Z á p i s
do kroniky obce Trenčianska Teplá
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Úvod
V tomto roku bolo potešiteľným faktom, že v auguste v Trenčianskom kraji klesla
nezamestnanosť na úroveň 6,63 percent. Je to po Bratislavskom a Trnavskom tretia
najnižšia nezamestnanosť spomedzi slovenských krajov. V našom kraji má najnižšiu
nezamestnanosť okres Púchov, ktorá klesla na 4,96 percent. Tento fakt dosiahli vďaka
firme Matador Púchov, ktorá zamestnáva veľký počet ľudí. Najvyššia nezamestnanosť
je v okrese Prievidza, ktorá dosiahla úroveň 8,84 percent. Celoslovenská úroveň je 9,43
percent.
V našom okrese je veľmi veľa pracovných miest, ktoré nie sú obsadené. Firmy
hľadajú najmä operátorov výroby, skladníkov, nastavovačov NC strojov, zámočníkov,
stolárov, elektromechanikov. Nedarí sa ich vždy nájsť, aj preto, že ich už niet. Na
druhej strane veľa mladých ľudí nechce robiť manuálnu prácu a radšej nikde nepracujú.
Žijú z podpory v nezamestnanosti alebo z prostriedkov rodičov. Horšie si hľadajú prácu
ženy, hlavne v staršom veku. Tie už nikto nechce zamestnať, hoci sú plne výkonné a majú
potrebnú prax. Taká je teraz doba, zamestnávatelia chcú mladých, vzdelaných
ľudí, vyžadujú znalosti cudzieho jazyka a prax, čo mladí ľudia nemajú kde získať. Tak
vzniká akýsi kolotoč.
V tomto roku boli na Slovensku parlamentné voľby, ktorých výsledkom bolo, že v
jednej koalícii sa prvýkrát stretla SNS na čele s predsedom Andrejom Dankom a strana
Most-Híd, ktorej predseda je Bugár. Spolu so stranou Smer vytvorili vládny trojlístok.
Podrobné výsledky volieb sú uvedené v samostatnej kapitole.
V apríli 2016 museli dvaja najvyšší ústavní činitelia riešiť svoje zdravie. Kým
premiér Róbert Fico podstúpil operáciu srdca, predsedu NR SR Andreja Danka potrápil
žalúdok. Rýchlo sa zotavili a pokračovali vo svojej práci.
Po tom ako Bratislava prevzala 1. júla predsedníctvo v rade Európy, pripravila 16.
septembra významný neformálny summit, ktorý sa konal už bez Veľkej Británie, lebo po
júnovom referende je na odchode z únie. Zúčastnilo sa na ňom 27 predstaviteľov
členských krajín Európskej únie. Veľká časť prijatej deklarácie sa zaoberala témou
migrácie, bezpečnosti a terorizmu. Európski lídri sa zaviazali kontrolovať prílev
migrantov, nedopustiť situáciu, aká bola v minulom roku a znížiť počty nelegálnych
migrantov. Do konca roka má vzniknúť európska pohraničná a pobrežná stráž. V oblasti
hospodárskej politiky prisľúbili prehĺbiť vnútorný trh a zlepšiť konkurencie schopnosť
ekonomík európskej únie, spolupracovať v oblasti obrany a vytvárať nové pracovné
miesta. Koncom roka naše predsedníctvo v Rade Európy hodnotili europoslanci veľmi
kladne, keď konštatovali, že hoci sme malá krajina, naši diplomati ukázali veľkú
skúsenosť a kompetentnosť. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal:
„Chcem zablahoželať slovenskému premiérovi, že majstrovsky zvládol prvé
predsedníctvo. Bola to naozaj vynikajúca práca.“
5. októbra zomrel prvý slovenský prezident Michal Kováč, mal 86 rokov.
Slovensko sa s ním rozlúčilo prvým štátnym pohrebom.

Počasie

2

1. januára nás privítal prvý sneh v tejto zime. Síce bol to iba taký poprašok,
krajina obelela a privítala nás v novom roku. Pridali sa aj mrazy, nastala zimná
atmosféra. V noci mrzlo až do mínus 10 stupňov, cez deň boli mrazíky okolo - 3°C. Takéto
počasie vydržalo celý týždeň, ale v nedeľu 10. januára začalo pršať, znovu sa oteplilo
všetok sneh zmizol. Taký bol celý január, sem-tam dážď, sem-tam sneženie, mrazy cez
deň okolo -3°C, v noci mrazy aj do -10° C. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na
víkend 9. a 10. januára pre okres Trenčín výstrahu pred hmlou a poľadovicou prvého
stupňa. Očakával sa výskyt hmly s dohľadnosťou päťdesiat až dvesto metrov, čo
predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu. Pozor by dávali najmä vodiči na
cestách, aj chodci na chodníkoch. Kritická bola cesta druhej triedy cez Machnáč
smerom na Motešice, na ceste bola poľadovica, povinné boli zimné pneumatiky.
Aj 26. januára sa v okrese Trenčín miestami očakávala tvorba poľadovice.
V našej obci bola silná poľadovica, najmä na ulici Podhájskej a Bernolákovej cesty boli pokryté vrstvou ľadu. Obecný úrad upozornil občanov aby zvýšili pozornosť a
prispôsobili svoje schopnosti poveternostným podmienkam. U nás v obci sa nestal nejaký
vážny úraz, ale v rámci celého Slovenska nemocnice hlásili veľmi veľa úrazov, zlomených
rúk aj nôh, úrazov hlavy po pošmyknutí. V ďalšom období koncom januára a začiatkom
februára sa oteplilo, po snehu nebolo ani chýru, sem-tam sa objavil dážď, teploty boli
okolo 1 stupňa Celzia. Celý február bol mokrý, snežilo iba vo vyšších polohách. Vznikali
hrozby lokálnych záplav na ktoré sa obyvatelia miest a obcí starostlivo pripravovali. Naša
riečka Teplička zmohutnela, ale neboli obavy z povodne, pretože jej koryto je hlboké
a v období sucha sa mení iba na nizučký potôčik. Okrem toho koncom minulého roka
pracovníci Povodia Váhu starostlivo vyčistili a upravili brehy nášho potoka. V polovici
marca začala jarná rovnodennosť, ktorá znamenala očakávaný príchod jari. Začalo
svietiť slnko a pofukovať vetrík, povrch pôdy sa začal vysušovať. Denné teploty boli 5 až
10 stupňov Celzia. Na konci apríla nastala pre ovocinárov a zeleninárov veľká skaza. Prišli
prízemné mrazy, ktoré trvali iba dva dni, ale teplota dosiahla až mínus 9,3 stupňa Celzia
Po celom Slovensku mrazy zničili zárodky rastlín a ovocia, zamrzli vinohrady na južnom
Slovensku, marhule, jablká, jahody, zemiaky, proste všetko, čo už bolo rozvinuté alebo
rozkvitnuté. Mnohí ovocinári predpokladali takúto skazu a celú noc kúrili v ovocných
sadoch a tak časť úrody zachránili. Ale škody boli veľmi veľké. V našej obci tiež pomrzlo
ovocie, orechy a zemiaky. Čiže mrazy predbehli májových ľadových mužov, ktorí nám
priniesli iba dážď. Potom pomaly nastali teplé májové dni. Nastalo slnečné počasie, ktoré
pretrvávalo až do konca mája. V júli boli opäť silné búrky, na ulici Antona Bernoláka
spadol veľký strom, ktorý blokoval cestu, prekážku odstránili miestni hasiči. Letné
mesiace boli veľmi dobré, dávali možnosť využiť okolité kúpaliská, hlavne
v Trenčianskych Tepliciach obnovenú Zelenú žabu, bazén Grand, v Nemšovej
novootvorené kúpalisko, aj obnovené kúpalisko v Opatovej. Pred začiatkom školského
roku deti mohli využiť posledné dni prázdnin aj tým, že 29.8. a 1. 9. sú štátne sviatky.
V tieto dni padali aj teplotné rekordy, keďže teplota cez deň dosahovala až 30 stupňov
Celzia, čo je letné počasie. Počas hodových slávností v obci koncom septembra bol
krásny slnečný deň a občania ho aj využili svojou účasťou na oslavách, na prechádzkach
či výletoch s celými rodinami. Chladné dni prišli k nám 5. októbra. V Nízkych Tatrách
napadol prvý sneh a prejavilo sa to silným ochladením, ráno bolo u nás 5 stupňov Celzia,
fúkal chladný vietor, slniečko sa schovalo. Nastali jesenné dažde. Celý október
3

a november bolo počasie prijateľné, svietilo slniečko, boli aj dažde a hmlisté počasie. Aj
sviatok Všechsvätých bol v príjemnom počasí, bez dažďa, hoci fúkal dosť silný vietor.
Pranostika o Martinovi na bielom koni nesklamala, na viacerých miestach Slovenska sa
objavila snehová nádielka. V našej obci to bol len veľmi slabý poprašok, ktorý hneď aj
zmizol. A tak počasie sa skôr podobalo na jarné dni. Svietilo slniečko, mrazy sa
neobjavili ani v noci. Aj Katarína bola na blate a žiadna zima ešte nenastala. Na Luciu 13.
decembra prišli mrazy, ale bez snehu. Tie trvali až do Štedrého dňa. Ten sme u nás
vítali v pochmúrnom zamračenom počasí. A o 16,00 hodine naraz prišlo veľké
prekvapenie. Začal padať sneh a krajina sa zahalila do bielej periny. Boli sme šťastní, že
predsa budú biele Vianoce. Lebo na východe a severe krajiny bolo dosť snehu a my sme
po ňom iba túžili. Tak sme prežili krásny Štedrý deň aj večer. Na sviatok Božieho
narodenia bolo zamračené počasie a na Štefana sa ukázalo slniečko a intenzívne svietilo.
Tým pádom aj sneh znovu zmizol. Bolo mrazivo, v noci -1 až -6 stupňov Celzia, ale bez
snehu. V takomto počasí sme privítali Nový rok.
Záverečný účet obce
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený podľa ustanovení zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Bol zostavený ako vyrovnaný, bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Súčasťou
rozpočtu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou – základnej
a materskej školy .
Rozpočet k 31. 12. 2016/EUR
Rozpočet

Bežný
rozpočet
Kapitálový
rozpočet
Finančné
operácie
Rozpočet

Schválený
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Čerpanie
rozpočtu

236 020,00

220 957,57

-135 930,00

-310 524,30 -263 372,66

375 457,65

Čerpanie
schváleného

Čerpanie
po
zmenách
139 437,65 154 500,08

-127 442,66

47 151,64

-100 090,00

89 566,73

59 667,47

159 757,47

-29 899,26

0,00

0,00

171 752,46

171 752,46

171 752,46

Finančné operácie/EUR
Finančné
Schválený
operácie
rozpočet
Príjmové
finančné
operácie spolu
Výdavkové
finančné
operácie spolu

Po zmenách

28 000,00

Rozpočet
po
zmenách
218 100,00

128 090,00 128 533,27

Čerpanie
rozpočtu

Čerpanie
schváleného
rozpočtu
186 368,55 158 368,55

126 701,08

-1 388,92

Čerpanie
rozpočtu
po zmenách
-31 731,45

-1 832,19

Finančné
operácie

-100 090,00

Rozbor plnenia príjmov/EUR
Rozpočet
Rozpočet po
schválený
zmenách
2 056 586,00

2 494 720,58

Bežné príjmy/EUR
Rozpočet
Rozpočet po
schválený
zmenách
2 025 586,00

2 123 620,58

Bežné príjmy obce/EUR
Rozpočet
Rozpočet po
schválený
zmenách
2 000 854,00

2 080 994,71

Bežné daňové príjmy/EUR
Rozpočet
Rozpočet po
schválený
zmenách
1 372 320,00

1 379 247,88

Bežné nedaňové príjmy/EUR
Rozpočet
Rozpočet po
schválený
zmenách
119 268,00

130 301,56

89 566,73

59 667,47

159 757,47

-29 899,26

Skutočnosť
plnenia
k 31.12.2016
2 538 743,37

% plnenia
schváleného
rozpočtu
123,44

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
101,76

Skutočnosť
plnenia
k 31.12.2016
2 202 356,82

% plnenia
schváleného
rozpočtu
108,73

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
103,71

Skutočnosť
plnenia
k 31.12.2016
2 159 730,95

% plnenia
schváleného
rozpočtu
107,94

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
103,78

Skutočnosť
plnenia
k 31.12.2016
1 452 674,28

% plnenia
schváleného
rozpočtu
105,86

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
105,32

Skutočnosť
plnenia
k 31.12.2016
135 611,60

% plnenia
schváleného
rozpočtu
113,70

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
104,08

Do týchto príjmov sú započítané:
• Výnosy dane z príjmov poukázané územnej samospráve zo štátneho rozpočtu
• Dane z nehnuteľností
• Daň za psa
• Daň za užívanie verejného priestranstva
• Daň za predajné automaty
• Príjmy z vlastníctva
• Administratívne poplatky a platby
• Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb
• Pokuty a penále, iné sankcie
• Ostatné príjmy z vkladov, znečisťovanie ovzdušia, pokuty, penále
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Prijaté tuzemské granty a transfery/EUR
Rozpočet
Rozpočet po
Skutočnosť
schválený
zmenách
plnenia
k 31.12.2016
509 266,00
571 445,27
571 445,07

% plnenia
schváleného
rozpočtu
112,21

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
100,00

Patria sem finančné prostriedky, ktoré obec dostala od vyšších štátnych orgánov –
ministerstiev, Trenčianskeho samosprávneho kraja a Úradu práce a sociálnych vecí. Boli
účelovo viazané a boli použité v súlade so stanoveným účelom.
Bežné príjmy rozpočtových
a materskej školy/EUR
Rozpočet
Rozpočet po
schválený
zmenách
24 732,00

42 625,87

Kapitálové príjmy obce/EUR
Rozpočet
Rozpočet po
schválený
zmenách
3 000,00

153 000,00

organizácií

s právnou

subjektivitou

–

základnej

Skutočnosť
plnenia
k 31.12.2016
42 625,87

% plnenia
schváleného
rozpočtu
172,35

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
100,00

Skutočnosť
plnenia
k 31.12.2016
150 018,00

% plnenia
schváleného
rozpočtu
5 000,60

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
980,05

Tu sú započítané príjmy 3 000,00 eur za predaj pozemkov obce a prostriedky vo výške
150 000,00 eur, ktoré obec dostala z Enviromentálneho fondu na dobudovanie
kanalizácie obce II. etapa.
Rozbor čerpania výdavkov/EUR
Rozpočet
Rozpočet po
schválený
zmenách
2 056 586,00

2 494 720,58

Bežné výdavky/EUR
Rozpočet
Rozpočet po
schválený
zmenách
1 789 566,00

1 902 663,01

Skutočnosť
plnenia
k 31.12.2016
2 366 990,91

% plnenia
schváleného
rozpočtu
115,09

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
94,88

Skutočnosť
plnenia
k 31.12.2016
1 826 899,17

% plnenia
schváleného
rozpočtu
102,09

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
96,02

Sem patria výdavky zaplatené výkonným a zákonodarným orgánom, služby matriky,
výdavky na ochranu obce pred požiarmi, nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami,
ochranou prírody, cestnú dopravu, bývanie a občiansku vybavenosť, verejné osvetlenie,
rekreačné, športové a kultúrne služby, primárne a pred primárne vzdelávanie, výdavky
spojené so službami pre starších obyvateľov, rodinám a deťom v sociálnej núdzi.
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Bežné výdavky obce/EUR
Rozpočet
Rozpočet po
schválený
zmenách
930 140,00

971 806,84

Skutočnosť
plnenia
k 31.12.2016
900 724,02

% plnenia
schváleného
rozpočtu
96,84

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
92,69

Sem patria výdavky na
• mzdy, platy, služobné príjmy
• poistné a príspevok do poisťovní
• tovary a služby – prevádzkové výdavky pre všetky služby obce
• bežné transfery – príspevky pre spoločenské a záujmové organizácie, dávky
v hmotnej núdzi, príspevky pre rodiny s deťmi, dotácie pre športové oddiely
• splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a finančnou výpomocou
Bežné výdavky
škola/EUR
Rozpočet
schválený

rozpočtových

239 932,00

246 476,31

Bežné výdavky
škola/EUR
Rozpočet
schválený
619 494,00

Rozpočet po
zmenách

s právnou

Skutočnosť
plnenia
k 31.12.2016
246 430,81

subjektivitou

% plnenia
schváleného
rozpočtu
102,71

materská

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
99,98

organizácií

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
plnenia
k 31.12.2016
679 745,34

% plnenia
schváleného
rozpočtu
109,73

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
99,32

Skutočnosť
plnenia
k 31.12.2016
413 390,66

% plnenia
schváleného
rozpočtu
297,55

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
89,18

684 379,86

463 524,30

s právnou

-

rozpočtových

Kapitálové výdavky/EUR
Rozpočet
Rozpočet po
schválený
zmenách
138 930,00

organizácií

subjektivitou

–

základná

Tu sú započítané výdavky na:
• projektovú
dokumentáciu
zateplenia
materskej
školy,
doplnenie
radiátorov, zateplenie schodiska, výmenu komína materskej školy, ktorý bol
v kritickom stave
• revitalizáciu WC v základnej školy
• rekonštrukciu chodníka na Žilinskej ulici, vybudovanie chodníka na cintoríne
• dobudovanie kanalizácie II. etapy
• osvetlenie v Prílese
• projektová dokumentácia nových komunikácií, na vykurovanie v remíze a
cyklistický chodník
• vybudovanie bezdrôtového rozhlasu v obci a iné.
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Výdavkové finančné operácie/EUR
Rozpočet
Rozpočet po
Skutočnosť
schválený
zmenách
plnenia
k 31.12.2016
128 090,00
128 533,27
126 701,08

% plnenia
schváleného
rozpočtu
98,92

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
98,57

V tomto roku obec splácala deväť úverov v zmysle splátkových kalendárov. Zároveň
čerpala nový úver od Prima banky na dobudovanie kanalizácie – II. etapy.
Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku bežného rozpočtu
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Rozdiel finančných operácií
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku bežného rozpočtu
Vylúčenie z prebytku finančnej operácie
Upravené hospodárenie obce

Plnenie
k 31.12.2016/EUR
2 202 356,82
1 826 899,17
375 457,65
150 018,00
413 390,66
-263 372,66
112 084,99
3 500,00
108 584,99
59 667,47
171 752,46
3 500,00
1 373,76
166 878,70

