Zápis
do kroniky obce Trenčianska Teplá
za rok 2010
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Úvod
Bol to rok, na ktorého začiatku sa nedalo predpokladať, že v jeho polovici
bude na Slovensku iná vláda, než aká bola. Hoci vo voľbách vyhrala strana
SMER, nemala s kým vládu zostaviť. A tak bola vytvorená pravicová koalícia,
čomu pár dni pred voľbami veril málokto. Vládu začala prvýkrát viesť žena –
Iveta Radičová.
Rok 2010 je označovaný aj rokom pochybnosti o eure. Európa sa začala
topiť v dlhových problémoch. Najskôr v apríli Gréci požiadali Medzinárodný
menový fond a Európsku úniu o pomoc, pretože sa dostali do verejného deficitu.
Také isté problémy sa postupne ukázali v Írsku, Portugalsku a Španielsku.
Riešením sa mal stať euroval – pomyselná finančná bariéra, ktorú vystavali za
750 miliárd eur, aby sa euro celkom nezrútilo. Slovenská vláda neschválila
pôžičku Grécku vo výške 820 miliónov eur a účasť v eurovale odobrila
s výhradou, že na prípadnej záchrane krajín sa bude podieľať aj súkromný
sektor. Európski lídri to na decembrovom summite schválili, ale hrozbu pre euro
aj tak nezažehnali. Rok 2010 sa stal preto rokom otvorených pochybností
o prežití eura v jeho dnešnej podobe.
Miera nezamestnanosti na Slovensku rástla trikrát rýchlejšie a bez práce
bolo najviac ľudí za posledných päť rokov. Ministerstvo financií priznalo, že
príjmy do rozpočtu budú o miliardu nižšie ako plánovala minulá vláda. Všade sa
hľadali rezervy, minister dopravy stopol projekt, ktorým sa mal financovať 75
kilometrov dlhý úsek diaľnice medzi Martinom a Prešovom. Dopravcovia začali
platiť za používanie diaľnic elektronické mýto, zavedenie ktorého o tri dni
dopravcovia začali kritizovať a protestovať, pretože celý systém mýtneho nebol
dostatočne pripravený. Minister zdravotníctva pripustil, že sa nemocnice budú
musieť oddlžovať. Dvanásť fakultných a univerzitných nemocníc malo v polovici
roku dlh vyšší ako 148 miliónov eur. A na záver roka poslanci schválili, že od
začiatku budúceho roka sa dočasne zvýši DPH z 19 na 20 percent a zruší sa
znížená sadzba DPH vo výške 6 percent, ktorá sa uplatňuje na predaj potravín
z dvora. Skrátka ekonomická situácia na Slovensku bola kritická.
Mnohé krajiny sveta aj Slovensko neobišli veľké katastrofy. V dôsledku
zlých rozhodnutí a nekvalitnej práce do Mexického zálivu vytieklo najviac ropy
v histórii Modrej planéty a toxický kal zatopil štyri dediny pri maďarskom
Balatone. Vo večne chudobnom a nestabilnom Haiti následkom zemetrasenia
zabilo na karibskom ostrove vyše 200-tisíc ľudí a miliónu vzalo domov.
Naopak, 33 zasypaných čílskych baníkov malo to šťastie, že pod zemou našli
vodu a vďaka prísnej disciplíne vydržali v podzemí cez dva mesiace. Ich šťastné
chvíle, keď vyliezali spod zeme, sledovali milióny ľudí v priamom prenose.
Tragédia poznamenala aj Poľsko, keď 96 osobností poľskej elity vrátane
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poľského prezidenta Lecha Kaczyňského s manželkou zahynulo pri leteckom
nešťastí pri ruskom Smolensku.
U nás na Slovensku to boli nepredstaviteľné záplavy a zosuvy pôdy,
zničené domy, cesty, mosty a veľmi nešťastní ľudia, ktorých to postihlo.
V súčasnej histórii Slovenska sa ešte nestalo, aby veľká voda držala ľudí v šachu
nepretržite osem mesiacov. Rok 2010 všetko zmenil. Padli mnohé povodňové
rekordy a škody na súkromnom, obecnom a štátnom majetku dosiahli
neuveriteľných 337 miliónov eur. Voda zasiahla vyše dvanásťtisíc miest a obcí,
o život prišlo päť ľudí, ďalších šesťdesiat bolo zranených, päťtisíc občanov prišlo
o strechu nad hlavou. Dodnes niektorí z nich bývajú v kontajnerových domoch.
Ešte jedna udalosť šokovala Slovensko. 48-ročný strelec Ľubomír Harman
legálne držanou zbraňou zastrelil sedem ľudí v Devínskej Novej Vsi a ešte 15
ďalších náhodných chodcov zranil. Vrah si po zásahu polície napokon sám siahol
na život. Ani doteraz nie je známe, prečo strieľal, hovorilo sa, že to boli zlé
susedské vzťahy, údajné dlžoby, ale oficiálne stanovisko nebolo uvedené.
Mali sme na Slovensku aj veľké úspechy. Lekári banskobystrickej
Rooseveltovej nemocnice urobili dve unikátne operácie. Desaťročnému chlapcovi
ako prvému na Slovensku nahradili kus chýbajúcej lebky, o ktorú prišiel po
dopravnej nehode. Nahradili ju špeciálnou výplňou, ktorá sa časom premení na
vlastnú kosť. Tridsaťročnému pacientovi z Bratislavy zasa urobili
transplantáciu pečene od mŕtveho darcu a on zasa svoju pečeň s raritným
ochorením, daroval inému smrteľne chorému mužovi.
Paríž fascinovala slovenská gotika, ktorú vystavili v parížskom múzeu
Cluny pod názvom Zlatom a ohňom. Dominantou expozície bolo dielo Majstra
Pavla z Levoče, monumentálny Krucifix z hlavného oltára Kostola sv. Kríža
v Kežmarku a Kľananie troch kráľov z Oltára sv. Kataríny v Banskej Štiavnici.
Výstavu si prezrelo takmer stotisíc Parížanov a návštevníkov mesta a boli
príjemne prekvapení, že máme také mimoriadne kvalitné diela.
Počas záchranného výskumu na stavbe rýchlostnej cesty z Nitry do
Banskej Bystrice archeológovia odkryli priestor a preskúmali sídlisko z neskorej
kamennej doby, v ktorom sa nachádzalo množstvo keramiky a kamenných
nástrojov. Medzi nimi našli aj malú hlinenú sošku, ktorú pomenovali Sára.
Táto Beladická venuša sa stala unikátnym objavom venuše slovenského pôvodu
a bola vystavená v Ponitrianskom múzeu.
Radosť nám urobili aj športovci. Na zimnej olympiáde vo Vancouveri
získali tri medaile. Naša biatlonistka Anastasia Kuzminová získala historicky
prvú zlatú medailu pre Slovensko a o dva dni vybojovala ešte striebornú medailu
v stíhacích pretekoch. Tretiu - bronzovú medailu vybojoval Pavol Hurajt
v pretekoch s hromadným štartom. Slovenskí futbalisti si historicky prvý raz
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zahrali na svetovom šampionáte v Afrike a národným hrdinom sa stal Róbert
Vittek, ktorý dal na šampionáte za Slovensko štyri góly. Hoci sme na
šampionáte zo štyroch zápasov, vyhrali iba jeden, svojou hrou, a najmä
víťazstvom nad Talianskom naši futbalisti zanechali medzi účastníkmi
i divákmi skvelý dojem. Aj čiastkové víťazstvo môže byť veľkou výhrou.
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
v obci Trenčianska Teplá 12. júna 2010
Okrsok
č.

Počet
Voliči
Voliči, ktorí
zapísaných prítomní na
volili
voličov
hlasovaní
zaslaním
voličov
obálky zo
zahraničia
1
1100
595
2
849
536
3
789
476
1
4
525
361
1
SPOLU
3263
1968
2

Voliči,
Počet
ktorí
platných
odovzdali odovzdaných
obálku
hlasov
595
536
475
360
1966
1966

592
526
466
356
1940

Účasť: 60,31 %
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Trenčianska Teplá
12. júna 2010 podľa jednotlivých politických strán
P.č. Politická strana,
Okrsok Okrsok Okrsok Okrsok SPOL
hnutie, koalícia
č. l
č. 2
č. 3
č. 4
U
1. Európska
1
1
1
3
demokratická strana
2. ÚNIA – Strana pre
8
1
3
12
Slovensko
3. Strana rómskej koalície
- SRK
4. Paliho kapurková
6
5
2
2
15
veselá politická strana
5. Sloboda a solidarita
51
41
64
45
201
6. Strana demokratickej
4
11
6
3
24
ľavice
4

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Strana maďarskej
koalície
Ľudová strana –
Hnutie za
demokratické
Slovensko
Komunistická strana
Slovenska
Slovenská národná
strana
Nová demokracia
Združenie robotníkov
Slovenska
Kresťanskodemokratick
é hnutie
Ľudová strana Naše
Slovensko
Slovenská
demokratická
a kresťanská únia –
Demokratická strana
AZEN – Aliancia za
Európu národov
SMER – Sociálna
demokracia
MOST - HÍD

-

-

-

-

-

51

43

32

16

142

2

6

10

6

24

39

40

38

18

135

5
2

1
2

3
3

1
1

10
8

84

98

60

63

305

10

7

1

10

28

76

57

73

48

254

-

-

-

-

-

234

201

162

138

735

19

13

8

4

44

Oficiálne celoslovenské výsledky volieb:
Smer
34,79 %
62 poslancov
SDKÚ
15,42 %
28 poslancov
SaS
12,14 %
22 poslancov
KDH
8,52 %
15 poslancov
Most Híd 8,12 %
14 poslancov
SNS
5,07 %
9 poslancov
Podľa očakávania voľby vyhrala strana SMER, ale na zostavenie vlády
nemala partnerov. Novú vládnu koalíciu vytvoril pravicový štvorblok SDKÚDS, Sloboda a Solidarita, KDH a Most - Híd. V 150-člennom novom
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parlamente má pravica 79 poslancov, SMER so SNS 71 poslancov.
Najúspešnejší nováčik parlamentných volieb strana SaS získala najviac hlasov
v Bratislavskom kraji (18,03 %). V Trenčianskom kraji získala najväčší počet
hlasov strana SMER (131 095 hlasov, t.j. 44,78). Druhú priečku si vybojovala
SDKÚ, tretiu SaS. HZDS nezískalo ani 6 percent.
V našej obci získala prvenstvo tiež strana SMER, druhé miesto získalo
KDH a tretie SDKÚ. Voľby prebehli spokojne, účasť bola primeraná.
Výsledky referenda v obci Trenčianska Teplá 18. septembra 2010
Účasť: 21,06 %
Okrsok č.

Zapísaní
voliči

1
2
3
4
SPOLU

1117
853
799
527
3296

Vydané Odovzdané
hlasovacie hlasovacie
lístky
lístky
208
207
156
156
158
158
172
172
694
693

Neplatné
lístky

Platné
lístky

1
5
6

207
156
157
167
687

Otázky a odpovede
odpovede:
dpovede:
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila
povinnosť evidencie fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za
služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským
rozhlasom?
ÁNO
593
NIE
53
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila
možnosť prerokovať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
ÁNO
NIE

645
10

3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným
zákonom zúžila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na
100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
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ÁNO
NIE

629
15

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom
ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové
vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
ÁNO
NIE

615
26

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila
možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov
Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
ÁNO
NIE

474
159

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala
osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na
odpoveď podľa tlačového zákona?
ÁNO
NIE

478
120

Pretože účasť na referende nebola dostačujúca, referendum bolo neplatné.
Celkom na Slovensku sa zúčastnilo 22,84 percent občanov, čiže v našej obce
sme nedosiahli celoslovenský priemer. Najviac kladných odpovedí sme
zaznamenali pri druhej otázke týkajúcej sa obmedzenia imunity poslancov.
Na druhom mieste bola otázka o znížení počtu poslancov na stovku a tretie
miesto v úspešnosti si vybojovala otázka o obmedzení ceny áut verejných
funkcionárov. Mnohí politici už pred referendom spochybňovali jeho výsledok
a verejne hovorili o tom, že je to zbytočné míňanie peňazí. Predseda
parlamentu Richard Sulík a strany SaS, ktorá vyhlásila toto referendum, bol
s výsledkom spokojný a vyhlásil: „Na referende sa zúčastnilo takmer milión
ľudí a to považujem za víťazstvo“.
Podľa mienky občanov hlavnou príčinou neplatnosti referenda bola
nezrozumiteľnosť otázok a aj nedôvera k politikom, ktorí referendum
vyhlásili. Otázky boli zbytočne dlhé a mnohí občania, najmä starší ľudia mali
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problém ich pochopiť na prvé prečítanie. Ale aj preto, že ľudia jednoducho
referendum ignorovali.
Komunálne voľby 27. 11. 2010
Výsledky komunálnych volieb ukázali, že voliči v slovenských mestách
a dedinách podporili zmenu. Bodovali nezávislí kandidáti a ukázalo sa, že
volebná kampaň založená na agresivite, osočovaní, výmysloch nie je dobrá a pre
niektorých kandidátov kontraproduktívna. Naši občania sú múdri a schopní
rozhodnúť tak, aby zvolení kandidáti pracovali pre rozvoj mesta alebo obce.
Vyhrali tí, ktorí stavili na slušnosť a korektnosť. Ukázalo sa to aj v našej obci.
Predvolebná kampaň bola v obci masovejšia ako v minulosti. Predvolebné
stretnutia kandidátov s voličmi boli rušné, niektoré plné emócií a vzrušení.
V podstate vznikli dva tábory – jedna časť občanov bola za zvolenie
stávajúceho starostu Ing. Milana Bereca, ďalšia skupina podporovala
kandidáta Ing. Pavla Masára. Medzi nimi bol ešte jeden nezávislý kandidát na
starostu – Ing. Pavol Masaryk. Ten pripravil predvolebnú diskusiu na dobrej,
inteligentnej úrovni. Nikoho neosočoval, neohováral, povedal všetko to, čo
plánuje urobiť pre občanov v prípade svojho zvolenia. Jeho predvolebné motto
bolo: „Chcem byť rovnako dobrý ako Masaryk...“! Na stretnutí mal menšiu účasť,
pretože je v obci pomerne menej známy. Naopak predvolebné stretnutia
s kandidátom HZDS a SNS Ing. Pavlom Masárom boli rušné, mali vyššiu účasť.
Povedal, že chce ísť bližšie k občanom, bude sa snažiť, aby samospráva bola
otvorená a pravidelne informovala občanov. Ale stretnutia boli sprevádzané aj
otvorenými útokmi na prácu doterajšieho starostu obce, obvineniami za
finančné hospodárenie a nedostatočné informovanie občanov. Člen volebného
tímu tohto kandidáta na starostu a zároveň kandidát na poslanca Jozef Masár,
ktorý sa predstavoval ako zástupca jednoduchých ľudí oslovil občanov svojou
výzvou, aby prišli voliť, lebo obec potrebuje zmenu vo vedení a poslaneckom
zbore. Ich motto znelo: „Voliči by mali už konečne chápať, že je skrátka lepšie
vidieť do hrnca hospodáreniu v samospráve, než slepo sa spoliehať na
mravopočestnosť šéfkuchára“! Títo kandidáti sa znížili aj k takémuto heslu
a výzve „TEPLANIA VOĽTE TEPLANA“, ktoré rozvešali po obci. Akoby
občan miestnej časti Dobrá alebo Príles nebol občanom Trenčianskej Teplej.
Súčasný starosta Ing. Milan Berec ani nemusel robiť predvolebné
stretnutia, pretože sa prezentoval svojou doterajšou prácou, ktorá bola v obci
viditeľná. Jeho predvolebné heslo znelo: „Moderná a prosperujúca obec“.
Čo sa týka voľby poslancov do obecného zastupiteľstva, tam bola situácia
mierna, málo aktívna. Navrhovaní kandidáti sa nesnažili verejne prezentovať,
viacerí sa ani nedostavili na predvolebné diskusie, čo je škoda. Tým iba
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dokazovali, že im je ľahostajné, či budú zvolení alebo nie. Aktívne vystúpila
Eva Pastorková, majiteľka pizzérie „U Zaka“, ktorá stručne povedala o svojej
predstave, čo chce pre obec urobiť. Ešte, už spomenutý Jozef Masár aktívne
prezentoval svoju výzvu k občanom, ale o tom, čo chce pre obec urobiť nepovedal
nič, preto ho ľudia odmietli počúvať a vypískali ho.
Výsledky volieb do samosprávy obce
Číslo
okrsku

