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ÚVOD
Rok 2016, ktorý bol ešte donedávna našou prítomnosťou, sa stal minulosťou a prišiel
čas na jeho hodnotenie. Niektoré udalosti sa nás dotkli v dobrom, iné v horšom zmysle,
niektoré sme si v zhone života ani nestačili všimnúť, dosah mnohých si uvedomíme až po
určitej dobe. Aktuálne svetové dianie sa však dotýka nás všetkých, či chceme, či nie. Násilie
v mnohých krajinách, pokračujúca utečenecká kríza, globálne otepľovanie a zmena klímy vo
svete, to všetko sú témy, od ktorých závisí to, ako budeme prežívať život aj my, v našej malej
dedinke.
SVET
Aj v roku 2016 Európou i mnohými miestami vo svete otriasali teroristické útoky.
Bombové útoky v Turecku, v krajinách Blízkeho východu, severnej Afriky si vyžiadali
tisícky obetí. Nás sa najviac dotkli tie, ktoré nám boli najbližšie – v európskych
štátoch Belgicko, Nemecko a Francúzsko. Teroristi začali používať aj nové spôsoby zabíjania.
Vo francúzskom meste Nice útočník vbehol nákladným autom do nič netušiaceho davu ľudí,
desiatky pripravil o život, stovky zranil.
Ďalšie veľké starosti krajinám Európy priniesla utečenecká kríza. Viac ako milión migrantov,
prevažne zo Sýrie, Afganistanu, Iraku, zaplavili európske štáty. Krajiny Európskej únie
hľadali rôzne riešenia, snažili sa nájsť kompromis medzi pomocou tým, ktorí ju skutočne
potrebujú a ochranou obyvateľov vlastnej krajiny pred nápormi ľudí inej kultúry, vyznania.
V júni si Veľká Británia v referende odhlasovala vystúpenie z Európskej únie a postupne,
v priebehu dvoch rokov, bude vykonávať všetky potrebné kroky na osamostatnenie sa.
S veľkým očakávaním sa pozornosť vyspelých krajín sveta obracala v novembri do
Spojených štátov amerických, kde si občania zvolili svojho nového prezidenta Donalda
Trumpa. Funkcia jedného z najvplyvnejších ľudí sveta bude mať tiež veľký vplyv na udalosti
týkajúce sa všetkých.
Udialo sa aj veľa pozitívneho. Ľudstvo stále napreduje hlavne v oblasti techniky, vedy.
To, čo kedysi bolo iba výplodom fantázie, sa stáva skutočnosťou – automobily a malé lietadlá
na slnečný pohon, drony (malé lietajúce stroje) na osobnú prepravu ľudí, vesmírne družice ku
vzdialeným planétam, stále výkonnejšie počítače, mobilné telefóny, roboty vykonávajúce
množstvo práce, ktorú donedávna robili iba ľudia, veľkú nádej ľuďom dávajú stále nové
výskumy a liečebné postupy v oblasti medicíny.
Z celkom inej oblasti bola správa, ktorá sa rozletela do sveta z Ríma 4. septembra 2016 pápež František svätorečil misijnú pracovníčku albánskeho pôvodu Matku Terezu z Kalkaty,
ktorá je mnohým vzorom pre svoj skromný život, obetovaný pomoci tým najchudobnejším.
SLOVENSKO
V marci boli na Slovensku témou číslo jeden parlamentné voľby. Víťazom sa s veľkým
náskokom stala strana Smer – SD, predsedom vlády opäť Róbert Fico, predsedom Národnej
rady SR Andrej Danko (viac v časti Štátna správa).
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1. júla 2016 sa rotujúcou predsedníckou krajinou v Rade Európskej únie na šesť mesiacov
stalo po prvý raz Slovensko. Predstavitelia Slovenska viedli rokovania EÚ, mali sme
príležitosť sa Európe lepšie predstaviť.
V oblasti športu bol rok 2016 najúspešnejší v histórii Slovenska. Chodec Matej Tóth a vodní
slalomári Ladislav a Peter Škantárovci vybojovali zlato na XXXI. letných olympijských hrách
v Riu de Janeiro, Matej Beluš si vypádloval striebro. Cyklista Peter Sagan obhájil titul
majstra sveta v cestnej cyklistike, v prestížnych pretekoch Tour de France piatykrát získal
zelený dres najaktívnejšieho pretekára. Tenistka Dominika Cibulková počas celého roka hrala
vynikajúci tenis, vyhrala štyri dôležité turnaje a ako prvá Slovenka v histórii aj Turnaj
majsteriek. Veľmi úspešný rok majú za sebou aj zjazdové lyžiarky Veronika Velez –
Zuzulová a Petra Vlhová, v hodnotení obrovského slalomu Svetového pohára sa umiestnili na
konci roka na 9. a 10. mieste.

TREBATICE
SAMOSPRÁVA OBCE
Obecné zastupiteľstvo
Rok 2016 bol pre obecné zastupiteľstvo rokom nenaplnených očakávaní sľubovanej finančnej
podpory zo strany štátu prostredníctvom fondov Európskej únie. Žiadané dotácie na realizáciu
viacerých projektov obec v dohodnutých termínoch nedostala.
Na čele obce stál aj v roku 2016 Mgr. Juraj Valo.
V zložení obecného zastupiteľstva nenastali žiadne zmeny, tvorilo ho deväť poslancov: Mgr.
Antónia Babišová, Pavol Doktor, Mgr. Alena Jankechová, Ing. Peter Kollár, Peter Líška,
Milan Ondačka, Ladislav Regina, Ing. Marián Valentovič a Andrej Varga.
Komisie pracovali taktiež bez zmien:
Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže
Predseda: Mgr. Alena Jankechová
Členovia: Mgr. Antónia Babišová, Peter Líška, Jana Palkechová, Lenka Škrabáková
Finančná a podnikateľská komisia
Predseda: Andrej Varga
Členovia: Ladislav Regina, Peter Líška, Viliam Jankech
Komisia pre ochranu životného prostredia
Predseda: Ing. Peter Kollár
Členovia: Ladislav Regina, Mgr. Antónia Babišová, Ján Bača, Jozef Vančík
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Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce
Predseda: Ing. Peter Kollár
Členovia: Ing. Marián Valentovič, Mgr. Alena Jankechová, Rudolf Macháč, Ing. Ladislav
Straka
Sociálna komisia
Predseda: Ing. Marián Valentovič
Členovia: Milan Ondačka, Bc. Lenka Cibulková, Anna Jankechová, Viliam Jankech
Komisia pre ochranu verejného záujmu
Predseda: Andrej Varga
Členovia: Milan Ondačka, Ladislav Regina

Obecný úrad
Pracovný kolektív obecného úradu je už roky stabilný, dočasné zmeny nastávajú iba pri
dlhodobej práceneschopnosti niektorých zamestnancov. V tomto roku tak kuriča-údržbára
Jaroslava Radošínskeho zastupoval Pavol Doktor.
V kancelárii úradu všetku úradnícku prácu naďalej vykonávali Ing. Janka Belicová, Monika
Kollárová a Oľga Mikušová, všetky tri boli plne vyťažené.
Údržbu obce zabezpečovali Boris Jankech, Pavol Pitoňák.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Každé zasadnutie obecného zastupiteľstva malo program naplnený mnohými bodmi,
z ktorých vyberáme tie najdôležitejšie.
Prvým stretnutím OZ tohto roka bolo mimoriadne zasadnutie dňa 22.januára 2016:
- hlavným bodom bolo informovanie poslancov o pokračovaní súdneho sporu Obce Trebatice
so žalobcom Jozefom Vančom a dohodnutie ďalšieho postupu,
- okrem toho poslanci schválili zakúpenie nadstavieb multifunkčného pracovného stroja, ktorý
obec kúpila v minulom roku a ktorý sa už osvedčil pri úpravách ulíc obce,
- zostavili nový poradovník záujemcov o nájomné byty obce.
18.marca 2016 sa poslanci zišli na riadnom rokovaní zastupiteľstva:
- schválili na ňom Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2016, Plán kontrolnej činnosti,
návrh na zmenu rozpočtu,
- starosta navrhol realizovať v roku 2016 záväzné investičné akcie: dobudovanie parkoviska,
zberných miest a chodníka na Družstevnej ulici, 2. etapu budovania Záhumenskej ulice,
revitalizáciu časti cintorína, rekonštrukciu budovy a oplotenia materskej školy,
- zastupiteľstvo schválilo pridelenie finančných prostriedkov z obecného grantového
programu v tejto výške:
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OFK Trebatice
ZO JDS Trebatice
CFM JA
PZ Bažant
Tenisový klub Matchpoint
OZ Trebatické deti

8 500 € (z toho 300 € na činnosť stolnotenisového oddielu)
1 450 €
1 500 €
350 €
200 €
300 €.

