KRONIKA
OBCE TREBATICE

ROK 2015

1

ÚVOD
„Tak, a sme zase o rok starší“, zaznelo o polnoci za zvukov farebných ohňostrojov
v mnohých našich domácnostiach hneď v prvých minútach nového roku. Rok 2015 bol opäť
rokom plným dôležitých udalostí doma aj vo svete. Z tých najvýznamnejších vyberáme tie,
ktoré najviac rezonovali medzi obyvateľmi našej obce.
SVET
Najdiskutovanejšou, najvážnejšou a najčastejšie spomínanou témou v roku 2015 nie iba na
Slovensku, ale na celom európskom kontinente, boli imigranti a utečenecká kríza. Počas
minulých 12 mesiacov svoje domovy v Sýrii, Iraku a v ďalších bojom zmietaných krajinách
na východe opustili milióny mužov, žien a detí vydávajúc sa na nebezpečnú cestu za lepším
životom a za bezpečím. Ukázalo sa, že mnohí, hlavne mladí muži, využili možnosť odísť do
vyspelých krajín za celkom iným cieľom, za vidinou ľahko zarobiť peniaze a žiaľ, našli sa
medzi nimi i takí, ktorí spolupracovali s teroristickými organizáciami. Faktom však je, že do
Európy ich pricestovalo viac ako milión a postoje krajín a ľudí v nich sa veľmi líšili.
Spočiatku im podávali pomocnú ruku, no ako stúpali ich počty, stúpali aj negatívne reakcie
a strach Európanov z invázie islamských utečencov, strach z konfliktov, ktoré vyvolávali,
z toho aký vplyv na život v Európe bude táto invázia mať, koľko ich ešte pricestuje, ako si
s nimi krajiny poradia.
Ochladli vzťahy a zvýšilo sa aj napätie medzi Ruskom a USA, začalo sa hovoriť o obnovení
studenej vojny. Mocenské krajiny budovali svoje vojenské základne v rôznych štátoch,
presadzovali svoje záujmy, obviňovali sa navzájom a vyvolávali obavy ľudí.
Útoky teroristov v mnohých turistických centrách, vo Francúzsku, hlavne na rušných
miestach s cieľom zasiahnuť čo najviac obetí, taktiež naháňali strach a zvyšovali napätie.
K pohode nepridali ani varovania meteorológov pred silnejúcim klimatickým javom El Niňo.
Táto pravidelne sa opakujúca odchýlka morského prúdenia výrazne ovplyvňuje počasie nielen
v Amerike, ale v podstate na celej Zemi, vyvoláva na niektorých miestach silné záplavy a inde
zas opačne, extrémne suchá. Jednoznačné však je, že prináša extrémne výkyvy počasia s často
katastrofálnymi následkami. Práve v týchto rokoch je El Niňo veľmi silné, v budúcom roku
podľa meteorológov ešte zosilnie.
Pri čítaní predchádzajúcich riadkov sa môže zdať, že vo svete pribúda zla a ubúda radosti. Vo
veľkej miere takéto nálady vyvolávajú médiá, ktoré sa práve na negatívne správy sústreďujú,
pozitívnym venujú minimum priestoru. Je to škoda, pretože je z čoho sa tešiť. Vo svete je
stále veľa krásnych miest, dobrých obetavých ľudí, ktorí by si ich pozornosť určite zaslúžili,
míľovými skokmi ide dopredu pokrok v technike, zdravotníctve,... Zvyšuje sa životná úroveň
ľudí, fantazijné predstavy, ktoré boli kedysi iba snami, sa stávajú skutočnosťou.
SLOVENSKO
Slovensko v uplynulom roku postihlo zničujúce sucho. Obrovské horúčavy mali vplyv nielen
na ľudí, ale i na úrodu. Obilnín síce poľnohospodári zožali dostatok, ale veľké sucho
v auguste malo dosah na úrodu zemiakov, repy či slnečnice.
Aj tento rok sa našli veľké skupiny občanov, ktorí svoju nespokojnosť so stavom vo svojej
vlasti dávali najavo rôznymi spôsobmi a v krajných prípadoch i štrajkami a výpoveďami.
Dialo sa tak v zdravotníctve a v školstve, ani protestami však svoje požiadavky nedosiahli.
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V politike sa žiadne veľké zmeny nestali, strany sa pripravovali na predvolebný boj, nakoľko
v marci 2016 Slovensko čakajú parlamentné voľby.
Veľkú radosť Slovákom robili športovci. Cyklista Peter Sagan spôsobil „Saganomániu“,
svojou húževnatosťou a bezprostrednosťou si získal tisícky obdivovateľov. Vynikajúce
úspechy získaval nielen doma na Slovensku, ale hlavne na mnohých podujatiach vo svete. Už
po štvrtýkrát sa mu podarilo získať zelený dres na prestížnych pretekoch Tour de France a tiež
titul majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom v USA. Sagan sa stal športovcom
Slovenska v roku 2015.
Hokejista Marián Hossa ako jediný Slovák tretíkrát vyhral slávny Stanleyho pohár v NHL ako
hráč hokejového klubu Chicaga.
Slovenský reprezentant Matej Tóth vyhral preteky v chôdzi na 50 kilometrov na atletických
majstrovstvách sveta v Pekingu a oslávil tak najväčší úspech v bohatej kariére.
Najúspešnejšia slovenská lyžiarka Veronika Veles – Zuzulová sa v roku 2015 vrátila po
zranení späť na svah a na majstrovstvách sveta dosiahla svoj najlepší výsledok v kariére. V
americkom stredisku Vail obsadila 4. priečku, darilo sa aj ďalšej našej mladej lyžiarke Petre
Vlhovej.
Slovenskí futbalisti naplnili to, čo si na začiatku roka predsavzali a dosiahli historický postup
na majstrovstvá Európy vo Francúzsku.
Slovenskí hokejbaloví reprezentanti získali zlaté medaily na majstrovstvách sveta vo
švajčiarskom Zugu.

TREBATICE
SAMOSPRÁVA OBCE
Obecné zastupiteľstvo
Svoje štvrté volebné obdobie vo funkcii starostu obce začínal Mgr. Juraj Valo. Občania mu
v komunálnych voľbách na sklonku minulého roka vyjadrili jednoznačnú dôveru, mohol sa
teda naplno pustiť do realizácie svojich rozrobených programov a projektov.
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v mierne obmenenom zložení: Mgr. Antónia Babišová, Pavol
Doktor, Mgr. Alena Jankechová, Ing. Peter Kollár, Peter Líška, Milan Ondačka, Ladislav
Regina, Ing. Marián Valentovič a Andrej Varga.
Tesne po voľbách nastala v našej obci situácia, akú sme zatiaľ nepoznali. Po rovnosti počtu
hlasov u troch poslancov volebná komisia žrebovaním rozhodla o tom, že poslancami OZ sa
stávajú Ladislav Regina a Bc. Lenka Cibulková, Pavol Doktor sa stal prvým náhradníkom.
S rozhodnutím komisie však nesúhlasil a podal sťažnosť na Ústavný súd. Ten svojím
rozhodnutím zrušil rozhodnutie volebnej komisie, Pavol Doktor sa stal poslancom OZ a Bc.
Lenka Cibulková prvým náhradníkom.

