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ÚVOD
Ak by sme chceli dať roku 2014 nejaký prívlastok, tak by sa naisto hodilo povedať, že na
Slovensku to bol rok dôležitých volieb. Výmena na poste prezidenta republiky bola
jednoznačne tou najvýznamnejšou udalosťou roka u nás, nových zástupcov si volili aj
samosprávy.
Inak to však bolo na mnohých miestach sveta, kde život ľudí ťažili a často aj ničili závažné
problémy.
Svet
Na Ukrajine v tomto roku riešili skutočne vážnu situáciu. Krajina stála na rázcestí, jej väčšia
časť sa chcela pripojiť k Európskej únii, časť bola proti tomu. Po niekoľkých dňoch veľkých
občianskych nepokojov vo februári v Kyjeve, ktoré si vyžiadali okolo stovky mŕtvych,
hlasoval ukrajinský parlament za zosadenie prezidenta Janukoviča z funkcie. O štyri dni
neskôr sa na Ukrajine začali proruské nepokoje, ktoré viedli k občianskym bojom, k povstaniu
a nakoniec pripojeniu poloostrova Krym k Ruskej federácii. V týchto bojoch bojovali
ukrajinskí povstalci proti tzv. separatistom. Podľa mnohých správy médiách ich podporovalo
Rusko, hoci jeho predstavitelia to popierali. Po referende na Kryme a oficiálnom podpísaní
jeho pripojenia k Rusku prezidentom Putinom sa však ohlásilo niekoľko najsilnejších štátov
sveta, ktoré naďalej uznávali Krym ako súčasť Ukrajiny a vylúčili Rusko zo skupiny
najvyspelejších štátov sveta. Nepokoje na Ukrajine sa stupňovali, premiestnili sa do iných
oblastí – Donecko a Luhansko. Tu sa až do konca roku 2014 odohrávali boje ťažkou
vojenskou technikou. Situácia bola neprehľadná, obidve strany presadzovali svoju pravdu,
médiá podávali denne množstvo správ a orientovať sa v nich bolo takmer nemožné. Krajiny
sveta rokovali niekoľkokrát s ruským prezidentom, na Rusko uvalili viaceré sankcie, začalo sa
skloňovať slovo studená vojna. Informácie v médiách boli rôznorodé, jedno je však isté –
nezmyselné boje si vyžiadali tisícky obetí a pre bežných ľudí je priam nepochopiteľné, že
takéto niečo sa môže diať v Európe v 21. storočí. Ľudí v našej krajine sa tento konflikt veľmi
dotkol. Predsa len sme inak vnímali boje odohrávajúce sa na opačnej strane sveta a inak boje
v susednej krajine.
Vojenské nepokoje sa počas roka odohrávali aj v iných štátoch – v Sýrii, v Izraeli, Egypte, ...
Samostatnou kapitolou je vyčíňanie džihádistov organizácie ISIL - Islamský štát.
Zlé správy sa šírili aj zo západnej Afriky, kde sa začala šíriť zatiaľ najširšia epidémia
smrteľného vírusu ebola. V dobe cestovania a presúvania sa ľudí z kontinentu na kontinent sa
vírus preniesol aj na iné svetadiely. Do konca roku sa vírusom nakazilo viac ako 19 tisíc ľudí
a zomrelo viac ako 7000 ľudí.
Slovensko -Najväčšou udalosťou na domácej politickej scéne bolo víťazstvo Andreja Kisku v
prezidentských voľbách. Porazil dovtedy jednoznačného favorita Roberta Fica. Za necelý rok
sa prebojoval z outsidera na víťaza. Toto víťazstvo poznamenalo celú politickú scénu, Robert
Fico totiž prvýkrát v kariére utrpel takúto porážku a Slovensko malo prvého nestraníckeho
prezidenta. Kiska napĺňal očakávania a Slováci sa nemuseli za svojho prezidenta hanbiť.
Andrej Kiska sa podľa posledného prieskumu dôveryhodnosti umiestnil na prvom mieste.
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Dôveru mu vyslovilo až 70,9 percenta opýtaných. Odsunul tak z prvej pozície dlhodobo
najdôveryhodnejšieho premiéra Roberta Fica. Ten skončil až tretí.
Výmena nastala aj na poste predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, keď po odstúpení
Pavla Pašku bol na jeho miesto zvolený Peter Pelegrini.
V roku 2014 zažilo Slovensko niekoľko demonštrácií. Ľudia vyšli do ulíc, aby vyjadrili svoju
nespokojnosť s politikou a korupciou v našom štáte. Zaujímavosťou je, že demonštrácie
spustila kauza nákupu predraženého zdravotníckeho prístroja - CT v piešťanskej nemocnici,
ktorá je našou najbližšou. Najviac ľudí demonštrovalo v Bratislave a v Košiciach, ale
zdravotnícky personál dal najavo svoju nespokojnosť aj v uliciach Piešťan.
Z pohľadu športovcov bol rok 2014 veselší. Od 7. do 23. februára 2014 sa v ruskom meste
Soči konali XXII. olympijské hry. Slovensko na nich získalo jednu zlatú medailu vďaka
biatlonistke Anastasii Kuzminovej. Obrovský fanklub si vytvoril pod piatimi kruhmi aj
Adam Žampa, náš najlepší nádejný lyžiar, ktorý síce na medailové umiestnenia nedosiahol,
ale zachoval viac než pozitívny dojem. V slalome sa mu podarilo obsadiť 6. miesto, v
kombinácii bol 5. Slovensko sa v hodnotení krajín umiestnilo na 21. mieste.
Veľký úspech dosiahla naša tenistka Dominika Cibulková, pôvodom Piešťanka, ktorá sa
dostala až do finále prestížneho tenisového turnaja Australian Open. Obrovskú radosť
a sympatie fanúšikov aj v tomto roku získal cyklista Peter Sagan, na pretekoch Tour de
France opäť suverénne vyhrával bodovaciu súťaž.

TREBATICE
OBECNÁ SAMOSPRÁVA
Zloženie obecného zastupiteľstva
Rok 2014 bol rokom komunálnych volieb, ktoré sú pre obce najdôležitejšími. Volili sme si
nového starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.
Už pred voľbami došlo v obecnom zastupiteľstve k jednej zmene. Na zasadnutí konanom dňa
28.augusta 2014 poslanci skonštatovali, že po celoročnej neúčasti na zasadnutiach
zastupiteľstva zanikol poslanecký mandát JUDr. Vladimírovi Jankechovi a na jeho miesto
nastúpila náhradníčka PaedDr. Miriam Drobná.
V sobotu 15. novembra 2014 občania vyjadrili svoju dôveru a podporu kandidátom do
funkcie starostu obce a poslancov OZ.
Mgr. Juraj Valo s výrazným rozdielom počtu hlasov zvíťazil a v ďalšom štvorročnom
volebnom období bude opäť stáť na čele našej obce.
Novými poslancami OZ sa stali: Mgr. Antónia Babišová, Mgr. Alena Jankechová, Ing. Peter
Kollár, Milan Ondačka, Ing. Marián Valentovič, Andrej Varga, Peter Líška, Ladislav Regina,
Bc. Lenka Cibulková. ( viac v časti VOĽBY V ROKU 2014 )
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Obsadenie funkcií zamestnancov obce na obecnom úrade i priamo v teréne pri vykonávaní
údržbárskych prác zostalo bez zmien.

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Do novembrových volieb pracovali komisie v takom zložení ako v minulých rokoch, jedinou
zmenou bola neúčasť odstupujúceho poslanca JUDr. Vladimír Jankecha. Členovia komisií sa
stretávali podľa potreby niekoľkokrát do roka, najčastejšie Komisia školstva, kultúry, športu,
mládeže.
Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže:
Predseda: Mgr. Alena Jankechová
Členovia: Mgr. Antónia Babišová, Peter Líška, Andrej Varga, Mgr. Mária Gonová, Jana
Palkechová.
Členovia komisie spolupracovali na organizácii obecných podujatí – Deň matiek, Rozlúčka so
školským rokom, Memoriál Petra Minárecha, Kapustové hody, Posedenie pre dôchodcov,
Vítanie Mikuláša počas vianočných trhov.
Finančná a podnikateľská komisia:
Predseda: Ing. František Herceg
Členovia: Miroslav Malina, Ladislav Regina
Komisia pre ochranu životného prostredia:
Predseda: Ing. Peter Kollár
Členovia: Jozef Vančík, Ján Bača, Ladislav Regina
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce:
Predseda: JUDr. Vladimír Jankech
Členovia: Ing. Peter Kollár, Ing. František Herceg, Rudolf Macháč a Ing. Ladislav Straka
Sociálna komisia:
Predseda: Viliam Jankech
Členovia: Ing. František Herceg, Lýdia Matúšová, Marián Polčan, Ing. Janka Belicová
Komisia pre ochranu verejného záujmu:
Predseda: Mgr. Antónia Babišová
Členovia: JUDr. Vladimír Jankech, Ing. Peter Kollár
Zloženie nových komisií volilo OZ 29.01.2015.
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Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2014
Po prvýkrát v roku 2014 sa poslanci zišli na riadnom rokovaní v posledný januárový
deň.
Bolo to zasadnutie hlavne schvaľovacie. Poslanci na ňom schválili:
- Plán práce Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach v roku 2014,
- Návrh rozpočtu obce Trebatice na rok 2014 v príjmovej a výdavkovej časti celkovo vo
výške 637 449 €,
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014,
- Internú smernicu o Verejnom obstarávaní na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a
zhotovenie stavebných prác v podmienkach obce Trebatice,
- starosta Mgr. Juraj Valo informoval o potrebe prepracovať projektovú dokumentáciu
na vybudovanie inžinierskych sietí v predĺženej časti Záhumenskej ulice. Inžinierske
siete bude potrebné vybudovať aj v lokalite za motokárovou dráhou, kde by mala byť
postavená čerpacia stanica RAL group, s.r.o. a nová prevádzka firmy DOFA, s.r.o.
V posledný februárový deň sa obecné zastupiteľstvo zišlo druhýkrát.
Medzi najdôležitejšie body rokovania patrilo:
- prerokovanie stavu obecnej káblovej televízie – snahou obecného zastupiteľstva je
skvalitnenie signálu aj programovej štruktúry televízie a vytvorenie televízneho kanálu
pre obecné spravodajstvo. V miestnosti kultúrneho domu, vedľa obecnej knižnice
začali rekonštrukčné práce, malo by tu byť miesto pre zamestnanca, ktorého náplňou
práce by bolo vytváranie obecného spravodajstva, aktualizácia webovej stránky obce
a monitorovanie kamerového systému. Poslanci schválili tiež návrh na rekonštrukciu
káblového systému v spolupráci s firmou Lombard, s.r.o., zmenu programovej
štruktúry televízie od firmy Stelar, s.r.o. z 20 na 40 programov a ročný poplatok za
káblovú televíziu vo výške 57 €,
- v rozpočte na rok 2014 mala obec na poskytnutie grantov určenú sumu 22.758,00 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo ich prerozdelilo nasledovne:
Obecná kanalizačná, s.r.o.
12.329 €
OFK - futbal
8 929 €
OFK - Stolnotenisový oddiel
500 €
JDS
1 500 €
PZ Bažant
400 €
Centrum futbalovej mládeže JA
1 500 €.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 25.apríla 2014
Po otvorení zasadnutia a kontrole plnenia uznesení poslanci prešli k nasledovnému programu:
- knihovníčka obecnej knižnice Mgr. Antónia Babišová prečítala Správu o činnosti
obecnej knižnice za kalendárny rok 2013
- Obecná kanalizačná, s. r. o., bola založená v roku 2008, spoločníkmi v nej sú obce
Veselé, Rakovice, Trebatice, Borovce, Dubovany, Veľké Kostoľany a Pečeňady. Ing.
Ladislav Straka predniesol Správu o hospodárení spoločnosti a obecné zastupiteľstvo
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schválilo výšku poplatku za odvádzanie odpadovej vody v roku 2014 - vo výške 1,152
€/m ³,
poslanci OZ reagovali na odstúpenie nájomcov v nájomnom bytovom dome na
Záhumenskej ulici, pridelili uvoľnené byty novým nájomcom a stanovili nový
poradovník náhradníkov,
oboznámili sa so skutočnosťou, že takmer dokončenú budovu firmy IMPP s.r.o.
odkúpila firma AG FOIL s.r.o.,
starosta obce informoval členov zastupiteľstva o situácii v základnej škole. Už v roku
2013 klesol počet žiakov školy na 35. Keďže základná škola dostáva od štátu financie
podľa počtu svojich žiakov, financie na jej prevádzku nestačili a obec bola nútená
doplácať zo svojho rozpočtu. Jediným riešením je podľa starostu i poslancov spojenie
dvoch ročníkov do jednej triedy, čím však príde o prácu jedna učiteľka. Poslanci tento
návrh schválili, takže v školskom roku 2014/15budú v našej škole 4 ročníky spojené
v 3 triedach,
Mgr. Juraj Valo taktiež informoval o stretnutí starostov obcí Trebatice a Krakovany
a primátorov miest Piešťany a Vrbové, počas ktorého riešili možnosť výstavby
cyklotrasy z Vrbového do Piešťan na mieste súčasnej železničnej trate. Dohodli sa
zatiaľ na zadaní vypracovania štúdie realizovateľnosti výstavby,
poslednou informáciou bolo oznámenie starostu o založení občianskeho združenia
Holeška, ktorého zakladajúcimi členmi sú obce Trebatice, Rakovice a Nižná.

Ďalšie zasadnutie sa uskutočnilo 30.mája 2014.
Obsahom rokovania boli hlavne:
- Správa o sociálnej politike obce, v ktorej sa starosta obce Mgr. Juraj Valo zameral na
informácie o demografickom vývoji obyvateľstva v našej obci, o opatrovateľských
službách a tiež finančnej podpore rodičov novonarodených detí,
- v Správe o odpadovom hospodárstve starosta priblížil poslancom prehľad o nakladaní
s odpadom v našej obci, zabezpečení jeho triedenia, prepravy, zneškodňovania,
- ďalej starosta predložil na rokovanie Správu o dopravnej situácii v našej obci,
upozornil na nedostatky, sťažnosti obyvateľov na poškodené krajnice
zrekonštruovanej Hlavnej ulice, neuspokojivý stav dopravného značenia v obci.
Zároveň navrhol opatrenia na odstránenie nedostatkov.