Prebytok rozpočtu v sume 112 084,99 eur bol upravený na prebytok v sume
108 584,99 eur - sú to nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 3 500,00
eur prenesené na kompetencie pre základnú školu, ktoré budú vyčerpané v nasledujúcom
roku.
Zostatok finančných operácii v sume 59 667,47 eur bol upravený na sumu
58 293,71 eur – je to rozdiel medzi zloženou finančnou zábezpekou a vrátenou finančnou
zábezpekou za nájom v obecných nájomných bytoch vo výške 1 373,76 eur.
Prebytok rozpočtu v sume 108 584,99 eur aj zostatok finančných operácií v sume
58 293,71 eur, čiže celkovú sumu 166 878,70 obecné zastupiteľstvo navrhlo použiť na
tvorbu rezervného fondu.
Rokovania obecného zastupiteľstva
10. marca o 17:00 hod. sa začalo riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva,
ktoré muselo byť prerušené. Najskôr bolo prerušené na 10 minút, po tom, čo do úvodnej
diskusie zasiahol občan z pléna, Jozef Masár, pretože sa mu nepozdával program
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schôdze. Podľa neho tam chýbal ním navrhovaný bod – Rôzne, kde by mohol vystúpiť so
svojimi pripomienkami. Občan spustil krik aj vulgárne slová na starostu obce a neskôr aj
na poslancov a médiá. Hrozilo, že bude privolaná policajná hliadka. Poslanci spolu so
starostom obce Ing. Milanom Berecom sa odobrali na chodbu, pretože v zasadačke
naďalej prebiehala zvada. Tam sa uzniesli o ďalšom postupe. Po ich návrate starosta
prerušil schôdzu a stanovil termín na štvrtok 17. marca o 17:00 hodine.
Vo štvrtok 17. marca sa konalo prerušené rokovanie Obecného zastupiteľstva.
Priestor zasadačky Obecného úradu vystriedala po čase opäť sála Požiarnej zbrojnice,
pretože záujem o veci verejné v obci stúpol. Slušne zaplnená sála sledovala tento raz
pomerne pokojné rokovanie zastupiteľstva súlade so schváleným programom. V bode
pripomienky občanov sa Jozef Masár ospravedlnil za predchádzajúce prerušenie
zastupiteľstva pre jeho urážlivé vystupovanie, ale pritom nezabudol žiadať dovolenie
predniesť svoj „manifest“ v ktorom vyzýva starostu obce, aby odstúpil z funkcie
starostu aj poslanca vyššieho územného celku. Aby sa predišlo konfliktu bola preventívne
prítomná aj policajná hliadka, ktorá následne rokovaciu miestnosť opustila, lebo
konfliktná situácia nenastala. V pripomienkach občanov znovu odznela žiadosť riešiť
dopravnú situáciu na križovatke v centre obce, ktorá je čoraz viac zložitejšia. Poslanci sa
okrem iného zaoberali aj petíciou k odpredaju obecných pozemkov pre PD Flóra, ktorú
spísali občania proti odpredaniu, preto bolo rokovanie o tomto bode odložené.
Boli prijaté nasledujúce uznesenia:
• Upraviť dopravné značenie na ulici Andreja Hlinku – na žiadosť poslanca Ing.
Martina Kyjaca doplniť dopravnú značku Zákaz státia.
• Na základe petície občanov presunúť rokovanie o odpredaji parcely č. 1677/37
o výmere 361 m2 a č. 1677/38 o výmere 238 m2 Poľnohospodárskemu družstvo
FLÓRA na ďalšie zasadnutie.
• Neschválilo odpredaj parcely č. 4216/2 o výmere 211 m2 Jozefovi Ružičkovi –
bolo potrebných 7 hlasov, za schválenie hlasovalo iba 6 poslancov.
• Neschválilo odpredaj nehnuteľnosti na parcele č. 1547/2 o výmere 100 m2
žiadateľom: Ing. Jozefovi Pupišovi, Jozefovi Rajnikovi, Helene Horňákovej, Ing.
Františkovi Petrovskému, Ing. Rudolfovi Stránskemu, Jaroslavovi Dobiašovi, Ivane
Šabovej - z prítomných 9 poslancov bolo potrebných 6 hlasov - proti bolo 5
poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
• Schválilo zámenu nehnuteľnosti – časť parcely 6485/1 o výmere 18,323 m2 vo
vlastníctve obce za pozemok č. 4702/18 o výmere 44 m2 vo vlastníctve Mgr.
Henricha Bellana – na tomto pozemku sa nachádza stĺp a vedenie verejného
osvetlenia, ktorého údržbu vykonáva obec.
• Schválilo žiadosť Ing. Františka Lajchu o zníženie nájomného za obecné lesy na
3 000 euro ročne.
• Vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015
a schválilo záverečný účet a správu o celoročnom hospodárení obce za rok 2015
bez výhrad.
• Schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške 109 018,49 euro na tvorbu
rezervného fondu.
• Schválilo použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky:
- Miestny rozhlas
28 000,0 eur
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•

- Zateplenie materskej školy
5 920,0
- Rekonštrukcia telocvične základnej školy
18 100,0
- Modernizácia WC v základnej škole
11 080,0
- Rekonštrukcia chodníkov na Žilinskej ulici
6 000,0
- Projekt kotolne a kúrenia pre TRENŽ
10 000,0
- Rekonštrukcia zábradlia na moste Teplickej ulice
2 000,0
- Chodník na cintoríne
17 000,0
Schválilo rozdelenie rezervy z rozpočtu vo výške 43 000,0 eur na bežné
a kapitálové výdavky:
- Úprava potoka v Dobrej
5 000,0 eur
- Elektroinštalácia na obecnom úrade
2 000,0
- Výrub stromov na cintoríne Dobrá
5 000,0
- Oprava značenia v centrálnej zóne
3 000,0
- Rekonštrukcia starej školy v Dobrej
15 000,0
- Verejné osvetlenie v Prílese
13 000,0
• Schválilo zriadenie komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva:
Predseda:
Milan Kubík
Členovia:
Mgr. Kristína Bulková
Bc. Dominik Gallo
Ing. Martin Kyjac
Jana Kittova
• Schválilo ukončenie členstva Miroslavy Martinkovej v komisii pre mládež,
kultúru a šport dňom 31. 12. 2015 a doplnilo nového člena Ing. Katarínu
Králikovú.
Zasadanie obecného zastupiteľstva 19. mája
Po schválení programu rokovania a návrhovej komisie poslanci prijali
nasledujúce uznesenie:
• Neschválili odpredaj nehnuteľnosti na parcelách č. 1677/37 a 1677/38 o
výmere 361 m2 a 238 m2 Poľnohospodárskemu družstvu FLÓRA.
• Schválili prijatie úveru vo výške 77 000,0 eur na dobudovanie kanalizácie na
uliciach Teplická, Štefana Straku a Ľudmily Podjavorinskej.
• Schválili prevzatie záväzku akcionára na zvýšenie základného imania
v spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie o sumu 56 670,0 eur vo
forme nepeňažného vkladu obce vložením nehnuteľných vecí – obytnej zóny
v Dobrej – vodovodná vetva, kanalizácia, tlaková stanica a pozemok č. 591/80
vo výmere 15 m2.
• Schválili zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce pre
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení na dobu neurčitú za
jednorazovú odplatu 10 euro/m2.
• Neschválili upraviť dopravné značenie v Prílese v časti Pod gaštanom
obmedzením rýchlosti na 30 km/hod.
• Schválili prijatie úveru vo výške 77 000,00 EUR poskytnutého zo strany Prima
banky Slovensko za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, na
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dobudovanie II. etapy kanalizácie. Zároveň schválili vystavenie vlastnej
zmenky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
• Schválili dobudovanie II. etapy kanalizácie na uliciach - Teplická, Štefana
Straku a Ľudmily Podjavorinskej.
• Schválili prevzatie záväzku obce, ako akcionára na zvýšenie základného imania
spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a to vo forme nepeňažného
vkladu obce do základného imania spoločnosti vložením nehnuteľných vecí obytnej zóny IBV do majetku spoločnosti TVK podľa vypracovanej
špecifikácie, čiže zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
obce.
Interpelácia poslancov
Poslanec Stanislav Vyhlídal, predseda komisie pre kultúru, mládež a šport informoval,
že komisia sa zaoberala riešením budovy Sokolovne, keďže po vyhodnotení ankety viac
ako 80% občanov bolo za rekonštrukciu budovy Sokolovne a zachovanie sály. Členovia
komisie po dôkladnej obhliadke objektu Sokolovne sa tiež zhodli na tom, že je potrebné
zachovať sálu Sokolovne a využívať ju na kultúrne a verejné podujatia. Ostatné
priestory tejto budovy sa dajú prenajímať pre účely obyvateľov obce ako napríklad
posilňovňa, fitnes centrum, sauna, telocvičňa na aerobik a poskytovanie služieb pre
občanov. Komisia dáva návrh a odporúča zvolať v najbližšej dobe stretnutie predsedov
stavebnej komisie, komisie majetkovej, finančnej, pre nakladanie s majetkom obce a
členmi kultúrnej komisie a vedením obce, prípadne záujemcov z poslaneckého zboru za
účelom riešenia stavu tejto budovy. Jednou z možností je získať úver alebo iné zdroje
financovania. S budovou Sokolovne už treba začať niečo robiť, nie stále odsúvať
hľadanie riešenia.
Predsedníčka komisie majetkovej a finančnej, pre nakladanie s majetkom obce Ing.
Eva Mydlová - na tento rok nemáme vyčlenené finančné prostriedky, môžeme
vypracovať zámer, vizualizáciu a ekonomickú analýzu. Objekt nemusí na seba zarobiť, ale
musia obci vznikať minimálne ekonomické straty. Prítomní poslanci OZ navrhli zvolať
stretnutie k riešeniu budovy Sokolovne v termíne do 15. 06. 2016.
Poslanec Ing. Pavol Masár podporil tento zámer pretože obec s takým počtom
obyvateľov si zaslúži dôstojný kultúrny a športový stánok. Pokiaľ budeme brať úvery na
iné akcie, nezostanú nám finančné prostriedky na rekonštrukciu Sokolovne. Prioritou na
tento rok boli rekonštrukcie chodníkov, miestnych komunikácií
a dobudovanie
kanalizácie.
Zasadanie obecného zastupiteľstva 15. júna
Starosta Ing. Milan Berec otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Svoju
neúčasť na zasadnutí OZ ospravedlnili 7 poslanci z celkového počtu 11 poslancov - z
pracovných dôvodov JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová, Milan Kubík, Bc. Martin Jakúbek,
Stanislav Vyhlídal a zo súkromných dôvodov poslanci - Mgr. Kristína Bulková, Bc. Dominik
Gallo a Ing. Vladimír Hoššo.
Starosta skonštatoval, že na zasadnutí nie je prítomná nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, obecné zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné. Ak nie je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov OZ starosta má povinnosť zvolať do 14 dní nové
zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s rokovacím poriadkom.
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Zasadanie obecného zastupiteľstva 22. júna
Starosta Ing. Milan Berec privítal všetkých prítomných, otvoril a viedol
zasadnutie OZ. Skonštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov OZ, preto vyhlásil zasadnutie OZ za uznášaniaschopné. Po schválení
programu zasadnutia, návrhu overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a kontrole
plnenia uznesení z minulého zasadnutia začalo ďalšie rokovanie.
O slovo sa prihlásil občan Jozef Masár, stály oponent rokovania a kritizoval, že
nie je dôvod, aby poslanci hlasovali o zaradení bodu „Pripomienky občanov“, pretože v
rokovacom poriadku je uvedené, že v bode „Rôzne“ môžu občania vyjadriť svoje
požiadavky. Vyjadril sa, že poslanci porušujú ústavný zákon, nedovoľujú občanovi
slobodne vyjadriť svoj názor. Zároveň predniesol svoje pripomienky k budovaniu
kanalizácie v obci.
Ďalší diskutujúci občan Tomáš Stískala sa sťažoval, že jeho otec podal 2. marca
žiadosť o usporiadanie pozemku - parcela č. 4217, ktorá sa nachádza pod cestou na ulici
Podhájskej. Od obce dostal 16. marca vyjadrenie, že sa bude žiadosťou zaoberať v
komisii majetkovej a finančnej pre nakladanie s majetkom obce. Do dnešného dňa nebolo
doručené žiadne vyjadrenie. V žiadosti uviedli aj konkrétny návrh, ktorý by prijali.
Odpovedala prednostka RNDr. Zuzana Sklenárová - žiadosť odstúpili komisii majetkovej
a finančnej, dodnes sa komisia nevyjadrila..
Potom sa rokovalo o zámene pozemkov v katastrálnom území obce nasledovne:
• Henrich Bellan - parcela č. 4702/18 (záhrady) o výmere 44 m2 za parcelu č.
365/4 (zastavané plochy) o výmere 27 m2 a parcelu č. 6485/1 o výmere 17 m2 .
Na pozemku žiadateľa sa nachádza stĺp verejného osvetlenia, ktorý je v údržbe
obce. Pozemky obce využije žiadateľ na parkovanie, geometrický plán vypracuje
žiadateľ s tým, že polovicu nákladov uhradí obec. Poslanci schválili túto zámenu
pozemkov.
• Žiadosť Jána Gazdíka sa jednala o zámenu pozemkov - parcela č. 119/1
(záhrada) o výmere 403 m2, parcela č. 114 (záhrada) o výmere 162 m2 za parcelu
č. 6491/4 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 547 m2 a parcelu č. 38/4
(zastavané plochy a nádvoria) o výmere 18 m2). Pozemok sa nachádza pred
nehnuteľnosťou, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa a bude slúžiť len pre jeho
potreby (odstavenie vozidiel a podobne). Pozemky, ktoré obec týmto získa jej
umožnia v budúcnosti vytvoriť oddychovú zónu. Zámer zámeny poslanci schválili.
• Ďalej sa rokovalo o odkúpení pozemkov na ulici Podhájskej od občana Milana
Bajčíka - parcely č. 270, 278, 279, 280, 281, 285, 286 o výmere spolu 273 m2.
Odkúpenie poslanci odsúhlasili za kúpnu cenu 12,00 eur/m2.
• Ďalším bodom rokovania bol zámer odpredaja nehnuteľnosti parcela CKN č.
1000/16 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 329 m2 vlastníkom bytového
domu Mayerova 377/1 a 377/2 pod bytovým domom na ulici Mayerova 377/1 a
377/2 nachádzajúcim sa za obecným úradom. Zámer predaja nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce, parcela CKN č. 1000/16 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere
329 m2 v katastrálnom území obce zapísaného na LV č. 1 kupujúcim:
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podiel na spoločných častiach
Zuzana Frátriková
6327/88376
Michal Mikulík
6327/88376
Miroslav Just a manželka Ľudmila Justová
6327/88376
Bohuslav Hloupý a manželka Anna Hloupá
6248/88376
Marek Matúš, Mária Matúšová
6305/88376
Jozef Watta a manželka Mária Wattová
6327/88376
Peter Červeňan a manželka Júlia Červeňanová
6327/88376
Radoslav Grošaft
6327/88376
Anton Ježík, Helena Ježíková
6327/88376
Milan Kiačik a manželka Vlasta Kiačiková
6327/88376
Adriana Ďugelová, Ingrid Pinďárová
6305/88376
Peter Hasidlo
6248/88376
Janka Mikulíková
6327/88376
Ľubica Puterová
6327/88376
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok je pod ich bytovým domom a
nemôže slúžiť inému účelu – odpredaj bol odsúhlasený za cenu 3,00 €/m2.
Ďalším bodom rokovania bolo Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
Prítomným poslancom bol spolu s pozvánkou zaslaný na pracovné rokovanie OZ návrh
„VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce .
Starosta v krátkosti oboznámil prítomných s problematickými skutočnosťami a
ustanoveniami, ktoré nový zákon o odpadoch obsahuje. Obec je povinná toto nariadenie o
nakladaní s komunálnymi odpadmi uviesť do súladu s novým zákonom a upraviť triedený
zber podľa požiadaviek zákona. K problematike o nakladaní s komunálnymi odpadmi
vznikla krátka diskusia. Poslanci mali doplňujúce otázky, na ktoré im zodpovedali
starosta a zamestnankyňa referátu evidencie obyvateľov a odpadového hospodárstva
Jana Kittová.
Poslankyňa JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová - navrhla vydať špeciálne vydanie
Teplanského občasníka, ktorého cieľom by bolo urobiť osvetu medzi občanmi v oblasti
komunálneho odpadu. Poslanec Stanislav Vyhlídal navrhol predovšetkým informovať
občanov aký odpad môžu separovať, kde sú rozmiestnené nádoby na separovaný odpad a
veľkoobjemové kontajnery, zverejniť kalendár vývozu odpadu. Poslanec Bc. Dominik
Gallo - informovať občanov čo najzrozumiteľnejšie bez zbytočných odvolávok na zákon.
Prítomná občianka Mgr. Alica Kubalová - občanov treba najskôr vychovať, občania
nevedia čo majú dávať do komunálneho odpadu. Treba ich to opakovane učiť, až kým sa
to nenaučia. Súhlasila s názorom poslanca Bc. Dominika Gallu informovať občanov čo
najjednoduchším spôsobom. Musí sa začať s výchovou občanov a tým sa v budúcnosti dá
dosiahnuť aj zníženie poplatkov za komunálny odpad. Obecné zastupiteľstvo schválilo
toto nariadenie.
Ďalším Všeobecným záväzným nariadením - č. 2/2016 bol Prevádzkový poriadok
pohrebísk na území obce, ktorý predložil starosta obce na schválenie. Prítomní poslanci
vzniesli niektoré doplňujúce otázky, na ktoré im zodpovedala zamestnankyňa z referátu
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daňová politika a matrika Ing. Jaroslava Svitanová. Po prerokovaní poslanci návrh tohto
nariadenia schválili.
Nasledujúcim bodom rokovania bol Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2016, ktorý bol poslancom spolu s pozvánkou doručený na preštudovanie.
Poslanec Ing. Pavol Masár - vyjadril nespokojnosť s prácou hlavného kontrolóra obce,
ktorý nepoukazuje na nedostatky v činnosti a riadení obce. Prekáža mu, že svoju činnosť
vykonáva v kancelárii hneď vedľa starostu, mal by mať samostatnú miestnosť. Úlohou
kontrolóra obce je preverovať objednávky, zmluvy, faktúry a vyhodnocovať či sú
prospešné pre obec, prinášať efektívne vylepšenia. Myslí si, že na obecnom úrade je
prezamestnanosť a finančné prostriedky, ktoré boli schválené sú vysoké. Chce žiadať
vykonať na obecnom úrade personálny audit. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ schválili
úver vo výške 77 000 €. Stavebná komisia nemala možnosť zaujať stanovisko k úveru a
nebolo zvolané ani pracovné rokovanie. Hlavný kontrolór obce nepodal k uvedenému
žiadne stanovisko. Nebol informovaný, poslanci úver schválili bez dostatočného
vysvetlenia. Nevie ani na ktorých uliciach sa bude robiť kanalizácia. Starosta dal po
krátkej diskusii hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré poslanci schválili.
Poslanci prijali informáciu o zmenách zákona NR SR č. 253/1994 Zbierky
zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov. Od 01. 01. 2016 podľa článku I. bodu 7 zákona č. 377/2015
sa v § 4 zákona č. 253/1994 vypúšťajú odseky 4 a 9 v znení:
§ 4 ods. 4 - Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.
§ 4 ods. 9 - Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo
podľa ods. 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v
presnej výške stanovenej v eurách. Na základe týchto zmien obec nie je povinná raz
ročne prerokovať plat starostu a nie je povinná v zápisnici obecného zastupiteľstva plat
starostu vyčísliť v presnej výške stanovej v eurách. Starosta dal po krátkej diskusii
hlasovať o návrhu uznesenia č. 124/2016 vypracovaného na základe tejto zmeny, ktorý
poslanci schválili.
Poslanci vzali na vedomie:
• Vzdanie sa poslanca Milana Kubíka funkcie člena Rady školy pri Materskej škole
Trenčianska Teplá dňom 19. 05. 2016 a schválili poslanca Ing. Pavla Masára za
člena Rady školy pri Materskej škole.
schválili:
• Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 12 000,00
€ na odstránenie havarijného stavu majetku obce - komína v Materskej škole v
zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Poslanec Ing. Pavol Masár - poukázal na zmluvu č. 47/2016 podpísanú dňa 06.
05. 2016. Predmetom tejto zmluvy je naprojektovanie miestnych komunikácií a
inžinierskych sietí v IBV obce. Na pracovnom rokovaní 03. 03. 2016 sa pýtal aké má obec
priority pre projektovanie a vybudovanie komunikácií a ciest a dostal odpoveď - Pliešky,
Príles - pán Kormanec, ulica - spojnica vedľa MŠ. Na internetovej stránke obce však
našiel predmet plnenia - 5 stavieb, z toho dve v Dobrej, Pliešky, ulica A. Bernoláka a
Príles. Zmluva je podpísaná na 19 650 €, táto finančná čiastka nebola prerokovaná ani pri
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schvaľovaní záverečného účtu, kde boli určené finančné prostriedky na prerozdelenie.
Odpovedala prednostka RNDr. Zuzana Sklenárová - na zasadnutí obecného
zastupiteľstva 10. 12. 2015, kde bol prerokovaný rozpočet na rok 2016 boli poslanci
informovaní o týchto komunikáciách: Príles - nová ulica, ulica Teplická - Pliešky, ulica spojnica pri MŠ, Dobrá - pri Leoni a Prúdie. Na tieto ulice bola podpísaná aj zmluva.

