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Úvod
Úderom silvestrovskej polnoci začal rásť slovenský dôchodkový vek. K jeho úrovni
62 rokov pripočítali 76 dní, teda priemerný rast očakávanej dĺžky života v penzijnom
veku za ostatných niekoľko rokov. Ženy s dvomi a viac deťmi budú naďalej odchádzať do
penzie o čosi skôr (vo veku 59 – 61 rokov), keď spoločný dôchodkový vek s časom len
postupne dobiehajú. Predlžovanie pracovného života pomôže udržateľnosti verejných
financií
5. apríla poslanci Národnej rady SR zrušili amnestie Vladimíra Mečiara z 3. marca
a 7. júla 1998 a milosť exprezidenta SR Michala Kováča svojmu synovi z 12. decembra
1997. V máji Plénum Ústavného súdu SR potvrdilo, že amnestie udelené expremiérom
Vladimírom Mečiarom a milosť udelená exprezidentom Michalom Kováčom svojmu synovi
neplatia.
V novembrových regionálnych voľbách utrpeli porážku extrémisti. Nenaplnili sa
obavy, že krajské parlamenty zhnednú. Extrémisti prepadli aj vo voľbách poslancov.
V ôsmich krajských zastupiteľstvách získali len dve kreslá. Voľby ukázali, že pokiaľ sa
bude voči extrémistom vystupovať politickými prostriedkami a jednotne, nepredstavujú
veľkú silu. V regionálnych voľbách utrpel vážne straty aj SMER, stratil štyri kreslá
županov. V našom kraji kandidát Smeru Jaroslav Baška uspel a svoje kreslo udržal,
získal 50,0 % hlasov, tiež v Nitrianskom kraji sa udržal kandidát Smeru Milan Belica.
Pokiaľ ide o kreslá župných poslancov, víťazmi sa stali nezávislí kandidáti. Získali 161
miest z celkového počtu 416 kresiel v ôsmich zastupiteľstvách. Smer mal straty, obsadil
88 kresiel. Z opozície sa darilo hlavne mimoparlamentnému KDH, ktoré má 47 poslancov.
Prekvapením bola účasť ľudí vo voľbách. Prišlo vyše 1,3 milióna voličov, čo predstavovalo
takmer 30 percent zo všetkých oprávnených voličov. Stále je však účasť veľmi nízka.
Podrobné výsledky volieb uvedieme v samostatnej kapitole.
Takmer po celý rok rezonovala na Slovensku kauza dvojakých potravín. Trinásť
rokov života v zjednotenej Európe umožnilo ľuďom lepšie spoznať život na oboch
stranách bývalej železnej opony, slovenský spotrebiteľ je informovanejší, uvedomelejší
a sebavedomejší. Našinci spoznali pestrú európsku kuchyňu aj potraviny. Zistili, že jedna
únia má dve úrovne kvality. Potravinová téma dvojakých potravín zjednotila krajiny V4,
ku ktorým sa potom pridali aj ďalšie nové členské krajiny. V októbri Slovensko zvolalo do
Bratislavy potravinový summit, ktorý priniesol zvrat vo vnímaní potravín dvojakej kvality.
Výsledkom bolo prijatie záväzku, že Európska komisia pripraví jednotnú metodiku
testovania potravín, čo odstráni tento nedostatok. Na jeseň vznikol na Slovensku aj
potravinový problém – bol nedostatok masla a vajec a tu si slovenskí spotrebitelia
uvedomili, čo znamená sebestačnosť vo výrobe potravín. Na záver roka ešte vznikol
problém s kvalitou spišských párkov, pri kontrole sa zistilo, že z deviatich výrobcov sa
ani jeden nepridŕžal správnej receptúry.
Zo svetovej politiky bolo v januári najsledovanejšou udalosťou prevzatie Bieleho
domu republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom. Vo svojom prvom prejave
prehlásil, že od dnešného dňa bude len Amerika na prvom mieste. Jeho rozhodnutia boli
rozporuplné a kontroverzné. Po boji so súdmi sa mu podarilo presadiť nariadenie
o zákaze vstupu na územie USA migrantom z viacerých krajín, kde žijú najmä moslimovia.
Preto v USA narastá aj rasové napätie. Trump odmietol klimatickú dohodu, podkopáva
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dohodu s Iránom o jadrovom programe, vystúpil z UNESCO, skončil s dohodou o voľnom
obchode v ázijskej oblasti, zvýšil napätie na Blízkom východe uznaním Jeruzalema.
Na začiatku roka bola uzavretá obchodná dohoda medzi Európou a Kanadou, ktorá
je vnímaná ako najkomplexnejšia obchodná dohoda, akú kedy Európska únia uzavrela a má
slúžiť ako vzor pre obchodné dohody s inými krajinami.
Bol to rok, keď si Európska únia pripomínala svoju šesťdesiatku. Po
predchádzajúcich šokoch z referenda o brexite a výsledku amerických prezidentských
volieb s napätím čakala, či sa vo voľbách vo viacerých štátoch EÚ potvrdí trend rastu
krajnej pravice, tá sa však vo väčšine prípadov k moci nedostala. Voľby boli v piatich
členských krajinách – v Holandsku, vo Francúzsku, v Nemecku – pre Merkelovej CDU
dopadli s najhorším výsledkom. V Rakúsku a Česku zvíťazili strany, ktoré migrantov
jednoznačne odmietajú. Rakúsko si zvolilo najmladšieho premiéra v Európske únii.
Za rok 2017 prišlo do Európskej únie ilegálne asi len tretina migrantov (cca 180
tisíc) oproti roku 2016. To znie ako dobrá správa, ale nie je to tak, lebo 180 tisíc je
hrozivé číslo. K poklesu dochádza najmä pod silným tlakom domáceho obyvateľstva
postihnutých krajín a dôvodom sú uzavretie macedónsko-gréckej hranice, dohoda
s Tureckom, spolupráca s líbyjskou pobrežnou hliadkou a posilnenie európskej agentúry
na ochranu vonkajších hraníc.
Svet čoraz viac ohrozuje terorizmus. Skoro každý mesiac sa stal niekde vo svete
teroristický útok. Už 8. januára zabíjal kamión v Jeruzaleme a medzi posledným útokom
v New Yorku, kde 11. decembra na Manhattane explodovala nálož, sa stali štyri útoky
v Londýne, ďalšie dva v Paríži. Teror sa nevyhol ani Štokholmu, Manchestru, Hurgade,
Barcelone či Petrohradu. Európska ani americká polícia si s takýmito útokmi zatiaľ nevie
poradiť.
22. júla zomrel národný umelec, zakladateľ, umelecký vedúci a choreograf
umeleckého súboru Lúčnica profesor Štefan Nosáľ. Slovenská verejnosť sa s ním
rozlúčila 28. júla v historickej budove Slovenského národného divadla. Od roku
1949 pôsobil ako sólista súboru Lúčnica. Od roku 1951 súbor viedol ako choreograf
a vedúci tanečného súboru. V roku 1980 pôsobil ako profesor na VŠMU. V roku
1984 vydal vysokoškolskú učebnicu Choreografia ľudového tanca, autorsky pripravoval
programy súboru Lúčnica, ktorú vyše 50 rokov viedol a formoval. Presne 20. januára
tohto roku oslávil svoje jubileum - 90 rokov. Na jeho oslave nechýbali členovia Lúčnice,
jeho verní priatelia, známi, kolegovia, obdivovatelia. Preto zavládol smútok v súbore
Lúčnica a na celom Slovensku. Rodákovi z Hriňovej prišli vzdať úctu folkloristi, fujaristi,
rôzne súbory a množstvo sólistov. Štefan Nosáľ precestoval so súborom Lúčnica celý
svet a predstavil Slovensko a jeho originálnu kultúru tak, ako to nedokázal žiadny iný
umelec pred ním.
V auguste
podľahol
ťažkej
chorobe
významný
slovenský
skladateľ
a inštrumentalista Marián Varga. Venoval sa populárnej hudbe, ale zároveň bol hlboko
ponorený v klasike, s ktorou ako študent konzervatória začínal. Vytvoril si vlastný
nenapodobiteľný štýl. Založil prvú art-rockovú kapelu Collegium Musicum. Inšpiráciou
pre neho bola anglická progresívna rocková skupina The Nice. Po zániku Collegia Musica
v roku 1979 sa Marián Varga rozhodol pre úlohu osamelého bežca a ako jeden z prvých
hudobníkov u nás sa začal venovať konceptu absolútnej improvizácie, čiže komponovaniu
hudby v reálnom časopriestore. Priebežne sa venoval aj piesňovej tvorbe, v spolupráci
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s Pavlom Hammelom vydali päť albumov a skomponovali prvý rockový muzikál u nás. Práve
pre ten unikátny mix hudobnej geniality a morálnej integrity je Marián Varga tým, čím
bol aj zostal. Legendou.
Tohtoročná účasť nášho dvojnásobného svetového šampióna v cyklistike Petra
Sagana na Tour de France nečakane skončila už po štvrtej etape, pritom nespravodlivo.
Pred cieľom vo Vitteli bok po boku s najlepšími šprintérmi zvádzal tvrdý súboj
o centimetre, o najvýhodnejšiu pozíciu pred pomyselnou páskou. Zozadu sa popri pravom
mantineli snažil prebojovať vpred aj Brit Mark Cavendish, nalepený na zadnom kolese
Petra Sagana zrazu stratil balans a škaredo padol. Nášho reprezentanta nečakane
vylúčili z pretekov. Priaznivci tvrdili, že je to prísny trest, pretože vidieť, že nebol
vinný. Peter Sagan prijal nespravodlivé rozhodnutie s nadhľadom a veľkou pokorou. Po
dlhej diskusii a šetreniach napokon Medzinárodná cyklistická únia uznala, že slovenský
pretekár bol v kolízii nevinne a jeho konanie bolo neúmyselné. Na Majstrovstvách
v Nórsku už bol znovu sebavedomý a odhodlaný vyhrať, pocit nespravodlivosti ho hnal
vpred. Peter Sagan v Bergene vyhral a vošiel do dejín ako trojnásobný svetový šampión.
Životný úspech dosiahol aj atlét Ján Volko, ktorý získal štyri cenné kovy – bronz
na halových majstrovstvách Európy v Belehrade, zlato (200 m) a striebro (100 m) na
Majstrovstvách Európy do 23 rokov a bronz na letnej univerziáde v Tchaj-pej.
Lukáš MADĚRA, reprezentant Slovenskej republiky v hokejbale, obyvateľ našej
obce sa stal trojnásobným Majstrom sveta. V roku 2017 sa zapojil do letnej prípravy
hokejbalového mužstva vo Švajčiarsku.
Počasie
Prvý týždeň Nového roka nás prekvapil. 5. januára napadol sneh a začali kruté
mrazy, ktoré sme dávno nemali. Snehu nebolo až tak veľa, okolo 20 centimetrov, ale
potešil nás, lebo krajina sa stala krásnou, bielou a pritom svietilo slnko. Celý prvý týždeň
roka boli denné mrazy okolo -8 až -12 stupňov Celzia, v noci do -20 stupňov Celzia.
Celkove v januári a februári bola pekná zima, mrzlo v noci aj cez deň a sneh sa udržal
celý mesiac. Oteplilo sa až počas fašiangových osláv, ktoré boli v obci 25. februára.
A potom prišli teplé dni, ukázalo sa slniečko a v piatok 3. marca sme mohli ísť do záhrad
a začať vykonávať jarné práce. Začiatkom apríla sa najskôr veľmi oteplilo, mohli sme
vybehnúť aj v krátkom tričku ale týždeň pred Veľkou nocou sa zrazu veľmi ochladilo,
v horských oblastiach napadol aj sneh. U nás dosť napršalo, čo potešilo záhradkárov,
lebo zasadené semienka dostali vlahu a mohli pekne rásť. Záhrady sa rozžiarili
rozkvitnutými narcismi, tulipánmi a skalničkami.
Mohli začať prípravy na
predveľkonočné upratovanie a výzdobu k Veľkej noci.
Lenže počasie nás znovu
prekvapilo. Počas Veľkej noci sa veľmi ochladilo, u nás boli teploty okolo 4 stupne Celzia,
fúkal silný studený vietor. Tým pádom aj veľkonočná oblievačka bola u nás slabá. Na ulici
nebolo vidieť skoro žiadnych kúpačov, všetko bolo doma a veselo sa kúrilo. Len tradičný
veľkonočný konský povoz s mládencami v teplanských krojoch sa nezahanbil, dievčatá
riadne pooblievali aj v takej zime. Horšie to mali severné oblasti Slovenska, kde napadlo
až 50 cm snehu, hlavne na Orave, vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Čiže bola dobrá
lyžovačka, ale sprevádzal ju silný vietor. Mnohí vodiči už vymenili zimné pneumatiky za
letné a to sa im vypomstilo, lebo na cestách sa šmýkalo. V našej obci to bolo pokojné,
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snehu nebolo, iba sem-tam slabo zasnežilo alebo padali krúpy. Mráz bol veľký a znovu
sme využili zimné čiapky a rukavice, ktoré sme už mali uložené v skriniach. 20. apríla
v dôsledku veľkej fujavice a zľadovatenej diaľnici na východnom Slovensku nastala
reťazová havária v ktorej uviazlo okolo 50 osobných áut a niekoľko kamiónov. Našťastie
nikto nezomrel. Mnoho vodičov bolo zranených a autá boli silne poškodené. Bolo to na
diaľnici v úseku medzi obcou Spišský Štvrtok v okrese Levoča a Popradom. Zranilo sa až
24 ľudí, z toho dvaja ťažko. A potom pokračovali dažde skoro celý týždeň, čo spôsobilo
zvýšenie toku riek a potokov a obavy zo vzniku povodní. Aj naša Teplička zvýšila svoju
hladinu. Máj začal peknými, už skoro letnými dňami. Konečne sme mohli odložiť kabáty
a zimnú obuv. 10. mája silné ranné mrazy zničili asi tretinu úrody poľnohospodárom
hlavne na južnom a severnom Slovensku. Nás to obišlo, boli len krátke ranné mrazíky
okolo -3 stupňov C, ktoré našu úrodu nezničili. Koncom mája a začiatkom júna prišlo
sucho, veľmi sucho. Záhradky trpeli, ľudia trpeli, zvieratá trpeli, lebo teploty boli až do
30 stupňov Celzia. Dážď v našej obci začal až 16. Čomu sme sa potešili. 23. júna
v ranných hodinách sa prehnala Trenčianskym krajom silná búrka s vysokou intenzitou
nárazového vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav nameral na staniciach
Trenčín a Prievidza nárazy vetra až 90 km/hod. V Trenčianskych Tepliciach pustošil
vietor v kúpeľnom parku, kde padajúce konáre doslova uťali hlavu na pamätníku padlým
vojakom. V Trenčíne padla za obeť 30 ročná vŕba. V polovici júla a v auguste prišli
horúce dni. Ožili kúpaliská, ľudia sa osviežovali v mestách aj vo fontánach, v parkoch
a lesoparkoch. V neďalekom mestečku Nová Dubnica otvorili nové kúpalisko LETKA – je
to zrenovované pôvodné kúpalisko, ktoré roky nefungovalo.
Otvorili ho po 17 rokoch
symbolicky – 17. 7. 2017. Prišlo to práve vhod. A hoci je tam voda studenšia ako
v termálnych kúpaliskách, dobre padlo občerstvenie v bazéne. Je to moderné kúpalisko
s novými hygienickými zariadeniami, bufetom s občerstvením a všetkým čo k tomu patrí.
Čiže v našom okolí je teraz možnosť si vybrať kúpalisko podľa chutí, či už kúpanie
V Trenčianskych Tepliciach na Zelenej žabe, v bazéne Grand, v Novej Dubnici,
Nemšovej, Lednických Rovniach aj Bojniciach. Silné horúčavy sa prejavili u nás tým, že
v katastri obce začal horieť lán poľa, zasahovali hasiči, ktorí požiar zlikvidovali za
pomoci kolegov z okolitých obcí. Jeseň bola krásna, hoci často pršalo, čo sťažovalo zber
úrody. Ale potešili sa hubári, lebo bolo veľmi veľa húb. V polovici augusta sa prehnala aj
našou obcou veľká víchrica. Na ulici Štefánika odtrhla polovicu strechy rodinného domu
a stalo sa to pred polnocou o 23,00 hodine. Pretože prichádzala aj búrka majitelia domu
museli urýchlene konať a strechu dočasne zakryť. Hneď ráno zohnali odborníkov, ktorí
perfektne strechu opravili. Jeseň bola pekná, hoci boli časté dažde. Úroda bola dobrá,
urodilo sa veľa hrozna, aj ovocia a zeleniny bolo dosť. Koncom októbra silný vietor
neobišiel ani našu obec. Krátko po 15.00 hod. nahlásili nášmu dobrovoľnému požiarnemu
zboru pád stromu na vozovku. Cesta ostala úplne neprejazdná. Okamžite na miesto
vyrazila naša požiarna jednotka. Došlo k utrhnutiu mohutného konára z topoľa pod
náporom silného vetra pri futbalovom štadióne, kde práve prebiehal futbalový zápas. K
zraneniu osôb nedošlo. Poškodený bol plot futbalového štadióna a plot Základnej školy.
Hasiči pohotovo cestu sprejazdnili. Zima prišla až koncom novembra. V našej obci
napadol prvý sneh 29. novembra. Bol síce s dažďom, ale 1. decembra všetko zamrzlo
a sneh sa udržal. 11. a 12. decembra sa prehnala Slovenskom silná veterná smršť.
V stredu ráno boli povyvracané stromy v mnohých oblastiach Vysokých a Nízkych Tatier,
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východného Slovenska, mnohé oblasti zostali bez elektrickej energie. V našej obci bolo
pokojne, bez vetra a víchrice. Vianočné sviatky sme prežili bez snehu. Nebola to pravá
vianočná zimná atmosféra, ale aj tak bolo príjemné stretnúť sa pri sviatočnom stole
v kruhu rodiny.
VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
4. NOVEMBER 2017 v obci Trenčianska Teplá
P.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Kandidáti

