Zápis
do kroniky obce Trenčianska Teplá
za rok 2009
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Úvod
V roku 2009 vzniklo na Slovensku niekoľko dôležitých udalostí
a obyvatelia si museli zvykať na mnohé podstatné zmeny.
Od 1. januára sa na Slovensku začalo platiť eurom, stalo sa 16. členom
eurozóny a koruna sa stala historickou menou. Prvé dva týždne roka sa dalo
v obchode platiť oboma menami. Po celý rok na pultoch musel byť tovar
označovaný cenami v korunách aj eurách. Ľudia si na euro v podstate rýchlo
zvykli, ale stále si sumu v eurách prepočítavajú na koruny, pretože len tak majú
predstavu o cene nákupu. Zdá sa im, že tovar je drahší, hoci Slovenská obchodná
inšpekcia stále robí kontroly a veľké predražovanie nezistila.
Najhoršou ekonomickou udalosťou roka bola skutočnosť, že hospodárska
kríza začala kosiť aj slovenskú ekonomiku. Mnohým firmám vzala zákazky,
najmä od veľkých obchodných partnerov v Nemecku či Česku. Tržby priemyslu sa
v porovnaní s rokom 2008 prepadli až o 30 percent. Ľudia začali menej míňať na
nákupy, pretože prichádzali o odmeny a peniaze za nadčasy. Mnohí totiž robili
len štyri dni v týždni, desaťtisíce ľudí prišli o robotu. To prinútilo obchodníkov
znižovať ceny, potraviny boli v porovnaní s vlaňajškom lacnejšie v priemere
o vyše 6 percent. Tržby obchodníkov sa tak za rok prepadli o 10 percent. Tiež
lacneli aj byty a domy, ponúk na predaj bytov a domov bolo veľa, záujemcov
menej. Nezamestnaných na úradoch práce bolo na konci novembra takmer 369tisíc. Kríza spôsobila ranu najmä výrobcom automobilov. Preto sa aj na
Slovensku vláda snažila podporiť výrobu automobilov. Od marca v dvoch vlnách
poskytla peniaze na zlacnenie 42-tisíc áut výmenou za zošrotovanie viac ako
10-ročného auta. To využilo veľmi veľa obyvateľov a na cestách sa objavili nové
pekné autá.
Tento rok bol tiež volebným rokom. Najprv sme v marci volili prezidenta táto voľba si vyžiadala aj opakovanie v apríli. V júni boli voľby poslancov do
Európskeho parlamentu a napokon v novembri boli voľby do regionálnych
orgánov. Výsledky jednotlivých volieb uvediem v ďalšom texte.
V novembri si Slovensko pripomenulo dvadsiate výročie „Nežnej revolúcie“
. Hoci od roku 2001 je 17. november zaradený medzi štátne sviatky a politici
avizovali väčšie oslavy, tieto sa v podstate nekonali. Koalícia sa oddelila od
opozície a každá si toto výročie pripomenula osobitne. Bežní občania tento
sviatok tiež iba skonštatovali, časť ľudí je sklamaných a smúti stále za bývalým
režimom. Iní sú zase, naopak, utrápení, že nie je situácia taká, akú si
predstavovali. Že krajine vládnu ľudia, ktorí nesplnili ich očakávania.
V oblasti kultúry bola najviac prekvapujúca správa o smrti kráľa popu Michaela Jacksona. Mal päťdesiat rokov a práve končil prípravu na sériu
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päťdesiatich koncertov v Londýne, ktoré boli už vypredané. Za príčinu smrti sa
považuje zlá kombinácia liekov, ktorú unavenému spevákovi trpiacemu
nespavosťou predpísal jeho lekár. Domácou udalosťou roka bol náš najväčší
hudobný festival „POHODA“ v Trenčíne. Tentoraz však tento hudobný sviatok
v podvečer posledného dňa prekazila veterná smršť, ktorá zvalila stan plný ľudí.
Na mieste zomrel mladík z Piešťan, po ňom ešte jedno dievča, desiatky ďalších
návštevníkov utrpeli ťažké či ľahké zranenia. Festival okamžite ukončili.
Dobrou správou z oblasti kultúry je, že na plátna kín sa dostal nový film
„Jánošík“. Sedem rokov trvalo, kým sa ho diváci dočkali. Rozpočet filmu bol šesť
miliónov eur a na jeho vzniku sa podieľalo Slovensko, Polsko, Česko
a Maďarsko. Prilákal viac ako 150-tisíc divákov a stal sa najúspešnejším
domácim titulom tohto roka. Film vznikol podľa scenára slovenskej autorky Evy
Borušovičovej, režisérkou je Poľka Agnieszka Hollandová s dcérou Kasiou
Adamikovou a hlavnú úlohu v príbehu stvárňuje český herec Václav Jiráček.
V oblasti športu sa úspešne skončilo sedem pokusov prebojovať sa na
veľký svetový šampionát vo futbale a slovenskí futbalisti dosiahli to, v čo už
málokto veril. Predstavia sa vo finálovom turnaji majstrovstiev sveta. Túto
účasť si vybojovali v snehovej metelici v poľskom meste Chorzów.
Február poznačila jedna z najväčších tragédií na slovenských cestách. Pri
zrážke autobusu s vlakom na nechránenom priecestí pri obci Polomka zahynulo
12 ľudí z okolia Bánoviec nad Bebravou. Chystali sa lyžovať v lyžiarskom
stredisku hneď za priecestím a zomreli tesne pred cieľom. Vyšetrovateľ obvinil zo
zločinu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu Jána Minaroviča. Na deň 22.
februára bol vyhlásený štátny smútok.
Ďalšia veľká tragédia sa stala 10. augusta pri výbuchu v bani
v Handlovej, kde zahynulo 20 baníkov a banských záchranárov. Uprostred
Handlovej stála socha baníka, pri nohách žiarili sviečky a smutná hudba
prechádzala námestím. Smútilo celé Slovensko.
Rok 2009 bol rokom ekonomickej krízy s ktorou musíme ešte stále bojovať.
Bol to rok eura, ktorý vstúpil do našich životov a pomaly sa stáva
samozrejmosťou. Bol to rok, keď vo vláde vznikali rôzne škandály, ktoré nás,
obyčajných ľudí hnevajú a náš život nijako neuľahčujú. Naopak nútia nás
vzdávať záujem o veci verejné. Čo sa aj potvrdilo pri účasti vo voľbách.
Ale bol to rok, ktorý nám priniesol aj trochu radosti a nových úspechov.
Vidieť to aj v našej obci, ktorá je stále krajšia a úhľadnejšia. Dostáva novú tvar
a modernejší vzhľad. A závisí aj od nás všetkých ako si ju budeme chrániť a
zveľaďovať.
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Voľby 2009
Voľba prezidenta Slovenskej republiky 21. marca 2009
Výsledky volieb v Trenčianskej Teplej - účasť 44,36 %
Okrsok č.
1
2
3
4
SPOLU