-

po obchodnom rokovaní obce došlo k zmene v odpredaji majetku firmy IMPP, s.r.o,
pôvodne ho mala odkúpiť firma AG FOIL, s.r.o. , konateľ firmy sa rozhodol, že ju
odkúpi iná jeho firma - HPH COMPANIES s.r.o.,
zmenou Územného plánu obce došlo k vytvoreniu priemyselnej zóny v lokalite Dolné
záplotie – Nad motokárovou dráhou. Názov lokality presne vystihuje jej polohu – po
ľavej strane na konci obce smerom na Borovce. V týchto miestach by po vyriešení
vlastníckych práv pôdy mali vyrásť čerpacia stanica RAL group, s.r.o. a prevádzka
firmy DOFA, s.r.o.

O necelý mesiac, 26.júna 2014 sa poslanci zišli opäť.
Podľa schváleného programu rokovali najmä o týchto témach:
6

-

-

vypočuli si správy o naplnení investičných zámerov obce v roku 2013
a o inventarizácii majetku obce,
oboznámili sa so stavom prác v lokalite Dolné záplotie. Obec tu realizovala výstavbu
vodovodu a kanalizácie na ceste vedúcej od postavených bytových domov
k pozemkom, na ktorých je naplánovaná výstavba rodinných domov.
hovorili o plánovanej oslave MDD v areáli AMK, o organizácii bežeckých pretekov
MPM.

Ďalšie riadne rokovanie obecného zastupiteľstva sa konalo 31.júla 2014.
Po pravidelných úvodných bodoch sa venovali hlavne:
- stavu pripravenosti základnej a materskej školy na nasledujúci školský rok. Starosta
obce informoval poslancov o požiadavkách riaditeliek škôl na rekonštrukčné práce
počas letných prázdnin,
- organizačnému zabezpečeniu volieb do orgánov samospráv, ktoré sú vyhlásené na 15.
november 2014. Podľa aktuálneho počtu obyvateľov v našej obci – 1 340 obecné
zastupiteľstvo schválilo, že aj v nasledujúcom volebnom období v rokoch 2014 – 2018
bude mať obecné zastupiteľstvo 9 členov,
- schválili realizáciu nových prípojok tlakovej kanalizácie ku trom domom,
- starosta informoval o stave príprav tradičných trebatických hodov. V piatok a v sobotu
bude program plný vystúpení známych spevákov a hudobných skupín zabezpečovať
agentúra Duna, v nedeľu zabezpečila obec vystúpenie skupiny Disk v Areáli zdravia,
- ďalšie informácie sa týkali výstavby cyklotrasy medzi mestami Piešťany a Vrbové,
o ktorú sa usilujú aj predstavitelia našej obce. Vypracovaná bola štúdia, ktorá skúmala
a porovnávala možnosti výstavby na mieste súčasnej železnice, alebo vedľa
železničnej trate. Podľa jej výsledkov je finančne výhodnejšia výstavba po odstránení
koľajníc po telese trate. Starosta dostal od poslancov poverenie na ďalšie rokovania
o realizácii tohto projektu.
Na konci leta, 28. augusta 2014 sa poslanci zišli na mimoriadnom rokovaní obecného
zastupiteľstva.
- hlavným dôvodom bol zánik mandátu jedného z členov OZ a zloženie sľubu nového
poslanca. Podľa platnej legislatívy platí, že ak sa poslanec v období jedného roka ani
raz nezúčastní zasadnutia zastupiteľstva, jeho mandát zaniká. V našej obci sa tak stalo,
JUDr. Vladimír Jankech rok nezasadol v obecnom zastupiteľstve. Jeho náhradníčkou
sa po zložení sľubu stala PaedDr. Miriam Drobná,
- v ďalších bodoch starosta poslancov oboznámil so zmenami rozpočtu obce,
- oboznámili sa tiež s aktuálnym stavom projektu výstavby cyklotrasy medzi Piešťanmi
a Vrbovým. Zúčastnené obce majú zámer odstrániť z trate koľajnice a vybudovať
cestu na ich mieste. Naopak, občianske združenie Čango, ktoré trať využíva na jazdu
historickým vláčikom a preteky drezín, presadzuje výstavbu pozdĺž trate, so
zachovaním železnice.
Na riadnom rokovaní sa zastupiteľstvo zišlo dňa 25. septembra 2014.
Po kontrole plnenia uznesení mali poslanci v programe:
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Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl v minulom školskom roku pripravili
riaditeľky základnej a materskej školy. Jana Palkechová ju poslancom predniesla
priamo na zasadnutí, správu Mgr. Márie Gonovej si prečítali z písomných materiálov,
Správu o stave životného prostredia predniesol poslancom starosta obce, poukázal na
prioritu v tejto oblasti – výstavbu zberného dvora na mnohé druhy odpadov,
zmenu nájomcov v obecnom bytovom dome,
zmenu rozpočtu obce,
starosta predstavil poslancom novú webovú stránku obce. Je vypracovaná na vysokej
úrovni, postupne bude dopĺňaná o ďalšie aktuálne informácie.

30.októbra 2014 sa členovia obecného zastupiteľstva stretli opäť na riadnom rokovaní.
Bolo to posledné zasadnutie v tomto zložení, na 15.novembra 2014 boli vyhlásené voľby do
samosprávnych orgánov a niektorí poslanci avizovali, že v ďalšom volebnom období už do
funkcie poslanca kandidovať nebudú.
Program zasadnutia bol kratší ako zvyčajne. Najdôležitejšou témou bolo:
- ukončenie dlhoročného nájomného vzťahu Pavla Palkecha v priestoroch RONDO
CLUBU v kultúrnom dome na jeho žiadosť. Poslanci sa dohodli, že rozhodnutie
o ďalšom využití obecných priestorov ponechajú už na novozvolených poslancov,
- starosta poďakoval všetkým poslancom za ich prácu v prospech obce počas celého
volebného obdobia a po ukončení rokovania ich pozval na malé posedenie.
Slávnostné ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva pod
vedením novozvoleného starostu obce sa konalo dňa 28.11.2014.
Okrem nových zástupcov obce naň boli pozvaní hostia – predsedovia miestnych organizácií,
riaditeľky škôl, ...
V úvode zasadnutia zaznela slovenská štátna hymna. Po nej sa ujala slova Ing. Janka
Belicová, ktorá privítala prítomných a priblížila postup, ktorým sa ustanovujúce zasadnutie
bude riadiť. Predsedníčka miestnej volebnej komisie Monika Kollárová prítomných
oboznámila s priebehom a výsledkami volieb do samosprávy v našej obci (podrobne v časti
VOĽBY V ROKU 2014 – Komunálne voľby) . Novozvolený – staronový starosta Mgr. Juraj
Valo zložil sľub starostu, odovzdané mu boli insígnie obce. Poslanec Mgr. Peter Kollár
prečítal sľub poslanca, všetci novozvolení poslanci ho potvrdili svojím podpisom a prevzali si
osvedčenie o zvolení. Tým sa nové obecné zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií.
V druhej časti ustanovujúceho zasadnutia starosta obce informoval poslancov o náplni práce
mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a navrhol ich zloženie. Poslanci jeho návrh
schválili. Po tomto akte sa Mgr. Juraj Valo prihovoril prítomným, predstavil svoju víziu
ďalšieho smerovania našej obce v nasledujúcom volebnom období. V súlade so štatútom obce
navrhol zriadenie komisií (viac v časti VOĽBY V ROKU 2014- Komunálne voľby) a navrhol
do funkcie zástupcu starostu obce Ing. Petra Kollára.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa uskutočnilo malé spoločenské posedenie.
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Posledné zasadnutie v roku 2014 a zároveň prvé riadne v novom zložení sa konalo 11.
decembra 2014.
Program bol obsiahly a plný dôležitých bodov. Tými najvýznamnejšími bolo schválenie
dokumentov:
- návrh Všeobecne záväzného nariadenia ( VZN) obce Trebatice č. 3/2014 o miestnych
daniach na území obce – ku zvýšeniu miestnych daní poslanci nepristúpili,
- návrh VZN obce Trebatice č. 5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Trebatice – poplatok za odvoz komunálneho
odpadu bol zvýšený na 23,36 € na jednu osobu ročne,
- návrh VZN obce Trebatice č. 6/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení na území obce Trebatice,
- zmena rozpočtu obce,
- súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra obce – Bc. Simony Bičanovej k rozpočtu
obce,
- návrh VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach a trhový poriadok v obci Trebatice,
- poslanci odsúhlasili uzatvorenie nájomných zmlúv nájomníkom v obecnom bytovom
dome na ďalšie tri roky,
- hovorili o návrhu rekonštrukcie kultúrneho domu, obecného úradu,
- vlnu diskusií a prekvapenia vyvolala správa, že na obec bola doručená žiadosť
o poskytnutie volebnej dokumentácie Ústavnému súdu SR. ÚS SR dostal z našej obce
sťažnosť Pavla Doktora, ktorý namietal proti nezákonnosti komunálnych volieb
konaných 15.novembra 2014. Pavol Doktor kandidoval do funkcie poslanca OZ
v komunálnych voľbách. Po sčítaní hlasov došlo k rovnosti počtu hlasov u troch
kandidátov na dve posledné miesta poslancov. Volebná komisia v súlade s platnou
legislatívou tajným žrebovaním rozhodla, že členom zastupiteľstva sa stanú dvaja iní
kandidáti a Pavol Doktor nie,
- v závere zasadnutia poslanci predĺžili nájomné zmluvy o prenajatí nebytových
priestorov – prevádzky kaderníctva v Dome služieb Vladimírovi Reginovi, priestorov
firme Stavoprac, s.r.o. taktiež v Dome služieb a posilňovne v Požiarnej zbrojnici
Erikovi Žákovi.

Ďalšie aktivity obce
Dolné záplotie – Hlavné aktivity obce v roku 2014 boli sústredené v lokalite Dolné záplotie.
Dokončená bola 1. etapa výstavby plynovodu, vodovodu a kanalizácie na Záhumenskej ulici,
dokončená je projektová dokumentácia na výstavbu 2. etapy, rozpracovaná je príprava
projektu Priemyselná zóna Dolné záplotie nad motokárovou dráhou, kde by mala stáť
čerpacia stanica pohonných hmôt a areál firmy DOFA, s.r.o.
Odpadové hospodárstvo –okrem zberu komunálneho odpadu v obci boli aj tento rok
rozostavené kontajnery na separovaný odpad – papier, kovy, šatstvo, sklo, odpadový
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kuchynský olej. Plasty obyvatelia odkladali do plastových vriec, ktoré boli odvážané
v šesťtýždňových intervaloch. Dvakrát v roku obec zabezpečovala zber bioodpadu a následne
jeho drvenie.
Opatrovateľská služba –obec aj v roku 2014 podporovala opatrovateľskú službu starým
a chorým občanom. Oproti minulosti, keď sa o nich starali prevažne rodinní príslušníci,
v súčasnej dobe nastupuje trend zamestnávania profesionálnych opatrovateliek, ktoré sa tak
stávajú zamestnancami obce. O chorého, starého občana sa starajú podľa dohody niekoľko
hodín denne, kým sa z práce vrátia rodinní príslušníci a prevezmú opatrovanie na seba.
Takéto opatrovateľky boli v tomto roku tri a starali sa o štyroch občanov. Jedného opatrovala
dcéra, ktorej taktiež obec poskytovala finančný príspevok.
Okrem tejto služby zamestnankyňa obce Margita Hadvigová ďalej vydávala obedy varené
v kuchyni Agro-družstva mobilným dôchodcom v kultúrnom dome, nemobilným rozvážala
jedlo k nim domov. Tých bolo v tomto roku sedem.
Uvítanie do života – novonarodených obyvateľov našej obce uvítal do života starosta Mgr.
Juraj Valo dňa 3.decembra 2014. Zo 14 detí narodených v tomto roku sa ich 10 zišlo
v zasadačke obecného úradu, kde sa starosta prihovoril ich rodičom, daroval im príspevok
obce vo výške 30 € a spoločne si posedeli pri malom občerstvení.
Trebatické zrkadlo –v roku 2014 vyšli tri čísla obecných novín, dôvodom zníženého počtu
bola ťaživá finančná situácia obce. Jedno číslo novín vychádza spravidla v náklade 500
kusov, niektoré až v počte 800 kusov, počet strán sa pohybuje od 14 do 22 strán. Finančný
náklad naň je1,30 € - 2,15 €, v závislosti od počtu strán, na jeden kus novín. Výdavky obce
na jedno vydanie sa teda pohybujú vo výške približne 1 000 €, čo je v súčasnej ťažkej
finančnej situácii samospráv pomerne vysokou položkou.
Redakčná rada v zložení – Mgr. Alena Jankechová – šéfredaktor, Mgr. Juraj Valo, Mgr.
Antónia Babišová, Mgr. Mária Gonová, Mgr. Ján Karkuš a Jana Palkechová stránky
obľúbených novín vypĺňala aktuálnymi informáciami zo života obce, obecných
zastupiteľstiev, v každom čísle načrela do histórie obce v rubrike Z obecnej kroniky, o svojej
činnosti informovali školy, miestne organizácie, Obecný futbalový klub, zaujímavé bolo
čítanie o cestovateľských skúsenostiach rodákov obce, ale aj o problémoch, ktoré práve
občanov trápili. Pred komunálnymi voľbami priestor v novinách využili kandidáti na funkciu
starostu i poslancov obecného zastupiteľstva. Objavovali sa v nich pozvánky, prosby,
poďakovania, množstvo fotografií. Ich názov je skutočne výstižný a sú ozajstným zrkadlom
diania v našej obci.
Webová stránka obce –webová stránka obce je v prevádzke už od roku 2009. Doba však
pokročila, nároky na obsažnosť, prehľadnosť i grafiku stránok sa zvýšili a preto starosta obce
rozhodol o jej inovácii. Vynovená web stránka dostala nový prehľadný dizajn – zelená farba a
hlávky kapusty na jej čelnej strane symbolizovali históriu obce spojenú s pestovaním kapusty
a z toho vyplývajúcou prezývkou – Kapustári. Jednoduchá orientácia, rýchly prístup
k informáciám, možnosť zjednodušeného zobrazenia pre seniorov, čítanie textu hovoreným
slovom, interaktívna mapa obce, aktuálne informácie o počasí, návštevnosti stránky, kalendár,
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možnosť zapájať sa do ankiet, prepojenia na iné webstránky, ... to všetko urobilo trebatickú
stránku kvalitnou, modernou a obsahovo silnou informačnou tabuľou pre všetkých záujemcov
z celého sveta.