Miloslav Baco, Ing.
František Bagin, Ing
Juraj Bakoš, Mgr.
Milan Berec, Ing.
Lukáš Beták
Danica Birošová, JUDr.
Alena Bulková, Ing.
Henrieta Crkoňová, Ing.
Peter Daňo, MUDr.
Daniela Felgrová, Mgr.
Eduard Filo, Bc.
Dominik Gabriel
Jozef Habánik, doc. Ing., PhD.
Ľubomír Horný
Martin Hošták
Milan Hrnčárik, JUDr.
Marián Hudec
Ľuboš Chochlík, Ing.
Dominik Kalin
Alexander Kollár
Jozef Kováč
Ľuboslav Krasňan, Bc.
Ján Krátky, Ing.
Michal Križan, Ing.
Juraj Maláň, Ing.
Martin Markech, JUDr.
Denisa Martinková
Ladislav Matejka
Jaroslav Mego
Miloš Mičega, Ing.
Peter Mikula, Ing.
Dagmar Mikulová, PhDr.
Juraj Ondračka, Ing.
Ingrid Opatovská, Mgr.
Stanislav Pastva, MUDr.
Jana Plšková, Mgr.
Vladimír Poruban, Ing.
Lukáš Ronec
Miroslav Řádek, PhDr., PhD.
Peter Sika, doc. Ing., PhD.
Ľubomír Slávik

Počet hlasov
Okrsok č. 1

Počet hlasov
Okrsok č.2

Počet hlasov
Okrsok č. 3

Počet hlasov
Okrsok č. 4

35
29
22
153
25
13
20
10
52
11
39
31
47
19
35
5
17
25
7
1
23
11
11
32
19
10
23
15
27
20
6
22
14
28
5
29
40
6
25
2

24
25
32
102
13
11
14
11
38
6
39
37
35
10
28
5
15
30
6
3
10
1
12
9
29
15
8
32
15
15
12
7
22
10
22
12
28
35
14
12
1

21
15
23
113
23
29
13
17
36
8
36
30
31
17
29
4
17
17
10
2
3
2
12
5
27
15
5
25
13
21
7
7
8
18
16
8
23
34
14
16
3

28
17
20
97
12
12
7
9
18
11
17
11
12
20
18
7
12
19
6
3
6
3
8
4
18
10
8
30
10
19
13
7
10
17
8
7
14
11
14
9
6
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Počet
hlasov
spolu
108
86
97
465
73
65
54
47
144
36
131
109
125
66
110
21
61
91
29
9
42
6
43
29
106
59
31
110
53
82
52
37
62
59
74
32
94
120
48
62
12

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Martin Smolka, JUDr.

17
35
19
17
8
61
12
16
2
16
13
29
23
11

Roman Sokol, MUDr.
Stanislav Svatík, MVDr.
Peter Sýkora
Rastislav Šepták, Ing.
Štefan Škultéty, PhDr.
Adam Šlesarik
Stanislav Šurik
Matúš Šustek
Marek Trsťan, Ing., MBA
Peter Urbánek
Tomáš Vaňo, Bc.
Martin Žáčik
Viera Žilková, Mgr.

10
29
14
23
5
29
23
1
6
28
16
28
8

17
23
14
33
5
41
26
29
1
2
33
17
37
4

11
20
20
16
10
31
11
5
12
11
20
14
6

55
107
67
89
28
162
38
82
9
36
85
82
102
29

VOĽBY DO ORGÁNOV TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
4. november 2017 v obci Trenčianska Teplá

Okrsok číslo

Zapísaní voliči

Vydané obálky

Odovzdané
obálky

Platné
hlasovacie
lístky pre voľby do
zastupiteľstva

1
2
3
4
Spolu

1202
911
796
526
3435

264
201
212
152
829

264
201
212
152
829

255
193
208
146
802

Platné hlasovacie
lístky pre voľby
predsedu
252
194
208
145
799

Percento účasti v obci: 24,13 %

To znamená, že v našej obci bola účasť voličov nižšia ako bola celková účasť na
Slovensku (29,95 %), aj ako účasť voličov v Trenčianskom samosprávnom kraji (26,32).
Kandidát vládnej strany SMER na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.
Jaroslav Baška uspel vo voľbách a získal 50,0 % hlasov. Ďalší kandidáti nášho kraja na
funkciu župana získali nasledovné umiestnenie:
• Renáta Kaščáková 25,1 %
• Štefan Škultéty
13,9 %
• Petra Hajšelová
4,8 %
• Ferdinand Vavrík
3,3 %
• Nora Pániková
2,0 %
• Igor Valko
1,0 %
V našom Trenčianskom kraji máme 47 poslancov, z ktorých je 22 nezávislých, SMER,
SNS a Most-Híd majú spolu 16 poslancov. Náš starosta Ing. Milan Berec neuspel
a nezískal kreslo župného poslanca. Škoda, veď z pozície tejto funkcie urobil veľa práce
a mohol ešte veľa urobiť pre našu obec, ale niektorí občania akoby to nevideli.
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Záverečný účet obce za rok 2017
Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Súčasťou rozpočtu
obce sú aj rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou – Základnej školy a
Materskej školy.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet na rok 2017 v EUR
Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Čerpanie
rozpočtu

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Rozpočet

162 154,90
-728 153,60
565 998,70
0,00

417 266,75
-106 152,65
15 273,95
326 388,05

148 655,00
-60 000,00
-88 655,00
0,00

Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR
Schválený
Rozpočet po
Skutočnosť k
rozpočet
zmenách
31.12.2017
2 106 746,00

2 891 923,98

Bežné príjmy v roku 2017 v EUR
Schválený
Rozpočet po
rozpočet
zmenách
2 103 746,00

2 212 770,28

2 468 562,34

Skutočnosť k
31.12.2017
2 335 408,43

Bežné príjmy - daňové príjmy v roku 2017 v EUR
Schválený
Rozpočet po
Skutočnosť k
rozpočet
zmenách
31.12.2017
1 436 520,00

1 506 520,00

1 628 273,11

Čerpanie
schváleného
rozpočtu
268 611,75
-46 152,65
103 928,95
326 388,05

Čerpanie
rozpočtu po
zmenách
255 111,85
622 000,95
-550 724,75
326 388,05

% plnenia
schváleného
rozpočtu
117,17

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
85,36

% plnenia
schváleného
rozpočtu
111,01

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
105,54

% plnenia
schváleného
rozpočtu
113,35

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
108,08

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v roku 2017 v EUR
Schválený
Rozpočet po
Skutočnosť k
% plnenia
% plnenia
rozpočet
zmenách
31.12.2017
schváleného
rozpočtu po
rozpočtu
zmenách
1 180 000,00
1 250 000,00
1 363 488,86
115,55
109,08

Z predpokladanej finančnej čiastky z výnosu dane z príjmov v sume 1 180 000,00 EUR
boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 363 488,86 EUR, čo
predstavuje plnenie na 115,55 %.
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• Daň z nehnuteľností za rok 2017
Z rozpočtovaných 120 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 131 499,80
EUR, čo je 109,58 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 669,11 EUR, dane
zo stavieb boli v sume 104 464,97 EUR a dane z bytov boli v sume 6 365,72 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 124 594,72 EUR , za nedoplatky z minulých rokov
6 905,08 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
14 567,15 EUR, z toho 5 741,19 EUR z roku 2016.
• Daň za psa - skutočný príjem
3 074,00 EUR
• Daň za ubytovanie
2 012,50 EUR
• Daň za užívanie verejného priestranstva skutočný príjem
242,00 EUR
• Daň za predajné automaty skutočný príjem
102,00 EUR
• Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
127 853,95 EUR
Z rozpočtovaných 133 000,00 EUR bol k 31.12.2017 skutočný príjem poplatku za
komunálny odpad 127 853,95 EUR, z toho poplatok za drobný stavebný odpad 96,39
EUR, čo je 96,13% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 124 183,79 EUR , za
nedoplatky z minulých rokov 3 670,16 EUR.
Nedaňové príjmy obce za rok 2017 v EUR:
Schválený
Rozpočet po
Skutočnosť k
rozpočet
zmenách
31.12.2017
119 995,00

123 046,10

126 447,82

% plnenia
schváleného
rozpočtu
105,38

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
102,76

a) Príjmy z vlastníctva
Z rozpočtovaných 88 121,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 88 867,28
EUR, čo je 100,85 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 556,57
EUR, príjem z prenájmu hrobových miest v sume 2 878,00 EUR , príjem z prenajatých
budov, priestorov a objektov v sume 81 432,71 EUR, z toho nájomné za obecné nájomné
byty 77 063,04 EUR.
b) Administratívne poplatky a iné platby
správne poplatky:
Z rozpočtovaných 12 750,00 EUR bol skutočný príjem 13 636,20 EUR, čo je 106,95 %
plnenie. Zníženie je u správnych poplatkov za automaty o 1 500,00 EUR, príjmy zo
správnych poplatkov stavebného úradu sú vyššie o 392,00 EUR , príjmy za osvedčovanie
listín a podpisov sú nižšie o 555,00 EUR , príjmy za rybárske lístky sú vyššie o 101,00
EUR , príjmy za ostatné poplatky sú nižšie o 422,00 EUR, príjmy za správne poplatky za
matričnú činnosť sú vyššie o 143,00 EUR a správne poplatky za video terminál sú vyššie o
2 727,20 EUR.
c) Pokuty, penále a iné sankcie- za pokuty vybrané na území obce a sankcie bol príjem
vo výške 358,00 EUR.
d) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 14 324,00 EUR bol skutočný príjem v sume 16 887,90 EUR, čo
predstavuje 117,90 % plnenie . Ide o prijaté platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré
nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi službami.
Podstatná časť príjmov sú príjmy zariadenia opatrovateľskej služby v sume 7 998,00
EUR, príjmy z opatrovateľskej služby na území obce v sume 5 537,40 EUR . Ďalej sem
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patria príjmy za činnosť domu smútku, za miestny rozhlas , príjmy od čitateľov knižnice
a iné v sume 2 897,50 EUR. V roku 2017 obec dostala príspevok Recyklačného fondu za
separovanie komunálneho odpadu vo výške 455,00 EUR.
e) Ostatné príjmy
Z rozpočtovaných 4 800,00 EUR bol skutočný príjem 6 698,44 EUR . Podstatnú
časť týchto príjmov tvoria príjmy z vratiek – preplatok z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia v sume 3 104,77 EUR, príjmy za znečisťovanie ovzdušia
boli v sume 308,00 EUR a ostatné príjmy - z vkladov, dobropisov, výťažkov lotérií
a iné v celkovej čiastke 3 285,67 EUR .
Prijaté tuzemské granty a transfery v roku 2017 v EUR:
Schválený
Rozpočet po
Skutočnosť k
% plnenia
rozpočet
zmenách
31.12.2017
schváleného
rozpočtu
522 491,00
537 653,75
535 137,07
102,42

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
99,53

Granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s predpismi.

Bežné príjmy základnej a materskej školy v roku 2017 v EUR
Schválený
rozpočet
24 740,00

Rozpočet po
zmenách
45 550,43

Skutočnosť k
31.12.2017
45 550,43

% plnenia
schváleného
rozpočtu
184,12

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
100,00

V roku 2017 materská škola získala grant z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho
kraja prostredníctvom environmentálneho programu pod názvom „Zelené oči“ na podporu
projektu Náučný chodník - Malý bádateľ vo výške 1 882,00 EUR. Tiež získala transfer
na bežné výdavky od Ministerstva vnútra SR z oblasti prevencie kriminality na projekt „
Záhrada detských hier a športu“ vo výške 2 500,00 EUR a na projekt Cesta nie je ihrisko
sumu 3 000,00 EUR.
Obec podpísala zmluvu so Slovenskou sporiteľňou, a.s. na dlhodobý bankový úver vo výške
500 000,00 EUR na financovanie investičných akcií, dobudovanie a rekonštrukciu
miestnych komunikácií, ktorého čerpanie bude až v roku 2018.
Súčasťou príjmových finančných operácií je aj zložená finančná zábezpeka – 6 násobok
základného nájomného nájomníkov obecných nájomných bytov vo výške 2 548,84 EUR,
použitie finančných prostriedkov z fondu údržby a opráv z minulých rokov na opravu
nájomných bytov vo výške 2 963,70 EUR a čerpanie nepoužitých finančných
prostriedkov – normatívne prostriedky Základnej školy vo výške 3 500,00 EUR z roku
2016.
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v EUR
Schválený
Rozpočet po
Skutočnosť k
rozpočet
zmenách
31.12.2017
2 106 746,00

2 891 923,98

2 142 174,29
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% plnenia
schváleného
rozpočtu
101,68

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
74,07

Bežné výdavky
Schválený
rozpočet
1 955 091,00

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť k
31.12.2017

2 050 615,38

1 918 141,68

% plnenia
schváleného
rozpočtu
98,11

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
93,54

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:
- Mzdy, platy, služobné príjmy
- Poistné a príspevok do poisťovní
- Tovary a služby
- Bežné transfery
- Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami.
Kapitálové výdavky za rok 2017 v EUR
Schválený
Rozpočet po
Skutočnosť k
rozpočet
zmenách
31.12.2017
63 000,00

750 653,60

134 407,65

% plnenia
schváleného
rozpočtu
213,35

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
17,91

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2017:
1. Digitalizácia aktuálneho stavu Územného plánu

2 200,00EUR

2. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ

200,00 EUR

3. Revitalizácia WC v Základnej škole

27 495,28 EUR

4. Základná škola fasáda kotolne

9 626,50 EUR

5. Projektová dokumentácia „ Zberný dvor“

1 920,00 EUR

6. Nákup pozemkov v hodnote

613,48 EUR

7. Nákup dreveného domčeka na tržnici

12 000,00 EUR

8. Projektová dokumentácia na nové komunikácie

1 275,00 EUR

9. Autobusové zástavky ul. Žilinská

5 024,00 EUR

10. Rekonštrukcia vykurovania Remíza

40 995,20 EUR

11. Rekonštrukcia objektu stará škola Dobrá

13 274,59 EUR

12. Nákup softvéru Smart Map

12 679,20 EU.

13. Telefónna ústredňa

1 743,60 EUR.