Zasadanie obecného zastupiteľstva 24. novembra
Starosta obce privítal prítomných a predložil základné dokumenty na schválenie –
návrh programu, zloženie návrhovej komisie, návrh overovateľov zápisnice a kontrolu
plnenia uznesení z minulého zasadnutia a začalo ďalšie rokovanie.
Pripomienky občanov
Ing. Rudolf Šandora - pripomienkoval svoju žiadosť doručenú na obecný úrad, kde
žiadal do rozpočtu obce na rok 2016 zaradiť finančné prostriedky na vybudovanie
chodníka pre chodcov pri rodinnom dome pani Šušukovej od mosta z ulice M. R. Štefánika
smerom na ulicu Š. Straku, chýba v tejto časti aj prechod pre chodcov a značka zákaz
státia vozidiel v tejto časti križovatky. Tiež upozornil na nájomnú zmluvu so
spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie, občania v časti Dobrá sú vlastníkmi
pozemkov pod vodárňou.
Starosta odpovedal, že nevie o tom, že by sa občania dožadovali svojich vlastníckych
práv, ak by si svoje práva uplatňovali prednesie to firme Trenčianske vodárne a
kanalizácie. Uvedeným chodníkom sa už zaoberali, nie je jednoduché vybudovať chodník
v tejto časti obce, treba hľadať riešenie, ktoré by vyhovovalo bezpečnostným
predpisom.
Michal Žuffa - vzniesol pripomienku k minulotýždňovému vývozu komunálneho odpadu v
časti Príles, nebol nám vyvezený komunálny odpad dňa 17. 11. 2016. Odpovedala mu Mgr.
Iveta Adamcová, zamestnanec referátu sociálna politika, školstvo - interval vývozu
komunálneho odpadu v Prílese je 1x za dva týždne.
Projekt Materská škola - úprava rozpočtu
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ návrh Zmenu rozpočtu - presun
finančných prostriedkov:
- z programu 07.01 Materská škola EK 717002 zateplenie MŠ vo výške 1 638,00 €
- z programu 07.01 Materská škola EK 717002 výmena komína MŠ vo výške 1719,71 €
- z programu 11.03 Rozvoj obce EK 717002 rekonštrukcia vykurovania v remíze - TREŽ
vo výške 9 060,00 €
- z programu 08.01 Správa a údržba pozemných komunikácií EK 717002 rekonštrukcia
zábradlia na ulici Teplickej vo výške 650,00 €
- z programu 11.03 Rozvoj obce EK 716 projektová dokumentácia vo výške 1932,29 €
- na program 07.01 Materská škola EK 716 projektová dokumentácia na zateplenie MŠ
vo výške 15 000,00 €.
Predseda stavebnej komisie Ing. Pavol Masár - vzniesol niektoré doplňujúce
otázky, na ktoré odpovedal starosta obce. Potom dal po krátkej diskusii hlasovať o
návrhu uznesenia, ktoré obecné zastupiteľstvo schválilo.
Prerokovali Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach cieľom ktorého je splniť
požiadavky zákona. Určili trhové miesta, konkrétne na obecnom trhovisku na ulici M. R.
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Štefánika, pre ambulantný predaj verejné priestranstvo pred Hasičskou zbrojnicou
v miestnej časti Dobrá a centrálnu zónu na ulici Štefana Straku na príležitostné trhy.
Poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu a tento schválili.
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce
starosta informoval o upravených výplatných termínoch pre odmeňovanie poslancov,
predsedov komisií, členov komisií a sobášiaceho poslanca.
Poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu Dodatku č. 1 k Zásadám
odmeňovania predstaviteľov volených orgánov Obce a tento schválili.
Zmena a doplnky č. 5 ÚPD - priemyselná zóna Príles
Starosta predniesol návrh zámeru spracovania zmien a doplnkov č. 5 ÚPD priemyselná
zóna Príles - úprava plôch určených pre výrobu, sklady a technickú infraštruktúru s
pásmom ochrannej zelene. Územie Prílesa je definované v územnom pláne ako obchodná a
priemyselná zóna, resp. zmiešané územie s obchodnou a obslužnou činnosťou, kde určili
čo môže v tomto území medzi Prílesom a Trenčianskou Teplou byť. Cieľom bolo, aby
tieto koncepčné návrhy boli nejakým spôsobom realizované tak, aby tam boli len záhrady.
Uvedené územie je určené na priemyselnú zónu, ide o zúženie zeleného pásu z cca 65 m
na 25 m. Investor zelený pás vybuduje. Návrhy určené ÚPD sa dajú realizovať tak, že
hľadajú investora alebo investor príde. Na pracovnom rokovaní sa poslanci dohodli, že
neschvália tento zámer. Treba toto zvážiť, lebo sa jedná nielen o daň z nehnuteľnosti,
ktorá je príjmom obce, ale i o zamestnanosť občanov.
Ing. Martin Kyjac - na poslednom pracovnom stretnutí väčšina poslancov tento návrh
zamietla. Investor nám mohol prísť vysvetliť svoj investičný zámer, aby sme mohli
zistiť či ide o solídneho investora alebo investora - špekulanta, ktorý chce odkupovať
pozemky, sceliť ich a odpredať nejakému ďalšiemu investorovi. Nesúhlasí s
obmedzovaním tejto zóny.
Poslanec Ing. Pavol Masár - územný plán je jeden z najzávažnejších dokumentov obce.
Územný plán obce bol schválený autorizovanou architektkou, myslím si, že podľa
najlepšieho vedomia a svedomia. Samozrejme, ak ide niekto odkupovať nejaký pozemok a
chce ho využiť, musí rešpektovať zásady územného plánu. Architektka veľmi správne
odčlenila priemyselnú zónu od obytnej zóny tzv. zeleným pásom. Prehlásil, že jeho
stanovisko ako poslanca je v prvom rade hájiť záujmy občanov, ktorí žijú v uvedenej
časti katastra a nesúhlasil so zámerom zužovať ochranný pás v danej lokalite.
Starosta dal po krátkej diskusii hlasovať o návrhu uznesenia a obecné zastupiteľstvo
tento návrh neschválilo.
• Poslanci prerokovali zámer odpredaja parcely - žiadatelia Mgr. Anna Drdáková,
Roman Riečický - časť parcely č. 6484/1 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere
1 m2 za cenu 3,00 € ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že roh domu
postavený na parcele č. 568 zapísanej na LV č. 4762 zasahuje do parcely č.
6484/1, ktorý aj schválili.
• žiadosť Gabriely Šubovej - odpredaj časti parcely CKN č. 6484/1 (zastavané
plochy a nádvoria) na základe doloženého geometrického plánu. Podľa kópie z
pozemkovej mapy je predzáhradka vytvorená na obecnom pozemku až pred
parcelou č. 568. Uvedený pozemok je súčasťou verejného priestranstva a
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chodníka. Roh predzáhradky je priamo opretý o chodník. Prítomní poslanci
nesúhlasili s odpredajom časti parcely č. 6484/1.
• žiadosť pána Jána Gazdíka o odkúpenie časti parcely CKN č. 38/2 (zastavané
plochy a nádvoria) o výmere 247 m2 a parcely č. 6485/24 (zastavané plochy) o
výmere 114 m2. Uvedené pozemky sa nachádzajú v susedstve žiadateľa, ale nie je
možné v tomto prípade definovať osobitný zreteľ. Starosta dal po krátkej
diskusii hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý poslanci schválili formou priameho
predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej nehnuteľnosti stanovenej podľa
osobitného predpisu - znaleckého posudku s týmito podmienkami: - kupujúci bude
povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na stanovenie
všeobecnej hodnoty nehnuteľností - kupujúci bude povinný uhradiť náklady
spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra
nehnuteľností .
Zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.
Bratislava pre vybudovanie elektromagnetického zariadenia na parcele č. 507
(zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Dobrá o výmere 580 m2 Západoslovenská distribučná bude zabezpečovať prevádzkovanie distribučnej sústavy
na vymedzenom území, je investorom inžinierskej stavby „TN Trenčianska Teplá, Dobrá
- NNK“, ktorej súčasťou budú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej
sústavy vrátane transformačnej stanice, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné
stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku. Starosta dal po krátkej diskusii hlasovať
o návrhu uznesenia, ktoré poslanci schválili.
Správa o výchovnej a vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej
školy Trenčianska Teplá za školský rok 2015/2016
Starosta predniesol Správu o výchovnej a vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach materskej školy za školský rok 2015/2016,ktorú poslanci schválili.
Správa o výchovnej a- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
školy Trenčianska Teplá za školský rok 2015/2016
Starosta predniesol Správu o výchovnej a vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach ZŠ Trenčianska Teplá za školský rok 2015/2016, ktorú poslanci schválili.
Rôzne:
Starosta informoval prítomných poslancov o žiadostiach, ktoré boli na obecný úrad
doručené občanmi našej obce:
• žiadosť obyvateľov bytových domov na ulici A. Hlinku o zrušenie uznesenia OZ č.
92/2016 o upravení dopravného značenia na ulici A. Hlinku dopravnou značkou
„ZÁKAZ STÁTIA“ (počet odstavných miest v zmysle príslušných noriem v čase
výstavby) dopravné značenie bolo osadené na podnet občanov z dôvodu
zachovania bezpečnosti, najmä detí a pre sprehľadnenie dopravnej situácie v
tejto časti obce a bolo schválené i dopravným inšpektorátom. Počet parkovacích
miest v zmysle noriem platných v čase výstavby bytových domov je postačujúci (1
byt = parkovacie miesto). Pre bytové domy č. 1451 a 1452 (38 bytov) je určených
24 miest pri bytovom dome č. 1451 a 14 miest oproti bytovému domu č. 1448. Pre
bytové domy č. 1447 a 1448 (39 bytov) je určených 20 miest v átriu medzi
bytovými domami, 14 vybudovaných garáží, 8 miest oproti bytovému domu č.
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•

1447, ako i 4 miesta pre návštevníkov Pizza – reštaurácia.
Poslanci vzali na
vedomie žiadosť obyvateľov bytových domov na ulici A. Hlinku o zrušenie
uznesenia OZ č. 92/2016 o upravení dopravného značenia na ulici A. Hlinku
dopravnou
značkou „ZÁKAZ STÁTIA“ (počet odstavných miest v zmysle
príslušných noriem v čase výstavby).
Žiadosť obyvateľov miestnej časti Dobrá na riešenie dopravnej situácie v časti
nad Leoni - vjazd k rodinným domom (v riešení s Leoni). Vedenie Obce
Trenčianska Teplá v spolupráci s vedením spoločnosti Leoni rieši možnosť
rozšírenia vstupnej komunikácie a parkovanie kamiónov tak, aby tu nedochádzalo k
dopravným kolíziám poslanci vzali na vedomie.

•

Žiadosť obyvateľov Prílesa na vybudovanie miestnej komunikácie v časti pri
nových rodinných domoch - komunikácie sa budú riešiť v najbližšom období.

•

Informácia o žiadosti Petra Stískalu o vysporiadaní pozemku parcela EKN č. 4217
pod miestnou komunikáciou ulica Podhájska - je riešená s právnou zástupkyňou.
Obec vykonáva tohto času súpis všetkých nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v
prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Vlastník
pozemku je povinný strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do
vykonania pozemkových úprav v príslušnom katastrálnom území.

•

Odkúpenie pozemku parcela č. 6504 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom
území obce od KEORLEN TRADE s.r.o. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č.
6504 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území obce o výmere 829 m2
zapísanej na LV č. 4743 od firmy KEORLEN TRADE, Botanická 606/24, 602 00
Brno za kúpnu cenu 2 761,00 €. poslanci neschválili.

•

žiadosť Dalibora Bajzu o odkúpenie časti parcely č. 445/2 v k.ú. Dobrá z dôvodu
realizácie elektrickej prípojky na časti uvedenej parcely za kúpnu cenu max. 100
eur. Poslanci žiadosť schválili.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15. decembra
Zástupkyňa starostu obce Mgr. Kristína Bulková, PhD. privítala všetkých
prítomných a ospravedlnila starostu obce, ktorý nie je prítomný zo zdravotných dôvodov.
Viedla zasadnutie a konštatovala, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov a preto zasadnutie je uznášaniaschopné.
Poslanci schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva, overovateľov zápisnice,
návrhovú komisiu a návrh na uznesenie.
Pripomienky občanov:
Jozef Masár - požiadal poslancov návrhovej komisie, zástupkyňu starostu obce a
hlavného kontrolóra obce o vyžiadanie upozornenia od prokurátora zo dňa 01. 09. 2013,
ktoré sa stratilo. Starostovi obce odovzdal 17. 03. 2016 manifest, ktorý som nemohol
predniesť na zasadnutí a žiadal ho zverejniť v zápisnici. Do zápisu sa jeho manifest
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nedostal. Na dnešnom zasadnutí ho odovzdal všetkým poslancom a zároveň žiadal
hlavného kontrolóra obce o preverenie, prečo sa nedostal do zápisnice. Požiadal
predsedníčku komisie majetkovej a finančnej, pre nakladanie s majetkom obce, aby
predložený materiál na komisii prerokovali a skontrolovali.
Ing. Rudolf Šandora - na poslednom zasadnutí OZ požiadal o vybudovanie chodníka
oproti predajni MGE plus, s.r.o. Zaujímalo ho, či boli v rozpočte obce na rok 2017
naplánované finančné prostriedky na dobudovanie uvedeného chodníka. Vzniesol otázku
aký je prísľub železníc k dobudovaniu podjazdu pod železničnou traťou v Dobrej. Táto
časť by bola vhodná na vybudovanie cyklotrasy, ak by sa spojila na nadjazd nad
železničnou traťou. Ako to vyzerá s kontajnermi na hliníkový odpad? Už v roku 2009
poslanec Milan Kubík sľúbil vybudovať bezbariérový vstup na obecný úrad pre mamičky s
kočíkmi a občanov so zdravotným postihnutím.
Alojz Langr, zamestnanec z referátu stavebný úrad - podjazd v Dobrej je riešený
tým, že dodávateľ stavby nie je schopný zabezpečiť dokončenie, termín dokončenia sa
predlžuje a tým sa predlžuje aj termín dokončenia podchodu v Dobrej. Požiadali si o
predĺženie do konca roka 2017. Stavba ako taká - realizácia trate - podchod v Dobrej
bude dokončená súčasne s dokončením úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá.
Poslanec Stanislav Vyhlídal - na pracovnom rokovaní OZ sme o chodníku oproti predajni
MGE plus diskutovali a pravdepodobne to budeme riešiť až v marci, ak nájdeme nejaké
finančné prostriedky v rozpočte obce.
Ing. Miroslava Gajdošíková z referátu stavebný úrad - na cyklotrasu smerom na
Trenčianske Teplice je vydané územné rozhodnutie, bola podaná výzva na program
cezhraničná spolupráca s mestom Valašské Klobouky. Čakáme na výsledok, zatiaľ nevieme
kedy sa rozhodne o pridelení finančných prostriedkov.
Potom poslanci dlho rokovali a vyjadrovali svoje pripomienky k návrhu rozpočtu na rok
2017. Následne im zamestnanci obecného úradu postupne odpovedali na vznesené
pripomienky a vysvetlili jednotlivé dopytované položky rozpočtu.
Aj hlavný kontrolór obce Ing. Anton Šumichrast predniesol svoje oficiálne stanovisko
k návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
Zástupkyňa starostu Mgr. Kristína Bulková, PhD. po diskusii dala hlasovať o návrhu.
Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce
Trenčianska Teplá na rok 2017, schválili zmenu v návrhu rozpočtu na rok 2017 - Presun
finančných prostriedkov z programu 08.01 pozemné komunikácie, ekonomická klasifikácia
635006 - bežné výdavky na opravu ulice Rázusova vo výške 13 000,00 EUR na kapitálové
výdavky, ekonomická klasifikácia 717002, program 11.03 rozvoj obce na rekonštrukciu a
modernizáciu rezerva. Zmenu v návrhu rozpočtu na rok 2017 - Presun finančných
prostriedkov vo výške 2 000,00 EUR z programu 10.04 Multifunkčné a detské ihriská,
ekonomická klasifikácia 635006 - oprava športovísk a detských ihrísk do programu 11.02
verejná zeleň na ekonomickú klasifikáciu 633006 na nákup materiálu.
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Na záver obecné zastupiteľstvo schválilo predložený rozpočet, ktorý je vyrovnaný:
Rozpočet Obce Trenčianska Teplá vrátane programov a
podprogramov na rok 2017/EUR
Bežné príjmy obec
2 079 006,00
Kapitálové príjmy
3 000,00
Vlastné príjmy RO
24 740,00
Príjmy spolu
2 106 746,00
Bežné výdavky
1 953 591,00
Kapitálové výdavky
64 500,00
Finančné
operácie
88 655,00
výdavkové
Výdavky spolu
2 106 746,00

Parlamentné voľby 2016
Pred parlamentnými voľbami, ktoré boli 6. marca sa stretli okrskové volebné
komisie, aby sa zoznámili so základnými informáciami o voľbách. V našej obci sa volebné
komisie stretli 20. januára v zasadačke Obecného úradu. Volili predsedov
a podpredsedov komisii. Obec bude mať v deň volieb do Národnej rady SR 39 členov
okrskových volebných komisií, budú pracovať v 4 okrskoch. 17. februára sa predsedovia
a podpredsedovia stretli na spoločnom školení v Trenčíne.
Volebné miestnosti v našej obci sú v týchto objektoch:
Okrsok č. 1: Obecný úrad
Okrsok č. 2: Hasičská zbrojnica
Okrsok č. 3: Základná škola
Okrsok č. 4: Stará škola Dobrá
Výsledky parlamentných volieb v obci Trenčianska Teplá 5. marca 2016
P.č.

Názov politickej strany alebo hnutia

1.
2.
3.