Zapísaní
voliči

Vydané
obálky

Odovzdané
obálky

1
2
3
4
SPOLU

1135
857
805
522
3319

472
428
371
269
1540

472
428
371
269
1540

Platné lístky
do obecného
zastupiteľstva
468
420
351
260
1499

Platné lístky
pre voľbu
starostu obce
471
418
360
263
1512

Účasť
časť: 46,40 %
Umiestnenie kandidátov na funkciu starostu obce
Kandidát
Počet hlasov
Milan Berec, Ing.
900
Pavol
Masaryk,
113
Ing.
Pavol Masár, Ing.
499

Poradie
1
3
2

Umiestnenie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kandidát
Počet hlasov
Volebný obvod č. 1
Martin Kyjac, Ing.
465
Ján Holec, Ing.
452
Pavol Masár, Ing.
419
Milan Hudcovský, Ing.
380
Stanislav Vyhlídal
371
Alžbeta Anetová, Bc.
350
Miroslav
Sklenár,
350
9

RNDr.
8.
Slavomíra Propperová,
341
JUDr., Mgr.
9.
Anton Jakúbek
339
Volebný obvod č. 2 – miestna časť Dobrá
1.
Milan Kubík
160
2.
Pavol Koštialik, Ing.
145
Umiestnenie náhradníkov na poslancov obecného zastupiteľstva
Poradie

Kandidát
Počet hlasov
Volebný obvod č.
č. 1
1.
Vladimír Ďurdík
285
2.
Martin Jakúbek
284
3.
Magdaléna Homolová
275
4.
Marián Šalamon, Ing.
268
5.
Miroslav Sádecký, Ing.
247
6.
Eva Pastorková
236
7.
Jozef Masár
229
8.
Štefan Trnka
218
9.
Anton Žáček
209
10.
Marián Zúber
192
11.
Juraj Tadlánek
187
12.
Miroslav Hošták, Ing.
146
13.
Ľubomír Kuchárik
106
14.
František Mallo
95
15.
Rudolf Belák
88
16.
Tomáš Michalka
72
Volebný obvod č. 2 – miestna časť Dobrá
1.
Andrea Švondrková
126

Úradujúci starosta Ing. Milan Berec, kandidát strany
strany SMER a KDH skončil
v obci na prvom mieste.
Občania mu vyjadrili svoju podporu aj za to, čo doteraz pre obec vykonal
a ukázalo sa, že ľudia chcú, aby ich obec bola stále krajšia a úspešnejšia. Účasť
na voľbách bola dobrá - celoslovenská účasť bola 49,69 % a naša obec svojou
účasťou 46,40% predbehla aj krajské mesto Trenčín, kde bola účasť 44,88%.
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Mandát občanov získali piati kandidáti, ktorí pracovali aj v predošlom
období ako poslanci obecného zastupiteľstva, menovite: Ing. Ján Holec, Ing.
Milan Hudcovský, Ing. Pavol Koštialik, Ing. Martin Kyjac a Stanislav
Vyhlídal. Je potešiteľné, že do obecného zastupiteľstva si občania zvolili aj dve
mladé ženy – Bc. Alžbetu Anetovú a JUDr. Slavomíru Propperovú a dúfame, že
budú jeho vzácnou posilou. Príjemne prekvapil Ing. Pavol Masár aj niektorí
poslanci, ktorí verejne (vo vývesnej skrinke) poďakovali občanom za udelené
hlasy pri voľbe starostu a zvolenie do obecného zastupiteľstva. Tiež kandidát
na starostu obce Ing. Pavol Masaryk v časopise Teplanský občasník poďakoval
všetkých občanom za prejavenú dôveru a zablahoželal zvolenému starostovi
a poslancom.
Činnosť obecného úradu
Ako už bolo povedané, v tomto roku začalo nové volebné obdobie orgánov
samosprávy. Preto starosta obce v Teplanskom občasníku č. 2 zhodnotil celé
obdobie svojho pôsobenia a oboznámil občanov s úlohami, ktoré boli stanovené
v strategických plánoch na roky 2003 – 2006 a 2007 – 2010. S tými, ktoré sa
podarilo splniť aj s tými, ktoré nebolo možné dokončiť.
Najdôležitejšie úlohy boli:
• modernizácia a úprava centra obce
• výstavba nových bytov
• rozvoj školstva
• rozvoj infraštruktúry.
Postupne v priebehu hodnoteného obdobia boli opravené a zmodernizované
nasledujúce obecné objekty:
• Budova obecného úradu - oprava fasády, výmena okien, oprava chodieb,
prebudovanie archívu, výmena podláh, modernizácia knižnice
• Základná škola – výmena okien, zateplenie budovy, rekonštrukcia
kotolne, vybudovanie ihrísk a detského ihriska
• Materská škola - oprava budovy, vybudovanie nového oddelenia
• Požiarna zbrojnica – zateplenie, výmena okien, prebudovanie
vykurovacieho systému
• Dom smútku – vymaľovanie, úprava stropu
Miestna časť Dobrá
– Materská škola – oprava budovy, výmena strechy
– Stará škola – výmena strechy a okien, výmena vykurovania
– Požiarna zbrojnica – rekonštrukcia budovy
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– Dom smútku – rekonštrukcia celej budovy a prístavba.
Okrem toho bola dobudovaná kanalizácia v Dobrej, zabezpečená dodávka vody
a plynu pre miestnu časť Príles, výstavba nových bytov. Bolo vybudovaných päť
detských ihrísk, z toho dve s podporou vlády Slovenskej republiky. Obec musela
operatívne riešiť aj krízové situácie v rámci protipovodňových opatrení vyčistenie potoka Teplička – vyviezli 200 nákladných áut odpadu, odstránili
porasty, vydláždili potok v Dobrej, vyčistili kanalizáciu a iné. Na cintoríne bolo
potrebné nárazovo odstrániť popadané stromy po búrke, aj tie, ktoré ohrozovali
bezpečnosť občanov.
V obci sú vytvorené nové služby a nové obchody – domáce potreby,
športové odevy, predajňa obuvi, trafika s predajom dennej tlače, časopisov,
pohľadníc a iných tovarov. Na obecnom trhovisku je otvorená predajňa kvetov,
kde možno zakúpiť čerstvé kvety, vence, ozdoby, sviečky a iné darčekové
predmety. Začala prevádzku nová reštaurácia - Pizzéria „U Zaka“, ktorá sa
stala obľúbeným miestom na stretnutia priateľov, rodinné oslavy, rôzne
spoločenské podujatia. Obecná pekáreň obnovila svoju fasádu a pristavila nové
priestory. Postupne dostáva novú tvár budované nástupište autobusov na mieste
starej zbúranej školy. Tu bude vytvorené nové centrum obce s oddychovými
lavičkami a záhonmi kvetov či stromčekov.
Záverečný účet obce za rok 2010
Rozpočet na rok 2010
2 750 305 EUR

Skutočnosť k 31. 12.
2010
2 740 164 EUR

% plnenia
99,63

Rozpočet obce prijali na zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 8/2009
dňa 14. 12. 2009 ako vyrovnaný. Viac razy ho upravovali podľa skutočnej sumy
poskytnutých dotácií, aj podľa úpravy miezd a odvodov.
Bežné daňové príjmy
Rozpočet na rok 2010
1 036 195 EUR

Skutočnosť k 31. 12.
2010
1 034 033 EUR

% plnenia
99,79

Daňové príjmy predstavujú hlavne výnosy dani z príjmov a z nehnuteľností,
daní za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty
a poplatky za odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu.
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Bežné nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2010
120 805 EUR

Skutočnosť k 31. 12.
2010
113 420 EUR

% plnenia
93,89

Nedaňové príjmy obec získala za prenajaté pozemky a lesy, za prenajaté byty,
budovy a priestory v iných objektoch. Ďalej z administratívnych a správnych
poplatkov.
V priebehu roka obec prijala od vyšších orgánov finančnú podporu – granty
a transfery v celkovej sume 440 539 EUR, ktoré sú účelovo viazané a obec ich aj
použila v súlade so stanoveným účelom. Obec dostala aj účelové dotácie
z Ministerstva financií na úhradu nedoplatku podielových daní vo výške 59 559
EUR, ktoré použila na bežné výdavky.
Kapitálové granty a transfery poskytlo Ministerstvo financií a Ministerstvo
výstavby na výstavbu 18-bytovej jednotky, zriadenie školských a detských ihrísk
a z Európskeho fondu dostala obec prostriedky na projekt „Zlepšenie
vyučovacích podmienok základnej školy“.
Do príjmov obce uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2010 dňa 30. marca
2010 bolo schválené použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2009 vo výške
70 364 EUR. Ďalej obec získala úver vo výške 256 616 EUR na úpravu
centrálnej zóny.
Plnenie výdavkov obce
Rozpočet na rok 2010
2 750 305 EUR

Skutočnosť k 31. 12.
2010
2 721 595 EUR

% plnenia
98,96

Výdavky obce boli použité na bežné výdavky verejnej správy, poistné, sociálnu
výpomoc občanom, príspevky pre spoločenské organizácie a šport. Ďalej to boli
výdavky na splácanie úverov, na rozvoj obce, realizáciu nových stavieb,
požiarnu ochranu obce a vzdelávanie.
Nová samospráva
Pre volebné obdobie rokov 2011 – 2014 boli zvolení nasledujúci poslanci,
ktorým bola zverená zodpovednosť aj za jednotlivé ulice:
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Meno a priezvisko poslanca
JUDr., Mgr. Slavomíra
Propperová
Ing. Martin Kyjac
Stanislav Vyhlídal
Anton Jakúbek
Ing. Milan Hudcovský
Ing. Pavol Koštialik
Milan Kubík
Ing. Pavol Masár
Bc. Alžbeta Anetová
Ing. Ján Holec
RNDr. Miroslav Sklenár

Pridelená starostlivosť o ulice
Žilinská, Dubovecká
Teplická, Revolučná, A. Bernoláka,
Podhájska
SNP, Ľ. Podjavorinskej, Krížová
Hasičská, Mayerova, Cukrovarská
Železničná, Vážska, A. Hlinku
Dobrá
Dobrá
Hrádky, Školská, Športovcov, Príles
M. Kukučína, J. M. Hurbana, Partizánska
P.O. Hviezdoslava, Š. Straku,
M.R. Štefánika
M. Rázusa, Ľ. Štúra, J. Braneckého

