Zápis
do kroniky obce Trenčianska Teplá
za rok 2011
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Úvod
Tento rok bol na Slovensku veľmi ťažký. Spoločnosť sa rozdelila na také
malé kúsky, že ďalej sa ani deliť nedá. Euroval povalil vládu, a tým zastavil
akékoľvek hlbšie reformy, rozdrvil pravicu a postavil proti sebe eurooptimistov
a euroskeptikov, nové strany so starými. Strana Sloboda a Solidarita verila, že
pravica môže udržať moc aj potom, čo nehlasovala za dôveru vlády. Pravicový
kabinet Ivety Radičovej skončil v októbri len po vyše ročnom pôsobení.
Slovensko ochromili aj výpovede lekárov. Zrušené operácie detí, vystresované
matky, ktoré nevedeli, kde budú rodiť, prevozy pacientov medzi nemocnicami.
To všetko paralyzovalo zdravotníctvo. Stav ohrozenia po troch dňoch ukončilo
memorandum. Vláda sa zaviazala, že nebude transformovať nemocnice na
akciové spoločnosti a v troch termínoch zvýši lekárom minimálnu mzdu, bude im
platiť nadčasy a dofinancuje nemocnice. Ale nikto nevie ako.
Od 1.1. bola na Slovensku zvýšená sadzba dane z pridanej hodnoty o 1
percento, čiže z pôvodných 19 percent bola zvýšená na 20%. Čo sa samozrejme
premietne aj do cien tovaru. Tiež máme na Slovensku najdrahšie pohonné látky,
cena benzínu sa zvýšila o 10 centov za liter.
21. mája sa začalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Sčítací komisári
chodili po domoch, odovzdali sčítacie hárky a o niekoľko dní si ich prišli
vyzdvihnúť. Sčítanie malo byť anonymné, každý občan dostal svoj identifikátor,
ktorý ako čiarový kód bolo treba nalepiť do pravého rohu sčítacieho formuláru.
Sčítací komisári si pomohli tým, že ceruzkou mali poznačené číslo domu a to
znamená, že v podstate sčítanie nebolo anonymné, čo konštatoval aj Úrad na
ochranu osobných údajov. Tlačivá neodovzdali desaťtisíce ľudí, ďalší ich
odovzdali nevyplnené alebo nesprávne vyplnené. Teraz ešte nevieme, ako to
všetko dopadlo, ale v ďalšom texte výsledky našej obce uvedieme.
To, že sa predošlý rok považoval za rok pochybností o eure sa v tomto roku
potvrdilo. Nadišla kríza, ktorej sa začalo hovoriť dlhová, kríza eura alebo aj
kríza dôvery. Krajiny z Európskej únie prestali byť bezrizikovými dlžníkmi a na
príklade Grécka sme zistili, že členský štát nie je chránený pred faktickým
bankrotom.
Neúspešné summity, padajúce euro aj ratingy, rekordná
nezamestnanosť aj dlhy, úverová kríza. A toto všetko sa nás priamo dotýka.
Ministerstvo financií veľakrát menilo prognózy rastu našej ekonomiky
v budúcom roku. Najprv odhadovalo 4,4 percent HDP, koncom augusta odhad
upravilo na 3,4 percent a v polovici októbra už len na 1,7 percent. Investori
a ratingové agentúry prestali Európe dôverovať a pocítili sme to aj na Slovensku.
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Prevratné zmeny sa šírili po celý rok v arabskom svete. Zmietli diktátorov
v troch severoafrických krajinách – Tunisku, Egypte a Líbyi, vznikol ľudový
odpor v Jemene aj v Sýrii. Nepokoje boli aj v Saudskej Arábii a Bahrajne. Svet sa
búri a obyčajní ľudia túžia po slobode. Sme radi, že žijeme v slobodnej krajine.
Analógové televízne vysielanie tento rok definitívne nahradil digitálny
spôsob šírenia signálu. Ľudia boli v dostatočnom predstihu informovaní o tejto
zmene, ale aj tak časť ľudí zostala niekoľko dní bez signálu. Na príjem digitálu
si občania museli dokúpiť k televízoru set - top box alebo si kúpiť nový televízor
s digitálnym tunerom. Naši občania to riešili zväčša kúpou nového televízora
alebo satelitného prijímača.
8. septembra postihla Slovensko veľká strata. Pri leteckom nešťastí zahynul
vynikajúci hokejista Pavol Demitra, ktorý sa narodil v našom regióne –
v Dubnici nad Váhom, pôsobil a žil v Trenčíne. Zahynul spolu s celým
reprezentačným hokejovým mužstvom mesta Jaroslavľ v Rusku, kde naposledy
pôsobil. Smútili malí, aj veľkí, smútilo celé Slovensko. V Trenčíne pred
štadiónom horeli sviece, ľudia tam prichádzali pokloniť sa jeho pamiatke. Aj
posledná rozlúčka s Pavlom Demitrom bola na hokejovom štadióne v Trenčíne.
Koncom roka zomrel vo veku 75 rokov posledný československý a prvý český
prezident Václav Havel. Smútok v Česku, na Slovensku aj vo svete nikto
nepredstieral.
Počasie
Január bol veľmi teplý, sneh sa úplne stratil – 15. januára bola rekordná
teplota +10 stupňov Celzia. Február bol taktiež teplý. V noci boli mrazy -2 až 3 stupňov Celzia, cez deň slnečno. Také počasie pretrvávalo aj celý marec.
11. marca zemetrasenie a cunami zničili severovýchodné pobrežie Japonska,
vznikla obrovská prírodná katastrofa, v ohrození bolo celé Tichomorie od
Kamčatky až po brehy Ameriky. Epicentrum mohutného zemetrasenia
lokalizovali asi 400 kilometrov od Tokia, otrasy vychádzali z hĺbky až 10
kilometrov. Po zemetrasení nasledovala séria desaťmetrových cunami. Nastala
veľmi zložitá situácia v jadrovej elektrárni Fukušima – začal únik
rádioaktivity, postupne sa situácia zhoršovala až do konca mesiaca. Zahynulo
viac ako 11 880 ľudí, tisícky boli nezvestní.
1. apríla nás privítal pekný slnečný deň, bolo až + 15 stupňov Celzia. 8.
apríla zasiahol Slovensko búrlivý vietor a veľká víchrica. Spôsobila obrovské
škody najmä vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Boli zasiahnuté aj oblasti Spiš,
Turiec, Liptov a Horehronie, kde hydrometeorologický ústav vyhlásil tretí
stupeň nebezpečenstva. Teplota vzduchu sa pohybovala od -6° C do 5° C.
Situácia pretrvávala aj v ďalších dňoch, fúkal prudký až búrlivý vietor prevažne
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severných a západných smerov s rýchlosťou do 70 km/hod., v nárazoch hlavne v
Nízkych Tatrách dosahoval silu silnej víchrice s rýchlosťou okolo 100 km/hod.
Znovu utrpeli stromy, ktoré sa lámali a padali na cesty a turistické chodníky,
vietor bral strechy, poškodil veľa budov. Vo Vysokých Tatrách napadlo od 0 - 3
cm nového snehu, v najvyšších polohách až 5 cm nového snehu za uplynulých 24
hodín, vznikla vrstva nafúkaného snehu s hrúbkou do 10 cm.
10. apríla veľký požiar v Starých horách pod Donovalmi zničil okolo 100
hektárov lesa.
Veľká noc bola teplá a daždivá, priniesla dlho očakávanú vlahu záhradkám.
V našej obci mládenci pripravili vyzdobený sedliacky voz s bielymi koňmi,
chlapci v teplanských krojoch s vedrami oblievali miestne devy. Slovenská
televízia priniesla reportáž z oblievačky v Trenčianskej Teplej.
Prvé májové dni boli tiež veľmi pekné. Ráno sa vyskytovali aj prízemné
mrazíky a v niektorých oblastiach omrzli vysadené plodiny. Ale cez deň bolo
veľmi teplo v priemere 17 až 25 stupňov Celzia. V našej obci niektorým
horlivým záhradkárom omrzli vysadené zemiaky, priesady paradajok, primrzli aj
orechy a iné plodiny. Dva dni veľmi silno pršalo a zmylo všetok prach na
cestách. Príroda krásne rozkvitla, všetko sa zazelenalo. V máji u nás zavládlo
ozajstné leto. V júni nás prekvapili veľkú búrky, ktoré v niektorých oblastiach
spôsobili povodne, voda strhla mosty a spôsobila veľké škody. 21. júla bol
najchladnejší letný deň – v našej obci bolo iba 17 stupňov Celzia. V auguste boli
zasa veľké horúčavy, padol 60-ročný rekord, v Hurbanove namerali 35,4 stupne
Celzia. Na začiatku septembra pršalo a 9. septembra sa v našej obci nečakane
strhla veľká búrka. Síce trvala iba 15 minút, ale polámala veľa stromov na
miestnom cintoríne. Október bol krásny slnečný a celkove jeseň bola príjemná ,
teplá. Aj sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sme prežili v krásnom
jesennom počasí. Bolo mimoriadne teplo a slnečno. Ráno boli síce hmly, ale cez
obed sa vyjasnilo. Teplota bola +10 až +16 stupňov Celzia. Celý november aj
skoro polovica decembra bola veľmi suchá bez dažďov. Prvý sneh v našej obci
napadol až 21. decembra a to iba pár centimetrov, ale radi sme to privítali, lebo
to znamenalo, že už skutočne sú Vianoce predo dvermi.
Hospodárske výsledky obce
Obec zostavila rozpočet pre rok 2011 podľa ustanovenia Zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 10 odsek 7). Rozpočet
bol vyrovnaný a v ďalšom období bol upravený tiež ako vyrovnaný.
Celková suma rozpočtu pre rok 2011
2 640 506,0 EUR
Skutočnosť plnenia rozpočtu
2 599 941,0 EUR, t.j. 98,46 %
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Rozbor plnenia príjmov obce
Bežné daňové
daňové príjmy
Rozpočet pre rok 2011
1 278 998,0 EUR
Skutočnosť plnenia
1 238 532,0 EUR, t.j. 96,84%
Prostriedky zo štátneho rozpočtu boli obci poukázané vo výške 1 047 885,0
EUR, čo je iba 96,07 % a predstavuje sumu o 42 823,0 EUR – je to menej ako
sa plánovalo. Tento nedoplatok bude obci poukázaný v marci 2012 ako
vyrovnanie roku 2011.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 95 400,0 EUR bol skutočný príjem 93 174,0 EUR, čo
predstavuje plnenie 97,66 %, z toho boli príjmy dane :
• z pozemkov
17 534,0 EUR
• zo stavieb
72 555,0 EUR
• z bytov
3 085,0 EUR
Okrem toho boli zaplatené nedoplatky z minulých rokov vo výške 620,0 EUR.
Obec stále eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 12 080,0 EUR
- za rok 2009
1 152,0 EUR
- za rok 2010
1 731,0 EUR
- za rok 2011
9 197 EUR.
Ďalšie príjmy obce boli:
• z dane za psa
2 800,0 EUR
• za užívanie verejného priestranstva
1 978,0 EUR
• za predajné automaty + nevýherné hracie prístroje
3 264,0 EUR
• poplatky za komunálny odpad a stavebný materiál 89 431,0 EUR
v tom boli započítané aj uhradené nedoplatky za roky
2006-2010 vo výške 4 939,0 EUR.
Obec eviduje za odvoz komunálneho odpadu nedoplatky v celkovej výške 13
274,0 EUR za jednotlivé roky sú to nasledujúce čiastky:
Rok 2006
715,0 EUR
Rok 2007
663,0 EUR
Rok 2008
1 218,0 EUR
Rok 2009
2 121,0 EUR
Rok 2010
3 279,0 EUR
Rok 2011
5 278,0 EUR.
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Poslanci nemajú jednotný názor na spôsob vymáhania pohľadávok. Niektorí
navrhujú zverejniť menovite dlžníkov na internetovej stránke obce, iní sú za
zverejnenie anonymného zoznamu. Podstatné je však to, aby boli zaplatené, čo
100-percentne nie je možné dosiahnuť. Dlhujú aj ľudia zo sociálne nízkych
príjmových skupín, ktorí jednoducho nemajú peniaze.
Nedaňové príjmy
Celkový rozpočet
123 758,0 EUR
Skutočnosť plnenia
120 964,0 EUR, t.j. 97,74%.
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Celkový rozpočet
71 000,0 EUR
Skutočnosť plnenia
67 464,0 EUR, t.j. 95,02%
Ide o príjem z prenajatých pozemkov, lesov, budov, bytov, iných priestorov
a objektov.
Príjmy z administratívnych poplatkov a iných platieb
Celkový rozpočet
52 758,0 EUR
Skutočnosť plnenia
53 500,0 EUR, t.j. 101,48 %
Sú to príjmy za správne poplatky, z prevádzky výherných hracích automatov,
príjem z recyklačného fondu, tiež pokuty za znečisťovanie ovzdušia, úroky,
príjmy z dobropisov a platby z predaja a poskytovania služieb.
Príjmy z tuzemských dotácií a transferov
Rozpočet bol vo výške
391 341,0 EUR
Skutočné plnenie
393 585,0 EUR, t.j. 100,57%
V tejto čiastke sú započítané aj príjmy rozpočtových organizácii, t.j. základnej
a materskej školy.
V priebehu roka obci poskytli dotácie nasledujúce štátne orgány a úrady:
• Ministerstvo financií, Ministerstvo vnútra,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 46 624,0 EUR
• Krajský úrad životného prostredia
456,0 EUR
• Krajský školský úrad
330 419,0 EUR
• Krajský stavebný úrad
3 715,0 EUR
• Obvodný úrad Trenčín
8 148,0 EUR
Všetky dotácie a transfery boli účelovo viazané a obec ich aj použila v súlade so
stanovenými pravidlami.
Kapitálové príjmy a príspevky
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Rozpočet bol vo výške
423 669,0 EUR
Skutočné plnenie
424 218,0 EUR, t.j. 100,13%.
V roku 2011 obec získala od Európskeho fondu regionálneho rozvoja dotácie
a nenávratné prostriedky na regeneráciu centrálnej zóny a financovanie projektu
na zlepšenie vyučovacích podmienok základnej školy v celkovej sume 423 522,0
EUR.
Príjmové finančné operácie
Rozpočet vo výške
Skutočné plnenie

