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Úvod
Život na Slovensku v roku 2015 bol v znamení sociálnych balíčkov vlády Róberta
Ficu. Boli to v prvom rade opatrenia na podporu zamestnanosti, v dôsledku čoho
nezamestnanosť koncom roku klesla na úroveň desiatich percent a dostala sa tak na
priemer eurozóny. Prvý vládny balíček bol zameraný na zvyšovanie životnej úrovne
najslabších sociálnych skupín. Konkrétne to bolo zvýšenie čistej minimálnej mzdy o vyše
32 eur mesačne, zníženie odvodov pre ľudí s nízkymi a so strednými príjmami
a zavedenie minimálneho dôchodku. V druhom balíčku to bolo zníženie dane z pridanej
hodnoty z 20 na 10 percent na vybrané základné potraviny. Najpopulárnejším a zároveň
najviac kritizovaným opatrením bola možnosť bezplatného cestovania vlakom pre
študentov a dôchodcov. To sa prejavilo hneď v tom, že vlakom začalo cestovať oveľa
viac ľudí. Len v prvom mesiaci platnosti tejto úľavy sa zaregistrovalo na bezplatnú cestu
vlakom viac ako 840-tisíc ľudí. To sa samozrejme nepáčilo autobusovým dopravným
spoločnostiach, ktorým klesol počet prepravovaných osôb a veľa autobusových spojov
v priebehu roku aj zrušili. Štát tiež prispel každému piatakovi sumou sto eur na
absolvovanie školy v prírode a lyžiarskeho kurzu. Rozšíril kapacity škôl a materských škôl.
A vláda pripravuje ďalšie opatrenia pre zlepšenie života ľudí. Keďže na budúci rok
v marci budú nové voľby, strana SMER si dala za cieľ v prípade, že dosiahne dobrý
volebný výsledok a zostaví ďalšiu vládu vytvoriť 100-tisíc pracovných miest a jej
dlhodobým cieľom je postupná transformácia vianočného príspevku dôchodcom na
plnohodnotný 13. dôchodok (v tomto roku bol vianočný príspevok priemerne vo výške 37,0
eur – podľa výšky dôchodku).
Zostrená situácia bola na Najvyššom súde, keď jeho dlhoročného predsedu
Štefana Harabína po dlhých peripetiách napokon vystriedala Daniela Švecová a do čela
Súdnej rady bola zvolená Jana Bajánková. Nové vedenie sa snažilo získať dôveru
občanov v justíciu a znížiť prieťahy v konaniach. Zatiaľ sa im to však moc nedarilo.
Veľký škandál sa prevalil v automobilovom priemysle, keď americká agentúra pre
životné prostredie obvinila koncern Volkswagen z manipulácie s emisiami jeho
automobilov predaných po roku 2008. Automobilka používala vo svojich automobiloch
softvér, ktorý zatajoval reálne množstvo produkovaných emisií. Na Slovensku sa
nachádza asi 46-tisíc automobilov, ktorých sa táto situácia dotýka. Koncern nielenže
dostal mastnú pokutu, ale bude musieť tieto nedostatky postupne odstrániť. Bol už
potrestaný aj tým, že ihneď klesla cena ich akcií o 20 percent.
Dominantnou témou roka v oblasti slovenskej politiky bola utečenecká kríza
v Európe, dotkla sa každého občana. Jedným z receptov riešenia krízy bolo rozhodnutie
vedenia Európskej únie, že členské krajiny si dobrovoľne podelia 40-tisíc utečencov.
Slovensko malo prijať 785 žiadateľov o azyl. Premiér Róbert Fico bol tvrdo proti
a vláda určenie kvót napadla na európskom súde v Luxembursku. Občania k otázke
utečencov zaujímali určitý postoj, či už bol súhlasný alebo odmietavý, vo väčšine
prípadov však rozhodnutie premiéra podporovali. Jeho hlas bolo silno počuť aj na
medzinárodnej scéne. Povedal: „Úlohou vlády je chrániť bezpečnosť Slovenska, ale aj
prejaviť solidaritu voči cudzincom, ktorí to potrebujú. Som však za dobrovoľné
prejavovanie tejto solidarity“.
Na Slovensku začalo žiť 149 migrantov z oblasti
irackého Kurdistanu. Podľa ministra vnútra Róberta Kaliňáka ide o vzdelaných ľudí,

2

ktorých vyberali so správcom utečeneckého tábora. Najskôr boli ubytovaní v záchytnom
tábore v Humennom, prešli zdravotnými prehliadkami a učia sa slovenčinu.
Utečenecká kríza však v celej Európe prerástla do obrovských problémov.
Úradníci v Bruseli nevedia, čo skôr robiť, európske krajiny nie sú pripravené prijať
obrovské množstvo trpiacich utečencov z Blízkeho východu a Afriky. Do Európy prišlo
postupne až 1,5 milióna migrantov a ich prílev sa nezastavil ani po nástupe zimy. Utekajú
pred vojnou a teroristami z Islamského štátu, ktorí vládnu v Sýrii, Iraku a iných
krajinách afrického kontinentu a všetci sa chcú dostať do Nemecka alebo Škandinávie.
Obyčajní ľudia len bezmocne sledujú túto situáciu a tvrdia, že to bude ešte horšie.
Okrem toho situáciu zhoršila skutočnosť, že v mnohých európskych mestách sa
objavovali teroristické útoky islamistov na bežných občanov a ozajstné peklo rozpútali
v Paríži. V januári vyvraždili redakciu satirického týždenníka Charlie Hebdo, keď
islamských fanatikov rozzúrili karikatúry a kresby proroka Mohameda. V novembri
spáchali sériové atentáty na piatich miestach v Paríži a dovedna zabili 130 ľudí. V celom
svete sa zdvihla vlna protestov. Rozšíril sa strach a obavy o ďalší bezpečný život
v Európe. U nás je v tomto smere zatiaľ pokoj, aj keď je veľa osobných rodinných
tragédií či havárií, vážnych chorôb alebo vrážd zo žiarlivosti. Aj to prináša život.
V oblasti športu Slovensko dosiahlo významný úspech. Cyklista Peter Sagan získal
prvé zlato na najprestížnejších pretekoch - na svetovom šampionáte v cestnej cyklistike.
Ďalším zlatým medailistom sa stal chodec Matej Tóth. Ten získal životný úspech
na svetovom šampionáte v Pekingu, chodeckú päťdesiatku zvládol v čase 3:40:32 hodiny
a suverénnym spôsobom získal zlatú medailu.
Počasie
Prvý sneh v našej obci napadol 5. januára v ranných hodinách. Začalo intenzívne
sneženie a krajina sa stala zázračnou, zahalenou v snežnom šate, teplota 2 stupne Celzia.
6. januára na sviatok Troch kráľov bola teplota -2 stupne Celzia. V ďalších dňoch bolo
až do mínus 9 stupňov Celzia cez deň, v noci až mínus 12 – 15 stupňov Celzia. Nastala
pravá zima. Ale zbytočne sme sa tešili. Takáto zima trvala iba tri dni. Znovu nastali
teplé dni a sneh postupne zmizol. V Trenčianskom kraji boli od 14. do 22. februára
školské prázdniny a tie deťom vyšli. Hoci sneh u nás nebol, bolo pekné slnečné počasie,
bolo dosť snehu v horách, čiže mohli prežiť zimné radovánky.
Začiatok marca bol veľmi príjemný, teplota 6 až 11 stupňov Celzia, ale svietilo
slnko. V noci boli prízemné mrazy, cez deň sa postupne otepľovalo. 23. marca bolo zrána
polooblačno. V popoludňajších hodinách a v noci naďalej polooblačno. Najvyššia denná
teplota bola 8°C,, najnižšia nočná teplota 1°C.
31. marca nastala pohroma – ochladilo sa a napadal mokrý sneh, najmä
v Trenčianskom kraji nastala menšia kalamita. Prejazd cez vrch Machnáč
z Trenčianskych Teplíc do Bánoviec bol uzatvorený. Sneh sa vzápätí topil, dlho sa
neudržal, ale sprevádzal ho silný vietor a častá fujavica. Bolo to pravé aprílové počasie.
A takéto počasie nás čakalo aj na Veľkú noc. Chvíľami padal sneh, chvíľami svietilo
slniečko, bolo chladno, teplota 6 stupňov Celzia. V piatok 17. apríla boli na Slovensku
rekordné teploty, v Hurbanove namerali 28,5 stupňov Celzia, v našej obci bolo 27
stupňov Celzia. Za dva dni sa všetko zazelenalo, hoci cez víkend sa znovu ochladilo.
Museli sme vytiahnuť kabáty a bundy, čo však nevadilo, hlavne, že sa príroda zobudila
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a môžeme pracovať v záhradkách. Máj bol v podstate chladný, boli aj dažde a preto
všetko rýchlo okolo nás rozkvitlo. V júni nastali tropické dni a padli aj rekordy
tropických nocí. Teploty boli až do 35 stupňov Celzia. Aj miestne búrky a krupobitie.
V našej obci bolo stále sucho a horúčavy. Žiadny dážď – čakali sme ho každý deň. Na
také horúce leto sme ešte prednedávnom neboli zvyknutí. Ale doba sa mení a horúce dni
sú u nás už skoro pravidelnosťou. Celý júl a august bol horúci bez zrážok, polia boli
vysušené, záhradky trpeli nedostatkom vlahy. A ľudia často kolabovali.
1. augusta bol v našej oblasti slávnostný deň. Otvorili dlho očakávané kúpalisko nášho
detstva Zelenú žabu v Trenčianskych Tepliciach. Veľmi sme sa tešili, lebo v minulosti
sme ho stále navštevovali. Bazén čiastočne vytesaný do skaly v roku 2000 praskol a
celých 15 rokov bol zatvorený, veľmi chátral a dlho sa hovorilo o tom, že nebude
obnovený. Nový areál sa zmenil na nepoznanie. Oblúková podoba hlavnej budovy zostala
zachovaná, ale plavecký aj detský bazén dopĺňajú vodné atrakcie, pribudli športoviská a
saunový svet. Kúpalisko Zelená žaba vzniklo v tridsiatych rokoch minulého storočia, je
dielom brnianskeho architekta Bohuslava Fuchsa. Celé kúpalisko má príťažlivú polohu,
nachádza sa na kopci nad mestom, uprostred lesa preto, lebo tu najdlhšie svieti slnko,
aby sa tu dalo čo najdlhšie opaľovať. Kedysi patrilo kúpeľom. Dnes je technickým
unikátom zapísaným v zozname pamiatok. Pôvodne bola Zelená žaba termálnym
kúpaliskom, kam pritekala voda z liečivého prameňa Sina. To už po rekonštrukcii nie je
možné, v bazénoch je zohriata pitná voda. Do svojho zatvorenia bola sezónnym
zariadením, v zime bola pre verejnosť zatvorená. Teraz bude fungovať celý rok,
v niektorých mesiacoch bez vonkajších bazénov. Majiteľom Zelenej žaby je Ivo Valenta,
ktorého české médiá zaraďujú medzi tridsať najbohatších Čechov. Investícia do tohto
objektu je vraj jeho srdcová záležitosť, nie výsledok chladnej kalkulácie. V reštaurácii
zachovali dobové maľby, nový antikorový bazén vložili priamo do pôvodného, soľný obklad
je osvetlený a mení farby. Ak si hosť zaplatí, dostane k vstupu aj komorníka, ktorý sa
bude starať o jeho pohodlie. Kapacita je 750 ľudí, vstupné na osobu je 9,50 eura na celý
deň, na tri hodiny 6 eur. Deti, študenti a seniori majú zľavu 1 euro. Dobre padlo
otvorenie tohto kúpaliska, lebo celý august bol horúci a tak sa dalo kúpať každý deň, čo
občania aj využili.
Aj 1. september bol mimoriadne horúci, a tropický. Teplota dosahovala aj v našej obci
až 35 stupňov Celzia. Dážď sme márne čakali. Potom v októbri bolo daždivé počasie
a sviatok zosnulých sme privítali teplým počasím. Cintorín bol krásne vyčistený,
upravený, chryzantémy nezmrzli ako po minulé roky a pretože už okolo štvrtej hodiny
poobede bola tma, sviečky a kahance krásne svietili.
December – to boli stále hmly, žiadne slniečko, žiadny sneh, jarné počasie, teplotné
rekordy. Vianoce boli bez snehu čo sa opakuje, lebo také isté počasie bolo aj v minulom
roku. V našej obci bola v nedeľu 27. decembra taká hmla, že nebolo vidieť ani domy na
druhej strane ulice a to bolo po celý deň, iba večer sa hmla trochu rozplynula. To
pokračovalo aj v ďalších dňoch, aj keď v menšej miere, ale slniečko sa neukázalo. A pri
takom počasí sme privítali Nový rok.
Odborníci hodnotili tento rok extrémne teplý. Desať z dvanástich mesiacov buď
dosiahli alebo prekovali predošlé rekordy mesačnej teploty, pričom boli zvlášť výrazné
počas októbra až decembra. Namiesto mrazov a nádielky snehu teploty pripomínali skôr
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jar ako zimu. Radosť z toho nemali milovníci zimných športov. Zato teplomilní ľudia sa aj
tešili. A motoristi sa vyhli zimným kalamitám a závejom.
Mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 12. februára.
Venovali sa príprave voľby hlavného kontrolóra na roky 2015 – 2021. Podať prihlášky do
konkurzu na túto funkciu bolo potrebné odovzdať do 12. marca.
Okrem jednotlivých bodov programu riešili aj pripomienky občanov:
• Tibor Kučera žiadal zmenu projektu na realizáciu podchodu pod
železničnou traťou v miestnej časti Dobrá, pretože zasahuje do
súkromných pozemkov. Poslanec Milan Kubík podporil túto žiadosť. Obecný
úrad sa bude zaoberať touto žiadosťou – stanovisko dá do 26. marca.
• Ing. Rudolf Šandora dal niekoľko otázok na ktoré mu odpovedal starosta
obce nasledovne:
- Problém kruhového objazdu je stále dôležitá otázka, ale nedá sa
jednoducho vyriešiť. Bude prijatá iná alternatíva – svetelná
signalizácia;
- Vybudovanie cyklotrasy – je spracovaná projektová dokumentácia, obec
musí získať finančné prostriedky z eurofondov alebo iných zdrojov na
jej realizáciu;
- Ohradu pri futbalovom štadióne bude riešiť futbalový oddiel.
• Zuzana Podhorská sa zaujímala o riešenie budovy Sokolovne, ktorá naďalej
chátra a veľmi by sa zišla pre deti a mládež na športové využitie
a oddychové podujatia. Táto otázka bola riešená na niekoľkých
zasadaniach, ale poslanci nepodporili starostu obce na vybudovanie
nájomných bytov alebo iné využitie. Obec je ochotná vrátiť sa k rokovaniu
o tejto budove a hľadať finančné prostriedky na jej rekonštrukciu. Viacerí
poslanci navrhli zvolať pracovné stretnutie k tejto problematike a je
možné, že nájdu spoločné riešenie.
Zasadanie obecného zastupiteľstva 26. marca
Po schválení programu rokovania, poslanci riešili nasledujúce pripomienky občanov:
• Mgr. Alica Kubalová sa sťažovala na neporiadok na ulici Revolučná – orezané
konáre zo stromov pracovníci obecného úradu nechali na ceste, ktoré je potrebné
odstrániť, lebo ohrozujú bezpečnosť chodcov. Tiež sa sťažovala na psičkárov,
ktorí neodstraňujú extrementy, hoci sú v obci na to príslušné odpadové koše. Ešte
sa informovala, kedy bude vyriešená hlavná križovatka obce, na ktorej sú časté
zápchy a je veľmi ťažké odbočovanie z Teplickej ulice na hlavnú cestu.
• Michal Žuffa z Prílesa - poukázal na nepriaznivú dopravnú situáciu pri prechode
občanov Prílesa cez hlavnú cestu pri firme Delta. Nie je tam žiadne dopravné
značenie o pohybe chodcov a je nebezpečenstvo vzniku dopravnej nehody. Začali
stavebné práce pri vstupe do Prílesa a často vzniká znečistenie cesty, kde sa
majú občania sťažovať? Ďalej upozornil, že stále nie je doriešené spevnenie novej
ulice, ktorá vznikla po výstavbe nových rodinných domov v Prílese ešte v roku
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2011. Cesta je iba vysypaná makadamom, často je plná blata a vody, ktorá ju
vymýva a vznikajú veľké jamy. Prosí o nápravu.
• Pripojila sa aj Ing. Hana Martinisková, ktorá tiež kritizovala situáciu riešenia
cestnej komunikácie v obci Príles.
Na vyslovené pripomienky odpovedal starosta obce Ing. Milan Berec, prednostka úradu
RNDr. Zuzana Sklenárová, pracovníčka referátu sociálnej politiky Bc. Iveta Adamcová
a pracovník stavebného úradu Alojz Langr. Prisľúbili vyslovené požiadavky riešiť v rámci
možností obecného úradu.
• Voľba hlavného kontrolóra
Uchádzačmi na túto funkciu boli:
Ing. Silvester Boysa
Mgr. Ľubomír Hromádka
Jozef Masár
Ing. Terézia Patková
Ing. Anton Šumichrast
Ing. Jozef Tichý
PhDr., Mgr. Alena Laborecká
Kandidáti na túto funkciu sa predstavili prítomným, v krátkosti predniesli svoju
predstavu o výkone funkcie hlavného kontrolóra a odpovedali na otázky poslancov. Voľba
prebehla tajným hlasovaním. Najviac hlasov získal Ing. Anton Šumichrast – 6 hlasov,
Ing. Jozef Tichý získal 3 hlasy. Ostatní uchádzači nezískali ani jeden hlas.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo za hlavného kontrolóra Ing. Antona Šumichrasta na
funkčné obdobie 6 rokov s platnosťou od 1. 4. 2015.
• Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014
Poslanci dostali záverečný účet na preštudovanie a preto po rušnej diskusii záverečný
účet za rok 2014 schválili bez výhrad. Jeho plnenie je podrobne opísané v minuloročnom
zápise.
• Úprava rozpočtu, doplnenie opráv a kapitálových výdavkov na rok 2015 –
návrh úpravy poslanci dostali včas na preštudovanie a po krátkej diskusii
ho schválili bez výhrad.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24. júna
Na základe pripomienok občanov – Martina Kubalu, Ing. Alice Kubalovej, Ing. Hany
Martiniskovej, Michala Žuffu sa zastupiteľstvo znovu zaoberalo otázkami zabezpečenia
plynulosti cestnej premávky na hlavnej križovatke v obci, prechodu cez hlavnú cestu pri
obci Príles a tiež riešeniu cesty priamo v obci Príles. Prijalo k tomu aj príslušné
uznesenia:
- Zabezpečiť, aby Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Trenčín
poskytlo v čase najväčšej premávky na ceste I/61 – hlavná križovatka
od 14,00 do 17,00 hod.
policajnú hliadku, ktorá bude regulovať
premávku.
- Požiadať Slovenskú správu ciest Žilina o riešenie situácie na križovatke
pri obci Príles.
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Preveriť operačný program Leader a požiadať o vybudovanie miestnej
komunikácie v obci Príles.
Ďalej sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo otázkou pozemkov v katastri obce tak,
aby bolo odkúpené územie chodníka oproti farského úradu, ktoré je vo vlastníctve
jednotlivých občanov. Boli vypísané jednotlivé parcely a ich vlastníci – poslanci návrh na
odkúpenie jednomyseľne schválili.
Prerokovali zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce novovytvoreného
pozemku Poľnohospodárskemu družstvu Flóra na ulici Ľ. Podjavorinskej spolu o výmere
1 819 m2 za cenu 8 300,0 eur. Je to celkom 5 parciel, ktoré prechádzajú vnútrom areálu
družstva a slúžia iba pre ich potreby. Poslanci návrh schválili – 9 bolo za, jeden sa
zdržal.
Pri prerokovávaní návrhu na odpredaj pozemku za predajňou BONA bola živá
diskusia medzi poslancami aj Ing. Miroslavom Bónom a Štefanom Hôrkom – žiadateľom
o odkúpenie pozemku. Tento pozemok je majetkom obce, ktorá ho nepotrebuje a teda
môže predať. Problém je však ten, že Ing. Miroslav Bóna ho už celú dobu používa na
zásobovanie svojej predajne potravín. Predajom pozemku by bola obmedzená táto
možnosť, ktorá je však pre predajňu existenčnou potrebou. Štefan Hôrka tvrdil, že
nebude obmedzovať jeho potreby a tak poslanci navrhovali dať na pozemok vecné
bremeno, čo by situáciu čiastočne riešilo. Nakoniec poslanci usúdili, že lepšie bude
pozemok nepredať a tak ho potom budú môcť rovnako využívať obaja predajcovia. Čiže
zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce o výmere 139 m2 subjektu Hôrka
poslanci neschválili.
-