3

Obecný úrad
Obsadenie pracovných funkcií na obecnom úrade sa v podstate nezmenilo, iba pribudol jeden
zamestnanec. V rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ bol do pracovného
pomeru ako administratívny zamestnanec na obdobie 6 mesiacov prijatý Marián Polčan. Po
dobudovaní kamerového systému bude jeho pracovnou náplňou monitorovanie verejných
priestranstiev prostredníctvom kamerového systému a aktualizácia informácií na obecnom
kanáli v káblovom distribučnom systéme.
Náplň práce zamestnancov obce pracujúcich na obecnom úrade sa súbežne s reformou
verejnej správy veľmi rozšírila, Ing. Janka Belicová, Monika Kollárová a Oľga Mikušová boli
plne vyťažené.
Zamestnanci zabezpečujúci údržbu obce pracovali v nezmenenom zložení – Boris Jankech,
Pavol Pitoňák a Jaroslav Radošinský.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015 sa konalo 29. januára:
Témy, ktorými sa poslanci zaoberali, boli najmä:
- schválenie Plánu práce OZ na rok 2015,
- doplnenie zloženia komisií OZ z radov obyvateľov obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo komisie v tomto zložení:
Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže
Predseda: Mgr. Alena Jankechová
Členovia: Mgr. Antónia Babišová, Peter Líška, Jana Palkechová, Mgr. Mária
Gonová (do septembra 2015), 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
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
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Členovia: Milan Ondačka, Bc. Lenka Cibulková, Anna Jankechová, Viliam Jankech
Komisia pre ochranu verejného záujmu
Predseda: Andrej Varga
Členovia: Milan Ondačka, Ladislav Regina
- ďalším bodom programu zasadnutia bolo schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Bc. Simony Bičanovej,
- vyhodnotenie ponukového konania na prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome
v Trebaticiach. OZ sa rozhodlo, že o prenájme kuchyne, baru a priľahlých priestorov
v kultúrnom dome rozhodne na mimoriadnom zasadnutí vo februári 2015.
Toto mimoriadne zasadnutie sa konalo 5.februára 2015.
Jeho jediným bodom bolo predstavenie ponúk dvoch záujemcov o prenájom priestorov
v kultúrnom dome. Prvým bola spoločnosť B-mont SK, s.r.o. z Ducového, druhým trojica
Trebatičanov – Andrej Tonkovič, Roman Tonkovič a Andrej Strapatý. Poslanci vybrali prvú
ponuku a schválili prenájom kultúrneho domu pre firmu B-mont SK, s.r.o. Ducové za sumu
5.200 € ročne na 5 rokov s možnosťou predĺženia zmluvy.
Tretíkrát OZ zasadalo dňa 27. marca.
Dôležitými témami obsiahleho programu bolo:
- členovia zastupiteľstva vzali na vedomie stanovisko o ústavnej sťažnosti kandidáta na
poslanca Pavla Doktora. Na základe výzvy Ústavného súdu bola všetka volebná
dokumentácia zaslaná do Košíc. Súd rozhodol v prospech sťažovateľa Pavla Doktora a zmenil
rozhodnutie miestnej volebnej komisie tak, že poslancom sa stal Pavol Doktor a Bc. Lenka
Cibulková sa stala prvou náhradníčkou. Podľa nálezu Ústavného súdu SR prišlo k sčítacej
chybe.
Prítomný Pavol Doktor tak následne zložil zákonom predpísaný sľub poslanca a stal sa
riadnym poslancom Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach. Zároveň súhlasil s návrhom,
aby sa stal členom komisie pre ochranu životného prostredia,
- poslanci prerokovali programovú štruktúru a poplatok za káblovú televíziu nasledovne:
TV mini – poplatok 49,20 € za rok,
PAY TV Basic – poplatok 130,80 € za rok,
- Ing. Ladislav Straka informoval o hospodárení spoločnosti Obecná kanalizačná, s.r.o. Výšku
poplatku za odvádzanie odpadovej vody poslanci zvyšovať nechceli, platí teda pôvodná cena
1,152 €/m3
- OZ schválilo výšku grantov jednotlivým združeniam nasledovne:
OFK - futbal
8 429 €
OFK - stolnotenisový oddiel
500 €
Centrum futbalovej mládeže JA
1 530 €
ZO JDS
1 500 €
PZ Bažant
400 €
Obecná kanalizačná, s.r.o.
3 000 €.
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- starosta obce Mgr. Juraj Valo predložil poslancom návrh investičných akcií na rok 2015.
Navrhované akcie by boli financované prevažne z grantov od štátu a z fondov Európskej únie:
 Cyklotrasa Piešťany- Vrbové
 Zberný dvor
 Rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce za účelom zabezpečenia lepšej energetickej
hospodárnosti – revitalizácia budovy a areálu MŠ Trebatice
 Rekonštrukcia káblovej televízie, optika, príprava na kamerový systém
 Rekonštrukcia Domu služieb na polyfunkčný objekt
 Nákup komunálnej techniky (multifunkčné vozidlo)
 Multifunkčná športová plocha obce Trebatice
 Revitalizácia cintorína - SEKTOR 1
- starosta tiež oboznámil poslancov so stavom prác v lokalite Dolné záplotie. Pripravuje sa
kolaudácia plynovodu, potrebné bude vyriešiť situáciu s nedostatkom parkovacích miest.
Na zasadnutí dňa 28. mája sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo týmito témami:
- kontrola plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2015,
- Správu o činnosti obecnej knižnice za rok 2014 predniesla knihovníčka Mgr. Antónia
Babišová,
- o stavebnej lokalite Dolné záplotie informoval poslancov starosta obce, uviedol, že prebieha
kolaudácia plynovodu na Záhumenskej ulici a obec získala grant na rekonštrukciu
Družstevnej ulice, ktorou sa vyriešia problémy s parkovaním áut v lokalite,
- poslanci prerokovali Správu o odpadovom hospodárstve obce Trebatice,
- obec zadala objednávku na vypracovanie štúdie – Polyfunkčný dom Trebatice. Jej zámerom
je rekonštrukcia Domu služieb s priestormi pre nájomné byty, klubovňu JDS, holičstvo, poštu,
ambulanciu externého lekára,
- obec získala z Environmentálneho fondu dotáciu na multifunkčné vozidlo v rámci
projektu „Zvyšovanie kvality a čistoty ovzdušia v obci Trebatice“. Vozidlo bude mať
viacúčelové využitie - prevoz materiálu, zametanie, kosenie, polievanie, odhŕňanie snehu,
posyp komunikácii v zimnom období, kosenie verejných priestranstiev,
- starosta informoval poslancov o krokoch, ktoré boli podniknuté na realizáciu výstavby
cyklotrasy Piešťany – Vrbové. V súčasnosti je podstatné, aby mesto Piešťany schválilo v
mestskom zastupiteľstve využitie železnice na výstavbu cyklotrasy, potom budú môcť byť
podniknuté ďalšie kroky.
Na ďalšom zasadnutí sa OZ stretlo dňa 24.júla:
- poslanci schválili VZN obce Trebatice č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach a trhovom poriadku v obci Trebatice,
- OZ schválilo úpravu rozpočtu obce, podľa ktorej bude rozpočet vyrovnaný v príjmovej
a výdavkovej časti vo výške 879 826 €,
- poslanci sa zaoberali problémami v základnej škole. Mgr. Mária Gonová ukončila svoje
členstvo v Komisii školstva, kultúry, športu a mládeže. Taktiež preberali otázku opätovného
vytvorenia štvrtej triedy. Podľa finančnej analýzy obec je schopná zabezpečiť prevádzku
štyroch tried, ak školu navštevuje minimálne 38 žiakov. Je predpoklad, že v budúcom roku
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nastúpi 39 žiakov, OZ preto odsúhlasilo prevádzku štvortriednej školy a prijatie novej
učiteľky,
- na žiadosť firmy B-mont SK, s.r.o., Ducové, súčasného nájomcu priestorov reštaurácie a
kuchyne kultúrneho domu, poslanci schválili predĺženie lehoty nájmu z 5 na 10 rokov,
- na obecný úrad bol opätovne doručený list Ing. Mariána Moravčíka vo veci opravy zápisu v
kronike Obce Trebatice. Poslanci vzali túto informáciu na vedomie a uložili obecnému úradu
pripraviť do najbližšieho zasadnutia OZ úpravu Štatútu obecného kronikára obce Trebatice,
ktorý bude pojednávať i o spôsobe opravy zápisu v obecnej kronike.
Ďalšie riadne rokovanie OZ sa konalo 25.septembra 2015:
Hlavnými bodmi programu boli:
- kontrola plnenia rozpočtu obce za II. štvrťrok 2015,
- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl za školský rok
2014/2015, predniesli ich riaditeľka MŠ Jana Palkechová a riaditeľka ZŠ Mgr. Mária Gonová,
- zmena Štatútu obecného kronikára v časti „oprava chybného textu“ a „schvaľovanie ročného
zápisu“,
- vyhodnotenie dobrovoľnej zbierky na zreštaurovanie poškodenej kamennej kalvárie
kamenného kríža na Piešťanskej ulici. Na tento účel bolo vyzberaných 1128 €, čo na opravu
nepostačí. Poslanci preto navrhli kontaktovať správcu farnosti a osloviť významných
podnikateľov obce, ktorí by mohli finančne podporiť rekonštrukciu tejto pamiatky,
- návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trebatice na roky 2015 – 2025
bol vypracovaný, poslanci ho schválili,
- priemyselná zóna Dolné záplotie nad motokárovou dráhou spočíva z pozemku vo vlastníctve
spol. RAL group s. r. o. a z pozemku vo vlastníctve spol. DOFA , spol. s r. o. . Plánovaná je
tam výstavba čerpacej stanice RAL group a výrobnej haly DOFA. Obec zatiaľ spracúva
dokumentáciu na vysporiadanie pozemkov patriacich Slovenskému pozemkovému fondu.
30.októbra sa OZ stretlo na svojom riadnom zasadnutí opäť a prerokúvalo:
- nakoľko obec je správcom a vo veľkej miere aj vlastníkom obecných komunikácií, je
zodpovedná aj za ich stav. V Správe o dopravnej situácii v obci, stave miestnych komunikácií,
chodníkov, dopravného značenia, starosta opísal súčasnú situáciu, potrebu investovať do
opráv, poslanci ju vzali na vedomie,
- poslanci schválili účasť obce na projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania,
- schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trebatice č. 2/2015 o miestach
určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do
Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016,
- schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trebatice č. 3/2015, ktorým sa
vydáva Požiarny poriadok obce,
- schválili návrh na zakúpenie nadstavieb multifunkčného vozidla – snehová radlica a sypacia
nadstavba.
Posledným rokovacím dňom roka bol 11.december:
Hlavnými témami bolo:
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- kontrola plnenia rozpočtu obce za III. štvrťrok 2015,
- schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trebatice,
- schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu
na plnenie povinnej školskej dochádzky,
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 – 2018,
- schválenie návrhu rozpočtu obce Trebatice na rok 2016 – 2018,
- starosta obce vyhodnotil činnosť Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach a jeho komisií za
rok 2015, taktiež činnosť obecného úradu v roku 2015,
- schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Trebatice č. 6/2015 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom
na území obce Trebatice.
Po ukončení oficiálnej časti sa členovia obecného zastupiteľstva presunuli na neoficiálnu časť
do Pivárne u notára. Tak vlastne po prvýkrát trebatickí poslanci uzatvárali rok príjemným
posedením v reštaurácii v Krakovanoch.

Ďalšie aktivity obce
Dolné záplotie – takmer dokončené boli chodníky, parkoviská a cesta pri bytovom komplexe,
vyrieši sa tak problém s parkovaním, zvýši sa pohodlnosť a bezpečnosť pri prechádzaní
chodcov po tejto lokalite.
Zakúpenie multifunkčného vozidla – 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.
Uvítanie detí do života – konalo sa dňa 9.decembra 2015, v zasadačke obecného úradu sa
zišlo
15 novonarodených detí so svojimi rodičmi. Od starostu obce dostali finančný
príspevok v hodnote 50 €.
Zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti občanom – na konci roka 2015 sa o 3
opatrovaných starali 3 opatrovatelia, ktorí boli zamestnancami obce.
Margita Hadvigová roznášala obed domov 7 dôchodcom, ktorí si už nevládali obed prevziať
osobne. Jeden obed pre člena Agro-družstva stojí 0,75 €, pre nečlena 3,30 €, 0,40 € stojí
donáška domov.
V tomto roku došlo k zmene miesta vydávania obedov pre dôchodcov. Pretože nájomcom
priestorov v kultúrnom dome - firme B-mont SK, s.r.o nevyhovovalo vydávanie stravy
v kuchyni kultúrneho domu, obedy začali vydávať v kuchynke obecného úradu.
Trebatické zrkadlo – obecné noviny boli v tomto roku vydávané trikrát, dôvodom zníženej
periodicity boli úsporné opatrenia obce. Obsahovo zotrvávali vo svojich zabehnutých
koľajach, venovali sa problémom, radostiam, hodnoteniam, záujmom, pozvaniam, všetkému,
čím naša obec počas roka žila.

8

Webová stránka obce – je samozrejmosťou a už aj nevyhnutnosťou každej obce. Tá naša je
po minuloročnom vynovení stále aktuálna, poskytuje občanom všetky potrebné informácie,
oznamy, kalendár, predpoveď počasia, fotogalériu, interaktívnu mapu, ...

Obecná matrika
K 31.12.2015 žilo v Trebaticiach 1336 obyvateľov.
Došlo k milej vzácnej zhode, počet žien a mužov bol presne rovnaký – 668.
Detí do 15 rokov žilo v obci 205,
obyvateľov nad 80 rokov 42,
z toho nad 90 rokov 5.
V roku 2015 sa v obci narodili:
1. Vivien Vráblová
2. Jakub Valko
3. Martin Čelín
4. Nikolas Valovič
5. Matthias Horváth
6. Soňa Vlkovičová
7. Matej Krištofík
8. Tomáš Líška
9. Samuel Blaško
10.Marcel Mihálik
11.Lenka Miháliková
12.Jozef Radošinský
13.Nikolas Michálek
Navždy nás opustili:
1. Františka Kolesárová
2. Jozef Galbavý
3. Jozef Jankech
4. Matilda Tonkovičová
5. Vít Trandžík
6. Katarína Vatrtová
7. Antónia Galajdová
8. Emil Radošinský
9. Antónia Česlárová
10.Marcela Bučková
11.Mária Tonkovičová
12.Vincencia Kolesárová
13.Lenka Miháliková
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14.Vojtech Potrok
15.Jozef Jankech
16.Ján Šebo
Manželstvo uzavreli:
1. Roman Bača z Trebatíc a Katarína Miháliková z Chtelnice
2. Jaroslav Madunický zo Šterús a Martina Hornáková z Trebatíc
3. Ján Šebo z Piešťan a Helena Gogolová z Trebatíc
4. Ivan Ilenčík z Vrbového a Denisa Štefanková z Trebatíc
5. Róbert Brezina z Rakovíc a Mária Holecová z Trebatíc
6. Michal Stískal zo Starej Turej a Magdaléna Potroková z Trebatíc
7. Matúš Minárech z Trebatíc a Nina Biháryová z Trnavy
8. Jaroslav Tonkovič z Trebatíc a Anna Tománková zo Šoporne
9. Ján Mešter z Trebatíc a Lenka Cibulková z Trebatíc
Do obce sa prisťahovalo 20 ľudí,
odsťahovalo sa 37 obyvateľov.
Na úrade práce bolo k 17.12.2015 evidovaných 10 nezamestnaných Trebatičanov.