390 612,0 EUR
390 612,0 EUR, t.j. 100%

Uznesením č. 1/2011 zo dňa 28. marca 2011 obecné zastupiteľstvo schválilo
použiť prebytok hospodárenia obce za rok 2010 vo výške 16 712,0 EUR na
kapitálové výdavky.
V roku 2011 obec čerpala úver na regeneráciu centrálnej zóny vo výške 336 476
EUR, zostatok úveru je 349 307,0 EUR. K 31. 12. 2011 však tento projekt
nebol dofinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Zostatok úveru k 31. .12. 2011 je:
- na zlepšenie vyučovacích podmienok základnej školy
294 035,0 EUR
- dočerpanie úveru za rok 2011
37 424,0 EUR
- vrátené prostriedky Európskemu fondu regionálneho rozvoja
- 109 235,0
EUR
Zostáva splatiť:
222 224,0 EUR
Celkový rozbor plnenia výdavkov
Rozpočet na rok 2011
2 640 506,0 EUR
Skutočnosť plnenia
2 599 941,0 EUR, t.j. 98,46%
Bežné výdavky bez plnenia rozpočtu rozpočtových organizácii, t.j. základnej
školy a materskej školy boli plánované vo výške 937 228,0 EUR, skutočné
plnenie bolo 877 225,0 EUR, t.j. 93,60%.
Výdavky verejnej správy boli určené hlavne na
• zakúpenie traktora na kosenie trávnatých plôch za 3 190,0 EUR
• rozvoj obce – bolo vybudované detské ihrisko na Teplickej ulici,
modernizovaný športový areál, dobudovaná ďalšia časť kanalizácie,
dobudovaná zástavka autobusov, rekonštruovaný chodník v Dobrej
• bola zaplatená elektrická remíza odkúpená od železnice, elektrické vozne,
koľaje a výhybky – prevádzka električky prešla do správy obce
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• pokračovala regenerácia centrálnej zóny
• verejné osvetlenie
• vzdelávanie – bol dokončený projekt Zlepšenie vyučovacích podmienok
Základnej školy, kde bola zriadená interaktívna učebňa, zakúpená
výpočtová technika, vybavené jazykové laboratórium a ďalšie nové
vybavenie.
• účelové dotácie na rozvoj telovýchovy, družstvu pozemného hokeja,
miestnej organizácii skautingu a ďalším spoločenským organizáciám
a záujmovým združeniam
• sociálne zabezpečenie občanov – v zariadení opatrovateľskej služby boli
vykonané rekonštrukčné práce a stavebné úpravy .
V roku 2011 boli náklady obce vo výške 1 580 596,0 EUR
výnosy obce
1 520 632,0 EUR
Hospodársky výsledok obce za rok 2011 je – 59 964,0 EUR.
Záporný výsledok spôsobilo hlavne nenaplnenie výnosových položiek – daňové
výnosy samosprávy z podielových daní a zúčtovanie nákladových položiek
došlých faktúr týkajúcich sa roku 2011.
Rezervný fond, ktorý obec vytvára vo výške 10% prebytku hospodárenia
príslušného rozpočtového roka je ku dňu 31. 12. 2011 vo výške 19 704,0 EUR.
Sociálny fond má konečný zostatok 288,21 EUR.
K 31. 12. 2011 mala obec 4104 obyvateľov. V priebehu roka sa k trvalému
pobytu prihlásilo 124 obyvateľov, v rámci obce to bolo 52 obyvateľov.
K prechodnému pobytu sa prihlásilo 12 obyvateľov. Z trvalého pobytu sa
odhlásilo 42 obyvateľov, 18 obyvateľom obec zrušila trvalý pobyt. Aj z týchto
výsledkov vidieť, že obec sa rozširuje a má tendenciu sa stále rozvíjať, čo je dobrá
správa.
Narodilo sa 37 detí.
Zomrelo 40 obyvateľov, z toho 20 mužov a 20 žien.
Uzavretých manželstiev rámci obce bolo 37, rozvodov bolo 13.

Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov v Trenčianskej Teplej
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V obci bolo vytvorených 12 sčítacích obvodov Ich členovia postupne
navštevovali pridelené domy a byty a odovzdávali im sčítacie formuláre, ktoré
potom v stanovený deň zbierali. Sčítanie prebiehalo tak, že do formulárov si
obyvatelia zapisovali údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým
bol 21. máj 2011. Obyvatelia našej obce pristupovali ku sčítaniu zodpovedne
a dopadlo celkom dobre. Veľkú zásluhu majú na tom však sčítací komisári, ktorí
niekedy aj niekoľko razy museli navštíviť príslušné rodiny, aby dostali vyplnený
dotazník. V mnohých prípadoch museli najmä starším občanom pomáhať pri
vypisovaní.
Spolu za obec bolo vyplnených 3941 formulárov o obyvateľoch
1464 formulárov o bytoch
1084 formulárov o domoch.
Trvale žijúcich obyvateľov v našej obci k danému dňu bolo 4075.
Slovensko sa delí na 8 krajov, 79 okresov a 2 927 obcí. Najľudnatejší je
Prešovský kraj, má 169 423 obyvateľov. Obec s najnižším počtom obyvateľov je
obec Príkra v okrese Svidník, má 8 obyvateľov. Zo sčítania je podľa údajov
Slovenského štatistického úradu jednoznačne zrejme , že pribudlo vysokoškolsky
vzdelaných ľudí a slovenčina je materinským jazykom väčšiny obyvateľov.
Trenčiansky kraj má najvyšší index starnutia, má 103,7 obyvateľov vo veku 65
rokov a viac na 100 detí.
Z činnosti obecného úradu
19. januára sa dožila vzácneho životného jubilea 85 rokov obyvateľka obce
Anna Madajová. Zaslúžila sa o šírenie ľudovej kultúry u nás aj vo svete. Už
viac ako 30 rokov sa venuje vyšívaniu a zhotovovaniu teplanského mužského aj
ženského ľudového kroja. Venuje sa aj oprave starých teplanských krojov,
zachovaniu ich pôvodného rázu. Najobľúbenejšie sú jej krojované bábiky, ktoré
potešili mnohých ľudí na Slovensku aj v zahraničí. Mnohí zahraniční Slováci,
pochádzajúci z Trenčianskej Teplej a žijúci v Amerike, Kanade alebo Austrálii
majú vo svojej zbierke bábiky v teplanskom kroji, ktoré zhotovila Anka
Madajová. Jej výrobky reprezentovali našu vlasť aj na výstavách v Montreali
a Bruseli. Naša oslávenkyňa sa venuje aj krojom v ktorých vystupuje spevácka
skupina Teplanka. Upravuje ich, vyšíva nové rukávce, upravuje zástery, prišíva
nové mašle.
Pravidelne sa zúčastňuje na Remeselníckom jarmoku
v Trenčianskych Tepliciach, kde predvádza svoju prácu a návštevníci obdivujú
jej zručné ruky, ktoré vytvárajú takú krásu.
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Obecný úrad, blízki príbuzní aj priatelia a známi zablahoželali Anne
Madajovej k jej krásnemu sviatku, zaželali pevné zdravie, šťastie a istú ruku,
aby sa mohla ďalej venovať svojej obľúbenej ľudovej výšivke.
Tradičný, už 7. ročník osláv fašiangov
fašiangových
ašiangových sviatkov bol tento rok v sobotu 5.
februára na obecnom trhovisku. Boli prítomní Nadšenci v maskách z Trenčína,
vystúpila dychová hudba Dobranka aj spevácky súbor Teplanka. A pripojili sa aj
bratia Ján a Jozef Dobiašoví, veľmi skromní obyvatelia obce, ktorí zaujali
svojim krásnym spevom. Kultúrna komisia odmenila sladkosťami desať detí
v najkrajších maskách. Nechýbalo tradičné občerstvenie, ktoré poskytli miestne
podniky Masovýroba Hôrka a pekáreň MAPEK Plus a všetkým prítomným ho
ponúkali členky kultúrnej komisie a klubu dôchodcov. Na záver zahrala
dychová hudba Omšeňanka. Potom sa účinkujúci presunuli do ďalších obcí
mikroregiónu Teplička a veselicu ukončili v Trenčianskych Tepliciach.
8. marca sa konalo plánované zasadanie obecného
obecného zastupiteľstva
zastupiteľstva. Bolo
veľmi rušné a emocionálne. Starosta obce predložil záverečný účet za rok 2010,
ktorý po dlhších diskusiách poslanci schválili. Najviac pripomienok
k záverečnému účtu mal poslanec Ing. Pavol Masár, ktorý kritizoval, že podľa
jeho prepočtov záverečný účet nesedí so schváleným rozpočtom. Účtovníčka
úradu Emília Krupanová vysvetlila poslancom situáciu so schváleným
rozpočtom, ktorý bol niekoľko razy upravovaný. Tiež hlavná kontrolórka
Zuzana Kravarčíková vysvetlila a potvrdila úpravu rozpočtu. Poslanci
záverečný účet napokon schválili, ale Ing. Pavol Masár a JUDr. Slavomíra
Propperová boli proti.
Poslanci schválili ďalšie dokumenty, potrebné pre
fungovanie úradu, menovite: Štatút obce, Zásady rozpočtového hospodárenia
a Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010. Jednotlivé
referáty podali správu o svojej činnosti za rok 2010.
V novom volebnom období pracujú na obecnom úrade nasledovní
zamestnanci:
Starosta obce
Ing. Milan Berec
Prednosta
RNDr. Zuzana Sklenárová
Evidencia obyvateľstva, majetok obce
Jana Kittová
Matrika, miestne dane a poplatky
Ing. Jarmila Svitanová
Obecná knižnica, webová stránka obce
Zuzana Macková
Sekretariát, personálny referát
Bc. Martina Červeňanová
Podateľňa, obecný časopis
Monika Bubeníková-Mozoláková
Pokladňa, sociálny a bytový referát
Iveta Adamcová
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Kontrolór obce
Účtovníctvo
Stavebný úrad