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24. septembra
Uskutočnilo sa v zasadačke obecného úradu za prítomnosti všetkých zvolených
poslancov. Toto zasadnutie bolo prvé, ktoré zaznamenávalo televízne médium Považie
Reportér 24, na ich webovej stránke je možné si reportáž pozrieť naživo. Po úvodných
informáciách a schválení programu
sa rokovanie zaoberalo otázkami v súlade
s odsúhlaseným programom. Starosta obce poďakoval poslankyni Mgr. Kristíne Bulkovej
za to, že svoju odmenu dala na rozvoj obecnej materskej školy. Tiež poďakoval
poslankyni Národnej rady SR Ing. Magde Košútovej, ktorá pomohla vybaviť odkúpenie
pozemku pre chodník pred farou, ktorý je teraz vo vlastníctve obce.
1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadania vykonal hlavný kontrolór Ing.
Anton Šumichrast. Zároveň konštatoval, že zloženie komisie pre ochranu
verejného záujmu nie je v súlade s ústavným zákonom a preto treba komisiu
doplniť o dvoch poslancov, čo poslanci aj odsúhlasili. Komisia bola doplnená
o dvoch členov Moniku Bubeníkovú Mozolákovú a JUDr. Slavomíru Propperovú.
2. Ďalším bodom programu bolo riešenie nasledujúcich žiadosti o odpredaj alebo
prenájom pozemkov.
• Prenájom pozemku o výmere 25 m2 žiadateľom Ing. Eduardovi Slotíkovi a
Ing. Igorovi Slotíkovi poslanci schválili.
• Žiadosť o odkúpenie časti pozemku o výmere 17 m2, ktorý je vo vlastníctve
obce pod predajným stánkom zmrzliny žiadateľovi Mukremovi Saliji
poslanci neschválili.
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Žiadosť o odkúpenie pozemku o výmere 6 m2, ktorý je vo vlastníctve obce
Zdene Gazdíkovej za kúpnu cenu 2,50 EUR/m2 poslanci schválili.
• Zámer Jozefa Ružičku o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce vo výmere
211 m2 za kúpnu cenu 3,00 EUR/m2 poslanci schválili.
• Žiadosť Mgr. Miroslavy Horvátovej o odpredaj pozemku o výmere 37 m2
vo vlastníctve obce poslanci neschválili.
• Žiadosť Ing. Hany Martiniskovej o odkúpenie obecného pozemku pred jej
rodinným domom v časti Príles, ktorá sa už viac razy prerokovávala na
obecnom zastupiteľstve poslanci neschválili.
Poslanci sa vyjadrili o dôvodovej správe o zrušení Všeobecného záväzného
opatrenia č. 5/2011 o správe a prevádzkovaní pohrebísk v obci. Odporučili
vypracovať nové opatrenia a upraviť prevádzkový poriadok správy pohrebísk
obce.
Poslanci schválili dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2013
o podmienkach chovu a držania psov na území obce.
Poslanci schválili návrh Zásad odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce.
Poslanci prerokovali návrh spolupráce obce s mestom Jastrebarsko v Chorvátsku
a odporučilo starostovi obce zmluvu podpísať.
Poslanci diskutovali k dôvodovým správam k cestám a chodníkom obce,
k rozpracovaným projektom, riešeniu
projektu Sokolovne a montáži
bezdrôtového rozhlasu.
Poslanci konštatovali, že stavebná komisia nie je
informovaná o konkrétnych vykonávaných prácach a informácia nie je dostatočne
uverejnená na internetovej stránke. Poslanci po diskusii informácie vzali na
vedomie a odporučili dokončiť zmluvu o dielo s tým, aby nebola prekročená
stanovená čiastka na uvedené práce.
Poslanci schválili správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
a základnej školy za školský rok 2014/2015.
Poslanci odporučili obecnému úradu v spolupráci so stavebnou komisiou v termíne
do konca roka 2015 vytvoriť koncepciu riešenia dopravnej situácie v časti Príles
v okolí domu č. 616, ktorá už bola viac razy
kritizovaná na obecnom
zastupiteľstve.
•

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10. decembra
Hneď v úvode sa poslankyňa Ing. Alžbeta Anetová vzdala mandátu poslanca bez
bližšieho vysvetlenia. Začala prebiehať búrlivá diskusia, či je zastupiteľstvo uznášania
schopné. Poslanci väčšinou hlasov odsúhlasili pokračovanie zasadania, na čo sa traja
poslanci – Monika Bubeníková - Mozoláková, Ing. Pavol Masár a JUDr. Slavomíra
Propperová postavili a chceli odísť z rokovacej miestnosti keď vyhlásili, že rokovanie
bude protiprávne, pretože jeden poslanec chýba a rozhodnutia budú neplatné. Preto
starosta obce nakoniec rokovanie prerušil a presunul na pondelok 14. decembra, na
ktorom nový poslanec - náhradník zloží poslanecký sľub.
Po tom, čo minulý týždeň bolo prerušené rokovanie Obecného zastupiteľstva
zasadnutie pokračovalo ďalej v pondelok 14.12. Súčasťou úvodu bol sľub nového
poslanca Bc. Martina Jakúbeka. Potom poslanci schválili program rokovania.
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Rozhorčení občania, ktorých bolo tento raz na zasadaní oveľa viac ako obyčajne,
často vstupovali do rokovania a upozorňovali na svoje problémy. Starosta obce musel
dvakrát schôdzu prerušiť na 5 minút. Situácia sa upokojila potom, keď časť obyvateľov
odišla. Pretože na zasadaní zastupiteľstva často vystupuje občianka časti Príles Hana
Martinisková vysvetlíme jej problém. Hana Martinisková sa snaží dostať súhlas na
odkúpenie časti parcely pred jej rodinným domom. Jedná sa o plochu od múra rodinného
domu po odkvapový systém, ktorý je presne 0,6 m a to je po celej dĺžke rodinného domu
15,5 m. Zdôvodňuje to tým, že susedné nehnuteľnosti majú oplotenú časť pred domom,
napriek tomu, že sa jedná o obecnú parcelu. Jej rodinný dom bol postavený pred rokom
1910 na hranici pozemku a previs strechy a odkvapový systém už boli nad obecným
pozemkom. Bol to posledný dom, za ním boli len polia a poľná cesta, ktorá bola užívaná len
výnimočne. Teraz chodia po ceste veľké nákladné autá k stavbám rodinných domov a
hrozí strhnutie odkvapového systému na vonkajšom okraji jej domu. Na svoju žiadosť
dostala od obecného úradu vysvetlenie, prečo v žiadnom prípade nemôže jej byť
odpredaná predmetná časť pozemku obce. Cez uvedenú parcelu je vedená cestná
komunikácia a odpredajom by bol zúžený rozmer cesty, ktorý musí byť dodržaný.
Naopak aj ďalší vlastníci prislúchajúcich obecných parciel budú vyzvaní na ich uvoľnenie
tak, aby bola dodržaná šírka cesty.
Často opakovaným problémom občanov na obecných zastupiteľstvách je hlavná
križovatka obce a jej riešenie. Občania kritizujú, že nové autobusové nástupište
v centre obce nie je využité a slúži iba pre bezdomovcov.
Starosta obce Ing. Milan Berec vysvetlil situáciu a povedal, že každý musí uznať, že
polorozpadnutá budova starej školy, ktorá stála vedľa hlavnej cesty v blízkosti
križovatky, z ktorej sa odbočuje do kúpeľného mesta Trenčianske Teplice nebola
dobrou vizitkou obce a preto je potešiteľné, že sa mu podarilo ju nakoniec odstrániť a
vybudovať tam centrálnu zónu, včítane autobusového nástupišťa. Následne tam bude
vybudovaná bezpečnejšia okružná križovatka. Komplikuje ju len koľajnicová trať
unikátnej elektrickej železničky vedúca do Trenčianskych Teplíc. Prestavba križovatky
zruší dve autobusové zastávky prímestskej dopravy, ktoré budú sústredené na jedno
miesto, aby ľudia nechodili k autobusom krížom-krážom cez hlavnú cestu. Okrem
okružnej križovatky, ktorá je na štátnej ceste, obec plánuje popri týchto zmenách
prestavať celé centrum, čo je investícia asi 700-tisíc eur. Týmto projektom sa obec
uchádza o peniaze z fondov EÚ. Centrálna zóna od kolaudácie v auguste 2011 slúži ako
komunikačná plocha pre občanov obce, je doplnená zeleňou, lavičkami a verejným
osvetlením. Jej revitalizáciou sa zvýšila estetická úroveň centra. Zároveň je
zrekonštruovaná časť komunikácie na ulici Štefana Straku s novým verejným osvetlením.
Presun dopravy – vybudovanie autobusových zastávok, ktorú mala realizovať Slovenská
správa ciest do dnešného dňa napriek snahe obce nezrealizovala. Riešenie dopravy na
križovatke nie je v kompetencii obce a preto centrálna zóna obce nemá v súčasnej dobe
využitie v plnom rozsahu. Kompetentné úrady si uvedomujú, že križovatku je treba
riešiť, dokumentácia je vypracovaná. Obec sa snaží dať tento problém do uznesenia
Vlády SR pre rok 2016 a problém doriešiť. Podľa sčítania áut, ktoré bolo vykonané,
súčasná križovatka nevyhovuje normám Európskej únie. Hlavne poobede medzi 14,00 až
17,00 hodinou je doslova umenie dostať sa z vedľajšej Teplickej ulice na hlavnú ulicu

9

smerom do Trenčína. Teda, ak sa v budúcom roku podarí tento problém vyriešiť, budú
spokojní nielen občania obce, ale aj všetci motoristi prechádzajúci obcou.
Potom sa poslanci začali zaoberať ďalšími bodmi rokovania a prijali nasledujúce
uznesenia:
• odsúhlasili rozhodnutie pokračovať v rokovaní na vyriešenie dopravnej
situácie v Prílese.
• Schválili odpredaj pozemku na parcelách č. 6485/22 a 6485/23 do
výlučného vlastníctva Zdene Gazdíkovej za kúpnu cenu 2,50 euro/m2.
• vzali na vedomie podanú petíciu k zámeru odpredaja nehnuteľnosti na
parcelách č. 1677/37 zastavaná plocha a 1677/38 orná pôda, ktorú
prehodnotia a príjmu nové uznesenie. Túto petíciu podpísalo
154 obyvateľov Prílesa a Trenčianskej Teplej, ktorí sú proti odpredaju
uvedenej nehnuteľnosti, ale žiadajú touto cestou spojiť časť Príles
s obcou.
• Poslanci schválili odkúpenie vodovodnej infraštruktúry, nachádzajúcej sa
na pozemku č. 591/80 – orná pôda o výmere 15 m2 od vlastníčky Kamily
Kladenskej za cenu 10,00 euro/m2.
• Starosta predložil návrh rozpočtu, vysvetlil riešenie centrálnej zóny obce,
komunikácií, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov kamerovým systémom,
priority škôlky, Teplickej ulice, časti Príles a iné. Po diskusii poslancov
o rozpočte, bol rozpočet na budúci rok schválený – desať poslancov bolo
ZA, 1 sa zdržal hlasovania. Tiež vzali na vedomie viacročný rozpočet na
roky 2017 - 2018 a program rozvoja obce na roky 2014 – 2020.
• V súlade s novým zákonm poslanci prijali uznesenie o stavebných odpadoch.
Cena za 1 kg stavebného odpadu je stanovená na 0,053 EUR.
• Poslanec Stanislav Vyhlídal žiadal riešenie situácie súvisiacej s budovou
Sokolovne. Na základe vyhlásenej anonymnej ankety k otázke tejto budovy
sa vyjadrilo 117 občanov – väčšina je za celkovú rekonštrukciu budovy – 73
návrhov, 12 návrhov je za prerobenie na byty, 6 návrhov bolo vybudovať
domov pre seniorov, 16 návrhov vybudovať centrum voľného času, 10
občanov navrhuje predaj budovy.

REFERENDUM 7. februára 2015
Referendum „o ochrane rodiny“, ktoré spolu s cirkvou podnietila Aliancia za
rodinu bolo 7. februára. Referendum vyhlásil prezident Andrej Kiska, ktorý najskôr
nechal Ústavný súd, aby preveril, či otázky nie sú protiústavné, keďže o základných
právach sa plebiscity konať nemôžu. Obyvateľov prezident poprosil, aby diskusia pred
referendom a aj kampaň bola tolerantná, slušná a plná pochopenia z každej strany.
Otázky, ku ktorých sa mali občania našej obce vyjadriť v referende boli
nasledujúce:
Otázka č. 1
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Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
ÁNO
881
NIE
27
Otázka č. 2
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
ÁNO
852
NIE
50
Otázka č. 3
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania?
ÁNO
841
NIE
58
Výsledky hlasovania
Odovzdané
Vydané
hlasovacie Platné lístky Neplatné lístky
Okrsok č. Zapísaní voliči
hlasovacie lístky
lístky
1

1 173

274

274

272

2

2

875

253

253

253

-

3

806

208

208

207

1

4

538

181

181

177

4

909

7

SPOLU

3 392

916
916
Percento účasti: 27 %

Referendum o rodine bolo neplatné. Účasť na ňom, ktorá podľa oficiálnych výsledkov
Štatistického úradu dosiahla 21,41 percenta, je tretia najnižšia v histórii plebiscitov
samostatného Slovenska. V referende hlasovalo necelých 950-tisíc ľudí. Najvyššiu účasť
mal Prešovský kraj, kde prišlo hlasovať 32,31 percenta oprávnených voličov. Najnižšia
účasť bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 15,84 percenta. Všetky tri otázky
zamietla pri nízkej účasti napríklad obec Nitra nad Ipľom, kde sa proti druhej a tretej
otázke vyjadrilo 15 voličov.
V obci Sútor neprišiel hlasovať ani jeden z 327 oprávnených voličov a účasť bola nula
percent.
Naša obec dosiahla účasť občanov v referende 27,0 % , čo je viac ako je
celoslovenská účasť (21,41 %) aj účasť občanov Trenčianskeho kraja (21,83 %). Na
prvú otázku odpovedalo áno 96,2 % voličov, na druhú otázku 93,0 % voličov a na tretiu
otázku 91,8 % voličov.
Záverečný účet obce
V roku 2015 obec hospodárila podľa rozpočtu schváleného obecným
zastupiteľstvom 29. októbra 2014 uznesením č. 8/2014. Obecné zastupiteľstvo v
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priebehu roka rozpočet štyri razy menilo, ale zmeny sa týkali iba presunov medzi
jednotlivými položkami a celková výška príjmov a výdavkov sa nezmenila.
Rozpočet
obce v EUR

Schválený

Po zmenách

Čerpanie
rozpočtu
324 330,22

Čerpanie
schváleného
rozpočtu
121 571,22

Čerpanie
rozpočtu
po zmenách
65 971,65

Bežný
rozpočet
Kapitálový
rozpočet
Finančné
operácie
ROZPOČET
CELKOM

202 759,00

258 358,57

-856 500,00

-671 386,42

-616 485,15

-530 985,15

54 901,27

-117 259,00

413 027,85

407 137,12

524 396,12

-5 890,73

0,00

0,00

114 982,19

114 982,19

114 982,19

Rozbor plnenia príjmov v roku 2015
Bežné daňové príjmy/EUR
Rozpočet
Rozpočet
schválený
zmenách
1 321 100,00

po Skutočnosť
K 31.12.2015

1 401 394,21

% plnenia
%
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
rozpočtu
zmenách
1 408 619,52
106,62
100,52