Strana TIP
Strana moderného Slovenska (SMS)
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO-NOVA)
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
Šanca
Sme rodina – Boris Kolár
Strana zelených Slovenska
Koalícia Spoločne za Slovensko
Maďarská
kresťanskodemokratická
aliancia
VZDOR – Strana práce
MOST - HÍD
Slovenská národná strana
ODVAHA – Veľká národná a proruská
koalícia

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Okrsok č.1
2
1
91

Okrsok č.
2
1
70

Okrsok
č. 3
2
2
55

Okrsok
č. 4
1
1
38

SPOLU

1
2
41
-

1
43
8
-

2
27
2
1

1
38
5
-

1
6
149
15
1

1
12
97
-

16
57
2

7
47
2

1
7
33
1

2
42
234
5

6
4
254

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana
SMER – Sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská občianska koalícia
Kotleba
–
Ľudová
strana
Naše
Slovensko
#SIEŤ
Strana maďarskej komunity
Priama demokracia
Sloboda a solidarita

4
1

3
1

5
-

4
1

16
3

205
40
5
83

162
45
6
64

157
21
5
74

122
33
2
39

646
139
18
260

34
73

22
1
1
39

33
53

13
29

102
1
1
194

Účasť v parlamentných voľbách v obci Trenčianska Teplá 5. marca 2016
Okrsok

Č. 1
Č. 2
Č. 3
Č. 4
SPOLU

Zapísaní
voliči
1 189
887
797
522
3 395

Účasť na
hlasovaní
702
554
509
371
2 136

Odovzdané
obálky
694
550
504
371
2 119

Zaslané obálky
voličov z
cudziny
5
4
5
2
16

Počet platných
hlasov
693
542
45
369
2 099

Volebná účasť v obci : 62,92 %
Celkové výsledky volieb na Slovensku:
SMER-SD
28,28 %
SaS
12,10 %
OĽANO-NOVA
11,02 %
SNS
8,64 %
ĽS Naše Slovensko 8,04 %
SME Rodina
6,62 %
MOST HÍD
6,50 %
#SIEŤ
5,60 %
Volebná účasť na Slovensku 59,82 %
Výsledky volieb boli rozporuplné. Voľby vyhral Smer. No zatiaľ čo v roku 2012
SMER zaznamenal rekord v novodobej histórii SR, keď získal 44,41 percenta, tento krát
neprekročil 29 %. Slovo úspech sa však skloňuje so stranou ĽS Naše Slovensko. Predseda
Marian Kotleba sa dostal do parlamentu. Bolo to veľké prekvapenie a okrem toho aj
strach, pretože predstavitelia jeho strany zavrhujú základné princípy demokracie
a humanity, šíria nenávisť, hlásia sa k totalitnému režimu vojnovej Slovenskej republiky
a odmietajú začlenenie Slovenska do euroatlantických štruktúr. Vo voľbách bol
spečatený osud KDH a SDKÚ - nedostali sa do parlamentu. Trpkú príchuť mali aj voľby
pre lídra #Siete Radoslava Procházku, ktorý predpokladal oveľa lepší výsledok.
Pri zostavovaní vlády vznikla situácia blízka patu. Smer potreboval na
pokračovanie vo vládnutí aspoň dve ďalšie strany, stredo-pravá koalícia si vyžadovala
spojenie až piatich subjektov. Jazýčkom na váhach bola SNS. Tá vládnuť s pravicovými
stranami na čele so SaS odmietla a Smeru sa napokon koalíciu zostaviť podarilo. Ochotu
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vládnuť s ním prejavili okrem národniarov aj #Sieť a Most-Híd.
Účasť našich občanov bola vyššia ako bol celoslovenský výsledok (59,82 %), ale
nižší ako výsledok v Trenčianskom samosprávnom kraji (63,80 %). U nás najviac hlasov
získala Strana SMER – sociálna demokracia, ale smutnejšie bolo to, že na druhom mieste
sa umiestnila strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Získala 260 hlasov, čo
znamená, že tretina voličov si vybrala túto stranu.
Štatistické údaje obce
K 31. 12. 2016 mala obec evidovaných spolu 4 170 obyvateľov,
z toho 2 053 mužov a 2 117 žien.
V produktívnom veku mala obec (15 - 59)
1 387 mužov
(15 – 54)
1 187 žien
V poproduktívnom veku (muži nad 60, ženy nad 55)
mala obec spolu 984 obyvateľov.
Počet sobášov v obci bolo 25.
Na obecnom úrade bolo uskutočnených celkom 8 občianskych sobášov,
z toho: 4 manželské páry mali trvalý pobyt v obci,
4 manželské páry mali trvalý pobyt v inej obci či meste
Priemerný vek obyvateľov je 41,32 rokov.
V roku 2016 zomrelo spolu 55 obyvateľov , z toho 24 mužov a 31 žien.
Najstarší zomrelý bol
Přemysl Beníček, 94 rokov
Najmladší zomrelý
Milan Kašík, 45 rokov
Narodilo sa spolu 48 detí, z toho 22 chlapcov a 26 dievčat.
Najstarším obyvateľom obce je Katarína Potočková, má 98 rokov.

Zo života obce
24. januára Komisia pre kultúru a šport pri obecnom zastupiteľstve usporiadala už
5. Ročník Spoločenských hier pre deti a dospelých. Súťažilo sa v hrách: šach, dáma,
karty – žolík, Človeče, nehnevaj sa. Hry prebiehali v pokojnej súťažnej atmosfére. Nad
regulárnosťou hier dohliadala rozhodcovská komisia. V jednotlivých súťažiach zvíťazili:
Šach
František Dubnička
Žolík
Marta Pupišová
Človeče, nehnevaj sa
Lýdia Straňáková
Mariáš
František Dubnička
25. januára učitelia vstúpili do neobmedzeného štrajku. Ako k udalosti
pristúpili učitelia v Trenčianskej Teplej? Starosta obce Ing. Milana Berec sa vyjadril,
že materská ani základná škola sa do štrajku nezapojili. To potvrdila aj riaditeľka
Základnej školy Mgr. Ivana Berec Majorošová, ktorá povedala: "Naši učitelia zatiaľ
neprejavili záujem o vstup do štrajku. Všetci sme v práci."
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6. februára boli v obci fašiangové slávnosti. Na obecnom trhovisku sa stretli
občania, celé rodiny s deťmi. Privítala ich prednostka obce RNDr. Zuzana Sklenárová,
ktorá predstavila vzácnych hostí – poslankyňu Národnej rady SR Ing. Magdu Košútovú
a štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Ing. Rastislava Chovanca, PhD. Po
krátkych príhovoroch hostí vystúpila dychová hudba Dobranka a po nej spevácka skupina
Teplanka. Potom dorazil na trhovisko sprievod fašiangových masiek so svojimi scénkami
a veselými pesničkami. Začala veselá nálada, občania si zatancovali s rôznymi maškarami.
Pripojili sa aj deti v maskách, ktoré hodnotila komisia a na záver najlepších šesť masiek
odmenila darčekmi, všetky ostatné masky dostali tiež sladkú odmenu. Boli pripravené aj
fašiangové špeciality – šišky, koláče, slaninka, tlačenka, horúci čaj. Návštevníci si mohli
zakúpiť aj dobrú kapustnicu, zabíjačkové špeciality, varené víno a iné občerstvenie,
ktoré pripravili miestni skauti. Sponzorom podujatia bola Mäsová výroba Hôrka. Potom
podľa starého zvyku symbolicky pochovali basu, aby počas nasledujúceho pôstu utíchla
hudba a spev. Pochovávanie basy sa nezaobišlo bez náreku plačiek a muziky. Poobede
premávala električka do Trenčianskych Teplíc a späť. Bola pekne vyzdobená k ukončeniu
školského polroku, na oknách boli vylepené vzory vysvedčenia a kresby žiakov, električka
bola plná detí s rodičmi. Sviatok sa vydaril, bolo pekné počasie aj keď skôr jarné ako
zimné. Veď zvyčajne fašiangy oslavujeme pri zimnom snežnom počasí, ale tento rok to
tak nebolo. Hlavne však, že bola dobrá nálada a sviatok prišlo osláviť veľa občanov.
Nemecká spoločnosť Arriva, člen skupiny Deutche Bahn,
spustila priame
víkendové vlakové spojenie medzi českým hlavným mestom Praha a perlou
slovenského Považia mestom Trenčín. Vlak má zastávku aj v Trenčianskej Teplej.
Prvý krát expresný vlak bol vypravený v sobotu 5. marca z Prahy a v nedeľu z Trenčína.
Výjazd z Trenčianskej Teplej bol v nedeľu 6. marca o 14.26 hod. Spojenie je obnovené
po 23 rokoch. Vlak s kapacitou 120 miest na sedenie prejde spolu 407 km za približne 5
hodín a zastavuje, okrem iných zastávok aj v Olomouci, Přerove, Uherskom Hradišti,
Pardubiciach. Cestujúci si môžu kúpiť lístok aj priamo vo vlaku bez príplatku. Deti od 6
do 15 rokov si môžu uplatniť zľavu 50 %, študenti od 15 do 26 rokov so študentským
preukazom 25 % a držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S 75 %. Platba môže byť vykonaná v
českých korunách aj v euro.
V stredu 9. marca sme privítali Veľkú noc veľkonočnou tvorivou dielňou, ktorú
referát kultúry našej obce pripravil v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v
Trenčíne pod názvom VEĽKONOČNÉ VARIÁCIE. Zúčastnení sa mohli naučiť farbiť a
zdobiť veľkonočné vajíčka, alebo aj vytvoriť pekný farebný veniec. Veľa žien z našej
obce prejavilo záujem o takýto spôsob aktivity. Pod vedením skúsenej lektorky Ľudmily
Katonovej, našej rodáčky, si pre seba a svojich blízkych vykúzlili zaujímavé dekorácie k
nastávajúcim sviatkom. Priučili sa nielen pôvodným, ale aj moderným technikám zdobenia
kraslíc. Kraslica ako zvykoslovný predmet symbolizovala veľkonočné obdobie. Vajíčko
bolo symbolom slnka, svetla, tepla, zdravia, plodnosti, lásky, znovuzrodenia. Cieľom
organizátorov podujatia bolo aj takouto formou prispieť k udržiavaniu tradícií v našej
obci.
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Obec zmodernizovala miestny rozhlas, ktorý bol zastaraný a mnohí občania ho
vôbec nepočuli. Mal časté poruchy a výpadky. Teraz ho lepšie počujeme, dokonca aj
vtedy, keď prechádzajú autá, čo predtým nebolo možné. Ešte nie je dobre naladený,
lebo niektorí občania sa teraz začali sťažovať, že nepočujú, ale to je dočasné, lebo
technika je nová, moderná, musí sa ešte nastaviť tak, aby bolo vysielanie zrozumiteľné
a zbytočne nehučalo silnejšie ako je treba.
7. mája oslávil náš dobrovoľný hasičský zbor sviatok svojho patróna Sv.
Floriána. Predviedli ukážku zásahu pri likvidácii požiaru v spolupráci s profesionálnym
hasičským zborom z Trenčína, pripravili výstavu historickej hasičskej techniky, ktorú si
občania mohli pozrieť v železničnom depe. V tento deň jazdila historická električka,
spolu s autami – veteránmi a s ňou súbežne jazdili aj hasičské autá.
28. mája v sobotu sa konala na obecnom trhovisku Teplanská májová pohoda,
ktorú obecný úrad pripravil v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom. Boli
prítomní aj zástupcovia družobného chorvátskeho mesta Jastrebarsko. Po úvodnom
prejave starostu obce Ing. Milana Bereca vystúpili skautské mažoretky so svojim
krátkym programom. Májovú náladu najskôr spríjemnilo vystúpenie ľudovej skupiny
Borovienka z Krakovian, mali oblečené pekné kroje a ešte krajšie klobúky s veľkými
bielymi pierkami. Potom vystúpila obľúbená speváčka Marcela Laiferová. Svojimi hitmi
rozospievala publikum a tých odvážnejších aj roztancovala. Prechádzala pomedzi
publikum a vyslúžila si obrovský potlesk. Country skupina Dostavník z Bánoviec nad
Bebravou zaujala divákov svojimi klasickými country skladbami. Vo večerných hodinách
vystúpila dlho očakávaná bratislavská skupina Polemic a hoci dosť meškala, diváci ju
trpezlivo čakali, hľadisko bolo plné a nadšene ich privítalo. Vytvorili krásnu veselú
atmosféru, spievali a tancovali mladí aj starší.
V tento deň mali v centrálnej zóne postavené svoje stánky majstri ľudového
umenia, ktorí predvádzali výrobu svojich umeleckých diel. Boli tam aj stánky s rôznym
chutným občerstvením. Čiže bola skutočne dobrá májová pohoda.
Sprievodným podujatím bola putovná výstava pod názvom MISIA V
KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH, ktorú pripravilo Trenčianske osvetové stredisko
v spolupráci s našou obcou. Veľmi vkusne pripravené panely predstavili sakrálne kultúrne
pamiatky 9.-12. storočia v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom a Juhomoravskom kraji.
Každý kraj mal svoje samostatné panely s podrobným popisom a fotografiami unikátnych
pamiatok. Výstava trvala od 24. do 31. mája a bola inštalovaná v zasadačke požiarnej
zbrojnice.
Týmito podujatiami sa začala história novej tradície festivalu ľudovej kultúry
v našej obci. Prináša našim občanom aj občanom okolitých miest a obcí kultúrne vyžitie
a zábavu v rôznych žánroch a oblastiach.
3. júna dobrovoľný hasičský zbor pripravil na miestnom futbalovom štadióne
nedeľné súťažné popoludnie. Bolo mierne pod mrakom, ale slnko sa predsa len
ukázalo. Hlavným organizátorom bol Andrej Dobiáš, ktorý pripravil tento rok už 5.
ročník podujatia Železný hasič. Po postupnom prihlásení súťažiacich sa začala samotná
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súťaž, ktorá mala tri kategórie – dve mužské a jednu ženskú. Zapájanie hadíc, ťahanie
hadíc kladkou do výšky, preskakovanie cvičnej steny, ťahanie makety človeka s váhou 80
kg, zmotávanie hadíc, nosenie kanistrov s vodou a lezenie tunelom tvorilo súťažnú trať.
Pre deti boli pripravené elektrické motorky, nafukovací hrad na skákanie a ukážka
kynologického výcviku.
4. júna o 12,30 hod. sa začal prechod rozprávkovým lesom, ktorý pripravili nadšenci
kultúry a športu miestnej časti Dobrá. Štartovalo sa z parkoviska podniku Leoni a turisti
sa vydali na cestu do cieľa Suché potoky. Deti mohli v lese stretnúť rytiera
s princeznou, Aladina a jeho služobníka džina, vyskúšať si svoju zručnosť za prítomnosti
Mata a Pata, spolu s babkou a dedkom vytiahnuť repku, navštíviť s červenou čiapočkou
babičku - vlka alebo pomáhať ježibabe separovať nazbieraný odpad. Čiže bol to náučný
a veselý pochod rozprávkovým lesom. Účasť bola veľmi dobrá, hlavne bolo veľa detí. Na
záver ich čakalo výborné občerstvenie.
10. júna bol vynikajúci futbalový zápas našich futbalistov s Melčicami. Počasie zo
začiatku zápasu neprialo a kvôli búrke bol zápas aj posunutý. To však vôbec neprekážalo
a naši futbalisti rozdrvili klub Melčice Lieskové 5:0, po polčase 2:0! V bojovnom
zápase sa podarilo našim futbalistom postúpiť o súťaž vyššie do VI. ligy. Takto splnili
cieľ, ktorý si stanovili na začiatku sezóny. Pekné góly potešili oko približne 200 divákov a
po zápase vypukli oslavy. Nechýbalo šampanské a víťazný pohár.
Trenčianska Teplá – Melčice/Lieskové 5:0, góly dali: Balon 2, Stupinský, Barinka, Kováč.
Za naše mužstvo hrali: Čupalka – Provazník, Tóth, Píža, Frohn – Adamčík, Gunár, Barinka,
Bajzík – Balon, Stupinský (Kováč, Dorica, Zámečník).
25. júna sa konal Športový deň pre všetkých priaznivcov športových hier –
mladých aj starších. Muži súťažili v minifutbale. Ďalej sa súťažilo v behu – ženy aj deti,
hádzaní lopty na presnosť, skákaní cez švihadlo, zhyboch na hrazde. Bolo pripravené aj
občerstvenie a samozrejme hudobný program. Vystúpila skupina RK Generácia, na záver
bola diskotéka.
Na nedeľných hudobných popoludniach obce postupne vystupovali tieto hudobné
skupiny:
10. júla
skupina NGO z Nemšovej
24. júla
skupina Hruštinec a Chlebana
7. augusta
dychová hudba Lieskované
21. augusta
bol záver letnej sezóny, ktorý ukončil ľudový súbor Huncúti z
Kostolnej-Záriečia a občania našej obce súrodenci Kundovci so speváčkou Evou
Sýkorovou – v tento deň bolo horšie počasie a hrozila búrka a preto sa vystúpenie konalo
v zasadačke požiarnej zbrojnice, ale to neubralo na kvalite vystúpení, ktoré boli výborné.
Veľkým potleskom občania poďakovali za pekný umelecký zážitok.
1. septembra naši dobrovoľní hasiči pripravili Deň otvorených dverí v Požiarnej
zbrojnici. Predviedli svoju techniku a ukážky činnosti pri likvidovaní požiarov.
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18. septembra v Dobrej sa opäť zišli nadšenci kultúry a športu. V spolupráci
s obecným úradom pripravili DOBRANSKÉ HODY s bohatým programom. Na deti čakalo
hasičské auto, maľovanie na tvár, poník, skákajúci hrad, ale aj súťaže ako skok vo vreci,
preťahovanie lanom, kopanie penált na bránu. Novinkou tohto hodového ročníka bol
futbalový zápas, v ktorom nastúpili deti proti ženám, dievčatám či vlastným mamám. Deti
sa držali skvele, no poraziť oduševnenie a zápal pre hru dievčat však nedokázali. Prehrali
statočne, 0:1. Hlavným programom hodov bol tradičný hodový futbalový zápas
SLOBODNÍ proti ŽENATÝM. Na dodržiavanie disciplíny na ihrisku dozerali 3 ženy v
rozhodcovských dresoch. Zápas sa skončil so stavom 3:2 v prospech ženatých.
25. septembra sa konali Teplanské hodové slávnosti. Na toto podujatie sa
občania tešia, pretože je to sviatok, keď sa stretávajú celé rodiny na spoločnom
sviatočnom obede a potom idú do centra obce, kde je pripravený zaujímavý kultúrny
program. A tento rok sa bolo naozaj na čo tešiť. Program bol bohatý a veľmi zaujímavý.
Všetkých prítomných privítal starosta obce, ktorý zároveň poďakoval nášmu
dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý sa aktívne zúčastnil veľkej hasičskej súťaže
a získali ocenenie za svoju svedomitú prácu. Potom zablahoželal občanovi našej obce
umeleckému keramikárovi Iljovi Holešovskému k jeho jubileu 75 rokov. Ilja Holešovský
sa venuje voľnej keramickej tvorbe, zachováva staré hrnčiarske tradície a okrem toho
sa zaoberá úžitkovou keramikou. Jeho tvorbu priblížime v závere zápisu.
Potom už nasledovala zábava. Najskôr vystúpila so svojim úvodným programom
skupina Trombitáši z Nimnice – dvaja bratia Ján a Pavol Štefánikovci , Pavol
Novosád, Ivan Bobot z Nemšovej , Roman Kasák z Tepličky nad Váhom, Peter Peťovský
z Trenčína a hosť Dano Káčer zo Vsetína. Predviedli ľudové hudobné nástroje - fujary
trombity a pastierske rohy prezentujúce salašnícky pastiersky hudobný folklór
Púchovskej doliny a moravsko slovenského pomedzia. Okrem toho
ukázali
techniku práskania
pastierskym
bičom a streľbu
z
perkusných
a
kresadlových historických zbraní. Ich vystúpenie bolo veľmi zaujímavé a netradičné.
Nástroje, na ktorých Štefánikovci hrajú si poväčšine aj sami vyrábajú. Potom vystúpila
naša spevácka skupina Teplanka so svojimi peknými ľudovými piesňami.
Ďalším
netradičným vystúpením bol Marek Pružinec – študent operného spevu, občan našej obce.
Na klávesoch ho sprevádzal Jozef Brindzák a na husliach Veronika. Zaspieval klasické,
estrádne aj ľudové piesne, jeho vystúpenie bolo veľmi dôstojné, na vysokej umeleckej
úrovni. Záverom programu bolo vystúpenie speváčky Daniely Magálovej a jej hosťa Ľuba
Virága. Vystúpila v krásnom teplanskom kroji a porozprávala históriu jeho vzniku. Vyšila
jej ho mladá obyvateľka našej obce Renáta Slotíková, ktorá hoci vyštudovala vysokú
školu v odbore záhradníctvo a dizajn, sa už dlhšiu dobu venuje vyšívaniu teplanského
kroja. Je to chvályhodné, pretože zachováva ľudové umenie pre ďalšie generácie a má
zásluhu na tom, že náš teplanský kroj nezanikne. Speváčka najskôr samostatne
zaspievala východoslovenské a stredoslovenské ľudové piesne, neskôr prizvala svojho
hosťa a spolu zaspievali piesne z oblasti pop-music aj rómske piesne, ktoré rozprúdili
zábavu v hľadisku.
Súčasťou hodových slávností boli aj predajné stánky na centrálnej zóne, stánky
s občerstvením. Keďže počasie bolo veľmi pekné, účasť občanov bola bohatá.
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Vo výstavnej sieni Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v dňoch 7. – 31.
októbra uskutočnila zaujímavá výstava KROJOVANÉ DEDIČSTVO. My, občania obce
sme hrdí na to, že na tejto výstave boli okrem krojovaných bábik zo všetkých kútov
Slovenska vystavené aj dobové fotografie zo zbierky našej rodáčky OĽGY
MIKUŠOVEJ, rodenej Fabovej. Fotografie boli doplnené vzorkami ľudovej výšivky
používanej pri zhotovovaní teplanského kroja, ktoré boli vystavené vo vkusných rámoch a
rozvešané už pri vstupe na schodište výstavnej siene aj s krátkym životopisom našej
rodáčky. Boli tam aj zabudnuté vzory výšiviek, s ktorými sa tak často nestretávame,
napríklad postavy jeleňov alebo skrížené symboly. Tiež ukážky výšiviek, ktoré sa
používali na čepcoch a grgulách, ktorými sa krášlili naše ženy ešte pred nosením ručníka.
Všetky fotografie a ručné práce vystavovateľka zozbierala, prácne vyhľadala
v rodinných albumoch našich občanov a v tejto práci neustáva.
27. októbra prišli deti z obecnej materskej školy pozdraviť a uctiť si babičky,
ktoré bývajú v Zariadení opatrovateľskej služby. Pásmom básničiek, pesničiek vyčarili
našim starenkám úsmev na tvári a nechýbali ani slzičky dojatia. Po vzájomnom obdarovaní
darčekmi a nežných objatiach, starenky pozvali deti na návštevu aj na Vianoce.