ŠTÁTNA

SPRÁVA

V roku 2015 sa na Slovensku nekonali žiadne voľby.
Na základe petície občanov Slovenska prezident republiky Andrej Kiska na sobotu 7.februára
2015 vyhlásil referendum, v ktorom mali občania rozhodnúť o týchto otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania?
Pretože účasť občanov v rámci Slovenska bola iba 21,4 %, referendum bolo neplatné.
Zo zúčastnených voličov na uvedené otázky odpovedalo – áno nasledovne:
95 % na prvú otázku,
92 % na druhú otázku,
90 % na tretiu otázku.
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V našej obci boli výsledky podobné. Zúčastnilo sa ich 26 % voličov.
Z nich áno odpovedalo:
94,7 % na prvú otázku,
91,2 % na druhú otázku,
88,8 % na tretiu otázku.

PODNIKY

A

PODNIKATELIA

V

OBCI

Firmy prevádzkujúce svoju činnosť v našej obci v roku 2015 plynulo pokračovali vo svojej
výrobe. Nedošlo v nich k žiadnym veľkým zmenám, ani prepúšťaniu zamestnancov.

Agro-družstvo Trebatice
Trebatické Agro-družstvo aj v roku 2015 viedol Jozef Galbavý, predseda a agronóm
v jednej osobe. Vo voľbách dňa 11. decembra 2015 dostal od členov družstva dôveru
vykonávať svoju funkciu na ďalšie päťročné obdobie. Podpredsedom a mechanizátorom bol
Ľuboš Palkech, hlavnou ekonómkou Ing. Zuzana Jurčová, zootechnikom Ing. Ivan Kollár
z Piešťan.
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 2015 malo Agro-družstvo spolu 64 členov. Z tohto počtu bolo 43 dôchodcov a 21
činných členov zamestnaných na družstve. Okrem nich na družstve pracovalo 11
zamestnancov – nečlenov družstva.
V roku 2015 družstvo obhospodarovalo 911 ha ornej pôdy.
Nosnými plodinami boli:
jačmeň jarný
215 ha, výnos bol
69 q/ha,
pšenica ozimná
205 ha
88 q/ha,
cukrová repa
107 ha
738 q/ha, cukornatosť 16,7%,
repka ozimná
173 ha
36 q/ha,
kukurica na zrno
69 ha
78 q/ha.
Okrem toho pestovali:
kukurica na siláž
lucerka
zemiaky
cibuľa
-

64 ha
46 ha
7 ha
2 ha.

V živočíšnej výrobe chovali:
dojnice
130 kusov,
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býci
teliatka
jalovice

-

203 kusov,
66 kusov,
88 kusov.

Dvakrát v týždni priamo v Agro-družstve predávali mlieko. Je to mlieko nepasterizované,
nutné je ho doma prevariť, ale je kvalitné a je oň veľký záujem. Denne predali priemerne 200
litrov, cena bola 0,50 € za liter.
Výkupná cena mlieka od veľkoodberateľov z mesiaca na mesiac klesala, ku koncu roka bola
iba 0,26 € za liter.
Výkupná cena za hovädzie mäso bola 1,7 € za kg živej váhy.
Uplynulý rok bol pre poľnohospodárov na Slovensku celkovo ťažký a náročný. Sucho, ktoré
prišlo v polovici roka síce nezasiahlo úrodu jačmeňa, pšenice a repky, zato výnosy kukurice,
zemiakov a cukrovej repy postihlo výrazne.
Je paradoxom, že v obidvoch prípadoch mali poľnohospodári veľmi nízke zisky. U komodít,
ktorých výnosy boli vysoké, výkupné ceny klesali a zisk z nich bol slabý. U plodín
zasiahnutých suchom boli zase slabé výnosy a nevyhovujúca kvalita, takže ani z nich veľké
príjmy neboli. To všetko malo za následok zhoršenie finančnej situácie Agro-družstva a málo
prostriedkov na obnovu a rozvoj podniku.

ŠKOLSTVO
Základná škola
V školskom roku 2014/15 bola základná škola trojtriedna, dôvodom bol nízky počet
žiakov – 31. Riaditeľkou bola naďalej Mgr. Mária Gonová.
Od septembra 2015 sa zriaďovateľ rozhodol otvoriť opäť všetky štyri ročníky, nakoľko počet
detí stúpol na 40 a aj v najbližších rokoch je predpoklad udržania takéhoto vyššieho počtu.
V 1. ročníku bolo 13 žiakov, učila ich riaditeľka školy Mgr. Mária Gonová, 2. ročník mal 10
žiakov, triednou učiteľkou bola Mgr. Diana Megová, 3. ročník učila novoprijatá učiteľka Mgr.
Barbora Zibrínová a 4. ročník so 7 žiakmi učila Mgr. Renáta Susová.
Vychovávateľkou školského klubu bola naďalej Mgr. Dana Kováčiková, chodilo do neho 35
žiakov.
Žiaci školy mali možnosť navštevovať niekoľko krúžkov, ktoré viedli učiteľky školy –
počítačový, krúžok telesnej a dopravnej zdatnosti, anglickej konverzácie a dramatický.
Využívali tiež ponuku Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom, učitelia
ktorej v miestnej škole vyučovali hudobný a výtvarný odbor a žiaci tak nemuseli dochádzať
do Vrbového.
Škola bola zapojená do niekoľkých projektov, tým najnovším bol projekt na Ochranu
duševného zdravia žiakov, ktorý viedla Mgr. Zibrínová.
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Počas roka učiteľky usporadúvali pre žiakov množstvo aktivít, ktorými pripravovali žiakov
pre život nielen v škole, ale i mimo nej, rozvíjali ich umelecké, športové schopnosti, zapájali
sa do súťaží, pripravovali kultúrne programy na vystúpenia,...
Navštívili dopravné ihrisko vo Vrbovom, Balneologické múzeum v Piešťanoch, v rámci
školského výletu Čachtický hrad a minifarmu v Lubine, Mestskú knižnicu v Piešťanoch,
miestne Agro-družstvo, učili sa o histórii našej obce v rámci regionálnej výchovy, zúčastnili
sa športovej Olympiády okresu Piešťany v Borovciach, kde skončili na 6. mieste. Pre starých
rodičov zorganizovali posedenie v rámci mesiaca úcty k starším, pripravili kultúrne programy
ku Dňu matiek, pred Vianocami, uctili si pamiatku padlých vojakov v miestnom kostole.
Zriaďovateľ školu postupne vybavoval novým nábytkom, interaktívnou technikou,
zrekonštruoval počítačovú miestnosť.

Materská škola
V roku 2015 sa v materskej škole neudiali žiadne zmeny. Pracoval v nej zohratý
kolektív pod vedením riaditeľky Jany Palkechovej.
Počet detí materskej školy sa v roku 2015 ustálil na 43. Opäť to bol najvyšší možný počet,
neprijaté zostali dve deti, avšak tieto nemali trvalý pobyt v Trebaticiach.
V školskom roku 2014/15 staršiu triedu navštevovalo 23 detí, z toho 14 detí odišlo do
základnej školy, 3 deti dostali odporučenie na odklad povinnej školskej dochádzky. Triednou
učiteľkou bola Daniela Macháčová, ktorá v nej pracovala spolu s Drahoslavou Líškovou.
V mladšej triede bolo 20 detí, triednou učiteľkou bola Ivana Pohubová, spolu s ňou tu
pracovala riaditeľka Jana Palkechová.
Od septembra 2015 bolo prijatých 13 nových detí, v staršej triede tak bolo umiestnených 22
detí, v mladšej 20.
Kolektív prevádzkových zamestnancov zostal bez zmeny. Školníčkou bola Viera Kopálová,
upratovačkou a práčkou Jana Hermanová, vedúcou školskej jedálne Oľga Mikušová,
kuchárkami Elena Reginová a Anna Jankechová. Údržbu a kúrenie zabezpečoval zamestnanec
obce Jaroslav Radošinský.
Keďže materská škola má byť miestom plným radosti, pohody, v ktorej sú deti ľahko
prístupné novým informáciám, prejavujú záujem o učenie hravou formou, celý pedagogický
kolektív plánoval počas roka výchovno-vzdelávaciu činnosť v tomto duchu. Hlavne mladším
deťom učiteľky pripravovali vzdelávacie činnosti formou edukačnej hry, tak, aby deti činnosť
zaujala, vydržali pri nej a pritom získali potrebné poznatky. Staršie deti sa už pripravovali na
vstup do základnej školy, preto učenie bolo už cielenejšie a uvedomelejšie, avšak stále hlavne
hravou formou.
Akcie a podujatia počas roka vychádzali zo školského vzdelávacieho programu. Tými
najvýznamnejšími boli ľudové zvyky - pálenie Moreny, veľkonočné a vianočné zvyky,
oboznamovanie s históriou i súčasnosťou našej obce, Týždeň zdravia, Týždeň ochrany
prírody, Deň Zeme, navštívili obecnú knižnicu, obecný úrad, Dom umenia v Piešťanoch, pre
rodičov pripravili Deň otvorených dverí, oslavu Dňa starých rodičov spojenú s lampiónovým
sprievodom, oslavu Dňa matiek, Dňa detí, veľký Deň rodiny na futbalovom štadióne, školský
výlet vlakom, rozlúčili sa s budúcimi prvákmi na „Škôlkarskej maturite“. Aktívne športovanie
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detí podporovalo pravidelné cvičenie v hale Matchpointu pod vedením tamojších tréneriek.
Najväčšou a najnáročnejšou akciou boli vianočné trhy (viac v časti Kultúra).
Počas celého roka sa predškoláci učili anglický jazyk s učiteľkou ZŠ Mgr. Renátou Susovou,
logopédiu a podporný rozvíjajúci program priamo v škôlke poskytovali odborní zamestnanci
Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva v Banke pri Piešťanoch.
Vďaka financiám občianskeho združenia Trebatické deti, ktorého členmi sú rodičia detí, na
dvore materskej školy pribudli nové bezpečné hojdačky – hniezda a drevený domček.
Treba pripomenúť aj oblasť spolupráce – materská škola spolupracuje s obcou, miestnou
organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska, so základnou školou, poradenskými
zariadeniami, hlavne však s rodičmi. Aj vďaka obetavej práci niektorých z nich je vybavenie
materskej školy na veľmi dobrej úrovni.