Do tejto kategórie patria:
• Výnosy dane z príjmov poukázané územnej samospráve
• Daň z nehnuteľnosti
• Daň za psa
• Daň za užívanie verejného priestranstva
• Daň za predajné automaty
• Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Bežné nedaňové príjmy/EUR
Rozpočet
Rozpočet
schválený
zmenách
112 791,00

po Skutočnosť
K 31.12.2015

117 256,87

% plnenia
%
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
rozpočtu
zmenách
127 507,74
113,05
108,74

Do tejto kategórie patria:
• Príjmy z vlastníctva
• Administratívne poplatky, iné poplatky a platby
• Pokuty a penále, iné sankcie
• Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a poskytnutých služieb
Prijaté tuzemské granty a transfery/EUR
Rozpočet
Rozpočet
po Skutočnosť

% plnenia

%

plnenia
12

schválený

zmenách

502 636,00

K 31.12.2015

540 081,14

schváleného
rozpočtu
po
rozpočtu
zmenách
540 081,14
107,45
100,00

Tu sú započítané finančné prostriedky získané od Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny, Ministerstva vnútra, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,
Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Trenčianskeho samosprávneho kraja. Všetky
finančné prostriedky boli účelovo viazané a obec ich použila v súlade so stanoveným
účelom.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou/EUR
Rozpočet
Rozpočet
po Skutočnosť
% plnenia
%
plnenia
schválený
zmenách
K 31.12.2015
schváleného
rozpočtu
po
rozpočtu
zmenách
27 822,00
48 329,50
48 329,50
173,71
100,00
Sem patria príjmy za poplatky od rodičov žiakov základnej školy a materskej školy, za
prenájom priestorov, réžiu školskej jedálne, preplatky za energie, úroky a refundácie.
Kapitálové príjmy/EUR
Rozpočet
Rozpočet
schválený
zmenách
5 000,00

po Skutočnosť
K 31.12.2015

386 148,83

% plnenia
%
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
rozpočtu
zmenách
381 348,83
7 626,98
98,76

Do tejto kategórie patria:
• Príjmy z predaja kapitálových aktivít a predaja pozemkov
• Transfery verejnej správy – dotácie na jednotlivé investičné akcie
• Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií obce

Príjmové finančné operácie/EUR
Rozpočet
Rozpočet
po Skutočnosť
schválený
zmenách
K 31.12.2015
0,00

536 060,64

% plnenia
%
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
rozpočtu
zmenách
528 526,08
0,00
98,59

Tu je započítaný prebytok hospodárenia obce za rok 2014 vo výške 66 400,00 EUR na
kapitálové výdavky – obec z neho vyčerpala 58 565,44 EUR, ďalej je to použitie
finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na riešenie havarijného stavu
v školskej jedálni – nákup nových kotlov vo výške 6 050,64 EUR, investičný úver na
rekonštrukciu verejného osvetlenia v miestnej časti Dobrá vo výške 25 000,00 EUR
a čerpanie úveru na nákup 17-bytovej jednotky Královec vo výške 438 910,00 EUR.
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015
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Bežné výdavky/EUR
Rozpočet
Rozpočet
schválený
zmenách
1 761 590,00

po Skutočnosť
K 31.12.2015

1 848 703,15

% plnenia
%
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
rozpočtu
zmenách
1 800 207,68
102,19
97,38

Tu sú započítané výdavky na plnenie základných úloh verejnej správy, bežné
výdavky obce, splácanie úverov, rozvoj občianskej vybavenosti, ochranu pred požiarmi,
verejné osvetlenie, sociálne služby, kultúru, šport a vzdelávanie.
Kapitálové výdavky/EUR
Rozpočet
Rozpočet
schválený
zmenách
90 500,00

po Skutočnosť
K 31.12.2015

1 057 535,25

% plnenia
%
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
rozpočtu
zmenách
997 833,98
1 102,58
94,35

Hlavnú časť kapitálových výdavkov tvorili platby za:
• Rekonštrukciu budovy Materskej školy v miestnej časti Dobrá – montáž
bleskozvodu a výmenu plotu
• Rekonštrukciu budovy základnej školy – výmena okien v telocvični a kotolni,
prístrešku nad vchod do školy, modernizácia WC
• Rekonštrukciu verejného osvetlenia na ulici Žilinskej a v miestnej časti Dobrá,
miestnych komunikácií a chodníkov na ulici SNP a Štefana Straku
• Nákup kosiaceho traktora a osobného auta Škoda Octávia
• Rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v miestnej časti Dobrá
• Technickú vybavenosť 17-bytovej jednotky Královec
• Vybudovanie detského ihriska pri futbalovom štadióne.
Výdavkové finančné operácie/EUR
Rozpočet
Rozpočet
po Skutočnosť
schválený
zmenách
K 31.12.2015
117 259,00

123 032,79

% plnenia
%
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
rozpočtu
zmenách
121 388,96
103,52
98,66

Sem patrí čerpanie ôsmich úverov, ktoré obec spláca podľa splátkového kalendára
jednotlivých bánk.
Hospodárenie obce a použitie prebytku za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy

Skutočnosť plnenia v EUR
k 31. 12 2015
2 124 537,90
1 800 207,68
381 348,83
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Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok
bežného
a kapitálového rozpočtu
Upravený
prebytok/schodok
bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

997 833,98
-616 485,15
-292 154,93
-298 118,63
528 526,08
121 388,96
407 137,12
3 034 412,81
2 919 430,62
114 982,19
5 963,70
109 018,49

Schodok rozpočtu vo výške 292 154,93 EUR upravili nasledovne:
• nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v hodnote 3 000,00 EUR budú
vyčerpané v roku 2016
• nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky a údržby na rozvoj bývania .
Tak vznikol schodok vo výške 298 118,63 EUR, ktorý obec uhradila z rezervného fondu
vo výške 64 616,08 EUR a z návratných zdrojov financovania vo výške 233 502,55 EUR.
Zostatok finančných operácií vo výške 407 137,12 EUR obec použila na:
• vyplatenie schodku bežného a kapitálového rozpočtu, t.j. sumy 298 118,63 EUR
• zostatok finančných operácií vo výške 109 018,49 EUR na tvorbu rezervného
fondu.
Zo života obce
6. januára kultúrna komisia uskutočnila v zasadačke požiarnej zbrojnice Trojkráľový
koncert hudobnej a speváckej skupiny Trenčianska dvanástka. Kapelníkom je Jozef
Vitko, ktorý pôsobí aj v našej dychovej hudbe Dobranka. Striedali sa postupne dvaja
speváci a dve speváčky, spievali klasické piesne, hrali známe skladby, poslucháčov dojali
najmä sviatočné vianočné piesne. Účasť občanov bola dobrá, prežili spolu krásne
popoludnie.
24. januára sa uskutočnil 5. ročník spoločenských hier, ktorý usporiadala kultúrna
komisia pri obecnom zastupiteľstve. Súťažili v rôznych disciplínach: karty - sedma
a žolík, hra Človeče nehnevaj sa. Veľká skupina - 12 účastníkov, najmä mladých hrali
šach.
V hre žolík hrali dve družstvá – celkovou víťazkou sa stala Iveta Pružincová. V hre
sedma zvíťazila Kristína Tinková, v hre Človeče nahnevaj sa zvíťazil PeadDr. Jozef
Farkašovský. Víťazom v šachu sa stal Michal Tomko. Nad regulárnosťou šachových hier
dohliadala rozhodkyňa Ľudmila Tomaníková.
14. 2. Fašiangy obec oslávila tradičným spôsobom. Kultúrnym programom na obecnom
trhovisku za prítomností veselého sprievodu masiek Folklórnej skupiny Jedľovina
15