Zapísaní
voliči
1089
862
774
519
3244

Vydané
Odovzdané Neplatné
Platné
hlasovacie hlasovacie hlasovacie hlasovacie
lístky
lístky
lístky
lístky
436
436
3
433
382
382
5
377
336
336
336
285
285
2
283
1439
1439
10
1429

Umiestnenie kandidátov v obci Trenčianska Teplá 21. marca 2009
Kandidát
Dagmara BOLLOVÁ, PaedDr.
Ivan GAŠPAROVIČ, doc., JUDr., CSc.
Zuzana MARTINÁKOVÁ
Milan MELNÍK, prof., RNDr., Dr.Sc.
František MIKLOŠKO, RNDr.
Iveta RADIČOVÁ, prof. PhDr., PhD.
Milan SIDOR, PhDr., CSc.

Počet hlasov
18
738
68
69
154
374
8

Poradie
6
1
5
4
3
2
7

Opaková voľba prezidenta
prezidenta Slovenskej republiky 4. apríla 2009 - účasť 51,63%
Okrsok č.
1
2
3
4
SPOLU

Zapísaní
voliči
1090
865
772
521
3248

Vydané
Odovzdané Neplatné
Platné
hlasovacie hlasovacie hlasovacie hlasovacie
lístky
lístky
lístky
lístky
492
492
1
491
446
446
4
442
422
421
4
417
317
317
2
315
1677
1676
11
1665
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Umiestnenie kandidátov v obci Trenčianska Teplá 4. apríla 2009
Kandidát
Ivan
GAŠPAROVIČ
Iveta
RADIČOVÁ

Okrsok Okrsok Okrsok Okrsok Obec PORADIE
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4 SPOLU
314