Tretie tohtoročné zasadnutie sa konalo 27.mája 2016, obecné zastupiteľstvo prerokovalo
hlavne tieto body:
- hospodárenie Obecnej kanalizačnej spoločnosti,
- návrh na zmenu rozpočtu, po ktorej bude rozpočet obce na rok 2016 v príjmovej
a výdavkovej časti vo výške 923 352 €,
- Správu o inventarizácii obecného majetku,
- zmenu vo funkcii správcu Areálu zdravia – doterajšieho správcu Jozefa Vančíka nahradil
Marián Polčan, ktorého obec zamestnáva prostredníctvom projektu Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Piešťanoch a jeho mzda je počas 9 mesiacov refundovaná.
Obsahom mimoriadneho zasadnutia konaného dňa 15.júna 2016 bolo
schválenie VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Trebatice.
O dva týždne – 30.júna 2016, sa obecné zastupiteľstvo zišlo opäť a program bol bohatý:
- poslanci si vypočuli Správu o činnosti obecnej knižnice v roku 2015,
- Správu o sociálnej politike obce,
- schválilo návrh na prijatie úveru vo výške 50 000 € na dofinancovanie rekonštrukcie
oplotenia materskej školy, technickej vybavenosti Družstevnej ulice, prevádzkových nákladov
počas roka 2016,
- schválilo opäť nový poradovník na trojizbové nájomné byty.
Ďalšie zasadnutie sa uskutočnilo 29.septembra 2016.
Poslanci sa venovali týmto témam:
- vypočuli si Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti miestnej materskej
a základnej školy v školskom roku 2015/16, taktiež stav pripravenosti škôl na začínajúci
školský rok 2016/17,
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce – Bc. Simony Bičanovej,
- Výročnú správu o činnosti Mikroregiónu nad Holeškou,
- vzali na vedomie návrh Smernice č.2/2016 o verejnom obstarávaní Obce Trebatice,
- informácie o plánovanej výstavbe kruhového objazdu na križovatke pri Agro-družstve,
ktorým je podmienená výstavba Priemyselnej zóny Dolné záplotie nad motokárovou dráhou.
24.november 2016 bol dňom šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K hlavným bodom patrilo:
- Správa o stave plnenia nájmov podľa uzatvorených zmlúv – obec má uzatvorených 19
nájomných zmlúv, z ktorých má príjem 31 358,99 €
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- Správa o priebehu realizácie investičných akcií plánovaných na rok 2016 – nie všetky
naplánované práce sú finančne vykryté, o zrealizovaných viac v nasledujúcej časti – Ďalšie
aktivity obce,
- Správa o bezpečnostnej situácii v obci – v roku 2016 dvakrát došlo k vlámaniu do rodinného
domu, ku krádeži bicykla, k vandalizmu na autobusových zastávkach. Na zvýšenie
bezpečnosti bol v obci nainštalovaný kamerový systém. Viac v časti Ďalšie aktivity obce,
- Správa o stave životného prostredia v obci – starosta obce vyjadril spokojnosť s prístupom
občanov k separácii odpadu, viac v časti Ďalšie aktivity obce,
- Správa o dopravnej situácii v obci – stav ciest v obci nie je vyhovujúci. V najhoršom stave
sú ulice Horná a Severná, prejavujú sa tu následky opakovaných prác na inžinierskych sieťach
a na Hornej ulici sa vytvárajú priehlbiny na miestach, kde v minulosti boli vyhĺbené tzv.
zbožné jamy. Preto práve tieto ulice budú prvé, ku ktorých rekonštrukcii chce obec
v budúcnosti pristúpiť.
Posledný krát v roku 2016 obecné zastupiteľstvo zasadalo dňa 16.decembra.
Poslanci na ňom schválili:
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Trebatice č. 2/2016 o číslovaní stavieb na
území obce Trebatice,
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Trebatice č. 3/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trebatice,
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Trebatice č. 4/2016 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území
obce Trebatice,
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017,
- Návrh rozpočtu obce Trebatice na rok 2017 – 2019 vo výške 688 387 € v príjmovej aj
výdavkovej časti,
- Vyhodnotenie činnosti Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach a jeho komisií za rok 2016 –
starosta obce Mgr. Juraj Valo kladne hodnotil činnosť obecného zastupiteľstva i jeho komisií.
Obecné zastupiteľstvo sa v tomto roku zišlo na 5 riadnych a 2 mimoriadnych
zasadnutiach, účasť poslancov bola 95%, komisie zasadali podľa potreby niekoľkokrát v roku,
- Správa o činnosti obecného úradu v roku 2016 – prevádzka obecného úradu bola
zabezpečená dostatočne, zamestnanci si plnili svoje úlohy kompetentne a včas. Žiadne
sťažnosti na jeho činnosť neboli v tomto roku podané,
- starosta informoval poslancov o listine, ktorú na obecný úrad pre každého poslanca doručil
Ing. Marián Moravčík a ktorá obsahovala 3 body - žiadosti. Poslanci danú listinu prerokovali
a jej obsah vzali na vedomie. Odporučili starostovi obce, aby žiadateľovi zaslal vyjadrenie k
jeho požiadavkám,
- v interpeláciách poslanci riešili návrh na zmenu otváracieho času obecnej knižnice
a poplatku za vydanie čitateľského poukazu, požiadavku vypracovať návrh VZN o používaní
ohňostrojov a pyrotechniky v obci.
Po ukončení oficiálnej časti sa uskutočnilo malé posedenie v priestoroch Chateau Krakovany.
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Ďalšie aktivity obce
Investičné akcie obce
- v jarných mesiacoch boli dokončené chodníky, parkoviská a zberné miesta na Družstevnej
ulici. Cesta bola rozšírená, na ostrovčekoch pri ceste vysadená tráva a kríky. Na tieto práce
zareagovali obyvatelia bytoviek na susednej Štúrovej ulici a svojpomocne si krásne upravili
priestory okolo svojho domova. Ulica je teraz bezpečnejšia, upravenejšia, krajšia.
Preinvestovaná tu bola suma 34 288,92 €,
- 2.etapa prác na inžinierskych sieťach Záhumenskej ulice bola vyfinancovaná sumou 3 353 €,
- vypracovaná bola štúdia Revitalizácia cintorína v obci Trebatice – Sektor 1,
- v rámci projektu Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy bol na budove
zateplený obvodový plášť a strecha, vymenené okná, dvere na kotolni a skladoch, vymenený
rozvod kúrenia, zrekonštruovaná vykurovacia sústava, terasy, bleskozvody, odkvapy. Celkové
náklady boli 234 421,95 €, z toho 199 327 € obec získala z Environmentálneho fondu SR,
- na areáli materskej školy od Štúrovej a Pustej ulice bolo vymenené oplotenie.
Preinvestovaných bolo 15 014 €, z toho 13 000 € z dotácie FSR a 2 014 € z vlastných zdrojov
obce,
- na 4 miestach obce – kostol, autobusové zastávky, obecný úrad, Areál zdravia, bol
nainštalovaný kamerový systém, ktorý tvorilo spolu 8 kamier. Náklady v hodnote 9 000 €
preplatilo Ministerstvo vnútra SR, 2 406,72 € hradila obec.
Zakúpenie nadstavcov na multifunkčné vozidlo – zo združených prostriedkov
Environmentálneho fondu SR a obce bolo zakúpené multifunkčné auto, ktoré uľahčí
udržiavanie čistoty ciest v obci, zabezpečí polievanie zelene, zimnú údržbu ciest v obci.
Poslanci schválili aj zakúpenie ďalších nadstavcov, ktoré umožnia rozšíriť funkcie vozidla.
Uvítanie detí do života – konalo sa dňa 7.decembra 2016. V zasadačke obecného úradu sa
zišlo 12 novonarodených detí so svojimi rodičmi, dve rodiny sa nezúčastnili. Od starostu obce
dostali finančný príspevok v hodnote 50 €.
Zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti občanom – na konci roka 2016 sa o 5
opatrovaných starali 3 opatrovateľky, ktoré boli zamestnancami obce.
Margita Hadvigová roznášala obed domov 7 dôchodcom, ktorí si už nevládali obed prevziať
osobne. Dlhodobú práceneschopnosť pani Hadvigovej zastupovali Jarmila Valová a Eva
Janechová. Obed pre člena Agro-družstva stál aj v tomto roku 0,75 €, pre nečlena 3,30 €, 0,40
€ stála donáška domov.
Miestom vydávania obedov zostala kuchynka na obecnom úrade.
Trebatické zrkadlo – aj v tomto roku boli vydané tri čísla. Júlové a decembrové čísla boli
venované aktuálnemu obrazu o dianí v našej obci, zhrnutiu podujatí za rok 2016. Stránky
novembrového vydania však okrem pravidelných rubrík patrili spomienkam na osobnosti,
ktoré výrazne ovplyvnili dejiny športu v našej obci. Športový redaktor Jaroslav Lieskovský
Trebatičanom pripomenul obetavého športového funkcionára Ing. Jozefa Ondačku pri
príležitosti nedožitých 75 rokov a dlhoročného predsedu AMK Jána Kollára.
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Mobilová aplikácia Trebatice – v snahe poskytnúť obyvateľom aktuálne informácie o dianí
v obci i vtedy, keď sú v práci a nemajú možnosť zachytiť hlásenia v miestnom rozhlase či na
informačných tabuliach, obec zriadila aplikáciu do mobilných telefónov, ktorá jednoducho
a rýchlo, formou SMS správ, oznámi občanovi aktuálnu informáciu i s odpočtom dní
zostávajúcich do oznámenej udalosti.
Odpadové hospodárstvo – separovanie odpadu obec rieši cez spoločnosť Envipak. Množstvo
vyseparovaného odpadu v preplnených kontajneroch svedčí o tom, že naši občania pristupujú
k triedeniu zodpovedne. Počet kontajnerov sa obec snaží ešte zvýšiť, aby priestor okolo nich
zostával čistý a odpadky sa nepovaľovali aj po zemi. V tomto roku boli v Trebaticiach na 12
zberných miestach k dispozícii kontajnery na separovanie papiera, plastov, kovov, skla,
tetrapakov, textilu. Okrem toho obec pokračuje v zbere bioodpadu a taktiež opotrebovaného
jedlého oleja.

Obecná matrika
K 31.12.2016 žilo v Trebaticiach 1 333 obyvateľov.
Z toho mužov bolo 664, žien 669.
Detí do 15 rokov žilo v obci 205,
obyvateľov v dôchodkovom veku nad 62 rokov bolo 249,
najstaršou obyvateľkou bola Františka Galbavá, ktorá sa dožila 95 rokov.
Priemerný vek obyvateľov bol 40,39 roka.
V roku 2016 sa v obci narodili:
1. Dvorská Bianka
2. Rojko Richard
3. Hornáčková Nina
4. Moravčíková Lucia
5. Vatrt David
6. Kuchárová Laura
7. Baleková Lenka
8. Žák Martin
9. Pagáč Tomáš
10.Herceg Adam
11.Gajarská Tereza
12.Havala Oliver
13.Machová Michaela
14.Žažo Damián
15.Lipka Jakub
16.Eliáš Matej
Navždy nás opustili:
1. Hadvigová Mária
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2. Machaj Emil
3. Galbavá Štefánia
4. Hudecová Mária
5. Čelínová Matilda
6. Galbavá Mária
7. Hadviga Martin
8. Jankech Jozef
9. Hadviga Gašpar
10.Tonkovičová Oľga
11.Čík Ján
12.Zušťáková Marta
13.Moravčíková Jozefa
14.Valko Milan
15.Mrázik Jozef
Manželstvo uzavreli:
1. Ing. Daniel Jankech z Trebatíc a Ing. Eva Bublová z Topoľčian
2. Ing. Mário Prištic z Trebatíc a Mgr. Barbora Uhrínová z Kočína-Lančára
3. Mgr. Milan Palkech z Trebatíc a Lucia Nedorostová z Trebatíc
4. Ján Herceg z Trebatíc a Stanislava Kyselová z Hlohovca
5. Martin Gašparík z Novej Dubnice a Veronika Poláčková z Trebatíc
6. Long Nguyen Van z Trebatíc a Hgoc Anh Nguyen Thi z Vietnamu
7. Ivan Eliáš z Jablonky a Katarína Minarovičová z Trebatíc
8. Róbert Horvát z Maďarska a Nikola Floreková z Trebatíc
9. Juraj Pistorius z Piešťan a Mária Hornáková z Trebatíc
10.Oliver Mikulička z Ostrova a Diana Bačová z Trebatíc
11.Tomáš Gábor z Ostrova a Monika Hermanová z Trebatíc
12.Marián Jankech z Trebatíc a Kristýna Juráčková z Českej republiky
13.Tomáš Omasta z Trebatíc a Ivana Vasiová z Trebatíc
14.Daniel Vlkovič z Kočína-Lančára a Ing. Katarína Moravčíková z Trebatíc
15.Stanislav Macháč z Trebatíc a Mgr. Martina Jankechová z Vrbového
Do obce sa prisťahovalo 33 ľudí,
odsťahovalo sa 37 obyvateľov.

ŠTÁTNA

SPRÁVA

Parlamentné voľby
V roku 2016 sa na Slovensku konali jediné voľby, avšak tie najdôležitejšie.
Občania si dňa 5.marca volili svojich zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky.
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Kompletné výsledky boli nasledovné:

Počet platných Podiel
platných
hlasov
hlasov v %

Politická strana
SMER – sociálna demokracia (SMER-SD)

737 481

28,28

Sloboda a Solidarita (SaS)

315 558

12,10

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)

287 611

11,02

Slovenská národná strana (SNS)

225 386

8,64

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše
Slovensko)

209 779

8,04

SME RODINA – Boris Kollár

172 860

6,62

MOST – HÍD

169 593

6,50

#SIEŤ

146 205

5,60

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

128 908

4,94

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

105 495

4,04

Slovenská občianska koalícia (SKOK!)