z Omšenia, speváckej skupiny Teplanka, dychovej hudby Dobranka a malých detí
v zaujímavých maskách. Tri najkrajšie masky boli odmenené peknou knižkou
a sladkosťami. Občerstvenie pripravili pracovníčky obecného úradu, členky kultúrnej
komisie a skauti – ponúkali obložené chlebíky, šišky a buchty, horúci čaj. Potom sa celý
sprievod vydal na zástavku električky, ktorá ich odviezla do Trenčianskych Teplíc, kde
oslavy pokračovali.
Koncom minulého roku sa začalo stavať na hlavnej ceste osvetlenie dvoch
prechodov pre chodcov a jedného v miestnej časti Dobrá. Skúšobná prevádzka bola
ukončená vo februári tohto roku a osvetlenie slúži občanom - chodcom aj vodičom
vozidiel. Tieto prechody v našej obci sú veľmi nebezpečné, lebo sú na hlavnej ceste,
ktorá je široká a starší ľudia často nestačia rýchlo prejsť cez cestu. Nebezpečenstvo je
aj v tom, že kým na jednej strane prechodu dá vodič prednosť, z druhej strany, vodič
uháňa, nedáva pozor a nezbadá prechádzajúceho chodca. Vtedy je hrozba, že vznikne
nebezpečná situácia. Na tomto úseku sa často stávajú dopravné nehody a zrazenie
chodca. Niekoľkí občania našej obce aj zomreli následkom dopravnej nehody, ktorá sa
stala na prechode pre chodcov. Vinu majú často aj chodci, hlavne večer nie sú označení,
majú oblečené tmavé oblečenie a teda nie sú viditeľní. Preto bolo potrebné prechody
osvetliť. Určite to pomôže k bezpečnosti chodcov aj vodičov áut.
13. februára vzácni hostia - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Jaroslav Baška, poslankyňa Národnej rady SR Ing. Magda Košútová, starosta
obce Ing. Milan Berec a prednostka obce RNDr. Zuzana Sklenárová slávnostne
prestrihli pásku pred novopostavenou nájomnou bytovkou v lokalite Královec. A
v pondelok sa do bytovky začali sťahovať prvé rodiny, pretože 17-ti občania obce tento
okamih veľmi čakali a tešili sa na bývanie. Bytovku so 17 bytmi postavila obec za
796 891,0 eur. Výstavba bola financovaná úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (60
percent) a 40-percentnou dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR. 70 percent prostriedkov na vybavenosť bytovky pokryla dotácia, 30 percent
investovala obec z vlastných zdrojov. Vedenie obce takýmto spôsobom splnilo požiadavky
svojich obyvateľov na nové byty. V oficiálnom poradovníku eviduje obec 34 záujemcov. V
prvom rade sa snaží riešiť rodiny, ktoré žijú v dvojgeneračných a trojgeneračných
domoch a mladé rodiny sa snažia osamostatniť. Obec sa snaží vyjsť v ústrety týmto
mladým rodinám, pretože počet obyvateľov narastá, zvyšuje sa počet detí v materskej a
základnej škole a situáciu treba riešiť. Je to potešiteľné a svedčí o tom, že obec sa
rozvíja a má veľkú budúcnosť.
V bytovom dome je celkovo 17 bytov, ktoré prerozdelili na základe poradovníka,
vytvoreného bytovou a sociálnou komisiou obce, schváleného obecným zastupiteľstvom.
Noví nájomcovia získali bývanie, ktoré spĺňa tie najmodernejšie štandardy a kritériá.
Výstavbu bytovky Královec uvítal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja Jaroslav Baška. „Budovanie nových bytov je dobrou správou pre Trenčiansky kraj.
Práve takouto výstavbou a podporou zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania dávame
mladým rodinám šancu, aby v našom kraji zostali a mohli tu pracovať a žiť“, povedal
Baška. Uviedol, že nájomné bývanie je slabinou Slovenska. Hoci sa vláda snaží tento
problém riešiť, záujem o nájomné bývanie niekoľkonásobne prevyšuje súčasnú ponuku.
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Vlani vo všetkých regiónoch Slovenska pribudlo 2 007 nájomných bytov, čo bol
medziročný nárast o 70 percent. Rezort dopravy dal na nájomné bývanie 36,1 milióna
eur, štátny fond bývania poskytol 57,9 milióna eur, ale aj tak nájomné byty majú v rámci
dokončených bytov iba 15-percentný podiel. Preto pochválil zástupcov obce, že sa
starajú o bývanie svojich občanov, najmä mladých ľudí, ktorým týmto spôsobom umožnili
osamostatniť sa, založiť si rodinu a umožniť im profesionálny rozvoj.
13. 2. v zasadačke požiarnej zbrojnice Špeciálna základná škola internátna
a Praktická škola uskutočnila Fašiangovú veselicu Moreny a Vesny. Morena ako symbol
zimy mala vždy na jar smutný osud – skončila spálená alebo utopená v rieke. Tak sa
s Morenou lúčili aj žiaci Špeciálnej základnej školy spolu so svojim učiteľmi aj
riaditeľkou školy, ktorá hrala Morenu. Pre pozvaných hostí aj pre občanov pripravili
pekný program v ktorom predviedli zvyky vynášania Moreny a iné tradície počas
fašiangov, veselé piesne a tance. Po programe bola aj veselica, deti tancovali, spievali
a hostili sa pripraveným občerstvením, ktoré im poskytli sponzori - miestna Mäsovýroba
Hôrka a pekáreň Homôlka z Dolnej Poruby. Nálada bola výborná, zabavili sa deti, rodičia
aj učitelia. Súčasťou bola výstava ručných prác žiakov školy na ktorej si mohli občania
kúpiť drobné predmety s jarnou tematikou. Pozvanie na toto podujatie prijal aj minister
školstva predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška,
poslankyňa Národnej rady SR Ing. Magda Košútová, starosta obce Ing. Milan Berec
a prednostka obce RNDr. Zuzana Sklenárová. Jaroslav Baška poďakoval vedeniu obce
aj personálu školy za krásne popoludnie a za to, že sa starajú o deti s mentálnym
postihnutím a vytvárajú pre nich lepšie podmienky pre rozvoj a získavanie vedomostí zo
všetkých oblastí spoločenského života. Aj on prispel k zlepšeniu vyučovacích podmienok
tým, že venoval škole 1000,0 eur zo svojho platu, za čo mu riaditeľka školy úprimne
poďakovala.
17. marca pripravila Jednota dôchodcov trenčianskeho kraja pásmo Poézia a spev jari.
Vystúpili členovia jednotlivých organizácií Jednoty dôchodcov so svojimi piesňami alebo
básňami, mnohí so svojou vlastnou tvorbou. Za našu organizáciu vystúpili členky
speváckej skupiny Helena Uherková, Anna Laskovičová a Anna Sabová, na harmonike ich
sprevádzal Jozef Johaník. Báseň Nech láska súdi nás predniesol Karol Mrázik, ktorý je
tiež členom našej speváckej skupiny.
Oslobodenie obce
V tomto roku oslavujeme 70. výročie oslobodenia Československa. Na bojoch za
naše oslobodenie sa významne podieľala aj rumunská kráľovská armáda. Išlo o druhé
najväčšie vojenské zoskupenie operujúce v Československu. Rumuni oslobodili 1 722 obcí,
z toho 31 miest. Utrpeli vysoké straty, približne 66-tisíc padlých, ranených,
nezvestných. Podľa rumunských zdrojov na Slovensku evidujú svojich 16 361
pochovaných vojakov. Najviac na najväčšom rumunskom cintoríne vo Zvolene, kam v 50.
rokoch postupne presúvali telesné pozostatky. V menších počtoch zostali Rumuni
pochovaní v rozličných miestach na Považí. Tak je to aj na našom cintoríne, kde je
pochovaných 15 rumunských vojakov, z toho sú štyria neznámi. Zahynuli 26. apríla 1945
pri oslobodzovaní našej obce. Ešte dvaja neznámi rumunskí vojaci sú pochovaní v horách
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miestnej časti Dobrá. Pomník padlým hrdinským Rumunom je postavený na miestnom
cintoríne, jeho autorom je akademický sochár Vojtech Ihriský. O hroby sa pravidelne
stará základná organizácia vyslúžilých vojakov v spolupráci s dobrovoľným hasičským
zborom a pracovníkmi obecného úradu.
Tento rok sme 70. výročie oslobodenia oslávili 22. apríla. Bol krásny jarný
slnečný deň. Pri pamätníku padlým občanom sa zišli občania, členovia dobrovoľného
hasičského zboru, členovia základnej organizácie vyslúžilých vojakov. Boli prítomní
hostia - predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Ján Holička, veterán a člen 7. výsadkového pluku zvláštneho určenia Holešov Marián
Mikulovský z poverenia Klubu vojnových výsadkárov v Trenčíne, ktorí položili k pamätníku
veniec a kytičku kvetov. Krátku históriu oslobodenia našej obce pripomenul vo svojom
príhovore starosta obce Ing. Milan Berec. Slávnostnú chvíľu ozdobil spev speváckej
skupiny Teplanka, členky boli oblečené v našich krásnych krojoch. Potom sa prítomní
presunuli na miestny cintorín k hrobom pochovaných rumunských vojakov. Tam tiež
položili veniec a kytičku vďaky za oslobodenie obce. Spevácka skupina zaspievala
dojemné hymnické piesne sprevádzané hrou na harmonike Jozefom Johaníkom.
Na druhý deň 23. apríla usporiadal obecný úrad v spolupráci s Okresnou organizáciou
protifašistických
bojovníkov,
základnou
organizáciou
vyslúžilých
vojakov
a miestnou pobočkou Matice slovenskej zájazd na Moravu k pamätníku
v lesíku
Březina pri obci Poteč. Pamätník je venovaný padlým partizánom, ktorých na tomto
mieste 22. apríla 1945 zastrelilo Jagdkomando SS. Boli tam pochovaní dvanásti
slovenskí občania, jeden sovietsky partizán a jeden je neznámy. Traja z nich pochádzali
z Trenčianskej Teplej. Boli to:
Jozef Červeňanský, narodil sa 14. 7. 1924, slobodný, zámočník
Štefan Prekop, narodil sa 1.7.1922, slobodný, robotník
Jozef Horňák, narodil sa 11. 4. 1922, slobodný, robotník.
Všetci mali strelné rany hrudníka. Ich telá boli exhumované a prevezené na cintoríny,
telá našich občanov boli 2. 6. 1945 prevezené do rodnej obce, kde boli pochovaní na
miestnom cintoríne. Účastníci si uctili pamiatku týchto obetí, ktorým chýbalo iba
šestnásť dní a mohli sa konečne dočkať slobody za ktorú bojovali. Ani po
sedemdesiatich rokoch na nich nezabúdame. Členovia našej organizácie vyslúžilých
vojakov položili k pamätníku veniec kvetov a prednostka obce RNDr. Zuzana Sklenárová
zapálila sviečky.
Druhé zastavenie bolo v obci Valašské Klobouky v miestnom múzeu, kde si
návštevníci prezreli výstavu „Česko-slovenské vojsko vo Francúzsku 1939-1940 a výstavu
„Česko-slovenské vojsko na Strednom východe a v severnej Afrike 1939-1943. Obidve
výstavy dokumentujú účasť občanov v spoločnom čs. vojenskom zahraničnom odboji od
roku 1939. Autorom výstavy o účasti čs. zahraničných vojakov po boku Spojencov vo
Francúzsku, na Strednom východe aj v severnej Afrike je vojenský historik Jozef
Bystrický z Vojenského historického ústavu.
Potom účastníci zájazdu navštívili obec Prlov, ktorá bola práve v tento deň pred
sedemdesiatimi rokmi vypálená Nemcami. Na malom námestí je postavený pamätník
obetiam týchto udalostí, na ktorom je nápis: „Nikdy nezapomeneme umučených
prlovských občanů 23. IV. 1945 nemeckými SS many“ a ďalej sú vypísané mená 23
občanov, ktorí boli usmrtení. V budove obecného úradu je pamätná izba tejto tragédie.
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Túto si účastníci zájazdu prezreli a vypočuli si aj históriu, ktorú im priblížil pracovník
obecného úradu. 23. apríla nemeckí okupanti obkľúčili obec Prlov a všetkých dospelých
mužov a ženy nahnali do hostinca a žiadali, aby vyzradili tých, ktorí spolupracovali
s partizánmi. Pomohol im zradca Alois Oškera, ktorý usvedčil 19 občanov. Nemci sa kruto
pomstili občanom, chalupy vyrabovali, zapálili osem chalúp, 3 občanov obesili, 4 zastrelili
a 16 upálili vo vlastných domoch. Obec je nositeľom Ceny mieru, Rádu Červenej hviezdy
a titulom Partizánska obec.
Potom sa účastníci zájazdu vybrali do Luhačovíc, kde si prezreli krásne budovy
liečebných domov, ktoré z veľkej časti projektoval významný slovenský architekt Dušan
Jurkovič.
30. apríla sa konalo v obci stavanie mája, čo je na Slovensku už dlhodobou
tradíciou. Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy
a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová
zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala
silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový,
jedľový alebo brezový. V slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku
plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v
dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo
nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou
šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v
dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj. Na Slovensku sa máje
stavajú v každom meste aj obciach ako okresané a ovenčené stromy. U nás v obci sa
sem-tam ešte objaví vyzdobený stromček, ktorý mládenci pred 1. májom postavia pred
tie domy, kde je vydaja súca dievka. Tradične sa však stavia len jeden ústredný máj pre
obec. Väčšinou ide o celý strom, ktorý je zbavený vetiev a kôry a iba horná časť je
ponecháva s vetvami na ktoré sú uviazané rôznofarebné stužky. Pôsobí veselo a hlavne
deti sa tešia na túto udalosť. Stavanie mája vykonávajú členovia dobrovoľného
hasičského zboru, sprevádza ho hudba a spev. U nás vystúpila spevácka skupina
Teplanka, dychová hudba Dobranka a pekný program pripravili skautské mažoretky
LADIES – malé aj staršie. Najmenšie predviedli choreografiu Motýliky, kadetky
vystúpili s choreografiou pod názvom Ľadové kráľovstvo a Juniorky mali choreografickú
zostavu Childoflight. Program pripravila vedúca súboru Dominika Mojžišová. Pri obliekaní
detí a príprave účesov pomáhala Marcelka Habánková-Mojžišová. Deti dostali za pekné
vystúpenie aj drobné sladkosti.
Starosta obce dostal list od prezidenta SR v ktorom sa hovorilo: „V piatok 8.
mája pôjdem na cintoríny od východu na západ, aby som zapálil Sviečky vďaky na
hroboch tisícov padlých vojakov, ktorým patrí naša úcta a vďaka za porážku fašizmu.
Želal by som si, aby v tento deň nezostal opustený ani jediný hrob. Chcem vás poprosiť,
aby ste mi v tom pomohli. Urobme, prosím, po celom Slovensku spoločne jedno veľké
ľudské gesto. Zapáľme sviečky na hroboch vojakov ako náš spoločný prejav spomienky,
úcty, piety. Ale aj ako posolstvo mieru – aby sa už nikdy nič podobné nezopakovalo“.
V tento deň prišli zapáliť sviečky zástupcovia kancelárie Prezidenta Slovenskej
republiky do našej obce k hrobom pochovaných rumunských vojakov, ktorí padli pri
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oslobodzovaní našej obce. Boli prítomní členovia zboru skautov, členovia spoločenských
organizácií v obci aj bežní občania. Štyria členovia čestnej stráže v krásnych
sviatočných uniformách držali čestnú stráž pri hroboch rumunských vojakov a zástupca
prezidenta spolu so starostom obce položili kyticu kvetov ozdobenú prezidentskou
trikolórou k pamätníku a zapálili sviečky. Slovenskú hymnu a pieseň Aká si mi krásna
zaspievala spevácka skupina Teplanka, ktorej členky boli oblečené v krásnych
teplanských krojoch. Starosta obce v príhovore pripomenul históriu oslobodzovania obce
a význam týchto udalostí pre novodobú históriu. Minútou ticha si všetci prítomní uctili
pamiatku padlých hrdinov a poklonili sa ich pamiatke. Na záver členovia čestnej stráže
na každý hrob samostatne zapálili sviečku a vzdali hold každému z 15-tich pochovaných
rumunských vojakov.
10. mája v obecnej zasadačke sa uskutočnil kultúrny program pre mamičky
a babičky na počesť Dňa matiek.
Mottom osláv bolo: „Ďakujem Ti za úsmev, ktorý mi denne dávaš,
Ďakujem Ti, že si vždy pri mne a ľúbiť ma neprestávaš.
Poviem Ti len tie pekné slová:
Som veľmi šťastná, že si práve moja“!
Program pripravili žiaci materskej školy, základnej školy, aj Súkromnej umeleckej školy.
Deti svojim mamičkám a babičkám odovzdali ručne vyrobené pozdravy s básničkou Eleny
Čepčekovej a blahoželaním. “Ocko, mamka, deti k tomu. Rodina je, keď sme spolu“ –
takto recitovali deti materskej školy.
Radostné bolo to, že v centre obce koncom apríla otvorili predajňu zmrzliny. Predajňu
otvoril občan z Macedónska Mukrem Saliji. Na to sme dlho čakali, lebo podobná služba
dávno v obci chýbala. Tešili sa mladí aj starší, veď v letných dňoch dobre padne sladké
osvieženie. Zmrzlina je kvalitná, je veľký výber rôznych druhov a chutí. Majiteľ upravil
aj okolie svojej malej predajne. Umiestnil tam stolíky so stoličkami, aby si občania mohli
pri zmrzline aj posedieť. Je to milé spestrenie centra našej obce. V prvých dvoch dňoch
po otvorení deti dostávali od majiteľa zmrzlinu zadarmo. Mali z toho veľkú radosť.
V priestoroch zasadačky a na schodišti Požiarnej zbrojnice umiestnili žiaci
Súkromnej základnej umeleckej školy svoje výtvarné práce. Tým skrášlili tieto priestory
a dali možnosť občanom uvidieť ich diela. Sú tam obrazy Tamary Podhorskej, Terezy
Smilkovej, Matúša Mošku, Márie Svitanovej, Veroniky Masárovej, Paulíny Farulovej,
Kristíny Hartmanovej, Jasmíny Janotkovej a iných. Veľmi pekná bola napríklad kresba
budovy železničnej stanice Veroniky Masárovej alebo kresba pamätníka padlým hrdinom,
ktorý je v strede obce a nakreslila ju Mária Svitanová. Všetky kresby, ktoré žiaci
nakreslili boli zaujímavé a kvalitné.
V máji sa uskutočnilo ďalšie skvalitnenie zdravotnej starostlivosti občanov. Bola
zriadená urologická ambulancia – dva razy týždenne začala ordinovať MUDr. Denisa
Hoštáková. Občania to privítali, pretože nemusia cestovať za odborným lekárom do
Trenčína alebo Dubnice nad Váhom. Hlavne muži využijú túto službu, lebo ochorení
prostaty pribúda.
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V dňoch 27. a 28. júna sa konali oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky
o našej obci.
Oslavy začali slávnostným krojovaným sprievodom obcou. Krásne
vyobliekaní v teplanských krojoch mladí aj starí občania sa sústredili v centre obce
a vytvorili dlhý sprievod, ktorí viedli zástupcovia obce, pozvaní hostia, vyzdobený voz
s krojovanou chasou, členovia požiarneho zboru, skauti, malé aj väčšie mažoretky,
spevácka skupina Teplanka, dychová hudba Dobranka, futbalisti a bežní občania s deťmi.
Sprievod prešiel obcou na futbalové ihrisko, kde sa začali oficiálne oslavy. Najskôr
vystúpili so svojim programom mažoretky a potom starosta obce Ing. Milan Berec
privítal vzácnych hostí a všetkých prítomných v krátkom príhovore. Okrem hudobného
programu, v ktorom vystúpila spevácka skupina Teplanka, dychová hudba Dobranka,
súbor Kopaničiar zo Starého Hrozenkova, zaujala skupina historického šermu WAGUS
v dobových kostýmoch. Boli pripravené ukážky hasičskej techniky, výcviku policajných
psov, deti mal možnosť pod odborným dohľadom lektora zastrieľať si zo vzduchovky.
Večer bola pripravená spoločenská zábava pri hudbe.
Na druhý deň bola slávnostná svätá omša v miestnom kostole, kde vystúpil ženský
spevácky zbor z Horného Srnia. Poobede vystúpili žiaci materskej školy, základnej školy
a súkromnej základnej umeleckej školy s pekným programom, ktorý si sami aj uvádzali.
Ďalej vystúpil folklórny súbor Vršatec, predviedli tance aj piesne z nášho okolia. Pri
tejto príležitosti boli ocenení občania obce, ktorí svojou činnosťou prispeli k jej rozvoju.
Boli to:
• Daniela Kováčová, predsedníčka základnej organizácie Jednota dôchodcov
• Zdenka Horňáková, dlhoročná členka folklórnej skupiny Teplanka
• Milan Berec, zakladateľ a dlhoročný člen dychovej hudby Dobranka
• Anton Jakúbek, predseda futbalového oddielu
• Pavol Koštialik, predseda hasičského zboru v Dobrej
• Gabriela Pagáčová, za aktívnu prácu v základnej škole
• Peter Kadlec, za odbornú prácu pri údržbe priestorov základnej školy
• Jakub Svrbík, študent, víťaz celoslovenského kola dejepisnej olympiády.
Záver programu patril dychovej hudbe Moravanka a skupine DUO Dobiašovci.
Sprievodným podujatím osláv bola výstava dokumentov z histórie, ľudovej
tvorby a života obyvateľov obce. V zasadačke požiarnej zbrojnice boli vystavené
unikátne dobové fotografie celých rodín, krásne svadobné fotografie, fotografie
z prvého svätého prijímania, rodinných osláv, portréty občanov, rodinné dokumenty –
rodné listy, sobášne listy, vysvedčenia, pracovné knižky. Tiež tam boli ukážky krojov,
domácich potrieb z minulosti, obrazov, pomôcok pri práci na poli a iné zaujímavé
predmety. Proste veľmi zaujímavé dokumenty pripomínajúce dávnu dobu.
Aj v tomto roku pokračovali nedeľné hudobné popoludnia, ktoré organizuje
kultúrna komisia v spolupráci s obecným úradom. Prvé vystúpenie bolo 24. mája a začala
ho hudobná skupina Borovienka z Krakovian. Potom v ďalších nedeľných popoludniach
vystúpili kapela Huncúti z Kostolnej, dychová hudba Omšeňanka, dychová hudba
Dobranka, spevácka skupina Teplanka, duo Dobiašoví a na záver leta dychová hudba
Opatovanka. Hudobné popoludnia si občania obľúbili, stretnú sa tu so svojimi známymi,
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celé rodiny si oddýchnu pri hudbe, prichádzajú ľudia z blízkeho okolia. Je tam vždy
veselo, zvyčajne je pripravené chutné občerstvenie.
27. júna starosta obce podpísal so zástupcom starostu mesta Jastrebarsko Stipe
Bučarom (Chorvátsko) zmluvu o partnerskej spolupráci v oblasti kultúry, športu
a ekonomiky. Boli prítomní aj zástupcovia mestskej rady Jastrebarska Ivan Budiščák
a Darko Vancaš. S týmto mestom má obec už dlhoročnú spoluprácu, najmä futbalisti sa
navzájom každoročne navštevujú a organizujú priateľské futbalové zápasy.
Prvého septembra sa konali v Trenčianskych Tepliciach oslavy Dňa Ústavy
Slovenskej republiky. Naša miestna organizácia Matice Slovenskej v spolupráci
s organizáciami v Trenčianskych Tepliciach a Omšení pripravili krásny kultúrny program.
Skladal sa z hudobno-literárneho pásma s poéziou Andreja Sládkoviča. V hudobnej časti
vystúpila skupina Trombitáši bratia Štefánikovci z Nimnice a detská ľudová hudba
Lachovček z Púchova. Program uvádzal PaedDr. Jozef Farkašovský, prítomní boli
starostovia zúčastnených obcí a zástupca Domu Matice slovenskej z Prievidze Vladimír
Uhlár. Veľmi pekný príhovor mala predsedníčka miestneho odboru Matice slovenskej
v Trenčianskych Tepliciach Zuzana Ďurmeková. S krátkym príhovorom vystúpil starosta
našej obce Ing. Milan Berec. Potom sa striedali vystúpenia spevákov a hudobníkov
s recitátormi, ktorí predniesli úryvky z básní Andreja Sládkoviča Detvan a Marína. Ako
symbol štátnosti predsedníčky všetkých troch organizácií Matice slovenskej na neďalekú
lipu vyvesili stužky so slovenskou trikolórou.
5. septembra mali hasiči nášho dobrovoľného zboru veľký sviatok. Minister vnútra
Róbert Kaliňák spolu s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom
Baškom im slávnostne odovzdali hasičské vozidlo zn. TATRA 815, ktoré má obsah až 9
tisíc litrov vody. A hoci nie je nové, pre nich je viac ako nové. Veľmi
pomôže operatívnosti a pohotovosti počas výjazdov k haseniu požiarov Na slávnostnom
odovzdávaní bol prítomný starosta obce Milan Berec, ktorý úprimne poďakoval za tento
vzácny dar. Tiež naši chlapci – hasiči boli šťastní a vyjadrili svoje poďakovanie. Pri tejto
slávnostnej príležitosti sa minister Róbert Kaliňák aj ďalší hostia zapísali do Pamätnej
knihy obce. Túto slávnostnú príležitosť sprevádzala dychová hudba Dobranka. Takéto
vozidlá minister vnútra odovzdal aj v obciach Omšenie, Opatová, Košeca, Soblahov. „Ide