Zuzana Kravarčíková
Emília Krupanová.
Ing. Milan Hollý, Alojz Langr

Na základe toho, že v roku 2011 bola schválená novela zákona
o hazardných hrách, obecný úrad vykonal kontrolu výherných hracích
automatov,
automatov ktoré sú v pohostinstvách obce. Novela navrhuje od roku 2013
vylúčiť automaty z krčiem a v herniach zakázať používanie alkoholických
nápojov. Obciam dáva právo úplne zakázať automaty a herne na svojom území.
V našej obci sú výherné automaty v nasledujúcich pohostinstvách:
U zlatého jeleňa – 3 automaty
Bistro Zdenka - 1 automat
Biliard Club – 2 automaty
Staroprameň – 1 automat .
Na tieto výherné automaty majú majitelia platné licencie. Je podozrenie, že sú v
obci automaty aj bez licencie a preto bude vykonaná kontrola, či majú vybavené
príslušné povolenia na prevádzku. Mnohí občania schvaľujú zrušenie
automatov, pretože hráčstvo ochudobňuje rodiny a mnohí hráči strácajú
zábranu, sebaovládanie a hrajú stále viac a viac. Niektorí však hovoria, že je to
príjem pre obec, ktorý nie je zanedbateľný a teda nesúhlasia s ich zrušením.
V dňoch 23. – 28. mája pripravila obec v spolupráci s občianskym
združením Diakonie Broumov humanitárnu zbierku odevov, obuvi a bytového
textilu.
textilu Občania privítali takúto možnosť, pretože v každej domácnosti sa časom
nazbiera kopa nepotrebného šatstva a obuvi. Členovia kultúrnej komisie mali
službu v zasadačke Požiarnej zbrojnice, kam občania prinášali vrecia
s obnoseným šatstvom a nepotrebnými vecami. Našli sa tam rôzne zaujímavé
veci, kabáty, kabelky, klobúky, ručne pletené svetre, rôzne druhy topánok,
čižmičiek a sandálov. Nazbierané veci zaplnili veľkú časť zasadačky.
Zástupcovia uvedenej firmy si ich vyzdvihli a odovzdali na triedenie. Nositeľné
veci poskytnú ľuďom v hmotnej núdzi a ostatné odovzdajú na priemyselné
spracovanie. Bola to naozaj užitočná akcia a občania už čakajú, že sa znovu
zopakuje.
Veľký problém je v obci s nelegálnymi skládkami, ktoré sa objavujú často
až v neskutočne nečakaných miestach. Už sme o tomto probléme písali aj
v minulých rokoch. Zástupcovia obce dbajú o to, aby obec bola čistá, pravidelne
poskytujú veľkoobjemové kontajnery, ktoré dávajú možnosť občanom zbaviť sa
nepotrebných vecí. Na každej ulici sú k dispozícií kontajnery na separovaný
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odpad a nebezpečný odpad môžu občania doviezť do kontajnera, ktorý je na
dvore obecného úradu. Lenže to nestačí, stále sú medzi nami nedisciplinovaní
občania, ktorým je to jedno a vyhodia odpad, kde sa im zachce. Na rokovaní
obecného zastupiteľstva 24. júna poslanci schválili, že jeden raz za dva roky pre
každú domácnosť obec na žiadosť občana zabezpečí dodanie veľkoobjemového
kontajnera, ktorý zaplatí iba 150 EUR (kontajner stojí od 200 do 500 EUR
podľa hmotnosti) a ostatok doplatí obec. Je to veľmi dobrý prístup k danej
problematike, a záleží už len na občanoch, ako túto službu využijú.
3. novembra bolo zasadanie obecného zastupiteľstva spojené s verejným
zhromaždením, kde boli prítomní zástupcovia firmy, ktorá vykonáva výstavbu
železničného nadjazdu, zástupca generálneho projektanta a zástupcovia
združenia Železníc Slovenskej republiky, realizátori rekonštrukcie železničnej
trate 4. a 5. etapy na trase Trenčianska Teplá – Beluša. Boli tiež prítomní skoro
všetci obyvatelia Vážskej ulice, ktorá je za traťou a ktorých sa celá
rekonštrukcia bytostne dotýka. Nielen tým, že počas rekonštrukcie všetky
nákladné auta a mechanizmy sa budú denne pohybovať po ich ulici, ale aj tým,
že počas rekonštrukcie bude zastavený jediný prejazd, ktorý majú cez železnicu
a preto autá budú musieť robiť obchádzku cez miestnu časť Dobrá. Obyvatelia
tejto ulice sa obávajú, že ich cesta bude zničená ešte viac ako je doteraz a že
utrpia aj ich domy otrasmi ťažkých mechanizmov. Zástupcovia firmy, ktorá
vykonáva rekonštrukciu podrobne opísali aké práce budú vykonávať, dali k
dispozícii aj technickú dokumentáciu a ubezpečili obyvateľov, že všetko čo bude
počas výstavby zničené alebo poškodené dajú do pôvodného stavu a navyše cestu
ešte aj vylepšia. Najväčší problém vidia obyvatelia Vážskej ulice vo výstavbe
nadjazdu, ktorý sa im zdá veľmi vysoký a hlavne pre chodcov nebezpečný. Boja
sa ako budú prechádzať starší ľudia a deti hlavne v zime. Preto požadujú, aby
jeden z dvoch podchodov, ktoré budú urobené na železničnej stanici bol
predĺžený až na ich ulicu tak, aby ho mohli používať na prechod k stanici a do
obce. Toto však nie je už možné, pretože prípravné práce na výstavbu začali už
v roku 2009 a projekt bol dávno schválený. Predĺženie podchodu znamená ďalšie
finančné prostriedky, ktoré neboli zahrnuté do projektu, čiže musela by ich
hradiť obec, ktorá na to nemá peniaze. Zástupcovia zúčastnených strán
prisľúbili, že ich žiadosť odovzdajú vyšším orgánom, ale už teraz vedia, že táto
žiadosť sa za súčasných podmienok nebude dať zrealizovať.
V mesiaci októbri, ktorý je vyhlásený za Mesiac úcty k starším obecný
úrad pripravil slávnostné posedenie pre jubilujúcich občanov, ktorí sa dožili
v priebehu roka 65, 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Bolo pozvaných celkom 164
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občanov, ktorí sa zapísali do pamätnej knihy obce a boli odmenení kytičkou
kvetov a upomienkovým darčekom. Príjemnú náladu im pripravil spevácky
súbor Teplanka a dychová hudba Dobranka. Starosta obce Ing. Milan Berec
v milom príhovore ocenil ich celoživotnú obetavú prácu a aktivitu, ktorú doteraz
vykonávajú v prospech obce. Zaželal im veľa zdravia, šťastia a pohody
v rodinnom kruhu.
5. 10. sa konalo slávnostné uvítanie detí do života narodených v priebehu
roka, počas ktorého boli zapísané do Pamätnej knihy obce a rodičia detí dostali
pre svoje deti drobné darčeky od starostu obce.
Uvítaní boli:
Ondrej Koštialik
Matúš Zemanovič
Matúš Baáš
Halid Hadjaj
Marcel Herák
Jozef Bango
Ella Betáková
Nikol Dudíková
Lilly Wattova
Natália Juriťáková
Sára Beláková
Timea Rýdza
Lukáš Beníček
Alžbeta Gallová
Lukáš Krajčík
Emma Beláková
Matej Ďurech
Denisa Šandorčínová
Jakub Dobiáš
Timea Petra Brezinová
Peter Kaňa
Lenka Držíková
27. novembra sa v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja
konal slávnostný večer, kde boli ocenení pracovníci v oblasti kultúry za osobitný
prínos k rozvoju kultúry a uchovávanie kultúrneho dedičstva národa. Medzi
ocenenými boli aj obyvatelia našej obce, menovite Pamätný list za osobitný
prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja získali:
Ilja Holešovský – pri príležitosti životného jubilea za svoju viac ako 30
ročnú prácu v oblasti keramickej tvorby.
Ing. H.c. Ivan Masár – za zhromažďovanie, uchovávanie a šírenie
poznatkov o histórii obce, za rozvoj kultúry a obecných tradícií.
Anna Cmarková – pri príležitosti životného jubilea za dlhoročné
pôsobenie v oblasti knihovníctva a prácu s mládežou.
Spevácka skupina Teplanka,
Teplanka, ktorá nechýba ani na jednom spoločenskom
alebo kultúrnom podujatí obce a blízkeho okolia, mala koncom roka ešte jednu
milú udalosť. Bola pozvaná na nahrávanie relácie Slovenskej televízie
televízie
KAPURA.
KAPURA Nahrávanie sa konalo v kúpeľnom parku v Trenčianskych
Tepliciach. Speváčky boli krásne vyobliekané v teplanských krojoch a hoci im
13

bolo veľmi zima – natáčanie sa predlžovalo, niekoľko razy opakovalo a v parku
pod stromami nesvietilo slniečko, natáčanie bezchybne zvládli. Členka súboru
Dana Kováčová zoznámila televíznych divákov s jednotlivými časťami
teplanského kroja a porozprávala o tradíciách teplanskej výšivky. Relácia sa
vydarila, bola vysielania niekoľko razy na televíznom kanáli STV 2, diváci jej
poslali veľa hlasov a naša spevácka skupina sa v súťaži za mesiace november
a december umiestnila na prvom mieste. Ešte dobrou novinou je aj to, že do
svojich radov získala aj mužov spevákov – Jozefa Kubenku, Mariána Ježíka
a Karola Mrázika.
9. 12. 2011 išla električka z Trenčia
Trenčianskych Teplíc do Trenčianskej Teplej
posledný raz ako pravidelná linka.
linka. Len čo sme oslávili storočnicu tejto železnice,
už prišiel jej koniec. Od 10. decembra električka nepremáva a nevie sa ďalej nič
o jej osude. Hovorí sa, že ju prevezme súkromník a bude sa snažiť, aby
premávala aspoň ako historická atrakcia. Ale ktovie ako to dopadne. Obec vyvíja
maximálne úsilie k tomu, aby úzkorozchodná trať aj s električkou prešla do jej
majetku a potom bude ďalej riešiť jej využívanie. Ako je uvedené v správe
o hospodárení, obec odkúpila od Železníc Slovenskej republiky elektrickú remízu,
časť koľají, výhybky a elektrické vozne a bude sa snažiť v rámci možností
zabezpečovať, aby električka premávala do Trenčianskych Teplíc aspoň vo
sviatočných dňoch. Uvidíme, ako sa to podarí.
Dobrovoľní darcovia krvi
Územná rada Slovenského červeného kríža v Trenčíne na slávnostnom
aktíve darcov krvi udelila vyznamenanie Slovenského červeného kríža - plakety
profesora MUDr. Jana Janského a MUDr. Jána Kňazovického týmto občanom
našej obce:
Štefanovi Stehe
Stehelovi
Michalovi Bážovi
Antonovi Gašparíkovi
Stanislavovi Vanekovi
Michalovi Riečickému
Petronele Stopkovej

diamantovú plaketu, daroval bezplatne krv 60 razy
zlatú plaketu, daroval bezplatne krv 40 razy
zlatú plaketu, daroval bezplatne krv 40 razy
zlatú plaketu, daroval bezplatne krv 40 razy
striebornú plaketu, daroval bezplatne krv 20 razy
bronzovú plaketu, darovala bezplatne krv 10 razy.