Na prvom rokovaní Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22.
decembra 2010 znovuzvolený starosta obce Ing. Milan Berec verejne prečítal
a zložil Sľub starostu obce, ktorý potvrdil vlastnoručným podpisom. Tak isto
zvolení poslanci zložili Sľub poslanca, ktorý za všetkých prečítal Ing. Milan
Hudcovský, každý poslanec potvrdil sľub vlastnoručným podpisom.
• Za zapisovateľku pre nové funkčné obdobie bola zvolená Bc. Martina
Červeňanová.
• Zástupcom starostu obce bol jednomyseľne zvolený Ing. Milan
Hudcovský. Tento poslanec bol zároveň poverený zvolávať a viesť
rokovania Obecného zastupiteľstva v prípade neprítomnosti starostu obce.
• Do obecnej rady boli zvolení: Milan Kubík, Ing. Ján Holec, JUDr. Mgr.
Slavomíra Propperová.
Pre nové volebné obdobie boli zvolené nasledujúce komisie:
• Majetková a finančná komisia – predseda Milan Kubík,
členovia: Silvia Mikovičová, Ing. Marián Szigeti,
zapisovateľka: Zuzana Macková
• Sociálna a bytová komisia – predseda Ing. Martin Kyjac
členovia: MUDr. Jarmila Cígerová, Božena Vomočilová, Margita
Izraelová, Pavol Rekem
zapisovateľka: Iveta Adamcová
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• Stavebná komisia – predseda Ing. Ján Holec
členovia: Ing. arch. Zuzana Longauerová, Ing. arch. Jozef Múdry,
Ing. Vladimír Sedlák
zapisovateľ: Alojz Langr
• Kultúrna komisia – predseda Stanislav Vyhlídal
členovia: Marta Pupišová, Helena Uherková, PaedDr. Jozef
Farkašovský, Zuzana Macková
zapisovateľka: Monika Bubeníková-Mozoláková
• Komisia pre nakladanie s majetkom – predseda RNDr. Miroslav Sklenár
členovia: Ing. Marián Šalamon, Ing. Danka Dubačová, Ing. Milan
Hudcovský, Alojz Langr
zapisovateľka: RNDr. Zuzana Sklenárová
Na rokovania komisií sú prizývaní ďalší pracovníci obecného úradu, poslanci
alebo predsedovia spoločenských organizácii podľa prerokovávanej
problematiky alebo pripravovaného podujatia.
Od 1. marca začali samosprávy zachraňovať nezamestnaných a dávať im
prácu cez verejnoprospešné práce. Za strihanie stromov, kopanie kanálov alebo
prácu vrátnika na úrade si môžu nezamestnaní mesačne zarobiť v čistom okolo
tristo eur. Na výplaty prispieva najmä Európsky sociálny fond (70-90%)
a zvyšok dopláca štát a samospráva (10-30%). Tento systém bude fungovať do
konca roku 2011. O prácu sa môžu uchádzať absolventi škôl, ľudia nad 50
rokov, zdravotne postihnutí, dlhodobo nezamestnaní, či rodičia s viac ako troma
školopovinnými deťmi.
V našej obci v roku 2010 nezamestnaní na verejnoprospešných prácach
nepracovali. V obcí je evidovaných 167 nezamestnaných, z toho 95 žien. Mnohí
z nich stratili prácu v tomto roku, lebo tej je v našom okolí teraz nedostatok,
čiže nemajú možnosť nájsť si nové zamestnanie. Iní sú nezamestnaní
dobrovoľne, respektíve sa im do práce nechce chodiť. Lebo aj taká je dnešná
konkrétna situácia.
Slováci sa neradi sťahujú. Ak sa rozhodnú zmeniť bydlisko, najradšej sa
presúvajú len do inej obce alebo mesta v rámci okresu. Ukazujú to údaje
štatistického úradu, ktorý skúmal migráciu obyvateľov Slovenska. Dôvodom je
aj to, že nájomné bývanie je u nás minimálne a ľudia majú málo vnútornej
motivácie zmeniť svoj život. Najčastejšie sťahovanie je za bývaním. V rámci
okresu sa v roku 2010 sťahovalo z obce do obce 46 % občanov, z okresu do
okresu 30%. Najmenej ľudí mení trvalý pobyt medzi krajmi. V rámci Európy sa
občania SR sťahujú do Česka, Nemecka, Rakúska a Veľkej Británie. Mimo
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Európy je to len 9 %. U mladých ľudí je to však inak. Nepriaznivá ekonomická
situácia v mladých rodinách a nezamestnanosť ich núti hľadať prácu v cudzine.
Je to znovu najmä Česko, Nemecko, Veľká Británia, Írsko, hoci v poslednom
období sa ich veľa vracia, pretože aj tam sa zhoršili podmienky. Mladých ľudí
láka teraz najmä Kanada, kde sú veľmi dobré podmienky pre prácu a bývanie –
ročne ich tam odíde okolo 800, ďalej je to USA, kde ročne odíde okolo 200
občanov. V rámci Trenčianskeho kraja sú výsledky zaujímavé. Počet
obyvateľov v našom kraji za posledný rok klesol o takmer štyristo. Ku koncu
decembra 2010 žilo na území Trenčianskeho kraja 598 819 obyvateľov, o 395
menej ako v roku 2009. Je to spôsobené prirodzeným úbytkom a zníženým
počtom narodených detí. Očakáva sa, že hoci sa v kraji zvyšuje stredná dĺžka
života a je dokonca nadpriemerná, prirodzený úbytok bude narastať, pretože je
tu čoraz viac starších obyvateľov. V roku 2010 zomrelo v kraji 5 833
obyvateľov, medziročne ich počet klesol o 170 osôb. Oveľa viac ako prirodzený
nárast a úbytok ľudí má vplyv na štatistiku migrácia. Vplyvom hospodárskej
situácie a nárastu nezamestnanosti v rámci kraja v minulom roku odišlo 502
osôb.
Naša obec je v súčasnosti najväčšou obcou v Trenčianskom kraji, k dátumu 5.
februára dosiahla počet 4000 obyvateľov.
V priebehu roka sa v našej obci:
- 101 občanov prihlásilo k trvalému pobytu
- 10 občanov prihlásilo k prechodnému pobytu
- 45 občanov odhlásilo z trvalého pobytu
- 15 občanov zrušilo trvalý pobyt.
Aké boli príčiny zmeny bydliska našich občanov, teda prečo sa z obce sťahujú
a naopak čo ich zaujalo na našej obci, že sa sem prisťahovali som sa nedozvedela.
Referentka evidencie obyvateľstva mi to nevedela povedať. Môj názor je taký,
že hlavným dôvodom bolo to, že tu našli bývanie. Niektorí si kúpili byt alebo si
ho prenajali a niektorí sa prisťahovali ku svojim starým rodičom a domček si
postupne opravujú. Lebo v dnešnej dobe mladé rodiny nemajú finančné
prostriedky na získanie samostatného bytu.
Obec má vo svojom vlastníctve 53 nájomných bytov v troch bytovkách.
O byty je neustály záujem a nie je možné všetkým záujemcom vyhovieť. V roku
2010 obecný úrad dostal 28 nových žiadostí o pridelenie bytu. Celkom obec
eviduje okolo 100 žiadosti o byt. V januári boli v novopostavenej bytovej
jednotke v centre obce odovzdané nové byty, je tam 18 nájomných bytov, ostatné
sú v osobnom vlastníctve občanov.
K 31. 12. 2010 má obec 4 047 obyvateľov.
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Najstaršou občiankou obce je Anna Masaryková, má 93 rokov.
V roku 2010 v obci zomrelo 48 občanov.
Sobáš uzatvorilo 16 manželských párov, z toho bolo 12 sobášov cirkevných
a 4 občianske.
V oblasti sociálnej politiky obec splnila základné úlohy. Na základe
prijatých žiadostí poskytla jednorazovú výpomoc 108 občanom, najmä rodinám
s deťmi, dôchodcom a občanom v hmotnej núdzi. Celkom im bolo vyplatených
1 819 Eur. Okrem toho 28 dôchodcom obec zabezpečila stravovanie v školskej
jedálni, kde zaplatila 1 556 EUR. Deviatim dôchodcom vo veku nad 80 rokov
vyplatila jednorazový sociálny príspevok v celkovej výške 630 EUR (70 EUR
pre jedného občana).
Pravidelne sa stará o zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 8
postelí, kde je umiestnených 6 občanov. Pokračovala rekonštrukcia tohto
zariadenia – výmena podlahy, oplotenie a úprava miestností. Pravidelne 8
opatrovateliek poskytuje opatrovateľskú službu 17 občanom. Pre skvalitnenie
tejto činnosti štyrom opatrovateľkám obec zaplatila kurz opatrovania, ktorý
pripravila Akadémia vzdelávania Trenčín.
Zvýšenú starostlivosť venuje obec maloletým deťom v zmysle zákona
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V obci sa vyskytuje stále
viac prípadov alkoholizmu a dokonca aj užívania drog maloletými deťmi.
V priebehu roka obec v spolupráci s detskou lekárkou riešila 7 priestupkov, ktoré
boli postúpené z oddelenia policajného zboru. Pre deti v hmotnej núdzi obec
poskytla príspevky na stravu, školské potreby a motivačný príspevok v celkovej
hodnote 4 483,96 EUR. Jednalo sa o 5 detí materských škôl, 18 detí základnej
školy a 5 detí špeciálnej internátnej školy.
Obecná knižnica dostala novú tvár. V januári bola dokončená kompletná
rekonštrukcia obecnej knižnice, ktorá sa stala útulnou, peknou a čistou. Dostala
nové police, osvetlenie a modernú podlahu. Novinkou je aj počítač pre verejnosť
s bezplatným prístupom na internet. Teraz sú všetky výpožičky registrované cez
počítač a tam si môžeme nájsť aj zoznam všetkých kníh a noviniek. V súčasnej
dobe má knižnica vo svojom fonde 9409 zväzkov krásnej, detskej a odbornej
literatúry. Tento fond neustále dopĺňa o novú literatúru – v tomto roku
knižnica zakúpila 92 nových kníh. Dáva možnosť obyvateľom prečítať si
periodickú tlač – noviny Pravda, Hospodárske noviny a Trenčianske noviny MY.
Knižnica je hojne navštevovaná nielen dospelými, ale radi ju navštevujú deti
a mládež. Evidovaných je 253 čitateľov, z toho 148 dospelých a 105 detí do 15
rokov. V priebehu roka bolo vypožičaných 5707 kníh, z toho:
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3987 krásnej literatúry pre dospelých
363 odbornej literatúry pre dospelých
1182 krásnej literatúry pre deti a mládež
175 odbornej literatúry pre deti a mládež
Na jedného čitateľa pripadá 22,6 výpožičiek, na jedného obyvateľa 0,59
výpožičky.
Veľmi dobrá je spolupráca knižnice s miestnou materskou školou, ktorá ju
pravidelne navštevuje. V knižnici sa deti učia šetrne zaobchádzať s knihami,
vyhľadávať nové poznatky, zoznamovať sa s krásnymi ľudovými rozprávkami
a básňami.
V miestnej časti Dobrá má knižnica vo svojom fonde 3688 zväzkov kníh,
z toho nových kníh má 31. Knižnica eviduje 26 čitateľov, z toho 15 dospelých
a 11 detí do 15 rokov. V priebehu roku si vypožičali spolu 1492 kníh, na jedného
čitateľa pripadá 57,4 výpožičiek.
-

Uvítanie nových malých občanov narodených do februára 2010 sa uskutočnilo
na Obecnom úrade, kde sa ich rodičia zapísali do pamätnej knihy, dostali pre
svoje deti drobné darčeky a deti materskej školy im predviedli pripravený
program. Prvým občanom, narodeným v roku 2010 bol Dávid Karabec, ktorý sa
narodil 18. januára. Slávnostne boli uvítaní do života:
Alexandra Ochodnická
Sofia Bangová
Katarína Michalková
Dávid Karabec
Dominika Benešová
Alex Bellan
Matej Slabý
Michaela Masárová
Viktória Šandorčinová
Bronislava Burdejová
Slávnostné uvítanie ďalších nových občiankov narodených v mesiacoch
marec – september bolo uskutočnené koncom novembra. Boli to:
Ferdinand Lacko
Samuel Moravčík
Alžbeta Samčíková
Simon Moravčík
Pranvera Hadjaj
Viola Dobiašová
Marcus Fabio Kováčik
Samuel Bakai
Michaela Hoštáková

Michaela Plavecká
Marianna Škrabanová
Daniela Porubská
Sára Chovancová
Ema Dobiašová
Ema Robotová
Maximilián Kapko
Jozef Simon Benko
Ľubomír Provazník
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Adam Kučera
Filip Banecký
Katarína Sadloňová
Veronika Tomková
Peter Lupták