o repasované cisterny, ktoré doteraz využívali profesionálni hasiči. Nie je to dar, ale
splátka úveru všetkým dobrovoľným hasičom, ktorí pomáhajú pri prírodných
katastrofách alebo požiaroch v obciach. A to bez ohľadu na odmenu, často cez víkendy,
kedy mohli tráviť čas s rodinou. Chcem sa im za túto nezištnú pomoc poďakovať,"
povedal minister Róbert Kaliňák.
Hodové slávnosti
27. septembra sa zišli občania pred tribúnou obecného trhoviska, aby oslávili
spolu jesenný sviatok – obecné hody. Predtým bola v kostole sv. Matúša slávnostná svätá
omša, na ktorú prišli občania, aj celé rodiny s deťmi vyobliekaní v dobových krásne
vyšívaných krojoch.
Poobede po privítacom slove starostu obce Ing. Milana Bereca
vystúpila dychová hudba Dobranka a spevácka skupina Teplanka, ktorá predviedla
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zaujímavé dožinkové pásmo. Prednostka obce RNDr. Zuzana Sklenárová oboznámila
prítomných s návrhom na ocenenie miestnych kolektívov a jednotlivcov. Starosta obce
spolu s poslankyňou Národnej rady SR Ing. Magdou Košútovou odovzdali Pamätné listy,
ktorými boli odmenení :
Spevácky súbor Teplanka - za dôstojnú reprezentáciu obce v oblasti folklóru
Dychová hudba Dobranka - za uchovávanie základných hodnôt ľudovej hudby
Dobrovoľný hasičský zbor – za vzornú reprezentáciu obce v hasičskom športe,
vzornú starostlivosť o zverenú hasičskú techniku, profesionálnu činnosť pri ochrane
životov a majetku občanov
Marta Pupišová – za dlhoročnú spoluprácu v oblasti kultúrneho a spoločenského
života obce
Pavol Pytlík – za uchovanie kultúrneho dedičstva vo fotografii zameranú na
históriu, premeny a súčasnosť obce.
Potom nasledovala veselá zábava s hodovým občerstvením, ktoré spríjemnila
skupina Trenčianska dvanástka a duo Dobiašoví. Na centrálnej zóne boli predajné stánky,
ktoré ponúkali, perníky, sladkosti, hračky pre deti, burčiak, víno, medovinu, med
a medové výrobky.
Súčasťou hodových slávností bola výstava, ktorú pripravila Základná organizácia
zväzu záhradkárov v zasadačke obecného úradu. Návštevníci si mohli pozrieť rôzne
odrody jabĺk, hrušiek, hrozna, okrasných tekvíc a zeleniny domácich pestovateľov, ktorí
sú právom hrdí na svoje výpestky a radi sa s nimi pochvália širokej verejnosti. Preto
táto zbierka, v daždivom počasí, pohladila oko návštevníka.
Mesiac úcty k starším
Každoročne v októbri prejavujeme pozornosť a úctu tým, ktorí žijú okolo nás na
zaslúženom odpočinku. Aj tento rok 21. októbra obecný úrad pripravil pre seniorov –
jubilantov pekné popoludnie. Vo svojom príhovore starosta obce Ing. Milan Berec
vyzdvihol ich celoživotnú prácu a skúsenosti, ktoré teraz odovzdávajú mladšiemu
pokoleniu. Dobrú náladu vytvorila dychová hudba Dobranka a spevácka skupina Teplanka.
Príjemné strávené chvíle s našimi jubilantmi a vzdanie úcty k ich práci, ktorú vykonali pre
obec a svojich blízkych sú len malým zastavením v uponáhľanom čase.
Aj deti z materskej školy si uctili tento sviatok tým, že navštívili Domov
opatrovateľskej služby v našej obci. Obdarovali babičky papierovými srdiečkami
a úprimnými objatiami. Zaspievali im pekné pesničky aj zarecitovali milé básničky. Medzi
nimi bola aj táto:
Ktože mi môj prštek boľavý pofúka?
Kto ma posmelí, keď zbadám pavúka?
Ktože mi do vlások mašličku uviaže?
Ktože mi na chlebík masielko namaže?
Ktože mi vysuší slzičku na líčku?
No predsa zavolám babičku !
V piatok 4. decembra v podvečerných hodinách sa zišli občania, hlavne deti a ich
rodičia, na tržnici, aby privítali Mikuláša. Desiatky detí nadšene s iskričkou v oku vnímali
atmosféru príchodu Mikuláša, ktorý prišiel v sprievode dvoch anjelov. Následne špeciálne
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na traktore prišli aj zlí čerti a strašili všetko naokolo. Mikuláš sa s deťmi porozprával,
oni mu zarecitovali básničky alebo zaspievali. Odmenou im boli darčeky od Mikuláša –
balíčky so sladkosťami.
V sobotu sa deti znovu báli čertov, ale aj tešili z Mikuláša. Trenčianska elektrická
železnica vypravovala po celý deň električku do stanice Peklo. V miestami daždivom
počasí sa zišlo množstvo detí a rodičov, aby sa povozili jedinečnou električkou pri
príležitosti nadchádzajúceho sviatku sv. Mikuláša. Zo železničnej stanice do
Trenčianskych Teplíc to trvá niekoľko minút a preplnená električka bola plná radosti
a veselosti.
19. decembra popoludní sa uskutočnil v budove Hasičskej zbrojnice vianočný koncert
detí Základnej školy, Materskej školy a Základnej umeleckej školy. Deti ukázali
umenie svojim rodičom a rodičia mali z toho veľkú radosť. V programe ukázali to
najlepšie, čo si nacvičili a a radi sa tým pochválili. Rodičia sa tešili zo svojich ratolestí a
nadšene ich fotografovali. Ale bol tam aj rušivý moment. Diváci sa začali vytrácať,
pretože ich deti už vystúpili. Samozrejme bol s tým spojený veľký ruch a rušenie
ostatných. Vzájomná neúcta medzi občanmi nie je dobrou vizitkou. Vážme si jeden
druhého a naučme tak aj svoje deti, lebo inak nám vyrastie generácia ignorujúca okolie.
Dobrovoľní darcovia krvi
Darovanie krvi v mnohých prípadoch znamená záchranu života. Od rýchlej
transfúzie krvi totiž často závisia životy pacientov po úrazoch, nehodách, či ťažkých
operáciách. Zabezpečenie dostatočného množstva životodarnej tekutiny pre pacientov
rôznych krvných skupín je dlhodobým problémom, na ktorý má upozorniť aj Svetový deň
darcov krvi, ktorý si každoročne pripomíname 14. júna.
Aj občania našej obce, ktorí chápu význam darovania krvi sa zapájajú do bezplatného
opakovaného darovania tejto vzácnej tekutiny pre zdravie iných ľudí. V tomto roku
získali vzácne ocenenie Kňazovického medailu a Jánskeho plaketu nasledujúci naši
občania:
Blažej Hošták
Michal Vicen
Peter Stískala
Štefan Kadlec
Mgr. Zuzana Pavolková
Stanislav Bielik
Martina Dvorská
Miriam Gabrišová
Bc. Peter Sedlák
Michal Grežďo
Michal Segedi
Mário Vavrek

Kňazovického medailu
zlatú plaketu
striebornú plaketu
striebornú plaketu
bronzovú plaketu
bronzovú plaketu
bronzovú plaketu
bronzovú plaketu
bronzovú plaketu
bronzovú plaketu
bronzovú plaketu
bronzovú plaketu

daroval krv 100 razy
daroval krv 40 razy
daroval krv 20 razy
daroval krv 20 razy
darovala krv 10 razy
daroval krv 10 razy
darovala krv 10 razy
darovala krv 10 razy
daroval krv 10 razy
daroval krv 10 razy
daroval krv 10 razy
daroval krv 10 razy
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Štatistické údaje obce
• K 31. 12. 2015 mala obec
z toho
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

4167 obyvateľov,
v produktívnom veku 477 občanov
v poproduktívnom veku 637 občanov
V priebehu roka sa do obce prisťahovalo 111 občanov, odsťahovalo 72 občanov
Priemerný vek obyvateľov je 41 rokov
V roku 2015 zomrelo spolu 49 obyvateľov, z toho 29 mužov, 20 žien
Narodilo sa spolu 33 detí, z toho 21 chlapcov a 12 dievčat
Manželstvo uzatvorilo spolu 26 snúbencov
Najstarším obyvateľom obce je Katarína Potočková, ktorá v tomto roku oslávila
97 rokov (narodená 27. 11. 1918)
Obec má 70 nájomných bytov, toho času eviduje 120 žiadostí o pridelenie
nájomného bytu.
V zariadení opatrovateľskej služby boli v tomto roku ubytovaní 6 seniori. Tým
obec poskytuje základnú odbornú službu – ošetrenie v nemoci, obsluhu –
stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a ďalšiu nevyhnutnú službu ako je
napríklad nakupovanie sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných
záležitostí a iné.
Okrem toho v obci pracuje 6 opatrovateliek, ktoré opatrujú 15 až 18 občanov,
vyžadujúcich ich pomoc. Poskytujú im základné služby ako je stravovanie, pomoc
pri hygiene, obliekaní, chôdzi, starajú sa o dodržiavanie liečebného režimu,
sprevádzajú ich na lekárske vyšetrenia. Tiež podľa potreby vykonávajú úkony
súvisiace so starostlivosťou o ich domácnosť a poskytujú im ďalšie služby podľa
požiadaviek.
Obec poskytuje občanov v núdzi a rodinám s deťmi
na základe žiadosti
jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 50 Eur.

Údaje z farnosti
• Pokrstených bolo 15 detí, z toho 8 dievčat, 7 chlapcov (11 pokrstených boli deti
zo zákonitých manželstiev, 4 z nezákonitých manželstiev).
• Prvé sväté prijímanie prijalo 30 detí.
• V miestnom kostole bolo uzatvorených 8 sobášov.
• Pohrebov bolo celkom 54, z toho pochovali 20 žien a 34 mužov.
V zápise kroniky v tomto roku neuvádzame správu o činnosti železničnej stanice,
pretože bolo zrušené vedenie stanice. Teraz patrí pod správu železničnej stanice v
Púchove, kam boli presunuté všetky riadiace funkcie. V našej stanici zostal iba obslužný
personál.
Trenčianska elektrická železnica (TREŽ).
TREŽ pokračovala v organizovaní príležitostných jázd. Trojkráľová električka –
premávala celé poobedie až do večera. Potom to boli jazdy k rôznym spoločenským
udalostiam. Či už to bola súťaž vo varení gulášu spojená s hudbou a zábavou a jazdou
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električky. Súbežne s ňou sa na jazde zúčastnili ťahače kamiónov v sprievode
motorizovanej jednotky polície. Potom to boli jazdy pre deti k ich sviatku. Významná
bola jazda električky k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. V električke sa viezol
v dobovom kostýme sám Ľudovít Štúr a prihováral sa cestujúcim. Dokonca skupinu
turistov z Holandska oslovil v ich reči a pozval ich na prehliadku dopravnej expozície,
ktorá sa nachádza v električkovom depe.
Napokon prišla radostná správa.
Premávka na úzkorozchodnej železničnej trati Trenčianska Teplá Trenčianske
Teplice po niekoľkoročnej prestávke opäť ožije. Predseda TSK Jaroslav Baška
informoval, že kraj vyčlenil na prevádzku Trenčianskej elektrickej železnice v
budúcoročnom rozpočte 25 000,0 eur, vďaka čomu budú vlakové súpravy na unikátnej
106-ročnej železnici premávať nielen v rámci príležitostných jázd, ale aj počas celého
leta. Vláda SR ešte na minuloročnom výjazdovom rokovaní v Handlovej prijala uznesenie,
podľa ktorého mesto Trenčianske Teplice, obec Trenčianska Teplá a Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripraví projekt obnovenia premávky na
TREŽ.
Okrem deviatich príležitostných jázd počas roka bola prevádzka zabezpečená
pravidelnými spojmi trikrát za deň v piatok, sobotu, nedeľu v mesiacoch júl a august.
Električka slúži na prepravu kúpeľných hostí, návštevníkov mesta Trenčianske Teplice.
Cestovný poriadok je nastavený k príchodom a odchodom rýchlikov, ktoré využívajú
kúpeľní hostia. Správu a údržbu železničnej trate zabezpečujú Železnice Slovenskej
republiky. „Som veľmi rád, že sa nám takýmto spôsobom podarilo zachrániť Trenčiansku
elektrickú železnicu a uvítame aj ďalších podporovateľov a sponzorov, jedným z nich
môžu byť aj samotné Kúpele Trenčianske Teplice“, doplnil Jaroslav Baška.
Trenčianska elektrická železnica oslávila tento rok 106. výročie od svojho vzniku.
Prevádzka na šesťkilometrovej úzkorozchodnej trati bola do roku 2011 zabezpečovaná
pravidelne, kedy nastalo jej definitívne zrušenie. Prevádzku a zachovanie tzv.
príležitostných (nostalgických) jázd si od roku 2013 objednáva obec Trenčianska Teplá,
ktorá okrem zabezpečovania prevádzky vlastní budovu železničného depa.
Okrem zabezpečovania jázd električky sa táto nezisková organizácia stará
o údržbu svojej budovy aj historických vozňov. Významné bolo získanie dopravnej
licencie a zaradenie električkovej trate do kategórie špeciálna dráha. Tak sa stala prvou
elektrifikovanou špeciálnou dráhou na Slovensku.
Historická Trenčianska elektrická železnica premávajúca medzi obcou a
kúpeľným mestečkom Trenčianske Teplice prepravila po obnove prevádzky takmer 11
tisíc cestujúcich. Polovica z nich boli deti do 15 rokov. V mesiaci júli jeden spoj
prepravil priemerne 25 osôb, v auguste 29 osôb. 98 percent prepravovaných osôb boli
turisti, 2 percenta boli cestujúci, ktorí cestovali na ďalší vlak. V prípade väčšieho
záujmu o prepravu je vždy pripravený klasický autobus Karosa, ktorý odvezie súbežne
s električkou ďalších cestujúcich. Financovanie je zabezpečované z predaja cestovných
lístkov, dotácie Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Trenčianske Teplice a obce
Trenčianska Teplá. Počet prepravených cestujúcich potvrdil opodstatnenosť projektu
obnovy jázd našej električky. Je smutné, že v kúpeľnom meste už roky chátra budova
železničnej stanice, nikto sa o ňu nestará, hoci samospráva sa snažila získať stanicu do
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svojho vlastníctva a opraviť ju prostredníctvom eurofondov. Železnice zatiaľ s predajom
budovy nesúhlasili.
Považský cukor
Po neskorej sejbe, chladnej jari a extrémne suchom lete sa cukrová repa zotavila
len vďaka neskorým letným zrážkam, ktoré napomohli tomu, aby mohla dorásť a
dosiahnuť špičkovú úrodu. Po letných zrážkach nasledoval znova nedostatok vlahy. Aj
napriek tomu bol dosiahnutý výsledok na úrovni 5-ročného priemeru. To dokazuje, že
repa môže dosiahnuť dobré hektárové úrody aj za menej priaznivých podmienok. Toto je
aj nutné, aby zostala konkurencieschopnou v budúcnosti. Ceny cukru sa posunuli od
začiatku roka 2015 na minimum okolo 415 €/t. Takáto situácia si vyžaduje prijať
osobitné opatrenia. Tak napríklad, v roku 2015 v skupine Nordzucker znížili plochu o 20
%, so snahou dosiahnuť lepšiu trhovú bilanciu. Toto zrealizovali všetky veľké
cukrovarnícke spoločnosti a malo to požadovaný pozitívny efekt. Na Slovensku sa plocha
zredukovala len o málo, pretože tu potrebujeme cukor.
V roku 2015 bola najlepšia repná kampaň v histórii nášho cukrovaru.
Zber cukrovej repy
na predzásobenie fabriky začal už
5. septembra.
Pozberaných bolo 16 000 ton repy, ale dážď prerušil vyorávku, keď za 4 dni napršalo 50
mm. Preto po nábehu cukrovar pracoval na polovičný výkon. Následne nastalo zlepšenie a
spracovanie vzrástlo nad 6 000 t/deň. Oficiálny začiatok kampane vo fabrike bol 17.
septembra, keď začali spracovávať prvé repy. Predzásobenie prebehlo podľa plánu, a
preto sa fabrika mohla plynule rozbehnúť. Počas prvých 2 týždňov bolo vyoraných 1600
ha, čo tvorí takmer 17% z celkovej plochy. Úroda sa pohybovala na úrovni 57 t/ha.
Kvalita vyorávky sa postupne zlepšila a s tým, ako sa menili vlhkostné podmienky
zlepšovala. Koncom októbra až začiatkom novembra vďaka dobrej vnútornej kvalite repy
bolo možné spracovávať cez 6 300 t/deň. pretože dovoz repy z augustových 66 t/ha
stúpol na 75 t/ha a na skládkach začala pribúdať repa. Už vtedy bolo všetkým jasné, že
rok 2015 bude mimoriadny. Tak ako bol netypický ročník, bol netypický aj vývoj
cukornatosti. Nižšiu cukornatosť spôsobilo nadmerné množstvo vody v repnej buľve.
Mrazy, ktoré trvali len 6 dní, poškodili neprikrytú repu a kampaň bola prerušovaná
sporadickými upchaniami linky zmrznutými zhlukmi repy a hliny. Dňa 11. januára asi 1 m
dlhý kus železa v repe prerezal 40 metrový dopravný pás repy, ktorý vymenili, ale 9
hodín nebolo možné dostať repu do výrobnej haly. Napriek tomu, vďaka pracovnej
disciplíne, zohratému kolektívu a priazni počasia bola kampaň úspešne ukončená. Dosiahli
rekordnú úrodu, najlepšiu, aká kedy bola vo fabrike dosiahnutá. S výnosom cukru 12,6
t/ha docielili výsledok, v aký v predchádzajúcich rokoch neverili. A to znova ukazuje, aký
potenciál je v cukrovej repe. Ročný prírastok výnosov vo výške 2 – 3 % je už roky
stabilný. To robí pestovanie cukrovej repy najviac konkurencieschopnou plodinou.
Napriek „super úrode“ je tu aj „kvapka horkosti“. Ceny cukru v dôsledku dobrej úrody,
vysokých importov cukru a konverzie dramaticky klesli. V priebehu jedného roka je tento
pokles ceny okolo 200 €/t cukru t.j. 30 %. Znamená to, že európsky cukrovarnícky
priemysel a tým aj Považský cukor sa dostali pod masívny tlak a s takými cenami nemôžu
zarábať peniaze. Prirodzene odráža sa to i na cenách cukrovej repy a vedie k tomu, že
za cukrovú repu je možné vyplácať iba minimálne ceny. Z tohto dôvodu nás o to viac teší,
že na Slovensku sa za cukrovú repu dostáva viazaný príplatok. V 50. týždni bolo
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ukončené vyorávanie cukrovej repy v celom rajóne. Priemerná úroda na konci týždňa bola
na úrovni 59,7 t/ha pri cukornatosti 16,60%. Počasie nespôsobovalo veľké problémy,
koniec kampane bol naplánovaný na 22. 12. 2015. Ráno 23.12.2015 okolo 5.00 hodiny bola
zrezaná posledná cukrová repa v kampani 2015. Dosiahli úrodu 59,85 t/ha pri
cukornatosti 16,59%. Priemerné denné spracovanie počas kampane bolo na úrovni 5800
ton/denne.
Kampaňové výsledky 2011 – 2015
Rok
Úroda buliev
2015
9,86
2014
79,09
2013
58,34
2012
47,84
2011
63,50
Priemer 2015 61,73
2011

Cukornatosť
16,59
15,95
17,59
16,77
18,70
17,12

Úroda cukru
9,93
12,62
10,26
8,02
11,87
10,54

„Pestovanie cukrovej repy a cukrovarníctvo na Slovensku bolo, je a veríme že
aj bude!“ To je odkaz všetkých rečníkov 15. ročníka Repného dňa, ktorý sa uskutočnil
21. mája a ktorý tradične otvoril predseda Poľnohospodárskeho družstva Devio Nové
Sady Igor Jakubička.
Ďalej prevzal slovo Dr. Gerd Jung, ktorý vyzdvihol úspešné pestovanie cukrovej
repy aj v časoch krízy cukrovarníckeho priemyslu. Za posledných 15 rokov dokázali
pestovatelia v spolupráci s agro - službou Považského cukru zdvojnásobiť úrody
polarizačného cukru z hektára zo 6 t/ha na 12t/ha.
-„Prikrývanie cukrovej repy a skladovanie cukrovej repy na spevnených plochách je
nesmierne dôležité“ zdôraznil Norbert Figmik v svojom príspevku pri zhodnotení
cukrovarníckej kampane 2014/15. Cukrová repa sa tak dostáva na spracovanie
nepoškodená a nespôsobuje problémy vo výrobnom procese. Ďalej uviedol, že 88 %
momentálnych porastov je z pohľadu agronomickej služby Považského cukru a.s. v dobrej
a vo veľmi dobrej kondícii. Na záver prisľúbil pestovateľom optimalizovanie dodávok
cukrovej repy do cukrovaru počas nesledujúcej repnej kampane prostredníctvom
harmonogramu.
Michal Abelovič, predseda predstavenstva Považský cukor priblížil súčasnú
celosvetovú cukrovarnícku krízu, kde za posledných 15 rokov cena cukru spadla na
historické minimá. Potešením však je, že sa pri celkovom medziročnom znižovaní
pestovateľskej plochy v Európe priemerne o 12 %, sa na Slovensku osevná plocha znížila
len o 4 %.
Ako posledný sa ujal slova pán Róbert Kovács, predseda Zväzu pestovania
cukrovej repy na Slovensku s príspevkom, v ktorom vyjadril svoje presvedčenie o zmysle
pestovania cukrovej repy ako jednej z perfektných a atraktívnych plodín pre
pestovateľov. Ďalej predstavil štruktúru platby za cukrovú repu, ktoré dostávajú
pestovatelia od podnikov, z 1. piliera viazanej platby a z projektu rozvoja rastlinnej a
živočíšnej výroby.