Svojim humánnym činom prispeli k rozvoju dobrých medziľudských vzťahov
a záchrane ľudských životov.
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Duchovný život obce
Po ukončení opráv, maľovania a výzdoby vnútornej časti kostola sv.
Matúša začala v roku 2011 rekonštrukcia a úprava okolia a vstupného dvora
okolo kostola. Boli vybudované nové chodníky, vydláždená plocha okolo
kostola, vysadené nové trávniky. Tiež boli urobené ozdobné železné brány na
oboch stranách vstupného areálu kostola. Boli upravené a zmodernizované
priestory verejného WC pri kostole, postavený nový stojan na bicykle. Bola
dokončená kaplnka Lurdskej Panny Márie a upravené jej okolie. Teraz je celý
priestor okolo kostola sv. Matúša krásny a dôstojný.
V roku 2011 bolo v našej farnosti:
• pokrstených 33 detí – 18 chlapcov a 15 dievčat
• 18 sobášov
• 53 pohrebov – bolo pochovaných 29 žien a 24 mužov
• 35 detí prijalo sviatosť oltárnu.
V dňoch 23. – 25. septembra 2011 prebiehali v obci oslavy
oslavy 500 rokov vytvorenia
farnosti v Trenčianskej Teplej.
Teplej.
V piatok bola v zasadacej miestnosti Požiarnej zbrojnice otvorená výstava
k tomuto významnému výročiu. Slávnostné požehnanie a otvorenie výstavy
vykonal biskup monsignor Viliam Judák, ktorý vo svojom krátkom príhovore
povedal krásne slová na adresu usporiadateľov výstavy. Zvýraznil prínos
výstavy pre mladých ľudí, ktorí majú možnosť takýmto spôsobom pripomenúť si
historické okamihy rodnej obce. Tiež spomenul súčasnú krízovú situáciu vo
svete, ktorá ľudí svojim spôsobom obohacuje tým, že ich núti ísť dopredu a učí
ich bojovať s prekážkami. Slávnostnú príležitosť spríjemnila dychová hudba
Dobranka a spevácka skupina Teplanka. Potom si všetci prítomní hostia so
záujmom prezreli vystavované historické dokumenty, knihy, brožúry, spevníky,
úradne listiny, dobové fotografie, rodné listy, sobášne listy, rôzne cirkevné
relikvie. Veľmi zaujímavé boli rodinné fotografie obyvateľov obce, ktoré
zachytávajú rôzne okamihy ich života - prvé sväté prijímanie, birmovky, svadby,
oltáriky, iné významné cirkevné udalosti ich rodín a obce. Po prehliadke výstavy
sa pán biskup so sprievodom viacerých dôstojných pánov, prítomných hostí,
starostu a prednostky obce spolu s členmi uvedených súborov vybrali cestou
k miestnej fare. Postupne sa k ním pridávali slávnostne oblečení občania, mnohí
v pekných teplanskych krojoch a tak vznikol krásny sprievod obcou. Všetci
zúčastnení sa zhromaždili pred farou, kde sa pridali aj miestni skauti, členovia
požiarneho zboru, veľa mladých ľudí tiež vyobliekaných v dobových krojoch.
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Potom sa celý tento sprievod spolu s miništrantmi, vzácnymi cirkevnými
hodnostármi, dekanmi z okolitých obcí a občanmi vybrali do kostola na
slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval biskup Mons. Viliam Judák. Na tejto
omši účinkoval aj Zbor slovenských učiteliek zo Žiliny, ktorý mal po omši
slávnostný koncert.
Na druhý deň v sobotu sa konalo slávnostné zasadanie obecného
zastupiteľstva, na ktorom boli prítomní poslanci obce, ako hostia boli pozvaní
starostovia obcí Omšenie a Dolná Poruba, aj primátor mesta Nová Dubnica. Na
začiatok gospelová skupina GOLGOTA zaspievala dve krásne piesne a potom
správca obecnej farnosti ThLic. Marek Hriadel porozprával prítomným o histórii
farnosti, uviedol veľmi veľa zaujímavých historických faktov, ktoré našiel
v ústredných archívoch. Načrel do minulosti farnosti. Porozprával o tom ako
obec aj farské spoločenstvo prekonávali rôzne obdobia svojho pôsobenia, časy
zložité, ťažké, ale aj obdobia pokoja a rozkvetu. Na záver svojho príhovoru
Mons. Marek Hriadel povedal:
„Každý z nás túži rozumieť časom minulým i dnešným a túži byť nasmerovaný
na budúcnosť. Múdry je ten, kto rozumie času, chápe jeho súvislosti a medze,
jeho napredovanie a plynutie, jeho kratučké teraz a jeho obmedzené už nie a ešte
nie. Iba v Bohu sú všetky okamihy času prítomné vo svojej aktuálnosti“.
Prednostka obce RNDr. Zuzana Sklenárová predstavila prítomným tých
občanov obce, ktorí sa svojou každodennou prácou podieľajú na príprave
bohoslužieb, údržbe fary, jej okolia, cintorína, kostola, výzdobe oltára
a drobnými pomocnými prácami pomáhajú udržiavať bežný chod farnosti. Sú to
obyčajní, skromní občania obce o práci ktorých možno ani ostatní nevedia. Za to
im starosta obce a dekan farnosti udelili pamätné plakety, ďakovné listy
a kytičku ruží. Sú to títo občania:
Františka Hollá
Magdaléna Dubačová Július Lukáč
Jozef Báž
Pavol Koštialik
Pavol Rýdzi
Vladimír Sýkora
Ľubomír Gallo
Emília Kľúčková
Karol Ševela
Anton Gavenda
Janka Letková
Helena Šmatláková
Juraj Gavenda
Majka Bukovčáková
Margita Hoštáková
Jozef Veselý
Pavol Pytlík
Jozefa Grambličková Anna Šušuková
Keďže na túto nedeľu – 25. septembra pripadli aj obecné hody, v kostole
sa znova konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval kanonik Ladislav
Belas. Pán kanonik vyzdvihol jednotlivé osobnosti kňazov, ktorí pôsobili v našej
farnosti alebo pochádzali z obce. Pochválil tiež účasť mladých ľudí na týchto
oslavách a najmä krojovaný sprievod od fary až do kostola. Krásne vyobliekaní
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v slávnostných krojoch starší občania, mládež, skauti, miestni hasiči aj deti po
svätej omši vytvorili procesiu okolo novopostavenej kaplnky Lurdskej Panny
Márie. Pre všetkých prítomných bolo pred kostolom pripravené malé
občerstvenie.
Pri tejto príležitosti krátko pripomeniem čo sú to hody, čiže odpust,
hostina – tradičná slávnosť na počesť vysviacky kostola alebo na deň jeho
patróna. Trenčianska Teplá slávi hody na deň Svätého Matúša. Jednou z
najdôležitejších funkcií hodov bola a dodnes ostáva príležitosť na upevňovanie
miestneho povedomia obyvateľov obce, na obnovu spoločenských kontaktov a na
nadväzovanie nových známostí. Hodová slávnosť trvala v minulosti, niekedy aj
dnes, viac dní. Bola to výročná udalosť, ktorá mala viac častí: cirkevnú i
svetskú, rodinnú i obecnú. Príprava hodov bola príležitosťou vyčistiť a upraviť
kostol, ulice, domy i dvory. Deň pred hodmi prichádzali kedysi do obce kramári,
niekedy aj komedianti. Deti mali možnosť zoznámiť sa s jarmočnou kultúrou.
V niektorých väčších obciach, najmä na južnom Slovensku ešte táto tradícia
pretrváva, v našej obci už zanikla. V jednotlivých domácnostiach sa pieklo,
varilo, mládež pripravovala miesto pre muziku. Prvá polovica nedele patrila
kostolu, druhá hostine a zábave. Večer sa väčšina cezpoľných hostí odobrala
domov, ale mládež ostávala. Stretnutia pri tanci boli uznávanou príležitosťou
na nadväzovanie sobášnych známostí. Dodnes je to príležitosť na predstavenie
snúbenca, snúbenice, na návštevu svatovcov. Hody sú tiež príležitosťou na
stretnutie príbuzných a rodákov. Povinnosť prísť na hody majú predovšetkým
deti a súrodenci, ktorí bývajú mimo obce. Na hody sa obyčajne pozývajú aj
priatelia zo zamestnania.
Dobrovoľný hasičský zbor miestnej časti Dobrá oslávil 85 rokov svojej
existencie.
Jej prvým predsedom bol Štefan Gallo, veliteľom Ján Báž, zástupcom veliteľa
Ján Uherka, tajomníkom Jozef Moško, gazdom Ján Gallo, strojníkom Ján
Porada, pokladníkom Jozef Krátky. Podnetom k založeniu zboru bol veľký
požiar v roku 1924, kedy zhorelo 5 domov a iniciatíva Zemskej a okresnej
hasičskej jednoty. Výzbroje a výstroje bolo v tom čase veľmi poskromne a preto
sa členovia poskladali, aby si mohli kúpiť hasičské čapice – vtedy stáli 15 korún.
Hasičský zbor bol veľmi disciplinovaný, účasť na zhromaždeniach bola skoro
vždy stopercentná. Pravidelne cez žatevné obdobie vykonávali obecnú stráž
a nočné služby v požiarnej zbrojnici. Veľkú zásluhu na dobrej práci zboru mal
učiteľ v Dobrej Klement Ondrášik, zbor viedol od roku 1930 do roku 1945.
Počas 2. svetovej vojny bolo v obci päť požiarov, ktoré podnietili zbor k obnove
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a rozvoju svojej činnosti. Rozšírili členskú základňu, prijali mladých členov.
Pravidelne cvičili a udržiavali výzbroj a výstroj v plnej pohotovosti.
Každoročne 4. mája požiarny zbor oslavuje sviatok svojho patróna sv. Floriána,
členovia zboru sa zúčastňujú na slávnostnej svätej omši a poklonia sa obrazu sv.
Floriána s menami zakladajúcich členov zboru z roku 1925. Teraz je predsedom
dobrovoľného hasičského družstva Pavol Koštialik a drží sa týchto slov: Keby
zmizla všetka zloba ľudská, nebolo by treba vojska, polície, sudcov a iných
opatrení, ale hasičstva i vtedy by bolo treba. Tak nám Pán Boh pomáhaj !
Železničná stanica Trenčianska Teplá
Rozhodujúcimi dokumentmi pre železničnú stanicu bolo Nariadenie
generálneho riaditeľa č. 15/2011 o zmene organizačnej štruktúry ŽSR a Projekt
č. 7/2011 Optimalizácia a štandardizácia pracovných pozícií na železničných
staniciach schválený 16. augusta 2011. Uvedené dokumenty výrazne ovplyvnili
počet železničných staníc v sieti ŽSR, ich organizačné usporiadanie a personálne
zloženie.
S účinnosťou od 1. júla 2011 bola vytvorená nová racionálna organizačná
štruktúra Oblastných riaditeľstiev a železničná stanica Trenčianska Teplá prešla
z pôsobnosti Oblastného riaditeľstva Trnava do pôsobnosti Oblastného
riaditeľstva Žilina.
Na základe Projektu č. 7/2011 boli na vybraných staniciach zrušené úseky
krízového riadenia a ochrany, samostatnosť niektorých železničných staníc
a ďalšie typové pozície. Na železničnej stanici Trenčianska Teplá bol zrušený
celý úsek krízového riadenia a ochrany a od 1. októbra 2011 bola touto
činnosťou poverená vedúca strediskovej železničnej stanice Trenčín. Súčasne
bola zrušená typová pozícia inžinier železničnej dopravy pre výstavbu.
V súvislosti s týmito zmenami 15. septembra 2011 prednosta železničnej
stanice Ing. Jan Minář odišiel do predčasného starobného dôchodku a novým
prednostom stanice sa stal Bc. Rudolf Farkašovský.
Personálne obsadenie železničnej stanice k 15
15.9.2011:
.2011:
Prednosta stanice
Bc. Rudolf Farkašovský
Dopravný námestník
Ing. Karol Sýkora
Vedúci technológ
Bc. Roman Pružinec
Komandujúca
Mária Zubová
Samostatný ekonóm
Danka Lobotková
Referent HM a CO
Anna Moravčíková
Samostatný skladník
Ivan Chyba
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Železničná spoločnosť Slovensko si k 1. januáru 2011 u železničnej
stanice Trenčianska Teplá neobjednala výkony pre typovú pozíciu vedúci posunu
– sprievodca rušňov a k uvedenému dátumu bola táto pozícia zrušená
a zamestnanci boli prepustení, resp. preložení do iných staníc. Tiež boli zrušené
typové činnosti posunu a so zamestnancami bol rozviazaný pracovný pomer,
resp. boli preložení do iných železničných staníc. Celkom bolo k 30. júnu 2011 zo
železničnej stanice prepustených alebo preložených 39 zamestnancov.
• Josef Hudec odišiel ku dňu 10. 1. 2011 z typovej pozície vedúci
posunu do starobného dôchodku
• Rudolf Ondráško a Jozef Watta odišli ku dňu 1. 3. 2011 z
typovej pozície vedúci posunu do predčasného starobného
dôchodku
• Posunovači František Prelovský, Pavol Pastorek a Václav Kubr
boli od 1. 4. 2011 preložení do ŽST Bratislava hl.st.
• posunovač Peter Ďuriš bol od 1. 4. 2011 preložený do ŽST
Bratislava Východ
• vedúci posunu Ivan Masiarčin bol od 1. 4. 2011 a referentka HM
a CO Anna Moravčíková od 1. 10. 2011 boli preložení do ŽST
Trenčín
• posunovač Andrej Bečár bol od 1. 2. 2011 a posunovači Rudolf
Čahoj a Milan Krpelan od 1.4.2011 boli preložení do ŽST Nové
Mesto nad Váhom
• pracovný pomer s odstupným skončili 15. 4. 2011 vedúci posunu
Ivan Kovár, Rudolf Uríček, Štefan Kušnier a Milan Masár,
posunovači Viliam Homola, Zdenko Homola, Karol Káger, Emil
Kužela, Marián Putera, Martin Tomášik, Luboš
Luboš Tvrdoň, Ľubomír
Vrábel, Ján Vráblik a Ivan Zúber, 1. 5. 2011 tranzitérky Viera
Blašková, Viera Kalvasterová, Mária Kohútiková, Blanka
Masiarčinová a Antónia Kosecová,
1.6.2011 robotníčka
v doprave Eva Mallová zo zastávky Trenčianske Teplice.
• 15. 4. 2011 zomrel v pracovnom procese Miroslav Homola dozorca
výhybiek.
VÝKONY ŽELEZNIČNEJ STANICE
Osobná doprava
• Východiskové vlaky
• Končiace vlaky

8 376, t.j. 93,01 %
8 996, t.j. 98,08 %
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Nákladná doprava
• Východiskové vlaky
2 283
• Končiace vlaky
2 297
• Tranzitné vlaky
5 488
• Tranzitné so spracovaním
719
• Počet privesených vozňov 28 562
Pri bodovom hodnotení staníc, železničná stanica Trenčianska Teplá získala
307,87 bodu.
Od 1. mája. Železničná spoločnosť Slovensko výrazne obmedzila
výkony vo verejnom záujme a bola zrušená takmer tretina spojov. To sa týkalo
tiež trate Trenčianska Teplá – Vlársky průsmyk a trate Trenčianka Teplá –
Trenčianske Teplice.
Železničná spoločnosť Slovensko, si neobjednala žiadne výkony na trati
Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice a nadriadené orgány usilovne rokujú
o predaji alebo prenájme tejto trate.
STAVEBNÉ ÚPRAVY železničnej stanice
Medzistaničný úsek Ilava - Ladce
V roku 2011 pokračovala výstavba úseku trate Nové Mesto nad Váhom
– Púchov, ktorý je súčasťou V. európskeho koridoru. Bol modernizovaný
medzistaničný úsek Ilava – Ladce na rýchlosť 160 km/hod. Súčasne bola
vybudovaná nová zastávka Košeca vrátane nadjazdu a bezbariérového prístupu
cestujúcich na nástupištia.
Modernizácia železničnej stanice Trenčianska Teplá
Koncom augusta sa začalo budovanie nadjazdu na trenčianskom
záhlaví, kabelizácia a ďalšie s tým súvisiace práce. Od novembra začala
rekonštrukcia výpravnej budovy stanice.
NEHODOVÉ UDALOSTI
Kategórie A
Vážne nehody
Kategórie B
Menšie nehody
B 4 –B 6 iné nehody
Kategória C 1 lom koľaje
PREVÁDZKOVÉ PORUCHY
D 1 nebezpečná jazda vlaku

A5 2
B3 1
2
2
2
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D4
D5
D6

porucha zariadenia infraštruktúry
infraštruktúry
porucha železničného vozidla
roztrhnutie vlaku

1
1
1

Od 1.11. došlo k zmene pohraničnej prechodovej stanice zo železničnej stanice
Nemšová na železničnú stanicu Horné Srnie.
Poľnohospodárske
Poľnohospodárske družstvo Trenčín – Opatová
Poľnohospodárske družstvo vzniklo zlúčením poľnohospodárskych
družstiev Trenčianska Teplá, Dobrá a Opatová v roku 1975 so zameraním na
poľnohospodársku výrobu a poskytovanie rôznych služieb.
V súčasnej dobe sa zameriava na:
- živočíšnu výrobu - výrobu mlieka a chov jatočného a zástavového
dobytka - podiel na tržbách dosiahol v tomto roku 51,4%
- rastlinnú výrobu - produkciu obilnín, olejnín, cukrovej repy a krmovín podiel na tržbách v tomto roku dosiahol 42,3%
- služby - prenájom objektov, skladovanie, vývoz septikov a iné služby podiel na tržbách v tomto roku dosiahol 6,3%.
Počas celého hospodárskeho roka prevládali nevyrovnané klimatické podmienky.
Hlavne suchý začiatok jari a neskoršie veľké zrážky, premenlivé leto a znovu
suchá jeseň nepriaznivo ovplyvnili pestovanie repky, naopak počasie prospelo
cukrovej repe.
Rastlinná výroba
Všetky pestované plodiny okrem kukurice na zrno a jarnej pšenice dosiahli
lepšie výnosy ako v roku 2010. Celková produkcia obilnín bola 1055 t , čo je na
úrovni roku 2010. Repka dosiahla produkciu 118,8 t , čo je len 60% výnosu
v porovnaní s rokom 2010. (časť repky musela byť zaoraná). Kukurica na zrno
dosiahla produkciu 130,4 t čo je viac o 59,2 % ako v predchádzajúcom roku.
Produkcia cukrovej repy bola vo výške 3666,5 t , čo predstavuje nárast o 17,8 %
oproti roku 2010. Cukrová repa dosiahla najlepší výsledok v cukornatosti za celú
éru pestovania a to 19,3 %, výnos bol 63,1 t/ha. Cena za tonu dosiahla 36,52
EUR.
Sója mala produkciu 90,3 t a slnečnica 89,3 t.
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Hektárové výnosy t/ha
Ozimná pšenica
Jarná pšenica
Kukurica na zrno
Repka ozimná
Sója
Cukrová repa
Slnečnica

Pšenica ozimná
Pšenica jarná
Repka
Kukurica na zrno
Cukrová repa
Sója
Slnečnica

2011
4,53
2,99
4,08
1,99
2,31
63,11
2,34

2010
4,16
3,36
3,22
1,88
2,31
56,63
-

Vyhodnotenie
Vyhodnotenie produkcie tržných plodín
Skutočná
Plán
Rozdiel Plnenie v %
produkcia v t
v tonách
925,00
816,00 109,00
113,40
130,00
176,00
-46,00
73,90
118,80
114,00
4,80
104,20
130,40
192,00
61,60
67,90
3 666,50
3 245,00 121,50
113,00
90,30
78,00
12,30
115,80
89,30
80,00
9,30
111,60