Medzi najkrajšie a najmilšie akcie obecného úradu patrí nesporne vítanie novonarodených
detí. Stalo sa už pravidlom a tradíciou, že si obec takto uctí rodičov a najmenších
občanov. Vítanie detičiek sa uskutočnilo 8. a 10. novembra v sobášnej sieni
obecného úradu. Pozvaných bolo 43 detí, z toho 24 chlapcov a 19 dievčat, medzi nimi
jedny dvojičky. Milým spestrením slávnosti bolo v úvode vystúpenie detí materskej školy
a vystúpenie žiačok Súkromnej základnej umeleckej školy pod vedením riaditeľa Mgr.
Tibora Ukropca. V príhovore starosta obce Ing. Milan Berec poprial rodičom
predovšetkým veľa zdravia, lásky, spokojnosti, trpezlivosti a radosti pri výchove detí. Po
podpísaní sa rodičov do pamätnej knihy odovzdal kvet mamičke, darček dieťatku a
blahoželanie spolu s finančnou hotovosťou. Na záver každé dieťa odfotili v drevenej
kolíske.
Novonarodené deti:
Andrej Machara, Timotej Kohout, Marko Kolár, Adam Robota, Šimon Samák, Nela
Húdeková, Matias Kovacs, Sebastián Seriš, Oliver Seriš, Monika Lacková, Maximo
Zubárik, Diana Čupalková, Richard Stanovský, Michaela Slabá, Juraj Bača, Kristína
Böhmová, Patrícia Cicková, Adam Hora, Jakub Kudláč, Klára Hrachovcová, Emma
Štefanková, Viktória Zúberová, Veronika Sadecká,Nataša Čierna, Eduard Guričan, Daniel
Berec, Patrik Štefánek, Sofia Dvorská, Terézia Riečická, Mathias Ján Biháry, Laura
Mayerová, Pavol Herák, Oliver Romaňák, Ema Čajkovičová, Mateo Dunda, Jozef Behul,
Marek Lajcha, Erik Pšenák, Lucia Lukačovičová, Juraj Regec,
Janka Lacková, Laura Staňová, Adela Gallová.
Mená detí v tom roku boli rôzne, ale nezaostali za najpoužívanejšími menami na
Slovensku, ktorými boli Jakub, Adam, Ema, Emma, Sofia.
V dňoch 18 a 19. novembra obecný úrad v spolupráci s klubom dôchodcov
usporiadal výstavu
ručných prác Vianočné inšpirácie. Výstava bola zaujímavo
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esteticky upravená a potešiteľné bolo, že priamo na výstave občania predviedli aj
výrobu svojich výrobkov. Ozdobovali napečené perníky, vyrábali vianočné ozdoby zo
slamy, košíčky a venčeky. Svoje drobné darčeky vystavili tiež žiaci Spojenej školy
internátnej, ktoré si mohli občania za symbolickú cenu kúpiť. Boli tam rôzne ozdoby na
stromček, ihelníčky, figúrky z rôznych netradičných materiálov, z papiera, aj
z odpadových surovín. Príjemným prekvapením bola výstava obrazov našej rodáčky Oľgy
Petrgalovičovej, ktorá prvý raz ukázala svoje krásne maľby akvarelom, tušom, pastelom
aj batik.
29. novembra sa členovia Matice Slovenskej aj spevácka skupina Teplanka
zúčastnili na otvorení expozície ľudových krojov v Základnej škole Andreja Bagara
v Trenčianskych Tepliciach. Ako hostia boli prítomní riaditeľ Domu Matice Slovenskej v
Prievidzi Vlastimil Uhlár, predsedníčka Matice Slovenskej v našej obci RNDr. Zuzana
Sklenárová, starostovia obcí – našej obce Ing. Milan Berec a Omšenia Alojz Marček, za
mesto Trenčianske Teplice bola prítomná Monika Pšenčíková a riaditeľ základnej školy
Mgr. Jozef Šimún. Podujatie konferovala predsedníčka Matice Slovenskej
v Trenčianskych Tepliciach Zuzana Ďurmeková.
V zasklenej vitríne boli pekne
naaranžované kroje z Trenčianskej Teplej a Omšenia, ktoré budú v stálej expozícií
propagovať umenie našich predkov. V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina
Teplanka, zaspievala Pieseň o rodnej zemi, ktorej hudbu zložil Dominik Holec na slová
básne Rudolfa Dobiáša Potom predviedla svoje pásmo dožinky folklórna skupina Dolina
z Omšenia, patril tam aj obrad čepčenia nevesty. Veľmi pekný príhovor mala Monika
Ilčíková, ktorá si pripravila rozprávanie o histórii odievania.

Za
Za
Za

Za
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Darcovia krvi
V tomto roku za opakované darovanie krvi boli odmenení nasledujúci občania:
100 odberov krvi boli odmenení Kňazovického medailou: Blažej Hošták a Libor Hošták
40 odberov krvi boli odmenení zlatou plaketou:
Michal Vicen a Anton Jakúbek
20 odberov krvi boli odmenení striebornou plaketou: Ing. Michal Masár
PhDr. Elena Kabitskaya
Michal Chovanec
MUDr. Zuzana Hoštáková
Tomáš Bielik
Peter Stískala
Štefan Kadlec
10 odberov krvi boli odmenení bronzovou plaketou: Mgr. Zuzana Pavolková
Stanislav Bielik
Martina Dvorská
Miriam Gábrišová
Bc. Peter Sedlák
Michal Grežďo
Michal Segedi
Mário Vavrek
Peter Podhorský
Mgr. Petra Anetová

Daniela Bočincová
Ing. Jaroslav Malko
Činnosť Trenčianskej železnice
V tomto roku oslávila naša historická električka 107. rokov od svojho vzniku. Jej
priaznivci sa tešia, že jej jazdy sú čoraz častejšie pri príležitosti rôznych spoločenských
a historických udalostí a v letných mesiacoch pravidelne jazdí v piatok, sobotu a nedeľu
podľa cestovného poriadku. Možno konštatovať, že občania si jazdy električkou obľúbili
a zvykli si aj hostia a pacienti prichádzajúci na liečenie do Trenčianskych Teplíc
využívať znovu električku, ako to bolo v minulosti.
Pracovníci železnice v priebehu roka pripravili aj rôzne, tematicky zamerané
jazdy električky podľa plánu jázd, súťaž vo varení gulášu spojenú s návštevou
spolupracujúcej firmy Comextrans, ktorá ako každoročne poskytla ťahače návesových
súprav pre možnosť odviesť sa v kabíne ťahača deťom aj dospelým. Nechýbala ani dobrá
hudba skvelých hudobníkov bratov Dobiášovcov. Pekným podujatím bol deň významnej
osobnosti kraja, Svetozára Hurbana Vajanského, poslednou tradičnou nostalgickou
jazdou bola Mikulášska električka.
Okrem toho sa pracovníci venovali oprave električky, hlavne výmene ložísk
a zvyšovaniu odbornej spôsobilosti zamestnancov. Čiastočnú opravu vykonali aj na
autobuse Karosa a ako bonus zrealizovali reklamný náter autobusu. V depe sa venovali
exponátom malého múzea, nainštalovali rozvod systému jednotného času v historickom
prevedení, rovnako ako aj rozvod ozvučenia celého priestoru depa. Neustále doplňujú
zbierky predmetov historického charakteru, postupne ich renovujú a pripravujú k
vystaveniu. Obecné zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na rekonštrukciu
vykurovania budovy depa, pretože jeho technický stav už nevyhovuje. Ale ani 66 ročná
kotolňa nevyjde nazmar, upravia ju a bude súčasťou historickej expozície depa.
Úspešne zorganizovali spoločné stretnutie bývalých pracovníkov tejto železničky
- rušňovodičov, pracovníkov dielne, majstrov, prednostov depa a železničnej stanice.
Stretli sa ľudia, kedysi každodenne pracujúci na tejto železničke, ktorí takto prispeli k
zachovaniu tohto unikátneho technického skvostu. Pre vzácnych hostí vypravili súpravu
električiek a účastníkov odviezli do Trenčianskych Teplíc a späť. Vek účastníkov bol
úctyhodný, aj vyše 80 rokov, ale nehral na tomto stretnutí rolu.
Pravidelnú letnú víkendovú prevádzku zahájili 2. júla. Je to v poradí už druhý rok
pravidelnej prevádzky električky, ktorú finančne podporili Trenčiansky samosprávny
kraj, naša obec a oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice. Cestovný
poriadok upravili podľa skúseností z minulého roku a letnú prevádzku podporili rozsiahlou
reklamnou kampaňou. Mediálne jazdy podporilo rádio Regina, ich redaktori pripravili
reportáž priamo pri jazde električkou.
4. septembra letnú víkendovú prevádzku ukončili. Previezli 6202 osôb, čo je o
2200 osôb viac ako pri minuloročnej prevádzke. V prvej tretine mesiaca august sa pre
vysoký záujem o jazdy električkou rozhodli vypravovať súpravu spojených dvoch
električiek, čo prispelo k vyššiemu komfortu cestovania. O dobrú prevádzku sa postarali
hlavne rušňovodiči Michal Mikulík a Martin Bielik, sprievodcovia Martina Liščáková, Elena
Cabalová a Ľuboš Pavlačka. Počas letnej pravidelnej prevádzky zabezpečili jazdu 160
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vlakov a odjazdili 1000 km bez jediného zmeškaného spoja, bez jedinej mimoriadnej
udalosti, prevádzkovej poruchy a neschopnosti 65−ročných električiek. Aj to je vizitka
starostlivosti o technický stav týchto už historických vozidiel. Taktiež pravidelne
vykonávali prevádzkovú údržbu koľajiska, budovy a okolia depa.
Považský cukor
16. septembra sa rozbehla repná kampaň. Tento rok bolo takmer o dvojnásobok viac
repy ako minulý rok. Cukrovar bol hneď plný cukrovej repy a kampaň sa rozbehla v plnom
prúde. Predpokladali, že kampaň úspešne ukončia v januári 2017.
Kampaňové výsledky 2012-2016
Rok
2012
2013
2014
2015
2016
Priemer 2012-2016

Úroda buliev
t/ha
47,84
58,34
79,09
59,86
74,73
63,97

Cukornatosť %
16,77
17,59
15,95
16,59
17,06
16,79

Úroda polarizovaného
cukru t/ha
8,02
10,26
12,62
9,93
12,75
10,72

Priemerná úroda v 49. týždni bola na úrovni 74,2 t/ha. Priemerná cukornatosť sa
pohybovala okolo 17,09 %. Vyoraných už bolo takmer 92 % plôch a v prípade priaznivého
počasia sa očakávalo vyoranie zvyšnej repy. Spracovanie cukrovej repy prebiehalo bez
väčších problémov. Keďže v novembri predpovedali mrazy v ďalšom období kampane,
cukrovar upozornil pestovateľov, aby prikryli cukrovú repu na skládkach.
Ako uviedol výrobný riaditeľ spoločnosti Tomáš Adámek, firma Nordzucker
investovala aj v tomto roku do nových technológií a údržby svojich závodov, takže
všetkých 13 závodov je pripravených na tohtoročnú kampaň.
"Cukor vyrábame trvalo udržateľne a na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni. Vďaka
stálym investíciám sme dobre pripravení na túto kampaň a neustále zvyšujeme našu
efektívnosť. Nezabúdame pritom na zlepšovanie našich výsledkov v oblasti životného
prostredia. V tomto roku boli rastové podmienky cukrovej repy skutočne veľmi
priaznivé. Výsev prebehol v celom koncerne síce s miernym oneskorením, slnečné
počasie a vyššie teploty v lete však prospeli dobrému vývoju," uviedol Adámek.
"Cukrová repa je a zostane atraktívnou plodinou v podnikoch. Naším cieľom je
spoločne s poľnohospodármi naďalej zvyšovať výnosy cukrovej repy na hektár a
dlhodobo zabezpečiť konkurencieschopnosť cukrovej repy na liberalizovanom trhu.
Tu sme na veľmi dobrej ceste," zdôraznil Michal Abelovič, predseda predstavenstva
spoločnosti.
Spoločnosť Nordzucker s hlavným sídlom v Braunschweigu je druhým najväčším
výrobcom cukru v Európe a okrem neho vyrába z cukrovej repy bioetanol a krmivá. V 18
výrobných závodoch a rafinériách pracuje približne 3200 zamestnancov.
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Repný deň Považského cukru a.s. v Poľnohospodárskom družstve Devio Nové Sady
sa konal 1. júna. Bol to už 16. ročník a otvoril ho ako zvyčajne predseda družstva Ing.
Juraj Jakubička, ktorý zároveň dodal, že tento ročník je posledným ročníkom v období,
kedy sa pestuje kvótová a nekvótová cukrová repa. Ďalej si prevzal slovo Dr. Gerd
Jung, ktorý oboznámil návštevníkov so stratégiou pestovania cukrovej repy skupiny
Nordzucker do budúcnosti. Vyzdvihol fakt, že za posledných 15 rokov sa podarilo
spoločne zvýšiť hektárový výnos cukru z 5 t na 11 t, čo je zhruba o 0,5 tony ročne
viac. „ Aj v nasledovnom období sa budeme snažiť o zvyšovanie hektárového výnosu
cukru, v období, kedy prestane platiť minimálna výkupná cena za repu a výrobné kvóty
cukru“, uviedol okrem iného vo svojom príspevku Dr. Jung a dodal na záver: „Cukrová
repa má pre pestovateľa stále svoje nezameniteľné miesto v osevnom postupe a tiež ako
predplodina.“ Ing. Michal Abelovič, MSc., predseda predstavenstva Považského cukru
vyzdvihol dobrú spoluprácu medzi Slovenským cukrovarníckym spolkom a Zväzom
pestovateľov cukrovej repy v presadzovaní záujmov vertikály cukrová repa –
cukor a dodal.: „Spoločnosť Považský cukor a.s. preinvestuje v hospodárskom roku
2016/17 1,2 mil. € do modernizácie technologických zariadení a 1 mil. € do údržby
existujúcich technologických zariadení.“
„Len spoločne sme schopní existovať v budúcnosti – vy pestovatelia cukrovej
repy a náš cukrovar“, zdôraznil na úvod svojho príspevku pán Norbert Figmik zo
spoločnosti Považský cukor. Aby pestovanie cukrovej repy bolo aj po roku 2016
konkurencieschopné, bude nutné ešte postupne znižovať náklady na jej
pestovanie a zvyšovať jej kvalitu. Bude potrebná určitá zmena, ktorá dokáže priviesť
obidve strany k lepším výsledkom. Príspevkovú časť ukončila Ing. Eva Tomkuliaková za
Zväz pestovateľov cukrovej repy s posolstvom do budúcnosti: „Robíme všetko pre
zachovanie pestovania cukrovej repy na Slovensku.“
Druhá časť programu bola venovaná praktickým ukážkam herbicídnych,
výživových, insekticídnych a odrodových pokusov. Hlavnou témou praktických ukážok
však bola minimalizácia prípravy pôdy s názornými ukážkami pojazdov štyroch typov
podmietačov. Preferovaný bol radličkový podmietač typu top-down. Dôležité je, že
návštevníci mohli v skupinách prejsť aj výstavu mechanizmov pre cukrovú repu od
kultivátorov až po plečky. Tento ročník Repného dňa sa tešil veľkému - rekordnému
počtu návštevníkov, čo je dôkazom záujmu všetkých zainteresovaných strán
o pokračovanie pestovania cukrovej repy na Slovensku. Považský cukor a.s. je súčasťou
cukornej vertikály, ktorá na Slovensku spolu vytvára okolo 3000 pracovných miest.