21 785

0,83

Strana TIP

18 845

0,72

Strana zelených Slovenska

17 541

0,67

Komunistická strana Slovenska (KSS)

16 278

0,62

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana (SDKÚ-DS)

6938

0,26

Šanca

6522

0,25

Strana moderného Slovenska (SMS)

4559

0,17

Priama demokracia

3595

0,13

Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia

3428

0,13

VZDOR – strana práce

3182

0,12

2426

0,09

Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník

1998

0,07

Koalícia spoločne za Slovensko

1777

0,06

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
Kereszténydemokrata Szövetség

– Magyar

Volebná účasť bola 59,82%.
Počet mandátov - kresiel v parlamente: Smer-SD 49, Sloboda a solidarita 21, OĽaNO 19,
Slovenská národná strana 15, Ľudová strana – Naše Slovensko 14, Sme rodina – Boris Kollár
11, Most – Híd 11, #Sieť 10.
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Výsledky mnohých prekvapili. Ani nie tak víťaz, strana SMER – SD bola jednoznačným
kandidátom, ale to, že sa do parlamentu dostali nováčikovia - strana Mariána Kotlebu ĽS NS,
strana Borisa Kollára Sme rodina a strana Sieť.
Najväčším a obavy vyvolávajúcim prekvapením bola nečakane vysoká podpora strany
Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá za svoje základné princípy považuje národnosť,
kresťanskosť a sociálnosť, avšak mnohí ich za ich vystupovanie a názory obviňujú z podpory
fašizmu. Podľa analytikov je za vzostupom strany presné pomenovávanie problémov
Slovenska, ako sú korupcia, rozkrádanie či nezáujem štátu a politikov o občana. Veľa voličov
volilo Mariána Kotlebu aj preto, že štát dlhodobo nerieši rómsky problém a on je za jeho
radikálne, často až príliš tvrdé riešenie.
Poverenie na zloženie vlády dostal doterajší premiér a predseda víťaznej strany Smer SD
Róbert Fico. Mal veľký problém zostaviť vládnu koalíciu, po viacerých rokovaniach sa
dohodol so stranami SNS, Most-Híd a Sieť. Strana Sieť po niekoľkých týždňoch v koalícii
skončila.
Za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol vymenovaný Andrej Danko.
V Trebaticiach naši obyvatelia volili nasledovne:
Politická strana

Počet
hlasov

platných Podiel platných hlasov
v%

SMER – sociálna demokracia (SMER-SD)

217

30,43

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO –
NOVA)

93

13,04

Sloboda a Solidarita (SaS)

83

11,64

Slovenská národná strana (SNS)

82

11,50

SME RODINA – Boris Kollár

80

11,22

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše
Slovensko)

60

8,41

#SIEŤ

37

5,18

KDH

32

4,48

MOST – HÍD

8

1,12

Strana zelených Slovenska

6

0,84

Strana Tip

4

0,56

Komunistická strana Slovenska

3

0,42

Slovenská občianska koalícia

3

0,42

Strana moderného Slovenska

2

028

Demokrati Slovensko – Ľudo Kaník

2

0,28

Šanca

1

0,14
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Z počtu 1 071 sa zúčastnilo 716 oprávnených voličov, počet platných odovzdaných hlasov bol
713.

PODNIKY

A

PODNIKATELIA

V

OBCI

Firmy sídliace v okrajových častiach našej obce sú dôležitým zamestnávateľom našich
obyvateľov i ľudí zo širokého okolia. V roku 2016 v nich nedošlo k žiadnym zmenám, ani
k väčšiemu prepúšťaniu zamestnancov.
Medzi najvýznamnejšie z nich patrili AG FOIL EUROPE s.r.o., Rhenus Logistics, s.r.o., HB
STEEL, s.r.o., OKE Plastic SK, s.r.o., Telux s.r.o.
Na severnej okrajovej časti obce za cintorínom majú už dlhodobo prevádzky firmy Inalfa
Roof Systems, s.r.o., Kaiser Eastern Europe, s. r. o., AGE color s.r.o. a Stürm s.r.o. Tieto
spoločnosti sú síce už v chotári susednej obce Krakovany, ale je v nich zamestnaných veľa
našich občanov, zamestnanci z okolia denne cestujú autobusmi z našej obce, navštevujú naše
obchody.

Agro-družstvo Trebatice
Rok 2016 bol pre trebatických poľnohospodárov rokom rekordných úrod a rokom veľkých
osláv.
Na jeho čele stál naďalej Jozef Galbavý, predseda a agronóm v jednej osobe. Podpredsedom a
mechanizátorom bol Ľuboš Palkech, hlavnou ekonómkou Ing. Zuzana Jurčová, zootechnikom
Ing. Ivan Kollár z Piešťan.
Administratívne práce vykonávali Zita Macháčová, Daniela Gabrišová a Mária Jankechová.
Predstavenstvo malo 7 členov. Okrem predsedu a podpredsedu v ňom boli Ladislav Galo,
Juraj Galbavý, Ján Jankech, Miloš Palkech a Ing. Zuzana Jurčová.
Členmi kontrolnej komisie boli Mária Jankechová, Alojz Melicher a Ľubomír Regina.
V roku 2016 malo Agro-družstvo spolu 56 členov. Z tohto počtu bolo 37 dôchodcov a 19
činných členov zamestnaných na družstve. Okrem nich na družstve pracovalo 11
zamestnancov – nečlenov družstva.
Družstvo obhospodarovalo v roku 2016 916,78 ha pôdy.
Nosnými plodinami boli:
jačmeň pestoval sa na 221 ha,
výnos bol
pšenica 199 ha
kukurica na zrno 77 ha
cukrová repa 108 ha
repka ozimná
171 ha
zemiaky 4,92 ha

6,84 t/ha,
9,03 t/ha,
13,93 t/ha,
90,69 t/ha, cukornatosť 16,95%
4,19 t/ha
21,94 t/ha.
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Počasie v tomto roku poľnohospodárom prialo. Po celý rok bol dostatok vlahy, primerané
teploty, žiadne prívalové dažde či silné búrky úrodu neohrozili. Výnosy aj vďaka tomu boli
rekordné.
V súťaži Naj Naše pole v rámci celého Slovenska získali 2. miesto v pestovaní pšenice
ozimnej, 2. miesto v pestovaní kukurice na zrno, 6. miesto v pestovaní cukrovej repy a 6.
miesto v pestovaní jačmeňa jarného.
Živočíšna výroba bola zameraná na výrobu mlieka a výkrm hovädzieho dobytka. Počet dojníc
v tomto roku bol 150, počet hovädzieho dobytka na výkrm 360 kusov.
Na sklonku roka, v dňoch 8. a 9. decembra 2016 si družstevníci slávnostným zhromaždením
pripomenuli 25. výročie svojej samostatnosti. Po 18 rokoch spoločného hospodárenia s
družstvami v Krakovanoch a Borovciach sa dňa 6. decembra 1991 konala ustanovujúca
členská schôdza samostatného Agro-družstva Trebatice. Oslavy okrúhleho výročia začali dňa
8. decembra 2016 slávnostným príhovorom predsedu Jozefa Galbavého, v programe si mohli
prítomní členovia, zamestnanci, zástupcovia obce a miestnych firiem pozrieť video o histórii
družstva, zaspievali im deti materskej školy a najočakávanejším bolo vystúpenie Art Music
Orchestra. V nasledujúci deň podobný program čakal obchodných zástupcov Agro-družstva.
Aj po rozdelení si naše družstvo udržalo vysokú úroveň. Pravidelne sa umiestňuje na
popredných miestach vo výnosoch obilia v rámci Slovenska, výrazne skvalitnilo a vynovilo
svoj strojový park, dokázalo sa popasovať so zlými podmienkami a nedostatočnou podporou
zo strany štátu, pravidelne finančne podporuje činnosť miestnych inštitúcií. Na svoju prácu
môžu byť družstevníci právom hrdí.

ŠKOLSTVO
Základná škola
V školskom roku 2015/16 boli v základnej škole otvorené štyri ročníky, navštevovalo
ich spolu 40 žiakov. V 1. ročníku bolo 13 žiakov, učila ich riaditeľka školy Mgr. Mária
Gonová, 2. ročník mal 10 žiakov, triednou učiteľkou bola Mgr. Diana Megová, 10 žiakov 3.
ročníka učila Mgr. Barbora Zibrínová a 4. ročník so 7 žiakmi Mgr. Renáta Susová.
Vychovávateľkou školského klubu bola Mgr. Dana Kováčiková, chodilo do neho 35 žiakov.
Od septembra 2016 boli triedy zriadené v nasledovnom režime: 1.ročník – triedna učiteľka
Mgr. Barbora Zibrínová, 11 žiakov, 2.ročník - Mgr. Mária Gonová, 11 žiakov, 3.ročník –
Mgr. Diana Megová, 11 žiakov, 4.ročník – Mgr. Renáta Susová, 8 žiakov.
Učiteľky pokračovali v krúžkovej činnosti. Mgr. Susová viedla krúžok anglickej konverzácie,
Mgr. Megová počítačový, dramatický a folklórny súbor Kapustárik.
Náboženskú a etickú výchovu viedla Mgr. Anna Blahovcová. Výmena nastala vo funkcii
školníčky, Annu Valkovú nahradila Zlatica Janechová.
Učiteľky sa snažili, aby bol školský rok opäť plný zaujímavých projektov, súťaží, hier
a objavov. Mgr. Zibrínová viedla program Zippyho kamaráti. Medzi najzaujímavejšie akcie
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patrili februárová beseda o dôležitosti triedenia odpadu, Hollého pamätník, otvorená hodina
pre budúcich prvákov z materskej školy, vystúpenie v Areáli zdravia ku Dňu matiek,
teoretický a praktický výcvik na Dopravnom ihrisku vo Vrbovom, plavecký výcvik na
plavárni v Myjave, Deň detí strávili žiaci v starej Elektrárni v Piešťanoch, kde si vyskúšali
zaujímavé aktivity. Záver školského roka patril 5-dňovému pobytu v škole v prírode
v Nitrianskom Rudne. Tu mali deti možnosť vyskúšať si množstvo netradičných aktivít –
lukostreľbu, šperkárstvo, maľovanie či jazdu na koni, domov sa vrátili plné zážitkov
a spokojnosti.
26. mája 2016 sa školáci zúčastnili Športovej olympiády málotriednych základných škôl
a opäť zvíťazili a získali krásne 1. miesto. Prvýkrát prijali aj ponuku vyskúšať si účasť na
športových hrách regiónu v Cíferi. Tam sa zapojili do behu na 500 metrov, futbalu
a vybíjanej. V nej prekvapili naše dievčatká, ktoré získali 1. miesto vo vybíjanej dievčat
1. stupňa ZŠ.
V októbri si škola pripomenula Medzinárodný deň školských knižníc, spoločne s mamičkami
zhotovili ikebany k Sviatku zosnulých, zorganizovali besedu s policajtkou, koncert speváka
Uja Viktora. V závere roka pripravili vianočnú besiedku pre rodičov.