310

282

213

1119

1

177

132

135

102

543

2

Víťaza prezidentských volieb si občania Slovenska zvolili už po druhý raz
a získal o 155 195 viac hlasov ako pred piatimi rokmi. V druhom kole bol však
zvolený najtesnejším rozdielom v histórii. Jeho protikandidátka získala iba
o 245 979 hlasov menej. Celkove volilo 51,67 percent voličov.
Najúspešnejším obvodom Ivana Gašparoviča v druhom kole bola Čadca –
získal podporu 85,24 % zúčastnených voličov. V našej obci bola účasť
primeraná, väčšinu hlasov získal súčasný prezident.
Voľby
Voľby do Európskeho parlamentu v obci Trenčianska Teplá 6. júna 2009
Okrsok č.

Zapísaní voliči

Vydané obálky

Odovzdané obálky

1
2
3
4
SPOLU

1088
859
773
519
3239

189
178
132
94
595

189
178
134
94
595

Platné odovzdané
hlasy
172
170
128
92
562

Účasť
časť: 18,37%
18,37%
Voľby do Európskeho parlamentu v obci Trenčianska
renčianska Teplá
Teplá 6. júna 2009
Hlasy pre jednotlivé strany
Názov strany
Strana č.
1
Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko
2
Sloboda a solidarita
3
SMER – sociálna demokracia
4
Strana zelených
5
Slovenská
demokratická
a kresťanská únia – Demokratická
strana
6
Demokratická strana

Okrsok
č. 1
35

Okrsok
č. 2
47

Okrsok
č. 3
35

9
54
9
21

5
35
2
14

1

-

Okrsok
č. 4

SPOLU
11

128

4
37
1
20

22
1
13

18
148
13
68

-

-

1

5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MISIA 21 – Hnutie kresťanskej
solidarity
Agrárna strana vidieka
Konzervatívni
demokrati
Slovenska
–
občianska
konzervatívna strana
Strana maďarskej koalície
Komunistická strana Slovenska
Rómska iniciatíva Slovenska
Slovenská národná strana
LIGA – občiansko-liberálna strana
Strana demokratickej ľavice
Slobodné fórum
Kresťanskodemokratické hnutie

1

2

-

-

3

5

4

4

8

21

4
6
1
26

4
9
4
44

5
5
1
1
15

3
2
2
30

13
23
4
7
115

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili už druhýkrát. Mali sme
možnosť zvoliť si 13 poslancov. Voľby dopadli zaujímavo, účasť bola
primeraná. Na Slovensku však prišlo k urnám najmenej ľudí spomedzi krajín
Európskej únie. Zúčastnila sa skôr staršia alebo stredná generácia. Najviac
kresiel získala strana SMER, v parlamente budú mať svojich zástupcov aj
vládne strany SNS a HZDS ako i trojica opozície – SDKÚ, KDH a SMK.
V našej obci to dopadlo dosť biedne. Voliť prišlo málo občanov a tiež
väčšinou staršia generácia. Najviac hlasov získal SMER, potom HZDS
a KDH.
Voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja v obci Trenčianska Teplá
14. novembra 2009
Okrsok č.

Zapísaní voliči

Vydané obálky

Odovzdané
obálky

Platné
hlasovacie
lístky pre voľby
do
zastupiteľstva

Platné
hlasovacie
lístky pre
voľbu predsedu

1

1095

178

178

175

170

2

867

161

161

155

150

3

794

138

138

136

132

4

522

138

138

135

136

3278

615

615

601

588

SPOLU

Účasť
časť: 18,76 %
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Voľba predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v obci Trenčianska Teplá
14. novembra 2009
Por.č.

Kandidát

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Okrsok č. 3

Okrsok č. 4

Počet
hlasov

Počet
hlasov

Počet hlasov

Počet hlasov

Počet
hlasov

Zvolené
poradie

SPOLU

1

Jozef Čambalík

7

4

2

1

14

6

2

Lenka Ďurechová,
Ing.

7

6

10

3

26

5

3

Martin Fedor, Mgr.
MEconSc.

62

52

42

56

212

2

4

Juraj Liška, Ing.

6

14

14

9

43

3

5

Miloš Radosa, Ing.