Obecná matrika
V roku 2014 sa v našej obci narodili:
1. Jankech Damián
2. Rajchl Krištof
3. Gohlová Gréta
4. Vatrt Marcel
5. Hatala Marek
6. Pagáč Andrej
7. Eliášová Eliška
8. Tonkovičová Michaela
9. Zivčák Roman
10. Jankechová Rebecca
11. Gaurová Diana
12. Miklánková Lea
13. Šoka Šimon
14. Žažová Ema
15. Polák Ondrej
Navždy sa s nami rozlúčili:
1. Miezgová Rafaela
2. Palkech Ján
3. Palkechová Anna
4. Palkechová Františka
5. Samuhel Jaroslav
6. Valková Filoména – najstaršia obyvateľka obce, vo veku97 rokov
7. Vatrt Michal
8. Jankechová Eva

Na spoločnú cestu životom sa vydali:
1. Jozef Valko a Ing. Silvia Bisová
2. Ondrej Doktor a Marcela Koblišková
3. Daniel Šegeda a Mgr. Mária Žažová
4. Jaromír Fekiač a Mgr. Darina Biskupičová
5. Marek Blaško a Hana Soliarová
6. Ivan Kopál a Lenka Rácová
7. Ing. Juraj Buranovský a Ing. Veronika Radošinská
8. Marek Hatala a Dana Burzíková
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9. Miloš Florek a Zuzana Kleinová
10. Lukáš Matický a Lucia Blahová
11. Martin Stolár a Ing. Monika Urbanová
Na trvalý pobyt do Trebatíc sa prihlásilo 48 osôb,
odhlásilo sa 32 ľudí.
Počet obyvateľov k 31.decembru 2014 teda bol 1 356.
Z toho obyvateľov do 18 rokov bolo 251 ( 130 chlapcov a 121 dievčat).
Nad 18 rokov žilo v obci 1 105 obyvateľov, z toho 541 žien a 564 mužov.
Po odchode najstaršej obyvateľky Filomény Valkovej sa najstarším obyvateľom stal Vít
Trandžík, ktorý v zdraví oslávil úctyhodný vek 96 rokov.
Na úrade práce bolo evidovaných 17 obyvateľov bez práce, avšak nie všetci nezamestnaní sa
na úrade prihlasujú, takže konečný počet bol vyšší a počas roka kolísavý.

VOĽBY V ROKU 2014
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
V roku 2014 po desiatich rokoch skončil vo funkcii prezidenta SR Ivan Gašparovič.
Na 15. marca 2014 bolo vyhlásené 1.kolo prezidentských volieb. Kandidovalo do neho
štrnásť kandidátov. Umiestnili sa v tomto poradí: Robert Fico, Andrej Kiska, Radoslav
Procházka, Milan Kňažko, Gyula Bárdos, Pavol Hrušovský, Helena Mezenská, Ján Jurišta,
Ján Čarnogurský, Viliam Fischer, Jozef Behýl, Milan Melník, Jozef Šimko a Stanislav
Martinčko.
Ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, najviac ich dostali Robert
Fico - 28% hlasov a Andrej Kiska – 24%.
Títo dvaja kandidáti postúpili do druhého kola, ktoré bolo vyhlásené na 29.marca 2014.
V prvom kole prezidentských volieb sa zúčastnilo v rámci Slovenska 1 914 021 (43,40 %)
voličov.
V druhom kole volieb prezidenta dňa 29. marca 2014 sa zúčastnilo 50,48 % voličov, spolu
bolo odovzdaných 2 200 906 platných hlasov.
Kandidát za stranu SMER Robert Fico získal 893 841 (40,61 %) hlasov.
Nezávislý kandidát Andrej Kiska získal 1 307 065 (59,38 %) hlasov.
S výrazným rozdielom teda vyhral Andrej Kiska a stal sa na päťročné funkčné obdobie
prezidentom Slovenskej republiky. Z jeho životopisu vieme, že má 51 rokov, je
elektrotechnickým inžinierom, bývalým podnikateľom, zakladateľom viacerých splátkových
spoločností a tiež spoluzakladateľom charitatívnej neziskovej organizácie, ktorá pomáha
chorým ľuďom v núdzi. V roku 2006 získal ocenenie Manažér roka a v roku 2011 ocenenie
Krištáľové krídlo za filantropiu. Jeho voliči do neho vkladali nádej, že do politiky, z ktorej sú
už znechutení, dokáže vniesť slušnosť a ľudskosť.
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Trebatičania volili v prvom kole nasledovne:
Počet oprávnených voličov.................................................................1 096
Počet oprávnených voličov, ktorým boli odovzdané obálky ................488
Počet platných hlasov............................................................................487
Účasť teda bola 44,43 %.
Najviac hlasov spomedzi štrnástich kandidátov získali:
Róbert Fico...........................................................................................146
Radoslav Procházka..............................................................................141
Andrej Kiska.........................................................................................105
Výsledky v našej obci boli odlišné od celoslovenských, tesne za Robertom Ficom skončil
mladý politik, v ktorom občania videli nádej zmeny v kultúre politiky.
V druhom kole dôveru v nového prezidenta prejavili takto:
Počet oprávnených voličov.................................................................1 096
Počet oprávnených voličov, ktorým boli odovzdané obálky ................580
Počet platných hlasov............................................................................576
Percentuálne bola účasť 52,55 %.
Svoje hlasy rozdelili medzi dvoch kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola nasledovne:
Robert Fico............................................................................................274
Andrej Kiska..........................................................................................302
V druhom kole teda tak, ako v rámci celého Slovenska, najväčšiu dôveru získal Andrej Kiska.
Sedemčlenná okrsková volebná komisia nemusela riešiť žiadne problémy, voľby prebehli
pokojne a bez rušivých momentov.

Voľby do Európskeho parlamentu
24.mája 2014 obce a mestá na Slovensku pripravili volebné miestnosti opäť, konali sa voľby
zástupcov našej republiky do Európskeho parlamentu. Hoci je Slovensko členom Európskej
únie už desať rokov, o voľby 13 poslancov do Europarlamentu Slováci príliš veľký záujem
neprejavili. Zúčastnilo sa ich iba 13,05 % voličov, čo je najmenej z celej Európskej únie.
Najviac hlasov a teda aj najviac poslancov do Europarlamentu podľa očakávaní získala strana
SMER-sociálna demokracia – 4 mandáty.
Pre dvoch poslancov získali mandáty strany Kresťanskodemokratické hnutiea Slovenská
demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana.
Po jednom mandáte strany NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska
konzervatívna strana, MOST – HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Sloboda
a Solidarita a Strana maďarskej komunity.
V Trebaticiach bola účasť voličov:
Počet oprávnených voličov.................................................................1 097
Počet oprávnených voličov, ktorým boli odovzdané obálky ..................76
Počet platných hlasov..............................................................................71
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Z oprávnených voličov teda prišlo k urnám iba 6,47 %.
Mandáty europoslancom rozdelili v tomto pomere:
SMER – sociálna demokracia ..............................................................24
Kresťanskodemokratické hnutie...........................................................16
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana.......8
NOVA, konzervatívni demokrati Slovenska..........................................7
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ....................................................3
Slovenská národná strana.......................................................................3
7 statočných Regionálna strana Slovenska.............................................2
Európska demokratická strana................................................................2
Strana demokratického Slovenska..........................................................1
Sloboda a Solidarita................................................................................1
Strana moderného Slovenska..................................................................1
Národ a Spravodlivosť – Naša strana.....................................................1
Ľudová strana Naše Slovensko...............................................................1

Komunálne voľby
V sobotu 15.novembra 2014 sa na Slovensku konali ďalšie, veľmi dôležité voľby. V nich si
obyvatelia volili predstaviteľov svojich obcí – starostov a poslancov, rozhodovali tak o
ďalšom smerovaní svojej obce.
V Trebaticiach do funkcie starostu kandidovali dvaja kandidáti – Mgr. Mária Gonová nezávislý kandidát a Mgr. Juraj Valo- nezávislý kandidát.
Do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva kandidovalo 14 občanov Trebatíc: Mgr. Antónia
Babišová,Bc. Lenka Cibulková, Pavol Doktor, Mgr. Bc. Vladimír Hornáček, Mgr. Alena
Jankechová, Ing. Peter Kollár, Igor Kučavík, Peter Líška, Milan Ondačka, Bc. Milan Palkech,
Ladislav Regina, Lenka Škrabáková, Ing. Marián Valentovič, Andrej Varga.
Výsledky volieb v našej obci:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov.......................................................1 114
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky..........................................................577 (51,8%)
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu poslanca OZ.......... .....................566
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce...............................567
Počet platných hlasov pre kandidátov do funkcie starostu obce:
Por.
číslo

Meno a priezvisko

Skratka politickej strany, ktorá
kandidáta
navrhla,
alebo
nezávislý kandidát

Počet

platných
14

1.
2.

Juraj Valo, Mgr.
Mária Gonová, Mgr.

nezávislý
nezávislý

hlasov
439 (77,4%)
128 (22,6%)

Starostom obce sa teda na ďalšie štvorročné obdobie opäť stal Mgr. Juraj Valo.

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Por.
číslo

Meno a priezvisko

Skratka politickej strany, ktorá
kandidáta
navrhla,
alebo
nezávislý kandidát

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antónia Babišová, Mgr.
Alena Jankechová, Mgr.
Peter Kollár, Ing.
Milan Ondačka
Marián Valentovič, Ing.
Andrej Varga
Peter Líška
Lenka Cibulková, Bc.
Ladislav Regina

nezávislý
nezávislý
nezávislý
nezávislý
SMER-SD
SMER-SD
SMER-SD
nezávislý
SDKÚ-DS

Počet platných
hlasov
380
371
312
311
271
243
227
209
209

Ako náhradníci skončili v tomto poradí:
Por.
číslo

Meno a priezvisko

Skratka politickej strany, ktorá
kandidáta
navrhla,
alebo
nezávislý kandidát

1.
2.
3.
4.
5.

Pavol Doktor
Lenka Škrabáková
Vladimír Hornáček, Mgr.Bc.
Igor Kučavík
Milan Palkech, Bc.

nezávislý
nezávislý
SMER-SD
SMER-SD
SMER-SD

Počet platných
hlasov
209
178
166
124
106

Pri sčítaní hlasov členovia komisie zistili, že traja kandidáti – Bc. Lenka Cibulková, Pavol
Doktor a Ladislav Regina získali rovnaký počet hlasov - 209. Do počtu 9 poslancov mohli
postúpiť dvaja z nich. Zákon v takýchto prípadoch určuje, že o postupujúcom kandidátovi
rozhodne žreb. Ten rozhodol, že poslancami sa stávajú Lenka Cibulková a Ladislav Regina.
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Pavol Doktor však vyjadril svoju nespokojnosť a podal sťažnosť na Ústavný súd SR.
Namietal proti sčítaniu hlasov a rozhodnutiu miestnej volebnej komisie, ktorá rozhodla
o výsledkoch volieb a tiež proti nerovnakému prístupu kandidátov na svoju propagáciu.
Do konca roka 2014 rozhodnutie súdu obec nedostala, problém sa bude riešiť v nasledujúcom
roku.

PRIEMYSEL, POĽNOHOSPODÁRSTVO
V okrajových častiach našej obce už niekoľko rokov sídlia firmy, ktoré sú dôležitými
zamestnávateľmi našich obyvateľov. Dochádzanie do práce pešo, či na bicykli je veľkou
výhodou, ktorá šetrí čas i peniaze. Preto bolo dobrou správou, že v roku 2014 ani v jednej
z nich k žiadnym veľkým zmenám a k prepúšťaniu zamestnancov neprišlo.
Určité zmeny sa však predsa len odohrali. Už takmer dokončenú budovu firmy IMPP, s.r.o. na
Družstevnej ulici odkúpil nový majiteľ – firma AG FOIL EUROPE s.r.o.. Jej majiteľ budovu
dokončil a počas roka rozbehol prevádzku, ktorá bola zameraná hlavne na výrobu a predaj
samolepiacich etikiet.
V lokalite Hospodárskeho dvora „Doprastav“ došlo tiež k zmene majiteľa nehnuteľností.
Budovy po pravej strane pri vstupe do Hospodárskeho dvora – halové sklady, colný sklad,
administratívne budovy, si tu pred rokmi postavila na pozemkoch prenajatých od obce firma
Rhenus Logistics, s.r.o. Po presťahovaní sa do veľkého areálu na Orechovej ulici pri Agrodružstve však firma už tieto priestory nevyužívala a záujem o ne aj o pozemky, na ktorých
stoja, prejavila ďalšia firma – HB STEEL, s.r.o., zaoberajúca sa strojárskou výrobou. Po
vyriešení všetkých majetkových záležitostí obecné zastupiteľstvo prevod majetku odsúhlasilo.
V roku 2013 sa do Piešťan presťahovala trebatická firma DOFA, s.r.o, ktorej už nevyhovoval
malý areál na Hornej ulici. V roku 2014 však jej majiteľ využil možnosť odkúpiť parcely nad
motokárovou dráhou a tak sa firma bude v budúcich rokoch sťahovať opäť do našej obce.
Tesne pred kolaudáciou bol pred koncom kalendárneho roka veľký športový areál Matchpoint
Trebatice, s.r.o. pri futbalovom štadióne. Trebatičania sa už tešili a dúfali, že v ňom budú
mať príležitosť zašportovať si všetky vekové kategórie obyvateľov.

Agro‐družstvo Trebatice
V roku 2014 malo Agro-družstvo spolu 66 členov, z toho 33 dôchodcov, 23 činných členov
a 10 činných zamestnancov.
Predsedom bol naďalej Jozef Galbavý, podpredsedom Ľuboš Palkech.
Členmi predstavenstva boli Miloš Palkech, Ladislav Galo, Ján Jankech, Zita Macháčová
a Juraj Galbavý.
Družstvo hospodárilo na celkovej výmere 915,93 ha pôdy.
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Družstevníci majú za sebou jeden z najúspešnejších rokov. Vo viacerých plodinách dosiahli
historicky najvyššie úrody. Ceny týchto plodín na trhu síce práve z dôvodu ich dostatku
klesali, ale aj tak môžu tento rok hodnotiť ako veľmi úspešný.
Výnosy nosných plodín:
repka ozimná,
pestovaná na 159 ha,
výnos 4,78 t/ha
pšenica ozimná
225 ha
8,51 t/ha
jačmeň jarný
192 ha
7,07 t/ha
kukurica na zrno
86 ha
12,47 t/ha
cukrová repa
133 ha
94,08 t/ha
Nadmerné množstvo zrážok v mesiaci september, keď počas búrok za dva dni spadlo 114 mm
zrážok, nepriaznivo ovplyvnilo kvalitu nepozberaných zemiakov, ktoré nakoniec na ploche
9,5 ha boli družstevníci nútení zaorať. Družstvu tým vznikla škoda približne 100 000 €. Po
týchto silných búrkach sa vylial potok a zalial pozemky v dolnom poli na ploche 65 ha. Voda
sa na poli držala takmer týždeň.
V živočíšnej výrobe chovali 533 kusov hovädzieho dobytka, z toho 122 kráv, 170 býkov,
zbytok boli teľatá a mladý dobytok.
Výroba mlieka bola 840 000 litrov za rok pri priemernej cene 0,313 € za liter.
Cena mäsa z jatočných býkov bola 1,625 € za kilogram.
Družstvo plnilo aj svoje investičné zámery. Vybudovali novú váhu s možnosťou váženia do
60 ton. Vymenili drevené okná za plastové na dielni a dojárni, kompletne zrekonštruovali
kúrenie – vymenili plynové kotle v kotolni a radiátory v administratívnej budove.