Materská škola
Rok 2016 bol pre materskú školu výnimočný. Dôvodom bola rozsiahla rekonštrukcia budovy
materskej školy, ktorá jej vzhľad celkom zmenila.
Práce začali 13. apríla 2016 a ukončené boli na konci júna. Na budove bol postupne zateplený
celý obvodový plášť, vymenené boli okná a dvere na kotolni a skladoch, dlažba a zábradlie na
terasách, zateplená strecha, namontovaný nový odkvapový systém, v celej budove
namontované nové radiátory a tepelné rozvody a celá budova dostala novú fasádu. Na dvore
materskej školy boli staré popraskané chodníky zakryté dlažbou, pôvodné, nebezpečné
oplotenie zo strán Štúrovej a Pustej ulice bolo odstránené a osadené bolo nové pletivo.
Trebatická materská škola žiarila doďaleka optimizmom a veselosťou. Oranžovo-zelené pásy
na fasáde oživili základnú bledošedú farbu, nové oplotenie chránilo celý areál, deti
a zamestnanci sa tešili a ľudia z obce i náhodní okoloidúci neskrývali svoj obdiv. Všetky
práce na budove mohli byť vykonané vďaka schválenému projektu z Environmentálneho
fondu SR, ktorý vypracovala obec. Celkové náklady boli 234 421,95 €, z toho z fondu prišlo
199 327 €. Okrem toho získala obec 13 000 € z dotácie Ministerstva financií SR na úpravu
areálu škôlky.
Pracovný kolektív materskej školy sa v roku 2016 nemenil. Riaditeľkou zostala Jana
Palkechová, pedagogickými zamestnancami boli naďalej Drahoslava Líšková, Daniela
Macháčová a Ivana Pohubová. Tím prevádzkových zamestnancov tvorili Viera Kopálová,
Jana Hermanová, v školskej jedálni pracovali riaditeľka Oľga Mikušová, kuchárky Elena
Reginová a Anna Jankechová, kuričom-údržbárom bol Jaroslav Radošinský, počas jeho
dlhodobej práceneschopnosti ho zastupoval Pavol Doktor st.
Počet detí materskej školy sa aj tento rok držal na maxime. Do triedy starších 4 – 6 ročných
detí chodilo 23 detí, triedu mladších 3 – 4 ročných navštevovalo 20 detí. Detí pripravujúcich
sa na prechod do základnej školy bolo v školskom roku 2015/16 17, v novom školskom roku
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od septembra 2016 dokonca až 18, čo je v porovnaní s minulými rokmi pomerne vysoký
počet. Nezvyčajne veľa bolo aj detí s odkladom povinnej školskej dochádzky, tých bolo 6.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť pre najmenších obyvateľov našej obce učiteľky od septembra
2016 začali uskutočňovať podľa nového školského vzdelávacieho programu, reagujúceho na
zmeny prebiehajúce v školstve. Obohatená bola o množstvo aktivít pre deti aj ich rodinných
príslušníkov. Veľa akcií pripravoval kolektív zamestnancov – oslavy Dňa matiek, Dňa rodiny,
Dňa starých rodičov, návštevy divadelných predstavení, vystúpenia pre dôchodcov, na oslave
výročia miestneho Agro-družstva, Deň zdravia, Deň Zeme, Deň otvorených dverí, exkurziu
na obecný úrad, do miestneho Agro-družstva, výlet na Minifarmu v Lubine, 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 zhotovenie radiátorových krytov v celej
budove.
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
A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Obecná knižnica
Už 2. januára privítala v knižnici Mgr. Antónia Babišová svojich prvých čitateľov roku 2016.
Zaevidovala ich spolu 206, z toho detí a študentov 105. Aj v tomto roku čítali viac dievčatá
a ženy, ako chlapci a muži.
Výpožičiek sa v tomto roku uskutočnilo 10 246. Z odbornej literatúry pre dospelých 372
výpožičiek, z krásnej literatúry pre dospelých 3 476 výpožičiek, z odbornej literatúry pre deti
424 výpožičiek, z krásnej literatúry pre deti 3 821 výpožičiek a 2 153 výpožičiek periodík –
časopisov. Do knižnice pravidelne dochádzali periodiká: Život, Slovenka, Záhradkár
a Trebatické zrkadlo. Okrem nich si čitatelia mohli vypožičať z knižnice aj ďalšie, ktoré
priniesli čitatelia: Báječná žena, Chvíľka pre teba, Plus sedem dní, Eva, ...
V tomto roku pribudlo do knižnice 54 nových kníh v celkovej zakúpenej hodnote 397, 09 €.
U dospelých čitateľov najobľúbenejšími spisovateľmi boli Jana Pronská, Mária Hamzová,
Táňa Kelleová – Vasilková, Dominik Dán, Henning Mankell, Jozef Karika a Michael
Conelly.
Najžiadanejšími knihami roka boli historické romány slovenskej spisovateľky Jany Pronskej:
Bosorkina dcéra, Prekliata láska, Verenica, Zlatníkova chovanica a Dominika Dána: Krv nie
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je voda. U detských čitateľov víťaznú métu opäť získala séria kníh Thomasa Brezinu Tigrí
tím, do ktorej v roku 2016 pribudli jeho 4 nové tituly.
V mesiaci marec navštívili knižnicu deti materskej školy. Pozorne si vypočuli rozprávku
O Budulínkovi a uhádli množstvo hádaniek, ktoré im pani knihovníčka pripravila. So svojimi
učiteľkami skrášlili priestory knižnice krásnou výstavkou výtvarných prác.
Zápisné do knižnice pre deti a študentov bolo 0,30 €, pre dospelých 0,50 €. Knižnica bola
otvorená v piatok od 16.00 do 18.00, v sobotu od 17.00 do 19.00.
Na sklonku roka 2016 došlo k mimoriadnej situácii. Pani knihovníčka mala úraz, nemal ju kto
nahradiť a knižnica zostala na niekoľko mesiacov zatvorená.

Detský karneval
Tohtoročné fašiangy boli krátke, preto sa učiteľky materskej školy v spolupráci s rodičmi
z občianskeho združenia Trebatické deti museli poponáhľať, aby stihli pripraviť pre deti
tradičný fašiangový karneval. V sobotu 6. februára vyzdobenú sálu kultúrneho domu zaplnili
masky od výmyslu sveta, od nežných víl a princezien po strašidelných pirátov.
Z reproduktorov zneli detské piesne, do tanca deti vyzývala obľúbená rozprávková postavička
Pipi Dlhá pančucha, v maske ktorej sa skrývala veľká kamarátka detí Martina Madunická.
Spestrením programu boli súťaže a žrebovanie cien tomboly. Tou prvou bol krásny detský
bicykel. O pohostenie sa opäť postarali rodičia detí materskej školy, ale i takí, ktorí už deti
v škôlke nemajú, ale vždy radi pomôžu.

13. reprezentačná zábava OFK Trebatice
Hoci bola príprava 13. reprezentačnej zábavy športovcov v plnom prúde, museli je nakoniec
zrušiť. Dôvodom bol nízky počet predaných vstupeniek zapríčinený vysokou chorobnosťou
ľudí v obci a v jej okolí.

Deň matiek
Ideálne počasie v nedeľu 8. mája 2016 pritiahlo do Areálu zdravia takmer dve stovky
Trebatičanov. Prišli si pozrieť kultúrny program, ktorý pre svoje mamičky, babičky pripravili
deti materskej a základnej školy a po prvýkrát sa na verejnosti predstavil i novovzniknutý
detský folklórny súbor Kapustárik. Javisko areálu sa rozžiarilo farebnými sukienkami,
kvetinkami, okolím sa rozliehali veselé piesne. Deti prekonali trému a predviedli svojim
najbližším všetko, čo si s pani učiteľkami nacvičili. Odmenou im boli usmiate tváre divákov
a mocné objatie hrdých mamičiek po skončení programu. Záver patril premiérovému
vystúpeniu detského folklórneho súboru Kapustárik (viac v nasledujúcej časti), ktorý získal
zaslúžený potlesk. Prítomní neskrývali radosť z toho, že aj v našej obci konečne vznikol
súbor, v ktorom ľudové tradície budú zachovávať už tí najmladší Trebatičania.
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Jednu zaujímavosť si určite všimne pozorné oko diváka na podobných podujatiach.
Výdobytky modernej techniky poskytujú bežnému človeku stále nové možnosti, a tak na
každom takomto vystúpení množstvo divákov drží v ruke mobil, fotoaparát a natáča na
kameru celé vystúpenie. Doma si potom môžu pozrieť nielen fotografie, ale i celé videá
z vystúpenia svojich detí. Negatívom však je, že zostáva málo voľných rúk na potlesk
a povzbudenie účinkujúcich.

Založenie detského folklórneho súboru Kapustárik
Už niekoľko rokov si členovia kultúrnej komisie hovorili, že by bolo veľmi dobre, keby
v našej obci fungoval popri folklórnom súbore ZO JDS i súbor, v ktorom by sa mohli
realizovať deti a tráviť tak zmysluplne svoj voľný čas. Dočkali sme sa v tomto roku, keď sa
výzvy chopil folklórny zanietenec Bohuš Tonkovič a spoločne s kolegom Tomášom
Gasiorikom a učiteľkou základnej školy Mgr. Dianou Megovou založili detský folklórny
súbor Kapustárik. V jeho začiatkoch ho tvorilo 15 detí, z toho tri predškoláčky a 12 žiakov
základnej školy. Chlapci sú v tejto oblasti vzácni, boli traja, neskôr dvaja. Nacvičovali každý
utorok v priestoroch základnej školy. Ich piesne a choreografie tancov vychádzajú zo starých
miestnych tradícií a je dobre, že takouto formou ich budú uchovávať a predstavovať nám,
súčasníkom. Škoda len, že zatiaľ sa nemôžu prihlásiť do žiadnej súťaže či prehliadky
súborov, pretože im chýba živá hudba.

Rozlúčka so školským rokom
Podujatie určené deťom na konci školského roka usporiadala naša obec tentokrát v spolupráci
so športovým komplexom Matchpoint. Ponuka pre deti bola široká. Na tréningovom ihrisku
boli pripravené zábavné pohybové atrakcie, maľovanie na tvár, deti zabával milý šašo,
vytváral pre ne figúrky z balónov. V priestoroch Matchpointu si deti mohli zahrať tenis,
dospelí zatancovať pri country hudbe a ochutnať guláš. Pravdou je, že organizátori očakávali
väčší záujem zo strany Trebatičanov. Na atrakciách sa veru deti netlačili, pri guláši sedelo iba
zopár rodičov. Tí, ktorí zotrvali, nedočkavo čakali na podvečernú opekačku a hlavne na
ohňostroj. Ten bol skutočne krásny, škoda, že ho videla iba hŕstka detí.

Otvorenie leta
Poľovníkom akoby pri organizovaní ich letného podujatia neprialo šťastie. Práve počas ich
plánovaného podujatia Otvorenie leta v sobotu 16. júla 2016 sa počasie pokazilo až tak, že ho
museli odložiť. Nevyšiel im ani druhý pokus, akcia sa nakoniec uskutočnila celkom inak, ako
poľovníci plánovali. V daždivom počasí sa ľudia v Areáli zdravia nezdržali, avšak o ich
vychýrený guláš z diviny bol aj tak veľký záujem, ľudia si ho kupovali do nádob domov.
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Poľovníci sa zlým počasím ani tentokrát nenechali odradiť a o rok sa chcú pokúsiť o toto
podujatie znova.

Trebatické hody
Slovné spojenie „Trebatické hody“ sa nielen v našom okolí, ale zásluhou agentúry Topfest na
celom Slovensku, stalo overenou značkou. Trebatičania si to uvedomujú hlavne vďaka tomu,
že v dňoch ich konania je naša dedina plnšia ako zvyčajne.
Inak tomu nebolo ani počas tých tohtoročných, v dňoch 12. – 14.augusta 2016. Už v piatok,
krátko popoludní, sa z areálu AMK začali ozývať prvé dunivé tóny hudby. Počuť ich bolo až
na opačnom konci dediny. Nevadilo to však nikomu, veď hody sú len raz do roka. Okolo ciest
na dolnom konci začali pribúdať zaparkované autá, pripravené parkovisko na poli nestačilo
a večer ich súvislá šnúra siahala až do stredu dediny. Pole nad motokárovou dráhou sa
zaplnilo stanmi a celé okolie sa zmenilo na jedno veľké živé mravenisko. Všetkých sem
prilákal kvalitný hudobný program a hlavne chuť poriadne sa zabaviť.
V piatok program odštartovali skupiny Saba a Malý princ, po nich vystúpila známa kapela
Gladiátor, pokračovali skupiny Heľenine oči, Divokej Bill a program vyvrcholil pesničkami
skupiny Hex, ktoré si hlasno spieval celý zaplnený areál.
Sobotný program začal vystúpením skupiny Punková knedla, po nich zahrali Tiktaci,
speváčka Beata Dubasová, Zuzana Smatanová, no a potom prišlo vyvrcholenie tohtoročných
hodov, česká skupina Čechomor. Ešte pred pár rokmi členovia kultúrnej komisie o ich
vystúpení v našej obci hovorili s povzdychom ako o niečom nereálnom a zrazu sa ich prianie
stalo skutočnosťou. V tom čase to v areáli vrelo, prítomných bolo približne 5 000 ľudí. Známe
piesne spievali spolu so spevákmi a neskrývali spokojnosť a nadšenie. Práve pri ich poslednej
piesni sa nad hlavami divákov rozžiaril ohňostroj, aký sme ešte v Trebaticiach nezažili.
Mnohí ho označili za najkrajší, aký kedy videli. Po ňom program ukončilo vystúpenie skupiny
The Paranoid, ľuďom sa však v príjemnom prostredí dobre sedelo a zabávali sa až do skorého
rána.
Tí, ktorých čakala v nedeľu ráno svätá omša a varenie slávnostného obeda však museli ísť
spať skôr. Už tradíciou sa stalo poďakovanie za úrodu, ktoré za všetkých Trebatičanov
a hlavne poľnohospodárov, predniesli počas svätej omše krojovaní členovia FS Kapustár.
Spoločne s predsedom Agro-družstva Jozefom Galbavým darovali PaedDr. Patrikovi
Katrincovi dožinkový veniec a symbolické dary Zeme. No a nedeľné popoludnie už bolo
typické hodové. Trebatičania ho strávili prechádzkami po dedine, posedeniami so svojimi
blízkymi, chlapi na futbale, deti na kolotočoch. Podvečer sa stretli v Areáli zdravia, kde si
schuti zatancovali pri ľudovej hudbe a spokojne skonštatovali – tak, a hody sú za nami.