Timea Riečická
Ivana Bačová
Soňa Smilková
Patrik Pečner
Ema Kučerová

U novonarodených detí mali prevahu dievčatá, ktorých sa narodilo o 6 viac ako
chlapcov. U dievčat je obľúbeným menom EMA a MICHAELA.
655. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Podľa dochovaných dokumentov pôvodná osada Teplá vznikla v roku
1355 na kráľovskej ceste v blízkosti teplých termálnych prameňov. Neskôr bola
poddanskou obcou hradného trenčianskeho panstva. Prežila ťažké roky
kráľovských bojov aj tureckých výbojov. Postupne sa rozvíjala a prinášala
občanom obživu prácou v liehovare, cukrovare, elektrárni, bola vybudovaná
železnica, postavená ľudová škola a nastal rozmach remesiel a obchodu.
V súčasnej dobe sa prudko mení centrum obce, sú postavené nové moderné
budovy, staré sa rekonštruujú, budujú sa nové inžinierske siete, obec má veľa
ďalších nových plánov.
Oslavy tohto významného výročia boli rozdelené na niekoľko častí.
V sobotu 25. septembra sa na futbalovom ihrisku konali súťažné športové hry
detí a mládeže. V areáli základnej školy sa konal 15. ročník Krajských
športových hier zdravotne postihnutých, na ktorých sa zúčastnilo 13 družstiev
z Trenčianskeho kraja. Bolo veľmi pekné počasie a tak súťaže prebiehali
v pokojnej veselej atmosfére. Uskutočnil sa aj futbalový zápas starých pánov
obce s Jednotou Trenčín a večer bola hodová zábava.
Do športového programu bola zaradená aj oslava 60. výročia založenia
stolnotenisového klubu „Považský cukor“. Tento obľúbený šport začal svoju
činnosť v roku 1950 v obecnej „Sokolovni“ a v „Červenom kútiku“ v cukrovare,
kde zakladatelia Peter Gjabel, Ján Švec, Michal Lokaj, bratia Streleckí, Alica
Hoštáková, Oľga Balážová a Dana Šimková začali súťažiť s celuloidovou
loptičkou na dvoch stoloch. Neskôr zaregistrovali klub stolného tenisu a začali
hrávať v školskej telocvični „Mlyn“. Do súťaží sa zapájali aj miestni učitelia,
ktorí postupne priťahovali deti a mládež. Každoročne organizovali majstrovstvá
okresu pedagogických pracovníkov a táto tradícia trvá dodnes. V súčasnosti
stolnotenisový klub pripravuje každoročne memoriál Dušana Štraucha, ktorý sa
tomto roku konal 18. septembra. V súťaži Slovenský pohár mužov prvé miesto
vyhral Radek Mrkvička zo Stavoimpexu Holíč.
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V nedeľu 26. septembra sa konala slávnostná svätá omša v rímskokatolickom kostole sv. Matúša. Miestne devy a mládenci boli oblečení
v dobových krojoch a omšu celebrovali kňazi, ktorí boli pozvaní na túto slávnosť
ako vzácni hostia.
V zasadačke Požiarnej zbrojnice bola otvorená výstava s dobovými
fotografiami, kópiami úradných listín o prvej písomnej zmienke o obci, jej vývoji,
ukážkami ľudových remesiel a bol premietaný videofilm spracovaný z
historických dokumentov.
Popoludní sa mal na obecnom trhovisku konať veľký kultúrno-spoločenský
program, ale pre nepriaznivé počasie (veľmi pršalo), preniesli oslavy do sály
v hasičskej zbrojnici. Na tomto veľmi peknom podujatí boli prítomní vzácni
hostia v mene ktorých vystúpil zástupca prezidentskej kancelárie Milan Čič.
Boli prítomní aj zástupcovia okolitých miest a obcí, občania obce so svojimi
rodinami. V bohatom kultúrnom programe vystúpili ako hostia dychová hudba
Bučkovanka, ľudový rozprávač strýco Lajoš, domáca dychová hudba Dobranka
a folklórna spevácka skupina Teplanka so 4-ročnou speváčkou Leou
Pallangovou.
Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Magda Košútová spolu
so starostom obce Milanom Berecom odovzdali ocenenie občanom, ktorí sa
významne podieľajú na rozvoji obce.
• Ing. Ivanovi Masárovi udelili titul Čestný občan obce Trenčianska Teplá
za trvalú činnosť v oblasti spoločenského a kultúrneho života obce. Je to
veľmi skromný človek, narodil sa, vyrástol a žije v obci. Aktívne pracuje
v rôznych spoločenských funkciách, je autorom mnohých výtvarných diel.
Je pravidelným dopisovateľom do časopisu Teplanský občasník.
• Nadežde Petrovej – riaditeľke spojených materských škôl, ktorá sa
vyznačuje osobitným prístupom k deťom. V tejto práci dosahuje
vynikajúce výsledky, je autorkou mnohých zaujímavých projektov
určených pre deti. Jej činorodú prácu oceňujú aj spolupracovníci
a rodičovská verejnosť.
• Mgr. Tiborovi Ukropcovi – riaditeľovi súkromnej základnej umeleckej
školy, ktorá v našej obci pôsobí od roku 2003. Učí mladých nadaných
žiakov láske k hudbe a spevu. Pod jeho vedením žiaci školy pripravujú
kultúrny program na mnohé spoločenské a kultúrne podujatia obce.
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• PaedDr. Eve Tobolkovej,
Tobolkovej ktorá je od roku 1986 riaditeľkou Špeciálnej
základnej školy internátnej a výrazne sa podieľa na výchove mentálne
postihnutých detí a ich zaradení do občianskeho života.
• Mgr. Li
Libuše Čermákovej – učiteľke matematiky v základnej škole, kde
súčasne vykonáva funkciu zástupkyne riaditeľky školy. Dosahuje výborné
výsledky, ktoré potvrdilo aj celoštátne testovanie učiteľov, kde sa
umiestnila na poprednom mieste.
• Mgr.
Mgr Anne
Anne Červeňanskej
Červeňanskej,
ej, učiteľke 1. stupňa základnej školy, ktorá
pracuje v našej škole od roku 1980. Vychováva malých prváčikov, kde
dosahuje veľmi dobré výsledky. Pravidelne pripravuje pre svojich žiakov
pestrý kultúrny program s ktorým deti vystupujú na rôznych spoločenským
podujatiach obce.
• Márie
Márie Goláňovej
Goláňovej – pracovníčke základnej školy, ktorá sa vzorne stará
o jej údržbu školy, skrášľovanie a čistotu školských priestorov.
V základnej škole pracuje od roku 1986.
• Ing.
Ing Jánovi Minařovi –prednostovi železničnej stanice, ktorý v tejto
funkcii pracuje od roku 2004. Úzko spolupracuje s vedením obce a aktívne
pomáha pri zabezpečovaní rôznych spoločenských podujatí. V tomto roku
sa dožíva významného životného jubilea.
• Ing. Pavlovi Kyselicovi, ktorý je od roku 1983 pracovníkom firmy
Považský cukor , kde zastával rôzne riadiace funkcie. Aktívne
spolupracuje s vedením obce, pomáha pri zabezpečovaní kultúrnych
a športových podujatí.
• Iľjovi Holešovskému – významnému akademickému sochárovi. Od roku
1978 sa vo svojom ateliéri venuje tvorbe keramiky a iných umeleckých
diel. Viac ako 40 rokov patrí medzi významné osobnosti slovenského
sochárstva a dôstojne reprezentuje našu obec na výstavách doma aj
v zahraničí.
• Jozefovi Johaníkovi – členovi a harmonikárovi folklórneho súboru
Teplanka.
Aktívne
pracuje
v rôznych
spoločenských
organizáciách, spolupracuje pri príprave významných kultúrnych podujatí
v obci a blízkom okolí.
• Jozefovi Ďurechovi – rodákovi obce, ktorý celý svoj život zasvätil futbalu
a výchove mladých športovcov. Bol aktívnym futbalistom a neskôr
trénerom a funkcionárom futbalového oddielu. Tejto práci sa venoval 32
rokov striedavo v rodnej obci aj v Novej Dubnici. Postihla ho zákerná
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mozgová príhoda, ale napriek tomu stále sa zaujíma o dianie vo
futbalovom svete.
• Ing. Petrovi Nedbalovi – pracovníkovi stavebnej firmy BYVYSERV,
ktorá viac ako 10 rokov pôsobí v obci a svojou činnosťou prispieva k jej
rozkvetu.
• Ing. Ivanovi a Magdaléne Strakovým - potomkom slávnej rodiny
Strakových, ktorí stáli v popredí kultúrneho a spoločenského života našej
obce. Otec Jozef Straka bol režisérom mnohých divadelných hier, ktoré
v obci nacvičoval a aj v nich účinkoval. Strýko Štefan Straka bol
významným maliarom, ktorého umelecké diela sú vystavené v rôznych
galériách, niekoľko obrazov vlastní aj obecný úrad. Súrodenci Ivan
a Magdaléna venovali archívu obce mnohé rodinné historické predmety
a písomnosti.
• RNDr. Zuzane
Zuzane Sklenárovej,
Sklenárovej rodáčke našej obce, ktorá bola v rokoch 1999
– 2002 poslankyňou obecného zastupiteľstva a od roku 2003 je
prednostkou obecného úradu.
Vie pracovať s ľuďmi, bojovať
s problémami, je obetavá a starostlivá. Svojom poctivou každodennou
prácou prispieva k rozvoju a skrášľovaniu našej obce.
Pamätnými plaketami a Pamätnými listami boli ocenení:
Zakladatelia Teplanského občasníka
• Ing. Ján Veselý
• Ing. Karol Farkašovský – in memoriam
• JUDr. Miroslav Holba
• Mgr. Jaroslava Pupišová
Za spoluprácu pri vydávaní časopisu
• firma DIGIPRESS Trenčín – prevzala Ing. Jana Čochnerová
• firma T-Express Trenčín – prevzala Jana Punová
Zodpovední šéfredaktori
• Bc. Martina Červeňanová
• Monika Bubeníková-Mozoláková
• Zuzana Macková
• Silvia Bubeníková
Dlhoroční prispievatelia do časopisu
• Ing. Hc. Ivan Masár
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• František Merička
• Pavol Veselý
• Pavol Vavro
Členovia zakladajúcej redakčnej rady
• Mgr. Emil Figura
• Bc. Eva Kalmová
Za aktívnu prácu v základnej organizácii Slovenského
Slovenského zväzu
zväzu telesne
postihnutých
• Mária Wattová
• Irena Rajníková
• Helena Holecová
• Ján Frýdecký
• Anna Frýdecká
• Jozefína Droppová
Za dlhoročnú a obetavú prácu pri príležitosti 60. výročia organizovaného
stolného tenisu v obci:
• Peter Gjabel - in memoriam
• Mgr. Ján Hudec st.
• František Gjabel
• Rudolf Horský
• Ing. Viliam Štrauch
• Mgr. Ján Hudec ml.
Za úspešnú reprezentáciu klubu pri príležitosti 60. výročia organizovaného
stolného tenisu v obci:
• Dušan Štrauch - in memoriam
• Pavol Gallo
• Mgr. Roman Čechvala
Za dlhodobú prácu hospodárskeho vedenia stolnotenisového
stolnotenisového klubu:
• Ing. Monika Horňáková.
Spolu s týmto podujatím sa uskutočnili aj oslavy 20. výročia založenia
časopisu „Teplanský Občasník“. Tento časopis je už neoddeliteľnou súčasťou
života občanov. Vychádza štyri razy do roka v náklade 1500 kusov, je
nepredajný a rozposielajú ho do všetkých domácností v obci, či už priamo so
poštových schránok alebo si ho občania môžu nájsť v miestnych potravinách.
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Občasník informuje občanov o všetkých udalostiach, ktoré sa v obci pripravujú
alebo sa už uskutočnili, o živote a činnosti jednotlivých zložiek a organizácii,
o športe a kultúre. Časopis vydáva obecný úrad a v redakčnej rade pracujú
pracovníčky úradu: Monika Bubeníková - Mozoláková a Zuzana Macková. Na
začiatku bol časopis veľmi skromný, vytlačený cyklostilom. Zakladateľmi
časopisu boli: Ing. Karol Farkašovský, JUDr. Miroslav Holba a Mgr. Jaroslava
Pupišová. Postupne časopis zdokonaľovali či už po technickej alebo obsahovej
stránke. V súčasnej dobe je to už farebný 12-stranový obsahovo bohatý časopis,
vytlačený modernou technikou v podniku DIGIPRESS Trenčín. Časopis má
viac ako 130 stálych aj príležitostných dopisovateľov a vymenovať všetkých je
veľmi ťažké. Medzi tých najaktívnejších možno zaradiť Ing. H.c. Ivana
Masára, RNDr. Zuzanu Sklenárovú - prednostku obce, Ing. Milana Bereca starostu obce, Nadeždu Petrovú - riaditeľku materskej školy, Mgr. Ivanu
Majorošovú - riaditeľku základnej školy, Mgr. Evu Ševčíkovú a Mgr. Evu
Yilmazovú - učiteľky špeciálnej základnej školy internátnej, Stanislava
Vyhlídala - vodcu zboru skautov, Helenu Uherkovú - členku speváckej skupiny
Teplanka, kolektív lekárne ARIANA, ktorý pravidelne informuje čitateľov
o svojich novinkách a mnohých iných - aj tých dopisovateľov, ktorí neuvádzajú
svoje mená.
Ďalšou udalosťou v rámci tohto programu boli oslavy 50. výročia
folklórneho speváckeho súboru Teplanka. Prvú myšlienku o vzniku súboru
vyslovila predsedníčka Slovenského zväzu žien Antónia Hromádková, ktorú
podporila Anna Karabcová, predsedníčka Červeného kríža. Od starých občanov
zozbierali teplanské piesne, ktoré začali spievať na svadbách, krstinách a iných
zábavách. Potom Jozef Šandorfi tieto piesne zostavil do scenára „Teplanská
svadba“. Bolo to divadelné pásmo so spevmi a tancom a s týmto veľmi
obľúbeným programom súbor pod vedením učiteľa Štefana Filipa vystupoval v
okolitých dedinách. Neskôr začal spolupracovať s osvetovou besedou, ktorej
správcom bol učiteľ Jozef Pavlacký a s členom speváckeho zboru Slovenských
učiteľov Jozefom Dobošom. Súbor dostal názov Teplanka. Postupom času sa
zdokonaľoval a stal sa neoddeliteľnou súčasťou každej spoločenskej udalosti
v obci, blízkom aj ďalekom okolí. Teraz súbor pracuje pod odborným vedením
Mgr. Dušana Winklera a harmonikára Jozefa Johaníka.
Okrem pravidelných vystúpení na všetkých spoločenských a kultúrnych
podujatiach obce, členky folklórnej speváckej skupiny TEPLANKA aktívne
pomáhajú aj pri príprave týchto podujatí. Nový rok 2010 privítali svojim
vystúpením na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach, kde sa konal
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slávnostný program pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky. Ako hosť bol
prítomný aj herec a recitátor Juraj Sarvaš.
Sprievodnou akciou bola výstava ovocia, zeleniny, špecialít z našich
záhrad, ktorú pripravil výbor Základnej organizácie zväzu záhradkárov
v spolupráci so svojimi členmi. Bola inštalovaná v zasadačke obecného úradu
a trvala tri dni. Okrem 105 exponátov tradičnej zeleniny a ovocia, člen
organizácie Štefan Pytlík vystavil svojich obľúbencov - kanáriky a andulky.
Včelári Rudolf Báž a Štefan Stehla vo včelárskom kútiku zostrojili sklenený úľ,
kde vystavili rámik so živými včelami. Návštevníci mali možnosť uvidieť život
a pracovitosť rodiny včiel a tvorbu ich produkcie. Boli tam vzorky medu aj
rôzne drobné ozdoby z včelieho vosku – sviečky, svietniky.
Na oslavy 655. výročia obce Trenčianska Teplá sponzorsky prispeli
finančnými prostriedkami alebo svojimi výrobkami spoločnosti pôsobiace v obci:
• Pekáreň MAPEK PLUS – Michal Marko
• Mäsová výroba Hôrka, s.r.o. – Štefan Hôrka
• GS Design, s.r.o. – Milan Ondrišák
• PIZZA Restaurant u ZAKA – Anton Pastorek
• Trafika GL Group, s.r.o.
„Milovať život v práci znamená poznať najhlbšie tajomstvo života“ - toto
motto je na pamätných listoch, ktoré v utorok 23. novembra odovzdal predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček viacerým kolektívom
z oblasti kultúry Trenčianskeho kraja. Medzi ocenenými bola aj naša folklórna
skupina „TEPLANKA“, ktorá dostala Pamätný list za uchovanie a rozvoj
kultúrneho dedičstva národu. Ocenenie jej bolo udelené za dlhoročné pôsobenie
a šírenie kultúry a folklóru doma i v zahraničí pri príležitosti 50. výročia
založenia skupiny.
Duchovný život obce
Duchovný život v obci prebiehal v oddanosti a pokore. Občania pravidelne
navštevovali bohoslužby, pomáhali pri upratovaní a skrášľovaní kostola.
Pohreby boli vždy dôstojné, sprevádzané spevom, zvyčajne boli spojené aj so
zádušnou svätou omšou.
Hlavným organistom v miestnom kostole je Anton Gavenda, jeho pomocníkmi
sú: Lucia Balážová, ktorá hrá na organe a spieva, Jordan Raček spieva, Eva
Sýkorová tiež hrá na organe aj spieva. Okrem toho pri pobožnostiach,
cirkevných obradoch a pohreboch pravidelne spievajú Emília Madová, Mária
Masárová a Margita Čižmáriková. V obci pôsobí aj gospelová hudobná skupina
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GOLGOTA, ktorá vznikla v roku 2001 a odvtedy svojim vystúpením
spríjemňuje v kostole sväté omše, slávnostné omše počas veľkonočných a
vianočných sviatkov. Vedúcim súboru je Dušan Kazík, ktorý okrem toho skladá
aj hudbu a texty piesní. Členmi súboru sú Jarmila Kazíková, Martin
Kyjac, Gréta Robotová a Michal Riečický.
Hasičský zbor
2. mája si naši hasiči uctili sviatok svojho patróna – sv. Floriána
usporiadaním hasičského popoludnia. V spolupráci s dobrovoľnými hasičskými
zbormi z Omšenia a Trenčianskych Teplíc a profesionálnymi hasičmi z Trenčína
pripravili ukážku požiarneho zásahu a hasenia horiaceho domčeka. Hasiči
z Trenčína priviezli aj hasičskú techniku, ktorá všetkých zaujala – bola to
vysokozdvižná plošina, ktorú si prítomní mohli aj vyskúšať, predviedli aj ukážky
práce s plošinou a šplhania po lane. Pre deti a mládež pripravili rôzne súťaže,
ako napríklad skákanie vo vreci, prekážkový beh, zásah terčov prúdom vody
a iné. Víťazi dostali diplomy a sladkosti.
V tomto roku dobrovoľný hasičský zbor v miestnej časti Dobrá oslávil 85.
výročie svojho vzniku. Iniciátorom založenia zboru bola zemská a okresná
hasičská jednota, občanov podnietil aj veľký požiar v obci v roku 1924, kedy
zhorelo celkom 5 domov. Prvým predsedom bol Štefan Gallo, veliteľom Ján Báž,
zástupcom veliteľa Ján Uherka, tajomníkom Jozef Moško, gazdom Ján Gallo,
strojníkom Ján Porada a pokladníkom Jozef Krátky. Základným vybavením
bola ručná striekačka a hasičské náradie. V súčasnej dobe hasičský zbor úzko
spolupracuje s hasičským zborom obce, uskutočňujú spoločné podujatia
a vzájomne si pomáhajú. Predsedom dobranského hasičského zboru je Pavol
Koštialik.
Hospodársky život obce
Považský cukrovar
V roku 2010 výrobu cukru v ťažnej šťave podnik uskutočnil v jarných
mesiacoch (od 7. apríla do 2. júna) bez vážnych problémov. Dosiahol najvyššiu
priemernú dennú výrobu cukru oproti predchádzajúcim rokom – 522 ton za deň,
pri súčasnom znižovaní spotreby energií. Repná kampaň, ktorá trvala od 15.
septembra do 29. decembra bola na začiatku poznačená extrémne mokrým
počasím počas vegetácie aj počas zberu v septembri. Záver cukrovarníckej
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kampane komplikovali veľké dažde a mrazy, čo sa prejavilo v znížení denného
spracovania cukrovej repy – denne spracovali 5 231 ton.
Porovnanie výsledkov za jednotlivé roky:
Popis činn
činnosti