ŠKOLSTVO
Základná škola
Riaditeľkou základnej školy bola aj v roku 2014 Mgr. Mária Gonová.
V školskom roku2013/14 sa v našej základnej škole naplno začal prejavovať pokles žiakov.
1. ročník– 9 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Mária Gonová,
2. ročník - 8 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Diana Otrubová,
3. ročník - 6 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Katarína Zabadalová,
4. ročník - 13 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Renáta Susová.
Pre znížený počet žiakov sa ročníky 1.a 2. a tiež 3. a 4. na hodinách telesnej, hudobnej,
výtvarnej, náboženskej a etickej výchovy spájali.
Školský klub viedla Mgr. Dana Kováčiková, navštevovalo ho 28 žiakov.
V septembri 2014 do školy nastúpilo 31 žiakov.
Škola dostáva od štátu financie podľa počtu detí a tento nízky stav nepostačoval na udržanie
štyroch tried a štyroch učiteľov, preto OZ rozhodlo o spojení ročníkov.
Školský rok 2014/15 nastúpili teda v zložení:
1.ročník – 11 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Diana Megová (Otrubová),
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2. ročník – 9 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Mária Gonová,
spojený 3. a 4. ročník – spolu 11 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Renáta Susová.
Školníčkou základnej školy bola Anna Valková, v kumulovanej funkcii kurič-údržbárzáhradník pracoval Jaroslav Radošinský.
Náboženstvo vyučoval PaedDr. Patrik Katrinec.
V škole pracovali krúžky: anglická konverzácia - viedla ho Mgr. Renáta Susová, dramatický pod vedením Mgr. Diany Otrubovej, počítačový a športovo-dopravný krúžok – vedúcou bola
do júla 2014 Mgr. Katarína Zabadalová.
Škola naďalej pracovala podľa svojho školského vzdelávacieho programu. Učiteľky
vzdelávanie detí dopĺňali a spestrovali mnohými poučnými i zábavnými akciami –navštívili
Mestskú knižnicu v Piešťanoch, dopravné ihrisko vo Vrbovom, zvierací útulok v Piešťanoch,
privítali v škole zástupcov MK v Piešťanoch v rámci podujatia Zázračný oriešok, oslávili Deň
detí na futbalovom štadióne v spolupráci s materskou školou, Deň zdravia v priestoroch
materskej školy, pre budúcich prvákov z materskej školy pripravili otvorenú hodinu,
predstavili im priestory školy, zhotovovali ikebany so starými rodičmi, kvetinové košíky
s rodičmi. Kultúrny program si pripravili a predviedli na oslave Dňa matiek v kultúrnom
dome, na vianočnej besiedke v škole, v klube JDS pre trebatických dôchodcov. Zúčastňovali
sa divadelných predstavení, viacerých súťaží - Hollého pamätník, Putujeme za ľudovou
piesňou, dopravná súťaž Na bicykli bezpečne. Našportovej olympiáde málotriednych škôl
boli opäť najúspešnejší a spomedzi ôsmych škôl z okresu Piešťany získali najviac bodov
a zaslúžené 1. miesto.
Škola spolupracovala s Obcou Trebatice, ZO JDS Trebatice, CPPPaP v Piešťanoch, OFK
Trebatice, MŠ Trebatice, CVČ Piešťany a knižnicami v Trebaticiach i v Piešťanoch.

Materská škola
S opačným problémom ako základná škola sa trápila materská škola. Počty detí obidvoch
tried sú už roky na najvyššej možnej hranici a napriek tomu každoročne zostáva niekoľko detí
neprijatých, v roku 2014 to bolo 9 detí. Kritériami pri prijímaní bol hlavne vek dieťaťa,
prednostne boli prijaté deti 5-ročné,deti s trvalým pobytom v našej obci a deti zamestnaných
rodičov. V triede 4-6 ročných detí je tento maximálny počet 24, v triede 3–4 ročných je to 20
detí.
Kolektív zamestnancov sa nezmenil. Riaditeľkou zostala Jana Palkechová, výchovnovzdelávaciu činnosť zabezpečovali učiteľky Drahoslava Líšková, Daniela Macháčová a Ivana
Pohubová. Školníčkou bola aj v tomto roku Viera Kopálová, upratovačkou a práčkou Jana
Hermanová, funkciu kurič-údržbár-záhradník zastával Jaroslav Radošinský. V školskej
stravovni sa denne varilo približne 90 obedov pre deti, zamestnancov materskej a základnej
školy a tiež pre deti rodinnej bunky detského domova Opora. Vedúcou bola naďalej Oľga
Mikušová, kuchárkami Elena Reginová a Anna Jankechová.
Výchovno-vzdelávacia činnosť pre najmenších obyvateľov našej obce bola aj v tomto roku
uskutočňovaná podľa schváleného školského vzdelávacieho programu materskej školy
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a obohatená o množstvo aktivít pre deti aj ich rodinných príslušníkov. Veľa akcií pripravoval
kolektív zamestnancov – oslavy Dňa matiek, Dňa otcov, Dňa starých rodičov, Veľkého dňa
detí, návštevy divadelných predstavení, vystúpenia pre dôchodcov, Deň zdravia, Deň Zeme,
Deň otvorených dverí, exkurziu na obecný úrad, do miestneho Agro-družstva, výlet do ZOO
v Bratislave, deti rodičom predviedli pásmo tancov, piesní, básní na vianočnej besiedke.
Veľké podujatia – Detský karneval v kultúrnom dome a Vianočné trhy organizovali v úzkej
spolupráci s rodičmi pod hlavičkou občianskeho združenia Trebatické deti. Trhy mali opäť
pozitívny ohlas v obci a finančný zisk z nich materská škola použila na rekonštrukciu dvora
materskej školy.
Na jeseň v spolupráci s obcou boli z dvora odstránené staré kovové preliezačky, nebezpečné
hojdačky a namiesto nich osadené nová preliezka spĺňajúca všetky potrebné kritériá a drevený
vláčik. S rekonštrukciou dvora plánuje MŠ pokračovať aj v budúcich rokoch, postupne podľa
finančných možností občianskeho združenia.
Najväčšou investíciou zriaďovateľa v materskej škole bola rekonštrukcia kotolne, starý
poruchový kotol nahradili dva nové výkonné kotle. Okrem toho obec zabezpečila obnovu
pieskoviska, výmenu vodovodných batérií v jednej umyvárni, ochranný náter strechy,
zakúpila do práčovne materskej školy novú pračku.
Materská škola pokračovala v spolupráci so SCŠPP, z ktorého chodila logopedička pracovať s
deťmi priamo do materskej školy, taktiež pracoval aj krúžok anglického jazyka, ktorý viedla
učiteľka miestnej základnej školy Mgr. Renáta Susová. Obohatením bola aj spolupráca so ZO
JDS, s obecnou knižnicou, základnou školou.

KULTÚRA
Obecná knižnica
Už 3.januára privítala knihovníčka Mgr. Antónia Babišová v obecnej knižnici svojich prvých
tohtoročných čitateľov.
V roku 2014 zaevidovala knižnica 209 čitateľov, z toho detí do 15 rokov 103. Je potešiteľné,
že zaevidovala aj 38 študentov. Počas roka sa uskutočnilo v knižnici spolu 10 857 výpožičiek.
Z odbornej literatúry pre dospelých 355 výpožičiek, z krásnej literatúry pre dospelých 3 393
výpožičiek, z odbornej literatúry pre deti 488 výpožičiek, z krásnej literatúry pre deti 4 207
výpožičiek a 2 414 výpožičiek periodík – časopisov.
Do knižnice dochádzali pravidelne tieto periodiká: Život, Slovenka, Línia, Záhradkár. Okrem
nich si čitatelia mohli vypožičať aj ďalšie, ktoré priniesli čitatelia: Plus sedem dní, Átrium,
Ema, Golf, Eva,...
V tomto roku pribudlo do knižnice 49 nových kníh v celkovej hodnote 413,53 €. Financiami
na ne prispela obec.
U dospelých čitateľov najobľúbenejšími boli slovenskí spisovatelia Dominik Dán, Mária
Hamzová, Marta Fartelová, Táňa Kelleová-Vasilková. Najžiadanejšími knihami roka boli
knihy Marty Fartelovej „Kým uschnú tvoje slzy“ a Bei Bazalovej „Nemiluješ, zomrieš“.
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Školopovinní čitatelia so zanietením siahli po sérii kníh Thomasa Brezinu „Tigrí tím“,
ktorých knižnica vlastnila 20 kusov. Najmladšími čitateľmi knižnice boli trojroční škôlkári,
najstaršou čitateľkou knižnice 85-ročná pani Alžbeta Šimonovičová z Hornej ulice.
Zápisné pre deti a študentov bolo do knižnice 0,30 € a pre dospelých 0,50 €. Knižnica bola
otvorená vždy v piatok od 16.00 do 18.00 a v sobotu od 17.00 do 19.00.

Detský karneval
K fašiangom neodmysliteľne patrí obdobie karnevalov. V Trebaticiach býva určený najmä
deťom, avšak jedno dieťa často sprevádza niekoľko dospelých, takže z karnevalu je nakoniec
rodinná zábava.
Tú tohtoročnú pripravilo v sobotu 8. februára občianske združenie Trebatické deti, pod
hlavičkou ktorého svoje podujatia organizuje miestna materská škola. Každý rok sa snažia
karneval niečím ozvláštniť, hľadať nové formy zábavy pre deti. Tento rok bola prekvapením
pre deti ružová mačička Kitty, ktorá si s nimi zatancovala na obľúbené piesne, deťom známe
zo škôlky a z DVD nosičov. V milom kostýme Kitty sa po celý čas usmievala a zabávala deti
Martina Hornáková. Obrovský záujem bol aj o súťaže, do ktorých učiteľky materskej školy
zapájali aj rodičov, takže sa zabávali všetci prítomní. K pohodovému posedeniu prispelo
občerstvenie, vkusná výzdoba sály, avšak najväčšiu pozornosť detí pútali lesklé farebné
balóny napustené héliom, takže sa vznášali až na plafóne a každé dieťa si minimálne jeden
odnieslo aj domov. Radosť deťom aj rodičom urobili aj hodnotné ceny v tombole, do ktorej
prispeli rodičia škôlkárov a mnohí trebatickí podnikatelia a firmy.

11. ročník tradičnej reprezentačnej zábavy športovcov
22. februára 2014 sa sála trebatického kultúrneho domu zaplnila opäť, tentokrát však iba
dospelými. Ku stolom sa usadili a na tanečnom parkete vykrúcali muži v oblekoch, dámy
v spoločenských šatách od tých celkom kratučkých po dlhé róby. Konal sa tu obľúbený, už
11. ročník tradičnej reprezentačnej zábavy športovcov OFK Trebatice. Keďže v Trebaticiach
je to každý rok jediná príležitosť zabaviť sa na takejto úrovni, Trebatičania ju bohato
využívajú. Stoly boli opäť obsadené do posledného miestečka, tanečný parket zaplnený
mladšími i staršími tanečnými pármi. Zábava bola už tradične výborná, prispela ku nej
vynikajúca hudobná skupina Disk zo Solčian, chutné jedlá i kvalitné vína. Ceny v tombole
zabezpečili sponzori, ktorí k futbalistom boli skutočne štedrí a darovali im hodnotné dary.
Medzi tie najcennejšie patrili televízor, domáce kino, elektrický gril, vysávač, kuchynský
robot, ...
Hoci pripravovať podujatie na takejto úrovni každý rok nie je jednoduché, organizátori –
Výkonný výbor OFK na čele s prezidentom Ing. Jozefom Svetlíkom boli spokojní a hneď po
skončení mali objednaný termín budúcoročnej, už 12. zábavy športovcov.
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Deň matiek
Tohtoročné počasie neprialo podujatiam organizovaným vonku. Konanie oslavy Dňa matiek
v nedeľu 11. mája bolo pôvodne naplánované v Areáli zdravia, lenže studený vietor,
zatiahnutá obloha a časté prehánky zahnali deti aj ich mamičky dovnútra, do sály kultúrneho
domu. Učiteľky materskej a základnej školy narýchlo vyzdobili javisko a oslava mohla začať.
Otvoril ju starosta obce svojím príhovorom k matkám, tým, ktorým už tvár krášlia vrásky,
i tým, ktoré iba spoznávajú, čo znamená starostlivosť o dieťa, o rodinu.
Po jeho slovách opatrne po schodíkoch na javisko vyšli najmenšie, trojročné deti materskej
školy. V žlto-modrom oblečení svojim mamičkám zaspievali, zarecitovali a zožali veľký
úspech. Po nich sa predstavili starší škôlkári, ich program sa niesol v ľudovom tóne a bol plný
piesní a tančekov. No a potom už patrilo javisko školákom miestnej základnej školy. Nacvičili
si skutočne bohatý a pestrý program, ktorým sa svojim mamičkám poďakovali za ich
starostlivosť. Záver oslavy patril malému posedeniu, ktoré zabezpečila obec v spolupráci
s Rondo Clubom.

Rozlúčka so školským rokom
Podujatia pre deti organizované obcou majú v Trebaticiach dlhoročnú tradíciu, menia sa však
miesta a program, aby deťom nič nezovšednelo a každý rok sa mohli tešiť na niečo nové
a netradičné. Na konci tohtoročného júna sa teda deti lúčili so školským rokom a vítali letné
prázdniny po sedemročnej prestávke v areáli Automotoklubu, kde pre nich organizátori
pripravili množstvo zábavy – maľovanie na tvár, skákací hrad, tance na obľúbené detské
piesne, športové súťaže, opekačku, no najväčší záujem nielen detí, ale aj ich rodičov
jednoznačne pútali jazdy na motokárach. Členovia automotoklubu upravili dve motokáry tak,
aby na nich mohli bezpečne samostatne jazdiť staršie deti a menšie deti v sprievode
dospelých. Rada čakajúcich nemala konca, jazdiť na ozajstných motokárach po skutočnej
pretekárskej dráhe bol velikánsky zážitok pre všetkých. Posledný krásny darček dostali deti
po zotmení, keď sa nad ich hlavami rozžiaril nádherný farebný ohňostroj. Celý podvečer bol
tak plný krásnych momentov a deti odchádzali unavené, spokojné a tešiace sa na prázdniny.