Kapustové hody
Počas tradičných hodov sa na počasie Trebatičania sťažovať nemohli. Celkom inak to však
bolo 17. septembra 2016, keď sa v Areáli zdravia konal už 10. ročník Kapustových hodov.
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Predpovede počasia neveštili nič dobré, hlavní organizátori – členovia ZO JDS však predsa
dúfali, že sa aspoň na pár hodín umúdri. Tak sa aj stalo, cez obed sa spomedzi mrakov
predralo slniečko a podujatie mohlo začať. Na javisku sa vystriedali heligónkári Katka
a dedko Kubačákovci, deti folklórneho súboru Kapustárik, členovia súboru Kapustár a po
nich na rad prišla dychová hudba Bojnická kapela.
Popri týchto vystúpeniach prebiehala tradičná súťaž vo varení kapustnice. Tentokrát sa jej
zúčastnilo sedem obcí MNH – Trebatice, Borovce, Rakovice – JDS, Rakovice – hasiči,
Veselé, Dolný Lopašov a Chtelnica. Členom poroty najviac chutila kapustnica z kotla
veselského družstva, na druhom mieste skončil Dolný Lopašov a na treťom Borovce. Po
vyhlásení výsledkov, práve na začiatku vystúpenia dychovej hudby Bojnická kapela však
prihrmela silná búrka, dážď mnohých hostí odohnal domov. Po búrke sa niektorí vrátili,
niektorí sa rozhodli ísť domov do sucha. Nielen organizátorom, ale všetkým zúčastneným
bolo veľmi ľúto prekazeného podujatia. Dychovka síce vyhrávala do večera, ale už iba pre
zopár vytrvalcov. Napriek tomuto skorému ukončeniu hodov dôchodcovia predali všetky
nachystané výrobky. Tentokrát to bolo: 360 kusov kapustovej štrúdle, 895 kusov kapustových
pier, 1 087 kusov trebatických guliek, 1 060 kusov kapustníkov, 520 lokší, 310 zázvorníkov,
240 zákuskov. Kapustnice sa predalo 80 litrov, burčiaku 350 litrov.
Zisk z predaja kapustnice starosta obce tentoraz odovzdal vedúcemu FS Kapustárik Ing.
Bohušovi Tonkovičovi.

Posedenie pre dôchodcov
Trebatickí dôchodcovia za roky svojej činnosti kultúrny život v našej obci výrazne pozdvihli.
Starosta Mgr. Juraj Valo si ich veľmi váži, neskrýva svoju radosť a vďačnosť. Prejaviť im ju
mal príležitosť na posedení, ktoré pre nich obec pripravila dňa 21.októbra 2016 v rámci
mesiaca úcty k starším. Na pódiu vyhrávala ľudová hudba Vavrinecká trojka a naši seniori
ukázali, že v ich žilách koluje mladá krv. Pri tanci a speve pozabudli na všetky bolesti, ktoré
ich trápia a zabávali sa ako za mlada.
Obec pre nich pripravila občerstvenie, nebolo treba sa ponáhľať domov a tak veselá zábava
trvala do neskorých večerných hodín. Na tieto príjemné chvíle ešte dlho s úsmevom
spomínali.

Katarínska zábava
Po zrušenej februárovej zábave športovcov pozýval Výkonný výbor OFK obyvateľov obce v
piatok 25. novembra 2016 na Katarínsku zábavu. Pre nízky záujem sa však ani táto nemohla
uskutočniť. Pravdou je, že často sa stáva, že napriek snahe organizátorov je ľudí na akciách
veľmi málo. Je to pohodlnosťou? Či skôr tým, že si nachádzajú iné formy zábavy a trávenia
času? Alebo možno tým, že necítia potrebu stretávať sa ako kedysi, sú uzavretejší ako
generácie pred nami?
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Vianočné trhy
Vianoce sa vždy priblížia veľmi rýchlo, vždy sa ľudia čudujú, že sú tu opäť. Do Trebatíc ich
atmosféru opäť prinieslo občianske združenie Trebatické deti, ktoré usporiadalo v nedeľu
4. decembra 2016 už po piatykrát v sále kultúrneho domu Vianočné trhy. Škôlkárski rodičia
a učiteľky materskej školy sa opäť zomkli, vyrábali, nakupovali, piekli, varili, predávali,...
a výsledkom ich snaženia bolo podujatie plné svetielok, vianočných vôní, kolied, vinšov,
príjemného posedenia a rozhovorov pri vianočnom punči. Na dlhej rade stolov boli
poukladané vianočné ikebany, ozdoby z najrozličnejšieho materiálu, zákusky, vianočné
oblátky, .... všetko výrobky mamičiek. V kuchyni rozváňala vianočná kapustnica, punč,
pečené gaštany, to všetko si ľudia mohli kúpiť a pritom tak podporiť miestnu materskú školu.
Na javisku sa hosťom predstavili deti materskej školy a FS Kapustárik so svojimi koledami
a vinšami. Pred sedemnástou hodinou v sále nastal ruch, všetci sa poobliekali a natešení prešli
do blízkeho Areálu zdravia čakať Mikuláša s čerticou. Martina a Jaroslav Madunickí ani
tentoraz nesklamali a pripravili pre deti silný zážitok. Vypočuli si ich básne a piesne, trošku
ich postrašili a rozdali im balíčky sladkostí. Po návrate do sály ešte vyžrebovali výhercov
vianočných cien a to už bol koniec príjemného popoludnia.
O podujatie takéhoto druhu Trebatičania prejavili záujem. Počas celého popoludnia boli
všetky stoly obsadené, prišli celé rodiny – deti, rodičia i starí rodičia, veľa ľudí postávalo po
okrajoch. Predalo sa mnoho výrobkov i občerstvenia, so ziskom z podujatia boli členovia
občianskeho združenia spokojní. Podľa ich vyjadrení však ešte dôležitejší bol pre všetkých
dobrý pocit, že sa im podarilo pre obyvateľov pripraviť milé predvianočné podujatie.

CIRKEVNÝ

ŽIVOT

Aj v roku 2016 bola naša obec filiálkou Rímskokatolíckej farnosti sv. Vavrinca
v Borovciach, patrila pod dekanát v Piešťanoch a arcidiecézu v Trnave. Viedol ju naďalej
kňaz PaedDr. Patrik Katrinec.. Kostolníčkou bola Mária Žalská.
Počas roka pre veriacich celej farnosti so skupinou ochotných pomocníkov zorganizoval
množstvo podujatí pre dospelých i pre deti, v Trebaticiach sa konali nasledovné:
- 4. ročník Farského turnaja v hode šípok v sále kultúrneho domu v Trebaticiach,
- obnova sv. Misií,
- procesia požehnanie polí a záhrad,
- nočná odprosujúca pobožnosť,
- Slávnosť Božieho Tela,
- požehnanie obnoveného kríža pri ceste smerom na Piešťany,
- hodová svätá omša v Trebaticiach s poďakovaním za úrodu,
- Svätý Mikuláš v kostole,
- Betlehemské svetlo,
- Jasličková pobožnosť.
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Veriaci farnosti sa združovali v niekoľkých združeniach a spoločenstvách.
Združenie Zázračnej medaily je verejné združenie šíriace posolstvo zjavení Panny Márie.
Jeho členovia mali možnosť prijať vo svojich domovoch kaplnku Panny Márie.
Ružencové bratstvo je združením uctievajúcim blahoslavenú Pannu Máriu.
Bratstvo Božského Srdca Ježišovho je spoločenstvo veriacich, ktorí sa modlia na
pokračovanie deviatnik k úcte Božského Srdca Ježišovho.
V Trebaticiach svoju činnosť naďalej rozvíjala spevácka skupina St. Stephen’s Band, ktorá
vydala už svoje tretie CD. Zisk z jeho predaja venovala pre potreby farnosti. Skupina mala
približne 10 členov a jeho dušou bola organistka trebatického kostola sv. Štefana Uhorského
Ingrid Urbanová.
Rok 2016 bol začiatkom spomienkového roka na vdp. Štefana Poláka, ktorý zomrel násilnou
smrťou dňa 7.10.1987 na fare v Borovciach. K tomuto smutnému výročiu farnosť pripravila
viacero spomienkových podujatí.

MIESTNE

ORGANIZÁCIE

A

SPOLKY

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Napriek veku a mnohým zdravotným problémom trebatickí dôchodcovia aj rok 2016 naplnili
aktivitou, zábavou i užitočnou prácou pre obec.
Organizácia mala v roku 2016 75 členov, viedol ju výbor v tomto zložení:
predseda – Anna Jankechová,
podpredseda – Jarmila Valová,
hospodár – Marcela Valová.
Revíznu komisiu tvorili:
predseda - Mária Jankechová, členovia - Renáta Sedláková, Jarmila Hercegová,
kronikár – Mária Tomašíková,
vedúci klubu – Viliam Mucina,
zapisovateľ – Emília Surovčíková,
členovia výboru – Terézia Puváková, Božena Reginová, Mária Tonkovičová a Ľuboš Machaj.
Dôchodcovia sa stretávali vo svojom klube v Dome služieb pravidelne v prvú stredu mesiaca,
okrem toho na mnohých podujatiach. Tým prvým bolo novoročné posedenie plné spevu
a dobrej nálady.
Hneď na začiatku februára pripravili ďalšie veselé fašiangové posedenie, 10 členov sa
zúčastnilo plesu v Maduniciach. 10. marca sa 62 členov stretlo na výročnej členskej schôdzi.
Zhodnotili na nej činnosť za rok uplynulý a naplánovali rok začínajúci. Privítali medzi sebou
nových členov a predsedníčka Anna Jankechová pripomenula okrúhle 10. výročie vzniku
organizácie. Schôdza bola spojená s oslavou MDŽ, takže opäť bolo veselo.
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V apríli členky JDS v rámci Dňa narcisov pomohli vyzbierať na pomoc pre onkologických
pacientov 568 €. 16. máj patril výletu do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne,
kúpeľov v Smrdákoch a na Záhorie. 43 členov organizácie sa 9. júna zúčastnilo zájazdu do
Banskej Štiavnice. Počas leta niekoľkokrát navštívili kúpalisko Vincov les, stretli sa na
posedení v areáli drobnochovateľov, usporadúvali jednodňové výlety vlakom po Slovensku
vďaka bezplatnému cestovaniu. 28. augusta až 3. septembra zbierali sily v Liptovskom Jáne,
pretože to sa už blížilo najväčšie podujatie – 10. ročník Kapustových hodov (viac v časti
Kultúra a spoločenský život v obci). Na zhodnotenie tohto podujatia sa zišli v reštaurácii Na
lúke a napriek nepriaznivému počasiu vyjadrili s podujatím spokojnosť.
V októbri tancovali opäť, tentokrát pri hudbe Vavrinecká trojka na podujatí, ktoré pre nich
v rámci Mesiaca úcty k starším pripravil starosta obce Mgr. Juraj Valo.
11.11. o 11.11 hodne sa stretli spolu s deťmi materskej školy, žiakmi základnej školy
a obyvateľmi obce pri kostole na spomienkovej slávnosti venovanej vojnovým veteránom.
Záver roka patril vianočnému posedeniu v klube v Dome služieb.
Okrem zabávania sa dôchodcovia aj tento rok zorganizovali brigády na cintoríne. Mrzelo ich,
že ruku k dielu pri úprave tohto spoločného pietneho miesta nepriložil z obyvateľov obce viac
nikto.
V organizácii si svoj vlastný aktívny život viedol folklórny súbor Kapustár. Aj tento rok pod
taktovkou Milana Pekaroviča vystupoval na mnohých podujatiach v obci a v okolí. Na
harmonike súbor doprevádzal Michal Kriha.
ZO JDS je aktívnou organizáciou a jej činnosť bola aj v roku 2016 veľkým prínosom pre
kultúrny život v obci.