Výdavkové finančné operácie v roku 2017 v EUR
Schválený
Rozpočet po
Skutočnosť k
rozpočet
zmenách
31.12.2017
88 655,00

90 655,00

89 624,96

% plnenia
schváleného
rozpočtu
101,09

% plnenia
rozpočtu po
zmenách
98,86

V zmysle splátkových kalendárov obec splácala osem úverov. Splatila tri úvery od Prima
banky Slovenska na zlepšenie vyučovacích podmienok v základnej škole, na rekonštrukciu
verejného osvetlenia a technickú vybavenosť k 17-bytovej jednotke „Královec“.
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Súčasťou výdavkových finančných operácií sú aj vratky 6-násobku základného
nájomného nájomníkov obecných nájomných bytov vo výške 696,92 EUR a úhrada za
zriadenie vecného bremena Železniciam Slovenskej republiky na základe zmluvy o
uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena vo výške 276,00 EUR.
Splátky istiny úverov v roku 2017 v EUR
účel úveru
splátky za
rok 2017
zlepšenie vyučovacích podmienok ZŠ
3 688,24
rekonštrukcia verejného osvetlenia
8 808,00
technická vybavenosť 17-bytovej jednotky
12 762,53
dobudovanie kanalizácie
16 212,00
16-bytová jednotka Mayerova
6 311,06
19-bytová jednotka A.Hlinku 1451
16 099,84
Polyfunkčné centrum A.Hlinku 1447 – 18-bytová
18 584,44
jednotka
17-bytová jednotka "Královec"
6 185,93
Spolu
88 652,04

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu
Vylúčenie z prebytku z bežného
rozpočtu
Upravený prebytok bežného a
kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
z toho zložená finančná zábezpeka 6násobok nájomného
Výdavky z finančných operácií
z toho vrátená finančná zábezpeka 6násobku základného nájomného
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku z bežného
rozpočtu
Vylúčenie z prebytku finančné operácie
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
2 335 408,43
1 918 141,68
417 266,75
28 255,00
134 407,65
-106 152,65
311 114,10
26 700,00
284 414,10
104 898,91
2 548,84
89 624,96
696,92
15 273,95
2 468 562,34
2 142 174,29
326 388,05
26 700,00
1 851,92
297 836,13
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Prebytok rozpočtu v sume 284 414,10 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upravený v zmysle
ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy obec navrhla použiť na tvorbu rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume 13 422,03 EUR zistený podľa §15 ods. 1 písm. c)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upravený obec navrhla použiť
na tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností je tvorba rezervného fondu obce za rok 2017
vo výške 297 836,13 EUR.
Rokovanie obecného zastupiteľstva 16. marca
Po štvrťroku sa zišli volení zástupcovia občanov na plánovanom rokovaní a zdržali
sa do neskorých večerných hodín. Po odsúhlasení programu rokovania, návrhovej
komisie, kontrole plnenia uznesenia z minulého zasadania sa poslanci začali zaoberať
rokovaním riešením jednotlivých bodov programu. Hlavnými témami bolo odsúhlasovanie
pozemkov, záverečný účet obce a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov.
Diskusia, miestami až roztržka, pretrvávala v priebehu celého rokovania, ale to nie je
u nás už výnimkou.
Objavil sa aj konflikt medzi poslancami Pavlom Masárom, Slavomírou Propperovou
na jednej strane a Milanom Kubíkom na druhej strane. Témou bol údajný konflikt
záujmov poslanca Milana Kubíka a jeho spoločnosti ZUMIK, ktorá vykonáva práce a
služby pre obec. Milan Kubík vysvetlil, že ako živnostník vyrába lavičky a práve išlo o 8
lavičiek, fakturovaných v hodnote 960 EUR, čo sa už spomínaným poslancom nepáčilo.
Potom ešte poslanec Pavol Masár vytýkal niektoré rozhodnutia priamo starostovi obce
na základe ktorých mu navrhol zníženie príplatku k platu starostu o 30 % po dobu
jedného roka. Uviedol napríklad porušenie zákona tým, že v roku 2016 sa konali dve
zasadnutia s viac ako trojmesačným odstupom. Ďalej vytýkal spracovávanie zápisníc z
rokovaní, prípadne podľa neho pre obec nevýhodnú zmluvu o mediálnej propagácii. Pri
hlasovaní bol jediný za tento návrh, ostatní prítomní poslanci sa zdržali hlasovania, čiže
bolo neplatné.
Poslanci následne schválili ďalšie uznesenia:
• Odkúpenie pozemkov v katastrálnom území obce na ulici Podhájskej - spolu o
výmere 34,83 m2 od pani Ireny Denkovej a Petra Mihála do vlastníctva obce za
kúpnu cenu 12,00 €/m2.
• Zámer odpredaja pozemku v katastrálnom území obce na ulici Antona Bernoláka
vo vlastníctve obce o výmere 128 m2 Stanislave Raganovej za kúpnu cenu 3,00
€/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že užíva predmetný
pozemok.
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•

•

Zámer odpredaja pozemku v katastrálnom území obce na ulici Antona Bernoláka
vo vlastníctve obce Petrovi Červeňanskému a Ivanovi Pšenkovi za kúpnu cenu
12,00 €/m2 podľa doloženého geometrického plánu zo strany kupujúcich ako
prípad osobitného zreteľa z dôvodu, že užívajú predmetný pozemok.
Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce po úpravách vo
výške 166 878,70 EUR s výrokom: „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný
účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad“.

Rokovanie obecného zastupiteľstva 18. mája
V úvode poslanci schválili program rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov
zápisnice a vykonali kontrolu plnenia uznesenia z minulého zasadania.
Poslanci odporučili obecnému úradu prehodnotiť cenovú ponuku na využitie
fotografických a audiovizuálnych služieb spoločnosti Považie Company, ktorá
zabezpečuje záznamy z verejných podujatí v termíne do 08. 06. 2017.
Potom sa do diskusie prihlásili prítomní obyvatelia na predloženie svojich
požiadaviek. Miestami vznikala emocionálna vášnivá výmena názorov, až slovný konflikt.
Znovu nastolili svoje sťažnosti obyvatelia Podhájskej ulice, ich susedia im stále
znepríjemňujú bývanie hlavne tým, že znečisťujú okolie domov, celú ulicu, je tam stály
smrad a neporiadok. Majú pocit, že obec im nepomáha a problém nerieši tak, ako si to
želajú. Pravdou je však skutočnosť, že obec má snahu túto situáciu riešiť. Niekoľko razy
dala na svoje náklady ulicu a okolie domov vyčistiť, ale títo susedia sú neprispôsobiví
a neberú ohľad na ostatných, doslova si robia čo chcú!
Potom poslanci schválili:
• zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce na pozemku o
celkovej výmere 1090 m² v katastrálnom území obce - výmera obmedzenia je predbežne
340 m². Skutočný rozsah bude vymedzený po realizácii stavby - umiestnenie
energetického zariadenia podľa projektovej dokumentácie v prospech budúceho
oprávneného Stredoslovenská energetika - distribúcia na dobu 30 rokov za jednorazovú
odplatu 1 500,00 € splatnú do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy za podmienok, že
organizácia uhradí náklady spojené so zápisom vecného
bremena do katastra
nehnuteľností;
• zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce - na pozemku o
výmere 3114 m² v katastrálnom území obce a to vecného bremena umiestnenie plynovej
prípojky a plynovej meracej skrinky podľa projektovej dokumentácie v prospech SPP
Bratislava na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu 1 000,00 € splatnú do 30 dní odo
dňa uzatvorenia zmluvy za podmienok, že organizácia uhradí náklady spojené so zápisom
vecného bremena do katastra nehnuteľností;
• zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce o výmere 35 m²
v katastrálnom území obce z celkovej výmery 5017 m - vybudovanie inžinierskych sietí
vodovodu a plynovodu. Účelom vecného bremena je umožnenie prístupu na pozemok v
prospech vlastníka nehnuteľnosti .
• zámenu nehnuteľností vo vlastníctve obce - parcela o výmere 71 m², ktorá
vznikla oddelením z parcely č. 1000/2 o výmere 846 m², ktorá je vo vlastníctve obce za
pozemok ktorý je vo vlastníctve Bc. Zuzany Chorvátovej z dôvodu, že pozemok sa
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nachádza vedľa nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa . Obec týmto získa
pozemok, ktorý je v cestnom telese.
• zámer zámeny nehnuteľností vo vlastníctve obce za pozemky na parcele o
výmere 565 m2 vo vlastníctve firmy Prestav Trenčín z dôvodu, že pozemky sa
nachádzajú pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Obec získa pozemky, ktoré
jej umožnia v budúcnosti vytvoriť parkovacie miesta.
• zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, časť parcely o výmere 5961
m² za cenu 12,00 €/ m² subjektu - Peter Červeňanský ako prípad osobitného zreteľa
z dôvodu, že užíva predmetný pozemok. Geometrický plán zhotoví na vlastné náklady
kupujúci.
• odkúpenie pozemkov v katastrálnom území obce od Bc. Antona Hoštáka za celkovú
kúpnu cenu 12,00 €/m2. Parcelu vykupuje obec pre potreby vybudovania chodníka pre
prístup k rodinným domom v lokalite Pliešky. Geometrický plán zhotoví obec a vykoná
vklad do katastra;
• zámer prenájmu časti pozemku č. 6494 na ulici P. O. Hviezdoslava o výmere 8 m2
pani Margite Púčekovej;
• odkúpenie budovy na trhovisku od Oľgy Ružičkovej za celkovú kúpnu cenu 12 000
EUR;
• predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce - pozemok o výmere 114 m2
v katastrálnom území obce o výmere 374 m2 v katastrálnom území obce Jánovi
Gazdíkovi. Kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého
posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností a uhradiť náklady spojené s
vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností za sumu 7
000 €;
• predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Odborná učebňa - Základná
škola v súlade s podmienkami na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 2
366,00 €;
• nepeňažný vklad obce pre Trenčianske vodárne a kanalizácie Trenčín pre stavbu
kanalizačných potrubí, revíznych kanalizačných šácht a prekládku vodovodu na uliciach
Štefana Straku, Ľudmily Podjavorínskej a Teplickej;
• Jednorazovú odmenu hlavnému kontrolórovi obce za rok 2016 vo výške 500 €.
22. 6. sa malo konať o 17,00 hodine rokovanie obecného zastupiteľstva. Na
začiatku boli prítomní iba 4 poslanci, Stanislav Vyhlídal, Monika Mozoláková Bubeníková,
Pavol Masár a Slavomíra Propperová. Asi po 20 minútach prišla zástupkyňa starostu
Kristína Bulková, ale ďalších šesť poslancov vôbec neprišlo. Preto starosta obce
rokovanie zrušil a presunul na stredu 28. júna. Ale ani v tento deň sa poslanci
nezišli. Vedenie obce telefonicky zisťovalo účasť poslancov a konštatovalo, že do 16,00
hodiny sa ospravedlnilo 7 poslancov. Z toho dôvodu starosta obce rokovanie znovu zrušil,
čo občanom oznámili miestnym rozhlasom.
Rokovanie obecného zastupiteľstva 24. 8.
Po schválení programu rokovania, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, kontrole
plnenia uznesenia z minulého zasadania, poslanci pristúpili k riešeniu jednotlivých bodov a
schválili:
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odpredaj nehnuteľnosti Petrovi Červeňanskému - parcela o výmere 64 m2
oddelenej z parcely č. 40/11 o výmere 5961 m2 v katastrálnom území obce za
kúpnu cenu 12,00 €/m2;
zámer odpredaja obecného pozemku o výmere 21 m2 v katastrálnom území Dobrá
za kúpnu cenu 12,00 €/m2 Miroslavovi Janečekovi. Obec musí ešte požiadať o
vyjadrenie vlastníka susedného rodinného domu MUDr. Ladislava Kvasničku;
odkúpenie nehnuteľnosti o výmere 196 m2 na ulici Podhájska za kúpnu cenu 12,00
€/m2;
Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2015 o organizácii,
príspevkoch a zabezpečení výchovy a vzdelávania v školách a v školských
zariadeniach v pôsobnosti obce s účinnosťou od 01. 10. 2017;
Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2013 Obce Trenčianska
Teplá o podmienkach chovu a držania psov na území obce;
doplnenie sobášiacich – funkciu sobášiacich budú vykonávať aj poslankyne Mgr.
Kristína Bulková, PhD. a Monika Bubeníková Mozoláková;
vzdanie sa funkcie zapisovateľky obecného zastupiteľstva Mgr. Martiny
Červeňanovej dňom 31. 10. 2017. Do funkcie zapisovateľky na toto zasadnutie
zvolili Ing. Zuzanu Sklenárovú;
vzdanie pani Ľubomíry Hromádkovej funkcie člena komisie pre kultúru, mládež a
šport dňom 30. 06. 2017;
prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 500 000,00 € s 10 ročnou
lehotou splatnosti a podpísanie Zmluvy o úvere medzi obcou a Slovenskou
sporiteľňou;
zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky obce a podpísanie
Zmluvy o zmenkovom práve medzi obcou a Slovenskou sporiteľňou a samotnej
blankozmenky;
investície, ktoré budú financované z prijatého úveru:
1. Prístupová komunikácia k novej IBV Trenčianska Teplá - Príles
2. Miestna komunikácia - Braneckého, IBV 3
3. Chodník pri II/516
4. Dobrá LEONI okružná jednosmerná komunikácia IBV2
5. Most ponad potokom Teplička v obci
6. Úprava miestnych komunikácií - chodníkov v obci.
zmenu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu, presun z programu
cyklistický chodník na revitalizáciu WC v Základnej škole a odstránenie havárie na
vodovodnom a kanalizačnom potrubí WC, prízemie základnej školy vo výške 15
000,00 €;
Presun finančných prostriedkov vo výške 10 000,00 € pre Súkromnú základnú
umeleckú školu.

Rokovanie obecného zastupiteľstva 28. 9.
Po schválení programu rokovania, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, kontrole
plnenia uznesenia z minulého zasadania, poslanci pristúpili k riešeniu jednotlivých bodov.
Poslanci neschválili:
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žiadosť Jozefa Košúta o bezodplatný odpredaj časti pozemku v katastrálnom
území obce parcela č. 46/2 v zmysle plnenia podmienok kúpnej zmluvy č. 42/2007
o poskytnutí garáže;
• odpredaj obecného pozemku v katastrálnom území Dobrá pánovi Miroslavovi
Janečekovi;
• zámer odkúpenia obecnej nehnuteľnosti o výmere 128 m2 na ulici A. Bernoláka Stanislava Raganová.
Poslanci schválili:
• odkúpenie nehnuteľnosti v katastrálnom území obce o výmere 239 m2 v podiele
1/30, t.j. 7,96 m2 od Jozefa Bugalu na ulici Podhájskej za cenu 12,00 €/m2;
• presun finančných prostriedkov vo výške 14 487,97 € na rozvoj výchovy a
vzdelávania formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične;
• presun finančných prostriedkov vo výške 8 000,00 € na rekonštrukciu kotolne v
remíze električky.
Poslanci nesúhlasili:
• so zriadením budúceho vecného bremena na pozemku v katastrálnom území obce
pre Slovak Telekom na výstavbu nového kabinetu.
•

Rokovanie obecného zastupiteľstva 7. decembra
Po schválení programu rokovania, schválenia overovateľov zápisnice, voľbe zapisovateľa –
PaedDr. Dana Antalová a kontrole plnenia uznesenia, poslanci začali rokovať podľa
jednotlivých bodov programu,.
Rozpočet obce na roky 2018 – 2020.
O rozpočte poslanci dlho diskutovali,
pripomienkovali niektoré výdavky rozpočtu a žiadali ich presun do iných položiek.
Diskutovali Ing. Eva Mydlová, Ing. Martin Kyjac, JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová,
Stanislav Vyhlídal, Ing. Pavol Masár Vysvetlenie k jednotlivých výdavkom podal starosta
obce Ing. Milan Berec a Ing. Ľubica Hlinková. Po prekonzultovaní všetkých položiek viac
ročného rozpočtu poslanci návrh schválili, proti bol iba poslanec Ing. Pavol Masár.
Rozpočet na rok 2018 v EUR
2 848 252,00
Rozpočet na rok 2019 v EUR
2 422 707,00
Rozpočet na rok 2020 v EUR
2 450 027,00
Pripomienky občanov
Občan pán Kubala požadoval vysvetlenie, prečo je zvýšený rozpočet na základnú školu
a materskú školu, potom sa venoval hlavnej križovatke, ktorá stále nie je riešená. Jozef
Košút sa zaujímal o riešenie jeho písomnej žiadosti. Pán Guliš diskutoval o financovaní
výroby lavičiek a ich osadení v obci a o situácii so spoločnosťou Majko Design Studio –
zverejňovanie informácii na portále Považie. Na vznesené otázky a problémy odpovedal
starosta obce Ing. Milan Berec.
• Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2018 poslanci jednohlasne schválili s pripomienkou, aby bola doplnená kontrola
uznesenia o schválení povinnej účasti člena stavebnej komisie na verejnom
obstarávaní.
• Hlavný kontrolór prečítal správu o vykonanej kontrole povinného zverejňovania
obce, ktorý poslanci vzali na vedomie. Štyria poslanci nehlasovali – Monika
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Bubeníková-Mozoláková, Mgr. Kristína Bulková, PhD. Milan Kubík, Ing. Pavol
Masár.
• Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2017 obce o určení výšky dotácie
na prevádzku a žiakov škôl a školských zariadení so sídlom v obci a Dodatok č. 2
Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2015 o organizácii, príspevkoch a
zabezpečení výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v
pôsobnosti obce poslanci schválili bez pripomienok.
• Starosta informoval o Dodatku č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.
5/2016 obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ktorý poslanci schválili bez pripomienok.
• Poslanci prerokovali Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach Materskej školy obce Trenčianska Teplá za školský rok 2016/2017
a
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej školy Š Trenčianska Teplá za školský rok 2016/2017. Obe správy
schválili bez pripomienok.
• Poslanci neschválili zámer odpredaja pozemku v katastrálnom území obce o
výmere 400 m2 na ulici Školskej žiadateľovi Vladimírovi Čupalkovi;
• Poslanci schválili zámer odkúpenia pozemkov v katastrálnom území obce:
parcela č. 644 o výmere 6 m2 v podiele 1/4, t. j. 1,50 m2 od Heleny Sýkorovej
parcela č. 644 o výmere 6 m2 v podiele 1/2 , t. j. 3 m2 od Anny Serišovej
parcela č. 294 o výmere 239 m2 v podiele 1/30, t. j. 7,96 m2 od Veroniky Kostkovej
parcela č. 294 o výmere 239 m2 v podiele 1/90, t. j. 2,65 m2 od Ľubici Tegmenovej
parcely č. 342 o výmere 149 m2, č. 343 o výmere 156 m2, č. 344 o výmere 61 m2,č. 345/1
o výmere 181 m2 , č. 345/2 o výmere 72 m2 v podiele 8/32, t.j. 154,75 m2 od Ľubici
Tegmenovej a v podiele 8/32, t. j. 154 ,75 m2 od Martiny Fitkovej
parcela č. 287 o výmere 196 m2 v podiele 1/2, t. j. 98 m2 od Ľudmily Kušíkovej.
Kúpna cena všetkých týchto pozemkov je 12,00 €/m2 .
• Poslanci odsúhlasili zriadenie vecného bremena spoločnosti T-COM na posilnenie
signálu a optickej siete v obc s odporúčaním uzatvorenia nájomnej zmluvy za
odplatu 200,00 € za rok.
• Poslanci rozhodli, že na najbližšom rokovaní posúdia zámer realizácie verejného
obstarávania na koncesionára prevádzky, modernizácie a údržby verejného
osvetlenia s maximálnou hodnotou koncesie 700.000,00 € .
• Poslanci vzali na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej
závierky k 31.12.2016 obce a Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej
správe k 31.12.2016.