Mj

Spracovaná repa
ton
Priemerné
denné
spracovanie
ton/deň
Výroba cukru
ton
Cukor v ťažkej šťave
ton
KWh/t
Spotreba tepla
r.
KWh/t
Spotreba elektrickej energie r.
Spotreba vápenca
%/rok
Čistota melasy
%

2008 2009
2010
450
153 532 079 551 892
5 490 5 210
38 744 52 273
32 699 29 316

5 231
54 443
24 753

204, 4

204, 0

207, 1

18, 1
2, 40
59, 8

18, 7
2, 37
60, 2

18, 7
2, 29
61, 8

Investície
V roku 2010 cukrovar realizoval dve veľké investičné akcie. Prvou bola výmena
varného stroja WZ/ RZ magma a druhou zavedenie automatického systému
riadenia (ASR) pre činnosť turbogenerátora 6 MW. Investície boli zamerané na
skvalitnenie výrobného a technologického procesu, zvýšenie kapacity varne
a stabilitu prevádzkových parametrov. Týmito investičnými akciami podnik
dosiahol priemernú dennú výrobu cukru 522 ton, čo je najviac v histórii
cukrovaru v Trenčianskej Teplej.
Porovnanie počtu zamestnancov v roku 2009 a 2010
Zamestnanci
Evidenčný počet zamestnancov
z toho - stáli technicko-hospodárski pracovníci
- stáli robotníci
- dočasne pridelení zamestnanci

2009
160
52
108
79

2010
170
62
108
66
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Železničná stanica Trenčianska Teplá
Personálne obsadenie železničnej stanice od 1. januára 2010
Prednosta stanice
- Ing. Jan Minář
Dopravný námestník prednostu stanice
- Ing. Karol Sýkora
Námestník prednostu stanice
- Bc. Rudolf Farkašovský
Vedúci technológ
- Bc. Roman Pružinec
Komandujúca
- Mária Zubová
Samostatný ekonomický zamestnanec - Dana Lobotková
Referent
- Anna Moravčíková
Samostatný skladník
- Ivan Chyba
Skladník
- Jaroslava Šváchová
Ku dňu 1.1.2010 na železničnej stanici pracovalo 129 zamestnancov,
vrátane pridelených nesamostatných železničných staníc.
Personálne zmeny počas roka 2010:
2010
• do starobného dôchodku odišli:
zo železničnej stanice Horné Srnie Libuše Kebísková,
Kebísková zo
železničnej stanice Nemšová Ján Masaryk a prednosta železničnej
stanice – záloha OR Pavol Lukáč.
Lukáč.
• preloženie zamestnancov z iných železničných staníc:
staníc:
Anna Čahojová zo železničnej stanice Trenčín do pozície dozorca
výhybiek Trenčianska Teplá
• preloženie zamestnancov do iných železničných staníc:
staníc:
Milan Plevák z pozície výpravca železničnej stanice Ilava do
pozície výpravca železničnej stanice Púchov
• Štefan Boguský – ukončil pracovný pomer pre absencie ku dňu
30.6.2010 a dňa 1.7.2010 zomrel
• prijatie z voľného trhu práce
vedúci posunu – sprievodca rušňov – Jarolím Špirka.
Špirka.
K železničnej stanici Trenčianska Teplá patria :
Nesamostatné stanice
Nemšová - je stanicou odbočovacou pre trať so zjednodušeným riadením
Nemšová – Lednické Rovne.
Horné Srnie - je stanicou zmiešanou a pohraničnou prechodovou na trati
Nemšová - Vlárský průsmyk Českých dráh.
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Od 1.2.2010 boli k stanici pridelené aj železničné stanice:
Dubnica nad Váhom - leží v km 136,740 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate
normálneho rozchodu Púchov - Bratislava hlavná stanica, ktorá je povahou
práce medziľahlá a zmiešaná.
Ilava - leží v km 143,108 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate normálneho
rozchodu Púchov - Bratislava hlavná stanica, ktorá je povahou práce
medziľahlá a zmiešaná.
Dopravne
Pruské – leží v km 9,522 trate Nemšová – Lednické Rovne
Lednické Rovne – ležia v km 17,271 trate Nemšová – Lednické Rovne
Trenčianske Teplice – ležia v km 5,427 trate Trenčianska Teplá – Trenčianske
Teplice
Tieto trate majú zjednodušené riadenie dopravy. Na trati Nemšová –
Lednické Rovne bola vo februári 2002 osobná doprava zastavená.
VÝKONY ŽELEZNIČNEJ STANICE ZA ROK 2010
2010
Trenčianska Teplá
Osobná doprava
• Východiskové – 93,01 % - 8 376
vlakov
• Končiace – 98,08 % - 8 996
vlakov
• Σ – 95,74 %

Horné Srnie
Osobná doprava
• Východiskové – 98,76 % - 3 853
vlakov
• Končiace – 94,04 % - 4 205
vlakov
• Σ – 96,30 %
Nemšová - štátna
štátna hranica
Osobná doprava
• Odovzdané – 95,06 % - 1 013

Trenčianska Teplá
Nákladná doprava
• Východiskové – 2 283 vlakov
• Končiace – 2 297 vlakov
• Tranzitné – 5 488 vlakov
• Tranzitné so spracovaním – 719
vlakov
• Počet privesených vozňov –
28 562
Horné Srnie
Nákladná doprava
• Východiskové – 366 vlakov
• Končiace – 366 vlakov
• Tranzitné – 35 vlakov
• Počet privesených vozňov – 2 732
Nemšová
Nákladná doprava
• Východiskové – 269 vlakov
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• Končiace – 272 vlakov
• Tranzitné – 592 vlakov
• Tranzitné so spracovaním – 267
vlakov
• Počet privesených vozňov – 1 441
Dubnica nad Váhom
Ilava
Nákladná doprava
Nákladná doprava
• Východiskové – 121 vlakov
• Východiskové – 166 vlakov
• Končiace – 119 vlakov
• Končiace – 172 vlakov
• Tranzitné – 7 159 vlakov
• Tranzitné – 7 345 vlakov
• Tranzitné so spracovaním – 366
• Tranzitné so spracovaním – 129
vlakov
vlakov
• Počet privesených vozňov – 1 158 • Počet privesených vozňov – 118

vlakov
• Prevzaté – 95,70 % - 1 209
vlakov
• Σ – 95,41 %

Lednické Rovne
Nákladná doprava
• Východiskové – 87 vlakov
• Končiace – 91 vlakov
• Počet privesených vozňov – 236
V priebehu roka 2010 vedenie železničnej stanice za aktívnej pomoci
zamestnancov železničnej stanice Trenčianska Teplá a opravovne Trenčín ako
aj dodávateľským spôsobom pokračovalo v svojpomocnom vylepšovaní sociálnych
podmienok pre zamestnancov železničnej stanice Trenčianska Teplá
a nesamostatných železničných staníc. Boli vykonané nasledovné práce:
• na železničnej stanici Trenčianska Teplá
zriadili dielňu pre údržbárov a kancelárie pre doručovateľov služobnej
korešpondencie, šatne pre dozorcov výhybiek a vybudovali nové sprchy.
V budove nákladného obvodu
zriadili kanceláriu pre výstavbu trate
a zrekonštruovali hygienické zariadenie.
• na železničnej stanici Nemšová
urobili montáž žalúzií v prevádzkových miestnostiach, vymaľovali kancelárie,
zábradlia na nástupišti, okná a dvere, osadili stojany pre bicykle.
• na železničnej stanici
stanici Horné Srnie
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vymaľovali vonkajšej fasády priľahlých budov, urobili montáž žalúzií v
prevádzkových miestnostiach, opravili lavičky pre cestujúcich na 1. nástupišti
a v čakárni.
• na zástavke železnice Trenčianske Teplice
vymenili garážovú bránu na rampe
• na železničnej stanici Dubnica nad Váhom
namontovali nové lavičky a stojany na bicykle na 1. nástupište, namontovali
elektrický prietokový ohrievač na WC pre zamestnancov.
Železničná trať Nové Mesto nad Váhom – Púchov je súčasťou V.
európskeho koridoru. Po začatí modernizácie v úseku Nové Mesto nad Váhom –
Zlatovce, v septembri 2009 začali
modernizáciu ďalšej časti v úseku
Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša, ktorý má dĺžku 20,409 km. Uvedená
stavba je realizovaná v dvoch etapách, pričom v každej etape modernizujú dve
železničné stanice a dva medzistaničné úseky.
V roku 2010 bola vykonaná modernizácia medzistaničných úsekov
Trenčianska Teplá – Dubnica nad Váhom a Ladce – Beluša na rýchlosť 160
km/h. Generálnym projektantom stavby je a.s. Reming Colsunt, zhotoviteľom
stavby je Združenie ŽSR-Beluša.
NEHODOVÉ UDALOSTI
Kategória
Kategória A – vážne nehody
A 5 – úraz osoby spôsobený pohybom železničného vozidla – 4 prípady
Kategória
Kategória B - menšie nehody
B 3 – zrážka železničného vozidla s užívateľmi priecestí – 3 prípady
B 4 – požiar železničného vozidla – 1 prípad
B 6 – iné nehody – 1 prípad
PREVÁDZKOVÉ PORUCHY
D 3 – rozrezanie výmeny alebo prestaviteľnej srdcovky – 1 prípad
D 4 – porucha zariadenia infraštruktúry – 10 prípadov
D 5 – porucha železničného vozidla – 3 prípady
D 6 – roztrhnutie vlaku – 1 prípad
D 7 – poškodenie železničného zariadenia, železničného vozidla alebo
prepravovaného nákladu – 1 prípad
NÁVŠTEVY VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
Pri príležitosti slávnostného poklepania základného kameňa stavby
„Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, km 100,500
– 159,100 pre traťovú rýchlosť 160 km/hod. - IV. etapa a V. etapa, ktoré sa
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uskutočnilo dňa 23. marca v priestoroch našej železničnej stanice, navštívili
našu obec minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny
a generálny riaditeľ ŽSR Štefanom Hlinkom .
100 rokov trate Nemšová – Lednické
Lednické Rovne
30. a 31. októbra sa v Nemšovej, Pruskom a Lednických Rovniach
uskutočnili oslavy 100. výročia zahájenia prevádzky na trati Nemšová –
Lednické Rovne. Súčasťou osláv boli jazdy motorového a parného vlaku
z Trenčianskej Teplej do Lednických Rovní a späť. Len škoda, že sa táto trať
teraz nevyužíva.
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TRENČÍNTRENČÍN-OPATOVÁ
V roku 2010 sa podnikateľská činnosť poľnohospodárskeho družstva
nezmenila. V súlade s podnikateľským zámerom bola zameraná na živočíšnu a
rastlinnú výrobu a služby.
- v živočíšnej výrobe je jeho hlavnou činnosťou výroba mlieka a chov
jatočného a zástavového dobytka, kde sa podiel na tržbách zvýšil na 55%
- rastlinná výroba je zameraná na produkciu obilnín, olejnín, cukrovej repy
a krmovín s 37%-tným podielom na tržbách
- služby sú zamerané na prenájom objektov, skladovanie, vývoz septikov
a služby v poľnohospodárstve s 8%-tným podielom na tržbách.
Počas celého hospodárskeho roka prevládali nepriaznivé klimatické
podmienky. Predovšetkým chladné jarné
obdobie s nadpriemernými
dlhotrvajúcimi zrážkami, teplotné výkyvy vo vegetačnom období a pretrvávajúce
zrážky bránili zakladaniu úrody pre ďalší rok.
Len prísna úspora nákladov, zmrazenie miezd zamestnancom a čiastočné
zvýšenie realizačných cien poľnohospodárskych komodít pomohlo družstvu
eliminovať vplyv nepriaznivých podmienok na produkciu. V roku 2010
družstvo nerealizovalo žiadny nový projekt z fondov EÚ a ukončil
environmentálny záväzok.
Rastlinná výroba
Všetky
pestované plodiny , okrem jarnej pšenice, vplyvom
zlých
poveternostných podmienok dosiahli nižšie výnosy ako v roku 2009. Celková
produkcia obilnín bola 1059,1 t, čo je na úrovni roku 2009. Repka dosiahla
produkciu 196,4 t, čo predstavuje 45%. Kukurica na zrno dosiahla produkciu
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81,9 t , čo znamená, že poklesla o 176 %. Produkcia cukrovej repy bola 3114,7
t, poklesla o 14%. Novo pestovaná plodina - sója dosiahla produkciu 85,7 t.
Hektárové výnosy plodín:
• ozimná pšenica
4,16 t/ha
• jarná pšenica
3,36 t/ha
• kukurica na zrno
3,22 t/ha
• repka
1,88 t/ha
• cukrová repa
56,63 t /ha
• sója
2,31 t/ha.
Nepriaznivé podmienky najviac postihli produkciu repky, kukurice na zrno a
kukurice na siláž. Časť kukurice na zrno bola použitá na siláž, aby sa
zabezpečila dostatočná kŕmna základňa, čo nepriaznivo ovplyvnilo produkciu
kukurice na zrno. V skutočnosti bola reálna produkcia kukurice na zrno cca o
50% menšia ako v roku 2009.
Celkové tržby rastlinnej výroby z vlastných výrobkov dosiahli 294.554 €, čo je
menej o 21.086 € ako predchádzajúci rok.
Kladný hospodársky výsledok v rastlinnej výrobe bol dosiahnutý len vďaka
dotáciám, ktoré boli 224.709 €.
Celkove dosiahla rastlinná výroba zisk vo výške 92.389 €, čo je menej o 63.013 €
ako v roku 2009.
Živočíšna výroba
Hlavná činnosť živočíšnej výroby je produkcia mlieka a jatočného
dobytka. Produkcia mlieka v roku 2010 bola 1.302 tisíc litrov, čo je menej o 68
tisíc litrov ako v roku 2009. Predaných bolo 1.264 tisíc litrov. Priemerná
realizačná cena bola 0,284 €/liter čo je o 0,056 €/liter viac ako v roku 2009.
Priemerná produkcia na kravu dosiahla 6.235 litrov. V posledných dvoch rokoch
stále klesá produkcia mlieka - medziročne okolo 65 tisíc litrov .
Vyhodnotenie stavu hovädzieho dobytka a produkcie mlieka