Celkové tržby rastlinnej výroby z vlastných výrobkov dosiahli 363 923,0 € čo
je viac o 63 369,0 € ako predchádzajúci rok.
Kladný hospodársky výsledok v rastlinnej výrobe aj napriek zvýšenej produkcii a
zvýšených cien niektorých komodít ako repka a pšenica bol dosiahnutý len vďaka
dotáciám, ktoré boli 234 114,0 €.
Celkový zisk rastlinnej výroby bol 108 267,0 €, čo je viac o 15 869,0 € ako
v roku 2010.
Živočíšna výroba
Hlavná činnosť živočíšnej výroby bola nezmenená a to produkcia mlieka
a jatočného dobytka. Produkcia mlieka v roku 2011 bola 1 263 tisíc litrov čo je
menej o 39 tisíc litrov ako v roku 2010. Predaných bolo 1 224 tisíc litrov.
Priemerná realizačná cena bola 0,319 €/l čo je o 0,035 €/l viac ako v roku 2010.
Veľkým problémom zostáva nízka výkupná cena mlieka. Priemerná produkcia
na kravu dosiahla 6 544 litra. Došlo k ďalšiemu poklesu produkcie mlieka, kde
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hlavnou príčinou je nízky stav dojníc čo
zabezpečením objemových krmovín.

priamo súvisí s nedostatočným

Vyhodnotenie stavu hovädzieho dobytka a produkcie mlieka
Stav k 31.12.2011
Stav hovädzieho
556 ku
kusov
dobytka
Z toho dojníc
197 ku
kusov
Výroba mlieka
1.263 tisíc
tisíc litrov

Plán
570 kusov

Rozdiel
-14 kusov

205 kusov
1.312 tisíc litrov

-8 kusov
-49 tisíc litrov

Celkové tržby živočíšnej výroby z vlastných výrobkov boli 442 266,0 € čo je
mierny nárast asi o 0,3 % spôsobený zmenou ceny mlieka, ktorá ani tak
nedosiahla výšku ceny spred štyroch rokov. Tržby z predaja základného stáda
dosiahli 30 863,0 €, čo je menej o 10 295,0 € ako v roku 2010. Aj keď boli na
živočíšnu výrobu poskytnuté dotácie v rôznych formách v celkovej výške
73 104,0 €, dosiahnutý výsledok je stratový vo výške 225 048,0 € - je o 25 694,0
€ horší ako v roku 2010.
Na hospodársky výsledok má vplyv stále nízka cena mlieka, nedostatočné
znižovanie nákladov, nízka produkcia mlieka a pokles dotácií.
Služby
Dosiahnuté tržby zo služieb boli vo výške 54 529,0 €. Najväčší objem
tržieb bol z prenájmu objektov a to 39 986,0 €. Doprava a práce
mechanizmami dosiahla tržby 3 302,0 €, ostatné služby 11 241,0 €. Nie je
predpoklad, že sa objem služieb bude zvyšovať pre pokles záujmu o prenájom
hlavne z dôvodu technickej zastaranosti objektoch, ktoré sú družstvom
nevyužívané a nie sú vhodné na prenájom. To isté platí aj o dopravných
službách.
V roku 2011 boli obstarané hmotné investície
vo výške 197 444,0 €,
z toho:
• samostatné hnuteľné veci - traktor JD,
dodávkové vozidlo DUCATO, kosačka
vo výške 119 061,0 €
• základné stádo
vo výške 78 383,0 €
Investície hradili z vlastných zdrojov a úveru.
V roku 2011 bol zrealizovaný jeden projekt na čerpanie prostriedkov z
fondov Európskej únie vo výške 26 721,0 €.
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Základná škola
Na začiatku zápisu si pripomenieme, že škola oslávila v tomto roku 40.
výročie svojho otvorenia. Školu obyvatelia nazývajú nová škola, pretože štátna
ľudová škola bola v obci od roku 1913, ale bola v inej budove – nazývanej dolná
škola. Vtedy bola ešte s vyučovacím jazykom maďarským. Až v roku 1918 sa
začalo vyučovanie v rodnom slovenskom jazyku. Postupne však táto škola
nestačila, dokúpila sa ďalšia budova bývalého hotela New York, vyučovalo sa
až v troch budovách, ktoré však časom už neboli vyhovujúce. Preto sa rozhodlo
o výstavbe novej školy na území obce nazývanom Hrádky.
V budove sa začalo vyučovať 23. septembra 1971. Bola to nová, na tú
dobu veľmi moderná priestranná škola, mala 22 tried a odborné učebne,
navštevovalo ju 576 žiakov. Pre porovnanie teraz má škola 258 žiakov – čiže
iba polovicu. Mala pekné telocvične – veľkú aj malú, šatne, krásnu veľkú
jedáleň, proste bola to nová škola. Trochu nevýhodou bolo, že sa nachádzala
mimo centra obce, dosť ďaleko pre malé deti. Ale vtedy chodila každú hodinu
úzkorozchodná električka z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc a deti
z tak nazývaného horného konca sa vozili do školy električkou až na železničnú
stanicu a odtiaľ to už mali iba kúsok.
Zloženie vtedajšieho učiteľského zboru bolo nasledujúce:
Ladislav Doms
riaditeľ školy
Pavol Rekem
zástupca riaditeľa
Katarína Valocká
zástupkyňa riaditeľa
Vyučujúci:
Marta Čechvalová, Mária Pavlacká, Anna Rekemová,
Antónia Hromádková, Silvia Gendiarová, Mária
Šagátová, Anna Hudecová, Zlatica Mazúrová,
Štefánia Plánková, Gabriela Farkašová, Oľga
Budayová, Ruženka Zelková, Milan Mojžiš, Jozef
Doboš, Marika Wilheimová, Ľudmila Zavališová,
Jana Kolníková, Dušan Kolník, Ján Hudec, Anna
Hoštáková, Jozef Žáčik, Anna Zajacová, Ján
Strieška, Jozef Pavlacký, Mária Dokupilová, Štefan
Košúth, Vlasta Hulenyiová.
Od 1. 7. 2002 je základná škola v správe obce. V minulom roku bola škola
kompletne zmodernizovaná a vybavená novou počítačovou technikou, novým
nábytkom a školskými pomôckami – je to opísané v minuloročnom zápise.
Oslavy tohto významného výročia sa konali 24. októbra, na ktoré boli
pozvaní zástupcovia Krajského školského úradu, bývalí pedagógovia,
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zamestnanci, žiaci školy, predstavitelia obce, žiaci špeciálnej školy internátnej
a zástupcovia partnerskej školy z Uherského Ostrohu. V rámci osláv sa konali
rôzne športové súťaže, vedomostné súťaže, otvorená hodina dejepisu s využitím
interaktívnej tabule. Poobede bola slávnostná akadémia, kde žiaci predviedli
pozvaným hosťom pestrý kultúrny program.
Súčasne vedenie
vedenie školy je nasledujúce:
nasledujúce:
Riaditeľka školy
Mgr. Ivana Majorošová
Zástupkyňa školy
Mgr. Libuša Čermáková
Ekonomický úsek
Tatiana Sluková
Účtovníčka
Beáta Komorníková
Pedagogický zbor
1. stupeň:
I.A
Mgr. Gabriela Mercellová
I.B
Mgr. Zuzana Pšenáková
II.A
Mgr. Anna Červeňanská
II.B
Mgr. Jana Štefúnová
III.A
Mgr. Viera Damboráková
III.B
Mgr. Martina Pračková
IV.A
Mgr. Lucia Gancarčíková
IV.B
Mária Balážová
2. stupeň

V.A
Mgr. Barbora Burianová
V.B
Mgr. Martin Marko
VI.A
Mgr. Mariana Schönová
VI.B
Mgr. Beáta Vavrová
VII.
Mgr. Andrea Kostolná
VIII.
Ing. Gabriela Zúberová
IX.
Mgr. Marta Brunovská
Školská družina + školské stredisko záujmovej činnosti:
Anna Neupauerová – vedúca,
Bc. Silvia Kadlecová, Mgr. Veronika Pažitná, Mgr. Petra Ozimá.
Ostatní vyučujúci:
Mgr. Ján Bunčák, Mgr. Marek Hriadel, Miroslava Hiblerová- asistentka
triedneho učiteľa, Mgr. Zuzana Hiadlovská, Mgr. Róbert Hasidlo, Mgr. Marika
Balušíková, Mgr. Jana Zigová – špeciálna pedagogička.
Rada školy pracuje v nasledujúcom zložení:
Predseda:
Mgr. Viera Damboráková
Zástupca pedagógov:
Mgr. Beáta Vavrová
Zástupca zamestnancov:
Beáta Komorníková
25

Zástupcovia rodičov:

Ján Frýdecký
Ing. Daniela Kohútová
Peter Kadlec
Mária Robotová
Zástupcovia zriaďovateľa:
Milan Kubík
Ing. Milan Hudcovský
RNDr. Miroslav Sklenár
Škola má 15 učební, ktoré sa využívajú na denné vyučovanie, 8 odborných
učební (2 počítačové učebne, samostatné učebne pre hudobnú výchovu, anglický
jazyk, nemecký jazyk, prírodopis, fyziku, chémiu), má dve telocvične, školskú
jedáleň, 4 oddelenia školského klubu, školskú knižnicu. Učebné pomôcky
pravidelne dopĺňa podľa potrieb a požiadavky vyučujúcich. Učebne jazykov sú
vybavené najmodernejšími učebnicami a literatúrou. Nástenné tabule a jazykové
tabuľky sú k dispozícii každému žiakovi..
K 30. 6. 2011 školu ukončilo 28 žiakov 9. ročníka a jeden žiak 7. ročníka.
Od roku 2001 škola pravidelne polročne vydáva časopis ŠKOLOVINY.
ŠKOLOVINY
Šéfredaktorkou je Mgr. Mariana Schönová. Časopis je po grafickej stránke
veľmi pestrý, obsahuje veľa obrázkov, fotografií zo života školy. Publikuje rôzne
zaujímavosti a praktické rady pre žiakov, aj tvorbu žiakov – prvotiny, básne
a poviedky. Je možné si ho prezrieť aj na webovej stránke školy.
Najčastejšie mená žiakov v škole: Martin, Veronika, Karolína, Simona
Pre voľný čas detí škola pripravila nasledujúce záujmové krúžky:
PC junior Šach
Mgr. Martin Genzor
Aj počítač vie čarovať
Ing. Gabriela Zúberová
Tanečný krúžok
Mgr. Zuzana Pšenáková
Futbal – Florbal - chlapci
Mgr. Róbert Hasidlo
Futbal – Florbal – dievčatá
Mgr. Róbert Hasidlo
Vybíjaná
Mgr. Zuzana Hiadlovská
Tenis pre pokročilých
Mgr. Eva Mydlová
Športové hry
Mgr. Róbert Hasidlo
Stolný tenis
Mgr. Róbert Hasidlo
Tenis pre začiatočníkov
Mgr. Petra Ozimá
Tvorivá práca s učebnicou matematiky
Mgr. Marta Brunovská
Tvorivá práca s učebnicou slovenského jazyka
Mgr. Mariana Schönová
Angličtina hrou
Miroslava Hiblerová
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V krúžkoch pracovalo spolu 287 žiakov, v školskom klube detí bolo 98 žiakov.
Stručne zo života školy:
• 21. januára Výbor ZRPŠ a vedenie školy pripravili pre rodičov a priateľov
školy tradičný PLES. Čistý zisk z podujatia bol venovaný škole. Ako
sponzori prispeli skoro všetky firmy a organizácie pôsobiace v obci a tiež
firmy z blízkeho okolia.
• 3. a 4. februára sa v škole uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Zapísali 35
detí, prijatie dvoch detí odložili na budúci rok.
• 9. februára škola pripravila pre svojich žiakov Karneval. Deti sa veľmi
tešili na tento deň, obliekli sa do veľmi pekných masiek – predstavili sa
víly, šašovia, trpaslíci, Snehulienky, lesné zvieratá, princezné, princovia,
piráti, zbojníci. Všetci sa veselo zabávali a tancovali.
• 20. marca škola uskutočnila v zasadačke požiarnej zbrojnice Vítanie jari.
V spolupráci s umeleckou školou predviedli veselý program plný zábavy,
oddychu a dobrej nálady.
• Celý týždeň od 20. apríla do 27. apríla prebiehal v škole Týždeň hlasného
čítania. Toto podujatie vyhlasuje združenie Orava, v tomto roku sa
uskutočnilo už desiaty krát. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. stupňa. Vydali
sa na dobrodružnú cestu do sveta fantázie – na cestu medzi planéty.
Počas siedmich dní navštívili sedem planét. Každý deň si vyfarbili jednu
z planét z hracieho plánika a odpovedali na jednu otázku. Tak získali
sedem indícií, ktoré ich doviedli k vyriešeniu otázky.
Napríklad: Ako sa volá miesto, kde zastal čas a kde prežívajú všetky
zabudnuté príbehy?
Odpoveď: V antikvariáte.
• Deti zo školského klubu navštívili Dopravnú akadémiu v Trenčíne. Mali
možnosť vyskúšať si riadenie modelov vlakov a ich prevádzku cez počítač.
Študenti Dopravnej akadémie zoznámili deti s históriou a modernizáciou
železničnej dopravy. Deti si okrem nezabudnuteľných zážitkov odniesli aj
historické lístky, ktoré sa používali v minulosti.
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• Deň matiek deti oslávili 8. mája v zasadačke požiarnej zbrojnice, kde
pozvali svoje mamičky, aj všetkých obyvateľov obce. Predviedli im
program plný pekných piesní, básničiek a tancov. Pridali aj kytičky
kvetov.
• 31. mája bol na celom Slovensku vyhlásený čitateľský maratón a pokus
o prekonanie rekordu vo verejnom čítaní. Tento rekord aj dosiahli, pretože
sa zapojilo 30 480 čítajúcich. Zapojili sa aj žiaci našej základnej školy.
Čítanie prebiehalo v školskej knižnici, kde za účasti pracovníčok obecnej
knižnice čítalo celkom 112 žiakov 1. aj 2. stupňa. Projekt vznikol s cieľom
pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry
pre detského čitateľa.
• V júni sa v škole konal Olympijský festival detí a mládeže Slovenska.
Začal sa slávnostným otváracím ceremoniálom, počas ktorého bol
zapálený symbolický olympijský oheň a súťažiaci zložili slávnostný sľub.
Súťažilo sa v troch kategóriách:
• Olympijské hviezdičky – žiaci 1. a 2. ročníka – súťažili v skákaní vo
vreci, preskakovaní olympijských kruhov, slalome medzi kužele,
slalome na chodúľoch
• Olympijské nádeje – žiaci 3. a 4. ročníka – súťažili vo futbale a
vybíjanej
• Žiaci 5. až 8. ročníka – súťažili v behu, skoku do diaľky, hode
kriketovou loptičkou, gymnastike.
Okrem toho každá trieda riešila aj kolektívny vedomostný test
o olympizme a riešila úlohy z oblasti ochrany životného prostredia.
• 6. júna sa začal pre mnohých žiakov radostný týždeň, ktorý bol plný
dobrodružstiev. V týchto dňoch sa konala Škola v prírode na Krahuliach.
Zúčastnilo sa 22 žiakov školy z 3.A a 3.B triedy. Spolu s učiteľkami
Mgr. Luciou Gancarčíkovou a Bc. Silviou Kadlecovou strávili
nezabudnuteľný týždeň v presnom strede Európy.
• 3. 6. škola usporiadala podujatie „Nočná škola“. Bola to rozlúčka
deviatakov so školou, ktorí odovzdali svoje deviatacké žezlo svojim
nástupcom – ôsmakom. Na podujatie sa všetci tešili, lebo očakávali
vzrušujúce dobrodružstvo. Prihlásilo sa viac ako 140 žiakov. A bolo sa
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na čo tešiť. Po diskotéke so súťažami bolo pripravené občerstvenie
a potom sa začala ďalšia súťaž „Pevnosť škola“. Zmiešané družstvá zo
všetkých ročníkov museli splniť desať dobrodružných úloh. V pivnici bolo
väzenie pre zajatcov, ktorým sa nepodarilo načas splniť úlohu. Potom boli
rôzne dobrodružné súťaže a dobytie pevnosti ŠKOLA. Tí mladší potom
išli spať a žiaci II. stupňa pokračovali v zábave. Čakala ich prehliadka
strašidelnej nočnej školy. Bola pripravená hrôzostrašná trasa nočnou
školou so strašidlami a divnými zvukmi. Žiaci sa pohybovali iba za svetla
bateriek, čo bolo pre nich veľmi vzrušujúce. Vyvrcholením bol tanec
duchov. Ráno pri raňajkách vyhodnotili všetky súťaže a víťazným
družstvám odovzdali sladkú odmenu – tortu. Všetci boli unavení, ale plní
dojmov z tohto neobyčajného podujatia a zážitkov odchádzali spokojní
domov.
Škola už pravidelne zabezpečuje zber papiera. Tento rok sa jednotlivé triedy
umiestnili v zbere papiera takto:
Umiestnenie tried:
Víťazi v jednotlivých triedach:
1. V. A
2645 kg
1. Veronika Trusková V.A 1103 kg
2. III. A 1690,5 kg
2. Michal Vlna
VI. 486 kg
3. VI.
1676 kg
3. Tomáš Repka
IV.B 443 kg
4. V.B
1348,5 kg
4. Matúš Košút
III.A 424 kg
5. I.B
894 kg
5. Adriána Pružincová VII. 414 kg
6. IV.B 875 kg
6. Veronika Kadlecová I.B 330 kg
7. II.B
837 kg
7. Adam Vácval
I.A 329 kg
8. I.A
725,5 kg
8. Lenka Provazníková V.B 324 kg
9. VII.
719,5 kg
9. Simona Rajníková
III.B 290 kg
10.IV.A 596 kg
10. Pavol Bajčík
IV.A 275 kg
11.III.B 503 kg
11. Lenka Johaníková II.A 243 kg
12.II.A
443,5 kg
12. Natália Cifrová
IX. 211 kg
13.IX.
211 kg
13. Karolína Ježíková II.A 122 kg
14.VIII. 151,5 kg
14. Jakub Dobiaš
VIII. 77 kg
Víťazi umeleckých
umeleckých súťaží
súťaží:
Olympiáda v anglickom jazyku Dominika Gunárová, Zuzana Podhorská
Rozprávkové vretienko
Tereza Porošinová
Šaliansky Maťko
Simona Bežáková, Tereza Porošinová
Trenčianske hodiny
Adriana Pružincová – okresné kolo 3. miesto
Hviezdoslavov Kubín
Emma Hiadlovská,
Kristína Zemanovičová,
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Lenka Dvorská, Veronika Masárová,
Nikola Gangurová
Slávik Slovenska
Diana Provazníková,
Dominika Gunárová
Biblická olympiáda – krajské kolo Štefan Ptáček, Martina Dvorská,
Pavol Košút
Štúrov a Dubčekov
rétorický Uhrovec okresné kolo Veronika Masárová – 3. miesto
Šach - okresné kolo
Štefan Ptáček, Marek Frydecký, Lenka
Zúberová
Vedomostná súťaž o olympizme
okresné kolo –
Dominika Sádecká, Zuzana Podhorská,
Peter Motúz
Európa v škole – kolektívna práca Adriana Pružincová
- okresné kolo
Mária Svitanová, Veronika Masárová
Olympiáda v slovenskom jazyku okresné kolo – Magdaléna Vyhlídalová
Žiačka 9. ročníka Magdaléna Vyhlídalová získala aj krásne 2. miesto
v celoslovenskom kole literárnej súťaže „Fair play – čestne súťažiť, čestne
žiť“. Na súťaž ju pripravila učiteľka Mariana Schönová. Jej práca mala
názov Zajac na olympiáde, kde opísala ako sa zvieratá rozhodli zorganizovať
olympijské hry pre zvieratá, ako zajac všetkým prekabátil a súťaž vyhral, ale
iba pomocou rôznych podvodov. Na záver napísala poučenie: Bohužiaľ,
pravda a česť dnes nie vždy víťazia a lož nemá vždy krátke nohy... Necháme
to tak...???
Víťazi spoločenskovedných
spoločenskovedných súťaží:
Matematická olympiáda
Okresné kolo 5. ročník
Okresné kolo 6. ročník
Pytagoriáda
okresné kolo 3. ročník
okresné kolo 4. ročník
okresné kolo 5.ročník
Geografická olympiáda
okresné kolo
okresné kolo
Chemická olympiáda

Daniela Kohútová, Adam Kunda
Diana Štrauchová
Terézia Porošinová Úspešný riešiteľ
Ján Svitana Úspešný riešiteľ
Michal Kunda Úspešný riešiteľ
Matej Porošin 8. miesto
Jakub Svrbík 4. miesto
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9. ročník okresné kolo
Dejepisná olympiáda
okresné kolo
Technická olympiáda
okresné kolo
Víťazi športových súťaží:
Na bicykli bezpečne
okresné kolo:
Futbal – okresné kolo
Floorbal – okresné kolo
Stolný tenis

Peter Motúz – Úspešný riešiteľ
Dominik Seriš, Marek Masár
Branislav Riečický – 5. miesto

Jakub Svrblík – 3. miesto,
Matej Porošin, Simona Bežáková,
Mária Zúberová – 2. miesto
staršie žiačky 2. miesto
staršie žiačky 2. miesto
Ján Svitana, Mária Svitanová, Adriana
Pružincová

Ján Svitana získal titul Majster školy v stolnom tenise.
• 5. ročník výstavy Plody jesene pripravili žiaci v školskej knižnici, kde
priniesli bohatú nádielku krásnych a originálnych jesenných plodov.
Vyrobili z nich rôzne ozdoby a dekoratívne predmety, ktoré vystavili pre
ostatných žiakov.
• 25. októbra škola oslávila Medzinárodný deň školských knižníc.
Predchádzala tomu dvojtýždňová príprava, kedy žiaci jednotlivých tried
pracovali s textom, písali listy spisovateľom, tvorili pexesá, leporelá,
ilustrácie kníh a dramatizácie obľúbených rozprávok alebo príbehov.
Vyvrcholením bolo slávnostné pasovanie prváčikov za čitateľov
a čestných občanov rozprávkovej krajiny ČÍTANKOVO. Každý prváčik
predniesol básničku alebo zaspieval pieseň, či vymenoval najobľúbenejšie
postavy z rozprávok. Boli odmenení pamätnou záložkou do knihy
a drobnou sladkosťou. Rozprávkové postavy pripravili žiaci 9. triedy.
• 6. decembra zavítal do školy Mikuláš aj s pomocníkom – čertom. Deti
mali radosť nielen preto, že sa v tento deň neučili, ale potešili ich aj
darčeky – sladkosti, ktoré dostali od Mikuláša. Za odmenu mu predviedli
nacvičený program. Mikuláš, Mikuláš, kedy k nám sa zatúlaš...? Už sme
všetci zvedaví, či sa tvoj koč zastaví.