KULTÚRA
A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Obecná knižnica
Funkciu knihovníčky obecnej knižnice naďalej obetavo už neuveriteľný 40. rok
vykonávala Mgr. Antónia Babišová.
V kalendárnom roku 2015 v knižnici zaevidovala 204 čitateľov, z toho detí do 15 rokov 101.
Za posledné tri roky viac čítajú dievčatá, kým dovtedy to bolo opačne.
V knižnici sa v tomto roku uskutočnilo 10 078 výpožičiek. Z odbornej literatúry pre
dospelých 341 výpožičiek, z krásnej literatúry pre deti 3 887 výpožičiek, z odbornej literatúry
pre deti 411 výpožičiek, z krásnej literatúry pre dospelých 3 242 výpožičiek a 2 197
výpožičiek periodík – časopisov. Do knižnice pravidelne dochádzali tri periodiká: Život,
Slovenka a Záhradkár. Okrem nich si čitatelia mohli vypožičať z knižnice aj ďalšie, ktoré
priniesli čitatelia: Plus sedem dní, Báječná žena, Chvíľka pre teba, Ema, Eva,...
V tomto roku pribudlo do knižnice 62 nových kníh v celkovej zakúpenej hodnote 501,66 €.
U dospelých čitateľov najobľúbenejšími spisovateľmi boli Dominik Dán, Mária Hamzová,
Táňa Kelleová – Vasilková, Jana Pronská, Conelly Michael.
Najžiadanejšími knihami roka boli knihy Moniky Wurm: „Slzy predaných dievčat“ a Márie
Hamzovej: „Žiť a pritom neumierať“.
Víťaznú métu u detských čitateľov získala opäť séria kníh Thomasa Brezinu „Tigrí tím“, do
ktorej v roku 2015 pribudlo 7 nových kníh.
Najmladšími čitateľmi knižnice boli malí škôlkari, najstaršou čitateľkou bola opäť pani
Alžbeta Šimonovičová z Hornej ulice.
V mesiaci marec navštívili knižnicu deti miestnej materskej školy, ktoré so svojimi
učiteľkami pripravili krásnu výstavku výtvarných prác. 73 návštevníkov knižnice, ktorí si
výstavku pozreli, privítal namaľovaný Deduško Večerníček, Snehulienka, Tri prasiatka,
Bambi, Janko Hraško, Kocúr v čižmách,...
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Žiaci základnej školy si pozorne vypočuli výklad knihovníčky na tému Ako vzniká kniha a jej
časti. Vyhotovili veľmi pekný projekt, ktorý bol umiestnený v jej priestoroch celý kalendárny
rok.
Zápisné do knižnice pred deti a študentov bolo 0,30 €, pre dospelých 0,50 €. Knižnica bola
otvorená v piatok od 16.00 do 18.00 a v sobotu od 17.00 do 19.00.

Detský karneval
V usporadúvaní detského karnevalu sa pravidelne striedajú miestna základná
a materská škola. Tento rok bola na rade základná škola, ktorá si za deň konania veselej
fašiangovej zábavy vybrala sobotu 14.2.2015. Spoločne s členmi Rodičovského združenia pri
miestnej základnej škole zabezpečili občerstvenie – zákusky, víno, chlebíky, pizzu, ...
učiteľky školy krásne vyzdobili priestory sály.
Po privítaní a úvodnom sprievode masiek sa rozprúdila veselá zábava, známe hudobné hity
prilákali na parket najmenšie i staršie deti, spoločne sa dobre vyskákali a vyjašili. Po tancoch
a súťažiach prišlo na rad žrebovanie tomboly. Prispeli do nej rodičia detí a sponzori, prvou
cenou bol televízor.
Za vydarený priebeh podujatia riaditeľka školy Mgr. Gonová poďakovala všetkým rodičom,
ktorí sa podieľali na jeho organizácii či už nákupom a prípravou jedál, alebo pomocou pri ich
predaji priamo počas karnevalu. Zisk z neho využije škola na nákup potrieb pre deti.

12. reprezentačná zábava OFK Trebatice
Veru, už po 12-krát vedenie OFK Trebatice neľutovalo čas a námahu a pre všetkých,
ktorí sa chcú poriadne zabaviť, zorganizovali v poradí už dvanástu reprezentačnú zábavu
športovcov. Tentokrát termín vyšiel na 28. februára, kedy už začalo obdobie pôstu, ale
napriek tomu bola sála preplnená zabávajúcimi sa hosťami. Pritiahla ich najmä vychýrená
hudobná skupina DISK, ktorá je zárukou vynikajúcej zábavy. Dámy dostali pri príchode
červenú ružu, páni kalištek na potuženie. Manželské páry v strednom veku dopĺňali mladé
páry, ktoré tiež využili príležitosť zabaviť sa v domácom prostredí.
Zmenou bolo zabezpečenie pohostenia. Pretože kuchyňa v kultúrnom dome mala v tom čase
nových nájomcov, vedenie OFK sa rozhodlo staviť na istotu a zabezpečili jedlo z kuchyne
Petra Majerníka, do sály dovážali už hotové jedlá.
Pri priateľských rozhovoroch, tancoch v najrozličnejších žánroch, chutnej strave a dobrom
pití čas ubiehal skutočne rýchlo a bolo už ráno, keď sa posledné páry rozlúčili a pobrali
domov.
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Deň matiek
Javisko Areálu zdravia v nedeľu 10.mája 2015 patrilo deťom materskej a základnej
školy. Svojím milým, detským spôsobom, pásmom piesní, básní, tancov, scénok na ňom
poďakovali za obetavú starostlivosť všetkým svojím mamičkám i babičkám. Pripojili sa ku
nim aj členovia folklórneho súboru Krakovienka, v ktorom tancujú aj traja Trebatičania –
Bohumil Tonkovič, Mária Tonkovičová a Natália Mikušová. Po prvýkrát sa predstavili
v domácom prostredí a predviedli niekoľko tancov z rôznych kútov Slovenska. No a keďže
tentokrát sa na celý areál usmievalo aj teplé slniečko, ženy z obce tu strávili príjemné nedeľné
popoludnie.

Otvorenie leta
Po minuloročnej vydarenej premiére trebatickí poľovníci opäť pozvali obyvateľov
Trebatíc na kultúrne podujatie s názvom Otvorenie leta. V sobotu 20.6.2015 v okolí Areálu
zdravia doďaleka rozváňal poľovnícky guláš, vyhrávala hudba Vavrinecká trojka, to všetko
prilákalo množstvo návštevníkov z blízkeho i širokého okolia. Bohaté občerstvenie, veselá
nálada prítomných hostí vytvorili príjemnú predprázdninovú atmosféru. Členovia PZ Bažant
týmto podujatím nadviazali na v minulosti obľúbené a často spomínané podujatia
organizované poľovníkmi a začali vytvárať novú tradíciu v našej obci.

Trebatické hody
Trebatické hody akoby už niekoľko rokov pozostávali z dvoch častí. Prvou je tá,
o ktorej vie zásluhou médií a agentúry TOPFEST,s.r.o. (pôvodne DUNA) celé Slovensko.
Druhá zostáva naša, tradičná trebatická, plná chystania, parádenia, navštevovania, pohostenia,
prechádzok po dedine, radosti detí pri kolotočoch, kriku fanúšikov pri futbale, posedení pri
muzike, tú vytvárajú naši Trebatičania.
Tento rok hody pripadli na dni 14.8. – 15.8.2015. Už v týždni pred nimi sa areál AMK začal
meniť na festivalové miesto, pole pri futbalovom štadióne zase na malé stanové mestečko.
Nielen z blízkeho, ale i z ďalekého okolia sa tu zišli tisícky ľudí, ktorých prilákali koncerty
známych spevákov a hudobných skupín. Najmä v piatok bol program skutočne naplnený
známymi menami – skupiny Gladiátor, Smola a hrušky, IMT Smile, Hex, Horkýže slíže,
Konflikt, priniesli rekord v návštevnosti, do areálu prišlo približne 6 000 ľudí. Neodohnala ich
ani búrka so silným dažďom, ktorá prerušila koncerty. Keďže celé mesiace predtým poriadne
nepršalo, dážď bol vykúpením z horúčav a sucha, nikomu nevadil. Ľudia sa poschovávali pod
veľké stany a po prestávke zábava veselo pokračovala ďalej. V sobotu bolo návštevníkov
pomenej, zabávali ich najmä skupiny Aya, Polemic, Desmod, Ine kafe.
Nedeľa patrila trebatickým hodovým tradíciám. Začala slávnostnou svätou omšou, ktorú
celebroval PaedDr. Patrik Katrinec a pomáhal mu Mons. ThLic Kamil Jankech. Počas omše
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členovia FS Kapustár priniesli pánovi farárovi dožinkový veniec a dary, spoločne
s predsedom Agro-družstva Jozefom Galbavým poďakovali za úrodu.
Slnečné nedeľné popoludnie patrilo rodinným návštevám, futbalu a kolotočom. Tým sa
napriek vysokým cenám za jednu jazdu darilo. Deti prosíkali a dospelí prižmurovali oči, veď
hody sú len raz do roka. Podvečer sa príjemná hudba začala rozliehať z Areálu zdravia. To sa
tu už schádzali tanečné páry, aby si zatancovali pri piesňach hudobnej skupiny Progres. A to
už bola takmer bodka za tohtoročnými hodmi. V pondelok si ešte „starí páni“ futbalisti zahrali
futbal so svojimi tradičnými súpermi z Krakovian a hody sa stali minulosťou. Niektorí si
vydýchli a iní sa hneď po nich začali tešiť na ďalšie.

Kapustové hody
V sobotu 19.septembra Trebatičania hodovali opäť. Už po deviatykrát členovia našej
JDS pripravili obľúbené podujatie typické pre Trebatice – Kapustové hody.
Príprava tohto ich najvýznamnejšieho podujatia v roku bola aj tentokrát dlhodobá a pre
dôchodcov skutočne namáhavá. Členovia FS Kapustár niekoľko týždňov dopredu nacvičovali
program, v týždni pred podujatím denne do noci vypekali, vyvárali, nachystali množstvo
chutných jedál typických pre Kapustárov. Na príprave tohto veľkého podujatia sa podieľalo
približne 45 až 50 ľudí.
V tomto roku pripravili a predali: 1200 kapustníkov, 860 kapustných pier, 940 trebatických
guliek, 420 lokšov, 420 litrov burčiaku,... Na prípravu spotrebovali 180 kg múky, 63 litrov
oleja, 120 vajec, 120 kg hlávkovej kapusty, 90 kg kyslej kapusty, 40 kg zemiakov, 50 kg
cibule,...
O veselú náladu sa už od druhej hodiny starali postupne hudobná skupina Huraj band,
folklórny súbor Kapustár, heligonkári Katka a dedko Kubačákovci a dychová hudba
Májovanka z Holíča.
Bez chutnej kapustnice Kapustové hody nemôžu byť. O tú sa aj tento raz postaralo 7 obcí
Mikroregiónu nad Holeškou. V súťaži o najchutnejšiu z nich najviac bodov od nezávislej
poroty získalo družstvo z Chtelnice, na druhom mieste skončila trojica kuchárov z Dolného
Lopašova a tretie bolo veselé družstvo z Veselého. Za našu obec sa varechy opäť chytili
poľovníci a ich kapustnica získala v hodnotení piate miesto.
Počasie počas tohto ročníka dôchodcom prialo, hoci niekoľko dní pred podujatím hrozili
mraky, ochladenie i dážď, sobota sa vydarila. Hoci sa navečer mierne ochladilo, v areáli sa
hosťom sedelo príjemne a zabávali sa do neskorých večerných hodín.
Po úspešnej akcii sa opäť stretli na spoločnej večeri, aby tak poďakovali všetkým za ich
aktívnu prácu pri organizácii tohto významného podujatia.

Posedenie pre dôchodcov
Milým podujatím vyjadrujúcim úctu starším obyvateľom našej obce býva každoročne
posedenie s dôchodcami v kultúrnom dome. Starosta Mgr. Juraj Valo chcel vyjsť v ústrety
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našim seniorom a splniť ich prianie, preto 27.novembra 2015 pozval do kultúrneho domu
ochotnícky divadelný súbor Divoch z Hornej Stredy. Už pri názve predstavenia – Najstaršie
remeslo, niektorí seniori zbystrili pozornosť, ale pretože sa bežne hráva aj na veľkých
divadelných doskách a túžba po kultúrnom zážitku bola veľká, prišli do sály v hojnom počte.
Avšak už po niekoľkých minútach bolo jasné, že to predsa len bol krok vedľa a divadlo
svojim obsahom nebolo vhodné pre túto vekovú kategóriu. Nakoniec však všetko dobre
dopadlo. Dôchodcovia túto „nehodu“ zobrali s humorom a po predčasnom skončení
predstavenia si spoločne s organizátormi veselo zaspievali a posedeli pri nachystanom
občerstvení.