28

Druhá časť programu bola venovaná praktickým ukážkam herbicídnych a
odrodových pokusov, pokusov s moridlami a pokusom rôznych termínov sejby..
Spoločnosť Nordzucker neustále pracuje na posilnení spoločnosti. Začiatkom
roka spustili nové efektívne riadenie, ktorý by malo priniesť významne väčšiu výkonnosť
v nasledujúcich rokoch. Cieľom je, aby dosiahli ročné úspory minimálne 50 miliónov EUR.
Poľnohospodárske družstvo TN - Opatová
Družstvo nezmenilo oblasť svojej činnosti, čiže venuje sa poľnohospodárskej
výrobe s malým podielom služieb. Tento rok bol prvý, keď prioritu z dôvodu redukcie
živočíšnej výroby dostala rastlinná výroba, ktorá bola zameraná hlavne na produkciu
tržných plodín a to hlavne obilnín, olejnín, cukrovej repy a krmovín. Plodiny boli
produkovane na nižších výmerách. Celkový podiel na tržbách bol 81,30%.
Živočíšna výroba pokračovala chovom jatočného dobytka a kráv bez trhovej
produkcie mlieka s podielom na celkových tržbách 12,50%.
Služby boli obmedzene len na prenájom objektov v poľnohospodárstve a vyvoz
septikov s podielom 6,20% na celkových tržbách.
Priebeh roka z klimatického hľadiska nebol veľmi priaznivý a produkciu plodín
negatívne ovplyvnili dlhotrvajúce sucho s extrémnymi teplotami v letných mesiacoch čo
sa ukázalo hlavne u sóji a kukurici na zrno.
V tomto roku družstvo nerealizovalo žiadne projekty z fondov Európskej únie.
Rastlinná výroba
Produkcia pšenice ozimnej dosiahla 770,0 ton pšenica jarná 255,0 ton a pšenica
Tritikale 225,0 ton. Celkove produkcia husto siatych obilnín bola 1250,0 ton, čo je viac
o 322 ton ako v minulom roku, keď bola pestovaná len ozimná pšenica.
Kukurica na zrno dosiahla produkciu len 392,5 ton, čo je o 214,50 ton menej ako v
roku 2014. Produkcia repky bola 246,5 ton, čo je o 23,3 ton menej ako v
predchádzajúcom roku.
Cukrová repa dosiahla produkciu 3021,90 ton, čo je menej o 1329,3 ton ako
v minulom roku. Extrémne teploty a sucho v letných mesiacoch sa prejavilo hlavne na
plodinách dozrievajúcich až v neskoršom období. Jedna sa hlavne o sóju, kukuricu
a cukrovú repu.

Hektárové výnosy
ton/ha

2011

2012

2013

2014

2015

Ozimná pšenica

4,53

4,12

3,87

4,63

5,03

Jarná pšenica

2,99

3,32

3,91

-

4,32

Kukurica na zrno

4,08

5,16

3,56

8,20

5,61

Pšenica Tritikale

-

-

-

-

5,36

Repka ozimná

1,99

2,55

2,75

2,94

2,83

Sója

2,31

2,31

1,00

1,96

1,59

63,11

28,62

52,89

72,52

60,44

Cukrová repa
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Okrem uvedených plodín vyrobili 148,9 ton lúčneho voľného sena a 398 ks balíkového
sena. Kukuričná siláž bola vyrobená v objeme 810 ton a senáž z lucerny v objeme 565
ton.
Vyhodnotenie produkcie tržných plodín
Skutočná produkcia/ton

Plán/tony

Rozdiel

Plnenie/%

Pšenica ozimná

770,00

660,00

110,00

116,70

Pšenica jarná

255,00

238,00

17,00

107,10

Pšenica Tritikale

225,00

174,00

51,00

129,30

Repka

246,50

226,00

20,50

109,10

Kukurica na zrno

392,50

455,00

-62,50

86,30

3 021,90

2 915,00

106,90

103,70

60,40

95,00

-34,60

63,60

Cukrová repa
Sója

Celkove tržby rastlinnej výroby z vlastných výrobkov dosiahli 474 778,00 € čo je
viac o 107 492,00 € ako predchádzajúci rok. Na zvýšení tržieb sa podieľala hlavne dobrá
produkcia husto siatych obilnín a časť prenesených tržieb za cukrovú repu z roku 2014
vo výške 31 788,00 €. Dotácie boli vo výške 204 069,00 € čo je menej o 30 060,00 € ako
v roku 2014 dôsledkom nižšej platby na cukor, inej kvalifikácie sadzieb a priamej platby
na plochu.
Celkove rastlinná výroba dosiahla zisk 131 391,00 € čo je menej o 44 762,00 €
ako v roku 2014.

Živočíšna výroba
Výrobnú činnosť živočíšnej výroby zredukovali, zrušili výrobu mlieka a pokračovali len v
chove hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie, výkrme býkov a odchove teliat.
Vyhodnotenie stavu hovädzieho dobytka
Stav
k 31.12.2015/kusy
2

Plán
15

Rozdiel
-13

Jalovice do 2 rokov

63

105

-42

Býky do 2 rokov

57

60

-3

Vysokoteľné jalovice

31

15

16

Kravy bez trhovej produkcie

11

20

-9

164

215

-51

Teľatá do 6 mesiacov

Hovädzí dobytok SPOLU

Celkove tržby živočíšnej výroby z vlastných výrobkov dosiahli 72 788,0 € čo je
menej o 170 849,0 € ako v roku 2014, čo sa však nedá porovnávať pretože došlo k
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ukončeniu časti výroby. Predali 35 ks býkov, 43 ks jalovíc a 1 kravu bez trhovej
produkcie. Realizačné priemerne ceny boli u býkov 1,64 €/kg živej váhy a u jalovíc 1,15 €
/kg živej váhy.
Celkovo na živočíšnu výrobu dostali dotáciu 12 270,0 €, ktorú použili vo výnosoch
investičnej dotácie. Aj napriek tomu v živočíšnej výrobe majú stále stratu vo výške
143 238,0 €. Jednou z príčin sú paušálne náklady, ktoré majú aj po zredukovaní výroby,
sú to hlavne odpisy, dane, poplatky a náklady súvisiace so zabezpečením a ochranou
nevyužívaných objektov.

Služby družstva
Tržby zo služieb dosiahli vo výške 36 015,0 €. Z poľnohospodárskych služieb a
prenájmov pôdy mali tržby 23 265,0 €, z prenájmu objektov 7 600,0 €, dopravy a práce
dielne 5 150,0 €.

Obstaranie hmotných investícií
V roku 2015 obstarali investície vo výške 7 114,0 €, z toho na samostatné
hnuteľné veci použili 2 220,00 € a na základne stádo 4 894,0 €.
Objem investovaných prostriedkov bol v tomto roku najnižší za posledných 6
rokov z dôvodu nedostatku voľných prostriedkov na investície.

Personálne obsadenie a mzdový vývoj
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov za rok 2015 bol 25.
Ročná produktivita prace v tržbách dosiahla 23 343 € na prepočítaného
pracovníka, čo je nárast 20% oproti minulému roku.
Priemerná mesačná mzda na jedného prepočítaného pracovníka bola 641,0 € .
Základná škola
Základnú školu naďalej úspešne vedie Mgr. Ivana Berec Majorošová,
jej zástupkyňou je Ing. Gabriela Zuberová.
Rada školy pracuje v tomto zložení:
Predseda
Mgr. Viera Huliačková,
2. júna túto funkciu začala vykonávať Barbora Burianová
Zástupcovia školy
Mgr. Beáta Vavrová
Beáta Komorníková
Zástupcovia rodičov
Ján Frýdecký
Ing. Daniela Kohútová
Peter Kadlec
Mária Robotová, od 2. 6. Gabriela Bolečková
Zástupcovia zriaďovateľa
Monika Bubeníková-Mozoláková
Ing. Eva Mydlová
Mgr. Kristína Bulková
Mgr. Ján Vallo
Škola mala v tomto školskom roku 281 žiakov, ktorých vyučovala v 16 triedach. Najviac
žiakov mal 5. ročník – spolu 36, najmenej žiakov bolo v 6. ročníku – spolu 26.
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Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na stredných školách:
• Gymnázium 8. ročné
prihlásení 3 žiaci,
• Gymnázium 4. ročné
prihlásených 15 žiakov,
• Obchodná akadémia
prihlásených 7 žiakov,
• 4. ročná SOŠ
prihlásených 13 žiakov,
• 3. ročná SOŠ
prihlásených 9 žiakov,
• Stredná priemyselná škola
prihlásených 11 žiakov,
• Pedagogická a sociálna akadémia prihlásení 3 žiaci,
• Stredná umelecká škola
prihlásení 2 žiaci,
• Stredná zdravotnícka školy
prihlásení 2 žiaci,

prijatí 3 žiaci
prijatí boli 6 žiaci
prijatí boli 4 žiaci
prijatých 6 žiakov
prijatí boli 3 žiaci
prijatí 6 žiaci
prijatý 1 žiak
prijatí 2 žiaci
prijatý 1 žiak.

Zo 65 prihlásených žiakov bolo prijatých 32 žiakov, , t.j. úspešnosť bola 49,23 %.
Od 8. januára základná škola cez zriaďovateľa zabezpečila pre svojich žiakov,
ktorí bývajú na hornom konci obce a do školy majú ďaleko odvoz autobusom z Teplickej
ulice až na konečnú zástavku pri železničnej stanici. Je to veľká pomoc pre občanov
keď deti museli voziť svojimi autami, lebo škola je pomerne ďaleko pre bývajúcich na
hornom konci obce. Kedysi žiaci z tejto časti obce cestovali do školy električkou, ale
postupne ako začala električka premávať čoraz menej, túto dopravu nemohli využívať.
Okrem toho v ranných hodinách, keď idú žiaci do školy obec zabezpečila dozor pri
prechode pre chodcov pred pizzériou U Zaka.
27. marca školská knižnica uskutočnila noc s Andersenom. Táto akcia sa
konala na celom Slovensku. Zatiaľ čo klasicky rodičia odprevádzajú deti do školy ráno a
prídu si po ne v poobedňajších hodinách, teraz tomu bolo naopak. Deti sa v škole stretli
za súmraku, o 18,00 hod. Prežili noc plnú zaujímavých hádaniek spojených s knižnou
tematikou a rodičia si po ne prišli ráno o ôsmej. Žiaci sa rozdelili do svojich tried
k učiteľkám, ktoré sa však zmenili na rozprávkové bytosti. Na hladký priebeh podujatia
tak dohliadali víly a princezné. Žiaci museli postupne splniť rôzne úlohy, na ktoré
dostávali indície. Na ich základe potom hľadali v škole ukrytý poklad. Všetky úlohy úzko
súviseli s dobre známymi slovenskými ľudovými rozprávkami. Tak žiaci prežili
nezabudnuteľnú noc plnú veselých zážitkov.
V apríli v rámci vyučovania vlastivedy bola pre žiakov 2. ročníka pripravená
exkurzia po budove obecného úradu. Žiaci si v sprievode Mgr. Zuzany Janišovej
postupne prezreli jednotlivé miestnosti. Najskôr sa zastavili v kancelárii starostu obce
Ing. Milana Bereca. Zvedavo si obzerali veľký pracovný stôl s množstvom spisov.
Starosta im vysvetlil čo všetko denne vykonáva, aké sú jeho základné povinnosti. Žiaci
mali veľa otázok, zaujímalo ich detstvo starostu, štúdia aj spoločenský život. Ďalšie
stretnutie bolo s prednostkou obce RNDr. Zuzanou Sklenárovou, ktorá tiež s úsmevom
odpovedala na zvedavé otázky žiakov. Takto postupne prešli všetky referáty úradu,
dozvedeli sa o ich každodenných povinnostiach. Táto exkurzia bola pre žiakov veľmi
poučná, lebo na vlastné oči videli prácu zástupcov obce, dozvedeli sa zaujímavé
podrobnosti o ktorých ani netušili.
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Počas školských prázdnin škola v spolupráci s obecným úradom zabezpečila pre 70
žiakov trojtýždňový detský tábor, kde mohli žiaci oddychovať pod dozorom pedagógov
a tak pomohli rodičom postarať sa o ich deti počas pracovných dní.
Vo vedomostnej súťaži dosiahol krásny úspech Jakub Svrbík, žiak 9.ročníka, keď
získal 1.miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády. Zároveň si Jakub vybojoval
postup do krajského kola. Ďalším úspešným riešiteľom bol Matej Porošin, ktorý skončil na
9.mieste. Jakub Svrbík sa prebojoval až do celoslovenského kola Dejepisnej olympiády,
kde získal 1. miesto.
Okrem toho Greta Lombardo získala 2. miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky
Maťko a Tereza Porošinová získala 2. miesto v okresnom kole Technickej olympiády.
Za vzornú reprezentáciu školy bol Jakub Svrbík odmenený počas osláv 660.
Výročia prvej písomnej zmienky o obci a od starostu obce prevzal Čestný diplom.
V dňoch 7. - 13. septembra sa žiaci základnej školy aktívne zapojili do prvého
Európskeho týždňa športu. Zmerali si sily vo vzájomných zápasoch vybíjanej, futbalu a
stolného tenisu. V okresnom kole športových súťaži sa škola umiestnila:
• v cezpoľnom behu
na 3. mieste
• v bedmintone
na 2. mieste.
Pre žiakov 8. a 9. ročníka škola pripravila zaujímavú exkurziu do poľského
mesta Osvienčim. Prezreli si komplex Auschwitz, ktorý patril k najväčším
koncentračným táborom v 2. svetovej vojne a potom v neďalekej Brezinke komplex
Birkenau. Tu sa zastavili pri železničnej rampe, kde sa kedysi rozhodovalo o živote
a smrti ľudí privezených do tábora.
Najpôsobivejší zážitok bol po prehliadke
vystavených osobných vecí väzňov – okuliarov, topánok, odevov. Žiaci odchádzali dojatí
s myšlienkou, že nikdy by nechceli zažiť takúto udalosť.
Žiaci 3. a 4. ročníka v októbri navštívili Krajskú hvezdáreň a planetárium v
Žiari nad Hronom. Najskôr ich usadili do špeciálne upravených sedadiel, kde sa cítili
ako v rakete a premietli im videofilm ako keby pristáli na planéte Mars. Videli všetky
telesá našej slnečnej sústavy, obdivovali planétu Zem a život na nej. Potom si prezreli
sálu UFO, kde sledovali prednášku o Slnku. Na záver bola zaujímavá beseda, žiaci sa živo
zaujímali o život na planétach.
Počas Medzinárodného dňa knižníc sa žiaci učili v školskej knižnici. Učivo čerpali
z kníh, ktoré si vybrali v knižnici. Okrem toho na chodbách školy boli vystavené knihy
s heslom Požičaj si ma. Tak si mohli žiaci vziať knihu, prečítať ju a vrátiť na miesto,
prípadne priniesť z domu inú knihu a položiť ju na policu pre spolužiakov.
V rámci spolupráce s českým mestom Uherský Ostroh uskutočnili výlet do
tohto malebného moravského mestečka. Prezreli si renesančný zámok, galériu obrazov
i tajomné podzemie. Vo veži zámku navštívili výstavu dobových hračiek, bábik, kočiarov
pre bábiky. V dielni na výrobu dobových krojov sa zoznámili s rôznymi technikami
vyšívania, výroby krojov, mohli si vyskúšať tkanie na starých stavoch. Pre českých
spolužiakov sa žiačky 8. triedy sa rozhodli prezentovať našu obec. Hoci sa žiaci
oboch škôl vzájomne navštevujú dva - tri razy do roka, svoje obce až tak dokonale
nepoznajú. Preto po prehliadke moravského mestečka teplanské ôsmačky zoznámili
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svojich rovesníkov s našou obcou. Spracovali zaujímavý videofilm, v ktorom ukázali
najdôležitejšie pamiatky a miesta rodnej obce s pekným komentárom o historických
častiach obce.
Žiaci 9. ročníka, ktorí sa už pripravujú na štúdium na stredných školách, navštívili
výstavu Stredoškolák v Trenčíne. Mali možnosť vidieť prezentáciu viac ako tridsať
stredných škôl nášho okresu aj kraja. Dozvedeli sa podrobne o ponúkaných študijných
odboroch a podmienkach štúdia. Veľkým lákadlom je duálne vzdelávanie, čo je možnosť
absolvovať odborný výcvik priamo vo firme a tak získať počas štúdia aj odbornú prax.
Naživo videli prácu kaderníkov, kozmetičiek, zdravotníkov, stolárov, geodetov,
stavbárov, automechanikov a iných odborníkov. Tí odvážnejší si vyskúšali let na leteckom
trenažéri.
Žiaci 5. – 7. ročníka mali možnosť navštíviť výstavu TITANIC v Bratislave.
Videli tam rôzne predmety, ktoré sa podarilo zachrániť zo smutne slávneho vraku lode.
Prezreli si ako vyzerali na lodi kajuty, paluby aj strojovňa. Vystavený bol aj nábytok,
porcelán a šperky.
Počas tohto školského roka žiaci školy pracovali v nasledujúcich záujmových krúžkoch:
Názov krúžku

Ročník

Krúžok vedie

Počet žiakov

Športové hry – dievčatá

1.- 4.