31

Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola internátna
25.VÝROČIE ZALOŽENIA
ZALOŽENIA ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Špeciálna základná škola internátna tiež oslavovala, a to 25. výročie
svojho založenia. Prvýkrát otvorila svoje brány pre 30 žiakov so stredným
stupňom mentálneho postihnutia v školskom roku 1986/1987. Pod vedením
riaditeľky PaedDr. Evy Tobolkovej mala v prvých rokoch mala škola 8 ročníkov,
neskôr 10. V školskom roku 1998/1999 otvorili jednu triedu v rámci experimentu
- učebné osnovy pre praktickú školu. Experiment sa podaril a od roku 2000
okrem špeciálnej školy funguje aj praktická škola. Žiaci tejto školy sa učia
manuálnej zručnosti, učia sa variť a piecť, pripravujú sa na život v rodine, na
sebaobsluhu a vykonávanie praktických prác v domácnosti. Chodia na prax do
skleníkov poľnohospodárskej firmy FLÓRA, kde sa učia pestovať rastliny.
V roku 2005 škola vybudovala keramickú dielňu, kde sa žiaci učia vyrábať rôzne
keramické predmety.
Založenie školy oslávili v priestoroch zasadačky Požiarnej zbrojnice, kde
žiaci a zamestnanci pripravili pre pozvaných hostí a rodičov pútavý program
pod názvom „Náš život - kvapky v mori času.“
času V úvode programu vystúpila
tanečná skupina Korzo pod vedením Vladimíra Ondroviča. Hovorené slovo sa
striedalo so zaujímavými hudobnými kreáciami, či dramatizáciou. Celé
vystúpenie hovorilo o minulosti a súčasnosti Špeciálnej základnej školy. Do
predstavenia bol zapojený každý, od najmenšieho žiačika až po najstarších
dospelých žiakov Praktickej školy. Pozvanie prijali mnohí hostia - detský domov
Ilava - Klobušice, denný stacionár Trenčín, bývalí žiaci i rodičia, zástupcovia
obecného úradu. Prítomný bol aj prednosta Krajského školského úradu - Ing.
Ondrej Divinský, ktorý v závere programu povedal ďakovné slová všetkým, ktorí
sa podieľajú na formovaní osobností žiakov s mentálnym postihnutím.
28. januára 2011 žiaci Špeciálnej základnej školy internátnej aj žiaci všetkých
troch ročníkov Praktickej školy internátnej dostali vysvedčenia. Ich polročná
snaha získať čo možno najviac nových poznatkov počas prvého polroka bola
odmenená veľmi dobrým hodnotením. Vysvedčenia žiakom odovzdali triedne
učiteľky školy a boli prítomné aj vychovávateľky žiakov. Počas odovzdania
vysvedčenia si žiaci spolu s pedagógmi urobili slávnostné posedenie pri zákusku
a káve. Niektorí žiaci vyjadrili svoje pocity a myšlienky pri odovzdávaní
vysvedčenia.
Marek: „ Známky na vysvedčení sú dôležité. Moje známky nie sú super
výborné, ale aspoň sa snažím byť dobrým človekom“.
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Lukáš: „ Všetko, čo sa naučím v škole - variť, stolovať, pracovať v záhrade,
prácu na počítači , prácu v domácnosti... isto raz použijem v praxi. Je
dôležité získať šikovnosť vo všetkom, aby som nebol niekomu na príťaž.“
Barborka : „ Učím sa rada, teší ma, keď sa mi v škole darí.“
Dominika: „ Budem sa snažiť zlepšiť si matematiku. Lepšie mi ide slovenský
jazyk a literatúra. Matematika je dôležitá, používame ju s mamou
pri nákupe.“
Koncom januára škola pripravila pre svojich žiakov branné cvičenie
s cieľom osvojiť si správanie v určitých situáciách ohrozujúcich život. Naučiť ich
zvládnuť určité situácie, zamerané na telesnú a zdravotnú zdatnosť a tiež starať
sa o zvieratá a vtáctvo v zime. Vyskúšali si krátke športové disciplíny – krátky
beh, chôdzu v nerovnom teréne, nesenie zraneného, zdolávanie prekážok
v prírode. Cvičeniu predchádzali teoretické prednášky v škole s praktickými
ukážkami. Takýmto spôsobom sa škola snaží posilniť kladné morálne vlastností
žiakov- trpezlivosť, vytrvalosť, húževnatosť. A žiaci aj dokázali, že zvládajú
prekážky a že sú trpezliví.
Na základe vzájomnej spolupráce v rámci projektu „Otvor srdce - podaj
ruku“ pripravili skauti pre žiakov školy KARNEVAL 2011.
Už na začiatku februára sa v škole objavil veľký plagát s nasledujúcim textom:
Všetkým deťom - veľkým, malým,
na známosť sa dáva,
že sa v našej škole chystá
nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu - krásavci aj krásky,
prichystajú dopredu
na karneval masky.
Všetci sa na karneval veľmi tešili, pripravovali si masky, nacvičovali program,
pripravovali súťaže, posielali pozvánky, ktoré si sami vyrobili. A v túžobne
očakávaný deň 8. marca sa klubovňa školy zmenila na rozprávkovú ríšu. Tešili
sa malí aj veľkí, bola dobrá zábava a perfektná diskotéka. Karneval otvorila
Mgr. Katarína Adamíková, ktorá privítala hostí, skautov a skautky z 31.
zboru Irmy Ševcechovej z Trenčianskej Teplej a z Omšenia a bývalých žiakov,
ktorí navštevujú záujmový útvar „Slnečnice“ v Novej Dubnici . Po úvodnom
tanci brušných tanečníc nasledovala promenáda masiek. Porota zložená zo
zástupcov skautov, rodičov a školy mala náročnú úlohu – vybrať najkrajšie
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masky. Nechýbala dobrá nálada a ani malé občerstvenie. Tanec sa striedal so
súťažením, kým sa porota radila a radila... Na záver karnevalu slávnostne
odovzdali skautovi Jakubovi Milkovi logo na projekt „Otvor srdce – podaj
ruku“, ktoré deti vyrobili na krúžku tvorivých dielní z keramiky. Rovnaké logo –
srdce s detskou rukou - bude zdobiť aj priestory školy.
Začiatkom júna sa žiaci mladších ročníkov zúčastnili Dňa hier a zábavy v
Špeciálnej základnej škole v Trenčíne. Privítala ich riaditeľka školy a primátor
mesta Trenčín Richard Rybníček, ktorý poprial súťažiacim veľa športových
úspechov. Žiaci boli rozdelení podľa veku do jednotlivých športových disciplín.
Súťažili v behu na 60 metrov, skoku do diaľky a vo vrhu guľou. Športovému dňu
neprialo počasie, preto zvyšok dňa deti strávili v interiéri školy pri diskotéke.
Na záver vyhodnotili jednotlivé disciplíny. Za našu školu Kristián Bota, žiak 7.
ročníka získal 2. miesto v behu na 60 metrov.
V rámci projektu Zelená škola žiaci Špeciálnej základnej školy a
Praktickej školy internátnej absolvovali exkurziu v čističke odpadových vôd v
Kamenickej Doline. Sprevádzal ich pán Ondrej Nemec, ktorý im vysvetlil
kompletný proces čistenia vody. Terén bol šmykľavý a preto opatrnosť bola na
prvom mieste. Pomaly sa presúvali k jednotlivým objektom. Ide o najkvalitnejšiu
pitnú vodu v okolí Trenčianskych Teplíc, až po miestnu časť Dobrá Trenčianska Teplá. Voda steká prirodzenou cestou, jedná sa o gravitačný
prameň. Na záver si urobili pár spomienkových fotografii a odniesli si nielen
pekné suveníry od Trenčianskej Vodohospodárskej spoločnosti, ale aj zaujímavé
zážitky.
Pri príležitosti Dňa Zeme škola pripravila pre svojich žiakov aj exkurziu
v Zbernom dvore v Novej Dubnici. Tu obyvatelia mesta bezplatne odovzdávajú
akýkoľvek komunálny odpad, objemný a stavebný odpad, elektro - odpad,
nebezpečný odpad, použité oleje a odpad zo zelene. Je tu zriadené chránené
pracovisko, kde pracuje 12 ľudí zo zdravotným znevýhodnením. Celým areálom
ich sprevádzala Mgr. Katarína Bašná, ktorá im priblížila problematiku
triedenia odpadu na jednotlivé zložky. Žiakov zaujala najmä linka na triedenie
plastov, kde sa plasty triedia podľa farby a druhu - až do 16 skupín. Tieto sa
potom zlisujú na lise do balíkov, aby sa zmenšil ich objem kvôli preprave, až
potom putujú k jednotlivým odberateľom. Takto lisujú aj obaly z mlieka
a papier.
Že to škola s triedením odpadu a ochranou životného prostredia myslí
skutočne vážne vidieť aj na nástenke v škole. Je tam heslo: „Teraz svetom toto
letí, separujme odpad, smeti! Naša škola separuje, prírodu tak ochraňuje“. Sú
tam znázornené všetky predmety, ktoré je nutné separovať. V škole majú aj
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nádoby na triedený odpad. V tejto činnosti spolupracujú aj s miestnymi skautmi
počas výletov do prírody, kde si vytýčili heslo „Za čistú prírodu“.
19. mája sa v Praktickej škole internátnej uskutočnil Metodický deň pod
heslom „ Komu je práca radosťou, tomu je život šťastím...“ Bol pripravený pre
špeciálne základné školy v ktorých nie je zriadená praktická škola, ktorá
poskytuje žiakom možnosť fyzicky a psychicky dospieť. Učí ich samostatnejšie
žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať na chránenom
pracovisku. Cieľom je pripraviť žiakov s prihliadnutím na ich danosti, stupeň a
typ postihnutia na život v rodine, na sebaobsluhu, na vykonávanie
jednoduchých prác, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich na prácu
profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých činností,
spravidla pod dohľadom inej osoby. Na metodickom dni sa zúčastnili
pedagogickí pracovníci zo špeciálnych základných škôl v Ilave, Púchove,
Dubnici nad Váhom, Bánovciach nad Bebravou, riaditeľka Detského domova v
Klobušiciach, pedagogická pracovníčka zo Špeciálnej základnej školy spojenej s
materskou školou v Uherskom Hradišti, zástupca pracovno-rehabilitačného
centra „Lepší svet“ v Trenčíne. Otvorená hodina bola z vyučovacieho predmetu
zdravotná výchova pre 2. ročník, zameraná na učivo o tráviacej sústave,
vylučovacej sústave. Žiaci pracovali s pripravenými pracovnými listami
a individuálnymi pomôckami. V 3. ročníku bol prezentovaný vyučovací predmet
ručné práce. Žiaci ukázali výrobu keramiky a jej využitie na rôzne príležitosti
v bežnom živote. Žiaci 2.ročníka ukázali prácu s odpadovým materiálom - jeho
využitie ako dekoratívneho materiálu, ozdobné stehy- vyšívanie. Pedagogickí
pracovníci sa zoznámili s obsahovým zameraním učebných plánov Praktickej
školy.
Materská škola
Je potešiteľné, že záujem o umiestnenie detí do materskej školy sa v obci
stále zvyšuje. Svedčí to o tom, že obec sa rozrastá a získava mladých ľudí. Preto
v minulom roku obec pomohla rozšíriť materskú školu a zrekonštruovala ďalšiu,
piatu triedu pre malých školákov. Miestnosť ešte nebola vybavená a preto
riaditeľka školy veľmi privítala iniciatívu spoločnosti Hammam, menovite jej
predsedníčky Eve Pastorkovej, ktorá poskytla sponzorský dar - účelové
vybavenie tejto triedy. Poďakovanie patrí aj manželom Gabike a Petrovi
Luptákovcom, ktorí škole poskytli detský nábytok v hodnote 330 EUR.
Riaditeľka materskej školy vyjadrila úprimné poďakovanie sponzorom a svoju
vďaku vyjadrila verejne v časopise Teplanský občasník.
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Vo februári pripravil kolektív obidvoch prevádzok materskej školy pre
svojich zverencov zimný karneval plný radosti a veselosti. Rodičia pripravili
deťom krásne masky a tak sa deti premenili na tancujúce zvieratká, rozprávkové
postavičky alebo hrdinov z dobrodružných filmov. Do tomboly prispeli sponzori
aj rodičia, deti dostali chutné občerstvenie a drobné darčeky.
V marci už tradične v obidvoch prevádzkach školy oslávili Marec – mesiac
knihy návštevou knižníc, kde si čítali na pokračovanie obľúbené rozprávky
a podľa Rozprávky o lastovičke vyrobili leporelo pre svojich mladších
spolužiakov. Starší žiaci spolu s učiteľkami pripravili dramatizáciu známych
rozprávok. Veľmi zaujímavá bola beseda so spisovateľom pánom Rudolfom
Dobiášom, rodákom z Dobrej, ktorému deti kládli všetečné otázky, živo s ním
diskutovali o jeho detstve aj tvorbe, dostávali od neho láskavé a múdre
odpovede. Ako prekvapenie mu pripravili dramatizáciu leporela o dopravných
prostriedkoch podľa jeho básne „Kam idete autíčka?“.
V rámci vzdelávacieho plánu o ochrane prírody deti na vychádzkach do
blízkeho okolia pozorovali prvé kvety a hmyz. Všímali si okolie, ktoré ľudia
devastujú a často zanechávajú v prírode odpadky. Preto si aj za pomoci
učiteliek upratali školský dvor a tešili sa z prvých jarných lúčov.
Deň vtákov – 1. apríl deti oslávili na stretnutí s miestnymi sokoliarmi na
ihrisku v Dobrej. Tu mali možnosť uvidieť zblízka nočných dravcov – plamienku
driemavú, výra skalného a denných dravcov – sokola rároha a orla skalného.
Obdivovali majestátnu krásu vtákov, jemnosť ich peria, aj nebezpečenstvo ich
pazúrov a zobákov. Potom v škole vzrušene opisovali tento zážitok a nakreslili
veľmi pekné obrázky.
Veľmi zaujímavá bola výstava kresieb žiakov školy v zasadačke Požiarnej
zbrojnice – boli tam nakreslené zážitky z cvičného poplachu profesionálnych
hasičov z požiarneho a záchranného zboru z Trenčína. Deti strávili s nimi
krásny deň, plný nových zážitkov, ktoré vyjadrili vo veršíkoch aj na výkresoch.
Kreslili najmä požiarne auto, striekanie hadíc, horiace domy a stromy, hasičov
v bezpečnostných odevoch. Pekne výkresy nakreslili naše trojčatá – Filipko,
Karolinka a Pavlínka Veselovskí, Filipko Blaho, Jakubko Podolan, Jasmínka
Janotková, Simonka Vlnová.
Výber z veršov, ktoré deti zložili za pomoci svojich učiteliek:
Pozor, pozor, stačí iba málo,
Aby sa nám v lese niečo stalo.
Pred vodou, no najmä pred ohňom,
Každé dieťa chráni si svoj dom.
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Dymí hora, dymí les,
Akoby doň udrel blesk!
Kto si blízko, neváhaj,
Na pomoc sa ponáhľaj!
Sme najmladší, ale šikovní,
Možno aj budúci hasiči!
V materskej škole v Dobrej sa žiaci tešili na tradičné Tvorivé dielne
a oslavy jesene. Pripravovali si svetlonosov, figúrky z jesenných plodov a pekne
vyzdobili školský dvor. Pozvali svojich rodičov a predviedli im dramatické
pásmo s piesňami a súťažili v zbere zemiakov. Po zotmení púšťali lampióny
šťastia a želali splnenie svojich tajných detských snov. Dostali aj sladkú odmenu
od pani Vincencie Švančarovej – jesienkové medaile s medovníkovým srdiečkom.
Spolu s rodičmi ochutnali makové a lekvárové trhance z osúchov z cukrovej repy.
V 4. triede obecnej materskej školy je 14 žiakov, ktorí sa pripravujú na
vstup do prvej triedy základnej školy a 9 žiakov o rok mladších. Škola úzko
spolupracuje s rodičmi detí, ktorí im pomáhajú nielen pri príprave rôznych
aktivít, nacvičovaní programu, ale aj pri opravách a údržbe tried alebo hračiek.
Napríklad pani Michala Pardubická, ktorá učí na dopravnej akadémii poskytla
možnosť navštíviť túto školu, prezrieť si jej priestory, vyskúšať si dopravný
trenažér, prezrieť si model železničnej trate s funkčnými vláčikmi, vagónmi,
signalizačnými zariadeniami a tunelmi. Na spiatočnej ceste deti cestovali
poschodovým vlakom Alžbeta, čo bolo pre nich tiež krásnym zážitkom.
Poďakovanie patrí aj pani Milote Maderovej, ktorá sprevádzala svoju dcérku
Lauru - mala nohu v sadre a nechcela prísť o krásny zážitok, preto mama
pomáhala šťastne zdolať cestovanie vlakom nielen jej ale aj ďalším deťom.
V októbri – mesiaci úcty k starším deti navštívili dom opatrovateľskej
služby, kde jeho obyvateľom predviedli pekné piesne a zarecitovali básničky,
zároveň im darovali vlastnoručne vyrobené malé darčeky. Babičky boli milo
prekvapené a spolu s deťmi si aj zanôtili známe piesne z mladosti.
Jednota dôchodcov Slovenska
Členky organizácie spolu so speváckou skupinou Teplanka reprezentovali
našu obec na krajskej prehliadke speváckych súborov v Dubnici nad Váhom .
Zišlo sa tam 12 súborov, ktoré predviedli veľký koncert pod názvom „SAMI
SEBE“. Okrem nášho súboru tam boli súbory z Považskej Bystrice, Púchova,
Zubáku, Tuchyne, Kočkoviec, Chocholnej, Dohnian, Stankoviec, Melčíc, Nového
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Mesta nad Váhom a Dubnice nad Váhom. Na záver všetky zúčastnené súbory
zaspievali spoločne pieseň Spievanky, spievanky... čo bolo krásnym zavŕšením
tohto podujatia.
Ako každoročne, aj v tomto roku sa členky Jednoty dôchodcov našej obce
zúčastnili na Teplickom remeselníckom jarmoku. Predviedli krásne teplanské
výšivky, krojované bábiky a ukážky ručných prác.
Príjemnú atmosféru
vytvorila aj spevácka skupina Teplanka, ktorá zaspievala ľudové piesne nášho
regiónu.
V septembri organizácia uskutočnila tradičné opekanie klobások
a slaninky na dvore u pána Pavla Koštialika v Dobrej. Bolo výborné počasie aj
dobrá nálada, ku ktorej prispela aj harmonikárka Olinka Drietomská.
Ďalšou príjemnou akciou bol výlet vlakom do Piešťan. Účastníci výletu si
prezreli vynovené mesto, zastavili sa v Kúpeľnom múzeu pri Sklenenom moste.
Potom si dali oddychovú prestávku a posedeli na lavičke v parku. Poobede sa
plavili výletnou loďou a obdivovali krásu okolitej prírody a scenériou rieky Váh.
Bola to zaujímavá poznávacia cesta.
Klub dôchodcov
Poskytuje pomoc pri zabezpečovaní spoločenských udalostí v obci
a organizuje oddychové a spoločenské akcie pre svojich členov. Prvým podujatím
bol JUNIÁLES, ktorý bol pripravený na veľmi dobrej úrovni s chutným
občerstvením, dobrou hudbou a spevom bratov Dobiašových. Potom to bol
turistický výlet na Suché Potoky spojený s opekaním klobásky a slaninky
v prírode a zájazd na termálne kúpalisko v Podhajskej. Výbor pripravil ešte
jeden zájazd do termálnych kúpeľov Horné Saliby, kde je vybudovaná veľmi
pekná relaxačná a oddychová zóna. Zájazd bol spojený s návštevou Slovenského
Grobu, kde mali účastníci zájazdu objednanú husacinu s tradičnými lokšami
a husacou pečienkou. Výlet sa vydaril, ale husacina ich sklamala. Porcie boli
malé a cena vysoká. Aj taká je teraz doba.
Najobľúbenejším podujatím našich dôchodcov je vianočné posedenie pri
tanci a speve. Bolo tomu tak aj v tomto roku. V úvode si účastníci zaspievali
pieseň Tichá noc, ktorá navodila krásnu vianočnú atmosféru pri sviečkach
a chutnom občerstvení. Celkove bolo prítomných 94 členov organizácie.
Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov
Táto organizácia zameriava svoju činnosť na udržiavanie stykov s tými
občanmi, ktorí vykonávali základnú vojenskú službu alebo spolupracujú
38