Poľnohospodárske družstvo TN – Opatová
V rastlinnej výrobe sa družstvo zameriava hlavne na produkciu tržných plodín a to
obilnín, olejnín, cukrovej repy a krmovín. Tieto produkovali na znížených výmerách z
dôvodu redukcie živočíšnej výroby. Celkový podiel rastlinnej výroby na tržbách dosiahol
81,10%.
Živočíšna výroba pokračovala chovom jatočného dobytka a kráv bez trhovej
produkcie mlieka s podielom na celkových tržbách 11,30%.
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Služby obmedzili len na prenájom objektov, poľnohospodárske služby a práce s
mechanizmami s podielom 7,6% na celkových tržbách.
V priebehu roka prevládali vhodné klimatické podmienky pre rastlinnú výrobu, čo
sa odrazilo vo zvýšenej produkcii jednotlivých plodín.
Rastlinná výroba
• Produkcia pšenice ozimnej dosiahla 978,0 ton, pšenice jarnej 378,0 ton a
tritikale 92,8 ton. Celková produkcia husto siatych obilnín bola 1448,8 ton, čo je
viac o 198,8 ton ako v minulom roku.
• Kukurica na zrno dosiahla produkciu 502,2 ton, čo je viac o 109,7 ton ako
v minulom roku.
• Produkcia repky bola 383, ton, bolo to o 136,6 ton viac ako v predchádzajúcom
roku.
• Cukrová repa dosiahla produkciu 4486,3 ton, čo je viac o 1464,4 ton ako
v minulom roku.
• Sója dosiahla produkciu 94,5 ton.
Okrem uvedených plodín vyrobili 132,8 ton lúčneho voľného sena a 430 kusov balíkového
sena. Kukuričnú siláž vyrobili v objeme 810 ton a senáž z lucerny v objeme 498 ton.
Tržby v rastlinnej výrobe z vlastných výrobkov dosiahli 494.318,- € čo je viac o
19.540,- € ako predchádzajúci rok. Na zvýšení tržieb sa podieľala hlavne dobrá
produkcia husto siatych obilnín. Dotácie dostali vo výške 197.017,- € čo je menej o
7.052,- € ako v minulom roku. Spolu dotácie za dva roky klesli o 37.052,- €.
Celkom rastlinná výroba dosiahla zisk vo výške 163.822,- € , čo je viac o 32.431,- € ako
v minulom roku.
Živočíšna výroba
Výrobnú činnosť živočíšnej výroby zredukovali a pokračujú len v chove hovädzieho
dobytka bez trhovej produkcie, vo výkrme býkov a odchove teliat.
Stav hovädzieho dobytka k 31. 12. 2016
• Teľatá do 6 mesiacov
5
• Jalovice do 2 rokov
50
• Býky do 2 rokov
10
• Vysokoteľné jalovice
15
• Kravy bez trhovej produkcie
50
SPOLU
130
Celkové tržby živočíšnej výroby z vlastných výrobkov dosiahli 68.949,- € čo je menej len
o 3.839,- € ako v roku 2015. Predali 58 býkov, 6 jalovíc a kráv bez trhovej produkcie.
Realizačné priemerné ceny boli u býkov 1,65 €/kg živej váhy a u jalovíc 1,20 € /kg živej
váhy.
Celkovo na živočíšnu výrobu dostali dotáciu 6.511,- €. Živočíšna výroba naďalej tvorí
stratu – v roku 2016 dosiahla -78.734,- €.
Služby
Tržby zo služieb mali nárast a dosiahli 46.408,- €. Z poľnohospodárskych služieb
a prenájmov pôdy mali tržby 26.639,- €, z prenájmu objektov 7.750,- €, za práce s
mechanizmami a práce dielne získali 11.659,- €
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V roku 2016 obstarali investície vo výške 64 451,- € , z toho:
• Samostatné hnuteľné veci
v hodnote 987,- €
• Základné stádo
63 464,- €
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov za rok 2016 bol 24. Ročná produktivita
práce v tržbách dosiahla 25 405,- € na prepočítaného pracovníka, čo je nárast 8,80 %
oproti roku 2015. Priemerná mesačná mzda na jedného prepočítaného pracovníka bola
740,00 € .
Materská škola
Vo februári materskú školu navštívili členovia poľovníckeho združenia bratia
Gustáv a Róbert Toporoví. Priblížili deťom prácu poľovníkov, ochranu prírody
a starostlivosť o zvieratá. Deti mali možnosť aj dotýkať sa trofejí srnčej, jelenej či
diviačej zveri, uvidieť preparované šelmy, napríklad líšku, jazveca alebo vtákov –
bažanta, sluku. Deti boli nadšené, pretože sa s touto činnosťou zoznámili prvý raz
a veľmi sa im táto činnosť zapáčila.
9. februára mali v zasadačke požiarnej zbrojnice deti z materskej školy tradičný
karneval pod heslom: „Keď šašovia ožívajú, fašiangy sa začínajú“. Deti si samé
pripravovali svoje masky, o to viac sa tešili na túto udalosť. Dobrú náladu robil Šašo
a Jašo, zabávali deti a pripravili pre ne rôzne súťaže a prekvapenia.

JABĹČKO – JABĹČKO, JABĹČKO – SPRAVÍ HNEĎ VOŇAVÉ A SLADKÉ.
KONIEC KAŽDEJ HÁDKE,
JABĹČKO – JABĹČKO, ŽIADA SA MI DO JABĹČKA MÁM NA TEBA CHUŤ
MÄKKO ZAHRYZNÚŤ!

Takto vítali deti materskej školy svojich rodičov a hostí 26. októbra v tvorivej dielní
svojej školy. Tvorivé dielne venovali tomuto zdravému a šťavnatému plodu. Deti spolu s
rodičmi prežili nezabudnuteľné kreatívne popoludnie plné radosti, chutí, vôní, tvorivosti
a zábavy. Žiaci od rána prinášali do materskej školy hotové výtvory z jabĺk do súťaže:
„Čarovné jabĺčko“. Mamičky povyťahovali recepty od starých mám a upečené dobroty aj
s receptami priniesli na ochutnávku. V úvode tvorivých dielní riaditeľka Mária Baštugová
privítala starostu obce Ing. Milana Bereca, prednostku RNDr. Zuzanu Sklenárovú,
rodičov a všetky deti. Akciu zahájili predškoláci z triedy „Slniečko“ veselými pesničkami
a pútavou scénkou „O jabĺčku“. Detským hlávkam vyzdobeným pestrými čelenkami so
symbolom „Jabĺčka“, ktoré si deti zhotovili samé v triedach za pomoci učiteliek už nič
nebránilo dať sa do tvorenia. Sršali nápadmi, ktoré za pomoci rodičov smelo realizovali.
Hotové výrobky naaranžovali vo vestibule školy a vytvorili prekrásnu výstavu. Cieľom
aktivity bolo upevniť spoluprácu s rodičmi a pozitívnu klímu vo vzťahu dieťa – rodič –
materská škola, vyvrcholila veselými súťažami, oceňovaním víťazov, ochutnávkou
jablkových dobrôt, pitím jabĺčkového čaju. V závere predškoláci prítomných naučili
veselý tanec „ O jabĺčku“ .
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Základná škola
V tomto roku bol vyhlásený konkurz na obsadenie miesta riaditeľa základnej
školy. Konkurz vyhrala predtým zástupkyňa školy Ing. Gabriela Zuberová, stala sa novou
riaditeľkou školy. Zástupkyňou riaditeľky školy sa stala PaedDr. Lucia Gancarčíková.
MOTTO školy: „ KTO MÁ TRPEZLIVOSŤ, DOKÁŽE VŠETKO, ČO CHCE “
Benjamin Franklin
Rada školy pracovala v tomto roku v zložení:
Predseda
Mgr. Beáta Vavrová
Pedagogický pracovník
Mgr. Barbora Burianová
Zástupcovia rodičov
Ing. Ján Holec, Ing. Jarmila Svitanová, Gabriela
Bolečková, Peter Kadlec
Zástupcovia zriaďovateľa
Ing. Eva Mydlová, Mgr. Kristína Bulková,
Mgr. Ján Vallo, Monika Mozoláková-Bubeníková
Nepedagogický zamestnanec
Beáta Komorníková
V tomto školskom roku navštevovalo školu spolu 276 žiakov, ktorí sa učili v 17 triedach.
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na stredné školy bola výborná. Celkom
bolo prijatých 35 žiakov na tieto školy:
8-ročné gymnázium
1 žiak
Gymnázium bilingválne
2 žiaci
Gymnázium 4-ročné
5 žiakov
Stredná odborná škola 4-ročná
14 žiakov
Stredná odborná škola 3-ročná
4 žiaci
Stredná odborná škola 2-ročná
1 žiak
Hotelová akadémia
1 žiak
Stredná zdravotná škola
2 žiaci
Stredná priemyselná škola
5 žiakov.
Škola získala dobré výsledky vo vedomostných súťažiach:
• Anton Farula sa umiestnil na 2. mieste v okresnom kole Pytagoriády
• Rebecca Tunegová získala 1. miesto a Gréta Lombardo 2. miesto v súťaži
Šaliansky Maťko.
Škola v spolupráci so svojim žiakmi v priebehu celého školského roka pripravili veľa
zaujímavých programov a tematických výstav. Ako napríklad Deň jablka, Deň mlieka,
Medzinárodný deň umývania rúk, Medzinárodný deň školských knižníc, Čitateľský
maratón, Európsky deň rodičov a školy, Týždeň športu, Európa v škole, Detský čin roka,
Nočná škola, Olympijský festival detí a mládeže, Zber papiera, Týždeň vedy pre
2.stupeň, Týždeň cudzích jazykov pre I. a II. stupeň, Týždeň histórie a geografie.
Žiaci vo svojom voľnom čase pracovali v nasledujúcich záujmových krúžkoch:
Názov záujmového krúžku
Počet Vedúci krúžku
žiakov
Pozemný hokej
7
Anna Uherková
Športové hry - chlapci 1. -9. ročník
64
Mgr. Klaudius Bilovský
Športové hry - dievčatá 5. - 9. ročník
14
Mgr. Klaudius Bilovský
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Stolný tenis, Bedminton
Aerobic
Výtvarný krúžok 1. - 9. ročník
Všetkovedko
Hravá matematika a slovenský jazyk v 4.
ročníku
Malá kuchárka
Aj počítač vie čarovať 1 . - 2. ročník
PC junior 5. 9. ročník / Šach
Tvorivá práca s učebnicou Slovenčiny 9.A,B

29
7
20
16
12

Mgr. Klaudius Bilovský
Mgr. Ingrid Lysáková
Mgr. Ida Králiková
Mgr. Mária Balážová
PaedDr. Lucia Gancarčíková

14
11
13
28

Mgr. Rerich Mercellová
Mgr. Ingrid Lysáková
Mgr. Martin Genzor
Mgr. Ida Králiková,
Mgr. Jana Mikolášková
Mgr. Zuzana Komárková,
Mgr. Marta Kvasnicová
Mgr. Marta Brunovská

Tvorivá práca s učebnicou Matematiky
29
9.A,B.
Tvorivá práca s učebnicou matematiky
11
8.A,B.
Bystré hlavy 2. ročník
10
Keramika 1. - 4. ročník
23
Anglický jazyk pre Materskú školu
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Mgr. Eva Zemanovičová
Mgr. Rerich Mercellová
Mgr. Barbora Burianová,
Mgr. Jana Sládeková

Spolupráca s rodičmi sa uskutočňuje prostredníctvom Rady rodičov, v ktorej má
zastúpenie každá trieda. Predkladá vedeniu školy jednotlivé námety, podnety a problémy
zo schôdzok rodičov, organizuje spoločné aktivity ako sú Európsky deň rodičov a školy,
Príchod Mikuláša, Rodičovská zábava, Karneval, Deň detí, otvorenie a ukončenie
školského roka. Podieľa sa na odmeňovaní žiakov za úspešnosť v súťažiach i za výborný
prospech. Činnosť zabezpečuje Občianske združenie pod názvom Združenie rodičov
školy pri Základnej škole v Trenčianskej Teplej.
Posledný januárový týždeň sa žiaci základnej školy zabávali na školskom karnevale,
na ktorom sa zúčastnili aj klauni s cirkusom Tramtalini. Žiaci mali možnosť vyskúšať si
streľbu z kuše, byť vtipnejší ako najvtipnejší klaun a súťažiť v iných
aktivitách. Najšikovnejšie masky v závere karnevalu mohli podpísať pracovnú zmluvu s
týmto cirkusom. Najkrajšie a najoriginálnejšie masky boli odmenené hodnotnými cenami a
zároveň sa všetky masky zapojili do tomboly.
Dňa 18. februára sa na uskutočnila vo veľkej telocvični základnej školy súťaž
v crossfite. Crossfit je kondičný a silový program, ktorého cieľom je rozvíjať fyzickú
kondíciu, v jeho súťažnej forme ide o snahu vykonať cvičenia ako nasledujú za sebou
technicky správne v čo najrýchlejšom čase.
V tento deň sa pre žiakov 8. a 9. ročníka a ich rodičov konal Európsky deň rodičov a
školy. Boli prítomné nielen stredné školy a stredné odborné školy, ale aj zamestnávatelia
zo širokého okolia, ktorí sú zapojení do duálneho vzdelávania so strednými školami. Žiaci
mali možnosť dozvedieť sa viac o učebných a študijných odboroch a ľahšie sa rozhodnúť
o svojom ďalšom štúdiu.
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Siedmaci a ôsmaci sa 22. septembra zúčastnili skutočne veľmi zaujímavej a pútavej
exkurzie v obci Modrá v Českej republike. Žiaci najprv navštívili areál Živá voda,
v ktorom sa oboznámili so sladkovodnou expozíciou – krajinou s vodnými živočíchmi
i rastlinami rieky Moravy a jej priľahlých potokov. Taktiež mali možnosť prejsť
tunelom, ktorý meria 8 metrov, nachádza sa 3,5 metra pod hladinou vody a plávajú v ňom
zaujímavé druhy rýb. Neskôr sa žiaci presunuli do archeologického skanzenu Velehrad,
v ktorom mohli nazrieť do príbytkov starých Slovanov, upiecť si chutné placky, strieľať
z luku, vidieť ako sa kedysi vyrábala keramika, naučiť sa niečo o minulosti s múdrym
mníchom či lepšie sa prizrieť voľne pobehujúcim prasatám, sliepočkám, kozičkám alebo
oslíkovi Figovi.
V rámci európskeho týždňa športu, ktorý bol vyhlásený v dňoch 12. – 16. septembra
usporiadali v škole športový deň. V nezvyčajne horúcom počasí, ktoré bolo v tých dňoch
mali žiaci možnosť preveriť si sily v atletickom päťboji a v kolektívnych športoch:
dievčatá vo vybíjanej a chlapci vo futbale. Atletický päťboj obsahoval päť disciplín:
behy na 50 a 1000 metrov, skok z miesta, hod 2 kg plnou loptou z miesta a počet sed –
ľah (tzv. brušákov) za jednu minútu. Z každej triedy boli vybraní výkonnostne najlepší
piati žiaci, ktorí si vyššie uvedené disciplíny rozdelili. Výkony jednotlivcov prepočítali na
bodové hodnoty podľa veku a pohlavia súťažiacich (30 – 70 bodov za jednu disciplínu)
a spočítali dohromady v rámci jednej triedy. Po urputných bojoch a za hlasného
povzbudzovania spolužiakov dosiahli mladí športovci výborné výsledky. Po prepočítaní na
body sa jednotlivé triedy umiestnili nasledovne:
1. miesto
2.miesto
3. miesto
4 – 5. miesto
6.miesto
7. miesto

žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
žiaci

VII.B
VI.A
IX.B
VIII.A, IX.A
V.A
VII.A

získali

280 bodov
275 bodov
265 bodov
po 260 bodov
245 bodov
235 bodov

24. októbra škola oslávila 45. výročie vzniku školy. Na slávnostnom programe, ktorý sa
konal v popoludňajších hodinách v priestoroch školy sa zúčastnili pozvaní hostia,
pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, rodičia, terajší a bývalí žiaci školy.
Pozvanie s radosťou prijali mnohí významní hostia, zástupcovia obce, zástupcovia
samosprávy a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň v tento deň školu
navštívili aj pedagógovia a žiaci z partnerskej školy z Uherského Ostrohu. Počas
slávnostného programu mladší žiaci tancovali ľudové tance, hrali divadielko, spievali
anglickú pieseň a recitovali básne o škole, ktoré napísali žiaci druhého stupňa. Piataci
hrali piesne na flaute, siedmaci nakrútili v spolupráci s pani učiteľkou Barborou
Burianovou pekné videá o škole a v závere žiačky deviateho ročníka zatancovali moderný
tanec. Po skončení slávnostného programu sa konala prehliadka školy, na ktorej pozvaní
hostia skonštatovali, že priestory školy sú naozaj krásne a útulné.
Škola zapojila aj do Medzinárodného dňa školských knižníc. Realizovali ho priamo
v knižnici, aj v triedach, odborných učebniach a miestnostiach školy. V týchto
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priestoroch boli zriadené stanovištia, v ktorých museli žiaci plniť rôzne úlohy týkajúce
sa vyučovacích predmetov. Do projektu SA nezapojili len žiaci školy, ale aj žiaci zo
zahraničia – z Čiech. Všetci svorne a spoločnými silami tvorili a plnili jednotlivé úlohy.
Každý žiak bol neoddeliteľnou časťou svojej skupiny, každý žiak priniesol do svojho tímu
svoje vedomosti, schopnosti, obratnosť či kreativitu. Týmito aktivitami chceli poukázať
na dôležitosť spolupráce a kooperácie medzi žiakmi. Žiaci si uvedomili, aké je dôležité
mať pri sebe niekoho, kto nám napovie, podá pomocnú ruku a podporí nás, keď niečo
nevieme alebo nezvládame. Zároveň si žiaci našli nových kamarátov, ktorí hoci nehovoria
tou istou rečou majú veľa spoločného. Zapojili aj do projektu Záložka do knihy spája
školy a ako partnerskú školu si zvolili práve Základnú školu Uherský Ostroh. Cieľom
projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a
osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.
Záložky boli vymenené osobne, samozrejme v mene žiakov, medzi učiteľkou Idou
Králikovou a zástupkyňou z Uherského Ostrohu Monikou Konečnou. Žiakov práca na
záložkách naozaj bavila, záložky zdobili do najmenších detailov, naplno využili svoju
fantáziu i tvorivosť. Všetci zapojení opäť preukázali svoju kreativitu, bohatú fantáziu
i ochotu nadviazať nové kontakty. Záložky od priateľov z Českej republiky sa žiakom
veľmi páčili.
Spojená škola internátna
Motto školy:

Čas nezastavíme... Tváre rokmi sa menia,
z detí mladí ľudia vyrastú.
Myšlienka rodiny v našej škole vždy bude ukrytá.