Mgr. Veronika Pažitná

16

Športové hry – chlapci

1.- 4.

Mgr. Róbert Hasidlo

38

Športové hry – chlapci

5.- 9. Mgr. Róbert Hasidlo

34

Športové hry – dievčatá

5.- 9. Mgr. Róbert Hasidlo

16

Stolný tenis, badminton

1.- 9. Mgr. Róbert Hasidlo

18

DETSKÉ Orientálne tance

4-8
rokov

Simona Amirah Baleková

14

JUNIOR Orientálne tance

9-14
rokov

Simona Amirah Baleková

14

1.-4. a
5.- 9.
3.
ročník

Mgr. Ida Králiková

14

Mgr. Mária Balážová

14

Hravá matematika
a slovenský jazyk

3.
ročník

Mgr. Lucia Gancarčíková

7

Malá kuchárka

1.-4.

Mgr. Gabriela Rerich Mercellová
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Šachový krúžok

1.-9.

Mgr. Martin Genzor

16

Aj počítač vie čarovať

1.-4.

Mgr. Ingrid Lysáková

22

PC Junior

5.-9.

Mgr. Martin Genzor

12

Školský časopis

4.-9.

Mgr. Barbora Burianová

10

Výtvarný krúžok
Všetkovedko

34

Anglický jazyk

1.-2.

Mgr. Gabriela Rerich Mercellová

13

Anglický jazyk

7.-9.

Mgr. Martina Ravasová

8

Anglický jazyk

5.-6.

Mgr. Barbora Burianová

9

Tvorivá práca s učebnicou slovenského jazyka
Tvorivá práca s učebnicou
matematiky
Tvorivá práca s učebnicou slovenského jazyka
Anglický jazyka pre materské
školy

9.ročník

Mgr. Martina Ravasová

29

7. ročník

Mgr. Marta Brunovská

10

8. ročník

Mgr. Ida Králiková

11

MŠ

Mgr. Gabriela Rerich Mercellová
Mgr. Barbora Burianová

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Škola má vytvorenú pútavú internetovú stránku, na ktorej prezentuje všetky
svoje aktivity a aktuality zo života žiakov.
V rámci Dňa rodičov škola spolupracuje so strednými školami v kraji. Študenti spoločne
so svojimi pedagógmi prezentujú svoju školu, jednotlivé učebné odbory.
V pondelok 7. decembra navštívil našu základnú školu Mikuláš. Deti sa tešili, v
miestnej telocvični sa zišli všetci žiaci školy a pripravili program pre Mikuláša. Každá
trieda mala vystúpenie, tanec, spev, alebo scénku. Na všetko pozorným okom dozerali
pani učiteľky a učitelia, na čele s riaditeľkou ZŠ Mgr. Ivanou Berec Majorošovou. Deti
dostávali za vystúpenia sladkú odmenu a po programe sa rozišli opäť späť do tried.
• Január sa niesol v znamení karnevalu a školského plesu, na ktorom bola dobrá
účasť a veselá nálada.
• Zápis detí do 1.ročníka sa uskutočnil v spolupráci s učiteľkami miestnej
materskej školy. Spolupráca s materskou školou je stále na dobrej úrovni. Deti z
materskej školy počas školského roku pravidelne navštevovali telocvičňu a chodili
na vyučovanie anglického jazyka do centra voľného času.
• Počas jarných a letných prázdnin škola usporiadala pre svojich žiakov tábory s
dennou dochádzkou.
• Počas školského roka pripravila množstvo súťaží ako sú Olympiáda z Anglického
jazyka, Nemeckého jazyka, Slovenského jazyka, Biblická olympiáda, Geografická
olympiáda
Hviezdoslavov
Kubín,
Pytagoriáda,
Matematická
olympiáda,
korenšpodenčná súťaž Klokan a Expert.
• Koordinátorka pre protidrogovú činnosť zorganizovala celoročnú súťaž Šťastná
rodina a Život bez drogy.
• Každoročne sa škola zapája do súťaže Detský čin roka. Získala ocenenie Škola
dobrých skutkov.
Ďalšie akcie, ktoré pripravila škola pre žiakov:
- výstava exotických plazov
- výstavka jesenných plodov
- Medzinárodný deň školských knižníc
- vianočný koncert v kostole
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-

súťaž v aerobiku
Európsky deň rodičov a školy
vystúpenie sokoliarov
Prednášky Drogové závislosti a Dopravná výchova s Krajským policajným zborom
oslavy Medzinárodného dňa detí
vystúpenie Via Historika – informácie z dejín Slovenska
• Deti s vyučujúcimi pripravili program s ktorým vystúpili v obci počas Vianoc,
Vítaní jari, Dňa matiek, na okresnom festivale detí a mládeže.
• Najlepší žiaci boli odmenení výletom do Bratislavy, kde navštívili Parlament,
stretli sa s poslancami NR SR, navštívili hrad a ZOO.
• V našej škole sa uskutočnilo aj krajské kolo Matematickej olympiády a Krajské
kolo olympiády v nemeckom jazyku.
V tomto školskom roku škola vyzbierala spolu 12 461 kg starého papiera.
Poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa do zberu zapojili.
• najviac papiera priniesol Adam Vácval, žiak VI. A. triedy 360 kg
• na druhom mieste sa umiestnil Pavol Bajčík z IX. A. triedy priniesol 325 kg
• na treťom mieste skončil Matúš Majcher, žiak III. B. triedy, priniesol 225
kg.
Spojená škola internátna
V tomto roku sa zmenil názov školy – namiesto názvu Špeciálna základná škola internátna
a Praktická škola internátna sa škola menuje Spojená škola internátna. Jej organizačnými
zložkami sú: špeciálna základná škola internátna a praktická škola internátna. Súčasťami
školy sú školský internát, školský klub detí a školská jedáleň.
Motto školy na internetovej stránke:
Deti – kvety nášho života sú rôzne, viac i menej pekné,
ale všetky sú súčasťou nášho života, bez nich by život nemal tú správnu vôňu.
Milovať, to čo je krásne nie je ťažké, ale priznať sa k jedincom, ktorých osud opatril
známkou menejcennosti vyžaduje ľudí celých, ľudí kultúry srdca.
Personál školy pracoval v nasledujúcom zložení:
Riaditeľka školy
Mgr. Eva Ševčíková
Pedagogickí pracovníci:
Mgr. Katarína Adamíková
Ing. Darinka Bežáková
Mgr. Jana Bougdar
Mgr. Magdaléna Granačková
Mgr. Monika Heldáková
Mgr. Marianna Vasiľová
Mgr. Eva Yilmazová
Vychovávateľky:
Emília Ružičková - vedúca
Júlia Gunárová
Mária Ronec Gurínová
Jarmila Orthová
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Okrem toho:
Mgr. Magdaléna Granačková
Mgr. Marianna Vasiľová
Mgr. Eva Yilmazová

vedie relaxačno-pohybový krúžok
vedie krúžok Artefiletika
vedie krúžky Keramika a Vševedko.