Vianočné trhy
Atmosféru blížiacich sa Vianoc priniesli do našej obce vianočné trhy, do organizácie
ktorých sa aj tento rok pustilo občianske združenie Trebatické deti, teda v podstate materská
škola so svojimi zamestnancami a rodičmi. Ich dejiskom bola opäť sála kultúrneho domu,
ktorá sa v nedeľu 6.decembra premenila na vianočnú tržnicu vyzdobenú veľkými
medovníkmi, blikajúcimi svetielkami, na javisku žiarila veľká vianočná borovica, všade bolo
cítiť typické vianočné vône punču, pečených gaštanov, kapustnice, vianočného pečiva,...
Mamičky aj oteckovia s mikulášskymi čiapkami na hlavách ochotne ponúkali tovar,
obsluhovali, usmievali sa a vytvárali príjemnú vianočnú náladu. Vianočné čaro dotváralo
vystúpenie detí materskej školy, ktorých koledičky s nadšením sledovali všetci prítomní. Po
nich zvyky a tradície počas Vianoc predviedli členovia FS Kapustár.
O piatej hodine sa sála vyprázdnila, všetky deti aj s rodičmi odišli vítať Mikuláša do Areálu
zdravia. Postavu Mikuláša a čertice opäť vynikajúco stvárnili Jaroslav a Martina Madunickí.
Spoločne si vypočuli básne od detí, troška ich postrašili a rozdali im balíčky. Záver celého
podujatia patril žrebovaniu výhercov vianočných cien.
Príprava vianočných trhov je tak, ako príprava iných takýchto podujatí dlhodobá a náročná,
potrebné je zapojenie veľkého množstva ľudí. Našťastie sa v materskej škole takí ľudia našli
a podarilo sa im do Trebatíc priniesť kúsok Vianoc.

CIRKEVNÝ

ŽIVOT

Naša obec je už od roku 2011 súčasťou borovskej farnosti a pod vedením kňaza
PaedDr. Patrika Katrinca je v nej život bohatý na množstvo rôznych podujatí. Niektoré z nich
boli venované dospelým, niektoré mladým ľuďom a mnohé z nich deťom. Touto formou sa
mladý kňaz snaží pritiahnuť do kostola a k viere hlavne mladšie generácie.
Počas roka pre veriacich celej farnosti so skupinou ochotných pomocníkov zorganizoval:
- fašiangové posedenie spojené so zabíjačkou,
- 3. ročník Farského turnaja v hode šípok, ktorý sa konal v sále kultúrneho domu
v Trebaticiach,
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-

farský ples v kultúrnom dome v Borovciach,
procesia ku kaplnke v poli za trebatickým Agro-družstvom,
nočná odprosujúca pobožnosť,
Sviatok Božieho tela,
farská púť na Sv. Kopeček,
hodová svätá omša v Trebaticiach,
Šarkaniáda pre deti aj rodičov,
lampiónový pozdrav do neba svätým,
predaj vianočného pečiva,
Svätý Mikuláš v kostole v Borovciach aj v Trebaticiach,
Betlehemské svetlo,
Jasličková pobožnosť,
rozlúčka s rokom na Silvestra v Borovciach.

Najväčším podujatím však pre celú farnosť boli Ľudové misie, ktoré sa uskutočnili v dňoch
18.4. – 26.4.2015 v oboch kostoloch farnosti. Naposledy sa v tejto farnosti konali v roku
1947, takže po 68 rokoch naše kostoly opäť navštívili misionári. Boli to pátri z Misijnej
spoločnosti sv. Vincenta de Paul a dopĺňali ich sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky
sv. Vincenta. Počas ôsmych dní sa prihovárali veriacim, pripravovali prednášky pre ženy,
mužov, mladých ľudí, odovzdali im posvätené dary – škapuliare a Zázračné medaily. Na
záver pátri zverili farnosť pod ochranu Panny Márie a požehnali nový misijný kríž, ktorý je
umiestnený po ľavej strane vchodu do nášho kostola.

MIESTNE

ORGANIZÁCIE

A

SPOLKY

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Miestna organizácia JDS má opäť za sebou úspešný rok, plný aktivít a vydarených
podujatí.
Počet členov platiacich členský príspevok bol v tomto roku 68. Organizáciu viedol výbor
v tomto zložení:
predseda – Anna Jankechová,
podpredseda – Jarmila Valová,
hospodár – Marcela Valová.
Revíznu komisiu tvorili:
predseda - Mária Jankechová,
členovia Renáta Sedláková, Terézia Cibulková.
Kronikár – Mária Tomašíková,
vedúci klubu – Viliam Mucina,
zapisovateľ – Emília Surovčíková,
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členovia výboru – Terézia Puváková, Božena Reginová a Mária Tonkovičová.
Nový rok dôchodcovia privítali Novoročným posedením v klube, pripravili si fašiangové
posedenie pri harmonike, šiškách, fánkach a malom občerstvení.
V mesiaci marec hodnotili predchádzajúci rok, pozvanie prijali aj členovia okresnej rady pani
Ilavská, Raffayová a tiež starosta obce Mgr. Juraj Valo. Schôdza bola spojená s oslavou
MDŽ, úsmevy na tvárach babičiek i deduškov vyvolalo vystúpenie detí materskej školy.
Počas celého roka žili trebatickí seniori aktívnym životom. Štyria členovia sa zúčastnili
kúpeľných pobytov v Trenčianskych Tepliciach a v Tatranských Zruboch, v lete sa mnohí
chodili kúpať do Podhájskej a Vincovho lesa. Vybrali sa dokonca aj do Talianska, 18 členov
v prímorskom stredisku Lignáno Sabbiadoro prežilo krásnu dovolenku. Zabaviť sa boli na
opekačke, ktorú pre dôchodcov organizovala okresná rada v Dolnom Lopašove.
V rámci Miestnej organizácie JDS počas celého roka usilovne pracoval Folklórny súbor
Kapustár. Zúčastňoval sa akcií v obci, v kostole, zúčastnil sa prehliadky folklórnych súborov
v Piešťanoch, vystupoval na viacerých podujatiach v okolí. Že dôchodcovia majú stále dosť
sily a chuti hýbať sa, dokázali na športových hrách vo Vrbovom. Družstvo v zložení –
Vladimír Regina, Božena Reginová, Mária Tomašíková a Zdenka Miháliková prinieslo 4
medaily.
11.11 o 11. 11 hodine si pri kostole sv. Štefana pietnou spomienkou uctili pamiatku padlých
vojakov. Rok 2015 ukončili vianočným posedením pri kapustnici a koláčoch.
Zaujímavosťou je nová aktivita našich dôchodcov – s veľkým potešením využívajú možnosť
zadarmo cestovať vlakom po celej našej republike. A tak sa podchvíľou skupiny členov
vyberú do Tatier či do kúpeľných miest, aby tak spoznávali krásy nášho Slovenska.

Poľovnícke združenie Bažant
Poľovnícke združenie Bažant malo v roku 2015 19 registrovaných členov. Výbor
združenia pracoval v rovnakom zložení ako v roku 2014.
Mesiace január a február boli aj počas tejto zimy bez mrazov a snehovej pokrývky.
Poľovníci predpokladali, že takéto počasie voľne žijúcej zveri vyhovuje. Pri jarnom sčítaní
zveri sa tento predpoklad potvrdil iba čiastočne. Počty zajacov sa nezvýšili, stúpajúcu
tendenciu mali iba počty srnčej zveri.
V jarných mesiacoch sa členovia venovali plneniu plánu práce na rok 2015, vysádzali
stromčeky a kríky, opravovali kŕmne zariadenia a posedy.
V rámci kultúrno-spoločenských akcií sa zúčastnili Chovateľskej výstavy trofejí zveri
ulovenej v poľovníckej sezóne 2014/15, ktorá sa konala v priestoroch kultúrneho domu vo
Veselom. Pri slávnostnom otvorení tu bolo udelené ocenenie za rozvoj poľovníctva na
Slovensku dlhoročnému poľovníkovi, nášmu občanovi Róbertovi Štefankovi st.
Dňa 11. apríla v súťaži streľby z malokalibrovky na strelnici v Sokolovciach sa zo
zúčastnených 32 strelcov náš poľovník Róbert Štefanka ml. umiestnil na 8. mieste.
V sobotu 20. júna združenie v spolupráci s obcou zorganizovalo v Areáli zdravia druhý ročník
podujatia Otvorenie leta.
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Krátko pred 19. septembrom oslovil starosta obce vedenie združenia s prosbou o vytvorenie
súťažného družstva na varenie kapustnice počas Kapustových hodov. Poľovníci teda vytvorili
trojčlenné družstvo v zložení J. Matejík, Branislav Jankech, Tibor Štefanka, pustili sa do
varenia a ich kapustnica sa umiestnila na peknom 5. mieste.
26. septembra sa členovia Tibor Štefanka, Róbert Štefanka ml. a M. Bobčík zúčastnili 7.
ročníka o Putovný pohár starostu MNH na strelnici vo Veselom, získali tu krásne 2.miesto.
V roku 2015 poľovníci vo svojom revíri ulovili 13 ks srnčej zveri, 3 diviakov, 17 zajacov, 35
bažantov, 7 kačíc divých, 1 jazveca, 3 kuny lesné a 7 strák.