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
Organizácia ZO SZCH v Trebaticiach mala v roku 2016 36 členov.
Predsedom bol i naďalej Jozef Mrišo, tajomníkom Jozef Melicher a pokladníkom Alexander
Kuchár.
Na februárovej výročnej schôdzi si drobnochovatelia za cieľ stanovili vybudovanie sociálnych
zariadení vo svojom areáli, pretože tie dovtedajšie už súčasnej dobe ani normám zďaleka
nevyhovovali. Tento cieľ sa im aj podarilo splniť. Nesplneným však zostala rekonštrukcia
strechy. Tú sa nepodarilo uskutočniť v takom rozsahu ako si predstavovali, ale aspoň určité
opravy sa zrealizovali. Bolo to vďaka ochote a obetavosti členov organizácie a ich rodinných
príslušníkov. Z dôvodu obnovy budovy a areálu vynechali tento rok tradičné posedenie
s rodinnými príslušníkmi.
Chovatelia pokračovali i v organizovaní pravidelných nedeľných stretnutí, na ktorých bolo
možné predať, kúpiť alebo vymeniť dochované zvieratá, prípadne dokúpiť alebo predať
kŕmne zmesi pre zvieratá. Na konci roka 2016 však bola v Piešťanskom okrese potvrdená
vtáčia chrípka a na základe rozhodnutia vyšších orgánov bol vydaný zákaz predaja hydiny,
holubov či exotického vtáctva. Na burzách bol povolený len predaj králikov a krmiva pre
zvieratá.
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Členská základňa organizácie sa napriek mnohým výzvam neomladila. Dlhoroční členovia si
však svoju aktivitu zachovali a počas roka sa so svojimi čistokrvnými zvieratkami
zúčastňovali viacerých oblastných, ale i medzinárodných súťaží a výstav. Medzi
najúspešnejších a najaktívnejších patrili Róbert Štefanka st., Ladislav Gaura, Alexander
Kuchár, Emil Lipka, Ing. Martin Ďurišek, Ivan Ďurišek a Ladislav Slávik.

TELOVÝCHOVA

A

ŠPORT

Obecný futbalový klub Stavoprac Trebatice
V roku 2016 klub vložil do svojho mena názov svojho najväčšieho sponzora, spoločnosti
Stavoprac. Prezidentom tejto športovej organizácie bol naďalej Ing. Jozef Svetlík.
Výbor ďalej tvorili viceprezident Igor Kučavík, členovia Jozef Blaško, Bernard Palkech, Ing.
Jozef Ondačka, Andrej Varga, Ľubomír Olbert, Peter Líška a Jaroslav Kravárik.
Pod hlavičkou OFK Stavoprac Trebatice svoju činnosť vykonávalo futbalové A-mužstvo,
stolnotenisový oddiel, klub bol spoluorganizátorom bežeckých pretekov Memoriál Petra
Minárecha, mariášového turnaja, futbalových turnajov v obci. Spoločne s FK Krakovany (do
mája 2016 s MFK Vrbové) bol členom záujmového združenia CFM JA, ktorého cieľom je
podpora mladých futbalových talentov a pod hlavičkou ktorého futbalovú činnosť rozvíjajú
všetky mládežnícke kategórie.

Stolný tenis
A-mužstvo pod vedením trénera Jána Macu skončilo ročník 2015 - 2016 v 7. lige na peknom
5. mieste. Do súpisky mužstva sa dostali mladí hráči Ondrej Macháč a Juraj Hesko, naopak,
pre dlhodobé zranenie ruky z nej vypadol Jozef Polčan. Začiatok nového ročníka mužstvu
nevyšiel podľa ich predstáv, ale zmena prišla veľmi rýchlo. V ďalších kolách sa im darilo,
z 10 zápasov 4 vyhrali, 3 remizovali, 2 prehrali a zabezpečili si krásne 3. miesto v tabuľke
7.ligy. Mužstvo nastupovalo v zostave: Ján Maco, Juraj Hesko, Ondrej Macháč, Rastislav
Jankech, podľa potreby ho dopĺňali hráči z B-mužstva Stanislav Urban a Jozef Polčan.
B-mužstvo viedol Vladimír Regina a v ročníku 2015 – 2016 bolo veľmi úspešné, umiestnilo
sa na prvej priečke 9.ligy. Zo 16 zápasov 11 vyhrali, 2 prehrali, 3 remizovali a postúpili do
8.ligy. O body sa pričinili najmä Ondrej Macháč, Juraj Hesko, Stanislav Urban a Peter Foltín.
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Obecný futbalový klub
Futbal je v našej obci celé desaťročia športom číslo jeden.
Trénerom trebatického A-mužstva bol v roku 2016 Mgr. Vladimír Hornáček, šéftréner CFM
JA.
Prípravu na jarnú časť začalo seniorské mužstvo dňa 20. januára 2016. Počas prípravy
využívali striedavo tréningy na futbalovom štadióne, v hale Matchpointu v Trebaticiach a na
ihrisku s umelým trávnikom v Piešťanoch.
Pred jarnou časťou súťaže prešlo mužstvo obmenou kádra. Niektorí hráči odišli pre zlé
výsledky, iní z dôvodu študijných povinností či zranení. Kolektív doplnili nové tváre, ale aj
tak bol nízky počet hráčov pre trénera veľkým problémom počas celej súťaže. Výsledky
zápasov na začiatku sezóny boli výborné, potom však prišlo zakolísanie a množstvo zranení.
To všetko sa odrazilo na umiestnení, so 6. miestom v tabuľke po skončení súťaže nebol
spokojný ani tréner, ani výbor OFK.
Po letnej prestávke sa futbalisti zišli na trávniku opäť 28. júna, kedy začali s prípravou na
sezónu 2016 – 2017. Prvý zápas sezóny odohrali dňa 14.8.2016 na domácom štadióne a začali
výhrou. Výkony počas niekoľkých ďalších kôl boli kolísavé, avšak záver súťaže potvrdil
kvalitu nášho mužstva, Trebatice obsadili prvú priečku tabuľky V. ligy západ. Za najlepšieho
strelca bol vyhlásený Martin Směřička. V kolektíve i vo výbore vládla spokojnosť, hráči si
mohli vydýchnuť a vychutnať zaslúžené voľno počas zimnej prestávky.
Ostatné futbalové mužstvá našej obce hrali pod hlavičkou CENTRA FUTBALOVEJ
MLÁDEŽE JOZEFA ADAMCA.
V CFM JA došlo v roku 2016 k veľkým zmenám. Dňa 9.5.2016 bolo predstaviteľom OFK
Trebatice oznámené, že zástupcovia MFK Vrbové od ročníka 2016 – 2017 nebudú
pokračovať v spolupráci pri vedení centra. Bolo to vyústenie odlišných predstáv o fungovaní
tohto združenia. Už počas júna prejavil záujem o spoluprácu FK Krakovany, takže činnosť
CFM JA pokračovala ďalej a viac ako 120 detí mohlo naďalej rozvíjať svoju osobnosť
prostredníctvom obľúbenej kolektívnej hry.
Zvolené bolo nové vedenie centra:
Ing. Jozef Svetlík – predseda výkonného výboru, zastupujúci OFK Trebatice
Andrej Varga – člen výkonného výboru za OFK Trebatice
Mgr. Juraj Valo – člen výkonného výboru za Obec Trebatice
Mgr. Radovan Mlynár - člen výkonného výboru za OFK Trebatice
Ing. Milan Jurda – podpredseda, zastupujúci FK Krakovany
Mgr. Juraj Filo – člen výkonného výboru, zastupujúci FK Krakovany
Mgr. František Klinovský - člen výkonného výboru, zastupujúci Obec Krakovany
Šimon Šurín - člen výkonného výboru, zastupujúci FK Krakovany
Mgr. Vladimír Hornáček – člen výkonného výboru, šéftréner .
CFM JA zastrešovalo v jarnej časti futbalovej súťaže sedem mužstiev detí z Trebatíc,
Vrbového a okolia. Po zmene počas leta jesennú časť rozšírili nové kategórie a pridali sa tiež
chlapci hrávajúci futbal za FK Krakovany.
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Kategória U19
Devätnásťročných chlapcov v jarnej časti súťaže trénoval Mgr. Tomáš Andrísek, hrali v 3.lige
ZsFZ. Jarná časť bola pre nich ťažká. Len dvakrát zvíťazili a skončili na 11. mieste Doplatili
na nestabilný káder, v ktorom mali viacerí študijné povinnosti či iné záujmy. Do jesennej časti
vstúpili s novým trénerom Karolom Kantekom. Problémy s dochádzkou pretrvávali, po
skončení jesennej časti súťaže obsadili 12. miesto v tabuľke. Najlepším strelcom mužstva bol
trebatický futbalista Patrik Škamla, hráčom roka sa stal Martin Straka.
Kategória U17
Túto kategóriu trénoval Mgr. Juraj Kuťka, mužstvo bojovalo o umiestnenie v 3.lige ZsFZ.
V jarnej časti budovali nový kolektív, chlapci si museli na seba zvykať, ich výsledky boli
priemerné a jarnú časť skončili na 8. mieste. V jesennej časti vo väčšine zápasov nesklamali
a ukázali, že je na čom stavať. V konečnej jesennej tabuľke sa umiestnili na 7.mieste. Za
najlepšieho strelca bol vyhlásený Ondrej Hečko, za hráča roka Adam Dekáň.
Kategória U15 – 2.liga
Tréner Mgr. Juraj Kuťka viedol chlapcov od zápasu k zápasu v 2.lige ZsFZ. Výkony boli
spočiatku nestabilné, ale záver sezóny bol výborný a celkovo skončili na 8. mieste v tejto
náročnej súťaži. V jesennej časti súťaže v mužstve hralo 23 stabilných hráčov. Darilo sa im,
po počiatočných prehrách nastúpila dlhá séria víťazstiev a to sa odrazilo na umiestnení –
najvyššie 1. miesto v tabuľke, čo je historický úspech našich mladých futbalistov. V tejto
kategórii bol najúspešnejším strelcom náš trebatický hráč Matúš Valo, hráčom roka Denis
Reško.
Kategória U15 – 4.liga
Druhé mužstvo tejto kategórie hralo vo 4.lige ObFZ, chlapcov trénoval tak isto Mgr. Juraj
Kuťka. Na konci jesennej časti súťaže skončili na 9.mieste. Najlepším strelcom mužstva bol
Marcel Bučko, hráčom roka Martin Kramárik.
Kategória U13 – 2.liga
Chlapci hrali v 2.lige ZsFZ, trénoval ich Ing. Tomáš Timko. Začiatok jarnej sezóny bol pre
nich kritický, dlho sa im nedarilo získať ani bod. V druhej polovici sezóny sa však rozbehli,
získali dôležitých 10 bodov a umiestnili sa na konečnom 6.mieste tabuľky. Najviac gólov
strelil Kristián Dadík z našej obce, hráčom roka sa stal Šimon Šulovský.
Kategória U13 – prípravka C-skupina ObFz
Rovesníci vyššie hrajúceho mužstva skončili vo svojej súťaži na peknom 3. mieste. Za
najlepšieho strelca bol vyhlásený Samuel Mahrek, za hráča roka Andrej Adamec.
Kategória U11
Trénerom bol Martin Bališ, mužstvo hralo prípravku B-liga ZsFZ. Chlapci odohrali kvalitné
zápasy, ich výkony sa stále zlepšovali. Po skončení jarnej časti súťaže skončili na peknom 6.
mieste B-liga ZsFZ. Pochvalu si zaslúžili aj v jesennej časti súťaže, v ktorej sa udržali na 3.
priečke v tabuľke. V tejto kategórii bol najúspešnejší strelec Martin Ostrovský, najlepší hráč
Marek Sadloň.
Kategória U10
Tréner Šimon Pažík viedol chlapcov v prípravke B-ligy ZsFZ. Zúčastnili sa troch
víkendových turnajov v okolí a na každom získali 2. miesto, odohrali aj niekoľko
„ozajstných“ zápasov, pri ktorých nie je dôležitý výsledok, ale radosť z hry. Góly sa najlepšie
darilo strieľať Denisovi Polakovičovi, hráčom roka sa stal Lucas Obuch.
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Kategória U9
Na týchto 9-ročných chlapcoch bolo vidno, že sa futbalom bavia a hrajú s chuťou. Získavali
prvé futbalové skúsenosti, učili sa spolupracovať. Vo všetkých zápasoch predviedli kvalitné
výkony a robili veľkú radosť trénerovi Mgr. Ondrejovi Macháčovi i svojim rodičom.
V tabuľke prípravky B-ligy ZsFZ sa umiestnili na 4.mieste. Z titulu najlepší strelec sa tešil
Leonard Chnapko a najlepším hráčom bol náš malý Trebatičanec Adrián Lipka.
Kategória U8
Je to predprípravka pre najmladších chlapcov i dievčatká. Deti majú možnosť zdravou formou
tráviť voľný čas a pritom získavať prvé skúsenosti pri hre s loptou. Medzi týmito najmenšími
nádejnými futbalistami bol za najlepšieho strelca vyhlásený Dávid Hornák a za hráča roka
Marko Valovič, obaja z Trebatíc.