Škola pokračovala v spoločných aktivitách s deťmi z materskej školy. Napríklad
žiaci Praktickej školy internátnej spoločne plnili projekt Veselé zúbky. Veľa sa dozvedeli
o správnom čistení zúbkov a názorne to aj predviedli. Zároveň sa zapojili do
celoslovenského sociálneho projektu Veselé zúbky, ktorý organizuje spoločnosť DM
Market drogéria. Tvorili postavičky z obalov zubných produktov - Zubožrúta, Bibu a
Bibka. A dúfajú, že sa im podarí v rámci realizácie projektu vyhrať hodnotné ceny.
Tiež spoločne pripravili keramiku k Veľkej noci. So žiakmi mladšieho
predškolského veku vyrábali rôzne motívy jari, kvietky a zvieratká. Vzájomné stretnutia,
ktoré realizujú už tretí rok, posúvajú deti materskej školy aj žiakov špeciálnej základnej
školy dopredu. Pomáhajú si navzájom, spoločne trávia vyučovací proces a zároveň sa
hrajú na KERAMIKÁROV.
V rámci osláv Sviatku jari - Veľkej noci uskutočnili súťaž o najkrajšiu Veľkonočnú
triedu - výzdobu. Na podujatie pozvali aj rodičov žiakov, ktorým predviedli ukážky
z vyučovania a výchovnej činnosti – ukážky svojej zručnosti pri zhotovovaní rôznych
praktických predmetov a darčekov.
V marci pripravili aktivity spojené s knihami. Navštívili obecnú knižnicu aj knižnicu
v Trenčianskych Tepliciach. Mali besedu na tému : "Moja obľúbená kniha", kde rozprávali
o najznámejších spisovateľoch pre deti a obľúbených rozprávkach. Potom žiaci pripravili
výtvarné práce s tematikou : Moja obľúbená rozprávka a jej hrdina. Vo večerných
hodinách starší žiaci čítali rozprávky na dobrú noc mladším spolužiakom.
18. marca pripravila škola pre svojich žiakov 3. protidrogovú prednášku, kde im
vysvetlili všetky nástrahy, ktoré ich čakajú v živote.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pozvali do svojej školy deti z materskej
školy a pripravili pre nich veselé popoludnie. Pozvali policajtov – psovodov, ktorí deťom
predviedli ukážky výcviku psov. Potom spoločne športovali – hádzali loptičkou, skákali vo
vreci, chytali rybičky na udicu. Vytvorili pekný kolektív, bolo veľa radosti a veselosti.
Žiaci školy sa zúčastnili súťaže "OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ", ktorú vyhlásilo
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s okresnými úradmi. Žiaci vytvorili veľa
zaujímavých "Ochranárikov" v podobe výtvarných prác.
V národnom kole v kategórii - špeciálne školy, získala 1. miesto za najlepšiu
tematickú prácu súťaže žiačka 9. ročníka našej školy Denisa Veliká.
Vyučujúci školy pripravili zaujímavé podujatie Integrácia na dlani, čím poskytli
možnosť spojiť svet mentálne postihnutých s deťmi materskej školy aj miestnymi
občanmi. Cieľom bolo pretrhnúť bariéry neznalosti o živote mentálne postihnutých
a poukázať na spoločnú existenciu zdravotne znevýhodneného človeka so zdravým
človekom. Žiaci tejto školy sa stretli so speváckou skupinou Teplanka, spoznali ľudové
tradície, miestny kroj a vypočuli si krásne ľudové piesne. Spoločne s deťmi z materskej
školy tvorili keramické predmety, vyrobili si krásne darčeky, z ktorých sa veľmi tešili.
Tak sa stretli malí a veľkí kamaráti, naučili sa spolupracovať, vnímať jeden druhého bez
pocitu menejcennosti.
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V októbri si žiaci školy pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré
škola pripravila v spolupráci s vedením trenčianskej železnice. Na túto slávnosť sa
pripravovali celý mesiac. Zozbierali veľa materiálov o živote Ľudovíta Štúra. Navštívili
Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne, kde získali tiež veľa poznatkov a materiálov pre
projekt Po stopách Štúra. Potom v škole predviedli rodičom svoje práce pripravené
k tomuto výročiu. Zaujímavou formou predstavili osobnosť, život a dielo Ľudovíta Štúra,
recitovali úryvky z básní a najmenší žiaci zahrali divadielko. V rámci týchto sláv sa vydali
do depa električky, kde ich privítal výpravca v dobovom kostýme a povozil žiakov na mini
električke.
Svetový deň jablka oslávili aj žiaci tejto školy. Priniesli z domu rôzne druhy jabĺk,
ktorými vyzdobili svoje triedy. Privítali aj deti z materskej školy s ktorými si pozreli
výstavu Plody zeme, ktorú pripravili v rámci projektu Škola podporujúca zdravie.
Najväčšiu radosť mali žiaci počas súťaží – o najrýchlejšie zjedené jabĺčko, nosenie
jabĺčka na lyžici alebo jablkový tanec vo dvojici. Na záver si pochutnali na dobrom
jablkovom koláči, ktorý upiekli žiaci 7.a 9. ročníka.
V závere roka pripravovali v škole kultúrny program k sviatku príchodu Mikuláša,
ktorý predviedli rodičom a občanom obce. V spolupráci so skautmi pripravili drobné
vianočné darčeky a tešili sa na zimné prázdniny.
Materská škola
Novou riaditeľkou Materskej školy sa po zmene v novom volebnom období stala
Mária Baštugová.
V januári personál materskej školy pripravil pre deti tradičný detský karneval,
čo je vždy pre deti veľký sviatok. Tešia, že budú princezné, piráti, víly či šašovia. Okrem
toho im učiteľky pripravili rôzne súťaže, spoločne si zatancovali a na záver pochutnali na
výborných šiškách, ktoré pripravili kuchárky.
Sviatok detí oslávili 29. mája keď sa vydali na rozprávkovú cestu, ktorá bola
pripravená na ihrisku základnej školy. Čakala ich baba Jaga v medovníkovom domčeku,
spiaca Šípková Ruženka, Janko Hraško, vodník Čľupko a iné rozprávkové postavičky.
Z každej rozprávky dostali súťažnú úlohu, ktorú museli zvládnuť, aby dostali
rozprávkovú pečiatku. Na záver deti dostali aj sladkú odmenu. Toto podujatie pomohli
pripraviť aj miestni skauti.
Koncom júna pripravili pre deti Indiánsku noc s škôlke. Na to museli rodičia deti
pripraviť, pretože mali nocovať v škôlke bez nich a zažiť nové dobrodružstvá. Najskôr
sa však zabávali. Dostali indiánske čelenky, ktoré si deti pripravili spoločne s učiteľkami
a pomaľovali im tvár pestrými farbami. Pri indiánskom toteme si zatancovali, športovali a
strieľali z luku. Potom im miestni hasiči predviedli svoju hasičskú techniku a umožnili
posedieť v hasičskom aute. Ďalej ich prevzali miestni skauti s ktorými spoločne opekali
pri ohni slaninku. Program pokračoval v škôlke pyžamovou diskotékou. Nechýbala
rozprávka pred spaním a pohladenie učiteľkou. Deti spali výborne,. Nikto sa nebál. O to
viac sa báli rodičia. Ale keď uvideli ráno vysmiate deti, ich strach sa vytratil. Bol to
nezabudnuteľný deň a potom aj noc.
Ďalším zaujímavým dňom bol výlet do Trenčianskych Teplíc. Pre deti bola
pristavená električka, ktorá ich doviezla do kúpeľného mesta. Po prehliadke pešej zóny
a ochutnaní kúpeľných oblátok sa deti vydali do lesoparku. Prešli náučný chodník
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s množstvom vzácnych drevín popri potôčku Teplička až k jazierku na Baračke. Tešili sa
z kŕmenia kačíc a rýb, potom šantili na detskom ihrisku. Čas rýchlo ubehol a deti sa
šťastné a veselé znovu električkou vrátili domov. Bol to pre deti krásny zážitok.
Materská škola sa znovu zapojila do súťaže Domestos ktorá je zameraná na
skvalitnenie hygienických zariadení a odstránenie baktérií základných škôl a škôlok. Za
aktívnu účasť v súťaží dostala škôlka
financie na nákup hygienických potrieb
a rekonštrukciu školských toaliet.
Základná organizácia Zväzu záhradkárov
Členovia organizácie v priebehu roka splnili schválený plán práce. V mesiaci apríli
členovia výboru Vladimír Petrgalovič, Štefan Masár, Rudolf Šandora, Jozef Robota
a Ján Košút upravili záhon pred pohostinstvom JELEŇ o ktorý sa už niekoľko rokov
organizácia stará – v priebehu vegetačného obdobia aj polieva. Prednostka obce im
poskytla možnosť doviezť novú hlinu a záhon pripravili na výsadbu kvetov. Potom tam
v máji členovia výboru zasadili 170 sadeníc kvetov AKSAMIETNICE, 50 sadeníc trvaliek
Kokarda a Echinacea. Okrem toho pri autobusovom nástupišti vysadili dva stromčeky
moruše čiernej, ktoré im poskytol Martin Sýkora a pri bitúnku nad potokom Teplička
vysadili dve čerešne. V parku pri železničnej stanici urobili úpravu vysadených kríkov
krušpánu a iných drevín. Tiež okolo pamätníka akademickému maliarovi Štefanovi
Strakovi vysadili kvety a upravili jeho okolie. O túto zeleň sa budú pravidelne starať.
Pretože bol zničený informačný stojan na náučnom chodníku, nainštalovali tam nový.
Takto sa členovia výboru starajú o to, aby verejné priestory obce boli pekne upravené
a vysadené kvetmi a zeleňou.
V máji výbor pripravil pre svojich členov vlakový zájazd do metropoly východného
Slovenska do Košíc. Zúčastnilo sa 16 členov a rodinných príslušníkov. Prezreli si
historické pamiatky a centrum mesta, mali dobrého turistického sprievodcu – Milana
Kolcuma, autora kníh o meste Košice, ktorý im veľmi pútavo rozprával históriu
a súčasnosť mesta.
Členovia organizácie v priebehu roka navštevovali výstavy záhradkárov
v Nemšovej, Novej Dubnici, Dubnici nad Váhom aj na celoštátnej výstave záhradkárov
v Trenčíne, na ktorej boli vyhlásené výsledky súťaže Jablko a Hruška roka.
Členom, ktorí v tomto roku oslávili životné jubileum, boli to: Zdenka Horňáková,
Emília Horňáková, Ján Košút, Jozef Robota, Adela Suchá, Peter Slotík a Ing. Peter
Svitana zablahoželali na výročnej členskej schôdzi a odovzdali poukážky na nákup
záhradkárskych potrieb v miestnom obchode.
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
Táto organizácia má 96 členov a je v obci veľmi obľúbená, lebo pripravuje
zaujímavé podujatia na ktoré prizýva aj nečlenov. Členovia výboru pravidelne navštevujú
dlhodobo chorých a ležiacich pacientov. Týmto spôsobom sa snažia spríjemniť im dlhé
chvíle a prípadne pomôcť pri opatere. Tiež navštevujú aj členov, ktorí sú umiestnení
v sociálnych zariadeniach. Zaujímavý bol zájazd do Nitry, kde najskôr navštívili
Nitriansky hrad a prezreli si tunajšie múzeum a potom v divadle Andreja Bagra mali
krásny umelecký zážitok, kde videli muzikál Tisícročná včela.
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14. novembra organizovali jubilejný 5. ročník memoriálu Stanislava Frýdeckého –
súťaž v športových disciplínach. Tento rok bolo 32 účastníkov a súťažilo sa v týchto
disciplínach: hod zemiakom do košíka, šípky, strieľanie zo vzduchovky, zhadzovanie
pyramídy z papierových roliek, loptička do provizórnej bránky hokejkou. Na regulárnosť
hier dohliadala komisia. V prípade nerozhodných výsledkov sčítaných bodov, podľa
jednotlivých kategórií, rozhodovali tri hody kockou. Na záver boli vyhlásené výsledky
jednotlivých hier.
Víťazmi sa stali:
Hod šípkami:
Štefan Čačko
Hod zemiakmi do koša:
Stanislav Frýdecký
Streľba zo vzduchovky:
Štefan Čačko
Streľba na bránku:
PeaDr. Jozef Farkašovský
Pyramída:
PeaDr. Jozef Farkašovský
Celkovou víťazkou žien s počtom bodov 129 sa stala Janka Ondrejáková.
Celkovým víťazom mužov s počtom 160 bodov sa stal PeaDr. Jozef Farkašovský.
Víťazi boli odmenení medailou a víťazným pohárom. Všetci účastníci dostali pamätnú
plaketu.
Miestna organizácia Matice Slovenskej
Zájazd do Štúrova – 30. a 31. mája - miestna organizácia Matice Slovenskej
pripravila pre svojich členov, aj záujemcov z radov občanov zaujímavý zájazd do
družobného mesta Štúrovo a prehliadku okolitých pamätihodností. Prvé zastavenie bolo
na dvore Matičného domu, kde sa účastníci zvítali s členmi miestnej organizácie, ktorí
už usilovne pripravovali výzdobu priestorov pre večerný majáles. Účastníkov zájazdu po
celú dobu pobytu sprevádzala podpredsedníčka miestnej organizácie Matice Slovenskej
Marika Vavreczká, ktorá dokonale pozná históriu svojho kraja a venuje sa aj
sprievodcovskej činnosti. Po ubytovaní sa v penzióne Európa priamo na pešej zóne mesta
a chutnom obede sa účastníci zájazdu vybrali do neďalekej obce Biňa, ktorá leží
v Podunajskej nížine na dolnom Pohroní a na západnom úbočí Ipeľskej pahorkatiny, jej
západná časť je na postupne sa dvíhajúcich terasách rieky Hron a potoka Kvetnianky.
BIŇA má 1482 obyvateľov, zaoberajú sa vinohradníctvom a poľnohospodárstvom.
Pozoruhodnosťou obce je rímskokatolícky kostol, postavený v románskom slohu zo
začiatku 13. storočia so súsoším Trojice z 2. polovice 18. storočia. Hneď vedľa je
Kaplnka - románska rotunda zo začiatku 12. storočia v ktorej sa zachovali pôvodné
časti nástennej maľby.
O jej histórií porozprávala sprievodkyňa Marika aj miestny
farár, ktorý účastníkov privítal v týchto priestoroch. Rotunda má výbornú akustiku
v ktorej sa krásnej ozýval spev členky speváckej skupiny Anny Laskovičovej, ktorá
zaspievala pieseň Ave Maria. Na záver naša spevácka skupina Teplanka zaspievala
mariánske piesne.
Po návrate do mesta sa členovia speváckej skupiny Teplanka obliekli do pekných
teplanských krojov a pripravili sa na vystúpenie na námestí v rámci májových slávností,
kde vystúpili aj súbory z okolia - detský tanečný a spevácky súbor z Vinodolu, ľudový
súbor z Gbeliec a tanečný country súbor. Naša spevácka skupina sa prítomným divákom
páčila a odmenili ju veľkým potleskom. Večer sa konala veľká májová veselica, kde sa
ešte viac utužilo vzájomné priateľstvo oboch organizácií.
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Na druhý deň po raňajkách účastníci odcestovali do Maďarska do mesta
Vyšehrad. Je to malé starobylé mesto na severe Maďarska v ohybe Dunaja, 35 km od
Budapešti. Mesto má rozlohu 33,27 km² a má okolo 1 859 obyvateľov. Nad Vyšehradom
na pravom brehu Dunaja sa nachádza na skale hrad zo 4. storočia. V období sťahovania
národov prešli cez Vyšehrad Góti, Huni, Avari a Slovania, ktorí tu pobudli najdlhšie. Od
Slovanov pochádza aj názov sídla. V roku 973 presťahovalo maďarské knieža Gejza svoje
hlavné mesto z Fejérváru do Ostrihomu, čím vzrástol aj význam samotného Vyšehradu,
ktorý sa stal župným centrom. Kráľ Karol I. Róbert sem umiestnil svoj kráľovský dvor,
pretože Budín mu nedovolil usadiť sa v arpádovskom sídle, v roku 1323 sem premiestnili
aj uhorské korunovačné klenoty. Sídlo sa rozvíjalo aj počas vlády Mateja I. Korvína, v
roku 1473 sa začala stavba Kráľovského paláca, ktorý stojí dodnes. Dnes je hrad a
mesto vyhľadávanou turistickou lokalitou. Veľký význam pre mesto má aj stretnutie
Vyšehradskej skupiny, ktorej názov historicky pochádza z roku 1335, kedy sa konalo
stretnutie českého (Ján Luxemburský), poľského (Kazimír III. Veľký) a uhorského
(Karol I.) kráľa v uhorskom (dnes maďarskom) meste Vyšehrad. V súčasnej dobe je
Vyšehradská skupina alebo Vyšehradská štvorka - skrátene V4 spoločenstvo štyroch
stredoeurópskych štátov: Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Vznik dnešnej V4 sa
datuje od 15. februára 1991, kedy sa hlavy štátu alebo vlády Česko-Slovenska (Václav
Havel), Maďarska (József Antall) a Poľska (Lech Wałęsa) stretli vo Vyšehrade s cieľom
podporiť proces európskej integrácie a transformáciu ekonomík. Vstup členských štátov
V4 do Európskej únie, ktorý bol v týchto štátoch odsúhlasený v referendách, nastal 1.
mája 2004. Jedinou inštitúciou Vyšehradskej skupiny je Medzinárodný vyšehradský fond
so sídlom v Bratislave, založený roku 1999. Prebieha rotujúce jednoročné predsedníctvo,
ktoré začína 1. júla a končí sa 30. júna nasledujúci rok. Slovenské predsedníctvo je práve
v roku 2014/2015.
Ďalej účastníci zájazdu navštívili mestečko Svätý Ondrej, tiež Senondrej, ktoré
sa nachádza v Peštianskej župe. Má rozlohu 4 382 ha a žije tu 25 963 obyvateľov.
Privítajú vás tu malé námestia, úzke uličky a pravoslávne srbské kostoly, ktoré vytvárajú
svojskú atmosféru. Spoločne s barokovými meštianskymi domami dodávajú mestu idylický
výzor. Malebný ráz nadobudlo mesto vďaka Srbom, ktorí sem utiekli v čase tureckých
nájazdov. Staré rozľahlé centrum mesta je netypickým mestom. Názvy ulíc sú dodnes
vypísané cyrilikou. Úzke uličky poprepájané schodmi, vám dajú cítiť, akoby ste sa
prechádzali pri brehu Jadranského mora.
Veľmi dojímavé bolo stretnutie s pilíšskými Slovákmi v ich novom Slovenskom
dome v Mlynkoch. Vítali ich dievčatá v slovenskom kroji s veselými slovenskými
pesničkami. Poslaním spoločensko-kultúrneho strediska je činnosť zameraná na podporu
národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj na
udržiavanie ich vzťahov s materskou krajinou. Slávnostne bolo otvorené 2. októbra 2012
za prítomnosti slovenského premiéra Róberta Fica a predsedu maďarskej vlády Viktora
Orbána. Najväčšiu radosť z toho mala predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch
Marta Demjénová, ktorá počas slávnostného príhovoru zdôraznila: „Dva do seba vrastené
domy symbolizujú spolupatričnosť Slovákov a Maďarov a prelínanie ich kultúr - taký je
nový Slovenský dom v maďarských Mlynkoch“. Je tam tanečná sála, kancelárie a
hosťovské izby, ktoré sa stali sídlom miestnych a regionálnych slovenských organizácií a
poskytli priestor pre menšinové kultúrne akcie a pestovanie slovenských koreňov. Mlynky
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boli podľa sčítania v roku 2001 poslednou obcou v Maďarsku, v ktorej mali Slováci
väčšinu, tvorili 54 percent obyvateľov. Marta Demjénová konštatovala, že Slováci už
väčšinu v Mlynkoch stratili - najmä pre vysoký počet ľudí, čo sa do ich obce sťahujú z
blízkej Budapešti, ale obec si slovenskú kultúru a slovenský jazyk stále zachováva
a v tomto duchu vychováva aj mladú generáciu.
Poslednou zástavkou v Maďarsku bola obec Pilisszentlászló – slovensky
Senváclav. Obec nesie aj slovenský názov, pretože ju obývajú Slováci. Žijú tu najmenej
300 rokov. Umiestnenie obce do prírody je jedinečné. Obec sa nachádza na pahorku
uprostred kotliny lemovanej zalesnenými vrcholmi. V strede obce je obecný úrad,
kaplnka z roku 1825 s krásnymi drevorezbami a škola. Nad obcou dominuje kostol z konca
18. storočia. Na obecnom úrade visia tri vlajky – maďarská, slovenská a Európskej únie,
pod nimi slovenský názov Senváclav. Pivo a niečo pod zub návštevníci ochutnali v tunajšej
Jánošíkovej krčme, ktorej majiteľom je Rudolf Fraňo, spisovateľ, dopisovateľ po
slovensky aj po maďarsky, zanietený národovec. Na priečelí jeho krčmy sú dva veľké
portréty Jánošíka na ktoré je veľmi hrdý.
Putovanie po južnom Slovensku a susednom Maďarsku sa skončilo a zanechalo
u účastníkov veľa krásnych zážitkov.

Klub dôchodcov
V tomto roku oslávil Klub dôchodcov 20. výročie svojho vzniku. Bol založený 21.
novembra 1995 a už na začiatku mal 165 členov. Novovzniknutý výbor začal pracovať
v zložení:
Výkonný predseda:
Ján Sýkora
Tajomník:
Hilda Korbelová
Pokladník
Alžbeta Anetová
Hospodár
Štefánia Nitrianská
Za čestného predsedu zvo
Ing. Jozefa Ševcecha
Túto skutočnosť si členovia pripomenuli na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala
27. februára.
Počas roka sa výbor klubu zišiel 10 razy a zaoberal sa prípravou spoločenských podujatí
a plánovaných aktivít. Najdôležitejšími podujatiami klubu boli:
• autobusový zájazd na termálne kúpalisko Malé Bielice spojený s nákupom
sladkostí vo výrobni oblátok vo Veľkých Uherciach
• autobusový zájazd na termálne kúpalisko Veľký Meder
• tradičný Juniáles v zasadačke požiarnej zbrojnice
• autobusový zájazd na termálne kúpalisko Podhajská
• autobusový zájazd na predvianočné nákupy v poľskom mestečku Jablonka.
Okrem toho členky klubu aktívne pomáhali pri príprave všetkých obecných spoločenských
podujatí.
Jednota dôchodcov
Táto organizácia pravidelne spolupracuje so všetkými spoločenskými
organizáciami obce, pomáha pri príprave významných podujatí obce. Pracuje podľa
schváleného plánu práce a aktívne sa zapája do činnosti v rámci okresnej organizácie
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Jednota dôchodcov. Jej členovia sa zúčastnili aj 17. marca na organizovanom pásme
Poézia a spev jari. Tu vystúpili členovia jednotlivých organizácií Jednoty dôchodcov so
svojimi piesňami alebo básňami, mnohí so svojou vlastnou tvorbou. Za našu organizáciu
vystúpili členky speváckej skupiny Helena Uherková, Anna Laskovičová a Anna Sabová, na
harmonike ich sprevádzal Jozef Johaník. Báseň Nech láska súdi nás predniesol Karol
Mrázik, ktorý je tiež členom našej speváckej skupiny.
Folklórna skupina TEPLANKA
Folklórna skupina TEPLANKA pravidelne prezentuje ľudovú pieseň nášho regiónu
a uchováva ju už 55 rokov. Svedčí o tom oddanosť ľudovej piesni niektorých členiek
skupiny, ktoré v nej pôsobia od jej založenia. Sú to Marta Šandorčinová, Eva
Znamenáková a samozrejme harmonikár Jožko Johaník. Pretože členovia súboru už
pomaly starnú, snažia sa nájsť mladších ľudí, ktorí majú radi ľudovú pieseň a chceli by sa
jej venovať. Dúfame, že sa v našej obci nájdu takí, ktorí rozšíria rady speváckej
skupiny.
V tomto roku súbor účinkoval pri každom spoločenskom podujatí obce. Niektorí
občania už aj šomrú na ich vystúpenia lebo sa im zdá, že sú stále rovnaké. Súbor však
svoje vystúpenia stále mení, vkladá nové piesne a snaží sa prezentovať hlavne náš región.
Mali veľký úspech na vystúpení v Štúrove v rámci družobného stretnutia s organizáciou
Matice slovenskej. Toto stretnutie je opísané v inej časti zápisu. Veľký úspech mali aj
na výstavisku v Trenčíne, kde na výstave Senior Expo v rámci konferencie Za zdravý
životný štýl seniorov vystúpili v programe „Spevom k srdcu“. Tiež vystupovali v Hornej
Súči pri príležitosti každoročnej slávnosti ľudovej piesne „Závrskou dolinou“, kde bolo
prítomných až 18 súborov z celého Slovenska. Vystúpili aj počas konania vianočných
trhov v Trenčíne.
Skauti
Počas jarných prázdnin uskutočnili pre svojich členov v školiacom stredisku
Nodus podujatie pod názvom Naši kozmonauti a let na Mars. Prítomných bolo 45
účastníkov, ktorí boli rozdelení do skupín kde získavali základné poznatky o zemi
a vesmíre. Večer študovali oblohu, spoznávali súhviezdia a učili sa orientácii na oblohe.
Kozmonauti sa učili ako prežiť vo vesmíre na kozmickej lodi. Skúšali svoju výdrž,
postreh a zručnosť. Súčasťou bolo stretnutie s mimozemšťanmi vo večernej skúške
odvahy. Na záver bola vedomostná súťaž, víťazi získali certifikát spôsobilosti letu na
Mars.
Pri príležitosti 25. výročia obnovenia skautingu v obci pripravili 26. septembra
turistický pochod na Čertovú skalu. Pri skautskom chodníku postavili pamätník
zakladateľovi skautingu lordovi Baden Powellovi, ku ktorému položili kytičku kvetov.
Uctili si jeho pamiatku aj obnovením skautských sľubov.
Skautský mažoretkový súbor prijal nové členky – 11 mladých dievčat začalo
nacvičovať prvé skladby. Teraz ma súbor spolu 27 dievčat, ktoré sú rozdelené do 4
kategórií – prípravka, deti, kadetky a seniorky. Súbor vedie Dominika Mojžišová. Na 3.
Ročníku Memoriálu Janky Jakubíkovej v Púchove naše mažoretky získali pekné
umiestnenie:
Deti – 3. miesto
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Juniorky – 3. miesto
V sólo súťaži Veronika Vanková a Veronika Stískalová získali 11. miesto.
Trénerky Romana a Veronika sa zúčastnili na vzdelávacom seminári v Bratislave,
kde získali nové vedomosti a certifikát odborných tréneriek.
Futbalový oddiel TJ Lokomotíva
Po minuloročnom neúspešnom boji o postup do vyššej súťaže zostal káder mužov
takmer nezmenený. Na začiatku sezóny bojovali s absenciou niektorých hráčov, ktorí
pracovali v zahraničí. Preto aj úvodne stretnutia odohrali v oklieštenej zostave. Napriek
tomu dosahovali dobré výsledky a prvú prehru zaznamenali až v 10. kole. Jesennú časť
ukončili víťazstvom.
Mužstvo si vybojovalo 1. miesto v tabuľke. Zaznamenali 10 výhier, 3 remízy, 1
prehru. Nastrieľali 40 gólov, dostali 8 gólov. Najlepším strelcom bol Marek Adamčík.
Brankár Vladimír Čupalka 6 razy nedostal ani jeden gól.
Mládežnícke družstvá nedosiahli také dobré výsledky. Žiaci z 9 stretnutí vyhrali
iba 2.
Dorastenci mali nedostatok hráčov a hoci začali súťažiť, v 7. kole museli
odstúpiť zo súťaže, Potešiteľné je, že sa futbalovému oddielu za pomoci dobrovoľníkov
a obecného úradu podarilo vybudovať ochrannú sieť za branou, krásne upraviť trávnik,
kúpiť novú kosačku. Pri striedačkách uložili zámkovú dlažbu , opravili strechu garáže
a dali novú fasádu. Tiež upravili detské ihrisko pre najmenšie deti.
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4. Webové stránky obecného úradu Trenčianska Teplá, Základnej školy a Špeciálnej
základnej školy internátnej
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