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
Hlavnou zmenou roka 2015 u chovateľov bola voľba nového predsedu, na volebnej
schôdzi bol za hlavu organizácie zvolený Jozef Mrišo.
Podpredsedom bol Jozef Melicher, novým pokladníkom sa stal Alexander Kuchar, nahradil
dlhoročnú pokladníčku a zároveň členku Máriu Štefankovú, ktorá sa svojej funkcie vzdala.
Hlavným cieľom členov organizácie bola rekonštrukcia budovy ich sídla a ten sa im podarilo
z veľkej časti zrealizovať. V prvom rade odstránili havarijný stav zatekajúcej strechy,
v kuchyni vymenili plafón, podlahu, elektrickú a vodovodnú inštaláciu a na záver
namontovali novú kuchynskú linku. Rozloha bývalej kuchyne bola veľká, preto ju rozdelili na
dva plnohodnotné priestory a vďaka tomu získali priestor na malú zasadačku. Pustili sa aj do
opravy výstavnej haly, ktorá už nespĺňala estetické ani hygienické predpisy. Celý priestor
vydezinfikovali, opravili a vymaľovali steny, vymenili rozvody elektrického vedenia
a svietidlá. Za pomoci členov organizácie, ale i členov PZ Bažant sa im podarilo opraviť aj
podhľady vo veľkej hale.
Poslednou prestavbou bolo uzavretie vstupnej terasy plachtami, čo im umožnilo využívať
terasu aj počas nepriaznivého počasia.
Pri týchto prácach chovateľom ochotne pomáhali členovia PZ Bažant, ich rodinní príslušníci.
a priatelia. Časť financií na rekonštrukciu darovali sponzori z obce a časť získali chovatelia
z organizovania nedeľných búrz. Záujem o ne oproti minulému roku vzrástol, a preto ich opäť
organizovali dvakrát v mesiaci.
Okrem týchto pravidelných búrz drobného zvieratstva v mesiaci september zorganizovali
„Posedenie pri haluškách“. Pravdepodobne preto, že v tom období bolo veľa rôznych akcií,
ľudia boli presýtení kultúrnymi podujatiami a o toto posedenie neprejavili príliš veľký
záujem, čo bolo pre organizátorov sklamaním.
Je potešiteľné, že chovatelia prejavujú zvýšený záujem aj o účasť na výstavách.
V chove holubov sa veľmi dobre darilo chovateľovi holubov Ing. Martinovi Ďuriškovi. Získal
viaceré čestné ceny - na oblastnej výstave v Sobotišti, na Špeciálnej výstave klubu chovateľov
vo Veľkých Kostoľanoch a taktiež na výstave v Prietrži.
Ďalším úspešným holubárom bol Ladislav Slávik, jeho kolekcie holubov boli ocenené na
Klubovej výstave vo Veľkých Kostoľanoch, na výstave vo Veľkých Pavloviciach a najväčším
úspechom bolo 4.miesto na českej celoštátnej výstave klubov Českých stavákov.
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Chovateľ Milan Ševečka na klubovej výstave vo Veľkých Kostoľanoch získal cenu
Šampiónka klubu mláďat – holubica modrá sedlatá.
V septembri na jarmočnej výstave v Trnave sa zúčastnili piati naši chovatelia.
Alexander Kuchar, Emil Lipka, Ladislav Gaura, ceny za chov hydiny získali aj Róbert
Štefanka a Anton Hudcovič.
V októbri sa konala Oblastná výstava drobných zvierat vo Veľkých Kostoľanoch. Alexander
Kuchar a Emil Lipka na nej získali čestnú cenu za svojich holubov, Ladislav Gaura za
kolekciu králikov, ocenený boli opäť aj Róbert Štefanka a Anton Hudcovič.
Jarmočnej Kopaničiarskej výstavy na Myjave sa zúčastnil Ladislav Gaura. Bol však sklamaný
neobjektívnymi verdiktami poroty, jeho už viackrát ocenení králici Nemecký obrovitý
strakáč a kolekcia Meklemburského strakáča tu nezískali žiadne ocenenie.
Pretrvávajúcim problémom organizácie je stagnácia členskej základne. V obci a okolí je
množstvo chovateľov, či už vtáctva alebo hydiny, ale, žiaľ, nemajú záujem vstúpiť do
organizácie.

TELOVÝCHOVA

A

ŠPORT

Stolný tenis
V roku 2015 našu obec reprezentovali dve stolnotenisové mužstvá. Nedarilo sa im
však podľa ich predstáv, s výsledkami sa nemohli príliš chváliť. Dôvodom bola často slabá
účasť na tréningoch zavinená zaneprázdnenosťou hráčov, tiež aj pokročilý vek niektorých
a slabý záujem mladých hrať súťažne stolný tenis.
A-mužstvo jesennú časť ročníka 2014-2015 skončilo na poslednom 12. mieste a vypadlo do
7.ligy. Po skončení jesennej časti súťaže skončili na 5. mieste a vedúci mužstva Ján Maco bol
o niečo spokojnejší. Zlepšila sa účasť na tréningoch aj nálada v družstve.
B-mužstvo viedol Vladimír Regina, zaradené bolo do 9.ligy. V jesennej časti zo 6 zápasov 5
vyhrali a viedli tabuľku. Ich cieľom bolo posunúť sa o súťaž vyššie do 8.ligy.

Obecný futbalový klub
Prezidentom OFK Trebatice bol aj v roku 2015 Ing. Jozef Svetlík.
A – mužstvo sa pod vedením trénera Ing. Vladimíra Hornáčka 20.januára 2015 pustilo do
jarnej prípravy. Trénovali nielen na ihrisku v Trebaticiach, ale i na umelom trávniku
v Piešťanoch a na doplnenie pohybovej prípravy využívali priestory novootvorenej športovej
haly Matchpoint. Všetky svoje sily sústredili na svoj jediný cieľ – postup do vyššej súťaže.
V zápasoch sa im darilo výborne, zo 14 zápasov 12-krát vyhrali, raz remizovali a raz prehrali.
A práve tá jedna prehra s najväčším súperom – Malženicami bola osudná, tá pripravila našich
hráčov o postup. Po skončení zápasu sa tréner, vedenie OFK i fanúšikovia zhodli na tom, že

22

výhra ich súperov nebola čistá, pomohli k nej neobjektívne verdikty rozhodcu a postúpiť si po
polročnej usilovnej práci zaslúžilo naše mužstvo.
Pred jesennou časťou súťaže prešlo mužstvo veľkou obmenou. Odišlo až 8 hráčov, ktorých
nahradili mladí dorastenci, ale aj takí, ktorí sa vrátili z hosťovania v iných mužstvách.
V úvode jesennej časti sa im darilo, no potom prišlo obdobie s nestabilnými výkonmi
a konečné 4.miesto v jesennej tabuľke 5.ligy – západ.
Sklamaním pre vedenie OFK i fanúšikov bolo, že aj v tomto roku hralo v Trebaticiach futbal
veľmi málo domácich hráčov. Celú sezónu odohrali Šimon Pažík, Ondrej Macháč a Filip
Mosný, Peter Líška a Peter Herceg skončili po jarnej časti súťaže.
Ostatné futbalové mužstvá našej obce hrali pod hlavičkou Centra futbalovej mládeže Jozefa
Adamca.
Dorastenecká kategória mala dve mužstvá. Hralo v nich spolu 5 chlapcov z našej obce.
Sezóna im vyšla podľa očakávania, A-mužstvu (starší dorast) sa podarilo vyhrať IV. ligu
a postúpiť. Napriek problémom so zložením kádra sa im darilo aj vo vyššej súťaži. Zo 14
zápasov 8 vyhrali, 2 remizovali a 4 prehrali, skončili na peknom 4.mieste.
B-mužstvo (mladší dorast) zvládol svoju úlohu v III. lige nad očakávanie úspešne, umiestnili
sa na 4.mieste.
Starší žiaci majú za sebou maximálne úspešnú sezónu, podarilo sa im postúpiť do II. ligy. Aj
v nej dokázali hrať vyrovnané zápasy s kvalitnými mužstvami prevažne okresných miest. Na
konci jesennej časti súťaže skončili na 10. mieste a ich cieľom bolo svoje umiestnenie stále
vylepšovať. Keďže v tejto kategórii sa zišli trebatickí chlapci a jedno dievča (spolu je ich 11),
ktorých záujem a talent na futbal je nesporný od útleho detstva, je veľký predpoklad, že svoje
ciele sa im podarí splniť.
Cieľom trénerov mladších žiakov bolo hlavne učiť chlapcov hrať pekný futbal, ovládať
loptu, pracovať na fyzickej kondícii. V tabuľke boli na 15. mieste, ale mali perspektívu sa
zlepšovať.
Prípravky v rámci CFM JA boli rozdelené podľa veku detí do 4 kategórií. Hrali v nich
chlapci i dievčatá už od škôlkárskeho veku, tréneri ich učili základom futbalových zručností,
snažili sa vyvolať v nich radosť z futbalu a zotrvať pri ňom.
Veľkú zásluhu na úspechoch detí mali ich rodičia, ktorí ich vozili na tréningy a zápasy
niekoľkokrát za týždeň a boli ich najvernejšími fanúšikmi.

Otvorenie multifunkčnej haly Matchpoint
Ponuku priestorov na športovanie pre Trebatičanov a záujemcov zo širokého okolia
koncom februára rozšírilo otvorenie nového športového centra s názvom Matchpoint.
Nachádza sa na Piešťanskej ulici vedľa futbalového štadióna, takže spoločne s ním vytvorili
veľký športový areál pre rôzne druhy športov.
Srdcom celého športového komplexu je multifunkčná hala postavená skutočne na vysokej
úrovni. Povrch je navrhnutý tak, aby vyhovoval všetkým typom halových športov, hlavne je
však využívaný na tenis, keďže v priestoroch Matchpointu má sídlo aj tenisová škola. Na
poschodí je vybudovaná plne vybavená posilňovňa, cvičebňa na cvičenie rôznych druhov
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skupinových cvičení, šatne so sprchami. Na prízemí si aktívni i pasívni športovci môžu
posedieť v príjemnej kaviarni, deti sa zabavia v detskom kútiku. Vonkajšie priestory ponúkajú
dva kvalitné tenisové kurty, na nich v letných mesiacoch denne trénujú malí a veľkí tenisti.
Majitelia Matchpointu, manželia Hocheloví, nastavili latku vysoko, ich cieľom je ponúkať
všetky aktivity na vysokej úrovni, organizovať kvalitné tenisové turnaje, zamestnávať
prvotriednych trénerov, dôkazom toho je Ľudmila Cervanová, bývalá tenisová reprezentantka
Slovenska. Pravdou je, že Trebatičania sa spočiatku do centra príliš nehrnuli, avšak postupne
si obľúbili a ocenili možnosť športovať na vysokej úrovni v kvalitných priestoroch a začali sa
pridávať k množstvu vyznávačov športu a zdravého spôsobu života, ktorí do Trebatíc chodili
zo širokého okolia.