Slovak Junior Cup 2016
3. – 5. júna 2016 už po druhýkrát organizovalo mesto Piešťany medzinárodný futbalový
turnaj žiakov a žiačok Slovak Junior Cup 2016 a tentokrát si ako spoluorganizátora vybralo
našu obec. Išlo o nevšedný projekt, zúčastnilo sa ho 34 mužstiev zo 7 štátov, na piatich
ihriskách odohrali 179 zápasov. U nás mohli fanúšikovia futbalu vidieť 49 z nich. Hoci išlo
o deti vo veku 11 a 12 rokov, pozerať na ich hru bola radosť. Najväčšiu pozornosť získali
malé Talianky, ktoré v hre nezapreli svoj typický taliansky temperament. Program spestrovali
sprievodné podujatia, tradične úspech mala súťaž v kopaní pokutových kopov. V priestoroch
areálu futbalového štadióna bolo počas celých dvoch dní živo, fanúšikov prišlo viac ako na
klasické futbalové zápasy. Pripravený bol i stan s občerstvením, o ktoré sa starali ochotní
Trebatičania.
V konečnom poradí získali prvé miesta:
Chlapci do 11 rokov
1. AS Rím (Taliansko)
2. Tatran Prešov
3. FC Nitra
Chlapci do 12 rokov
1. DVSC Debrecín (Maďarsko)
2. NK Zadar (Chorvátsko)
3. ŠK Slovan Bratislava
Dievčatá do 13 rokov
1. AS Rím (Taliansko)
2. SH Senica

Memoriál Petra Minárecha
Posledná júlová nedeľa v našej obci patrila bežcom. Uskutočnil sa už 20. ročník cestného
behu na 10 km, po ôsmykrát pod názvom Memoriál Petra Minárecha. Modrá obloha a teplota
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30ºC príliš bežcom nevyhovovali, o to viac sa snažili naši obyvatelia pri príprave
občerstvovacích staníc.
Preteky otvorili najmenší bežci – predškoláci. Po prvýkrát mali svoju vlastnú kategóriu
prispôsobenú ich vekovým schopnostiam, bežali trať dlhú 200 metrov. Na štarte bolo
pripravených 22 detí a takmer toľko rodičov, ktorí ich povzbudzovali a ukazovali smer behu.
Najmladší účastníci Maťko Vicena a Valentín Drahovský mali sotva tri rôčky, bežali však
s ozajstným zápalom za veľkého potlesku divákov. Z dievčatiek sa najrýchlejšie, za 39
sekúnd, podarilo trať prebehnúť Natálii Krepopovej z Piešťan, z chlapcov Mirkovi
Švihoríkovi z Dolného Lopašova, za 44 sekúnd. Z našich trebatických škôlkárov bol
najrýchlejší Tomáško Piešťanský s časom 47 sekúnd.
Druhou kategóriou boli mladší žiaci. Mali pripravenú trať dlhú 500 metrov a na jej zdolanie
sa ich prihlásilo rovných 20. Najrýchlejšou z dievčat bola Eliška Drahovská z Piešťan s časom
1:46 minúty, najrýchlejším chlapcom bol Samuel Krepop z Piešťan s časom 1:44 minúty.
Po nich sa na štartovú čiaru postavilo 14 starších žiakov a žiačok. Trať dlhú 1 000 metrov
najrýchlejšie, za 3:12 minúty, zdolal Dávid Holeczhei z Benešova v Českej republike,
z dievčat bola najrýchlejšia naša rodáčka Miška Valková, ktorá kilometer prebehla za 3:37
minúty.
V hlavnej kategórii bolo zaregistrovaných 110 pretekárov, z toho 87 mužov a 23 žien. Najviac
sa darilo Ondrejovi Kubovi z Piešťan, desaťkilometrovú trať prebehol za 35:31 minúty.
Zo žien dobehla prvá slovenská reprezentantka Lucia Janečková z Bratislavy, časom 37:59
minúty vytvorila nový traťový rekord, ten doterajší prekonala o šesť sekúnd.
Trebatických bežcov bežalo v tomto ročníku 6. Dvadsiaty ôsmy najrýchlejší čas sa podarilo
dosiahnuť Andrejovi Čelínovi – 42:51 minúty, ďalšími boli Pavol Puvák, Šimon Pažík, Peter
Herceg, Blanka Gajdošová, Martin Mihálik.
Naši obyvatelia si aj tento krát utvrdili svoje dobré meno medzi bežcami. Po celej trati čakali
bežcov s povzbudivými pokrikmi, pohármi vody a niekde i jemnými sprchami. Bežci si opäť
pochvaľovali organizáciu podujatia, zabezpečený mali dovoz a odvoz autobusom z Piešťan,
šatne so sprchami v základnej škole, občerstvenie v reštaurácii Relax club, rýchle vydanie
výsledkovej listiny a potešili aj praktické ceny v tombole. Naša obec sa znova ukázala ako
pohostinná dedina so schopnými organizátormi a ochotnými, milými obyvateľmi. Športový
redaktor Jaroslav Lieskovský, ktorý s pretekmi žije už od ich vzniku, o tom nezabudol napísať
do viacerých športových novín.

Bedmintonový turnaj Matchpoint cup 2016
Ešte týždeň pred konaním 2.ročníka Bedmintonového turnaja Matchpoint cup 2016 nebolo
jasné, či sa vôbec bude konať. Po minuloročnej skúsenosti organizátorov a takmer nulovom
záujme obyvateľov starosta obce dlho premýšľal, či sa do akcie ešte raz pustiť. Nakoniec
rozhodol, že šancu na reparát turnaju dá a dobre urobil. Na poslednú chvíľu sa prihlásilo
niekoľko ďalších súťažných dvojíc, a tak sa vo štvrtok 29.decembra 2016 turnaj mohol
uskutočniť.
V multifunkčnej hale Matchpointu sa zišlo 14 súťažných dvojíc, ktoré spĺňali podmienky –
musia mať medzi sebou príbuzenský alebo partnerský vzťah a jeden z nich musí byť
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obyvateľom Trebatíc. Zvláštnu kategóriu tvorili dvojice, v ktorých hrali deti, tých bolo 5
párov.
Víťazné poháre v záverečných dueloch získali v detskej kategórii Kristián Škrabák a Emka
Miháliková, v hlavnej kategórii Nicolas Hochel so svojim otcom Erikom Hochelom.
Atmosféra počas celého turnaja bola veľmi dobrá a organizátori tentoraz dúfali, že turnaj sa
stane tradíciou a obyvatelia obce ešte vo väčšom počte využijú možnosť zabaviť sa a
rozhýbať sa po dňoch sviatočného leňošenia.

Mariášový turnaj
Iba zopárkrát do roka býva sála nášho kultúrneho domu využívaná na rozličné podujatia.
Jednou z takýchto príležitostí býva turnaj v mariáši. Jeho už 16. ročník sa uskutočnil v sobotu
16. januára 2016. Organizovala ho skupina zanietených hráčov tejto hry – Vladislav Žák, Ing.
Jozef Svetlík, Ing. Marián Moravčík a Jozef Vančík, zúčastnilo sa ho 60 hráčov. Víťazom sa
tentokrát stal Pavol Domin z Dolného Lopašova, z našich trebatických hráčov sa najviac
darilo Vincentovi Melicherovi. O občerstvenie bolo postarané, takže vyznávači tejto kartovej
hry u nás strávili príjemný deň.

SPOLUPRÁCA

OBCE

Združenie Mikroregión nad Holeškou
Združenie obcí Mikroregiónu nad Holeškou malo v roku 2016 15 riadnych a jedného
čestného člena - Strednú odbornú školu Rakovice.
Predsedom je od jeho vzniku v roku 2 000 starosta obce Rakovice Dušan Daloš.
Aj v roku 2016 MNH organizoval svoje tradičné podujatia:
Futbalový turnaj Mikro 2016 - v roku 2016 tento obľúbený turnaj žiakov 1. – 5. triedy ZŠ
zavítal do našej obce. Konal sa 20. mája na futbalovom štadióne. Našim malým futbalistom sa
síce nepodarilo obhájiť titul, ale aj za druhé miesto a hlavne za bojovnosť si zaslúžili veľkú
pochvalu. V oranžových dresoch za našu obec bojovali Lucas Kováčik, Kristián Škrabák,
Nikolas Folajtár, Matej Hornák, Lucas Škamla, Kristián Dadík, Nicolas Gogol, Matúš
Feranec, Tomáš Palkech a Adrián Lipka.
Víťazmi sa stali chlapci z Veľkých Kostolian, tretia skončila Chtelnica.
Super mikrokvíz 2016 – vedomostno-športovo-zábavné podujatie pre žiakov 6. – 9. ročníka
sa v tomto roku konalo 15.apríla v Krakovanoch. Trebatice zastupovali traja odvážni žiaci Viktória Palkechová, Matúš a Šimon Valoví. Správne odpovedať na otázky sa im darilo
striedavo, spomedzi 13 zúčastnených družstiev skončili na peknom 7. mieste.
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10. ročník Cyklo Holeška tour 2016 – jubilejný 10. ročník čoraz obľúbenejšieho prejazdu
cyklotrasy medzi obcami MNH sa konal 1.septembra 2016. Štart i cieľ boli v Dolnom
Lopašove. Ku zdolaniu 42 km dlhej trate sa prihlásilo rekordných 353 cyklistov, viacerí sa
pripojili iba na kratšie úseky. Trebatičanov bolo v pelotóne tentokrát 23.
Kapustové hody v Trebaticiach – aj toto podujatie oslávilo svoje okrúhle 10. výročie. Obce
MNH sa ho zúčastnili aj tentokrát formou súťaže vo varení kapustnice (Viac v časti Kultúra
a spoločenský život).
Slávnosti jesene – záhrada pri kultúrnom dome v Krakovanoch sa rozžiarila svetielkami
tekvíc v podvečer dňa 16. septembra 2016. Svojimi nápaditými výtvormi z jesenných plodov
prispeli aj zástupcovia obcí mikroregiónu, na tradičných jedlách si pochutnávali hostia nielen
zo susedných, ale i vzdialenejších obcí. Na javisku vyhrávala hudba, sprievodným podujatím
bola výtvarná súťaž detí materských škôl, v ktorej zvíťazili naši škôlkári.
Strelecké preteky vo Veselom – v prvú októbrovú sobotu sa opäť zišli poľovníci z okolia na
strelnici vo Veselom na 8. ročníku streleckých pretekov o putovný pohár predsedu MNH.
Zúčastnilo sa ho 14 trojčlenných družstiev, medzi nimi i naše v zložení: Matúš Galbavý,
Miroslav Galbavý a Pavol Potrok. Pohár získal najúspešnejší tím z Jaslovských Bohuníc.
Vianočná kvapka krvi – charitatívne podujatie zorganizovali členky Slovenského červeného
kríža v Krakovanoch dňa 15.decembra v miestnom kultúrnom dome. Život zachraňujúcu
tekutinu darovali obyvatelia obcí MNH i zo širšieho okolia. Spríjemniť chvíle im svojim
vystúpením prišli žiaci Základnej školy v Krakovanoch.
Betlehemské svetlo – deň pred Vianocami 23. 12. 2016 priniesli Betlehemské svetlo
do jednotlivých obcí mikroregiónu skauti z Piešťan, Rakovíc, bežci z Trnavy a Vrbového.