9

17

7

9

42

4

6

Pavol Sedláček,
MUDr., MPH

79

57

57

57

251

1

Podľa zistených výsledkov volieb predsedu samosprávneho kraja nezískal v
prvom kole ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.
Vzhľadom na výsledky volieb sa 28. novembra 2009 konalo
konalo druhé kolo volieb
predsedu. Do druhého kola postúpili:
 MUDr. Pavol Sedláček, MPH, kandidát za stranu SMER-SD a ĽSHZDS
 Mgr. Martin Fedor, MEconSc. , kandidát za strany SDKÚ-DS, KDH,
SaS, OKS.
Voľby do Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v obci
Trenčianska Teplá 14. novembra 2009
Por.č.

Kandidát

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Okrsok č. 3

Okrsok č. 4

Počet hlasov

Počet hlasov

Počet hlasov

Počet hlasov

Počet
hlasov
SPOLU

1

Zuzana Aštaryová

9

12

13

3

37

2

Ján Babič

14

7

14

3

38

3

František Bagin, Ing.

7

7

15

9

38

4

Michal Bahelka, Ing.

19

5

7

4

35

5

Martin Barčák

1

1

9

3

14

6

Juraj Bartanus

4

2

36

3

45

7

Eva Beňovičová, Ing.

3

4

8

2

17

7

8

Milan Berec, Ing.

93

95

57

95

340

9

Marián Beták, Ing. arch.

6

2

3

5

16

10

Ján Bezák, Ing.

19

26

10

20

75

11

Milan Bílek

7

1

10

1

19

12

Miroslav Blažo

-

3

-

1

4

13

Viliam Cagala, Ing.

2

6

3

3

14

14

Jaromír Capák

-

-

1

-

1

15

Milan Česal, Ing.

2

2

1

1

6

16

Eva Drhová

8

5

3

4

20

17

Alena Ďuďáková

3

-

2

1

6

18

Jozef Ďurači

7

10

7

5

29

19

Lenka Ďurechová, Ing.

3

3

6

2

14

20

Tibor Guštafík, MUDr.

23

24

12

25

84

21

Jozef Habánik, Ing. PhD.

39

39

24

23

125

22

Mária Hládeková, Bc.

16

4

12

3

35

23

Josef Hrdlička, Ing. Mgr.

8

7

9

-

24

24

Michal Chlebana

8

5

5

3

21

25

Jakub Ilavský, Mgr., Bc.

12

12

14

5

43

26

Peter Jozefčík

1

1

2

2

6

27

Ján Kanaba, JUDr.

31

39

21

16

107

28

Renáta Kaščáková, Mgr.

17

10

7

7

41

29

Pavol Kašuba, Ing.

4

9

6

5

24

30

Miroslav Kijac

10

1

3

1

15

31

Jana Klemensová

2

2

3

1

8

32

Ján Kmeť, Mgr.

18

28

10

27

83

33

Július Kollár

4

1

3

4

12

34

Jana Konečná

4

1

1

2

8

35

Janka Koppiová, MVDr., Mgr.

9

10

7

5

31

8

36

Jozef Kováč, Mgr.

11

5

7

3

26

37

Anna Kováčová, Ing.

17

17

19

15

68

38

Ján Krátky, Ing.

23

22

9

13

67

39

Pavol Krištof, Dr., Ing.

41

34

20

17

112

40

Dagmar Kučerová

2

-

-

-

2

41

Jozef Kutlík

1

1

6

4

12

42

Leo Kužela, PhDr.

6

2

4

3

15

43

Marián Kvasnička, PhDr.

60

46

33

48

187

44

Vlasta Laurinčíková

7

2

-

-

9

45

Andrej Antonio Leca

3

1

2

2

8

46

Róbert Lifka, Ing.

7

4

3

1

15

47

Miroslav Luňák, Ing.

2

1

2

1

6

48

Pavol Magner, Ing.

2

2

-

-

4

49

Miroslav Marguš, Ing.

1

1

3

3

8

50

Milan Maťaše, Bc.

-

1

1

1

3

51

Ladislav Matejka, Ing.

7

6

4

7

24

52

Radoslav Mikuš, Ing.

-

-

3

1

4

53

Emília Mikušová

2

-

5

-

7

54

Milan Mišech

1

-

3

2

6

55

Martin Mizerák

3

-

-

3

6

56

Igor Murín

29

20

12

22

83

57

Peter Nižňanský, Doc., Ing.,
PhD.