Otvorenie leta
21.júna 2014 sa v Areáli zdravia po prvýkrát konalo pre Trebatice nové podujatie – Otvorenie
leta. Rozhodli sa ju zorganizovať členovia Poľovníckeho združenia Bažant v spolupráci
s obcou, namiesto akcie, ktorú v minulosti poriadali na konci leta v areáli chovateľov pri
železničnej stanici.
Hoci počasie návštevníkom podujatia príliš neprialo, účasť bola veľmi dobrá. Po chutnom
guláši z diviny sa len tak zaprášilo, míňalo sa i ostatné občerstvenie, náladu zlepšovala aj
dychová hudba súrodencov Pikusovcov .
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Podujatie malo u všetkých návštevníkov veľmi pozitívny ohlas a dúfali, že poľovníci založili
ďalšiu tradíciu. Akciu takéhoto druhu a v tomto ročnom období Trebatičania radi privítali.

Tradičné trebatické hody
O trebatických hodoch vedelo už niekoľko týždňov pred ich konaním celé Slovensko. Na
viacerých televíznych staniciach premietali spoty o hudobných hosťoch, ktorí na nich
vystúpia, v novinách sa objavovali upútavky, robili reklamu nielen im, ale i našej obci.
A pretože chýr o ich kvalite a výbornej atmosfére sa po minulých rokoch rozniesol ďaleko,
záujem bol opäť veľký.
Pre Trebatičanov však okrem príležitostí po tri večery sa vynikajúco zabaviť a naživo
sledovať vystúpenia známych hudobníkov, hody stále znamenajú aj niečo viac. Tešia sa
najmä na stretnutia s rodinou, priateľmi, prechádzky po dedine, deti zase na kolotoče.
A tak dni pred hodovým víkendom 15.augusta - 18. augusta 2014 sa v trebatických rodinách
usilovne upratovalo, vypekalo, vyváralo. Presne tak, ako ich mamy a staré mamy, aj väčšina
dnešných gazdiniek pripravovala doma bohatú hostinu pre svojich hostí.
Hodový ošiaľ začal v piatok podvečer. Hoci spočiatku iba nesmelo, začali sa do areálu
motokárovej dráhy AMK schádzať prví návštevníci, väčšinou mladí ľudia z blízkych
i vzdialených miest, mnohí z nich stanujúci na poli pri štadióne.
Piatkový hudobný program vyplnili skupiny Saba, Helenine oči, Arzén, na v minulosti
populárnu skupinu Modus čakali hlavne tí trošku skôr narodení. Vrcholom večera bolo
vystúpenie skupín Hex a Tublatanka. Koncert Tublatanky skropila spŕška dažďa, návštevníci
sa stiahli pod strechu do veľkého stanu a nerušene si pospevovali a poskakovali ďalej. Po nich
ešte zabavila hostí skupina Zoči Voči a diskotéka s aktuálnymi a overenými hitmi. V sobotu
sa prví návštevníci ešte pri svetle slnečných lúčov stretli pod pódiom a zabávali sa na
vystúpeniach skupín Fingers, Ranná nevoľnosť, Gygy, Fuera Fondo a Konflikt. Vtedy sa však
už na krajinu spustila tma, okolie pódia pretínali farebné lúče svetelných efektov, areál bol
zaplnený, všetci nedočkavo čakali na lídra skupiny IMT Smile, Ivana Táslera. Po jeho
známych hitoch hodárov ešte roztancovala bláznivá hudba skupiny IneKafe. Obidva večery
mali opäť atmosféru malého festivalu. Organizátor – agentúra Duna nezabudol na nič,
o návštevníkov bolo postarané po všetkých stránkach. Fotografie z našich hodov sa objavili
vo viacerých médiách i na internete, v televízii im bola venovaná jedna časť hudobnej
hitparády, vyjadrovali sa k nim účinkujúci.
Po sobotňajšom koncerte museli Trebatičania, hlavne gazdinky, v nedeľu skoro vstávať, variť
sviatočný obed a rýchlo sa vyparádiť, aby sa mohli všetci spoločne zúčastniť sviatočnej svätej
omše. Pri nej pánovi farárovi PaedDr. Patrikovi Katrincovi vypomáhal Mons. ThLic. Kamil
Jankech. Členovia folklórneho súboru Kapustár oblečení v našich prekrásnych vyšívaných
krojoch priniesli nádherný dožinkový veniec vytvorený z obilných klasov, poľných kvetov
a dary - bochník chleba s nápisom Žatva 2014 Agro-družstvo Trebatice, krásnu kazetu
s kvalitným vínom a ďakovným textom, ktoré venoval predseda Agro-družstva Jozef Galbavý
a tiež ďalšie dary z plodov zeme – ovocie, med, koláče.
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Popoludní v Trebaticiach vládla typická hodová atmosféra. Skupinky vyobliekaných hodárov
sa prechádzali po dedine, s radosťou sa zvítavali so známymi, postávali, debatovali, deti ich
ťahali ku kolotočom, na ktorých hlavne starí rodičia nechali poriadnu hrsť peňazí.
Muži sa zbiehali na jedno miesto – na futbalový štadión, kde naše A-mužstvo odohralo derby
s mužstvom Krakovian. Fanúšikovia boli nadmieru spokojní, Trebatice prestížny zápas 6 : 0
vyhrali.
V podvečer sa začali príjemné melódie rozliehať z Areálu zdravia. Skupina Disk priťahovala
všetkých, ktorí si radi vypočujú a zatancujú pri moderných i ľudových piesňach.
V pondelok hody doznievali, užili si ich ešte deti na hodových atrakciách a starí páni
futbalisti, ktorí opäť podali veľký výkon v priateľskom zápase s rovnako starými pánmi
z Krakovian. Hoci tak, ako ich mladší kolegovia vyhrali v pomere 6 : 1, výsledok býva v ich
prípade nepodstatný, dôležitejšia je dobrá nálada a príležitosť vyskúšať si svoje sily.
Počasie naše hody trocha pokúšalo, nebolo tak teplo ako po iné roky. Dôležité ale je, že
okrem krátkej prehánky v piatok večer, viac dažďa nespadlo. Život v dedine sa po hodoch
rýchlo vrátil do svojich zabehnutých koľají, u mnohých s predsavzatiami držať diétu po
náročných hodových hostinách.

8. ročník Kapustových hodov
Tohtoročné počasie už prekazilo niekoľko dobre naplánovaných podujatí a tentokrát nešetrilo
ani našich dôchodcov a ich široko-ďaleko obľúbené Kapustové hody. Už dni, ktoré im
predchádzali, neveštili priaznivú klímu. Často pršalo, premočená zem už mala problém vodu
absorbovať. V sobotu 13.septembra 2014 sa ťažké tmavé mraky prelievali po oblohe a každú
chvíľu sa zdalo, že zmáčajú všetko, čo bolo na hody pripravené. Organizátori – členovia ZO
JDS a členovia komisie školstva, kultúry, športu a mládeže na čele s trebatickým starostom
museli improvizovať, prispôsobovať sa novovzniknutej situácii. Odvolali veľkú dychovú
hudbu Bojnická kapela, pretože nebolo isté, či by vôbec mohla v areáli vystúpiť, namiesto nej
narýchlo zavolali Vavrineckú trojku. Premiestnili stánok s občerstvením a hlavne schovali
pod strechu pri pódiu v areáli deväť kotlov, v ktorých mali variť tú najchutnejšiu kapustnicu
členovia súťažných družstiev obcí MNH –Borovce, Dolný Lopašov, Chtelnica, Ostrov,
Rakovice – hasiči, Rakovice – JDS, Trebatice – Reginovci, Trebatice – Valkovci a Veselé.
Kulisy na vystúpenie Folklórneho súboru Kapustár naaranžovali na pódiu vo vnútri
kultúrneho domu a podujatie mohlo napriek všetkým prekážkam začať. Počasie nakoniec
vydržalo až do piatej hodiny, ale je pravda, že hostí bolo menej ako inokedy. Aj tak sa však
usilovným dôchodkyniam podarilo predať všetky výrobky, ktoré napiekli, navarili, míňal sa aj
chutný burčiak. Členom súťažných družstiev pri varení kapustnice dobrá nálada nechýbala
a na konci sa z víťazstva najviac tešili víťazi z Dolného Lopašova, druhí boli Valkovci
z Trebatíc a na treťom mieste sa umiestnili hasiči z Rakovíc.
Aj vystúpenie súboru Kapustár s novým pásmom Žatva dopadlo veľmi dobre, hoci vo vnútri
si ich pozrelo menej ľudí, ako bolo zvykom vonku. Na javisku v kultúrnom dome sa po nich
predstavila aj spevácka skupina Holeška z Prašníka. Pocity všetkých organizátorov boli
nakoniec plné spokojnosti. Počasie nad nimi nezvíťazilo, podujatie sa napriek všetkým
prekážkam vydarilo.
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Najviac starostí počas nich mal starosta, ktorý musel riešiť nielen organizáciu hodov, ale
i povodňovú situáciu na potoku Holeška, ktorý sa vylieval z koryta a zaplavoval polia v jeho
okolí, kanál k domu rodiny Šebestových a tiež priestor autobazáru pri ich dome (viac v časti
MIMORIADNE UDALOSTI).

Vianočné trhy a vítanie Mikuláša
Už po tretíkrát sa sála trebatického kultúrneho domu stala miestom, na ktorom bolo cítiť
pravú predvianočnú atmosféru, miešala sa vôňa vianočného punču, pečených gaštanov,
kapustnice, zneli ľúbozvučné melódie vianočných kolied,... V nedeľu 7.decembra 2014 tu
členovia občianskeho združenia TREBATICKÉ DETI opäť pripravili pre Trebatičanov
vianočné trhy so všetkým, čo k ozajstným trhom patrí. Hostia, ktorí na ne zavítali, si mohli
vybrať zo širokej ponuky vianočných dekorácií, ikebán, lákavých chutných zákuskov,
vianočných oblátok, pečiva, ... Posedieť si mohli pri voňavom punči, varenom vínku, káve,
zahnať hlad pravou vianočnou kapustnicou. Ako prvá sa slova ujala predsedníčka združenia
Lenka Škrabáková, ktorá privítala a poprosila pána farára PaedDr. Patrika Katrinca, aby
trhom požehnal a zaželal im vydarený priebeh. Vianočnú atmosféru umocnil program detí
materskej školy a členov Folklórneho súboru Kapustár, v ktorom zazneli prekrásne tradičné
slovenské koledy. Pred piatou hodinou sa sála kultúrneho domu vyprázdnila. Natešené, no
i trochu ustráchané deti sa spolu so svojimi rodičmi pobrali von, do Areálu zdravia, privítať
Mikuláša a jeho čerticu. A tí si veru tentokrát získali nie iba deti, ale i sympatie všetkých
dospelých. Zahrať rolu staručkého Mikuláša a huncútskej čertice sa vynikajúco podarilo
stvárniť Jaroslavovi Madunickému a Martine Hornákovej.
No a po poslednej básničke a rozsvietení stromčeka sa všetci pobrali naspäť do sály, kde na
šťastných výhercov čakali vianočné ceny. Tou hlavnou bol tentokrát víkendový pobyt
v apartmáne vo Vysokých Tatrách.
Vianočné trhy skončili, sála sa vyprázdnila a organizátorom zostal v srdci hrejivý pocit
spokojnosti, ich niekoľkotýždňová námaha na ich príprave sa vyplatila. Spoločnými silami sa
im opäť podarilo do Trebatíc priniesť kus predvianočnej atmosféry.

CIRKEVNÝ ŽIVOT

Trebatičania si už zvykli na to, že sú súčasťou farnosti v Borovciach i na to, že mladý kňaz
PaedDr. Patrik Katrinec sa s veriacimi nestretáva iba počas svätých omší v kostole, ale i na
mnohých podujatiach, ktoré organizuje v Trebaticiach i v Borovciach.
Kostolníčkou bola i v tomto roku Mária Žalská. Upratovanie kostola mala každú sobotu na
starosti skupina veriacich, striedali sa postupne podľa čísel domov.
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Z financií získaných od veriacich bolo v našom kostole zrekonštruované ozvučenie
priestorov, zakúpené bolo nové liturgické oblečenie a pribudla nová socha zmŕtvychvstalého
Krista.
Počas roka pre veriacich celej farnosti so skupinou ochotných pomocníkov zorganizoval:
- púť do Rajeckej Lesnej pre rodičov s deťmi
- fašiangové posedenie v kultúrnom dome v Borovciach, na ktorom vystúpil FS
Kapustár,
- 2. ročník Farského turnaja v hode šípok, ktorý sa konal v sále kultúrneho domu
v Trebaticiach,
- Deviatnik k sv. Jozefovi v kostole v Trebaticiach
- predveľkonočné stretnutie na fare, vytváranie veľkonočných ozdôb
- 3. ročník farského plesu v kultúrnom dome v Borovciach,
- púť do Levoče
- procesia ku kaplnke v poli za trebatickým Agro-družstvom,
- nočná odprosujúca pobožnosť,
- Sviatok Božieho tela,
- hodová svätá omša v Trebaticiach,
- púť do Mariazellu,
- Šarkaniáda pre deti aj rodičov,
- lampiónový sprievod,
- Svätý Mikuláš v kostole v Borovciach aj v Trebaticiach,
- Betlehemské svetlo,
- Jasličková pobožnosť.