Štatistické údaje obce
K 31. 12. 2017 bolo v obci evidovaných spolu obyvateľov : 4 167
z toho sa prisťahovalo: 82
odsťahovalo:
80
Vekové zloženie obyvateľov:
- produktívny vek od 15 do 64 rokov
3 035
- poproduktívny vek 65 rokov a viac
670
Priemerný vek obyvateľov:
41,56
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V roku 2017 zomrelo spolu: 37 obyvateľov,
z toho
muži: 19
ženy: 18
Najstarší zomrelý:
Angela Kramáriková, 92 rokov
Najmladší zomrelý: Ján Chrastina, 48 rokov
V roku 2017 narodilo sa spolu detí: 44
z toho
chlapcov: 22
dievčat:
22
Na obecnom úrade sa uskutočnilo celkom: 18 sobášov
z toho
- 7 sobášov občanov s trvalým pobytom
- 8 delegovaných sobášov
Najstarším obyvateľom obce je: Katarína Potočková, má 99 rokov
Zo života obce
Teplania na krajskom Plese seniorov 2017 v Trenčíne
Slávnostne vyzdobená spoločenské sála Posádkového klubu Trenčín 21. januára
očakávala účastníkov II. celokrajského PLESU SENIOROV. Bolo prítomných viac ako
260 dôchodcov z celého kraja, z našej obce sa zúčastnilo 18 občanov. V kultúrnom
programe vystúpili seniori súboru Vršatec z Dubnice nad Váhom, ktorí dokazovali, že
dôchodcovia to ešte nevzdávajú. Dobrú náladu rozdával spevák Peter Stašák, do tanca
hrala kapela CORTINA. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja odovzdal
finančnú pomoc pre chorého chlapca Šimonka z Moravského Lieskového. Bola aj bohatá
tombola a cenu si odniesli aj Teplania.
23. januára sa stala vážna dopravná nehoda v katastri obce pri výjazde do
Dubnice nad Váhom. Napriek veľkej snahe záchranárov sa život staršiemu občanovi
obce 75-ročnému Štefanovi nepodarilo zachrániť. Pod kolesami dodávky, ktorú riadil
40-ročný vodič, sa skončil život pána, ktorý sa pohyboval po štátnej ceste na svojom
bicykli, kúsok od svojho domu. Cyklista zrejme zazmätkoval pri bočení vľavo a vodič
dodávky sa mu už nedokázal vyhnúť.
27. januára sa konala súťaž občanov v spoločenských hrách. Bol to už 6. ročník
tejto súťaže a hoci bola menšia účasť ako inokedy, hry boli zaujímavé. Súťažilo sa v
šachu, hode šípkami, hre Človeče nehnevaj sa a kartovej hre Žolík. Medzi súťažiacimi
napriek túžbe po víťazstve nevznikali žiadne konflikty a všetkým šlo hlavne o zábavu a
príjemne strávené nedeľné popoludnie. Možno povedať, že víťazmi boli všetci prítomní,
lebo prišli súťažiť a mali radosť, že sa mohli stretnúť s priateľmi a známymi.
25. februára sme na obecnom trhovisku oslávili Fašiangy. Zúčastnili sa malí aj
veľkí, mladí aj starí. Začali sa sprievodom masiek spolu s dychovou hudbou Dobranka
a speváckou skupinou Teplanka. Vystúpili aj hostia - ľudová kapela Huncúti z Kostolnej.
Teplanskí skauti okrem masiek pripravili aj pekný fašiangový program. Súčasťou
programu bolo ocenenie 5 najkrajších detských masiek:
– jaskynné dieťa
Pavlínka Goláňová
– kominár
Matúš Majcher
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– vodník
– čert
– Šipková Ruženka

Rastislav Kaštier
Maximilián Kapko
Dominika Hrvolová

Ocenené deti dostali darčeky a všetky deti, v maskách aj bez masiek dostali sladkosti.
Na záver podľa starého zvyku skauti pripravili symbolické pochovávanie basy s humorne
ladeným rituálom plačiek a muziky.
Beseda so speváčkou Marcelou Laiferovou