Hovädzí dobytok
- z toho dojníc
Výroba mlieka

Stav k 31.12.2010
530 ku
kusov
190 ku
kusov
1.302 tisíc
tisíc litrov

Plán
590 kusov
220 kusov
1.430 tisíc
litrov

Rozdiel
-60 kusov
-30 kusov
-128 tisíc
litrov
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Celkové tržby živočíšnej výroby z vlastných výrobkov boli 440.966 € . Je to
mierny nárast - približne o 5 % , čo spôsobila zmena ceny mlieka. Tržby z
predaja základného stáda dosiahli 41.158 €, čo je menej o 4.016 € ako v roku
2009. Aj keď boli pre živočíšnu výrobu zabezpečené dotácie v rôznych formách
vo výške 92.767 €, družstvo dosiahlo stratu 199.354 €. Je to horší výsledok ako
v roku 2009 o 66.689 €. Na tento výsledok vplýva stále nízka cena mlieka a
nedostatočné zníženie nákladov.
Služby
Dosiahnuté tržby zo služieb boli vo výške 66.631 €. Najväčší objem tržieb
bol z prenájmu objektov a to 55.000 €. Doprava a práce mechanizmov
zabezpečili tržby vo výške 7.500 €, ostatné služby 4.131 €. Nie je predpoklad, že
sa objem služieb bude zvyšovať, lebo je pokles záujmu o prenájom hlavne
z dôvodu, že družstevné objekty sú technicky zastarané, družstvo ich
nevyužíva a už nie sú vhodné na prenájom. To isté platí aj o dopravných
službách.
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov v roku 2010 bol 42. Ročná
produktivita práce v tržbách dosiahla 19.099 € na prepočítaného pracovníka, čo
je medziročný nárast o 5,8%. Priemerná mesačná mzda na jedného prepočítaného
pracovníka stúpla o 4,1% na 584 € .
V roku 2010 boli obstarané investície vo výške
92.225 €
z toho: hnuteľné veci
5.280 €
základné stádo
86.945 €
Objem preinvestovaných prostriedkov v roku 2010 bol o 14,5% menší ako
v predchádzajúcom roku. Nadobúdacia cena investícií bola hradená z vlastných
zdrojov a úveru. Zníženie investícií je dôsledkom nedostatku voľných zdrojov, čo
spôsobila nedostatočná výška tržieb v hlavných výrobách.
V roku 2010 došlo k celkovému poklesu majetku družstva o 173.949 €.
Spôsobilo to zníženie zásob o 31.438 €, odpisy neobežného majetku, ktoré sú
vyššie ako investície o 88.972 €. Podarilo sa znížiť bankové úvery o 141.013 €
a krátkodobé záväzky o 62.448 €.
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo
Na celom svete, aj u nás v januári prepukla chrípka, ktorú nazvali ako
prasacia. Na Slovensku ochorelo takmer tisícšesťsto ľudí, z ktorých, žiaľ,
päťdesiatštyri zomrelo. Našťastie, k nijakej pandémii, tak ako pred ňou varovali
farmaceutické spoločnosti, nedošlo. Práve to, že paniku rozvírili výrobcovia
liekov a očkovacích látok vzbudzovalo nedôveru. Preto, hoci náš štát zakúpil
väčšie množstvo očkovacích vakcín, ľudia sa nechceli dať zaočkovať. Ošetrujúca
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lekárka Jarmila Cigerová potvrdila, že občania našej obce tiež neprejavili
zvýšený záujem o očkovanie a ani prípady takéhoto ochorenia u nás neboli. Aj
podmienky pre očkovanie neboli vyhovujúce, pretože očkovacie sérum bolo balené
vo veľkých dávkach a to znamená, že na očkovanie muselo prísť aspoň päť
záujemcov, aby sa sérum neznehodnotilo.
Presne 1. júla 2010 bola v našej obci zriadená nová ambulancia
všeobecného lekára pre dospelých. Ošetrujúcou lekárkou je MUDr. Zuzana
Šulíková. Má atestáciu 1. stupňa z anestéziológie a resuscitácie, postupovú
skúšku z interného lekárstva, atestáciu zo všeobecného lekárstva. Má 3-ročnú
prax na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Okrem toho od roku
2006 pracuje na čiastočný úväzok ako lekárka rýchlej lekárskej pomoci. Zároveň
je tam aj anestéziologická ambulancia, kde pracuje MUDr. Tomáš Šulík s
atestáciou z anestéziológie a intenzívnej medicíny 2. stupňa. Zdravotnou
sestrou je Anežka Šmatláková. Ambulancia sa nachádza v nových priestoroch
budovy lekárne ARIANA, ktorej majiteľmi sú manželia Holecoví. Je prakticky
a príjemne zariadená s možnosťou využívania priestorného výťahu. Slávnostné
otvorenie ambulancie sa konalo v septembri za účasti kolegov – zdravotníckych
pracovníkov našej obce a okolia. Naši noví lekári dbajú hlavne o maximálnu
prevenciu vzniku ochorení. Pretože väčšina chronicky chorých ľudí trpí tzv.
civilizačnými ochoreniami, čiže ochoreniami ktorých vznik je možné ovplyvniť,
venujú sa predchádzaniu ich vzniku. Snažia sa, aby každý pacient, ktorému na
tom záleží, bol informovaný o svojom zdravotnom stave, o rizikách ktoré
ohrozujú jeho zdravie v súvislosti so súčasným životným štýlom a aby raz za
dva roky absolvoval preventívnu prehliadku. Pri každom vyšetrení sa zaujímajú
nielen o akútny problém, ale aj o celkový stav pacienta. Pri akútnych stavoch,
napríklad pri bolestiach v hrudníku na presnejšie určenie diagnózy pomáha ekg
vyšetrenie priamo v ambulancii. Pri akútnom infekčnom ochorení sa snažia,
pokiaľ je to možné o cielenú liečbu pomocou vyšetrenia C - reaktívneho proteínu,
kultivácie z ložiska infekcie, ktoré pomáha odlíšiť vírusovú infekciu od
bakteriálnej a tým ordinovať antibiotiká len v skutočne potrebných situáciách a
to takých, ktoré sú účinné pri danom pôvodcovi. V prípade bežného ochorenia
horných ciest dýchacích usmerňujú správnu samoliečbu počas prvých
dní. Umožňujú tak pacientovi spätné vystavenie preukazu o práceneschopnosti
pri nezlepšení príznakov ochorenia. Bez problémov navštevujú každého
pacienta, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie. Ak má pacient plánovaný
operačný výkon môže v prípade záujmu absolvovať v ambulancii aj pred
anestetické vyšetrenie.
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Darcovia krvi.
Je veľa občanov v našej obci, ktorí pravidelne darujú svoju krv na
záchranu života chorých ľudí. V tomto roku boli udelením Jánskeho plakety
odmenení títo občania:
Zlatú Jánskeho plaketu získal
Viktor Truska
Striebornú Jánskeho plaketu získali: Zdena Bláhová
Ladislav Čierny
Miroslav Gaman
Michal Ronec
Bronzovú Jánskeho plaketu získali: Richard Dobiáš
Michal Lajcha
Lenka Melišová
Ing. Vladimír Sedlák
Roman Gajdošík.
Základná škola
V tomto školskom roku má škola nezmenený počet tried 13, celkový počet
žiakov je 240. Škola má novú, veľmi pútavú internetovú stránku, kde uvádza
najdôležitejšie udalosti zo života školy. Novinkou je, že rodičia podľa
stanoveného hesla majú možnosť vidieť známky svojich detí, dostať informácie
o vyučovaných predmetoch, aktivitách školy, činnosti jednotlivých krúžkov a iné
cenné informácie. Zaujímavá je aj štatistika, kde je uvedené vekové zloženie
detí, národnosť a najčastejšie mená žiakov. V tomto roku sú to mená: Martin,
Veronika, Marek, Nikola, Simona, Dominika, Karolína, Lenka. Tiež obsahuje
aktuálne informácie o tom, ktorý žiak má v danom dni narodeniny.
V škole začali pôsobiť noví pedagógovia:
• Mgr. Ondrej Ščerba
• Mgr. Daniela Vytykáčová
• Roman Mihálik
• Mgr. Barbora Burianová
• Mgr. Peter Filín
• Mgr. Mariana Schönová
V škole pracujú nasledujúce krúžky: anglického a nemeckého jazyka,
literárno-dramatický, biologický, internetový, práca s počítačom, tvorivá práca
s učebnicami, basketbalový, futbalový, stolnotenisový, šachový. Najviac sú
navštevované krúžky:
• Biologický krúžok 40 žiakov vo dvoch skupinách
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• Tvorivá práca s učebnicou matematiky 34 žiakov vo dvoch
skupinách
• Počítače 33 žiakov vo dvoch skupinách
• Literárno-dramatický 15 žiakov v jednej skupine.
• Zo športových krúžkov je najobľúbenejší florbal, ktorý navštevuje
49 žiakov v troch skupinách. Najvýraznejší úspech dosiahli mladšie
žiačky, keď získali v tomto športe 2. miesto v celoslovenskej súťaži.
Tu sa chcem trochu pozastaviť a napísať čo je to florbal, lebo starší ľudia
nepoznajú tento šport. Florbal je kolektívny halový šport podobný pozemnému
hokeju a pochádza zo Švédska. Hrá sa s plastovou loptičkou, ktorá má 26 dierok
a s karbónovou hokejkou dlhou od 75 do 105 cm. Rozmery ihriska sú 40 × 20 m,
na hracej ploche môže byť z každého tímu počas zápasu päť hráčov v poli a jeden
brankár. Cieľom hry je dopraviť loptičku do súperovej bránky.
• Na škole je obľúbený aj stolný tenis, ktorý má v obci dlhoročnú
tradíciu (o histórii jeho vzniku som písala v časti venovanej
oslavám 655. výročia obce). Venuje sa mu 27 žiakov v jednej
skupine. V stolnom tenise získali v okresnom kole žiaci 1. miesto a
žiačky 2. miesto. Súťaž o Majstra školy v stolnom tenise vyhral Ján
Svitana, žiak 9. ročníka.
• V malom futbale získali mladší žiaci 1. miesto, vo veľkom futbale
boli chlapci na 3. mieste a dievčatá na 4. mieste.
Okrem toho žiaci pracujú v školskom klube detí, ktorý je rozdelený podľa
ročníkov do štyroch oddielov. Tu žiaci po vyučovaní trávia voľný čas, píšu si
domáce úlohy, venujú sa výtvarným prácam, hrajú sa rôzne poznávacie hry
alebo športujú.
Škola pravidelne organizuje rôzne súťaže a olympiády. Napríklad v apríli to bola
okresná súťaž „Na bicykli bezpečne“, kde škola v okresnej súťaži získala 2.
miesto a v krajskej súťaži 6. miesto. V rámci protidrogovej činnosti sa zapája do
celoročnej súťaže Šťastná rodina a Život bez drogy. V súťaži Detský čin roka
škola získala ocenenie Škola dobrých skutkov. Dobré výsledky škola dosiahla aj
v olympiáde v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku, v geografickej
a matematickej olympiáde, kde mala jedného úspešného riešiteľa. V súťaži
Hviezdoslavov Kubín a Pytagoriáda mala 9 úspešných riešiteľov. Najlepší žiaci
školy boli odmenení zaujímavým výletom na hrad Červený Kameň.
Počas celého roka škola vyzbierala celkom 21 574,5 kilogramov papiera.
25. októbra pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc bola
v škole zaujímavá udalosť. Predchádzala tomu dvojtýždňová príprava, kedy si
žiaci robili výpisky z kníh, písali listy obľúbeným spisovateľom, kreslili
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ilustrácie, vyrábali pexesá, leporelá a záložky do kníh. Vyvrcholením bolo
slávnostné pasovanie prváčikov za čitateľov a čestných občanov rozprávkovej
krajiny ČÍTANKOVO.
Pasoval ich kráľ Denis I. s kráľovnou Tatianou
Spanilou za účasti mnohých rozprávkových hrdinov. Každý prváčik predniesol
básničku alebo zaspieval pieseň, či vymenoval svojich najobľúbenejších hrdinov
z rozprávok. Kráľovná ich obdarovala pamätnou záložkou do knihy a malou
sladkosťou. Túto milú slávnosť pripravili žiaci 9. ročníka.
24. novembra sa v základnej škole uskutočnilo slávnostné otvorenie po
rozsiahlej rekonštrukcii,
rekonštrukcii ktorá sa pripravovala už od roku 2003. V škole sa
priebežne vykonávali postupne práce, ktoré financovala obec, pretože finančné
prostriedky od štátu boli získané až začiatkom tohto roka. Takto škola dostala
možnosť ukončiť rozsiahle plánované práce. Teraz je škola aj zvonku
vymaľovaná krásnymi sýtymi farbami, je zateplená, má nové moderné okná,
nový nábytok a iné vybavenie. Dostala nové športové ihrisko aj detské ihrisko.
Najdôležitejšie je však to, že dostala nové, moderne vybavené učebne: anglického
jazyka, nemeckého jazyka, matematiky a interaktívnu učebňu. Žiaci majú
možnosť používať modernú počítačovú techniku a takým spôsobom názorné
zvládať učivo. Na slávnostnom zhromaždení pri tejto príležitosti boli prítomní
vzácni hostia: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Róbert Kaliňák,
Jaroslav Baška, Magda Kotúčová, Jozef Valocký, MUDr. (rodák obce),
starostovia mikroregiónu Teplička, riaditelia susedných základných škôl, ako aj
rodičia žiakov a občania obce. Žiaci školy predviedli hosťom svoj krátky
program a piataci predniesli svoje básničky na tému „Naša nová škola“.
Jakub Svrbík
Naša vynovená škola,
Celá krásna dookola.
Veľa ihrísk, telocvične,
Super pre nás, no tak cvičme!
Nové okná, krásne biele,
Na stenách zas farby smelé.
Má aj nové učebne,
Tiež pomôcky učebné.
Novinky sa naučíme,
Veľa vecí pochopíme.
Rád do školy chodievam,
Ráno sa vždy usmievam.