Dávame šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu
umožnené zažiť úspech.
Hlavným cieľom primárneho vzdelávania školy je rozvinúť kľúčové spôsobilosti
ako kombináciu vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho
postihnutia na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná. V tomto roku otvorili
triedu pre zdravotne znevýhodnené deti vo veku od 3 do 6 rokov, čiže špeciálnu
materskú školu. Vzdelávajú tu deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom,
inými pervazívnymi poruchami a deti s mentálnym postihnutím.
Absolventi programu primárneho vzdelávania s ľahkým stupňom mentálneho
postihnutia majú rozvinuté čitateľské zručnosti ako aj zručnosti v práci s textami. Sú
schopní komunikovať v štátnom jazyku ústnou aj písomnou formou. Získajú vedomosti a
zručnosti v oblasti matematiky a informačných technológií. Sú schopní získané poznatky,
zručnosti a návyky aplikovať v konkrétnych praktických a životných situáciách.
Organizačné zloženie školy :
Špeciálna základná škola internátna, vychováva a vzdeláva žiakov s ľahkým,
stredným a ťažkým mentálnym postihnutím. Zároveň zabezpečuje denné aj individuálne
vzdelávame žiakov s pervazívnou vývinovou poruchou- detským autizmom, ktorí sú
mentálne postihnutí. Po ukončení školy žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím môžu
pokračovať v štúdiu na odborných učilištiach, alebo v štúdiu v našej praktickej škole
internátnej.
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Praktická škola internátna je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných
absolventov špeciálnej základnej školy s ľahkým mentálnym postihnutím a pre
absolventov špeciálnej základnej školy, ktorým bolo diagnostikované stredné a ťažké
mentálne postihnutie.
Žiaci sú po ukončení štúdia zacvičení v prácach profilujúceho voliteľného predmetu, na
vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby pomocné práce v kuchyni v záhradníctve, aranžovanie, výroba keramiky a podobne.
Špeciálna materská škola poskytuje predškolskú výchovu a vzdelávanie deťom so
zdravotným znevýhodnením ( narušená komunikačná schopnosť, autizmus a pervazívne
vývinové poruchy, mentálne postihnutie, porucha správania, zrakové postihnutie, sluchové
postihnutie, telesné a viacnásobné postihnutie).
Súčasťou spojenej školy je školský internát , ktorý poskytuje ubytovanie žiakom
špeciálnej základnej školy internátnej a praktickej škole internátnej. Zároveň žiakom 1.
- 10. ročníka organizačnej zložky špeciálna základná škola internátna poskytuje možnosť
po vyučovaní pracovať v školskom klube detí.
Personálne obsadenie školy :
Riaditeľka školy
Učiteľky

Mgr. Eva Ševčíková
Mgr. Katarína Adamíková
Mgr. Magdaléna Granačková
Mgr. Eva Yilmazová
Mgr. Monika Heldáková a katechétka
Mgr. Marianna Vasiľová/autisti
Mgr. Jana Bougdar
Ing. Darinka Bežáková
Vychovávateľky
Emília Ružičková
Jarmila Orthová
Mária Ronec Gurínová
Júlia Gunárová
Anna Ondrovičová asistentka učiteľa
Žiaci sa učili v 6 triedach špeciálnej školy a vo dvoch triedach praktickej školy. Spolu
mali 40 žiakov.
Zloženie rady školy:
Predseda
Anna Ondrovičová - za pedagogických zamestnancov
Podpredseda
Elena Holá, za nepedagogických zamestnancov
Členovia:
za pedagogických zamestnancov Mária Ronec-Gurínová za zriaďovateľa školy :
Mgr. Jarmila Rajnincová Mgr. Iveta Kováčiková
JUDr. Ivana Salinková
za rodičov :
PhDr. Ingrid Koščová
Ján Bulko
Tomáš Rapaič
Jarmila Králová
Dana Maršálková
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V tomto roku škola oslávila 30. výročie založenia školy, ktoré oslávila
v spolupráci so žiakmi aj rodičmi. Pripravili krásny kultúrny program a veľa darčekov pre
hostí.
V kronike školy sa uvádza, že v spojenej školy internátnej škole sa začalo učiť 15.
septembra 1986. Uplynulo odvtedy 30 rokov a v priebehu tohto obdobia sa upevnila a
vyšpecifikovala identita školy, jej orientácia, nezávislosť. Zároveň sa ukázal jej rodinný
charakter. Škola bola otvorená pre 30 detí z pásma strednej mentálnej retardácie,
riaditeľkou školy bola do konca augusta 2012 PaedDr. Eva Tobolková. V školskom roku
1998/1999 vznikla praktická škola internátna a začali v nej vzdelávať absolventov
pomocnej školy internátnej. V roku 2000 bola škola premenovaná z pomocnej školy
internátnej na špeciálnu základnú školu internátnu. V škole sa začali vzdelávať aj
mentálne postihnutí žiaci z pásma ľahkej a ťažkej mentálnej retardácie. Vytvorením
špeciálnych škôl a zánikom pomocných škôl sa umožnilo zákonným zástupcom vzdelávať
svoje deti v mieste bydliska. Zvýšil sa počet žiakov vzdelávaných v špeciálnej základnej
škole. Toľko z histórie školy.
Žiaci školy dostali pri príležitosti tohto výročia od predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku krásny dar – finančný príspevok 500 eur
a tým dostali možnosť usporiadať výlet na Donovaly.
Okrem vyučovacieho procesu sa personál školy so svojimi žiakmi venoval
mimoškolskej činnosti, akými boli:
• Povedzme násiliu STOP – zhotovenie nástenky, prevencia šikanovania
• Medzinárodný deň bez internetu – hľadanie informácií nielen v encyklopédiách
• Deň komplimentov – ovládanie svojho správania sa a vyslovovanie
komplimentov, vyhodnotenie najkrajšieho prijatého komplimentu
• Ochutnávka zdravých jedál – „zdravý jedálny lístok na 1 deň“
• Projekt: Kŕmime vtáčiky...Príprava potravy pre vtáčiky, sledovanie vtáctva zime...
• Fašiangová šiškáreň – príprava a ochutnávka šišiek a školský karneval
• Európsky deň 112 – akciu pripravilo Ministerstvo vnútra SR pre vybrané školy s
praktickými ukážkami (prevencia kriminality, premietnutie videa „Ako vyhľadať
pomoc (zneužívanie čísla 112)“ z projektu Emka to vie; prezentácia, poskytnutie
prvej pomoci.
• Sviatky jari – Veľká noc, výstavka k Veľkej noci, súťaž o najkrajšiu „Veľkonočnú
triedu“
• Svetový deň vody, hry a pokusy s vodou
• Drogy a ich nezdravý a škodlivý vplyv na organizmus
• Marec – mesiac knihy – knižné kútiky s literatúrou o zdravom životnom štýle
• Návšteva lesoparku Brezina Trenčín – turistická vychádzka
• Zapojenie žiakov do súťaže zručnosti žiakov špeciálnych základných škôl –
hlinené kráľovstvo, v ktorom sa žiakom priblížil svet rozprávok - dvaja žiaci boli
ocenení.
• Apríl mesiac lesov– súťaž v poznávaní stromov v obci a jej okolí, plagát formou
projektu, krátky popis stromov, využitie, obrázok, kresba, čistíme Dubovec
• Celoslovenský XVI. výtvarný salón znevýhodnených detí 2016
• Rok na slovenskej dedine organizovala špeciálna škola internátna v Púchove,
výtvarné práce žiakov boli ocenené na výstave.
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•

8. ročník Olympijský festival Športové súťaže (behy, hody), vedomostné testy o
olympizme a úspešných športovcoch Slovenska, výtvarná súťaž.

V školskom roku pracovali v škole tieto záujmové krúžky pod vedením učiteliek:
Keramický krúžok

8 žiakov

Mgr. Eva Yilmazová

Hrnček var

9 žiakov

Eva Masárová

Vševedko

7 žiakov

Mgr. Eva Yilmazová

8 žiakov

Mgr. Magdaléna
Granačková

6 žiakov

Mgr. Marianna Vasiľová

Relaxačno-pohybový
Artefiletika

Žiacky parlament tvorí 7 žiakov, štyria zo špeciálnej základnej školy traja
z praktickej špeciálnej školy. Zasadnutia sa konajú podľa plánu, ktorý dopĺňajú podľa
potrieb. Hlavným poslaním žiackeho parlamentu je vyjadrovať sa k podstatným otázkam,
návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, zastupovať žiakov vo vzťahu
k vedeniu školy, predkladať návrhy a stanoviská, podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní
školského poriadku, spolupracovať na projektoch a aktivitách, ktoré reprezentujú
školu. Celoročne sa školský parlament
• podieľal na organizovaní jednotlivých aktivít pre žiakov školy
• presadzoval a chránil záujmy žiakov školy a zastupoval ich
• riešil prípadne priestupky žiakov a usmerňoval nevhodné správanie v škole a mimo
školy
• hľadal spoločné postupy, navrhoval opatrenia na zlepšenie všetkých činností
v škole
• vylepšoval vzájomné vzťahy medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami,
odstraňoval vzájomné nedorozumenia a predchádzal im.
V mesiaci novembri škola zorganizovala metodický deň Rok čitateľskej gramotnosti
pre špeciálne školy z nášho regiónu. Čitateľská gramotnosť bola inšpirovaná knihou
Hrdinovia dejín, ktorej autorky Silvia Havelková a Denisa Križanová sa zúčastnili i
metodického dňa. Do školy zavítali dôchodkyne v rámci aktivít Tvorivé dielne –učili sa
pracovať s keramickou hlinou. Vytvárali dielka z hliny a zároveň odovzdávali svoje
skúsenosti z oblasti tradičných remesiel. Jesenné obdobie v škole bolo zamerané na
vianočnú tematike a prípravou na výstavu Vianočné inšpirácie, ktorú organizuje oddelenie
kultúry v obci. Eva Tiburáková spolu so staršími žiakmi špeciálnej základnej školy piekla
a učila ich ozdobovať medovníčky na kultúrne predstavenie žiakov školy s názvom
Vianočná rozprávka, ktoré sa konalo
16. decembra. Žiaci praktickej školy sa
zdokonaľovali v papierovom pletení košíkov pod vedením Viery Bučencovej. Sviatok
svätého Mikuláša oslávili v Mikulášskej električke v sobotu 3. decembra a 6. decembra sa
Mikuláš s čertom i anjelmi stretli so žiakmi priamo v škole. Veľkú vďaku vyjadrila škola
ľuďom, sponzorom, ktorí žiakom školy pomáhali pri realizácii aktivít. Zároveň poďakovala
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za mikulášske balíčky a darčeky pod vianočný stromček, ktoré im pomohli zabezpečiť
firmy, pôsobiace v obci - hlavne Mäsovýroba Hôrka, MG Market Gazdík, záhradnícke
potreby Hanincová, Potraviny BONA aj anonymní darcovia z obce.
Zo života farnosti
V roku 2016 bolo v našej farnosti pokrstených 16 detí, z toho 10 chlapcov a 6
dievčat.
Keďže v súčasnej dobe mladí ľudia žijú v spoločnej domácnosti bez toho, aby mali
uzákonené svoje manželstvo, treba poznamenať, že aj ich deti sa potom rodia často
v nezákonitom manželstve. V tomto roku bolo 13 detí pokrstených zo zákonitých
manželstiev a 3 deti z nezákonitých manželstiev.
V našom kostole bolo uzatvorených 7 sobášov.
Sviatosť prvého svätého prijímania prijalo 23 detí.
Bolo odslúžených 58 pohrebov, z toho pre ženy 34 a pre mužov 24.
Dňa 14. mája naša farnosť pripravila jednodňovú púť do svätyne Božieho
milosrdenstva Krakov – Lagiewniki. Prešli svätou bránou, pomodlili sa vo svätyni,
prezreli si jej architektúru aj jednotlivé kaplnky. Zvlášť sa zastavili pri slovenskej
kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Potom sa zúčastnili na svätej omši v kláštornej
kaplnke, kde sa nachádza obraz Milosrdného Ježiša, ktorý si pútnici uctili. Potom
navštívili svätyňu Jána Pavla II a vybrali sa na Kalváriu Zebrzydowsku. Toto pútnické
miesto navštevoval od svojej mladosti pápež Ján Pavol II a daroval tomuto miestu zlatú
ružu, ktorá sa nachádza pri zázračnom obraze Matky Božej. V tejto bazilike mali
mariánsku májovú pobožnosť a krátku adoráciu. Na záver navštívili rodné mesto pápeža
Wadowice. Vo farskom kostole tohto mesta sa pomodlili pri krstiteľnici, kde bol
pokrstený budúci pápež Karol Wojtyla.
19. júna sa naši farníci vybrali do večného mesta Ríma. Prvú zástavku mali
v Assisi, kde si prezreli baziliku St. Maria degli Angel. Nachádza sa tam aj cela, kde
zomrel sv. František a malý kostolík Porciunkula, ku ktorému sa viažu počiatky
františkánskej rehole.
Tu mali aj svätú omšu. Potom navštívili Baziliku sv. Kláry
s hrobom svätice, Dóm sv. Rufína, kde sa nachádza krstiteľnica v ktorej boli sv. Klára aj
sv. František pokrstení. Nadchla ich Bazilika sv. Františka, kde sa nachádza krásna
fresková výzdoba. Potom nasledovala cesta do samotného Ríma. Navštívili tam slovenské
pápežské kolégium sv. Cyrila a Metoda, kde ich veľmi milo privítali a pohostili. V Ríme si
prezreli všetky hlavné pamätihodnosti – Koloseum, Baziliku sv. Klimenta, hrob sv. Cyrila,
Benátske námestie, Kapitolu a navštívili kostol Panny Márie Aracoeli.
Klub dôchodcov
V súčasnej dobe má klub 103 členov, pri klube pracuje 9-členný výbor, ktorý sa
zaoberá prípravou akcií a podujatí pre svojich členov.
9. januára pripravili novoročné posedenie, bolo prítomných 76 členov organizácie.
Členovia výboru pripravili chutné občerstvenie a hudobný program – do tanca a na
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počúvanie hrali a spievali bratia Dobiašoví. Na záver odmenili 31 jubilantov, ktorí dostali
drobné darčeky a vyslovili im poďakovanie za dlhoročnú prácu.
V máji navštívili arborétum Mlyňany, kde si prezreli vzácne dreviny a navštívili
zámok v Topoľčiankach. Arborétum Mlyňany založil v roku 1892 uhorský šľachtic Dr.
Štefan Ambrózy-Migazzi. Pohnútkou pre jeho výsadbu boli jeho časté cesty do južného
Talianska. Preto do lesíka pri kaštieli začal spolu s českým záhradníkom Jozefom
Mišákom postupne vysadzovať dreviny od zahraničných dodávateľov z Nemecka,
Francúzska a Anglicka. Sadili najmä cudzokrajné vždyzelené dreviny, ktorým vytvárali
podmienky na aklimatizáciu v našom prostredí. Dnes je v Mlyňanoch Ústav dendrobiológie
Slovenskej akadémie vied, ktorý sa zaoberá výskumom cudzokrajných a domácich drevín.
Pre členov pripravili aj zájazd do poľského mesta Jablonka na jarné veľkonočné
nákupy. Spolupracujú aj so základnou organizáciou záhradkárov, napríklad pri výsadbe
kvetov, čistení okolia okolo pamätníka nášho rodáka akademického maliara Štefana
Straku alebo príprave výstavy ovocia a zeleniny.
Tiež pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov zorganizovali návštevu lesnej
železnice vo Vychýlovke a navštívili aj Slovenský orloj v Starej Bystrici. Nevynechali ani
obľúbené kúpanie v kúpeľoch Podhajská, kde sa členovia organizácie spolu s rodinnými
príslušníkmi chodia kúpať a relaxovať. Pre veľký záujem zorganizovali znovu zájazd do
poľského Nového Targu na vianočné nákupy. Členky organizácie sa aktívne zúčastnili na
výstave Vianočné inšpirácie, kde predviedli svoje výrobky a zručnosť a tiež pomáhali pri
jej príprave.

Jednota dôchodcov
Organizácia má teraz 76 členov, riadi ju 9-členný výbor v súlade so Stanovami
Jednoty dôchodcov Slovenska. 2. marca sa členovia organizácie zúčastnili na 8. ročníku
stretnutia seniorov pod názvom Piesne a verše v jeseni života, na ktorom bolo
prítomných 31 organizácii Jednoty dôchodcov okresu Trenčín. Súťažili ľudové spevácke
súbory Opatovčan, Dolinečka Trenčianske Stankovce, Kolovrátok Melčice, Sihotiar,
Drietomanka a iné. Samozrejme, že súťažila aj naša spevácka skupina Teplanka a seniori
v prednese poézie a prózy. Niektorí predniesli aj svoje vlastné básne. Za najlepší bol
vyhlásený súbor Stankovčan a v prednese zvíťazil Ján Horňáček prednesom básne
Milana Rúfusa Bratia o ľudskej pravde.
V júni sa piati členovia organizácie zúčastnili na športových hrách, pripravených
Jednotou dôchodcov v Novej Dubnici. Súťažili v hode valčekom, hode loptou, streľbe do
terča a v behu.
Tiež sa zúčastnili na turistickom pochode a prehliadke okolia mesta Selec.
V auguste má organizácia už tradične svoj stánok na remeselníckom jarmoku
v Trenčianskych Tepliciach. V dvoch stánkoch predstavili ručné práce súvisiace
s vyšívaním súčastí teplanského kroja a krojované bábiky. Pre členov organizácie
pripravili zaujímavý výlet do Košíc, cestovali vlakom a cesta bola veľmi zaujímavá.
V septembri usporiadali už tradičné opekanie slaninky, klobásky a kuracinky u Pavla
Koštialika v Dobrej.
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V októbri sa predsedníčka našej organizácie Daniela Kováčová zúčastnila na
celoslovenskej výstave Zlaté ruky, kde boli predstavené rôzne remeselnícke a výtvarné
diela členov Jednoty dôchodcov z celého Slovenska.
Okrem toho členky výboru v priebehu celého roka pomáhali pri zabezpečovaní
všetkých kultúrnych a spoločenských podujatí obce.
Základná organizácia Zväzu záhradkárov
Plán práce organizácia plnila priebežne počas celého roka. Členovia výboru Štefan
Masár, Vladimír Petrgalovič, Rudolf Šandora, Jozef Robota, Ján Košút, Marta Pupišová a
Štefánia Gancarčíková v apríli upravili priestor pri pohostinstve JELEŇ – navozili novú
hlinu, okopali záhon pred výsadbou kvetov a vysadili sadenice kvetov Aksamietnice a
Kokardy, tiež vysadili 80 sadeníc Aksamietnice pri buste akademického maliara Štefana
Straku. Členovia výboru Jozef Johanik a Vladimír Petrgalovič vysadili 25 sadeníc
Echinacea. V júni Marta Pupišová okopala a vyplela burinu na týchto záhonoch. Potom
v septembri členovia organizácie Marta Pupišová, Rudolf Šandora, Jozef Robota,
Vladimír Petrgalovič, Ján Košút, Štefánia Gancarčíková a Štefan Masár upravili pozemok
pri buste Štefana Straku a vysadili 48 hľúz veľkokvetých kosatcov, ktoré vypestovala
Adela Šandorová. Zeminu pre výsadbu kvetov zakúpil obecný úrad. Členovia organizácie
odpracovali celkom 80 hodín, čo predstavuje celkovú hodnotu aj s použitým materiálom
320 €. Do hodnoty brigád nie je započítané polievanie kvetov.
V priebehu roka sa výbor zišiel 5 krát na výborovej schôdzi, kde riešili prípravu
výročnej členskej schôdze, vyhlásenú súťaž o najkrajšie kvetinové výsadby balkónov
a predzáhradiek, výstavu ovocia, prednášky a bežný život členov.
V apríli sa členovia zúčastnili na výstave Záhrada Trenčín, na výstave
záhradkárov v Nemšovej a na celoslovenskej výstave ovocia spojenej so súťažou o
najkrajšie ovocie na Slovensku, ktorá sa konala v októbri na výstavisku EXPO CENTER
Trenčín. V rámci podujatia boli uskutočnené odborné prednášky, inštruktáž s praktickou
ukážkou rezu ovocných drevín. Členovia si mohli zakúpiť sadbový materiál úžitkových
i okrasných drevín, aj cibule okrasných kvetov pre výsadbu.
16. júla sa členovia organizácie Štefan Masár a Ing. Rudolf Šandora na základe
pozvania Rudolfa Báža zúčastnili na degustácii medu vo včelíne v jeho záhrade. Potom sa
členovia organizácie Jozef Johanik, Štefan Masár, Vladimír Petrgalovič, Ján Košút,
Štefánia Gancarčíková, Ing. Rudolf Šandora, Ondrej Vrana z Omšenia, Jozef Masár,
Bc. Anton Hošták zúčastnili na odbornej prednáške o význame chovu včiel na Slovensku.
Prítomní boli aj včelári z blízkeho okolia.
Na základe rozhodnutia Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov
Bratislava bola výška členského príspevku zvýšená na 6 €, z toho 50% zostáva pre
základnú organizáciu. Výbor našej základnej organizácie sa rozhodol, že členovia
organizácie budú platiť len 5 €, čo značí, že príjem do pokladne organizácie bude z
výberu členských príspevkov len 2 €. V prípade, keď organizácia pripraví výstavu ovocia
a zeleniny, dostane dotáciu od Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov
dotáciu 1 € na jedného člena.
Na výročnej členskej schôdzi ktorá sa konala 6. marca bolo prítomných 30
členov z počtu 47 platiacich členov, čo svedčí o zníženom záujme o prácu v organizácii.
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Členovia základnej organizácie majú možnosť sa oboznamovať s prácou, ktorú je
potrebné vykonať v záhrade prostredníctvom informácií, ktorú každý mesiac uverejňuje
tajomník organizácie vo vývesnej skrinke pri Obecnom úrade, aj štúdiom odbornej
literatúry alebo v mesačníku Záhradkár.
Členovia výboru Štefan Masár a Ing. Rudolf Šandora sa v novembri zúčastnili na
stretnutí
priaznivcov prírodného záhradkárčenia, ktoré usporiadal Trenčiansky
samosprávny kraj. Programom stretnutia boli odborné prednášky na témy: Princípy
prírodných záhrad, Prvky prírodných záhrad, Certifikácia prírodných záhrad. Tiež
informácie o existujúcich prírodných záhradách, ktoré sa nachádzajú na Slovensku,
napríklad v našej lokalite je to pri Strednej poľnohospodárskej škole v Pruskom alebo
v Kubre. Zástupcovia týchto škôl vystúpili na stretnutí a povedali o svojich
skúsenostiach.
Na výborovej schôdzi sa členovia dohodli, že v tomto roku vyhlásia „Súťaž
o najkrajšiu kvetinovú výzdobu predzáhradiek a balkónov a výstavu ovocia spojenú
s degustáciou pri príležitosti hodových osláv konaných na trhovisku 25. septembra. Boli
vytvorené 3-členné komisie pre časti Dobrá, Príles a Trenčianska Teplá. Komisie sa zišli
3 razy, ale dostatočne nezabezpečili regulárnosť súťaže a nesplnili stanovené úlohy,
preto výbor súťaž zrušil. Napriek tomu tajomník výboru Ing. Rudolf Šandora samostatne
zhotovil fotografie najkrajších predzáhradiek a balkónov a tieto zverejnil vo vývesnej
skrinke pred obecným úradom. Aspoň touto cestou propagoval
krásnu kvetinovú
výzdobu niektorých záhrad v obci. Výstavu ovocia tiež nepripravili, pretože bola veľmi
zlá úroda a exponáty neboli vhodné na vystavenie.
Na výročnej členskej schôdzi jubilujúcim členom odovzdali poukážky na nákup
záhradkárskych potrieb, menovite životné jubileum oslávili a boli odmenení: Stanislav
Chupko, Štefan Pytlík, Karol Šebák, Rudolf Švec, Juraj Tadlánek, Helena Uherková,
Jaroslava Vajdíková, Ing. Hana Martinisková, Dominik Holec, Bc. Zuzana Sklenárová ml.
Smutnou udalosťou organizácie bolo, že 6. apríla sa rozlúčili s dlhoročným
členom výboru Martinom Sýkorom, ktorý bol aj členom okresného výboru Slovenského
zväzu záhradkárov. Zomrel vo veku 89 rokov. Bol členom základnej organizácie od roku
1959. Taktiež organizáciu nečakane opustil vo veku 61 rokov člen výboru Pavol Hájek.
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