Memoriál Petra Minárecha
Dopoludnie v poslednú júlovú nedeľu bolo v Trebaticiach rušné, dedina bola plná
bežcov a ich fanúšikov. Konal sa už 19. ročník cestných bežeckých pretekov Trebatická
desiatka, už po siedmykrát pod názvom Memoriál Petra Minárecha. Celý pretek bol venovaný
nedožitým šesťdesiatinám jeho zakladateľa Petra Minárecha.
Týždne pred pretekmi ľudí ničili neznesiteľné horúčavy, v nedeľu sa akoby zázrakom aspoň
troška zamračilo a ochladilo na teplotu pod 30ºC. Aj počasie teda prispelo k opäť veľmi
úspešnému športovému podujatiu.
Preteky už tradične odštartovali najmenší bežci. V kategórii do 6 rokov ich bolo 15. Za
veľkého povzbudzovania rodičov sa prvý popasoval s 500 m traťou Tomáško Maník
z Dubnice nad Váhom, z trebatických detí bola najrýchlejšia Nelka Škrabáková.
Kategóriu do 10 rokov obsadilo 13 detí, prvá dobehla do cieľa Viktória Trgová z Kryhy
Bratislava, hneď za ňou na 2. mieste dobehol náš mladý futbalista Kristián Dadík.
Starších žiakov vo veku 10 – 15 rokov sa na štart postavilo 17. Kilometrovú trať prvý zdolal
Matej Prvý z Dechtíc, na 3., 4., a 5. mieste dobehli naši chlapci Samuel Valo, Patrik Varga
a Matúš Valo.
Pelotón hlavnej kategórie bol vo svojej novodobej histórii rekordný, zaregistrovalo sa 117
bežcov nielen zo Slovenska, ale i z Čiech, Rakúska a Anglicka. Cieľovou páskou ako prvý
prebehol Róbert Valíček z Košíc s časom 34 minút, 56 sekúnd. Na druhom mieste dobehol
niekdajší rekordman trate Michal Puškár z Trnavy. Za našu obec bežali tento ročník 4
pretekári. Najrýchlejší z nich bol na krásnom 15. mieste Andrej Čelín, ktorý štyri kolečká po
svojej dedine prebehol za 42 minút a 59 sekúnd, okrem neho sme palce držali Petrovi
Hercegovi, Tomášovi Radošinskému a Martinovi Mihálikovi.
Nielen dlhoročný redaktor športových podujatí Jaroslav Lieskovský, ale i pretekári si opäť
nevedeli vynachváliť organizáciu preteku a hlavne atmosféru po obci, ktorú vytvorili naši
občania. Na 13 miestach vytvorili z vlastnej iniciatívy občerstvovacie stanovištia,
povzbudzovali, osviežovali pretekárov sprchami vody a aj vďaka nim si všetci z našej obce
odnášali krásne spomienky na Trebatice.
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Badmintonový turnaj Matchpoint cup 2015
Vianočné sviatky sú obdobím návštev, posedávania a prejedania sa. Vytiahnuť ľudí
von z obývačiek a ponúknuť im popoludnie plné rodinnej zábavy a pohybu, spropagovať nové
objekty multifunkčnej haly a pritiahnuť do nej Trebatičanov, to všetko bolo cieľom
organizátorov – Obce Trebatice a vedenia športového centra Matchpoint pri príprave 1.
ročníka rodinného badmintonového turnaja v štvorhre o pohár starostu obce Trebatice
Matchpoint cup 2015. Termín určili na 27.12.2015 popoludní
a predpokladali, že
Trebatičania si po dňoch plných posedávania s chuťou prídu zahrať šport, pri ktorom mnohí
z nich vyrastali. Žiaľ, opak bol pravdou. Okrem organizátorov – členov Komisie školstva,
kultúry, športu a mládeže, ich rodinných príslušníkov a domácich členov rodiny
Hochelových, neprišiel z našej obce nikto. A tak o tituly úvodného ročníka turnaja bojovali
členovia 8 dvojčlenných družstiev, podmienkou bolo ich rodinné prepojenie. Napriek
úvodnému sklamaniu z nezáujmu obyvateľov obce atmosféra turnaja bola skutočne bojová
a živá. Všetci hráči sa snažili z plných síl zasiahnuť každý košík, získať čo najviac bodov
a postúpiť do finále. V ňom sa nakoniec stretli Magda Hochelová s Marcelom Kyškom ml.
proti Andrejovi a Patrikovi Vargovým. Konečnými víťazmi sa stali domáci Magda Hochelová
a Marcel Kyška.
Najmladším účastníkom turnaja bol štvorročný Tobias Škrabák, najstaršou účastníčkou mama
nášho starostu Jarmila Valová. Klobúk dolu pred ich výkonmi.
Turnaj skončil, ceny boli rozdané, no sklamanie a znechutenie v srdciach organizátorov
zostalo. Nechystali sa však rezignovať a dúfali, že budúci ročník už bude chuť Trebatičanov
a počet hráčov omnoho vyšší.

SPOLUPRÁCA

OBCE

Združenia Mikroregión nad Holeškou a Holeška
Združenie obcí Mikroregiónu nad Holeškou malo v roku 2015 14 členov – 13 obcí
a Stredná odborná škola Rakovice.
9.5.2014 bolo založené ďalšie združenie s názvom Holeška, ktoré začalo fungovať súbežne
s MNH. Jeho cieľom je zabezpečovanie a koordinovanie vzájomnej súčinnosti rozvoja obcí
regiónu, skvalitňovanie podmienok života občanov, práca s deťmi a mládežou, rozvoj
turizmu, ... Jeho členmi sú obce, neziskové organizácie, súkromné firmy aj fyzické osoby.
V roku 2015 ich bolo spolu 33.
Predsedom združenia sa stal starosta obce Chtelnica Ing. Peter Radošinský, náš starosta Mgr.
Juraj Valo bol členom Výkonného výboru.
Mikroregión nad Holeškou pracoval aktívne a pod vedením predsedu Dušana Daloša
zorganizoval viacero tradičných i nových podujatí:
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Futbalový turnaj Mikro 2015 - v telocvični Základnej školy vo Veľkých Kostoľanoch sa
27. 2. 2015 sa uskutočnil minifutbalový turnaj žiakov 1. - 5. triedy. Malým trebatickým
futbalistom sa na tomto podujatí podarilo po dvoch minuloročných víťazstvách obhájiť titul
najúspešnejšieho družstva, v zeleno-bielych dresoch o víťazstvo bojovali Lucas Kováčik,
Kristián Dadík, Nikolas Gogol, Matúš Feranec, Kristián Škrabák, Tony Nguyen, Lukas
Škamla, Paulínka Tonkovičová a Matej Hornák. Na druhom mieste skončilo mužstvo
z Dubovian a tretie boli Šterusy.
Super mikrokvíz 2015 – vedomostno-športovo-zábavné podujatie pre žiakov 6. – 9. ročníka
sa konalo 10. apríla 2015. Dejiskom zápolenia trojčlenných družstiev sa stal kultúrny dom
v Chtelnici. Za našu obec súťažili Viktória Palkechová, Samuel a Šimon Valoví. Naša trojica
bola zo všetkých najúspešnejšia a tohtoročný mikrokvíz vyhrala.
9. ročník Cyklo Holeška tour 2015 – už dni pred konaním čoraz obľúbenejšej cyklotrasy
nasvedčovali o tom, že tohtoročný pelotón bude mať pred sebou náročnú úlohu zdolať 45 km
trasu vo veľkých horúčavách. Milovníci cyklistiky sa však odradiť nenechali a na štart vo
Veselom prišli v rekordnom počte 310 účastníkov. Najmladší z nich mal 2 roky, najstarší 75
rokov. Slnko a teploty nad 30ºC boli nebezpečné, o všetkých však bolo dobre postarané a do
cieľa dorazili všetci v poriadku, spokojní so svojím vlastným výkonom.
Remeselnícky jarmok vo Veľkých Kostoľanoch – jesenné podujatia MNH začali
5.septembra 2015 podujatím vo Veľkých Kostoľanoch. Stánky plné ľudových výrobkov,
vystúpenia mnohých speváckych skupín, šermiarov, občerstvenie, kolotoče a súťaže pre deti
i dospelých prilákali množstvo návštevníkov. Akcie podobného druhu sú u ľudí obľúbené
a Kostoľany si tak vyslúžili u návštevníkov veľkú pochvalu.
Trebatické Kapustové hody začali písať svoju históriu v tom istom roku ako Cyklo Holeška
Tour – 2007. Získali si veľkú obľubu v okolí a zástupcovia MNH sa na nich pravidelne
podieľajú organizovaním súťaže vo varení kapustnice (viac v časti Kultúra).
Slávnosti jesene – presne v ten istý deň, 19. septembra, kedy sa konali naše Kapustové hody
organizovali Krakovany svoju tradičnú Slávnosť jesene. V záhrade okolo kultúrneho domu sa
rozsvietili desiatky vyzdobených tekvíc, svojimi tvorivými a často humornými výtvormi
prispeli zástupcovia obcí mikroregiónu, na tradičných jedlách si pochutnávali hostia nielen zo
susedných, ale i vzdialenejších obcí.
Jablkový deň a strelecké preteky – toto podujatie organizovala spoločnosť Plantex 26. 9.
2015 vo Veselom. Sprievodnými podujatiami boli strelecké preteky na asfaltových holubov,
súťaž o najlepší jablkový koláč, súťaže a program pre deti.
Vianočná kvapka krvi – charitatívne podujatie sa uskutočnilo 10.decembra v kultúrnom
dome v Krakovanoch. Život zachraňujúcu tekutinu darovali obyvatelia obcí MNH i zo
širšieho okolia.
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Betlehemské svetlo – deň pred Vianocami 23. 12. 2015 priniesli Betlehemské svetlo
do jednotlivých obcí mikroregiónu skauti z Piešťan a Rakovíc a bežci z Trnavy a Vrbového.

POČASIE

A

JEHO

OSOBITOSTI

V posledných rokoch táto časť kroniky začína takmer rovnako – uplynulý rok bol
nadpriemerne horúci, bolo v ňom veľa teplotných rekordov, niektoré mesiace rekordne suché
bez jedinej kvapky dažďa,... Rok 2015 sa nepochybne taktiež radí medzi ne. Podľa meraní
Svetovej meteorologickej organizácie to bol po roku 2014 druhý najteplejší rok v histórii
merania v Európe. Globálna teplota Zeme bola však úplne najvyššia v histórii
meteorologických záznamov, obdobie rokov 2011 – 2015 bolo najteplejšou päťročnou
periódou v histórii pozorovaní.
Podľa meteorológov sú vysoké teploty dôsledkom celkového globálneho otepľovania
podporovaného silným a pokračujúcim fenoménom El Niňo, ktorý stále naberá na intenzite.
Je predpoklad, že jeho účinok bude pokračovať i v roku 2016, že bude mať za následok
mnoho nečakaných prírodných katastrof.
Aj Slovensko bolo počas roka sužované letnými vlnami horúčav a nedostatkom zrážok. Podľa
meraní SHMÚ bolo počas roka 2015 v našom pásme až 23 dní, počas ktorých teplota vzduchu
presiahla 35ºC. Najvyššiu teplotu namerali 12.augusta v Dudinciach, bolo tu 39ºC.
Naša obec vďaka svojej polohe v Podunajskej nížine prežila taktiež horúčavy, aké ľudia
nepamätali. Úmorné boli nielen vysokou teplotou vzduchu, ale aj dĺžkou obdobia, v ktorom
horúčavy vládli a nepoľavovali ani v noci.
Podľa meraní v miestnom Agro-družstve boli v Trebaticiach v roku 2015 namerané tieto
úhrny zrážok:
Mesiac

Rok 2015
v mm
Január
81,10
Február
38,30
Marec
36,10
Apríl
42,50
Máj
68,40
Jún
24,00
Júl
22,00
August
111,40
September 57,20
Október
57,40
November 31,10
December 35,10
Úhrn
604,60
zrážok:

39-ročný priemer
v mm
39,35
34,12
34,95
37,12
57,80
70,09
68,04
55,77
56,50
43,71
47,19
46,78
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Ročný priemer za 40 rokov je 591,42 mm.
Priemer za mesiac v roku 2015 bol 50,38 mm.
Mesačný priemer za 40 rokov bol 49,28 mm.