s armádou s cieľom oživovať vojenskú tradíciu a pripomínať mladým uplynulé
roky. Veľkú pozornosť organizácia venuje stálej údržbe a úprave Pomníka
padlých, ktorý je postavený v centre obce. Pomník vytvoril v roku 1928
akademický sochár Vojtech Ihriský na počesť 75 občanov obce, ktorí zahynuli
v bojoch počas prvej svetovej vojny. Slávnostné odhalenie pomníka bolo 28. l0.
1928. Okrem toho počas oslobodzovacích bojov na konci druhej svetovej vojny
prišlo o život 10 miestnych občanov. Mená týchto obyvateľov boli neskôr
vytesané do tohto pamätníka a tým sa pamätník stal symbolom slobody v obci
Trenčianska Teplá. Členovia organizácie sa pravidelne starajú aj o údržbu
a úpravu pomníka, ktorý bol postavený v roku 1949 pri hroboch 15 rumunských
vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní obce. Mená niektorých padlých sú známe,
ale niektoré majú iba nápis neznámy. Každoročne v deň výročia oslobodenia
obce členovia organizácie vyslúžilých vojakov, vedenie obce, členovia hasičského
zboru, aj bežní občania
prichádzajú sa pokloniť pamiatke padlých
hrdinov, položiť veniec kvetov k pamätníku obetiam prvej a druhej svetovej
vojny aj k hrobom rumunských vojakov.
Okrem pravidelnej schôdzkovej činnosti, výbor organizácie poskytuje
v prípade úmrtia svojho člena, finančný príspevok rodine pozostalých. Suma je
stanovená podľa dĺžky členstva v organizácii daného člena:
- členstvo do 10 rokov príspevok 40 eur
- členstvo do 20 rokov
55 eur
- členstvo do 30 rokov
70 eur
- členstvo nad 30 rokov
100 eur.
V tomto roku sa výbor zišiel päť razy, priemerná účasť členov bola 79,6 %.
Výročná členská schôdza bola 13. februára, kde bolo prítomných 68 členov, účasť
predstavovala 70,83 %. Je veľa členov, ktorí v stanovenom termíne nezaplatia
členský príspevok. Opakované nezaplatenie výbor rieši vylúčením člena
z organizácie. V tomto roku bol na vlastný podnet vylúčený Patrik
Farkašovský.
V roku 2011 organizácia prijala štyroch nových členov: Rudolfa Žideka
ml., Rudolfa Hoštáka, Mareka Režného a Ing. Jozefa Tisu. V roku 2011
zomreli dvaja členovia: Miroslav Grman a Jozef Habánik.
Základna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Členovia výboru sa už dlhší čas zaoberali myšlienkou vybudovať nad
obcou náučný chodník, kde by mohli občania vyjsť a pokochať sa okolitou
prírodou v lokalite Háj, ale hlavným iniciátorom bol tajomník Ing. Rudolf
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Šandora. Jeho myšlienku sa v tomto roku podarilo zrealizovať. Členovia výboru
svojpomocne zhotovili drevené náučné stojany s informáciou o lokalite, prerezali
husté porasty, vybudovali chodník a vyznačili cestu turistickými značkami.
Vytvorili štyri vyhliadkové miesta – l. Skaličky nad kostolom, 2. a 3. Skaličky
nad starým cintorínom a 4. Kríž. Náučný chodník začína pri novom cintoríne
a končí na lúke nad kameňolomom v miestnej časti Dobrá. Ďalej možno
pokračovať po zelenej značke turistickej trasy až k Opatovskej chate. Zostalo
ešte veľa práce, aby bol náučný chodník kompletný a preto organizácia vyzvala
na pomoc ostatné spoločenské organizácie obce. Aj sama bude v tejto práci
pokračovať.
Za účelom rozšírenia odborných poznatkov výbor pozval na odbornú
prednášku skúseného ovocinára Ondreja Vranu z Omšenia, ktorý členov
organizácie zoznámil s pestovaním drobného ovocia a priniesol na ochutnávku
výrobky zo svojej úrody – džemy a ovocné šťavy. Okrem toho členovia
pravidelne navštevujú výstavy ovocia a zeleniny konané v okolitých mestách
a obciach, ale hlavne výstavu Záhrada Trenčín a Výstavu Jahrada – súťaž
o najlepšie jablko a hrušku roka v Trenčíne. Členovia si môžu prečítať odborné
články a zaujímavosti pre záhradkárov vo vývesnej skrinke pri obecnom úrade,
ktoré sú pravidelne aktualizované. Výbor poskytuje svojim členom aj odborný
časopis Poradca záhradkára.
Na výročnej členskej schôdzi výbor konštatoval, že organizácia má 54
platiacich členov, ale aktívne sa zúčastňuje 34 členov. Ostatní sú pasívni. Na
tejto schôdzi výbor ocenil prácu členov a zablahoželal im k životnému jubileu.
Boli to: Stanislav Chupko, Štefan Pytlík, Vladimír Režný, Karol Šebák, Rudolf
Švec.
Slovenský skauting 31. zbor
Prvými podujatiami skautov začiatkom roka bolo organizovanie školení
pre svojich členov. Najskôr sa školili v skautskom centre a potom dvaja skauti
boli vyslaní na školenie v Lesnej škole v Brezne. Školenie ukončili v apríli
záverečnou skúškou, získali dekrét a povolenie Ministerstva školstva pracovať
s deťmi a mládežou.
Vo februári cez jarné prázdniny pripravili pre svojich členov Valentínsku
párty. Zostavili jednotlivé páry, ktoré medzi sebou súťažili a hrali sa rôzne
spoločenské hry. Na záver skupiny vystúpili so svojim programom plným zábavy
a tanca.
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27. februára oslávili sviatok skautov „Thinking day“. Oslavuje sa na celom
svete, pretože je to deň narodenín zakladateľa skautingu. Naši skauti ho oslávili
na spoločnom stretnutí v Omšení .
V marci 1. oddiel skautov zorganizoval celodenný výlet do Podhradišťa,
kde si preverili svoje znalosti v zakladaní ohňa a varenia v prírode. Varili
v kotlíku, v ešuse aj na panvici. Potom si urobili spoločný výstup na Čertovu
skalu, kde sa učili liezť po lane pomocou dračieho uzla.
19. marca miestni skauti súťažili so skautmi z Omšenia a Slatiny nad
Bebravou v rôznych športových disciplínach – v stolnom tenise, minifutbale,
skoku cez švihadlo, vybíjanej a prekážkovom behu.
28. mája skauti pripravili pre svojich najmladších členov 1. ročník
záujmovej činnosti „Zvedavka obecná“. Učili sa o histórii obce, zisťovali
a porovnávali ceny v obchodoch, študovali cestovné poriadky vlakov
a autobusov, hovorili o významných rodákoch obce. Deti táto činnosť veľmi
zaujala a preto budú v tejto činnosti pokračovať. Tiež urobili školenie
fotografovania, ktoré viedol skúsený fotograf a kameraman brat Rúfus. Zaujalo
to hlavne dievčatá, ktoré už dnes veselo fotografujú všetky podujatia.
V júni zbor skautov pripravil pre svojich členov celodenný výlet do
skautského múzea v Ružomberku. Bola tam putovná medzinárodná výstava
zameraná na históriu skautingu, zásady fungovania a skladania skautského
sľubu v rôznych štátoch sveta. Potom ešte organizovali dvojdňovú poznávaciu
výpravu včielok a vĺčat na tajuplný ostrov pod Vápčom. Úlohou deti bolo
zakresliť miesto kde sa nachádzajú, znázorniť zem pomocou prírodných
predmetov. Potom vystúpili na Vápeč odkiaľ bol krásny výhľad na okolité mestá
a dediny. Je to dosť náročný výstup aj pre dospelého človeka a je obdivuhodný
entuziazmus detí. Preto im aj veľmi chutil pripravený obed, Po krátkom
odpočinku dostali deti úlohu hľadať ukrytú fľašu s tajomným nápisom, ktorý
mali rozlúštiť. Deťom sa to podarilo a potom išli na spoločné kúpanie v malom
jazere. Výlet splnil svoje poslanie a naučil deti prekonávať prekážky v lese.
Cez letné prázdniny skauti odcestovali autobusom na celý týždeň
do Česka a usadili sa v Hrádku pri Vlašimi. Pôsobí tam kňaz – rodák
z Omšenia, ktorý im tento zájazd pomohol vybaviť. Bývali v prerobenej starej
škole, niektoré staršie deti v podsadách. Navštívili aj Prahu a prezreli si jej
najvzácnejšie pamätihodnosti. Potom vycestovali do mesta Kouřim a prezreli si
jeho známu zvonicu, kde sú zvony otočené srdcom hore. Našli si veľa nových
priateľov a plánujú pripraviť s nimi medzinárodný tábor.
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých.
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V roku 2011 nastala zmena vo výbore základnej organizácie. Predsedom
organizácie sa stal Ján Frýdecký, podpredsedníčkou Magdaléna Homolová,
pokladníčkou Margita Janesová, ekonomickú dokumentáciu spravuje Anna
Frýdecká. Skupinárkami sú Helena Holecová, Irena Rajníková, Mária Wattová
a Jozefína Droppová, členom výboru PaedDr. Jozef Farkašovský.
Nový výbor sa rozhodol spropagovať svoju činnosť, utužiť spoluprácu
s ostatnými spoločenskými organizáciami v obci tým, že každoročne v mesiaci
júni bude pripravovať Memoriál Stanislava Frýdeckého. Na prvý ročník sa
veľmi zodpovedne pripravili a prizvali k spolupráci aj mladých skautov. Do
súťaže sa prihlásilo 28 členov organizácie a súťažilo sa v šiestich športových
disciplínach.
Víťazmi sa stali:
Kolky
1. miesto Marta Bajčíková
2. miesto Pavol Droppa
3. miesto Magda Slováčková
Kocky

1. miesto Valéria Farulová
2. miesto Anna Frýdecká ml.
3. miesto Anna Vyhlídalová

Hod na cieľ –

1. miesto Lýdia Straňáková
2. miesto Anna Frýdecká ml.
3. miesto Pavol Droppa

Šípky

1. miesto Pavol Droppa
2. miesto Ladislav Stanček
3. miesto Jana Kurinská

Krúžky

1. miesto Margita Janesová
2. miesto Magda Slováčková
3. miesto Mária Wattová

Streľba

1. miesto Jozef Farkašovský
2. miesto Marián Damborák
3. miesto Jana Kurinská

Poháre víťazom odovzdala prednostka obecného úradu RNDr. Zuzana
Sklenárová. Po súťaži čakalo prítomných malé občerstvenie a spoločenské
posedenie. Výbor základnej organizácie verejne poďakoval sponzorom
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memoriálu, ktorí pomohli zorganizovať toto podujatie – Obecný úrad, Potraviny
GM Gazdík, Mäsovýroba Hôrka, pekáreň MAPEK, Leoni Dobrá. Za
organizačnú pomoc vyjadrili poďakovanie aj miestnym skautom.
Futbalový oddiel
V našej obci dlhodobo aktívne hrajú oblastné futbalové súťaže žiaci,
dorast aj muži. Žiaci a dorastenci hrajú II. triedu oblastnej súťaže a veľmi sa im
darí. V skupine A sú starší žiaci na 1. mieste a takisto v skupine A dorastenci sú
na 1. mieste. Darí sa im aj preto, že sa o nich zodpovedne stará tréner Patrik
Farkašovský. A samozrejme aj chlapci sú disciplinovaní, zodpovedne pristupujú
k tréningovému procesu a preto dosahujú dobré výsledky. Naopak v mužskom
tíme nie sú dobré výsledky, v tejto sezóne sú dokonca na poslednom 16. mieste.
Podpísal sa na tom aj odchod vedúceho hráča Libora Šuberta do Opatovej. Hra
hráčov je pomalá, nedokážu bodovať ani v domácich zápasoch. A potrebujú aj
oddaných fanúšikov.

Použité pomôcky pri spracovávaní kronikárskeho zápisu:
1. Záverečný účet obce Trenčianska Teplá
2. Teplanský občasník č. 1 – Apríl 2011, č. 2 – September 2011, č. 3 –
December 2011
3. Pravda 21. mája 2011
4. Príloha SME 31. decembra 2011
5. Trenčianske noviny číslo 39 z 3. 10. 2011
6. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska
7. Správa Štatistického úradu SR
8. Údaje z internetu
9. Vlastné zápisy zo spoločenských udalostí obce
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