V korunách jarných briez vetrík sa pohojdáva,
piesenku o jari veselo pobrnkáva.
Týmito slovami 18. marca otvorili výročnú členskú schôdzu za prítomnosti vzácnych
hostí – starostu obce Ing. Milana Bereca a prednostky úradu RNDr. Zuzany Sklenárovej.
Základná organizácia má 88 členov, jej prácu riadi 9-členný výbor v zložení: Ján
Frydecký, Zuzana Janišová, Janka Ondrejáková, Anna Frydecká st., Helena Holecová,
Jozefa Droppová, Mária Wattová, Pavol Droppa, Ján Ondreják. Výbor sa v priebehu roka
zišiel 7-krát, kde riešil technické a organizačné zabezpečenia jednotlivých akcií.
Vykonali 7 návštev dlhodobo chorých a nevládnych členov organizácie a navštívili aj troch
členov, ktorí sú umiestnení v sociálnych zariadeniach. Vykonali doplňujúce voľby do
výboru, pretože členka výboru Helena Holecová sa vzdala funkcie, nahradila ju Silvia
Gallová. Jedným z najkrajších momentov výročnej schôdze patrí oceňovanie jubilantov. V
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tomto roku ich má organizácia pätnásť. Akt odmeňovania za potlesku všetkých
prítomných vykonali prítomní hostia.
27. augusta pripravili už 6. ročník športových hier Memoriálu Stanislava
Frýdeckého st. Zúčastnilo sa 28 športovo naladených členov a 5 hostí. Členovia
organizácie, aj pozvaní hostia súťažili v piatich disciplínach: Streľba zo vzduchovky, Hod
šípkami, Hod zemiakmi do koša, Hod na valce a kužele. Súťažná atmosféra bola veľmi
dobrá, každý sa snažil získať čo najviac bodov, so zápalom prechádzali od jednej
disciplíny k druhej. Funkciu hlavného rozhodcu vykonával PaedDr. Jozef Farkašovský.
Víťazmi sa stali:
Streľba zo vzduchovky
Ján Frýdecký
Hod šípkami
RNDr. Zuzana Sklenárová
Hod zemiakmi do koša
Janka Ondrejáková
Hod na valce
Mgr. Zuzana Janišová
Kužele
Mária Ondrišáková
Celkovými víťazmi sa stali RNDr.Zuzana Sklenárová a Mgr.Marián Damborák.
Mgr. Marián Damborák zdokumentoval celú atmosféru podujatia, Zuzana Janišová
napísala o tejto udalosti článok do obecných novín Teplanský občastník a vystavila
fotografie vo výveske obecného úradu.
V októbri piati členovia reprezentovali organizáciu na Krajských športových hrách
telesne postihnutých v Partizánskom, menovite Pavol Droppa, Helena Holecová, Zuzana
Janišová, Ján Ondreják a Jana Ondrejáková. Získali 5 cien a v celkovom poradí sa
umiestnili na druhom mieste.
29. októbra výbor uskutočnil pre svojich členov a rodinných príslušníkov zájazd
do Bratislavy. Zúčastnilo sa 47 členov a rodinných príslušníkov. Najskôr navštívili hrad
Devín, kde uvideli krásnu panorámu okolia Devína a Devínsku kobylu. Horný hrad je
dočasne uzavretý pre verejnosť, je tam lešenie kvôli rekonštrukcii. To nepokazilo
celkový dojem z návštevy tohto miesta. Okolie hradu je krásne upravené, je tam pekné
panoramatické múzeum a je tu najkrajší výhľad na sútok riek Moravy a Dunaja, aj dobrý
výhľad na pôsobivú scenériu ponad tok Dunaja na západ. Tiež je príjemné len tak
posedieť na brehu a sledovať lode, ktoré plávajú okolo.
Slovenská časť hranice bola kedysi vybavená plotom z ostnatého drôtu a prísne
strážená. Preto sa tu vyskytli aj obete na ľudských životoch, pretože mnoho ľudí bolo
zastrelených pri pokuse o útek na západ. Túto dobu dokumentuje tunajší pomník obetiam
socializmu, ktorý je situovaný priamo na slovenskom brehu pri sútoku riek. Teraz popri
brehu Moravy vedie pekná, asfaltová cyklotrasa. Od rieky je oddelená lužným lesom. V
Devínskej Novej Vsi sa napája na nový most - Cyklomost slobody, ktorý spája Rakúsko so
Slovenskom. Tento most predstavuje významný symbol kedysi nepredstaviteľnej
spolupráce západu s východom.
Večer sa účastníci zájazdu výborne zabavili v novom Slovenskom národnom
divadle na predstavení Dobrodružstvo pri obžinkoch.
Rok 2016 úspešne ukončili 10. decembra mikulášskym posedením s tradičnou
kapustnicou a prišiel aj Sv. Mikuláš s anjelom. Zúčastnilo sa 64 členov. Toto príjemné
posedenie spolu s kultúrnym programom detí z materskej školy navodilo pohodu a radosť
z prichádzajúcich vianočných sviatkov.
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SKAUTI

Súbor mažoretiek LADIES v tomto roku znovu rozšíril svoje rady a pripravil veľa
vystúpení. Dievčatá bojovali aj o najvyššie priečky v štyroch súťažiach v troch vekových
kategóriách s ôsmimi choreografiami. Prvá súťaž bola 9. apríla v Sobotišti, kde bojovali
KADETKY a SENIORKY. Podarilo sa im získať väčší počet nových a hlavne šikovných
členiek, ktoré už usilovne pracujú na svojich prvých choreografiách. Tieto dievčatá spolu
s ostatnými sa po prvý raz predstavili verejnosti na vystúpení 28. mája na TEPLANSKEJ
MÁJOVEJ POHODE. Súbor vznikol pod vedením Dominiky Mojžišovej v septembri 2011.
Momentálne súbor navštevuje 27 dievčat. Trénujú v troch vekových kategóriách v
disciplínach BATO (palička) a novinkou v súbore je aj disciplína POM−POM (strapce).
Mažoretky LADIES ponúkajú rôzne vystúpenia v sólových, ale aj v malých formáciách na
rôznych spoločenských akciách, firemných večierkoch, plesoch. Novinkou súboru je
možnosť vystúpenia s ľudovou choreografiou „Slovak Folk“ s náčiním baton. Naše
mažoretky otvorili aj 2. skautský ples na Orave.
Činnosť 31. Zboru bola v tomto roku veľmi bohatá na zážitky a podujatia. Po
každoročnej registrácii začiatkom roka sa v zbore registrovalo 103 členov. Zbor tvoria
oddiely z našej obce, Omšenia a Slatiny nad Bebravou. Z toho skoro 80 detí a mladých
ľudí tvorí základ úspešného napredovania v skautskom programe. Vo februári pomáhali
pri zabezpečení fašiangov. Postarali sa o zábavu v maskách a o dobrú skautskú
kapustnicu. V ten istý deň sa starší a dospelí zúčastnili na 11. skautskom plese v Hornom
Srní. O pár dní počas jarných prázdnin boli na chate na Vlčom vrchu. Tu si skauti
vyskúšali záchranársku misiu s vojenskou tematikou, mladší zasa pevnosť Boyard.
Športový deň 19. 3. v telocvični ZŠ preveril, či po zimnom období „nezleniveli“. Oddiel
Slatina pripravil už 4. ročník súťaže „Puding párty“, kde sa kreativite a dobrej chuti
medze nekládli.
Vrcholovým podujatím jarného obdobia bol sviatok sv. Juraja a tým spojená súťaž
okolo Čertovej skaly v Podhradišti. Viac ako 80 súťažiacich nielen z domácich oddielov,
ale aj okolitých zborov si preverilo svoje skautské zručnosti a vedomosti. Pri pamätníku
Lorda Baden Powella a slávnostnej vatre vĺčatá a včielky vykonali svoje sľuby. Potom v
Omšení oslávili sviatok všetkých skautiek „Deň sesterstva“ aj so sv. omšou v obecnom
kostole. Pre deti pripravili v rámci Medzinárodného dňa detí autobusový zájazd do
Zoologickej záhrady Lešná. Začiatkom letných prázdnin pripravili skautský tábor v
táborisku Vlára. Tábor bol vyvrcholením celoročného programu a odmenou pre nováčikov.
Počas tábora sa konala ukážka vojenskej techniky a to Praga v 3S a sanitky. Bola
pripravená lanová dráha a odborná prednáška ochranárov o faune a flóre okolia
táboriska. V auguste sa traja starší skauti zúčastnili na stredoeurópskom stretnutí
skautov a skautiek v poľskom Wroclave. Tu sa ukázala súdržnosť skautov bez ohľadu na
národnosť, farbu pleti alebo reč. Navštívili mesto, poľské Krkonoše, boli na festivale
farieb aj záverečnom ceremoniáli. Po letných prázdninách vykonali školenie radcov na
Radcovskom fóre v obci Mošovce. Zo zboru sa ho zúčastnili traja členovia. Potom sa
skupina starších skautov vydala na skautské dni do obce Cabaj − Čápor pri Nitre. Na
tejto akcii bolo spolu 144 skautov z 19. zborov. V októbri pripravili výlet na Oravský
hrad a do múzea šľachtických kočiarov. V družobnej spolupráci pokračovali návštevou
priateľov 7. zboru Slánske vrchy v Prešove. Prezreli si historický Solivar a Opálové

46

bane, ktoré ich prekvapili svojou krásou a veľkosťou. Nadviazali úzku spoluprácu, o čom
svedčí aj dohoda o spoločnom tábore.
Ešte sa zúčastnili na 20. Medzinárodnom stretnutí skautov z Čiech, Poľska

a Slovenska, ktoré bolo začiatkom októbra v Malenoviciach v Českej republike.
Tieto stretnutia dospelých skautov a skautiek sa konajú každý rok v inom štáte. Z nášho
zboru boli vybratí štyria členovia za slovenskú delegáciu. Českí skauti pripravili bohatý
program spojený aj s konferenciou na tému „70 rokov pamätníka Ivančena a Služba
vlasti – naplnenie skautského sľubu“. Boli ubytovaní v krásnom hoteli KAM, navštívili
hrad Hukvaldy a múzeum hudobného skladateľa Leoša Janáčka. Atmosféra podujatia
bola výborná, účastníci vniesli do podujatia čaro plné piesní a spoločnej zábavy. Učili sa
spoločne spievať, vymenili si skúsenosti. Navštívili pamätník pod Lysou Horou − Ivančena,
ktorý bol postavený na pamiatku zabitých skautov počas druhej svetovej vojny.
Konferencie sa zúčastnila aj prezidentka európskeho vedenia skautingu Tereza
Tarkowska a všetci čelní predstavitelia vedenia skautských organizácii zastúpených
štátov.
Na Vianoce mali skauti možnosť obohatiť a spojiť ľudí dobrej vôle plamienkom
lásky a pokoja. Betlehemské svetlo prevzali na železničnej stanici v sobotu 17. decembra
z vlaku R 605 Dargov. Odtiaľ ho slávnostne preniesli do miestneho farského kostola, kde
ho udržiavali do Štedrého dňa. Potom toto svetielko pokoja roznášali po našej obci,
miestnej časti Dobrá a Prílese. Pozvánkou na prijatie svetielka bola nezapálená sviečka
v okne domu. Keď ju skauti uvideli, zapálili sviečku a zavinšovali šťastné Vianoce.
Betlehemské svetlo preniesli aj do Trenčianskych Teplíc, Omšenia, Dolnej Poruby,
Motešíc, Krásnej Vsi, Slatiny nad Bebravou a do okolitých miest týchto obcí. Týmto
posolstvom členovia slovenského skautingu zaželali všetkým ľuďom dobrej vôle krásne a
požehnané vianočné sviatky, prežité so svetlom v srdciach.
Mali aj smutné správy. Vo veku 85 rokov opustil skautov brat a dlhoročný priateľ
Jaroslav Loebl − Alah. Narodil sa 21.3.1931 v Brne. Na Slovensko ho priviedla práca a
manželka. Usadili sa v Trenčíne. Skautingu sa začal venovať už v roku 1937 a prešiel
mnohými funkciami od vĺčaťa cez radcu, vodcu oddielu, vodcu zboru, až po funkciu
predsedu starších skautov a skautiek. Bol členom vedenia zborov. V Brne, kde začínal
a prežil svoju mladosť, absolvoval vodcovskú lesnú školu a pracoval ako člen 26. oddielu
Brno do doby druhého zrušenia skautingu. Dokladom je družinová kronika, ktorú venoval
skautskému múzeu v Ružomberku. Na Slovensku obnovoval skauting v roku 1968 ako
vodca 1. oddielu skautov v Trenčíne. Zakladal old skautské oddiely a od roku 1998 viedol
zbor v Trenčíne. Bol spoluzakladateľom 31. Zboru v našej obci, ktorý vznikol v roku
2005, bol zástupcom vodcu zboru. Jeho obetavá práca bola veľkým prínosom nielen pre
zbor, ale skautskú verejnosť doma aj v zahraničí. Za svoju prácu bol vyznamenaný rádom
„Za skautskú vernosť 1. stupňa“, „Službu skautingu“, „Bronzová Syrinx“ Českého Junáka.
Významné osobnosti
V tomto roku sa dožíva významného jubilea 75 rokov občan našej obce Ilja
Holešovský. Narodil sa 24. júla 1941 v Brne, študoval na Škole umeleckých remesiel
v Brne odbor keramiky a na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. V roku 1988 sa
priženil do našej obce a trvale sa tu usadil. Jeho manželka Nadežda je rodáčka obce,
doktorka medicíny.
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Ilja Holešovský sa venuje keramickej tvorbe a kresbe. Už v úvode svojej
umeleckej činnosti sa jednoznačne usiloval o progresívny a aktuálny výraz v umení hliny
a ohňa, definitívne prepojil keramickú tvorbu s tzv. voľným umením. Od samého počiatku
rozvíjal svoje dielo vo viacerých rovinách - vo voľnej tvorbe aj v drobnej úžitkovej a
dekoratívnej polohe. Tiež sa venuje monumentálnej interiérovej aj exteriérovej
architektúre. Jeho voľná tvorba má široké rozpätie: sú to postavy ženy, matky, madony,
jazdci, masky i motívy vtákov a zvierat. V jeho prácach je symbolika novej symbiózy
všetkých živlov zeme, vody, vzduchu a ohňa - bytostná pre mágiu aj realitu keramiky
od začiatku až dodnes, stále a navždy. To všetko prostredníctvom svojho diela
prezentoval Ilja Holešovský predovšetkým na svojich samostatných výstavách v Brne,
Prahe, Karlových Varoch, Bratislave, Trenčíne, v zahraničí
v Berlíne, Povoletto,
Budapešti aj v kolektívnych expozíciách doma i v zahraničí. Od roku 1999 organizuje
keramický workshop Beladice. Je to autor s výraznou sochárskou aj kresbovou
imagináciou. Ilja Holešovský obohacuje slovenskú keramickú scénu o autentické tvorivé
impulzy.
Medzi významné osobnosti našej obce patrí aj Mons. ThDr. Štefan Janega,
pápežský prelát, univerzitný profesor, teológ, ktorý pôsobil v obci aktívne od roku 1968
do roku 1990 a ani potom neustal vo svojej činnosti, ktorú vykonával až do svojej smrti
v roku 2006.
Bol aktívnym členom kňazského mierového hnutia. Na Cyrilskej a metodskej
bohosloveckej fakulte v Bratislave prednášal Starý zákon a hebrejčinu a zastával
funkciu dekana fakulty (1982-1990). V roku 1997 mu obec Trenčianska Teplá udelila
čestné občianstvo. Bol členom biblickej komisie Spolku sv. Vojtecha v Trnave, do
slovenčiny preložil niekoľko kníh, pracoval ako člen Biblickej ekumenickej spoločnosti
pre preklad Svätého písma, je autorom vedecko-populárnych článkov, kázni, úvah i štúdií,
prispieval do periodík Duchovný pastier, Katolícke noviny, Kráľovná sv. Ruženca,
Svornosť, písal aj do kalendárov a ročeniek. Jeho odborné diela sú: Starostlivosť
arcipastiera o kňazský dorast, Úvod do historických kníh Starého zákona a mnohé iné.
Občania obce ho mali veľmi radi, často chodili k nemu pre útechu a dobré rady, bol to
veľmi múdry a skromný človek.
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