„Šťastie je túžbou všetkých ľudí. Pre každého z nás je
však šťastím niečo iné, mne prináša šťastie moja rodina,
moji priatelia, práca, moje mesto, domácnosť“...
píše autorka vo svojej knižke Kľúč ku šťastiu. Týmto mottom sa začalo 15. marca
stretnutie občanov s autorkou zaujímavých kníh a známou legendou československej
hudby Marcelou Laiferovou. Speváčka všetkých okúzlila svojim šarmom, svojou
pozitívnou energiou a entuziazmom. V rámci besedy, ktorá bola zameraná hlavne na
rozprávanie o podstate vydaných troch kníh, o živote človeka v kolektíve, o zachovávaní
zdravia, výchove v rodine a spolunažívaní oboznámila prítomných nielen s kariérou
úspešnej speváčky, ale aj životom manželky, matky, dcéry a už aj babičky. Besedu
spestrila rôznymi zážitkami zo svojho života, či už úsmevnými, alebo aj smutnejšími.
Potom zaspievala niekoľko známych piesní na ktoré sa všetci tešili, aj si s ňou zaspievali.
Besedu zakončili autogramiádou.
V januári obec zakúpila 100 kusov nádob na kompostovanie biologicky
rozložiteľného odpadu, ktoré poskytla bezplatne občanom na ukladanie odpadu vo
svojich záhradkách. Týmto spôsobom sa obec snaží primäť občanov k tomu, aby čistili
svoje záhradky a pritom nevyhadzovali odpad len tak do voľnej prírody alebo ho
nespaľovali, lebo hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Koncom marca usporiadala komisia pre kultúru a šport v spolupráci s
Trenčianskym osvetovým strediskom s názvom Veľkonočné variácie. Stretnutie
ľudových remeselníkov a miestnych tvorcov dekoratívnych predmetov s občanmi našej
obce bolo obojstranne obohacujúce. Z pestrej palety farebných kraslíc zdobených
najrozmanitejšími technikami od viacerých tvorcov, možno spomenúť napríklad vajíčka
zdobené háčkovanou čipkou od Danky Kováčovej a Oľgy Pružincovej, voskované,
dierkované a ručnou maľbou zdobené vajíčka od Aleny Novákovej, vajíčka vyrobené
technikou „patchwork“ od Jany Kotesovej, ozdoby od Bc. Lenky Stískalovej a Marty
Valachovej, vajíčka zdobené slamou od Milana Tiburáka. Zaujali aj nápadité košíčky z
papiera od Anny Hudecovej, Margity Čižmárikovej a Viery Bučencovej, ručne robené
veľkonočné pozdravy od Zuzany Moškovej, veľkonočné ozdoby z rôznych druhov
materiálu Kristíny Tinkovej, krásne zdobené medovníčky od Evy Tiburákovej a Ľudmily
Katonovej. Množstvo krásnych veľkonočných ozdôb vytvorili deti zo Spojenej školy
internátnej a praktické drevené výrobky do domácnosti, rapkáče zhotovil Ján Holovic.
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Nechýbali ani pletené korbáče a košíky, o ktoré sa postarali Pavol Gallo, Vladimír a Jozef
Hoššovci z Dobrej. Názornú ukážku výroby pletených košíkov a korbáčov a zároveň
minikurz pletenia zabezpečil košikár Ing. Ján Zeman zo Starej Turej. Spestrením a
oživením kultúrneho programu bola harmonika nášho rodáka Jozefa Johaníka a milé
vystúpenie detského folklórneho súboru Prvosienka z Dubnice nad Váhom. Pozadím
kultúrnej akcie bola výstavka starých krojovaných fotografií zo zbierky fotografií Oľgy
Mikušovej. Táto dôstojná spomienka na život našich predkov sa mohla uskutočniť len
vďaka všetkým našim spoluobčanom, ktorí boli ochotní otvoriť svoje rodinné albumy a
poskytnúť vzácne rodinné relikvie.
Oslavy oslobodenia obce sa konali 26. apríla. Práve v tento deň rumunská
armáda oslobodila našu obec, čo bol významný deň v života občanov našej obce. Pamätníci
spomínajú, že keď vyšli z pivníc a iných úkrytov sľúbili, že tento deň budú vždy
oslavovať ako sviatok znovuzrodenia. Na oslave sa zúčastnili zástupcovia obce,
predstavitelia spoločenských organizácii, občania, členovia dobrovoľného hasičského
zboru, členovia základnej organizácie vyslúžilých vojakov. Nechýbal veterán a člen 7.
výsadkového pluku zvláštneho určenia Holešov Marián Mikulovský z poverenia Klubu
vojnových výsadkárov v Trenčíne, ktorý položil k pamätníku kytičku kvetov. Krátku
históriu oslobodenia našej obce pripomenul vo svojom príhovore starosta obce Ing. Milan
Berec. Slávnostnú chvíľu ozdobil spev speváckej skupiny Teplanka. 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.
Stavanie mája bolo v piatok 28. apríla. Hoci celý deň pršalo, na nálade to
neubralo. Prišli občania aj s deťmi, ktoré veselo šantili napriek kvapkám dažďa. Na dobrú
náladu vyhrávala dychová hudba Dobranka, ktorá je omladená. Má nových mladých členov
– hráčov na trubku aj klarinet. Pracovníci obecného úradu pripravili pre deti sladkosti.
Máj bol pekne vyzdobený a stavali ho miestni dobrovoľní hasiči, ktorí to zvládli veľmi
odborne a rýchlo.
V marci naša občianka – vedúca speváckej skupiny Teplanka Helena Uherková
dosiahla veľký úspech. Zúčastnila sa súťaže v rámci 50. ročníka Vansovej Lomničky v
prednese poézie a prózy, ktorú organizovala Únia žien Slovenska. Najskôr 15. marca
vyhrala v Trenčíne 1. miesto v okresnom kole v prednese poézie. Predniesla báseň
Kataríny Hudecovej Teplanský kroj. Následne postúpila do krajského kola, kde 22.
marca získala s touto básňou znovu 1. miesto. Zároveň získala výnimočnú cenu – Uvedenie
do Siene slávy Katky Hudecovej, autorky básne. Celoslovenské kolo
50. ročníka
Vansovej Lomničky sa konalo 28. apríla, ktorého mottom boli slová Terézie Vansovej:
„Keď nepostavíme naše vedomosti do služby lásky, neuplatníme ich v snahe konať dobro
pre iných, tak všetka tá múdrosť nemá ceny“. Naša občianka Helena Uherková vystúpila
v krásnom teplanskom kroji a v III. kategórii celoslovenského kola
umeleckého
prednesu poézie získala bronzovú medailu.
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Báseň Teplanský kroj, autorka Katarína Hudecová
V nedeľnom popoludní
poza teplanske humná
vyšli si k poľnej studni
šuhaj a deva šumná.
On klobúk podperený,
ona v červenej šatke –
v ľúbostnom roznežnení
bozkal jej líčko hladké:
„Aká si, moja milá,
krásna v tom našom kroji ! –
Aby už prišla chvíľa, kedy budeme svoji !“
Deva, chtiac vášeň stíšiť,
reč radšej zvrtne k žartu:
„Vari ti nemám vyšiť košeľu – a mne partu?!“
„Raz, ten, čo srdcia spája, aj naše navždy spojí.
Budeme obidvaja
krásni v tom našom kroji!“
Jas dúhy sedmoraký dievčenskú tvár oblaží.
Ako keď divé maky rozkvitnú na Považí,
ako tie kvietky nehy z teplanských pestrých strání
ukladá deva stehy na odev vyšívaný.
On iba s ňou je šťastný, k nemu sa ona vinie
ako v tej slávnej básní o vlasti, o Maríne.
A v dušiach plných slasti prejavia v srdci svojom
svoj úprimný vzťah k vlasti
teplanským krásnym krojom.
Pri tejto príležitosti treba spomenúť, že autorka súťažnej básne Teplanský kroj
poetka Katarína Hudecová v januári tohto roku zomrela vo veku 88 rokov. Žila
a pracovala v Trenčianskych Tepliciach. Bola autorkou mnohých piesní populárnej hudby,
vydávala knihy poézie, sentencie a krátke literárne útvary. V rozhlasovom archíve dnes
nájdeme viac ako 130 pesničiek s textami Kataríny Hudecovej. V jej textoch dominovali
jednoduchosť a obraznosť. Svedčia o tom aj názvy: Zlaté slnko lásky, Večer s básnikom,
Láska je maliar a mnohé ďalšie. Veľkú dokumentárnu hodnotu má spomienková kniha
Písané životom – Melódia slov.
14. mája sme oslávili Deň matiek. V zasadačke požiarnej zbrojnice vystúpili žiaci
materskej školy, základnej školy aj súkromnej umeleckej školy. Spoločne predviedli pre
svoje mamičky a babičky veľmi pekný kultúrny program. Na záver prednostka obecného
úradu obdarila prítomné matky kytičkou kvetov a poďakovala im za obetavosť pri
výchove rodiny.
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18. mája sme mali v obci smutnú udalosť. Vo veku 68 rokov zomrel bývalý
starosta obce Ing. Ján Veselý. Narodil sa 13.11.1949 v našej obci a žil v nej celý svoj
život. Funkciu starostu vykonával v rokoch 1990 až 1998. Počas tejto funkcie sa zaslúžil
o budovanie vodovodnej a kanalizačnej siete, plynofikácie obce, rekonštrukciu budovy
obecného úradu, úpravu miestnych komunikácií a verejnej zelene. Tiež sa zaslúžil
o oživenie ľudových tradícií a folklóru, podporoval šport a zaviedol vydávanie obecných
novín. Počas svojho života zanechal v obci nezmazateľnú stopu a zostane v pamäti
občanov ako svedomitý a zodpovedný starosta, ktorý výraznou mierou prispel k rozvoju
rodnej obce.
26. mája sa na účelovom hospodárstve Výskumného ústavu živočíšnej výroby
Nitra, ktoré sídli v našej obci uskutočnila významná udalosť - Slovensko po 35 rokoch
získalo druhé národné plemeno oviec - slovenskú dojnú ovcu. Vyšľachtili ju z
pôvodných slovenských plemien a špecializovaných dojných plemien.
Ovečka, ovečka, trojaký úžitok. Spievali na tejto slávnosti deti známu ľudovú
pesničku. Obecenstvo tvorili aj ovečky, pre ktoré bola slávnosť určená. Oficiálne sa
dostali do zoznamu na Slovensku chovaných plemien. Slovenská dojná ovca, taký dostala
názov, je plemeno zamerané na produkciu mlieka, ale pritom je stále vhodné na pasenie.
Objavila sa presne 35-rokov potom, ako sa na našich pasienkoch udomácnila zošľachtená
valaška. Výskumníci na čele s docentom Milanom Margetínom odhadli správne vývoj,
ktorým sa začalo naše ovčiarstvo od deväťdesiatych rokov minulého storočia uberať.
Trh s vlnou sa rozsypal a pravda overená stáročiami, ktorú si pospevovali aj deti v
krojoch, už nebola aktuálna. Z troch hlavných úžitkov – mlieko, mäso a vlna, práve vlnu
poľnohospodári začali vnímať ako nezaplatenú príťaž, ktorá pri cene 70 centov za
kilogram spôsobuje len stratu a nepokryje ani náklady na ostrihanie.
Samotný proces šľachtenia tejto ovce začal v roku 1995. Aj keď sa na prvý
pohľad môže zdať, že slovenská dojná ovca je dielo individuálne, do šľachtenia bolo
zapojených stovky ľudí. Plemenné jadro slovenskej dojnej ovce tvorí v súčasnosti 14
najlepších chovateľov a päťtisíc zvierat. „Práve tí chovatelia, ktorí chcú robiť
ekonomiku a nekŕmiť zvieratá v maštali, ale spásať naše pasienky, sa budú
orientovať na slovenskú dojnú ovcu," povedal Slavomír Reľovský, riaditeľ Zväzu
chovateľov oviec a kôz na Slovensku.
Aj riaditeľ Výskumného ústavu živočíšnej výroby Jaroslav Slamečka konštatoval,
že nové plemeno je výsledkom potreby podporiť produkciu ovčieho mlieka, ktoré je
atraktívne najmä na produkciu výrobkov - ovčieho syra, bryndze či žinčice. Ďalším
dôvodom bola potreba zvýšenia produkcie a atraktivity ovčieho a jahňacieho mäsa. V
šľachtiteľskom programe chcú dosiahnuť produkciu viac ako 200 litrov za rok. O chov
nového plemena oviec je pre jeho úžitkové vlastnosti záujem vo všetkých regiónoch
Slovenska. Je to ovca polo intenzívna, čiže nemusí sa chovať intenzívnym spôsobom v
maštaliach s kŕmením jadrovým krmivom, ale ovce budú skôr chodiť a spásať lúky a
pastviny a s drobným prídavkom jadra dosiahnu požadované parametre. Na Slovensku je
aktuálne 381 tisíc oviec, produkcia ovčieho mlieka stúpa.
27. mája sa v obci konal už 2. ročník Májovej teplanskej pohody. Počasie bolo
výborné a preto aj účasť občanov bola veľmi dobrá. Podujatie na obecnom trhovisku
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otvoril svojim príhovorom starosta obce Ing. Milan Berec a osobne ho prišiel podporiť aj
Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý okrem
príhovoru odovzdal nášmu starostovi šek na rozvoj obce v hodnote 2000 €. Na záver
povedal: „ je vidieť, že v tejto obci kultúra naozaj žije“.
Úvod návštevníkom podujatia spríjemnilo folklórne trio Krajka so speváčkami
Beátou Dobiášovou, Magdou Uhliarikovou a Zuzanou Laurinčíkovou, na husliach hrala
Kristína Hlístová. Zmes latino rytmov s folklórnymi vokálmi mal silnú energiu a znel
zaujímavo. Repertoár doplnili aj krásnymi piesňami z Macedónie. Potom vystúpila dychová
hudba Drietomanka. Je to krojovaná dychová hudba z moravsko-slovenského pomedzia,
založená v roku 1866 v obci Drietoma pri Trenčíne. Účinkuje na kultúrno-spoločenských
podujatiach v rámci celého Slovenska a Českej republiky. Za posledných 20 rokov
precestovala takmer celú Európu. V súčasnej zostave kapely hrajú a spievajú
temperamentní a veselí mladí ľudia, ktorých spája láska k hudbe a ľudovej piesni, ktorú
prevzali od svojich pradedov, dedov a otcov. Potom mala svoj program Helena Vrtichová,
ktorá je známa tým starším ročníkom a slávu si získala najmä piesňou Diridonda. Hoci už
pravidelne nekoncertuje, príležitostne spieva dodnes. Na svojom konte má z minulosti
deväť malých platní, jedno cédečko nahrala po návrate so slovenskými piesňami, nedávno
naspievala slávne české hity známych spevákov. Urobila dobrú náladu a hoci čoskoro
oslávi významné životné jubileum na pódiu pôsobila ako mladá deva. Záver májovej
pohody patril veľmi obľúbenej skupine HEX, na ktorú sa tešili hlavne mladí ľudia. Hex je
slovenská pop rocková skupina, ktorá vznikla v roku 1989 v Bratislave. Členovia skupiny
Peter Dudák – spev, gitara, klávesový nástroj, Martin Žúži – gitara, Tomáš Dohňanský –
basová gitara, Tibor Szabados – bicí nástroj prezradili, že názov skupiny Hex je skratka
slovného spojenia "humanoidný experiment". Ide o experiment, či ľudia budú schopní
počúvať muziku, ktorú skupina hrá. A veru ľudia počúvali, spolu s nimi spievali aj
tancovali. Májová pohoda sa vydarila, občania mali pekný kultúrny zážitok.
3. júna v krásnom slnečnom počasí sa podarilo organizátorom z Trenčianskej
elektrickej železnice opäť pre deti a dospelých zorganizovať sprievodnú jazdu
historických vozidiel s električkou. Jazdy sa zúčastnilo približne 30 vozidiel a 15
motoriek zo širokého okolia, dokonca až v Bánoviec nad Bebravou, Prievidze, Púchova a
Partizánskeho. Sprievod zabezpečovala policajná hliadka na motorkách. Opäť bol
pripravený sprievodný program v električkovom depe. Deti sa tešili z maľovania na tvár,
jazdy na koníkoch a malej električky. Teraz bude nasledovať sezóna letných
víkendových jázd v prázdninovom období. TREŽ je pripravená na nápor turistov a bude
vypravovať dva vozne.
3. júna sa konal turistický pochod rozprávkovým lesom. Bolo to stretnutie
rodákov troch generácií – detí, ich rodičov aj starých rodičov – boli z našej obce, z
Dobrej aj Opatovej nad Váhom. Deti mali možnosť stretnúť v lese rozprávkové
postavičky a tešiť sa s nimi. Tí starší sa postarali o dobrú zábavu – hudbu aj
občerstvenie – chutný kotlíkový guláš. A tí najstarší mali dokonca takú vymoženosť, že
na miesto konania stretnutia – na Suché potoky ich vyviezol traktor s vlečkou. Tam sa
spoločne zabavili, zaspievali, opekali slaninku či špekáčiky.
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V ten istý deň, čiže 3. júna sme oslavovali Medzinárodný deň detí. Čiže
opísané= podujatia boli určené predovšetkým pre naše deti.
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra uskutočnila stretnutie odborníkov,
ktorí sa dlhodobo venujú regionálnemu rozvoju. Potešilo nás, že na tomto stretnutí si
občianska našej obce, miestnej časti Dobrá Katarína Králiková, rodená Janečková
prevzala vyznamenanie – Poctu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja za
zásluhy o rozvoj rezortu. Katarína Králiková je aj členkou kultúrnej komisie a komisie
pre ochranu životného prostredia obecného zastupiteľstva.
V sobotu 1. júla sa stala dopravná nehoda - v tesnej blízkosti železničného
priecestia uviazla električka v Trenčianskych Tepliciach. Cestujúcich vlaku odviezli
náhradnou autobusovou dopravou dopravcu. Príčinou bolo, že havarované osobné
motorové vozidlo zasahovalo do profilu dráhy.
Členovia Matice Slovenskej v spolupráci so Združením sluchovo postihnutých
uskutočnili 1. júla zájazd do malebného mestečka Skalica – do prístavu na Baťovom
kanáli. Pri plavbe mohli sledovať okolitú slovenskú i moravskú prírodu. Ojedinelým
zážitkom bolo uzavretie lodí v plavebnej komore Petrov. Po otvorení komory plavba
pokračovala do moravskej Strážnice, kde sa so sprievodkyňou vybrali na prehliadku
strážnického skanzenu. Bolo tam množstvo domov rôznych remeselníkov, hospodárskych
budov i s ukážkami práce remeselníkov, vybavenie domov dobovými predmetmi i so
sprievodným slovom o živote, práci, či zvykoch našich predkov všetkých zúčastnených
nesmierne zaujali a mohli tak porovnať život súčasný, so životom v minulosti.
Už viac ako dva roky pôsobí v obci nová prevádzka – rámovanie obrazov. 5. júla
pracovníci prevádzky pripravili pre deti od 6 do 10 rokov Tvorivý deň v rámovaní
obrazov. Bola to prezentačná aktivita pre deti obce a okolia pod vedením odborníčky
Mgr. art. Aleny Taicherovej. 16 detí si mohlo vyskúšať maľbu na sklo. Ale nebolo to iba
to, ale hlavne sa zoznámili s celým postupom od vzniku obrázku, zarámovania až po
umiestnenie na „plotovú“ galériu. Aj pre hostí to bol veľký zážitok a deti boli nadšené, že
sa naučili niečo nové. Domov si odniesli vlastne vyrobený obrázok.
Začiatkom júla uskutočnil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
Jaroslav Baška so sprievodom svojich spolupracovníkov postupne po mestách a dedinách
celého Trenčianskeho kraja cyklistickú jazdu „TOUR de Baška“. V každej obci alebo
meste
sa stretol s občanmi, porozprával sa s nimi o spoločných radostiach aj
starostiach, informoval o nových projektoch. V našej obci sa zastavil
7. júla.
Privítala ho prednostka obce RNDr. Zuzana Sklenárová v zasadačke obecného úradu.
Pre účastníkov bolo pripravené malé občerstvenie a pretože práve bol veľký dážď, bol
to horúci čaj alebo káva, koláčiky aj škvarkové pagáčiky. Vznikla veľmi zaujímavá,
neformálna beseda s občanmi našej obce o nových plánoch samosprávneho kraja v oblasti
rozvoja infraštruktúry, sociálnej starostlivosti, školstva a športu. Nechýbala otázka
o riešení pálčivého problému obce – hlavnej križovatky, riešenie ktorej Jaroslav Baška
vysvetlil a pripomenul, že sa bude riešiť aj rekonštrukcia hlavnej cesty do Trenčianskych
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Teplíc a ďalej na Machnáč. Z eurofondov zrekonštruujú 4 úseky ciest za takmer 20 mil.
eur. Jednou z podmienok realizácie uvedených projektov v celkovej dĺžke 18,83 km je
zabezpečenie spolufinancovania Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 5% z
celkových oprávnených výdavkov. Po občerstvení a zaujímavej besede sa cyklistický
peletón vybral ďalej po obciach smerom okolo Trenčína až do Drietomy.
26. júla nás opustil veku 70 rokov občan našej obce Jiří Foldyna. Bol
profesionálnym fotografom, vydavateľom, hudobníkom aj rádioamatérom.
Bol
spolutvorcom novej monografie obce aj časopisu Teplanský občasník.
30. júla sme mali nedeľné hudobné popoludnie, ktoré nám spríjemnila Gizela
Oňová, speváčka a herečka. Predviedla asi 90-minútový hudobno-zábavný program,
vhodný hlavne pre staršie vekové kategórie, čiže prišli si na svoje naši seniori. Program
bol plný pekných populárnych aj ľudových pesničiek a živého humoru. Po koncerte sa
uskutočnila autogramiáda spojená s predajom jej CD nosičov. Zábava a príjemné
posedenie so speváčkou pokračovalo aj po vystúpení v zasadačke obecného úradu spolu
s teplanskou rodáčkou – opernou speváčkou Sidou Haljakovou, jej spolužiačkami zo školy
a organizátormi podujatia.
27. augusta sa uskutočnila v rámci hudobného popoludnia JADRAN ŠOU so
spevákmi MARTINOM a BOŽANKOU. Počasie po prvý krát nebolo podujatiu naklonené
- mrholilo, pršalo dokonca až lialo, ale dobrej nálade to nevadilo. Občania aj hostia
počúvali pod dáždnikmi alebo v pršiplášťoch, schovaní pod strieškami. Vychutnali si
známe evergreeny v podaní Martina, krásne hity z Dalmácie, ktorými nám Božanka
priblížila leto, slnko a more. Obidvaja nás zabávali nielen piesňami, ale aj vtipmi, či
vtipnými príbehmi.
25. septembra bolo pekné počasie, hoci nesvietilo slniečko, konečne nepršalo.
Konali sa Teplanské hodové slávnosti s kultúrnym programom a predajnými stánkami,
kde prišlo veľa občanov aj návštevníkov z okolia. Na pódiu vystúpila spevácka skupina
Teplanka, dychová hudba Dobranka, kapela HELIGONICA a žiaci Súkromnej základnej
umeleckej školy. V centrálnej zóne obce sa nachádzali predajné stánky, bolo tam veľa
dobrôt, hračiek pre deti aj občerstvenie pre starších. Na populárne maľovanie na tvár
dokonca stáli deti v rade. Občania aj hostia sa veľmi dobre zabavili.
2. októbra pripravil Trenčiansky samosprávny kraj slávnostné posedenie
a ocenenie významných osobností kraja. Z našej obce bol ocenený PaedDr. Jozef
Farkašovský za dlhoročné pôsobenie v kultúrnej a osvetovej činnosti pri príležitosti
životného jubilea. V slávnostnom programe, ktorý sa konal v priestoroch kasárne na
Trenčianskom hrade vystúpili sólisti orchestra Zlaté husle.
18. októbra sa konalo stretnutie jubilujúcich dôchodcov. Našich jubilantov
zabávala hosťujúca hudobná skupina Rubín zo Skalice, aj dychová hudba Dobranka
a spevácka skupina Teplanka.
Navodili sviatočnú veselú atmosféru. Pracovníčky
obecného úradu pripravili drobné darčeky pre jubilantov a chutné občerstvenie.
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Popoludnie 29. novembra patrilo blížiacim sa vianočným sviatkom. Vonku
poletoval sneh a v miestnej zasadačke sa zišli šikovné ruky žien, ktoré ponúkali svoje
výrobky, ktoré si bolo možné aj zakúpiť, nielen obdivovať. Medovníčky, adventné vence,
rôzne vianočné ozdoby, ale i čipkované, pletené a háčkované výrobky potešili oko
návštevníka. Bol to už druhý ročník “Vianočných inšpirácií”, ktoré úspešne zrealizovala
Zuzana Janišová, kultúrna referentka obecného úradu. Podujatie spríjemnilo vystúpenie
Detského folklórneho súboru Kolíska z Dubnice nad Váhom. Predviedli veľmi pekný
kultúrny program s tancom a ľudovými piesňami. Mali oblečené krásne kroje jednotlivých
regiónov Slovenska podľa druhu tanca. Pomoc pri organizovaní podujatia poskytlo aj
občianske združenie Pre našu dedinu miestnej časti Dobrá a jej predsedníčka Ing.
Katarína Králiková, ktorá je aj členkou kultúrnej komisie pri obecnom úrade.
Odišiel vzácny človek
Mali sme v obci smutnú udalosť. 23. novembra zomrela vo veku 91 rokov Anna
Madajová, oddaná šíriteľka krásnej teplanskej výšivky. Jej život bol naplnený krásou,
ktorú s láskou vkladala do teplanských výšiviek rukávcov, záster, opleciek aj obrusov.
Celý život sa venovala zhotovovaniu teplanského kroja pre deti aj dospelých a tvorbou
krásnych bábik oblečených v teplanskom kroji. Potešiteľné je, že svoje vedomosti
ochotne odovzdala aj mladým dievčatám, ktorých teplanská výšivka zaujala a v súčasnej
dobe stále viac zaujíma. Jej práca má nasledovníkov a to je záruka, že teplanská výšivka
nezanikne. Česť jej pamiatke.
Deti narodené v obci od 1. januára do 31. októbra 2017
Valentína Žáčková
Natália Janišová
Kristína Švecová
Alexandra Berkyová
Marína Karlíková
Bianka Bangová
Olívia Gavenda
Alexandra Fabová
Samuel Eddy Osariemen
Nina Štefánková
Mia Peterková
Olívia Lišková
Michal Oršuľa
Martin Skačík
Mathias Bičan
Daniel Masár
Michal Spišiak
Juraj Masár