Otvorenie novej fary v Borovciach
V nedeľu 10. augusta, na slávnosť titulu farského Kostola sv. Vavrinca v Borovciach,
trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch požehnal novú farskú budovu a pastoračné centrum
tejto farnosti. Po 27 rokoch od násilnej smrti vdp. Štefana Poláka, ktorý bol v roku 1987 na
starej fare zavraždený, borovská farnosť prežívala veľkú radosť.
Stavba vyrástla vďaka obetavej pomoci mnohých dobrodincov a brigádnikov. Veriaci z
Boroviec i z Trebatíc nezištne a s veľkou obetavosťou pomáhali pri budovaní novej fary.
Okrem nich počas stavby pomáhali aj dobrovoľníci z iných farností - Chynorany, Krušovce,
Nitrianska Blatnica, Čachtice, Veselé, Rakovice, Nová Bošáca, Pastuchov, Piešťany,
Bratislava Trnávka a iné.
Okrem novej farskej budovy arcibiskup Orosch požehnal aj nový erb farnosti a sochu sv.
Jozefa, inštalovanú pred farou. Na slávnostnej svätej omši boli prítomní aj pozvaní kňazi piešťanský dekan vdp. Jozef Gallovič, Mons. Jozef Bohunický, vdp. Miroslav Oprchal a
sekretár otca arcibiskupa vdp. Milan Červeňanský. Dary celebrujúcicm odovzdali členovia
nášho Folklórneho súboru Kapustár, oblečení v tradičných trebatických krojoch.
Na fare je priestor na byt pre kňaza, miestnosť na rozjímanie a modlenie, spoločenské
miestnosti na stretávanie sa farníkov.
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Ani vek nezastavil členov ZO JDS v ich aktívnej činnosti počas celého roka. Počet členov bol
71, funkciu predsedníčky naďalej zastávala Anna Jankechová, hospodárkou bola Marcela
Valová.
Stretávali sa radi a často. Každú prvú stredu v mesiaci vo svojom klube v Dome služieb
zasadli k nachystaným stolom, zagratulovali oslávencom, zaspievali si, nacvičovali nové
piesne a programy. V uplynulom roku mali spolu tri členské schôdze, šesťkrát výborové
a revíznu dvakrát za rok. Svoju činnosť hodnotili na výročnej schôdzi dňa 20. februára 2014.
Schôdza bola spojená s oslavou Medzinárodného dňa žien, vystúpili na nej ich vnukovia
a vnučky z materskej školy.
Činnosť organizácie je už od jej počiatku skutočne veľmi pestrá a bohatá. Zameraná bola na
skvalitňovanie a spríjemňovanie života svojich členov, pomoc obci, organizovanie podujatí,
svojím životom žil Folklórny súbor Kapustár, ktorý vystupoval na mnohých podujatiach
v obci a jej okolí.
Členovia JDS sa zotavovali na kúpeľných pobytoch a na rekreácii v Liptovskom Jáne,
zúčastnili sa jednodňových zájazdov do Rakúska , navštívili hrad Červený kameň, Včelársku
paseku v Kráľovej pri Senci, výstavu kvetov v Nitre. V máji sa vybrali za krásou do dediny
Klátov na Morave, kde sa konal jarmok zameraný na záhradníctvo – Kvetinové dni. Na konci
mája sa spoločne s ostatnými veriacimi z farnosti vyviezli na púť do Levoče, na Mariánsku
horu.
Navštívili kultúrne podujatia – veselica vo Veľkej nad Veličkou na Morave, divadlo Jána
Palárika v Trnave spojené s návštevou vianočných trhov, v letných mesiacoch kúpalisko
Vincov les.
Na župnej olympiáde seniorov reprezentovali organizáciu Viliem Mucina a Vladimír Regina,
za vynikajúce výkony získali medaily.
Na výstave Zlaté ruky našich mám v Bratislave sa zúčastnili Mária Tomašíková a Anna
Jankechová, predstavili na nej krásne výšivky a kroje našej dediny.
Folklórny súbor Kapustár vystupoval v Chtelnici na Juniálese seniorov, na celoslovenskej
prezentácii speváckych súborov, na otvorení kúpeľnej sezóny v Piešťanoch, v Trenčianskych
Tepliciach. Počas uplynulých rokov skupina vystúpila 48-krát v dedine a okolí pri rôznych
akciách.
Aj tento rok dôchodcovia zorganizovali brigádu na cintoríne a v okolí krížov, jednu na jar
a druhú pred Sviatkom všetkých svätých. Škoda len, že hneď po brigáde prišla víchrica, ktorá
narobila na cintoríne väčší neporiadok, ako tam bol predtým.
Najnáročnejším podujatím na organizáciu, čas i prácu boli opäť úspešné Kapustové hody,
ktoré síce tento rok skropil dážď, ale o výrobky usilovných dôchodkýň a o program
Folklórneho súboru Kapustár bol aj teraz veľký záujem.
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11.11. o 11.00 hodine boli členovia JDS aktivátormi stretnutia pri kostole, počas ktorého si
spolu s inými občanmi obce, deťmi materskej i základnej školy uctili pamiatku vojakov, ktorí
padli vo všetkých svetových vojnách. Príjemným bolo aj posedenie v klube JDS spojené s
besedou so spisovateľkami Máriou Pomajbovou a Jozefínou Hrkotovou. Rok 2014 ukončili
vianočným posedením pri kapustnici a koláčoch.

Poľovnícke združenie Bažant Trebatice
Poľovnícke združenie Bažant je stabilná organizácia, so stálym počtom členov zaujatých pre
prácu v revíri, starostlivosť o zver počas celého kalendárneho roka.
Predsedom bol aj v roku 2014 Ján Bača, ktorý má už dlhé roky dôveru členov združenia.
Finančným hospodárom bol Róbert Štefanka st., poľovným hospodárom bol Tibor Štefanka,
kontrolórom Branislav Jankech.
V tomto roku mala organizácia 19 registrovaných členov. V priebehu roka nebol do združenia
nikto ďalší prijatý ani z neho vylúčený.
Zimné mesiace január a február 2014boli bez snehovej pokrývky, bez mrazov, väčšinou
s plusovými teplotami. Na takúto zimu si nepamätajú možno ani tí najstarší obyvatelia. Zdalo
by sa, že mierna zima vyhovuje voľne žijúcej zveri, ale pravdou je, že na zvýšení populácie
bažantov alebo zajacov sa teplé zimy nijako neprejavili. Iba u jarabice poľnej, ktorá je
v našom revíri prakticky na vyhynutie, sa koncom roku nečakane objavili tri kŕdliky v počte
do 30 kusov, čo je za posledných 10 – 15 rokov najvyšší počet. Na udržanie a zvyšovanie ich
stavov by boli potrebné prirodzené stanovištia, a to hlavne krovinaté remízky, v ktorých majú
dobrý úkryt pred dravcami, ako sú jastrab veľký, krkavec a hlavne straka čiernozobá.
Početnosť srnčej zveri sa naopak, stále zvyšuje.
Poľovníci vysadili počas roka sadenice smrekov po dohode s OFK na bočnom vale
futbalového štadióna, čistili a dezinfikovali kŕmne zariadenia, venovali sa opravám a údržbe
posedov a zariadení na pozorovanie zveri.
V dňoch 21.3. – 23.3.2014 Obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch usporiadala
chovateľskú prehliadku trofejí zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2013/14 v priestoroch
kultúrneho domu v obci Nižná v spolupráci s miestnym poľovníckym združením. Na tejto
prehliadke boli vystavené aj trofeje srnčej zveri našich členov.
21.júna poľovníci usporiadali v Areáli zdravia akciu Otvorenie leta – posedenie pre občanov.
V programe bola živá hudba, k príjemnému posedeniu poľovnícky guláš, občerstvenie,
tombola, vstupné zdarma. Občania sa tejto akcie aj napriek nie najlepšiemu počasiu zúčastnili
vo veľkom počte, po skončení s veľmi dobrým ohlasom.
Rok 2014 bol rokom volieb do orgánov Slovenskej poľovníckej komory. I. výročný snem sa
uskutočnil dňa 18. októbra 2014 v hoteli Atóm v Piešťanoch, pozvaní boli delegáti zo
všetkých PZ-PS. Za trebatické združenie sa snemu zúčastnil predseda Ján Bača.
Pri hodnotení chovu a lovu zveri v roku 2014 poľovníci ulovili: bažant 37 kusov, zajac 20
kusov, srnčia zver 10 kusov, diviak 11 kusov, kačica 25 kusov, líška 5 kusov, straka 10 kusov.
U zajaca poľného z dôvodu slabších stavov pristúpili k ich minimálnemu lovu a dočasnému
zrušeniu odchytu.
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Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov

Predsedom organizácie bol v roku 2014 naďalej Róbert Štefanka, tajomníkom Jozef Melicher
a hospodárkou Mária Štefanková. . Členskú základňu tvorilo 30 členov
Najväčším problémom organizácie je dlhé roky nezáujem mladých a nových členov o vstup
do ich organizácie, a to aj napriek tomu, že v obci a jej okolí je množstvo ľudí chovajúcich
exotické vtáctvo, holubov alebo hydinu. Preto sa aj v tomto roku snažili o pritiahnutie nových
členov.
Hlavným zdrojom príjmov organizácie bolo organizovanie nedeľných stretnutí chovateľov.
Po minulé roky bolo zvykom pripravovať stretnutia v prvú a druhú nedeľu v mesiaci.
Z dôvodu mierneho poklesu návštevnosti sa výbor rozhodol, že nedeľné stretnutia sa budú
konať iba raz mesačne, a to v druhú nedeľu v mesiaci. Na týchto stretnutiach si chovatelia
mohli kúpiť, predať, prípadne vymeniť zvieratá, ako i kúpiť či predať kŕmne zmesi pre ne.
Najdôležitejšie však bolo, že simohli navzájom odovzdať svoje získané skúsenosti a poznatky
počas chovu.
Tak, ako aj po minulé roky, aj v roku 2014 chovatelia zorganizovali v mesiaci jún tradičné
posedenie členov aj s rodinnými príslušníkmi. Bolo to príjemné podujatie, na ktorom sa všetci
zišli, spoločne sa zabavili, porozprávali a oddýchli si. Jozef Melicher poďakoval všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave tohto posedenia.
Napriek problémom organizácie sa členovia pravidelne zúčastňovali oblastných, ale
i medzinárodných súťaží a výstav, a tým reprezentovali trebatické združenie.
Najväčšie úspechy a čestné ceny získali Róbert Štefanka st., Ivan Ďurišek, Alexander Kuchar
Emil Lipka, Milan Ševečka, Ladislav Slávik a Ladislav Gaura.

ŠPORT
Obecný futbalový klub
A – mužstvo– už 11. januára 2014 pod vedením trénera Martina Javorku začali futbalisti A –
mužstva po zimnej prestávke naháňať kondíciu do novej sezóny. Z jesenného kádra štyria
hráči odišli, traja noví mužstvo posilnili. V príprave odohrali 10 zápasov, okrem jedného
všetky na umelom trávniku v Piešťanoch. Jarnú súťaž síce začali prehrou, ale v ostatných
zápasoch sa im darilo veľmi dobre, držali sa na čele tabuľky V. ligy západ. Pochváliť sa
mohli krásnym gólom kapitána mužstva Petra Hercega, ktorý strelil v zápase s Hlohovcom
a vysielali ho na televíznej stanici Markíza v rubrike „Frajer na záver“. Na konci tejto časti
súťaže na chlapcov doľahol psychický tlak z „povinnosti víťaziť“, pretože cieľom bol postup
do vyššej súťaže IV. liga západ. Ten sa nakoniec splniť nepodarilo, ale napriek tomu sa
priaznivci futbalu zhodli na tom, že to bola najkvalitnejšia sezóna za posledné roky.
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Počas letnej prestávky došlo k viacerým zmenám. Trénera Javorku vystriedal Mgr. Vladimír
Hornáček, ktorý zároveň pôsobil ako šéftréner mládeže v Centre futbalovej mládeže Jozefa
Adamca. Z mužstva odišiel najúspešnejší strelec Dušan Klas a ďalší traja hráči, naopak, šesť
kvalitných hráčov mužstvo posilnilo. Tréner dokázal vytvoriť v mužstve dobrú atmosféru,
s výkonmi hráčov bol spokojný.
Začiatok jesennej časti súťaže bol slabší, no potom nasledovalo 8 víťazstiev za sebou. Záver
sezóny poznamenali zdravotné i psychické problémy v mužstve, čo sa premietlo do
rozpačitého výkonu a prehry v poslednom kole. Na konci jesene si naše mužstvo udržalo
druhom miesto v tabuľke.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca
Záujmové združenie CFM JA vzniklo v júni 2013 a už viac ako rok sa mu darí podporovať
mladé futbalové talenty z Trebatíc, Vrbového a okolia. Päť profesionálnych trénerov na čele
so šéftrénerom Mgr. Vladimírom Hornáčkom vedie sedem mládežníckych mužstiev –
A dorast, B dorast, straší žiaci, mladší žiaci, prípravka Trebatice, prípravka Vrbové
a predprípravka s najmladšími, menej ako sedemročnými deťmi. Zaregistrovaných je ich
spolu 118, nezaregistrovaných 18.
A dorast viedol súťaž 4.ligy severozápad a cieľom bol postup do 3.ligy.
B dorast účinkoval v 6.lige, kde obsadil pekné 5.miesto.
Starí žiaci vynikajúco napredovali v 3.lige a smelo sa mohli porovnávať aj mužstvami vyšších
kategórií. To bolo aj ich cieľom – historický postup do 2. slovenskej ligy. Zaujímavosťou je,
že spolu s chlapcami bojovali aj dve dievčatá.
Mladším žiakom sa darilo tak isto, vyhrávali zápasy a boli lídrami vo svojej súťaži.
Trebatická prípravka sa nachádzala v oblastnej súťaži na 5.mieste.
Predprípravka vznikla počas leta 2014 a dôvodom bol zvyšujúci sa záujem rodičov aj o takúto
najmladšiu kategóriu. Nepôsobí v žiadnej súťaži, ale zúčastňuje sa miniturnajov.
Celkovo treba vysoko hodnotiť prácu vedenia CFM JA. Dokázali k športu pritiahnuť viac ako
sto detí z okolia, dosahujú prekvapivo výborné výsledky, pravidelnými tréningami v nich
pestujú nielen zdravý vzťah ku športu, ale i vychovávajú k zodpovednosti a disciplinovanosti.