POČASIE

A

JEHO

OSOBITOSTI

Po minuloročnom druhom najteplejšom roku v histórii meraní sme čakali, akými teplotami
nás prekvapí rok 2016. Podľa meraní meteorológov bol deviatym najteplejším od začiatku 20.
storočia. Pravdou je, že horúčavy netrápili ľudí tak, ako v rokoch minulých, leto bolo
nadpriemerne upršané. Mesiac júl sa na niektorých zrážkomerných staniciach Slovenska
zapíše ako výnimočný. Slovenský hydrometeorologický ústav informoval, že boli namerané
najvyššie júlové mesačné úhrny zrážok v celej histórii prevádzky týchto zrážkomerných
staníc, teda od začiatku 20. storočia.
Zaujímavé je, že tropické dni (nad 30ºC) a aj tropické noci (nad 20ºC) sa v posledných
rokoch presúvajú až na september.
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Podľa meraní v miestnom Agro-družstve boli v Trebaticiach v roku 2016 namerané tieto
úhrny zrážok:
Mesiac

Rok 2016
v mm
Január
47,20
Február
71,80
Marec
20,10
Apríl
37,50
Máj
80,20
Jún
25,50
Júl
121,60
August
104,10
September
29,70
Október
62,50
November
54,90
December
29,50
Úhrn
684,60
zrážok:

41–ročný priemer
v mm
40,36
34,22
34,99
37,25
58,05
68,97
66,92
57,12
56,52
44,04
46,80
46,50
49,31

Ročný priemer za 41 rokov je 591,74 mm.
Priemer za mesiac v roku 2016 bol 57,05 mm.

Počasie v našej obci v roku 2016
Január
Prvý deň roka priniesol prvé sneženie zimy. Nepadlo ho veľa, asi 3 cm, ale pri teplote -3ºC sa
udržal. V nasledujúcich dňoch bolo naďalej mierne pod nulou, 4. januára mali prvú tohoročnú
robotu aj cestári. Na západnom Slovensku napadlo snehu ako v Tatrách. Postupne však prišiel
odmäk, namiesto snehu dážď, veľkej zimy sme sa už nedočkali. Síce ešte 25.1. krásne
nasnežilo, ale sneh sa hneď topil a záver mesiaca vyzeral akoby bolo po zime.
Február
Druhý mesiac roka začal plusovými teplotami, polojasnou oblohou, už v polovici mesiaca
kvitli snežienky. Druhá polovica mesiaca bola daždivá, nadpriemerne teplá, 22. 2. až 16ºC,
krásny slnečný deň, akoby predčasne prichádzala jar a zima takmer nebola.
Marec
Daždivé dni pokračovali aj na začiatku marca. Pôda bola už úplne premočená, potoky plné
vody. Boli dni, keď dážď od rána do večera vôbec neustal. Vysušiť ich pomohli slnečné lúče
a silný vietor, pôda aspoň zvrchu preschla, a tak 12.3. sa prvýkrát vydali do polí
poľnohospodári i záhradkári. Už pred prvým jarným dňom kvitli krókusy, zlatý dážď, fialky.
V prvý jarný deň 20.3. bolo zamračené, 10ºC, nasledujúce dni tak isto a až posledné dni
mesiaca priniesli teplotu 17ºC a skutočné jarné počasie. V záhradách kvitli čerešne, marhule,
prilietali sťahovaví vtáci.
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Apríl
Neobyčajné teplo, až 24ºC prekvapili a potešili hneď na začiatku mesiaca. 8. 4. ráno sme
počuli prvé tohtoročné hrmenie, dažďa padlo však len málo. V nasledujúcich dňoch často
fúkal silný vietor, obloha bola polooblačná, teploty okolo 17ºC. Veľké starosti však ľuďom
priniesli posledné aprílové dni. Teploty v noci klesali až na -4ºC a tie zničili všetko
rozkvitnuté. Úroda mnohých ovocných stromov, viniča, jahôd bola zničená.
Máj
Mesiac máj začal dusnými dňami, ktoré vyvolali búrky. Vyčasilo sa práve počas víkendu,
kedy oslavovali svoj sviatok mamičky, a tak si naplno mohli vychutnať vystúpenie svojich
detí v Areáli zdravia. Počas celého mesiaca sa pravidelne striedali krásne slnečné dni
s teplotami nad 20ºC s dňami upršanými. Príroda sa radovala, zelenala, kvitla.
Jún
Začiatok prvého letného mesiaca bol polooblačný, teploty sa ustálili na 23ºC až 24ºC, bývalo
príjemne, občas sa popoludní prehnala búrka. Záver mesiaca už bol typicky letný, prišli prvé
tropické dni s teplotami do 34ºC.
Júl
Tropickými dňami začal aj prázdninový mesiac júl, už 4.7. sa však ochladilo, fúkal silný
vietor, ktorý všetko vysušil a začalo sa prejavovať sucho. To však netrvalo dlho. Po horúcej
noci na 12.7. sa navečer priblížili ťažké čierne mraky, až naháňali strach a prihnala sa silná
búrka. Dážď bol silný a pokračoval aj v nasledujúci deň. Počasie pokazilo prázdninové dni
dovolenkárom, bolo veterno, chladno, v niektoré dni iba 15ºC. 27. júla pred ôsmou hodinou
večer sme zažili búrku, akú už dávno nie. Dážď bol tak hustý, že nebolo vidno domy na
druhej strane ulice, padali krúpy veľkosti čerešne. Zaujímavé bolo, že v rôznych častiach
dediny napršalo rozličné množstvo dažďa. Na hornom konci to bolo až 67 mm počas tej
jednej búrky, na dolnom konci ani nie 50 mm. Na druhý deň voda vsiakla do pôdy a po búrke
zostali len od ľadovca prederavené listy stromov, uhoriek, rajčín. Silný dážď a búrka prišli aj
večer v nedeľu 31.júla po skončení bežeckých pretekov. Mesiac júl tak bol nielen u nás, ale
na celom Slovensku mesiacom s najväčšími zrážkami počas júla za posledných 100 rokov.
August
Ani druhý prázdninový mesiac príliš neprial prázdninárom. Bývalo polooblačno, teploty
okolo 25ºC, 10.8. dokonca iba 15ºC. Mnohým ľuďom takéto počasie naopak, vyhovovalo,
boli radi, že sa nemusia trápiť vo vysokých teplotách. Víkend počas našich trebatických
hodov nebol tak horúci ako po iné roky, ale aspoň nepršalo. Druhá polovica mesiaca priniesla
slnečné dni s vyrovnanými teplotami okolo 27ºC.
September
Presne s príchodom nového školského roka, 5.9. prišlo ochladenie, zamračená obloha, dážď.
Rýchlo sa však vyčasilo a september nás potešil teplými dňami s teplotami do 27ºC, pokazili
sa ako naschvál práve v sobotu 17.9. počas Kapustových hodov. Po 20. septembri už bolo
cítiť blížiacu sa jeseň. Obloha sa síce vyjasnila, ale bolo chladnejšie, do 19ºC, bolo sa treba už
teplejšie obliekať.
Október
Typický pomalý príchod jesene naznačoval aj október. 7.10. sa objavil prvý prízemný mráz,
slnka bolo málo. Teploty sa nedostali vyššie ako po 13ºC, často fúkal silný vietor.
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November
Novembrové mrazy našťastie počkali do skončenia Sviatku všetkých svätých, chryzantémy
nezmrzli, ale tie, ktoré zostali vonku do 4.11. už mrazu -6ºC neodolali. Počasie bolo
v podstate celý mesiac rovnaké, typické pre november. Mráz a sneh nepriniesol ani Martin,
ani Katarína. Ešte na konci mesiaca bolo cez deň 10ºC. Mimoriadny a zvláštny úkaz nám
priniesla noc zo 14. na 15. 11. Na oblohe sa opäť odohrávalo nezvyčajné divadlo. Bol spln,
ale nie obyčajný, ako vídame pravidelne. Mesiac sa priblížil k Zemi najbližšie za posledných
68 rokov, bol väčší a jasnejší ako zvyčajne, pozorovať ho hoci len obyčajným ďalekohľadom
bolo silným zážitkom.
December
V prvý decembrový deň napadlo troška snehu, ale to iba na ukážku, hneď sa aj roztopil.
Nasledujúce dni boli takmer navlas rovnaké. Teploty v noci mierne pod 0ºC, cez deň mierne
nad 0ºC a inverzia. Slnko sme u nás nevideli celé tri týždne a kto to už nevydržal, musel vyjsť
do hôr, tam bolo celý čas slnečno. Akoby zázrakom sa hmla rozplynula na Štedrý deň
a o 17.00 hodine, práve keď ľudia zasadali k štedrovečernému stolu sa rozsnežilo. Bol to
krásny vianočný darček pre všetkých nás. Na polnočnú svätú omšu sa išlo príjemne, radostne.
Horšie to bolo v nasledujúce dni, keď nám Vianoce pokazil dážď a vietor. Do konca roka sa
však postupne ochladzovalo, na Silvestra bolo v noci -10ºC a my sme ešte netušili, že nás
čaká krásny zasnežený začiatok nového roka 2017.

MIMORIADNA

UDALOSŤ

V našej obci v roku 2016 vypukli dva požiare. O tom prvom, v podvečer vo štvrtok
27.októbra, mnohí obyvatelia ani nevedeli, vypukol totiž na dráhe Automotoklubu za
dedinou. Študenti niekoľkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave tu skúšali
monopost na elektrický pohon, ktorý sami zhotovili. Materiálna škoda bola 50 – 70 tisíc €
a stovky hodín práce 40 študentov boli za pár minút preč. Keďže sa z elektroformule šíril
škodlivý dym, hasiči z Piešťan a Vrbového zasahovali v špeciálnych dýchacích prístrojoch.
Len desať dní nato mali hasiči v Trebaticiach prácu opäť, tentoraz bol ohrozený majetok
a zdravie ľudí. Vznietila sa prístavba rodinného domu na Hlavnej ulici, požiar zasiahol garáž,
dielňu a prístavbu, v ktorej sa nachádzalo uskladnené drevo. Majiteľ domu sa ho najskôr
pokúšal uhasiť domácou hadicou, nadýchal sa pritom škodlivých splodín, utrpel popáleniny
na tvári, rukách a musel byť prevezený do nemocnice. Pri likvidácii požiaru zasahovali hasiči
z Piešťan, Hlohovca a Trnavy s 5 kusmi hasičskej techniky a tiež členovia Dobrovoľného
hasičského zboru vo Vrbovom. Prácu hasičom sťažovalo silné zadymenie, preto aj tu museli
pracovať v špeciálnych dýchacích prístrojoch. Našťastie, požiar sa nerozšíril na obytné
priestory a majiteľ domu sa rýchlo uzdravil.
Zapísala: Jana Palkechová
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