Počasie v našej obci v roku 2015
Január
Starý rok sa rozlúčil krásnym slnečným a mrazivým dňom, Nový rok však hneď ukázal inú
tvár. Oteplilo sa, zamračilo, 5. januára síce padal sneh, ale pri teplote +2ºC sa hneď topil.
13.januára bolo dokonca 13ºC, nasledujúce dni 4ºC až 8ºC. Obloha bola bez slnka pôsobila
na ľudí depresívne. Od soboty 24.1. počas viacerých dní troška snežilo, na zemi sa však sneh
rýchlo menil na vodu. 28.januára klesla teplota v noci na -6ºC, a to bol dobrý predpoklad na
to, aby sneženie, ktoré prišlo nasledujúci deň nebolo márne. V predposledný deň mesiaca
našu obec zasypala nádielka snehu, padali pampúchy ako šišky, behom dvoch hodín bola
krajina pokrytá 20 cm snehu. Január sa lúčil nádherným slnečným dňom, sneh sa trblietal
a deti si ho mohli dosýta užiť.
V takomto duchu sa začal aj druhý mesiac roka - február. Slniečko, teploty v noci do -8ºC,
cez deň okolo nuly, biela zasnežená krajina, bezvetrie, jednoducho zimná nádhera. Tá
skončila v sobotu 8.2. opäť snežilo, ale pritom fúkal silný vietor, robili sa záveje, veľa áut
skončilo v kanáli. Našťastie takáto kalamita netrvala dlho, počas ďalších dní v noci mrzlo, cez
deň sa usmievalo slniečko, vykukli prvé snežienky a krókusy.
Koniec februára bol daždivý, podobne aj zopár dní na začiatku marca. Vo štvrtok 5.3. však
akoby jar zahlásila svoj príchod. Nastúpili slnečné dni, teploty postupne stúpali nad 10ºC.
Prileteli prvé kačice, na poli pri družstve bolo vidno bociany, spievali škovránky, v záhradách
sa usilovne strihali stromky, do polí vyšli prvé traktory. Kým prišla jar aj oficiálne, bol
rozkvitnutý zlatý dážď, teploty dosahovali 16ºC. 20.marec bol zvláštnym a výnimočným
dňom. Nielenže nastala jarná rovnodennosť, ale v tento deň bolo aj z nášho pásma možné
sledovať výnimočný úkaz – zatmenie Slnka (viac v časti Mimoriadne udalosti). Neobyčajný
však bol aj posledný marcový deň. Ráno padal sneh, potom do neho napršalo, sneh sa ako-tak
držal na trávnikoch, poobede prišla búrka so silným hrmením a večer svietilo slnko. Ani sa
veriť nechce, že počas jedného dňa sa môže vystriedať toľko druhov počasia.
Prvé dni apríla boli typické aprílové. Fúkaval silný vietor, chvíľu sa po oblohe preháňali
jarné „húľavy“, chvíľu pršalo, snežilo, hneď nato svietilo slnko. Teploty boli primerané,
okolo 10ºC. 8. 4. sa začalo otepľovať, 16. 4. bolo už 25ºC, jar kvitla v plnej svojej kráse,
avšak pôde už začínala chýbať potrebná vlaha.
Zopár kvapiek padlo na prelome apríla a mája, nebolo ich však toľko, ako by zem
potrebovala. Sucho pretrvávalo aj v nasledujúcich májových dňoch. Teploty stúpali na
príjemných 23ºC, bývalo polooblačno, pohodu však narúšal častý silný vietor. Ten zapríčinil
aj to, že niekoľko dní padal na krajinu jemný žltý poprašok – peľ z kvitnúcej brezy a repky
olejnej. Vidno ho bolo na autách, lavičkách, parapetoch, na všetkom, čo bolo vonku. Vzduch
vyčistil až dážď padajúci 20.mája, po ňom sa mierne ochladilo na 15ºC. Výdatne pršalo aj
v nasledujúcich dňoch, stále fúkal vietor.
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Jún sa ukázal ako pravý letný mesiac, teplomer sa šplhal po prvé tohtoročné tridsiatky,
slniečko svietilo, iba občas ho zakrylo zopár oblakov. Druhá polovica mesiaca bola však
presne opačná. 22.júna sme sa prebudili do zahmleného rána ako uprostred jesene, navečer sa
spustil silný dážď, ochladilo sa na 16ºC.
So zmenou mesiaca nastala aj zmena počasia. Júl priniesol prvú tohtoročnú vlnu horúčav. Od
1.7. do 8.7. denné teploty stúpali k 36ºC, nad 20ºC bývalo aj v noci. V strede mesiaca si ľudia
na pár dní vydýchli a od 16.7. sa trápili opäť. Do 25.7. sa denné teploty šplhali do 36ºC,
v noci sa nedalo spať, utrápení boli ľudia, zvieratá, rastliny. Je síce pravdou, že si postupne
začínajú na vysoké teploty zvykať, ale v takejto výške, toľko dní po sebe bolo naozaj pre
všetkých veľkou záťažou. Úľavu priniesla nedeľa 26.7., z čoho mali najväčšiu radosť
organizátori a pretekári bežeckého preteku Memoriál Petra Minárecha. Ochladenie na konci
mája dokonca iba na 20ºC bolo vítaným vykúpením. V prírode však pretrvávalo obrovské
sucho, do prasklín v pôde sa dala vložiť ruka, polievanie záhrad bolo dennou nevyhnutnosťou,
voda sa strácala pred očami.
To však ešte ľudia netušili, že najhorúcejšie dni ich iba čakajú, že ich prinesie mesiac, kedy
už leto zvyčajne končí. Augustová vlna tropického vzduchu k nám dorazila už na začiatku
mesiaca a trvala nepretržite do 14.augusta. Denne boli prekonávané teplotné rekordy - 37ºC,
vonku sa nedalo vydržať, v noci sa v rozpálených budovách nedalo spať. Ľudia kolabovali, na
mnohých miestach vysychali potoky, stromy. Najzháňanejším tovarom boli klimatizácie,
ktoré aspoň trochu zmierňovali trápenie ľudí. Trebatičania však opäť mali veľké šťastie,
horúčavy poľavili práve v deň začiatku našich hodov. Na dážď, ani na búrku, ktorá prišla
v piatok večer 14.8. sa nikto nehneval, ľudia si konečne vydýchli. Počas tejto noci sa nad
Trebaticami prehnalo niekoľko búrok, v sobotu a nedeľu už bolo príjemných 30ºC. Druhá
polovica mesiaca bola primeraná obdobiu, priniesla aj dážď, aj citeľné ochladenie.
Na prelome augusta a septembra slnko ešte na tri dni rozpálilo vzduch nad 30ºC, školský rok
však už začínal v chladnejšom počasí pri teplote okolo 15ºC. 17.septembra sa teplote ešte
poslednýkrát podarilo vyskočiť nad 30ºC, po ňom prišli dni primerané ročnému obdobiu.
Slniečko však svietilo ďalej, užívali sme si babie leto. September nám priniesol suchú jeseň
s rannými hmlami, polooblačnými dňami, teplotami 15º až 18ºC.
V takomto duchu pokračoval aj nasledujúci mesiac október. 13.10. nad ránom sa objavil prvý
slabý mráz, druhá polovica mesiaca priniesla iba málo dažďa, časté hmly, teploty pomaly
klesali.
V posledných rokoch sme si zvykli, že o chryzantémy sa počas Sviatku všetkých svätých
nemusíme báť. Silné mrazy nehrozili ani tento rok, naopak, v prvé novembrové dni akoby sa
vrátilo babie leto. V noci sa síce objavovali slabé prízemné mrazíky, cez však deň stúpala
teplota na netypických 14ºC až 16 ºC. 10.11. bolo cez deň až 18 ºC, 11.11. Martin namiesto
„bieleho koňa“ priniesol na toto obdobie rekordne teplú noc s 12ºC. Až takmer do konca
mesiaca bola nadpriemerne vysoká teplota, na Katarínu svietilo jasné slniečko.
30. novembra oči aj srdce Trebatičanov potešil nezvyčajný úkaz. Dopoludnia slabo
popŕchalo, pritom svietilo slnko a to boli ideálne podmienky na vznik dúhy. Dúhu vídame
často, táto ale bola nezvyčajne sýta, dvojitá a týčila sa na severe, čo mnohí videli po prvýkrát
v živote.
S nástupom decembra prišli teplotné inverzie. Kto chcel vidieť slnko musel odísť do vyšších
horských polôh. U nás bola celé dni hmla, teploty okolo 7 ºC . Aj Vianoce boli bez snehu, bez
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mrazu, bez slnka, ponorené do bielej hmly. Takéto počasie trvalo až do posledného dňa roka,
kedy sa ochladilo, vyjasnilo a aj cez deň bol slabý mráz.

MIMORIADNA

UDALOSŤ

20. marec bol dvojnásobne zvláštnym dňom. Nastala jarná rovnodennosť, bol teda 1.
jarný deň, avšak pozornosť všetkých sa upierala na modrú oblohu. Na nej nám Slnko
a Mesiac predvádzali svoju hru na schovávačku. V dopoludňajších hodinách sa bezmráčikový
slnečný deň začal meniť na zvláštne zastretý, zašednutý, napriek jasnej oblohe ubúdalo svetla
a najčastejším predmetom, ktorý ľudia brali do ruky, boli špeciálne okuliare a zváračské
sklíčka. S úžasom hľadeli na Slnko, ktoré postupne zatieňoval Mesiac. V maximálnej fáze,
približne o 10.47, bolo zatienených 60 % Slnka a keďže tieň bol vo vrchnej časti, vyzeralo to,
akoby sa Slnko na nás usmievalo. Toto neobyčajné vesmírne divadlo s úžasom pozorovali
dospelí i deti, veď niečo také možno vidieť len párkrát za život. V našom pásme to bude
najbližšie v roku 2022 (35 %) a 2026 (86 %).

ZAUJÍMAVOSTI ZO ŽIVOTA
Na záver zápisov tohto roku zopár čísel:
 priemerná mzda na Slovensku v roku 2015 bola 882 €,
 minimálna mzda 380 €,
 najviac zarábajúce odvetvia – informačné technológie, telekomunikácie,
bankovníctvo,
 najslabšie zarábajúce - upratovacie a stravovacie služby, poľnohospodárstvo,
opatrovateľstvo,
 dĺžka materskej dovolenky 34 týždňov, osamelé matky 37 týždňov,
 dĺžka rodičovskej dovolenky do troch rokov veku dieťaťa, ak má dieťa dlhodobé
zdravotné problémy možno ju predĺžiť do 6 rokov veku dieťaťa, čoraz častejšie ju
využívajú aj muži,
 rodičovský príspevok na jedno dieťa 203,20 €
 priemerný starobný dôchodok bol 408 €,
 minimálny dôchodok 272 €,
 vek odchodu do dôchodku 62 rokov pre mužov aj ženy,
 možnosť zadarmo cestovať vlakom osobám nad 70 rokov,
 chlieb od 0,85 € / 500g
 pečivo 0,06 - 0,30 € / 1 kus
 mlieko 0,50 - 0,83 € / 1 liter
 jogurt od 0,50 € / 125g
 maslo od 0,90 € / 250g
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saláma od 0,50 € / 100g
víno od 2,30 €/ 0,7l
pivo od 0,65 € / 0,5l
automatická pračka od približne 180 €
televízor od približne 100 €
najlacnejšie auto od približne 6 500 €
liter benzínu na konci roka 2015 okolo 1,216 €
liter nafty 0,584 €
najvyššia povolená rýchlosť v obci 50 km/h, na rýchlostnej ceste 90 km/h, , na diaľnici
130 km/h, ak nie je dopravnou značkou určené inak.

Cena tovaru je veľmi pohyblivá a rozdielna, ponuka tovaru je nesmierne široká, až je ťažké sa
v nej orientovať. Jeho kvalita je však často sporná, životnosť oproti výrobkom v minulosti
neraz iba do skončenia dvojročného záručného obdobia, po ňom prichádzajú poruchy. Ľudia
hovoria, že dnes sa vyrába pre spotrebu, aby sa tie tony vyrobeného tovaru čo najrýchlejšie
míňali a výrobcovia mali vysoké zisky.
Stále viac ľudia nakupujú z domu, cez internetové obchody a tovar im prepravcovia privezú
priamo domov. Pri nákupoch v obchodoch stále častejšie platia platobnou kartou, vysoký
obnos peňazí v hotovosti má doma už málokto. Informatívna technika tak pomáha aj v tejto
oblasti ľudského života.

Zapísala: Jana Palkechová
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