Matej Korál
Tobias Cvečka
Jakub Bežáík
Salim Eltohamy
Soňa Lišková
Matúš Dobiaš
Oskar Romaňák
Teodor Romaňák
Maxim Chromčák
Oliver Gavenda
Damián Gallo
Denis Moravčík
Miriam Mošková
Karin Jarošová
Nina Laštincová
Sarah Ochodnická
Tamara Masárová
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Opatrovateľská služba
Občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc poskytuje obec opatrovateľskú službu. Sú
to úkony v rozsahu pomoci pri hygiene, obliekaní, nákupe potravín, donášky alebo prípravy
jedla, bežného upratovania, prania, sprievodu na lekárske vyšetrenia. Niekedy táto
pomoc vyžaduje až osem hodín denne v pracovných dňoch. Alebo je to trvalé umiestnenie
občana v dome opatrovateľskej služby. Cena opatrovateľskej služby je určená
všeobecne záväzným nariadením vo výške 0,60 € za jednu hodinu. Sociálne služby, medzi
ktoré patrí aj opatrovateľská služba, sa zameriavajú na riešenie sociálnej núdze
občanom, pomáhajú socializácii, zachovaniu ľudskej dôstojnosti a kvality života seniora
za podmienky jeho zotrvania v domácom prostredí. Sociálne poradenstvo poskytuje na
obecnom úrade sociálna pracovníčka Mgr. Iveta Adamcová. V súčasnej dobe máme
v našom sociálnom zariadení celkom 7 žien, ktorým poskytuje služby päť pracovníčok a
opatrovateliek. Okrem toho v obci pôsobí šesť opatrovateliek, ktoré poskytujú denne
služby 17 až 22 chorým a nevládnym občanom.
Považský cukor, a.s.
21. januára ukončili cukrovarnícku kampaň 2016/17, ktorá bola pre spoločnosť
výnimočne dlhá. Trvala 130 dní a vyznačovala sa vysokými výnosmi cukrovej repy. Výnos
cukru na hektár je 12,7 tony (rok predtým to bolo 9,9 tony). Spracovali 720 188 ton
cukrovej repy, z ktorej vyrobili 109 325 ton cukru. Cukornatosť sa pohybuje na úrovni
17,09 %.
Kampaň prebiehala bez väčších technických komplikácií. Silný mráz na prelome
rokov a v prvej polovici januára bol pre pracovníkov vo výrobe výzvou, ktorú úspešne
zvládli. Kampaň prebehla kontinuálne, čo je predovšetkým výsledkom neustálych
investícií do zariadení, napríklad tohtoročný nový kotol, generálna oprava turbíny,
zlepšenie skladovania melasy a cielenej údržby.
Cukrovar vyprodukoval cukor výhradne z cukrovej repy, nakúpenej od
pestovateľov, pôsobiacich na Slovensku. Takže môžeme povedať, že produkujú čisto
slovenský cukor zo slovenskej suroviny.
Trhový poriadok s cukrom sa v celej Európskej únii prestal uplatňovať od 1.
októbra , čo znamená koniec kvót a liberalizáciu trhu. Každý podnik vyrobí toľko cukru,
koľko bude schopný uplatniť na trhu. Uvoľnenie regulačných obmedzení zvýšili nároky
na konkurencieschopnosť každého jedného výrobcu a krajiny ako takej.
V poslednom období sa veľa začína hovoriť o tom, prečo sa nevozí cukrová repa
v obci po železnici ako kedysi. Sezóna 2004/05 bola posledná, kedy sa vlakmi vozila repa
do tunajšieho cukrovaru, kedy sa následne prešlo na prepravu kamiónmi. Občania často
kritizujú túto prepravu. Autá voziace cukrovú repu do cukrovaru sa diaľnici vyhýbajú,
aby nemuseli platiť mýto. Jazdia aj v dopravných špičkách cez Trenčín, dymia, ničia
cestnú infraštruktúru a znižujú jej priepustnosť. Občas sa im repa vysype na cestu.
Keby to mal všetko cukrovar zaplatiť, nebol by tento prevoz až tak cenovo výhodný.
Preto by bolo vhodné, aby konečne začali uvažovať a voziť cukrovú repu po železnici ako
to robia v iných cukrovaroch, napríklad v Seredi, v Čechách alebo v Rakúsku.
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Trenčianska železnica
V tomto roku ukončila už tretiu sezónu pravidelnej letnej prevádzky. Počas nej
odviezli v 192 vlakoch spolu 7 096 osôb. Najviac cestujúcich zaznamenali v mesiacoch júl
a august. Okrem turistov, rodičov s deťmi, zaznamenali aj veľa cestujúcich z radov
pacientov a klientov kúpeľov. Na jeseň zorganizovali obľúbenú súťaž vo varení gulášu,
ktorú vyhralo družstvo našej obce. Pre návštevníkov a svojich priaznivcov pripravili
občerstvenie v bufete, kde bolo možné posedieť si pri hudbe v podaní skupiny Márie
Baginovej. Deti povozili v kabínach ťahačov, v malej železničke aj na živých koníkoch.
Potom sa venovali rekonštrukcii vykurovania depa, pripojeniu plynovodu. Tejto práci
venovali veľa času, aby bola ukončená včas.
2. decembra ukončili úspešný ročník zaujímavou tematickou jazdou venovanou sv.
Mikulášovi a čertom. Viac ako 1500 návštevníkov potešili veselým programom. Električka
mala tri obojsmerné jazdy a najmä tá posledná bola pre deti, ale aj pre dospelých
najzaujímavejšia. Nechýbala pyrotechnika, horiace koľaje, vyzdobená električka, ktorá
dotvárala kulisu blížiacich sa vianočných sviatkov. Deti privítal Mikuláš a postrašili čerti,
balíčky však neukradli, dostali ich deti. Na zahriatie bol pripravený teplý čaj a pre
dospelých punč. Riaditeľ železnice Dušan Nosál bol spokojný a potešila ho vysoká
návštevnosť.
Materská škola
Vedenie školy pripravilo začiatkom mája pre deti, ktoré odchádzajú do prvých
tried základnej školy týždenný pobyt v prekrásnej prírode na Čertove v detskom hoteli
,,František“. Mali veľmi veľa zážitkov a podujatí - výlet džípom na „Kohútku“ – vrch na
moravskej strane, pešiu túru v poriadnom daždi, športovo-súťažný deň, indiánsky deň,
plávanie a hry s vodou v hotelovom bazéne, opekanie pri ohni, hľadanie pokladu, ukážku
prvej pomoci, spoznávanie flóry a fauny a hlavne každý deň pobyt a hry na čerstvom
vzduchu. Deti medzi sebou upevnili priateľské vzťahy, ktoré vznikli počas 3-ročnej
dochádzky do školy, overili si úroveň svojich samoobslužných činností, sociálneho
a ekologického cítenia.
Po návrate sa deti venovali nácviku programu na besiedku ku Dňu matiek, potom sa
pripravovali na „Olympiádu materských škôl“ v rámci projektu „Záhrada detských hier a
športu“. Súťažili v štyroch disciplínach: skok do diaľky, beh na 25 m, hod a prekážková
dráha. Naše družstvo v zložení: Katka Sadloňová, Adam Kučera, Sára Kaštierová, Matúš
Samák, Ondrej Koštialik, Jakub Dobiáš, Matúš Zemanovič, Lukáš Beníček v celkovom
umiestnení jednotlivcov získalo najviac medailí a tak skončilo na 1. mieste a získalo Zlatý
pohár.
1. jún – Medzinárodný deň detí oslávili s našimi hasičmi. Popoludnie s nimi bolo
poučné a zároveň zábavné. Do tanca hrala živá hudba deda Vilka. Koncoročný výlet
všetkých predškolákov prežili v Trenčianskej Závade na „Uhliskách“. Výlet bol spojený so
starostlivosťou o domáce zvieratá, jazdou na koni, hľadaním rozprávkového pokladu.
Detský spev a smiech počas jazdy autobusom boli dôkazom úspešného dňa.
Na konci školského roka zahrali krátke divadielko „O prváčke Janke“, zaspievali
veľa pesničiek, mnohí aj so slzičkou na líčku prevzali Osvedčenie o ukončení pred
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primárneho vzdelávania a malý darček. Na záver im učiteľky školy venovali tieto krásne
verše:
ŽELÁME VÁM MILÉ DETI, VEĽA SILY.
ABY SA VÁM PRVÉ ČIARKY PODARILI.
A PÍSMENKÁ, ABY BOLI AKO KVIETKY.
ABY STE ICH ROZPOZNALI VŠETKY.
NECH VIETE ZRÁTAŤ ČÍSLA
CELKOM VŠETKY,
TO ZO SRDCA VÁM PRAJÚ
VAŠE PANI UČITEĽKY.
V septembri materská škola privítala nové deti. Začalo sa pre nich nové „škôlkarské“
obdobie. Ich mamičku a otecka nahradili pani učiteľky, ktoré svojim láskavým a
odborným prístupom uľahčia deťom zaradiť sa do kolektívu. Snahou každej učiteľky je
čo najlepšie sa postarať o deti, aby keď si rodič príde prevziať dieťa, bolo mu
odovzdané usmiate, plné nových. Exteriér a interiér materskej školy postupne
zveľaďujú. Počas dovolenkového obdobia doplnili detský nábytok do dvoch tried – stoly,
stoličky, ležadlá a nábytok do hracích kútikov. Materská škola svojimi výsledkami
reprezentuje aj obec, či už úspechmi vo výtvarných súťažiach, aktivitami v regióne
a predstavitelia obce im v tom všemožne pomáhajú.
Aj materská škola v miestnej časti Dobrá úspešne pripravuje svojich žiačikov na
vstup do základnej školy. Venujú sa hlavne rozvoju jazyka a komunikácii, matematike
a práci s informáciami, poznávaniu prírody, zdraviu a pohybu detí. Veľkú pozornosť
venujú zdravému životnému štýlu, problémom súvisiacim so škodlivými odpadmi
a znečisťovaním ovzdušia. Na jeseň pripravili výrobu svetlonosov a zaujímavý kultúrny
program pre rodičov Pod hríbom. V decembri privítali Vianočnú hviezdičku – súťaž
v spievaní vianočných kolied, kde sa zúčastnili deti z okolitých materských škôl.
Základná škola
Motto školy na internetovej stránke :

Kto má trpezlivosť, dokáže všetko, čo chce. Benjamín Franklin
Riaditeľka školy
Zástupkyňa riaditeľky
Rada školy

zástupca zriaďovateľa

nepedagogický zamestnanec

Ing. Gabriela Zuberová
PaedDr. Lucia Gancarčíková
predseda
Mgr. Beáta Vavrová
pedagogický zamestnanec Mgr. Barbora Burianová
zástupcovia rodičov
Ing. Ján Holec
Ing. Jarmila Svitanová
Gabriela Bolečková
Peter Kadlec
Monika Mozoláková Bubeníková
ng. Eva Mydlová
Mgr. Kristína Bulková
Mgr. Ján Vallo
Beáta Komorníková
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Počet žiakov školy: 268
Počet tried: 15
Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried

2

2

2

2

1

1

2

1

2

15

Počet žiakov

32

31

33

28

29

29

33

21

32

268

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na stredné školy
8-ročné
Bilingválne Maturitné
3-ročné
2-ročné
gymnázium gymnázium 4-ročné
učebné
učebné
odbory
odbory
Prihlásení
3
2
26
6
1
Prijatí
3
2
26
6
1
Úspešnosť
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

SPOLU
38
38
100 %

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
Vedomostné súťaže – umiestnenie žiakov:
Meno a priezvisko žiaka

Kolo

Súťaž

Umiestnenie

Michal Sadloň

krajské

Olympiáda v anglickom jazyku

8. miesto

Kristián Košík

okresné

Chemická olympiáda

7. miesto

Adrián Farula

okresné

Pytagoriáda

5. miesto

Peter Hošták

okresné

Pytagoriáda

9. miesto

Marianna Heldáková

obvodné

Hviezdoslavov Kubín

2. miesto

Behan, Ďurech

okresné

Technická olympiáda

8. miesto

Aktivity v záujmových krúžkoch
Názov krúžku
Športové hry – chlapci 1.-3 ročník
Športové hry – chlapci 4. -6. ročník
Športové hry –dievčatá, chlapci 7.-9. ročník
Všeobecná športová príprava 1.-4. ročník
Stolný tenis, bedminton
Všeobecná športová príprava 5.-9. ročník
Turistický krúžok 5.-9. ročník
Výtvarný krúžok 1.-9. ročník
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Počet
žiakov
22
12
12
17
16
13
18
19

Vedúci
Mgr. Klaudius Bilovský
Mgr. Klaudius Bilovský
Mgr. Klaudius Bilovský
Mgr. Klaudius Bilovský
Mgr. Klaudius Bilovský
Mgr. Klaudius Bilovský
Mgr. Martin Genzor
Mgr. Ida Králiková

Počítač hrou 1.-2.ročník
Počítač hrou 3.-4.ročník
PC junior 5.-9. ročník/Šach
Tvorivá práca s učebnicou
Slovenčina 9. ročník
Tvorivá práca s učebnicou
Matematika 9. ročník
Tvorivá práca s učebnicou
Matematika 8. ročník
Keramika 1.-4. ročník

12
13
13
29
29

Mgr. Ingrid Lysáková
Mgr. Ingrid Lysáková
Mgr. Martin Genzor
Mgr. Ida Králiková,
Mgr. Peter Oravec
Mgr. Marta Brunovská

14

Mgr. Zuzana Komárková

17

Mgr.
Gabriela
Rerich
Mercellová
Mgr. Gabriela
Rerich
Mercellová
Mgr. Eva Zemanovičová

Keramika 5.-9. ročník

14

Bystré hlavy 2. ročník

12

Po polročnom hodnotení mali žiaci prvého a druhého stupňa možnosť navštíviť
Slovenské národné divadlo v Bratislave. Ôsmaci a deviataci sa zúčastnili na divadelnom
predstavení Sissi, v ktorom sa predstavili mnohí známi slovenskí herci.
V januári žiaci 7. ročníka boli na lyžiarskom výchovno−výcvikovom kurze v
Novom Smokovci kde si užívali krásne počasie, komfortné nadštandardné ubytovanie v
Novom Smokovci. Najlepší lyžovali na veľkom vleku a nechceli ani prestávku na
občerstvenie. Menej zdatní lyžiari lyžovali na menšom , kde zdokonaľovali svoje
schopnosti.
4. februára zasa žiaci prvého stupňa navštívili Slovenské národné divadlo, kde si
pozreli peknú rozprávku o Lomidrevovi. Všetkým žiakom sa divadelná inscenácia veľmi
páčila.
Aj tento školský rok sa škola snažila pomôcť ôsmakom a deviatakom pri
rozhodovaní o ďalšom štúdiu na strednej škole. Vo februári pripravili v rámci Európskeho
dňa rodičov a školy stretnutie so žiakmi a pedagógmi stredných škôl z Trenčianskeho
kraja a zamestnávateľmi, ktorí povedali o prednostiach duálneho vzdelávania. Žiaci sa od
nich dozvedeli viac o učebných a študijných odboroch a získali informácie o prijímacích
pohovoroch.
Počas plesovej sezóny škola pripravila v spolupráci so Združením rodičov školský
ples, ktorý sa konal 18. februára. Školský ples sa tešil značnej účasti, do tanca a na
počúvanie hrala skupina Lunes Band z Nemšovej.
Počas Dňa zaľúbených sa žiaci výborne zabávali na školskom karnevale. Odborná
porota zložená z učiteliek vyhlásila a ocenila najlepšie masky. Mali možnosť skúsiť svoje
šťastie v tombole o veľmi pekné a zaujímavé ceny.
Na druhý deň po karnevale, sa v priestoroch telocvične odohral 1. ročník
Valentínskeho florbalového turnaja. V úvodných zápasoch si navzájom zmerali sily žiaci
5. a 6. ročníka, trieda 7.A hrala proti 7.B a 9.A proti 9.B. Do finálového kola postúpili
žiaci 9.A a víťazní šiestaci. Deviataci napokon vyhrali, ale s učiteľmi už nemali šancu
a nakoniec prehrali. Počnúc týmto dňom sa začala budovať pekná športová tradícia
a sľúbili si, že o rok sa na Valentínskom florbalovom turnaji stretnú opäť.