Veronika Trusková
Naša dobrá škola,
Každý deň nás volá.
Do lavice sadáme,
Učivo vraj zvládame.
Najlepší je koniec,
Keď zazvoní zvonec.
Do jedálne utekáme, dobroty
vyberáme.
Po vyučku, kto to zvládne,
Má aj krúžky parádne.
Školička je v novom šate,
Už sa nehrávame v blate.
Nové ihriska nás tešia,
Naša radosť je hneď väčšia.

si
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Valéria Balážová
Naša škola je zas nová,
Žltá, modrá, oranžová.
Chodia do nej deti malé,
Šikovné i usmievavé.
Učenie v nej deti čaká,
Každý nájde spolužiaka.
Učitelia prísno hľadia,
V laviciach sa hlávky potia.
A keď zvonec zazvoní,
Hneď sú všetci veselí.
Potom hostia mali možnosť prezrieť si priestory školy, navštíviť jednotlivé
triedy, pohovoriť s učiteľmi alebo so žiakmi a vidieť vyučovanie v nových
triedach. Bolo pre nich pripravené aj milé pohostenie – obložené chlebíky,
zákusky, káva, čaj a nealkoholické nápoje.
Koncom roka sa uskutočnilo pravidelné stretnutie žiakov 9. ročníka so
zástupcami stredných škôl nášho regiónu. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa
s učebnými odbormi na jednotlivých školách, porozprávať sa so študentmi
a pedagógmi týchto škôl o možnostiach svojho uplatnenia po ukončení školy.
V decembri žiaci školy pripravili rôzne drobné vianočné ozdoby a darčeky,
ktoré predávali na Vianočných trhoch v Trenčíne, kde boli zúčastnené skoro
všetky okresné školy. Bola tam veľmi milá atmosféra, žiaci si navzájom
obdivovali svoje výrobky a vzájomne sa aj obdarovávali. Predávali medovníčky,
sviečky, ozdoby na stromček, nálepky, srdiečka, záložky do knihy a iné rôzne
vianočné ozdoby.
Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola internátna
Vyučovanie v škole sa začalo 2. septembra v 3 triedach špeciálnej školy a 3
triedach praktickej školy. V praktickej škole boli profilujúcim predmetom
pomocné práce v záhradníctve a aranžovanie,, pestovateľské práce.
Praktická škola je jedna z nových alternatívnych možností riešenia
problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym
postihnutím. Po jej absolvovaní žiaci získavajú vysvedčenie o absolvovaní
praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore. Preto veľkým
úspechom pre školu bolo, že šesť absolventov praktickej školy internátnej a jeden
absolvent špeciálnej základnej školy internátnej
našli uplatnenie v
rehabilitačnom centre Lepší svet v Trenčíne. Zriadením tohto centra sa
pedagógom školy podarilo zrealizovať sen uplatnenia svojich žiakov v reálnom
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živote. Vďaka práci v rehabilitačnom centre môžu títo žiaci ukázať svoju
zručnosť, nadobudnuté vedomosti a vytrvalosť, ktorú získali v škole. Zároveň
môžu rozvíjať svoju osobnosť, pretože v tejto práci našli zmysel svojho života.
Žiaci školy sa zapojili do prezentácie prác organizovanej Cirkevnou
Základnou umeleckou školou sv. Lukáša v Topoľčanoch „Dielo tvojich rúk
2010“. Predviedli svoje výtvarné práce, fotografie, keramiku a aranžérske práce.
Žiaci praktickej školy sa zúčastnili svojim predstavením na divadelnej súťažnej
prehliadke. Jarné obdobie privítali účasťou na trenčianskom vodníkovom
stretnutí „Vodník party“. Záver školského roka oslávili zájazdom do Viedne, kde
navštívili Schönbrunnské záhrady a žiaci 3. ročníka praktickej školy absolvovali
3-dňový výlet po Slovensku „Poznaj krásy stredného Slovenska“.
14. októbra sa žiaci školy spolu so svojimi pedagógmi vybrali pešo do
Novej Dubnice, kde mali dohovorené stretnutie s pracovníkmi mestskej polície.
Zoznámili sa s funkciou bezpečnostného systému v meste, pozreli si snímanie
deviatich kamier, ktoré sledujú ulice mesta v určitom časovom intervale. Mali
možnosť vyskúšať si aj niektoré pomôcky, obliecť si nepriestrelnú vestu, skúsiť
nasadiť putá, či obdivovať skutočnú zbraň. Na záver si mohli posedieť
v služobnom aute. Deti mali z výletu pekný zážitok .
Žiaci a učitelia školy prijali ponuku od miestnych skautov o nadviazaní
spolupráce a veľmi sa tešili na spoločné podujatia o ktorých im porozprával
Jakub Milka. Ich snahou je podať ruku deťom s mentálnym postihnutím
a prostredníctvom rôznych aktivít
začleniť ich do svojho kolektívu.
Konkrétne spoločné podujatia sú zapísané v odseku o činnosti skautov.
21. decembra sa konal Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole
Jilemnického v Trenčíne. Na túto charitatívnu akciu boli pozvaní aj žiaci školy.
Mali možnosť prezrieť si jednotlivé triedy, kde miestni študenti prezentovali
výsledky svojej práce, ochutnať sladké medovníky a nápoje, ktoré študenti sami
pripravili. Prekvapením pre žiakov školy boli darčeky – šesť rádií s CD prehrávačom, z čoho mali veľkú radosť. Na záver žiaci ako vďaku za pekný deň
predviedli svoje básne, vinše a vianočné koledy.
Na novoročnom posedení v škole žiaci vyslovili veľa prianí, snov, predsavzatí
a očakávaní. Uvádzam niektoré z nich:
Lukáš:
„Aby ma mali všetci radi, aby sa viac darilo našej rodine“.
Barborka: „Aby si členovia mojej rodiny viac pomáhali“.
Marek:
„Túžim nájsť si nových kamarátov, aby mi bolo veselo“.
Danko:
„Rád by som mal veľa nových CD, lebo rád počúvam hudbu“.
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Materská škola
Koncom januára v materskej škole uskutočnili Test školskej zrelosti, kde
učiteľky so súhlasom rodičov preverovali u detí úspešnosť v jednotlivých
aktivitách. Výsledky testu využívajú v individuálnym prístupe k jednotlivým
deťom, aby ich mohli dobre pripraviť na vstup do základnej školy .
Základná škola dala možnosť 5 a 6-ročným deťom využívať školské
počítače, ktoré sa v trojmesačnom kurze naučili používať. Tiež im dala možnosť
navštíviť vyučovanie 1. ročníka základnej školy, stretnúť sa
s prvákmi, zoznámiť sa s učebnicami, pomôckami a zošitmi. Veľkou radosťou
bola možnosť posedieť si v lavici a riešiť úlohu, ktorú im zadala pani učiteľka.
Potom počas zápisu do základnej školy už boli pripravení na školskú atmosféru
a hravo zvládli túto veľkú udalosť vo svojom živote.
Počas fašiangových dní si deti pripravili masky, učili sa piesne a tance na
veľký karneval. Spolu so svojimi učiteľkami pripravili zaujímavý program, rôzne
súťaže a tombolu. Deti boli šťastné a dobre sa zabavili.
Vedenie školy pripravilo deťom spoločnú návštevu divadelného
predstavenia „O rybárovi a zlatej rybke“. Veľmi ich zaujalo hudobné vystúpenie
účinkujúcich na flaute a gitare ako aj to, že herci prizvali deti aby sa pridali k
účinkujúcim v známej rozprávke.
1. júna deti so svojimi učiteľkami oslavovali svoj sviatok v škole, pretože
celý deň pršalo a nedalo sa ísť do prírody. Vymýšľali rôzny program, zábavu
a veselé scénky. Až 7. júna sa počasie umúdrilo a deti mohli osláviť svoj sviatok
aj v prírode – vzali si už dávno pripravené kostýmy indiánov a indiánok
a vybrali sa do miestneho kameňolomu, kde bojovali s tomahavkami, súťažili,
strieľali z lukov a hľadali stopy divých zvierat. Prežili krásny indiánsky deň.
V novembri naši malí predškoláci navštívili Galériu M. A. Bazovského
a prezreli si výstavu spojenú s tvorivou dielňou Majstra Galerka. Po prehliadke
výstavy a pútavom rozprávaní Moniky Drocárovej, galerijnej pedagogičky
o živote a tvorbe M. A. Bazovského mali deti možnosť ukázať vlastnú
tvorivosť. Experimentovali s farbami a svoje pocity vyjadrili v skupinovom diele
- nakreslili farebný svet prírody. Ďalším veľkým zážitkom bola návšteva
keramickej dielne v Základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach.
Deti mali možnosť modelovať s keramickou hlinou a potom svoje dielka aj
vypáliť v keramickej peci. Deti vymodelovali vianočné svietniky pre svojich
najbližších, z čoho mali veľkú radosť.
Jednota dôchodcov Slovenska – Základná organizácia v Trenčianskej Teplej
Činnosť tejto organizácie riadi 9-členný výbor podľa stanov ústredného
orgánu. Jednou z hlavných úloh organizácie je venovať sa starostlivosti o
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seniorov, spríjemniť im chvíle na zaslúženom odpočinku a spolupracovať so
samosprávou pri zabezpečovaní zdravotných a sociálnych potrieb občanov.
Trvale sa snaží rozširovať svoju členskú základňu. Počas celého roka
organizovala účasť svojich členov na slávnostných podujatiach obce, mesta
Trenčianske Teplice a Trenčín, ako aj obcí blízkeho okolia.
V auguste boli na remeselníckom jarmoku v Trenčianskych Tepliciach.
Mali pridelený jeden jarmočný stánok, v ktorom reprezentovali krásny ľudový
kroj nášho regiónu, vystavili bábiky oblečené do teplanského kroja a tak vytvorili
zaujímavú klenotnicu slovenského ľudového umenia. Ako obvykle pani Anna
Madajová názorné predviedla vyšívanie výrezovou technikou, čo zaujalo
mnohých, najmä zahraničných návštevníkov. Zaujímavé bolo aj stretnutie
s mnohými zahraničnými Slovákmi, ktorí vyjadrili obdiv nad tým, ako sa
snažíme zachovávať ľudové tradície a umenie. K dobrej nálade prispela aj
spevácka skupina Teplanka, ktorá na tomto jarmoku vystúpila so svojim
programom.
Príjemné bolo aj spoločné posedenie v prírode spojené s opekaním, ktoré už
tradične členovia výboru pripravujú v septembri v záhrade u pána Pavla
Koštialika v Dobrej.
V októbri pravidelne organizujú oslavy „Mesiaca úcty k starším“, kedy
v spolupráci s obecnou samosprávou pripravujú pre občanov slávnostné
posedenie s kultúrnym programom a odmeňovaním najstarších obyvateľov obce.
Traja členovia organizácie – Alžbeta Anetová, Marta Bajčíková
a Vladimír Petrgalovič sa zúčastnili na turisticko-náučnom zraze seniorov
v Adamovských Kochanovciach. Bolo to okresné stretnutie seniorov, ktoré
pripravila domáca organizácia s bohatým kultúrnym programom a zaujímavou
vychádzkou do blízkeho okolia. Ďalším podobným podujatím bolo stretnutie
seniorov s členmi organizácie z Novej Dubnice. Účastníci sa stretli na lúke pri
salaši nad Novou Dubnicou. Bol pripravený zaujímavý program a ľudová
veselica. Cieľom stretnutia bolo nadviazanie družobných stykov so susednou
organizáciou a organizovanie spoločných podujatí.
Klub dôchodcov
Aj v tomto roku sa Klub dôchodcov venoval najmä organizovaniu
oddychových podujatí pre svojich členov. Spolupracoval pri príprave obecných
akcií, príprave fašiangovej veselice na miestnom trhovisku, osláv oslobodenia
obce alebo stavaní mája. Plánovaný tradičný Juniáles zrušili, pretože výbor
nečakane stratil svojich dvoch členov – Jozefa Tadlánka a Rudolfa Provazníka,
ktorí náhle zomreli. Tiež pre nepriaznivé počasie museli zrušiť plánovaný výlet
do prírody spojený s opekaním klobások.
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Vydaril sa výlet na festival dychových hudieb v Ratiškoviciach na Morave
a autobusový zájazd na termálne kúpalisko v Štúrove. Na tomto výlete
navštívili aj katedrálu v Ostrihome a prezreli si mesto Štúrovo. Na vianočnom
posedení bolo prítomných 63 členov organizácie, ktorým 10-členný výbor
pripravil príjemnú atmosféru s dobrým občerstvením a príjemnou hudbou.
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
Organizácia má v súčasnej dobe 74 členov, riadi ju 9-členný výbor. Venuje
sa
zdravotne postihnutým občanom a prostredníctvom kultúrnych,
spoločenských a športových aktivít sa ich snaží zapájať do bežného života.
Okrem toho členky výboru pravidelne navštevujú chorých a bezvládnych
občanov – v priebehu roka uskutočnili 17 návštev svojich členov.
Veľmi dôsledne sa členovia organizácie pripravovali na jubilejné 15.
Krajské športové hry telesne postihnutých, ktoré sa uskutočnili 25. septembra na
počesť osláv 655. výročia obce. Na súťaži sa zúčastnilo 12 základných
organizácií z Trenčianskeho kraja, ktoré súťažili v 5-členných družstvách.
Organizátori pripravili desať primeraných disciplín tak, aby to zvládli všetci
postihnutí členovia – napríklad hod hracími kockami, šípkami, hod krúžkami na
cieľ, loptové hry, streľba zo vzduchovky a iné. Víťazom súťaže sa stalo
družstvo základnej organizácie z Nového Mesta nad Váhom, druhá bola
organizácia z Melčíc - Lieskového a tretie skončilo Horné Srnie. Toto podujatie
bolo veľmi hodnotil predseda okresného výboru Pavol Mrákava, ktorý bol
hosťom týchto hier a napísal článok do celoslovenského časopisu T+T. Ukážky
z jednotlivých súťaží odvysielala aj trenčianska televízia a svoj komentár pridala
krajská predsedníčka Helena Ronayová.
Pri tejto príležitosti starosta obce Milan Berec a predseda organizácie
Jozef Farkašovský odovzdali členom výboru Ďakovné listy a dlhoročnému
aktívnemu členovi Stanislavovi Frýdeckému odovzdali Zlatú medailu Ústrednej
rady zväzu telesne postihnutých a ocenenie obce pri príležitosti jeho životného
jubilea – 70 rokov. Ocenenie mu odovzdali u neho doma, pretože pre ťažké
ochorenie sa nemohol osobne zúčastniť na tejto akcii.
V letnom období výbor pripravil pre svojich členov zájazd na termálne
kúpalisko v Podhájskej, výlet sa vydaril, bolo pekné počasie a nálada účastníkov
bola dobrá.
Na výročnej členskej schôdzi zhodnotili svoju činnosť, poďakovali
všetkých členom výboru za aktivitu, aj za to, že pomohli pri získavaní
príspevkov 2% daní z príjmu občanov, čo veľmi prispelo k zlepšeniu finančnej
situácie organizácie. Trinástim členom, ktorí mali v tomto roku životne jubileum
zablahoželali a odovzdali kozmetické balíčky, k tomu ženy dostali kytičku
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kvetov. Poďakovali tiež sponzorom, ktorí poskytli svoje výrobky alebo finančnú