Stolno – tenisový oddiel
Stolný tenis má v našej obci dlhoročnú tradíciu, avšak pretrvávajú problémy so získaním
potrebného počtu kvalitných hráčov. Dôvodom býva ich pracovné vyťaženie a tým málo času
na tréningy.
V zimných mesiacoch záujem o ping-pong prudko stúpa, dvakrát v týždni zelené stoly
obsadzujú nadšení amatérski hráči, ktorí si chodia zahrať stolný tenis pre radosť, aby urobili
niečo prospešné pre svoje zdravie a stretli sa s kamarátmi.
29

A – mužstvo pod vedením svojho vedúceho Jána Macu pôsobilo v VI. lige Oblastných súťaží
Trnava. Jarnú súťaž začali na 4. – 5. mieste, skončili však na mieste 10., odohrali 22 zápasov,
z nich bolo 6 výhier, 5 remíz, 11 prehier, získali teda 45 bodov. V jesennej časti súťaže sa im
nedarilo, nevyhrali ani jeden zápas a skončili na 12. mieste. Tréner videl chybu hlavne
v zložení mužstva, dvaja hráči mali nad 60 rokov, jeden nad 70 a mladých sa nedarilo
pritiahnuť. Vážne sa začali zaoberať myšlienkou, či by vzhľadom na kvalitu hráčov
a absenciu mladých nebolo vhodné zostaviť v obci iba jedno mužstvo.
B – mužstvo viedol Vladimír Regina, hralo o súťaž nižšie ako A-mužstvo, teda v VII. lige
Oblastných súťaží Trnava. Po skončení jarnej časti súťaže sa usadili na 8.mieste, keď 7
zápasov vyhrali, 1 remizovali a 14 prehrali. Jesennú časť skončili na 10. mieste.
Najúspešnejším hráčom bol Andrej Koprna, po ňom nasledoval Juraj Hesko a Jozef Polčan.

Memoriál Petra Minárecha
Naše bežecké preteky na 10 km trati po uliciach obce patria podľa vyjadrení vytrvalostných
bežcov medzi najkrajšie na západoslovenskom vidieku. V nedeľu 27.júla 2014 sa uskutočnil
jeho 6.ročník pod názvom Memoriál Petra Minárecha a je pokračovateľom pôvodného
preteku, obľúbenej Trebatickej desiatky.
Organizáciu celého tohto veľkého športového podujatia zabezpečovali členovia Komisie
kultúry, školstva, športu a mládeže pod vedením starostu obce Mgr. Juraja Valu. A treba
povedať, že tento ročník si zúčastnení pretekári, športoví komentátori, rozhodcovia úprimne
pochvaľovali. Bolo o nich postarané po všetkých stránkach, zabezpečený mali dovoz
autobusom z Piešťan, rýchlu registráciu, občerstvenie, čisté sprchy v priestoroch základnej
školy a bohatú tombolu plnú športových cien.
Pretekalo sa opäť vo viacerých kategóriách. Prví vyštartovali na trať dlhú 500 m najmladšie
deti z Trebatíc i okolia, narodené v rokoch 2004 – 2008 a odvahu našli aj mladší. Spolu ich na
štartovej čiare i v cieli bolo 23.Najrýchlejšou zo všetkých bola Trebatičanka Paulínka
Tonkovičová s časom 1.43 min. , na druhom mieste skončil Michal Križák z Púchova a tretí
bol opäť Trebatičan Kristián Dadík. Svoj prvý beh si vyskúšala aj malá vnučka zakladateľa
Trebaticekj desiatky Petra Minárecha, Natálka Minarechová.
V kategórii starších žiakov pretekalo 12 detí narodených v rokoch 1999 – 2003. Velikánsku
radosť všetkým urobili malí trebatickí futbalisti. Matúš Valo prišiel do cieľa 1000 metrovej
trate prvý s časom 3.40 min., na druhom a treťom mieste sa umiestnili Michal Valko a Patrik
Varga s časom iba o dve sekundy dlhším. Najrýchlejším dievčaťom bola Michaela Valková.
Hlavná kategória bola tento rok mimoriadne silná, zaregistrovaných bolo 124 pretekárov,
z toho 101 mužov a 23 žien.
Zúčastnili sa jej aj pretekári z Čiech, Maďarska, Nemecka, ale najväčšiu pozornosť
vzbudzovali bežci z Kene - Charles Cheruiyot Torotich aElias Kiptum Maindi. Títo
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vynikajúci africkí atléti sú reprezentantmi svojej krajiny na svetových bežeckých maratónoch.
Ich ľahučký beh, vypracovaný športový štýl vyrážali dych všetkým divákom. Cťou pre
Trebatice bola aj účasť Zity Kácserovej, reprezentantky Maďarska. Všetkých týchto vzácnych
hostí priviedol do Trebatíc bývalý šesťnásobný majster Maďarska vo vytrvalostných behoch
Zsolt Benedek.
Výsledky boli preto podľa očakávania vynikajúce. Boli prekonané traťové rekordy v mužskej
aj ženskej kategórii.
Víťaz Charles Cheruiyot Torotich prebehol trať svojím pohodovým tempom v čase 31:33
min, jeho kolega Elias Kiptum Maindi iba o jednu symbolickú sekundu neskôr, ani sa pritom
nezadýchali.
Tiež prvá žena Zita Kácserová opravila doterajší ženský rekord s časom 38:05.
Trebatice zastupovali MartinHornák, Peter Herceg a Tomáš Radošinský.
Najlepšie sa umiestnil Martin Hornák na 33. mieste s časom 41:31.
Podľa vyjadrení pretekárov si medailu zaslúžili aj naši občania. Po celej trati usilovne
povzbudzovali, osviežovali bežcov a pripravili vynikajúcu atmosféru aj pre tých
najposlednejších.

Trojkráľový mariášový turnaj
Hráči kartovej hry mariáš sa v kultúrnom dome v Trebaticiach zišli 18.januára 2014 na
14.ročníku Trojkráľového mariášového turnaja. Z víťazstva sa tešil Stanislav Chrena
z Piešťan s plným ziskom 25 bodov a nahranou sumou 74,55 €. Z našich trebatických hráčov
sa najlepšie darilo Pavlovi Heskovi. Podarilo sa mu nahrať 17 bodov a 54,80 €.

MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU
V zložení MNH došlo v roku 2014 k zmene, v auguste 2014 bola do združenia prijatá obec
Chtelnica, v novembri ukončila svoje členstvo obec Prašník. Počet členov teda zostáva 13
obcí a jedna organizácia – Stredná odborná škola Rakovice. Predsedom bol naďalej starosta
obce Rakovice Dušan Daloš, podpredsedmi náš starosta Mgr. Juraj Valo a Ing. Mária Múdra,
riaditeľka Strednej odbornej školy v Rakoviciach.
Mikro Cup – v Trebaticiach vyrastá niekoľko veľkých futbalových talentov. Podporovať
a rozvíjať ich talent a pripraviť im príležitosť vytvárať si prostredníctvom športu nové vzťahy
s kamarátmi z obcí mikroregiónu, to je jeden zo zámerov vedenia MNH. Preto každoročne
organizujú turnaj vofutbale pre žiakov 1. – 5. ročníkov. V tomto roku sa v telocvični
Základnej školy vo Veľkých Kostoľanoch dňa 7.marca 2014 zišlo desať družstiev. Naši
chlapci prešli turnajom bez zaváhania, porazili všetkých súperov a získali neuveriteľné skóre
36 : 0. Obhájili svoje víťazstvo z minulého roku a urobili veľkú radosť svojim rodičom
i trénerom Centra futbalovej mládeže Jozefa Adamca, v ktorom si rozvíjajú svoje futbalové
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zručnosti. Najlepším hráčom bol Šimon Valo, podarilo sa mu streliť 18 gólov. Druhí skončili
chlapci z Veľkých Kostolian, tretie bolo družstvo z Dolného Lopašova. Predseda MNH Dušan
Daloš našim šťastným víťazom v závere odovzdal zlaté poháre i zlaté medaily, ktoré im
právom patrili.
Super Mikro kvíz - v piatok 11. apríla organizoval MNH v spolupráci s obcou Nižná
vedomostno-športovo-zábavné podujatie pod názvom Super Mikro kvíz. Tento rok sa
do súťaže prihlásilo 11 trojčlenných družstiev zložených zo žiakov 7.-9. ročníka základných
škôl. V desiatich súťažných kolách z oblasti histórie i súčasnosti mikroregiónu a dvoch
kolách športových súťaží sa najlepšie darilo žiakom z Ostrova.
Cyklo Holeška Tour – napriek hrozivým predpovediam počasia sa organizátori rozhodli
pustiť pelotón cyklistov na obľúbenú túru po cestách mikroregiónu a dobre urobili. Počasie
vydržalo a na štart sa postavilo rekordných 195 účastníkov. Z našej obce trasu absolvovalo 17
prívržencov cyklistiky. Štart a cieľ boli tentoraz v Rakoviciach a vydali sa pre zmenu
opačným smerom – cez Borovce, Trebatice, Krakovany, Ostrov, Vrbové, Šterusy, KočínLančár, Dolný Lopašov, Chtelnica, Nižná, Veľké Kostoľany, Dubovany, Veselé a na záver
opäť Rakovice. Trať nebola ľahká, ale pocit po jej zdolaní mali všetci účastníci vynikajúci.
Strelecké preteky – 6. ročník streleckých pretekov na asfaltové holuby usporiadalo vedenie
MNH v spolupráci s Poľovníckym združením Dolinka Veselé a obcou Veselé dňa 27.9.2014
Súťažili 3 členné družstvá za jednotlivé Poľovnícke združenia a Poľovnícke spoločnosti.
Každý člen družstva strieľal trikrát 10 terčov a hodnotil sa celkový počet dosiahnutých.
Predseda MNH Dušan Daloš so starostkou obce Veselé Vierou Šípkovou a starostom obce
Dubovany Miroslavom Michalčíkom odovzdali víťaznému družstvu veľký putovný pohár a
každému členovi z prvých troch družstiev upomienkovú trofej. Za naše poľovnícke združenie
Bažant súťažili Róbert Štefanka ml., Peter Minárik, Juraj Bumbal, skončili na ôsmom mieste.
Domáci poľovníci pre súťažiacich aj spoluobčanov pripravili bohaté občerstvenie, vrátane
dobrého poľovníckeho gulášu.
Kapustové hody–súťaž obcí MNH vo varení kapustnice na našich Kapustových hodoch je
každoročne osviežením a obohatením podujatia. A samozrejme niekoľko kotlov chutnej
kapustnice nasýti množstvo hostí. V tomto roku sa ich zúčastnilo rekordných 9, domáci
Trebatičania dokonca zostavili dve družstvá – Valkovci a Reginovci. Porote najviac chutila
a najvyšší počet bodov získala kapustnica lopašovského družstva, trebatickí Valkovci sa
umiestnili na druhom mieste, Reginovci na mieste šiestom.
Betlehemské svetlo – aj v tomto roku deň pred štedrým večerom, 23. decembra opäť zavítali
do našej obce poslovia pokoja a mieru s betlehemským svetlom. Už tradične túto skupinu
tvorili skauti z Piešťan a Rakovíc, bežci z Trnavy a Vrbového, spevácky súbor Úsmev
z Dubovian. V našom kostole sv. Štefana kráľa ich privítal starosta Mgr. Juraj Valo spolu
s kostolníčkou Máriou Žalskou. Nežný plamienok, ktorý má svoj pôvod v rodisku Ježiša
Krista je krásnym symbolom pokoja a mieru a každý nový plamienok, ktorý z neho vznikne
prinesie do príbytku ľudí na celom svete prianie pokoja a požehnania v ich dušiach.
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POČASIE
Podľa meraní v miestnom Agro-družstve boli v Trebaticiach v roku 2014 namerané tieto
úhrny zrážok:
Mesiac

Rok 2014
v mm
Január
31,90
Február
29,60
Marec
23,70
Apríl
52,00
Máj
84,70
Jún
16,00
Júl
147,70
August
58,10
September 152,80
Október
51,10
November 40,70
December 71,30

39-ročný priemer
v mm
39,54
34,23
35,24
36,73
57,11
71,48
66,00
55,70
54,03
43,52
47,36
46,16