32

V dňoch 14. − 15. marca sa žiaci školy Jasmína Janotková a Dominik Klčo
zúčastnili na Zimnej kalokagatie 2017, ktorá sa konala na Štrbskom Plese a usporiadala
ju po ôsmykrát Slovenská asociácia športu. Podľa definície kalokagatia predstavuje istý
typ ideálu, pri ktorom sú vyvážené dve základné vlastnosti – fyzická a duševná stránka
človeka. Obe sú veľmi dôležité pre kvalitný život a tiež pre šport. Otvorenie kalokagatie
prebehlo za účasti žiakov a učiteľov z 88 základných škôl, vzácnych hostí zo športovej
sféry. Naši dvaja žiaci reprezentovali školu v zjazdovom lyžovaní a vybraní boli na
základe školských pretekov, ktoré prebehli v rámci lyžiarskeho výcviku v Tatranskej
Lomnici. Obaja sa zúčastnili pretekov v obrovskom slalome a slalome. V početnej
konkurencii prevažne zo škôl z okolia Tatier so zameraním na lyžiarske disciplíny sa
umiestnili až v druhej polovici štartového poľa. Avšak na ťažkých a miestami
zľadovatených tratiach podali bojovný výkon a súťaž dokončili. Zo súťaže si odniesli
pozitívne zážitky a na vlastnej koži zažili atmosféru ozajstných pretekov.
21. marca sa žiaci a učitelia školy rozhodli zapojiť do medzinárodnej výzvy „Lots
of socks“ , t.j. Veľa ponožiek, ktorá prebieha pri príležitosti Svetového dňa Downovho
syndrómu. Žiaci prišli do školy tak, že na každú nohu si obuli inú ponožku. Touto milou
akciou chceli spoločne vyjadriť sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom a
zároveň všetkým ukázať, že odlišnosť nepovažujú za problém. Inakosť je často krásna,
farebná a dokáže život urobiť pestrejším.
V apríli sa v škole uskutočnil turnaj v prehadzovanej (rovnaké pravidlá ako
volejbal, s rozdielom, že lopta sa neodbíja ako vo volejbale, ale chytá do rúk a hádže) pre
žiakov druhého stupňa. Účastníci mali na drese žltý narcis, čo symbolizovalo nutnosť
boja s rakovinou. Prekvapenie bolo hneď v druhom zápase, keď výber z tried 7.A a 7.B
porazil ôsmakov. Prvé semifinále bol súboj 9.A proti 9.B, kde
deviataci sa stali
víťazmi celého turnaja. Tým získali právo vyzvať učiteľov, ktorí podali oduševnené
výkony a zápas doviedli do víťazného konca.
V dňoch 3. až 4. mája sa v základnej škole uskutočnil zber papiera. Spolu
vyzbierali 11 608 kg starého papiera a tým prispeli k ochrane našich lesov.
Najviac papiera vyzbierali:
• Samuel Moravčík
žiak 1. A. triedy
1252 kg
• Adam Vácval
žiak 7. A. triedy
744 kg
• Matúš Majcher
žiak 4. B. triedy
643 kg.
21. a 22. septembra sa vybraní žiaci školy stretli v príjemnej a priateľskej
atmosfére so staronovými kamarátmi z partnerskej školy v Uherskom Ostrohu pri
príležitosti 125. výročia založenia ich základnej školy. Mali príležitosť plaviť sa
loďou po Baťovom kanál. Trojhodinovú plavbu unikátnym kanálom s vyrovnávacími
komorami im spríjemnila sprievodkyňa, ktorá rozprávala veľmi pútavo a prívetivo
odpovedala na každú zvedavú otázku. Po zaujímavej plavbe sa všetci vytancovali na
diskotéke v telocvični partnerskej školy. Na druhý deň sa s českými kamarátmi stretli
v priateľských zápasoch vo florbale a v trojboji. Okrem športových aktivít ich čakal aj
kultúrny program, ktorý si pre hostí pripravili žiaci partnerskej školy. Naši žiaci svojich
českých kamarátov odmenili potleskom a uznaním za ich vynaložené úsilie.
Zaujímavý bol aj výlet do Žiliny pre žiakov 6. ročníka. V nákupnom cente Aupark
sa uskutočnilo podujatie Noc výskumníkov, počas ktorého boli pre návštevníkov a teda aj
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pre žiakov našej základnej školy pripravené rôzne interaktívne vedecké prezentácie,
prednášky aj diskusie. Podujatie bolo veľmi zaujímavé, plné vedy a zábavy.
Žiaci 7. ročníka sa vydali do Nitry na cestu spoznávania historického bohatstva.
Navštívili miesta, ktoré sú plné vzácnych archeologických nálezov a starobylých
písomností. Sprievodca
ich podrobne zoznámil s historickými osobnosťami
Nitrianskym kniežaťom Slavoborom, bratom mocného a múdreho vládcu Svätopluka.
S pýchou predstavil jeho honosný odev, ktorý bol v časoch Veľkej Moravy príkladom
bohatstva a slávy slovanskej aristokracie. Do najmenšieho detailu opísal jeho jednotlivé
súčasti, materiály, funkcie aj farebnú symboliku. Ukázal kapsy, schránky, doplnky odevu
a tiež neodmysliteľné ochranné amulety. Žiakov zoznámil s umením výroby šperkov, ako
sú náramky, prívesky a preslávené veľkomoravské gombíky. Prezradil dnes už celkom
zabudnutý spôsob rozkladania ohňa. Žiaci si mohli vyskúšať, ako sa písalo na voskové
tabuľky. Žiakov zoznámil so slovanskými zbraňami, ako boli bojová sekera, štít, prilba,
kopia, oštep, luk či rôzne druhy šípov. Všetky repliky zbraní si mohli chytiť a vyskúšať.
V októbri sa škola zapojila do akcie Deň jablka, keď si žiaci do školy okrem
desiaty priniesli aj jabĺčko. Počas dňa mlieka si žiaci pribalili aj jogurt alebo mlieko. Je
to spôsob ako upozorniť žiakov na zdravé stravovanie.
V novembri sa zapojili do výtvarného projektu Záložka do knihy spája školy. Pre
školu Výčapy-Opatovce pripravili záložky, kde využili svoje umelecké schopnosti, vyrobili
160 záložiek, ktoré zaslali do partnerskej školy, pribalili aj pamiatkové predmety školy a
našej obce.
V decembri boli odmenené žiačky tri žiačky 6. A triedy – Laura Brezániová, Eva
Dulce Hill a Nikol Kubíková, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže vyhlásenej
cementárňou Ladce pre výrobu firemného kalendára. Boli pozvané na prehliadku závodu
a potom v kultúrnom dome si prevzali ocenenie a poďakovanie za ich prácu. Žiačky
dostali aj darčeky - stolové kalendáre so svojimi kresbami, skicáre i knihy o
architektúre.
9. decembra bolo v športovej hale v Dubnici nad Váhom okresné kolo v atletike
detí do 10 rokov. Súťažili osemčlenné tímy, v ktorých boli štyri dievčatá a štyria
chlapci. Preteky pozostávali zo 6 disciplín. Naše deti podali výborné výkony a okrem
disciplíny skok cez švihadlo všetky ostatné vyhrali a obsadili prvé miesto. Tým si
zabezpečili postup do krajského kola.
V Omšení sa konal tretí ročník mikulášskeho turnaja žiakov vo florbale, za
účasti družstiev tzv. „teplickej doliny“, t.j. z Dolnej Poruby, Omšenia, Trenčianskych
Teplíc, naši žiaci a hostia z Dubnice nad Váhom. Naši žiaci podali výborné výkony a
všetky svoje zápasy s prehľadom vyhrali. To znamenalo prvé miesto v konkurencii piatich
družstiev. Navyše bol náš žiak Adam Vácval vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.
Spojená škola internátna
Hlavným cieľom primárneho vzdelávania školy je rozvinúť kľúčové spôsobilosti, ktoré
sú pre nich osobne dosiahnuteľná, teda:
• vzdeláva žiakov s ľahkým, stredným, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia a
žiakov s autizmom a inými poruchami,
• vychováva deti so zdravotnými postihnutiami v špeciálnej materskej škole,
• zabezpečuje používanie inovačných metód,
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rozvíja sociálne zručnosti – osobnostný rast,
• umožňuje voľbu aktivít pre žiaka v záujmových útvaroch,
• venuje primeraný čas každému žiakovi,
• harmonicky rozvíja osobnosť detí, vzájomnú spoluprácu.
Vedenie školy:
Riaditeľka
Mgr. Eva Ševčíková
Zástupkyňa
Mgr. Eva Yilmazová
Vedúca výchovy
Ing. Darinka Bežáková
Vedúca Školskej jedálne
Jana Anetová
•

Triedni učitelia:

Učiteľky:
Vychovávatelia:

I.A
I.D
SMS
II.P
I.AU
I.C.
I.P.
II.A.
III.A.

Mgr. Monika Heldáková
Mgr. Katarína Adamíková
Jarmila Orthová
Ing. Darinka Bežáková
Mgr. Marianna Vasiľová
Mgr. Eva Ševčíková
Mgr. Eva Yilmazová
Mgr. Ľubica Geregová
Mgr. Magdaléna Granačková
Mgr. Marta Dubinová
Emília Ružičková
Júlia Gunárová,
Mária Ronec Gurínová,
Mgr. Peter Somr,
Bc. Anton Štefanec

– špeciálna základná škola
– špeciálna základná škola
– trieda Materskej školy
– praktická škola
– špeciálna základná škola
– špeciálna základná škola
– praktická škola
– špeciálna základná škola
– špeciálna základná škola

Spojená škola internátna má 61 žiakov (o 14 viac ako v minulom roku) a 25 zamestnancov.
Po celý školský rok škole pomáhali predstavitelia obce a mnoho nezištných ľudí, ako
sú majitelia podnikov - MG potraviny, mäsovýroba Hôrka, predajňa potravín Bóna,
predajňa Hanincová, dopravný podnik BISKO, Ing. Pavol Masár a iní. Vo februári
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja daroval škole 310 eur. Z tohto príspevku
platia mesačne dvom žiakom náklady na stravu a ubytovanie. Zamestnanci aj žiaci školy si
veľmi vážia finančnú aj materiálnu pomoc. Napríklad vďaka firme GAMONT EU má škola
vybudovaný bezbariérový prístup na prvé poschodie, vynovenú keramickú dielňu aj nové
vchodové dvere. Od tejto firmy dostali žiaci Ján a Edgar Konyoví 100 euro na liečenie.
Od firmy HM Tesco dostali nové hračky do školského klubu. Od Jána Dankovčíka dostali
nádielku syrov s vysokým obsahom vápnika a od firmy Helpful sušené ovocie, ktoré
odovzdali súťažiacim počas projektu Žijeme zdravo. Každoročne dostávajú zdravý med
od včelára Rudolfa Báža, ktorý žiakom pripravuje aj prednášky o zdravej výžive a ukážky
včelárstva.
Klaudia Gavendová, 6-ročná žiačku školy, ktorá má kvadraparézu dolných
končatín dostala finančný príspevok za ktorý jej rodičia zakúpili špeciálnu sedačku
pomocou ktorej pohodlne zvláda všetky školské povinnosti. Darcami boli občania obce:
Jozef Barborák
80 eur
Miroslav Novák
50 eur
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pán Dugáček
Anna Gavendová
Peter Svitana
zamestnanci školy
•

•

•

•

•

50 eur
50 eur
100 eur
80 eur

29. septembra
sa 5 žiakov školy zúčastnilo na podujatí "ŠPORTOVÁ
OLYMPIÁDA" v Trenčíne na Brezine, bola určená pre klientov zariadení
sociálnych služieb a študentov praktických škôl.
2. októbra mali v škole vzácnu návštevu. Absolvovali raňajky s predsedom
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslavom Baškom. Žiaci predviedli
svoje práce, úspechy v štúdiu a podelili sa so zážitkami z uskutočnených akcií v
škole.
Žiaci sa zúčastnili na Dni otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Prezreli si budovu úradu, zoznámili sa s jednotlivými činnosťami a kanceláriami
úradníkov.
8. novembra sa žiaci zúčastnili na oblastnej súťaži v tvorivosti žiakov špeciálnych
škôl v Považskej Bystrici, súťažili v kategóriách: spev, tanec, skladanie puzzlí,,
modelovanie.
v decembri uskutočnili vianočný benefičný koncert pod názvom „Nádej, viera,
láska...“ Okrem pekného kultúrneho programu, vystavili výrobky svojich žikov
vyrobené z rôzneho materiálu aj keramiky.

Zo života farnosti
V našom kostole bolo v priebehu roka
• pokrstených 21 detí, z toho 13 dievčat a 8 chlapcov. 11 týchto deti bolo
zo zákonitých manželstiev, 10 detí z nezákonitých manželstiev, t.j. rodičia
neboli zosobášení.
• manželstvo uzavrelo 5 mladomanželov.
• sviatosť prvého svätého prijímania prijalo 26 detí
• konalo sa 37 pohrebov, z toho 18 pohrebov žien a 19 pohrebov mužov.
Naša farnosť je známa tým, že v minulosti aj v súčasnosti dala svetu veľa
významných kňazov. Náš terajší duchovný otec pre svoje ovečky dokáže zorganizovať
návštevy rôznych pamätihodností a pútnických miest. V tomto roku sa v máji farníci
vydali do starobylej Nitry a navštívili Nitriansky hrad. Hrad neslúžil iba potrebám
svetskej moci, hradnej posádke, ale aj Nitrianskej kapitule kanonikov a nitrianskym
biskupom. Hrad ako odveké biskupské sídlo je aj dnes sídlom rímsko-katolíckej cirkvi –
Biskupstvo Nitra. Jeho centrom je katedrála – Bazilika sv. Emeráma. Práve v tomto
chráme sa konala pre pútnikov svätá omša, ktorú celebroval náš duchovný otec vdp. Ján
Vallo spoločne so správcom tejto katedrály vdp. Štefanom Vallom, svojím bratom. Po
skončení slávnostnej svätej omše čakal na pútnikov sprievodca, ktorý ich informoval o
katedrálnom komplexe, o vzácnych objavoch, umeleckej výzdobe a pamiatkach v chráme.
Navštívili katedrálnu vežu, kryptu v ktorej odpočívajú ostatky významných kňazov,
Gotickú priekopu, Diecézne múzeum – tu ich zaujalo množstvo vzácnych sakrálnych
predmetov. Prehliadku ukončili na Nitrianskej kalvárii, kde si tiež prezreli mnoho
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pozoruhodných zbierok v misijnom dome, ktoré priniesli slovenskí misionári z rôznych
kútov sveta..
Matica slovenská
Miestny odbor Matice slovenskej združuje členov folklórnej skupiny Teplanka a
dychovej hudby Dobranka, ktorí našu obec zastupujú na rôznych kultúrnych a
spoločenských akciách a prezentujú naše krojované dedičstvo. Pokračuje spolupráca
s Miestnou organizáciou Matice slovenskej v Štúrove. V spolupráci s miestnymi
organizáciami blízkeho okolia spolupracovali pri príprave prehliadky krojov pod názvom
Krojovaná módna prehliadka, ktorá sa konala 7. mája v Dubnici nad Váhom. Mladé devy
z oblasti Považia, Púchovskej doliny, Papradna, Mníchovej Lehoty predstavili celkom
sedemnásť krojov, jeden krajší ako druhý, na hlavách mali nádherné svadobné party. Za
najkrajší svadobný kroj bol vyhlásený práve náš – teplanský svadobný kroj. Kroje
predvádzali členky folklórneho súboru Vršatec. Na tomto stretnutí vystúpila aj naša
spevácka skupina Teplanka v krásnom teplanskom kroji. Vedúca skupiny Helena Uherková
predniesla krátku históriu vzniku a používania teplanského kroja.
1. september je významným štátnym sviatkom Slovenskej republiky, keď prijali
text novej Ústavy, ktorá sa stala základom pre novovznikajúci štát. Uplynulo už 25
rokov od prijatia tohto významného dokumentu a v Trenčianskych Tepliciach na
Kúpeľnom námestí v tento deň tamojší matičiari zasadili Lipku Ústavy. Pri tejto Lipke sa
stretávajú a pripomínajú si prijatie tak významného dokumentu pre naše rodné
Slovensko. V tomto roku sa v tento deň znovu stretli a v literárno-folklórnom pásme si
pripomenuli nielen náš ústavný dokument, ale aj 200 rokov od narodenia Jozefa
Miloslava Hurbana. Prednes básní našich velikánov v podaní teplických matičiarov,
nádherné slovenské a národné piesne v podaní folklórneho súboru Teplanka, príhovor
Jozefa Božíka, primátora mesta Partizánske, prilákali množstvo kúpeľných hostí
a návštevníkov.
Členovia Matice slovenskej s radosťou navštívili Národné matičné slávnosti
v Trnave v dňoch 7. – 10. septembra, ktoré boli venované aj 200. výročiu narodenia J. M.
Hurbana. Prezreli si jeho pamätnú izbu v Hlbokom a k pamätníku tohto velikána našich
dejín položili kyticu kvetov.
Večer ukončili návštevou divadelného predstavenia
Dobrodružstvo pri obžinkoch v divadle J. Palárika. Naša spevácka skupina bola zaradená
do vystúpení viac ako 50 folklórnych súborov zo Slovenska i zahraničia, svojim
vystúpením sa patrila medzi úspešné súbory.
16. septembra sa členovia Matice slovenskej zúčastnili na 8. ročníku farmárskeho
festivalu – Bánovský Mňam fest. Vyznamenaním pre náš súbor bola česť odovzdať
dožinkové vence ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej. Na tomto festivale
ministerka odštartovala projekt „Adoptuj kravičku“, ktorý pomôže zvýšiť spotrebu
mlieka a mliečnych výrobkov slovenských výrobcov.
Spolu s regionálnou organizáciou vyslúžilých vojakov navštívili vojenské historické
múzeum v Piešťanoch, prezreli si množstvo zaujímavých exponátov a zoznámili sa
s históriou slovenských ozbrojených síl. Potom navštívili mohylu Milana Rastislava
Štefánika. Mohyla na Bradle dominuje okoliu. Je to stavba z bieleho travertínu, ktorá
„svieti“ do ďaleka nad Štefánikovou rodnou obcou Košariská. Autorom je významný
slovenský architekt Dušan Jurkovič.
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Toto miesto ospieval vo svojej básni aj Martin Braxatoris-Sládkovič – syn Andreja
Sládkoviča takto:
Na Bradle zádumčivom,
Na samom jeho holom končiari,
Tam v skale tvrdej, v štrku žlto-sivom,
Tam v sladkom chotári,
Čo púta rabstva chrabro roztrhal.
Na mieste sa konajú májové spomienkové oslavy, ktorých sa pravidelne zúčastňuje
mnoho ľudí a viacero významných osobností. Pamiatku veľkého syna nášho národa si
uctili položením kytice úcty a krásnymi hymnickými piesňami, ktoré zaspievala naša
spevácka skupina Teplanka.
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
Začiatkom júla sa členovia organizácie zúčastnili na autobusovom zájazde do
Nitry. Navštívili obec Bojná, kde si prezreli Archeologické múzeum. Potom sa
premiestnili na farský dvor, kde ich privítal Mons. Peter Paliatka, ktorý pôsobil aj na
našej fare. V miestnom kostole sa zoznámili s históriou kostola a životom na fare.
Potom odišli na predstavenie do divadla Andreja Bagara v Nitre – na muzikál Povolanie
pápež. Bola predstavená osobnosť pápeža Jána Pavla II, sprevádzaná krásnymi
melódiami.
V sobotu 2. septembra uskutočnili VII. ročník športových hier Memoriálu
Stanislava Frydeckého st. Súťažili v piatich disciplínach – streľba zo vzduchovky, hod
šípkami, hod zemiakom do koša, hod na valce a kuželky. Výsledky súťaží :
STREĽBA ZO VZDUCHOVKY:

1. miesto Ján Frydecký
2. miesto Pavol Droppa
3. miesto Štefan Kerekeš

HOD ŠÍPKAMI:

1. miesto Ján Ondreják
2. miesto Mgr. Zuzana Janišová
3. miesto Margita Masárová

HOD ZEMIAKMI DO KOŠA:

1. miesto Oľga Horňáková
2. miesto Anna Lokajová
3. miesto Štefan Kerekeš

HOD NA VALCE:

1. miesto PaedDr. Jozef Farkašovský
2. miesto Pavol Droppa
3. miesto Zdenka Horňáková

KUŽELKY:

1. miesto Mária Ondrišáková
2. miesto Marta Bajčíková
3. miesto Mgr. Zuzana Janišová
Pravidelne navštevovali chorých členov organizácie, venovali sa rozširovaniu poznatkov
o zdravej výžive v seniorskom veku a ochrane zdravia. Na záver roka usporiadali
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tradičný mikulášsky večierok, na ktorom zhodnotili svoju celoročnú činnosť, zabavili
členov a odmenili ich drobnými darčekmi.
Základná organizácia Zväzu záhradkárov
Výbor základnej organizácie zabezpečoval plnenie plánu práce, ktorý prijali na
začiatku roka. Na výborových schôdzach sa venovali hlavne príprave členských schôdzi,
odborných prednášok, stretnutia s včelármi a riešeniu organizačných otázok.
Výbor v tomto roku pracoval v zložení:
Predseda:
Jozef Johaník
Podpredseda:
Jozef Robota
Tajomník:
Ing. Rudolf Šandora
Pokladník:
Ján Košút
Členovia:
Vladimír Petrgalovič, Štefan Masár, Ing. Lukáš Bagin
Revízna komisia:
predseda Peter Slotík
Členovia:
Peter Bežák, Emília Madová
V súčasnej dobe má základná organizácia 45 členov.
Organizácia sa pravidelne stará o výsadbu kvetov pre skrášlenie obce. Rudolf
Šandora a Jozef Johaník vypestovali sadenice, ktoré vysadili pred pohostinstvom Jeleň
a pri buste maliara Štefana Straku. O polievanie kvetov sa starala Alena Balážová,
pracovníčka obecného úradu. Zverené priestory na jar upravili a očistili. Na náučnom
chodníku opravili poškodené stojany a vymenili popisné tabuľky. Počas letných mesiacov
zavlažovali zasadené moruše.
Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkónov a predzáhradiek, ktorá bola
vyhlásená vo februári neuskutočnili. Určili aj hodnotiace komisie pre jednotlivé časti
obce. Vyhlásenie výhercov malo byť spojené s degustáciou ovocia a výstavou Najkrajšie
ovocie. Mierna zima a jarné mraz spôsobili, že ovocie nebolo kvalitné a niektoré
nedozrelo. Preto výbor výstavu zrušil a ani nevyhlásil výsledok súťaže, pretože komisie
nesplnili zadanú úlohu. Tajomník Ing. Rudolf Šandora napriek tomu zdokumentoval
najkrajšie balkóny a predzáhradky, ich fotografie vystavil vo vývesnej skrinke pred
obecným úradom. Ocenil najmä predzáhradky rodiny Anetovej, Linhardovej, v Prílese
rodiny Skáčikovej a Habánkovej, v Dobrej úpravu záhrad rodinných domov za podnikom
Leoni, hlavne rodiny Hrizovej, Božikove, Šírovej, Gallovej, Hanincovej a Súčanskej.
Veľmi pekne ozdobené balkóny boli na Teplickej ulici – rodina Bážová a Provazníková, na
ulici M. Rázusa – rodiny Šandorová, Bajčíková, Denková, na ulici Štefánika – rodina
Hanincová, Holcová a v lekárni Ariana, na ulici Podjavorinskej - rodina Šajbenová, na ulici
SNP - rodina Kamasová, Margetová, Essenderová, na ulici Kukučina – rodina Macková, na
ulici Vážská – rodina Vaneková, na ulici Revolučná – rodina Gunárová, Studená, Kapustová,
na ulici Hasičskej – rodina Vančová, na ulici Partizánskej – rodina Vomočilová a Košútová.
Tiež veľmi peknú celoročnú úpravu záhrady má rodina Petrgalovičová na ulici Športovcov.
Členovia organizácie navštívili v priebehu roka výstavy v Trenčíne, na jar to bola
výstava Záhrada, na jeseň výstava Jahrada, na ktorej súťažia ovocinári z celého
Slovenska o Najkrajšie jablko a hrušku. Ing. Rudolf Šandora a Štefan Masár sa
zúčastnili na degustácii medu vo včelíne Rudolfa Báža. Hodnotili jednotlivé druhy medu
podľa základných kritérií. Včelári pripravili aj posedenie pri hudbe s ochutnávkou gulášu,
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na ktorom bola aj odborná prednáška o význame chovu včiel. Okresný výbor Zväzu
záhradkárov pripravil viacmesačné odborné školenie s praktickými ukážkami rezu
ovocných stromov, ktoré vykonával predseda Slovenského zväzu záhradkárov Ing.
Eduard Jakúbek.
Na týchto školeniach sa zúčastňovali členovia Ján Báž a Štefan
Masár.
Výbor v spolupráci s kultúrnou komisiou a klubom dôchodcov pripravil pre svojich
členov zájazdy na kúpalisko v Podhájskej, návštevu divadla Andreja Bagara v Nitre. V
auguste usporiadal zaujímavý autobusový zájazd do Trnavy a jej okolia. Navštívili
Baziliku sv. Mikuláša a v nej umiestnenú barokovú kaplnku s obrazom Panny Márie
Trnavskej. Potom navštívili kaštieľ v Dolnej Krupej rodiny Brunsvikovcov, kde v
súčasnosti sídli Hudobné múzeum a v záhradníckom domčeku je zachovaná pamätná izba
– hudobný pavilón, kde pôsobil slávny skladateľ Ludwig van Beethowen. Toto panstvo
neskôr preslávila Mária Henrieta Choteková, dodnes známa ako „ružová grófka“ svojim
rozáriom a zbierkou ruží. Naši záhradkári mali možnosť získať niekoľko odrezkov z
týchto vzácnych ruží. Dolná Krupá je tiež významným sídlom firmy zaoberajúcej sa
výrobou medoviny a kozmetiky zo včelích produktov. Zaujímavý deň ukončili návštevou
Smolenického zámku prebudovaného z pôvodného hradu rodu Pállfyovcov, ktorý je
najmladším
zámkom
na Slovensku. V súčasnosti slúži ako Kongresové centrum
Slovenskej akadémie vied a konajú sa tu rôzne konferencie a stretnutia vedcov z celého
sveta.
V tomto roku oslávili svoje životné jubileum členovia organizácie: Helena
Sýkorová, Jozef Masár, Jozef Johaník, Anna Červeňanská, Ján Báž, Rudolf Gallo,
Ľubomír Hromádka, Marta Pupišová a Viera Petričková. Jubilantom výbor zablahoželal
na výročnej členskej schôdzi a odovzdal im darčekové poukážky na nákup
záhradkárskych potrieb v miestnej predajni.
Klub dôchodcov
Klub dôchodcov pracoval podľa schváleného plánu práce, organizačne ho riadi 9členný výbor. Na jar členky klubu Viera Bučencová, Eva Tiburáková, Dana Kováčová,
Kristína Tinková a ďalšie vystavili svoje ručné práce na podujatí Veľkonočné variácie.
Boli to jarné motívy –perníky, pletené košíky a venčeky, rôzne figúrky a vajíčka. Výbor
pripravil pre svojich členov zájazd do poľského Nového Targu, kde si mohli nakúpiť
drobné veľkonočné ozdoby, jarné odevy aj lacnejšie potraviny.
13. mája pripravil pre svojich členov Májovú veselicu. Bolo pripravené dobré
občerstvenie a hudba. Do tanca a na počúvanie hrali bratia Dobiašoví, ktorí sú veľmi
obľúbení, lebo vedia zaujať svojimi piesňami mladých aj starších a vytvárajú vždy veľmi
dobrú pohodu. V júni sa pridali k nadšencom z Dobrej, ktorí pripravili posedenie v prírode
pod názvom „Pre našu dedinu“ spojené s turistickým pochodom na Suché potoky.
Obľúbený je zájazd na termálne kúpalisko Podhajská, na ktorom sa zúčastnilo veľa
členov klubu s rodinnými príslušníkmi. Koncom októbra zasa usporiadali zájazd na poľské
trhy, kde si účastníci mohli zakúpiť tovar na úpravu hrobov. Na záver roka členky
organizácie zasa vystavili svoje ručne práce tento raz s vianočnou tematikou na podujatí
Vianočné variácie.
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Jednota dôchodcov Slovenska
Túto organizáciu riadi 13-členný výbor a má 76 členov. Pripravuje pre nich veľa
zaujímavých podujatí Zároveň sa jej členovia zúčastňujú na všetkých spoločenských
podujatiach obce a pomáhajú pri ich zabezpečovaní. Spevácka skupina Teplanka
prezentuje túto organizáciu na okresných a krajských podujatiach. V lete organizujú
v Dobrej u Pavla Koštialika opekanie v prírode spojené s hudbou a ľudovými piesňami.
Členky organizácie majú každoročne na remeselníckom jarmoku v Trenčianskych
Tepliciach samostatný stánok, kde vystavujú krásny teplanský kroj, jeho jednotlivé
súčastí, krojované bábiky a ručné práce našich starých materí.

Skauti
Naši skauti oslávili v tomto roku 95 rokov svojej existencie. Počas vzniku
v roku 1922 bol v obci židovský oddiel skautov a v tridsiatich rokoch vznikol zväzový
skauting katolícky. Mali spolu 60 členov a veľmi úzko spolupracovali. Tri razy bol
skauting zakázaný pretože bol postavený na kresťanskom základe. V roku 1990 sestra
Irma Ševcechová činnosť skautingu v našej obci obnovila a preto aj zbor nesie jej meno.
V súčasnej dobe má 31. zbor 102 členov, do ktorého patria aj skauti z Omšenia a Slatiny
nad Bebravou. K tomuto výročiu pripravili Svojsíkov pretek okolo Čertovej skaly za
účasti skautov z Prešova, Banskej Štiavnice, Trenčína, Horného Sŕnia. Na záver súťaže
sa konala slávnostná omša za účasti 150 skautov a skautiek. Spoločné stretnutie družín
Sovičiek a Snežienok sa konalo v marci. Privítali družinu včielok z 52. zboru Sv. Juraja z
Dubnice nad Váhom. Spoločne si zahrali poznávaciu hru „Peter, Pavol“, aby spoznali svoje
mená. Na znak spolupráce a priateľstva vytvorili spoločný plagát pomocou odtlačkov rúk
v tvare znaku nekonečno. V lete v skautskom tábore na Mojtíne bolo prítomných 58
členov zboru. Pravidelne spoznávajú slovenskú prírodu nielen v našom okolí, ale cestovali
aj do Slovenského raja, do Prešova, navštívili jaskyňu Zlá diera. Dospelí skauti boli na
Medzinárodnom trojstretnutí skautov z Čiech, Poľska a Slovenska v Gdansku pod názvom
Skauti na moriach, jazerách a riekach.
Naši rodáci a významné osobnosti
V tomto roku uplynulo 20 rokov od úmrtia nášho významného rodáka,
akademického maliara Jána Šandoru. Narodil sa 12. augusta 1912 v našej obci. Ľudovú
školu navštevoval v rodisku, meštiansku v blízkych Trenčianskych Tepliciach, kde aj dlhé
roky pôsobil. Od detstva bol telesne postihnutý. Prvým radcom a učiteľom mu bol maliar
Štefan Straka. V štúdiu pokračoval v Bratislave na Škole umeleckých remesiel
u profesora Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu. Neskôr študoval na Akadémii
výtvarných umení vo Viedni a napokon na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora
Maxa Švabinského. Početné študijné cesty po svete mu poskytli plodnú inšpiráciu. O to
viac ho po návrate domov očarila slovenská krajina. Objavoval romantickú aj drsnú
scenériu Považia, Kysúc, Oravy, Tatier, Liptova. Nevyhýbal sa ani figurálnej ikonografii.
Zvlášť ho pútali folklórne námety z rodiska. Cítil potrebu ich zachytiť na plátno a
uchovať pre budúce generácie. V marci 1944 prekvapil verejnosť vernisážou svojej
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prvej výstavy v Trenčíne. Dominoval figurálny prejav, krása teplanskej výšivky. Zvečnil
typické postavy obce – dobráckeho dedka Važinských, starého zvonára Lašu a iných.
Popri portrétnej maľbe pracoval v krajinárskom žánri, kde lepšie uplatnil
svoj
charakteristický rukopis. Po skončení vojny sa na krátky čas usadil v Piešťanoch, potom
sa definitívne vrátil do svojho rodiska. V máji 1985 získal čestný titul zaslúžilý umelec.
Počas celého aktívneho obdobia uskutočnil 45 samostatných výstav, zúčastnil sa
mnohých kolektívnych výstavách. Zomrel 31. mája v roku 1997 v Trenčianskych
Tepliciach.
Významné diela figurálnej tvorby:
Starý gazda, Matka s deťmi, Teplan s fajkou, Hrabačka, Môj otec, Dievča a klasy
Krajinky:
Pod Kriváňom, Chalupy v zime, Poľná cesta, Letná krajina, Trenčiansky hrad, Vysoké
Tatry, Považie, Orava.

Použité pramene:
1. Denník Pravda – príloha Ľudia a udalosti z 21. 12. 2017
2. Záverečný účet obce za rok 2017
3. Výpisy zo zápisníc z rokovaní obecného zastupiteľstva
4. Teplanský občasník , ročník 27, čísla 1, 2, 3
5. Internetová stránka obecného úradu
6. Internetové stránky Základnej školy a Spojenej školy internátnej
7. Celoročné správy spoločenských organizácií pôsobiacich v obci.
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