hotovosť pri uskutočňovaní rôznych aktivít. Boli to najmä:
Obecné úrady mikroregiónu TEPLIČKA
A.s. Považský cukor
Lekáreň ARIANA a lekáreň Pod Dubovcom
A. s. LEONI, Dobrá
Občianske združenie Cukrkandel
Potraviny G-market a BONA
Pekáreň MAPEK Plus
Mäsovýroba Hôrka
RIAVA, s.r.o.
Pizzeria „U ZAKA“
Výroba pružín, s.r.o.
Kuchynské štúdiu Ružička
Drogéria Haninec
Prispeli aj súkromné osoby, napríklad rodina Syrová, Mária Wattova a iní.
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Svojou činnosťou sa organizácia snaží odborne pomáhať členom pri
príprave svojich záhrad, ošetrovaní ovocných stromov, výzdobe predzáhradiek
a balkónov rodinných domov. K odbornému rastu členov prispieva časopis
Poradca záhradkára, ktorý výbor zakupuje pre svojich členov, tiež pravidelné
informácie vo vývesnej skrinke pred obecným úradom a návštevy záhradkárskych
výstav. V tomto roku sa zúčastnili na výstave Záhrada Trenčín, Najkrajšie
ovocie Trenčín a na výstave záhradkárov v Nemšovej.
Svoju výstavu, ktorá bola už opísaná v súvislosti s oslavami obce
pripravovali veľmi zodpovedne. Navštívilo ju 171 občanov a 85 žiakov miestnej
školy a materskej školy. Svoje ovocie a zeleninu na výstavu poskytli členovia
Jozef Johaník, Rudolf Šandora, Štefan Masár, Rudolf Šimanský, Jozef Báž,
Martin Sýkora. Štefan Pytlík priniesol na výstavu zaujímavé exotické kanáriky
a andulky. Kvety na výzdobu výstavy poskytlo kvetinárstvo FLÓRA.
Na výročnej členskej schôdzi konštatovali, že organizácia, ktorá oslávila
už 52 rokov svojej existencie, postupne stráca svoju členskú základňu. Aj
v tomto roku zomreli štyria, veľmi aktívni členovia – Jozef Tadlánek , jeho
manželka Margita Tadlánková, Karol Horňák a zakladajúci člen organizácie
Martin Báž, ktorých pamiatku si uctili minútou ticha. Preto je potrebné
organizáciu rozšíriť a získať najmä mladých ľudí.
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31. zbor skautov
Začiatkom roka skauti našej obce získali do užívania skautský dom, ktorý
slúži ako skautské centrum celého mikroregiónu. Sú vďační za tieto priestory
a preto sa ochotne ponúkli, že budú bezplatne čistiť verejné priestranstvá obce,
ktoré im budú pridelené.
Vo februári zbor skautov uskutočnil na chate v Hornej Súči, na Vlčom
vrchu previerku pripravenosti svojich členov na zimnú skautskú činnosť.
Zabezpečili tam aj odborné prednášky o drogovej závislosti a zábavnou formou
aj dôsledky tejto závislosti a formy prevencie. 6. marca v kultúrnom dome
v Omšení oslávili „Deň sesterstva“ . Skautky pripravili zaujímavý program, tí
najmenší skladali slávnostné sľuby vĺčat a včielok. Počas teplých jarných dní
pripravili v spolupráci s obecným úradom „Deň očisty obce“. 27. marca
upratovali, hrabali a zbierali odpadky v našej obci aj v Omšení. Okolo
futbalového ihriska, okolo kostola aj obytných domov vyzbierali štyridsať
stolitrových odpadových vriec rôznej nečistoty, igelitu a fliaš. Zaujímavé boli
reakcie občanov, niektorí ich samozrejme chválili a snažili sa im aj pomôcť, ale
bolo veľa takých, ktorí sa z nich smiali. V spolupráci s Ligou proti rakovine sa
zapojili aj do akcie „Deň narcisov“ a vyzbierali celkom 750 eur. Sviatok sv.
Juraja oslávili najskôr účasťou na svätej omši a potom sa zapojili do pretekov
v Podhradišti. Súťažilo niekoľko družstiev družobných zborov z okolitých obcí
vo viazaní uzlov, zakladaní ohňa, streľbe zo vzduchovky, stavaní stanov,
poznávaní rastlín a podobne. Na záver celý program vyhodnotili pri vatre a
dobrom guláši. Víťazkami sa stali skautky zo Slatiny nad Bebravou.
Letný skautský tábor pripravili pri rieke Vláre pod heslom „Náš svet“.
Spoločne sa presunuli do staroveku, pripravili si k tomu príslušný odev, predmety
obživy a spotreby. Kúpali sa v blate, jedli iba rukami, pripravovali si pečené
hady. Aj tu sa zamerali na zbieranie odpadkov po lese, ktoré potom upravili tak,
aby ukázali aký je teraz náš svet. Uskutočnili aj olympijské hry podobné tým,
ktoré boli v starovekom Grécku a súťažili v rôznych športových disciplínach.
Presunuli sa aj do Číny, kde vyrábali drakov a učili sa jesť s paličkami. Tábor sa
vydaril, aj počasie im prialo. Celkove tam boli prítomných 54 členov zboru.
Ako už bolo uvedené, naši skauti oslovili Špeciálnu základnú školu
internátnu a Praktickú školu internátnu, aby nadviazali užšiu spoluprácu.
Zamestnanci aj žiaci školy tento návrh potešil. Prvé stretnutie sa uskutočnilo
23. septembra v skautskej klubovni. Vodca skautov Stanislav Vyhlídal s ďalšími
piatimi členmi ich podrobne zoznámili s činnosťou skautov, premietli im
videofilm natočený v letnom skautskom tábore a naučili ich niektoré základné
spôsoby viazania uzlov. V záhrade mali postavené dva stany, ktoré si deti mohli
vyskúšať a poležať si v nich. V októbri skauti navštívili špeciálnu školu, kde ich
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žiaci oboznámili so svojim prácami, podarovali im výrobky svojej keramiky
a pohostili čajom z vlastnoručne nazbieraných bylín. Na záver im premietli
DVD s natočeným muzikálom „Nie si sám“.
Skauti inovovali svoj časopis BOBROVINY. Už v prvom jarnom čísle
začali okrem opisov svojej činnosti, uvádzať základné zásady skautskej
činnosti, napríklad ako sa správne zaobchádza s nožom, brúsia nože,
najbežnejšie typy stanových dielcov, ich použite, základné typy batohov,
zásady ich balenia.
10. októbra skauti cestovali do mesta Kouřim v Čechách, kde nadviazali
ďalšiu spoluprácu s českými skautmi. Získali nové skúsenosti, spoznali spôsob
skautingu skúsených bratov a sestier.
2. decembra si pripomenuli 20. výročie obnovenia skautingu v obci sestrou
Máriou Imrou Ševcechovou. Vtedy mala organizácia 28 členov, dnes má už 80
členov. Skauti založili aj organizáciu v Omšení s ktorou úzko spolupracujú
a robia spoločné podujatia, napríklad Deň svetlonosov, pečenie vianočných
perníkov a iné.
7. decembra skauti prišli k svojim novým priateľom v špeciálne škole
internátnej s mikulášskymi darčekmi. Spoločne sa pri stromčeku zahrali, deti
predniesli pripravené básničky, piesne a vinše.
Prišiel znovu očakávaný slávnostný deň, keď 19. decembra skauti prevzali
na železničnej stanici z vlaku Betlehemské svetlo, ktoré slávnostne preniesli do
miestneho kostola. Toto svetlo pokoja potom roznášali občanom na Štedrý deň
podľa toho, kde mali vystavenú nerozsvietenú sviečku v okne. Betlehemské
svetlo roznášali aj v obciach Omšenie, Dolná Poruba, Motešice, Krásna Ves,
Slatiny nad Bebravou a meste Trenčianske Teplice. Zároveň zaželali všetkým
ľuďom dobrej vôle krásne a požehnané vianočné sviatky, prežité so svetlom
v srdciach.
Počasie
Rok 2010 možno označiť za rok veľkých prírodných katastrof
a neskutočných zmien v Európe aj v celom svete. 12. januára postihlo štát Haiti
veľké zemetrasenie. V auguste zasa úradoval cyklón v Miami. Kým na
niektorých letoviskách rekreanti v lete mrzli, v Rusku trvali viac ako mesiac
horúčavy až do 38 stupňov Celzia, čo vyvolalo neskutočné požiare celých obcí
a lesov. U nás zasa veľké záplavy a zosuvy pôdy pripravili ľudí o svoje
príbytky.
V našom kraji bol v januári veľký mráz, najnižšia teplota bola -14
stupňov Celzia. Mrazy pokračovali do polovice februára, potom nastalo
oteplenie a veľké topenie snehu. V marci znovu napadlo okolo 75 cm snehu. Aj
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v našej obci nás ráno 13. marca privítala snehová prikrývka. 19. marca však
prišli už prvé jarné dni, bolo 10 až 15 stupňov Celzia.
Ľudová pranostika hovorí: Studený máj, v stodole raj. A hoci bol
tohtoročný máj bohatý na zrážky, nenaplnila sa prvá ani druhá časť tejto
pranostiky. Máj bol predovšetkým teplotne nadpriemerný. Boli výdatné dažde,
ktoré prekonali dlhodobé rekordy zrážok za posledných sto rokov. Ľudia sa
domnievali, že intenzívne dažde spôsobil výbuch islandskej sopky
Eyjafjallajökull. Toto tvrdenie neobstojí, lebo na Slovensku veľa pršalo práve
pred výbuchom sopky. Sopka vybuchla 15. apríla nad Islandom cez deň zašlo
slnko a v Európe prestali lietať lietadla. Výbuch sopky vychrlil do atmosféry
hustý mrak popolčeka, ktorý úplne ochromil leteckú prepravu nad západnou
Európou. Prírodný úkaz vzdialený tritisíc kilometrov od Slovenska tak postihol
aj stovky slovenských občanov. Podľa pozorovaní podstatný vplyv na klímu
zeme majú moria a oceány, ktorých povrchová teplota rastie. Zrážková činnosť
v našej oblasti súvisí najmä s veľkopriestorovou cirkuláciou atmosféry.
Ako bolo uvedené aj v úvode, leto 2010 bolo pre Slovensko bojom o vodu
a proti vode. Padli mnohé povodňové rekordy, škody na súkromnom, obecnom
a štátnom majetku dosiahli neuveriteľných 337 miliónov eur. Tisíce ľudí voda
obrala o základne istoty, ktoré si budovali po celý život. Rozbesnená voda
z vyliatych riek podmyla cesty, postrhávala a poodnášala mosty, akoby to boli
zápalkové škatuľky. Najvýraznejšie to bolo na východe Slovenska, v mestách
Kežmarok, Handlová, Partizánske a mnohých iných. Poľnohospodárom zatopila
voda okolo 300-tisíc hektárov a Slovensko preto zobralo jednu z najnižších
úrod obilia, kukurice, ale aj hrozna a ovocia za posledných dvadsať rokov.
V dôsledku toho skoré zemiaky boli o 30 percent drahšie ako vlani, jeden
kilogram sa predával od 59 po 71 centov.
V júli boli tropické horúčavy – teploty boli o 5 až 7 stupňov Celzia vyššie
ako je pre naše územie bežné. Cez obed sa teplomer vyšplhal na 33 až 37 stupňov
Celzia, v bytoch a úradoch boli neznesiteľné horúčavy a vysoká teplota sa držala
aj v noci. Mnohí zamestnávatelia umožňovali svojim pracovníkom ukončiť
prácu skôr alebo predĺžený oddych počas obeda.
V novembri boli na Slovensku znovu rekordné teploty. Také teplé počasie,
ako bolo v deň Pamiatky zomrelých nebolo dávno. Cintoríny hýrili rôznymi
farbami rozkvitnutých kvetov a nemuseli sme sa báť, že zamrznú, hoci bolo dosť
veterno. V našej obci sme 5. novembra namerali +18 stupňov Celzia, v
niektorých oblastiach Slovenska bolo až +20 stupňov Celzia. Aj 14. novembra
bol zaznamenaný teplotný rekord, bolo +16,7 stupňov Celzia. Ochladenie prišlo
až 24. novembra a nakoniec 28. novembra napadol prvý tohoročný sneh. Pravé
zimné počasie pokračovalo celý týždeň a už nastali aj problémy s odpratávaním
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snehu. Napadalo ho veľa čo spôsobilo dopravný kolaps na viacerých miestach,
problémy boli aj na železnici a letiskách v celej Európe. V našej obci sa väčšina
obyvateľov stále snažila upratovať sneh pred svojim domom, susedia si navzájom
pomáhali, čo pri dobrých susedských vzťahoch je bežné. Je však veľa domov
prázdnych, kde nikto nebýva alebo tam bývajú starí ľudia, ktorí nevládzu sneh
upratať. Sú aj takí, ktorým je to ľahostajné. Potom vzniká situácia, že časť
chodníkov je neschodná, hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia alebo pádu, a teda aj
vzniku úrazu. Obecný úrad sa snaží na túto skutočnosť upozorňovať občanov
a kde je to možné, zabezpečuje upratanie, hlavne dbá o to, aby hlavné cesty boli
priebežne udržiavané. Často vzniká však aj taká situácia, že napríklad na
Teplickej ulici, kde je chodník veľmi úzky, keď prejde odpratávajúce vozidlo
všetok sneh nahrnie znovu na chodník, ktorý bol už predtým očistený. Ľudia sa
hnevajú, ale vodič auta za to nemôže, aj keď sa zdá, že niekedy by mohol ísť
pomalšie a vtedy by sa až tak veľa snehu znovu na chodník nenahrnulo.
Tento rok bol podľa meteorológov v množstve zrážok rekordný,
v novembri padli storočné rekordy. Celkový počet zrážok rozpočítaný na
štvorcový meter na Slovensku dosiahol 1 169 milimetrov, normálna hodnota
v minulom roku bola 762 milimetrov. Takéto čísla neboli zaznamenané od roku
1881, keď sa merania začali robiť, konštatovali odborníci. 5. decembra boli aj
rekordné mrazy, v Trnave namerali -24 stupňov Celzia, v našej obci bolo -16
stupňov Celzia. Do konca roka sa mrazy udržali a po Vianociach napadol aj
čistý biely sneh a preto Nový rok sme privítali v krásnej zasneženej krajine.
Naši rodáci
Medzi významných rodákov patrí Stanislav Hlucháň,
Hlucháň ktorý sa na rodil
v roku 1930, čiže v tomto roku oslávil životné jubileum 80 rokov. V roku 1949
z náboženských dôvodov emigroval do Nemecka, neskôr sa usadil v Brazílii, kde
žije doteraz. Už počas pobytu v Nemecku sa venoval mineralogickému výskumu
a vyhľadávaniu minerálov. V Brazílii objavil bohaté ložiská bentonitu –
plastického minerálu, ktorý sa používa ako mazivo pri ropných vrtoch, ako
spojivo v metalurgii aj vo farmaceutickom priemysle. Vypracoval sa až na
prezidenta najväčšej juhoamerickej firmy zaoberajúcej sa ťažkou bentonitu.
V roku 1976 založil vlastnú firmu „UBM“ a vybudoval štátne výskumné
stredisko v Rio de Janeiro. V súčasnej dobe sa špecializuje na ďalší svoj objav –
vermiculit, ktorý sa využíva na tepelnú izoláciu, pretože znesie teploty až do
1200 stupňov Celzia. Sám hovorí, že aj na Slovensku máme kvalitný bentonit,
ale nevieme ho zužitkovať tak, ako to robia napríklad v Poľsku. Slovensko
navštevuje rád, aj preto lebo tu žije jeho brat, ale predsa už je zvyknutý na
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teplejšie podnebie a iný štýl života. Istý čas pracoval ako predseda Slovenského
kongresu Slovákov.
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