Úhrn zrážok za celý rok 2014 bol 759,60 mm.
Oproti tomu ročný priemer za 39 rokov bol 587,10 mm.
Priemer za mesiac v roku 2014 bol 63,30 mm.
Mesačný priemer za 39 rokov bol 48,93 mm.
Pri pohľade na predchádzajúce čísla je jasne vidno, že rok 2014 bol nadpriemerne daždivý.
Hoci sa spočiatku záhradkári a družstevníci tešili, že netreba polievať a ovocie i zelenina bude
pri výdatnej vlahe dobre rásť, pravdou je, všetkého veľa škodí. A veru škodilo aj v tomto
prípade. Priveľa vody plodom v záhradách i na poliach škodilo. Zelenina, z ktorej sa po iné
roky Trebatičania tešili, hnila už v záhradách. Katastrofálne následky mali dažde pri úrode
zemiakov v Agro-družstve. V deň, keď už boli pripravené na zber prišiel rekordne silný dážď
a celkom znemožnil vstúpiť na polia ešte niekoľko nasledujúcich dní. Zemiaky za ten čas
začali obrastať, z každého klíčneho lístka začala znova rásť vňať a kvalita zemiakov bola
znehodnotená.
Nedobre dopadla aj základná zelenina v záhradách. Rajčiny veľmi skoro začali praskať
a plesnivieť, mrkva od veľkej vlahy tiež. Zelenina uskladnená na zimu nebola trvácna, začala
skoro hniť. No a preto mnohí ľudia museli pristúpiť k tomu, čo po iné roky nerobili –
nakupovali dovozovú zeleninu v obchodoch.
Keď k tomu ešte prirátame nadmerné množstvo škodcov, hlavne myší, ktorých bolo po
miernej zime všade plno, tak je zrejmé že naši obyvatelia sa tento rok z úrody svojich záhrad
príliš netešili.
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Počasie v Trebaticiach v roku 2014
Už v priebehu roka bolo zrejmé, že aj tohtoročné počasie sa bude vymykať z normálu.
O zime ľudia hovorili, že bola „nijaká“ o lete, že žiadne nebolo.
Začiatok januára bol nezvyčajne teplý, na Troch kráľov bolo až 12 C, na juhu Slovenska
rozkvitli čerešne. V polovici januára už rozkvitli aj sedmokrásky, fialky, repka na poli. Občas
sa síce v noci objavili slabé mrazíky, ale inak teploty lámali rekordy. Jediný sneh sa zjavil
koncom januára, ten sa však hneď aj roztopil. Inak boli prvé mesiace roka bez snehu, bez
dažďa. Jediným vpádom tohtoročnej zimy boli posledné januárové dni, keď teplota nakrátko
klesla v noci na -12 C.
V prvé februárové dni boli slabé mrazíky aj počas dňa, ďalej však počasie pokračovalo
nadpriemerne teplými dňami. Zimy sme sa nedočkali, práve naopak. O mrazoch a snehu sme
mohli iba snívať, vonku akoby začínala predčasná jar. Tí, ktorí zimu neobľubujú si
pochvaľovali, milovníci lyžovania mali hlavy v smútku, ani vo vyšších polohách sa lyžovať
nedalo, technický sneh vydržal iba krátko, pretože teploty boli stále nad nulou.
V druhej polovici februára družstevníci začali siať na poliach, v záhradách začalo kvitnúť
všetko rýchlo a naraz. Zima teda skončila ako 2. najteplejšia v histórii merania od roku 1850,
bola takmer úplne bez snehu a bez mrazov. Radosť z ušetrených peňazí za kúrenie kazila
skutočnosť, že ľudia očakávali zvýšený výskyt škodcov v záhradách i na poliach, pretože ich
nezničil mráz.
V prvej polovici marca vládlo vyrovnané, jarné počasie, s takmer jasnou oblohou a teplotami
okolo 10 - 15 C, 14. marca dokonca 20 C, jar bola v plnom prúde. 15. marca dorazila na
Slovensko silná víchrica. Prvý jarný deň však už bol opäť slnečný a s jarnými teplotami 21 C.
Celá príroda kvitla, prileteli už aj lastovičky. Koniec marca bol slnečný, teploty stále okolo 20
C, bolo sucho, prírode chýbala vlaha z celej zimy, z nedostatku snehu. Tohtoročný marec bol
najteplejším marcom v histórii merania teplôt na Slovensku.
Apríl začal teplými dňami, na ktoré si už ľudia privykli. Preto nás mierne ochladenie 9.apríla
z 23 C na 13 C primerané tomuto ročnému obdobiu, zaskočilo. Pôde však už chýbala vlaha,
bolo sucho. Veľkonočné sviatky v druhej polovici apríla boli teplé a konečne sa príroda
i ľudia dočkali aspoň slabých prehánok, prekvapilo aj prvé hrmenie. Pred rokom sme sa počas
Veľkej noci guľovali, tento rok boli už jarné kvety odkvitnuté a stromy boli už vo fáze
nasadzovania plodov. S príchodom južných vetrov prišli nielen dažde a búrky, ale aj teplé dni
s letnými teplotami nad 25 C.
Začiatok mája priniesol citeľné ochladenie, silný vietor a časté zrážky. 2. mája bolo 24 C a 3.
mája už iba 13 C. Po trojmesačnom suchom období nastalo obdobie vlhka. Po výdatných
dažďoch a častých búrkach bola pôda nasiaknutá a nestíhala absorbovať toľkú vlahu, voda
stála na poliach. 15. mája naše územie zasiahla silná víchrica so silou 70 km za hodinu,
v nárazoch až do 90 km za hodinu. Silný vietor napáchal škody hlavne v horách, u nás
našťastie padlo za obeť iba zopár škridiel a konárov stromov. Po silnom vetre sa pozvoľna
otepľovalo, potešilo nás slniečko a teploty takmer 30 C. Koniec mája bol však znova
chladnejší, takmer každé popoludnie bola búrka, vlahy bolo už až veľa.
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Mesiac jún sa po prvých dňoch s teplotami iba 19 C rýchlo začal meniť na pravý letný
mesiac. 9. 6. – 11.6. sa ku nám dostal horúci vzduch zo Sahary a teploty sa vyšplhali až na 34
C, opäť sa prejavovalo sucho, pri vysokých teplotách sa pôda rýchlo presušovala. Očakávali
sme ďalšie extrémne horúce leto, opak bol však pravdou. Zvyšok mesiaca sa už teploty na 30
C nedostali, museli sme sa uspokojiť s relatívne chladnými letnými dňami a teplotami okolo
25 C.
Koniec júna a začiatok júla priniesol na Slovensko výdatné zrážky. Za štyri dni napršalo viac
ako 35 mm dažďa, teda viac, ako za celý predchádzajúci mesiac dohromady. Pritom bolo
teplo, vegetácia bujnela. V ďalších dňoch bolo počasie premenlivé, polojasné teplé dni boli
často striedané s ochladeniami. Obdobie s tropickými dňami tesne nad 30 C trvalo od 15.7.
do 21.7. V tom období, 17. júla sa nad Trebaticami prehnala najsilnejšia búrka v tomto roku,
ťažké čierne mraky naháňali strach, sprevádzali ju silný dážď a silný vietor. Našťastie väčšie
škody nespôsobili. Búrky sa stali pravidelnosťou až do konca mesiaca. Príroda pripomínala
Amazonský prales. Vysoké teploty spojené s výraznou vlhkosťou zapríčiňovali pocit dusna,
všetko rastlinstvo rýchlo rástlo. Dusno sa ešte stupňovalo vždy pred búrkou. Júl bol
nadpriemerne vlhký, vlahy bolo až príliš. Podľa slovenských meteorológov iba dva dni neboli
v júli na území Slovenska búrky.
Začiatok augusta bol príjemný, s teplotami do 30 C. Posledným horúcim dňom bol pondelok
11.8., po ňom prišlo obdobie chladnejších dní. To sa práve blížili naše hody a ako sa počas
víkendu 16. – 17. 8. zachová počasie sme očakávali s napätím. A pravdou je, že tohtoročné
hody boli chladnejšie ako tie predchádzajúce. Teploty sa vyšplhali v piatok na 25 C, v sobotu
a nedeľu ledva na 22 C. Pohrozili aj prehánky, ktoré sa Trebaticiam nevyhli ani počas
piatkového hodového koncertu. Na veselej nálade to však divákom neubralo a hody
pokračovali v naplánovanom programe. Zbytok augusta sa už niesol v očakávaní konca leta.
To tohtoročné bolo charakteristické množstvom búrok, vlahy a nižšími teplotami, na aké sme
si v posledných rokoch zvykli. Záhradkári mali hlavy v smútku, pretože im úroda hnila
v zemi, ničilo ju množstvo škodcov. Myší bolo toľko, že ich kedykoľvek bolo vidno
prebehnúť cez dvor.
Prvá tretina septembra nás ešte potešila príjemnými letnými teplotami do 28 C. 11. 9. však
začalo pršať a to nie hocijako, ale v takých množstvách, že hrozili povodne. Dážď neustával,
prekonané boli historické úhrny zrážok. Za 24 hodín napršalo 71 mm dažďa. Problémy
s vodou vyvrcholili práve pred obľúbenými Kapustovými hodmi. V sobotu 13.9. , v deň ich
konania nastala povodňová situácia i v našej dedine. Potok Holeška sa vylieval v časti za
železničnou stanicou a ohrozil záhrady tamojších domov. Druhým miestom, kde narobil
veľké problémy bol dom rodiny Šebestovej a autobazár pri ňom, ktorý zaliala voda z potoka.
Zaplavené boli polia, zničená úroda zemiakov.
Nasledujúce dni až do konca mesiaca boli náplasťou na pokazené podujatie, užili sme si
slnečné a príjemné babie leto, teplé dni s 25 C. Tie pokračovali aj na začiatku októbra. celý
tento mesiac bol na túto ročnú dobu teplý, hoci sa často objavovali hmly a inverzia, vtedy
bolo málo slnka. Často fúkal silný vietor, ktorý znepríjemňoval pobyt vonku, často nás kropil
dážď. Teploty klesali iba pomaly, z 22 C na začiatku mesiaca po 11 C na jeho konci.
Chryzantémam pohrozili slabé prízemné mrazíky pár dní pred Sviatkom všetkých svätých.
Mesiac október sa lúčil jedenásťstupňovými teplotami a v podobnom duchu sa niesol aj
začiatok predposledného mesiaca roku – novembra. Márne sme čakali na zimné ochladenie,
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Martin namiesto bieleho koňa priniesol teplotu až 18 C, čo bolo skutočne nevídané. Mrazy
neboli ani v noci a už vtedy bolo zrejmé, že november bude ďalší tohtoročný mesiac, ktorý
bude teplotne nadpriemerný. Podľa odborného merania meteorológov bola tohtoročná jeseň
najteplejšia od roku 1931.
Nenapravil to ani posledný mesiac – december. Jeho začiatok bol daždivý, s teplotami 3 C,
bez nočných mrazov. Niekoľko dní nato ručička teplomera dosiahla číslo 9 C a vyvrcholením
teplých dní bol posledný pracovný deň pred vianočnými sviatkami, keď 19. decembra bolo až
15 C, krásny slnečný, akoby jarný deň. Predvianočné dni pripomínali skôr jeseň, ako zimu.
Bolo sychravo, daždivo. Ale povianočné dni aspoň nakrátko priniesli ochladenie. Mrzlo aj cez
deň, ukázalo sa aj trocha snehu, hoci nevydržal ani do druhého dňa. Silvester bol poriadne
mrazivý, veterný, ale jasný deň a opäť sme si mohli farebné ohňostroje vychutnať v plnej
paráde.

MIMORIADNA UDALOSŤ
Je veľkým šťastím pre našu obec, že mimoriadne nepriaznivé udalosti sa jej vyhýbajú, hoci
občas nás predsa len vystrašia neovplyvniteľné prírodné živly. Už v minulosti časté silné
dažde zapríčinili vylievanie potoku Holeška za dedinou, a tak tomu bolo aj v septembri, po
výdatných dažďoch, práve počas konania Kapustových hodov. Prívaly vody sa v koryte
potoka neudržali, nepomohla ani priehrada Čerenec vo Vrbovom a v miestach za železničnou
stanicou sa voda začala z koryta vylievať. Zaplavila družstevníkom polia pri dome
Reginových i za potokom smerom k Piešťanom, zaliala záhrady a pivnice okolitých domov.
Strach nahnala aj na inom mieste, pri moste smerom do Piešťan sa preliala do kanála a na
polia nad hlavnou cestou a zasiahla plochu autobazáru, ktorý stojí pri dome rodiny
Šebestových. Autá bolo nutné rýchlo odparkovať, aby nedošlo k veľkým škodám.
Trvalo niekoľko dní, kým sa voda stratila, zanechala po sebe nánosy blata a hlavne
presvedčenie, že je nevyhnutné koryto potoka dôkladne vyčistiť, aby sa podobné situácie
nemuseli opakovať.

ZAUJÍMAVOSTI ZO ŽIVOTA OBCE
Naša obec má vynikajúcu polohu. Na tom sa zhodujú nielen naši stáli obyvatelia, ale i tí ktorí
sa do nej prisťahovali a aj firmy, ktoré v jej okolí postavili svoje prevádzky. Vzhľad obce a jej
okolia sa tak postupne mení. Na okrajových častiach vyrástli objekty firiem a ďalšia výstavba
je naplánovaná na najbližšie roky.
Mení sa i situácia vo výstavbe nových rodinných domov. Trvalo roky, keď sa pre nedostatok
pôdy vo vlastníctve obce nemohla rozbehnúť výstavba nových ulíc. Mladí ľudia si stavali
domy v záhradách svojich rodičov, veľa starých domov na Hlavnej a Hornej ulici bolo
zbúraných a na ich mieste vyrástli domy nové. Často dom zmenil svoju tvár, hoci pôvodné
múry zostali. Nové techniky zatepľovania, výmena okien, strechy urobili svoje a dom vyzeral
ako nový. Až teraz, v roku minulom, tomto a ešte výraznejšie v roku nasledujúcom sa
rozbieha výstavba nie iba jednotlivých domov, ale celej ulice – Záhumenskej, v lokalite Dolné
záplotie. V spojení s bytovými domami, ktoré už na nej stoja, na tomto mieste ide vyrásť
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celkom nová časť našej obce. Domy súčasnosti majú odlišný vzhľad ako ich starší
predchodcovia. Sú menšie, stavané pre jednu rodinu, nie viacgeneračné ako staršie veľké
poschodové domy. Rovné strechy majú iba zriedka, poväčšine sú so špicatou strechou,
pokrytou škridlami rôznej veľkosti, farby i kvality. Ani pivnice už nie sú nutnosťou ako
kedysi. Nad technikami stavby a použitými materiálmi starí majstri murári iba hlavami krútia.
Všetko ide rýchlejšie, od začiatku stavby do sťahovania neprejde viac ako dva roky. Pomaly
sa začína rozširovať aj stavba drevodomov, pri ktorých sa montujú už hotové steny a ich
výstavba trvá tri mesiace.
V každej rodine pribúda technika, to, čo bolo ešte pred pár rokmi výnimočnosťou
a prepychom, je dnes nevyhnutnosťou. Tak je to s mobilmi, počítačmi, tabletmi, ktoré denne
používajú ľudia nie iba v práci, ale i doma a bežne s nimi manipulujú už trojročné deti.
Pribúda áut. Stáva sa bežnou vecou, že v rodine sú dve – tri autá. Z toho však pramení veľký
problém s parkovaním, autá lemujú okraje ciest, pretože garáží toľko niet.
Pribúda vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Súvisí to s požiadavkami zamestnávateľov
a s výrazným nárastom vysokých škôl na Slovensku, avšak o ich kvalite a teda aj o kvalite
vzdelania, ktoré na nich získajú sa vedie veľa polemík. V praxi hľadajú uplatnenie vo svojom
odbore ťažko, a preto mnohí vykonávajú prácu nesúvisiacu s ich kvalifikáciou. Naopak,
prejavuje sa nedostatok niektorých tradičných remesiel. Sú také, ktorých je nedostatok, iných
zase nadbytok. V praxi to potom vyzerá tak, že vyučený čašník stavia domy, maľuje steny,
..... Mnoho ľudí odchádza za prácou do zahraničia – Veľká Británia, Rakúsko, Nemecko,
Írsko, Nórsko,... Hoci tam robia väčšinou tie najmenej hodnotené práce, oplatí sa im to a po
niekoľkých rokoch majú dostatok peňazí napríklad na stavbu domu a zabezpečenie svojej
rodiny. Medzi odchádzajúcimi nie sú iba mladí ľudia, ale často aj otcovia rodín a tiež ženy,
ktorým už odrástli deti. V zahraničí je o ne záujem ako o opatrovateľky starých a chorých
ľudí.
Mení sa zloženie obyvateľstva, pribúda prisťahovaných ľudí, nových, u nás nezvyčajných
priezvisk. Ľudia sa dožívajú vyššieho veku, takže starších ľudí žije v obci viac (nad 90 rokov
je ich 6). Detí sa rodí menej, čo sa potom prejavuje na počte detí v miestnej škole. Mladí
ľudia si zakladajú rodiny neskôr, ženia a vydávajú sa starší, ako ich rodičia pred rokmi.
Zabezpečiť si bývanie a podmienky na výchovu dieťaťa je totiž dnes ťažšie ako v ich časoch.
Zriedkavosťou nie je ani to, že žijú v spoločnej domácnosti, často majú dieťa, ale svadbu
k spoločnému životu nepotrebujú.
Dôležité však je, že počet obyvateľov obce neklesá, naopak, stúpa. Podmienky na bývanie,
aktivity vedenia obce i postupne sa meniaci vzhľad ulíc robia z Trebatíc príjemné, pokojné
miesto pre život.
Jana Palkechová
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