7

8

8

5

28

58

Dušan Paška

9

4

8

4

25

59

Andrej Pavlík

3

1

1

2

7

60

Igor Pavlík

4

3

6

-

13

61

Ladislav Pavlík, Mgr.

21

18

17

23

79

62

Peter Pilko, Ing. MAS

3

1

2

1

7

9

63

Miloš Radosa, Ing.

11

13

12

5

41

64

Jozef Rea, Ing.

8

4

3

5

20

65

Jaroslav Ridoško, MUDr.

9

15

5

3

32

66

Miroslav Řádek, PhDr.

18

21

5

23

67

67

Ivana Salinková, JUDr.

2

1

4

2

9

68

Ľuboš Samák

5

4

6

3

18

69

Tatiana Samáková, Ing.

2

-

1

-

3

70

Peter Sika, Ing., PhDr.

31

29

22

14

96

71

Beáta Sládkovičová, Ing.

5

5

2

2

14

72

Ľubica Sokolíková, Ing.

3

-

4

1

8

73

Roman Stopka, Mgr.

3

7

6

2

18

74

Eva Straková

5

1

4

2

12

75

Marián Strieženec, akad.arch.

7

3

10

3

23

76

Stanislav Svatik, MVDr.

15

10

10

10

45

77

Eugen Szép, MUDr., PhD.

21

20

16

23

80

78

Milan Šanko

4

-

1

1

6

79

Marek Štefák

1

1

-

-

2

80

Milan Tiburák

-

4

-

1

5

81

Štefan Trnka

13

23

6

12

54

82

Václav Vacula, Ing.

2

-

2

-

4

83

Veronika Vaculová, Mgr., art.

4

5

7

1

17

84

Jozef Vakoš, PaedDr., PhD.

8

7

4

8

27

85

Igor Vanek

4

2

3

3

12

86

Emília Vavrová

3

-

2

-

5

87

Miroslav Velčko, Ing.

17

19

16

15

67

88

Anna Vitteková, JUDr.

22

21

23

24

90

89

Eva Zábojníková, Ing.

5

-

8

1

14

90

Michal Zajac

2

2

2

2

8

10

Tabuľka ukazuje, že najviac hlasov získal Ing. Milan Berec,
Berec čo je
samozrejmé, pretože je to starosta našej obce. Občania mu vyjadrili svoju dôveru
a sú spokojní, že v takom významnom orgáne budú mať svojho zástupcu, ktorý
pozná ich bolesti aj radosti a bude mať možnosť spolurozhodovať o rozvoji nášho
regiónu.
Na ďalších miestach získali najviac hlasov kandidáti, ktorých občania
viac menej poznajú:
• Marián Kvasnička , riaditeľ Gymnázia Jána Boscu v Novej Dubnici
• Jozef Habánik, štátny tajomník Ministerstva školstva SR, bytom
v Trenčíne
• Pavol Krištof, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, bytom
v Trenčíne
• Ján Kanaba, advokát v Trenčíne.
Výsledky druhého kola voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
kraja
v obci Trenčianska Teplá 28. novembra 2009
Okrsok č.

Zapísaní voliči

Vydané obálky

Odovzdané obálky

1
2
3
4
SPOLU

1096
868
794
522
3280

158
137
126
113
534

158
137
126
113
534

Platné hlasovacie
lístky
158
136
126
109
529

Účasť: 16,28 %
Okrsok
č. 1

Okrsok
č. 2

Okrsok
č.3

Okrsok
č.4

Počet
hlasov

Kandidáti

Martin Fedor, Mgr., MeconSc.
Pavol Sedláček, MUDr., MPH

PORADIE
Počet
hlasov
78
80

Počet
hlasov
62
74

Počet
hlasov
61
65

Počet
hlasov
71
38

SPOLU
272
257

1
2

V našej obci viac hlasov získal Martin Fedor, 35-ročný poslanec Národnej
rady SR, obyvateľ Trenčianskych Teplíc i keď jeho víťazstvo bolo veľmi tesné.
Občania mu vyjadrili podporu, lebo vo svojom volebnom slogane ubezpečoval, že
bude slúžiť ľudu a snažiť sa o to, aby v politike boli zodpovední ľudia
európskeho formátu a nie tí, ktorí rozkrádajú, zadlžujú, klamú a myslia len na
svoj osobný prospech.
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Celkové výsledky volieb predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
Martin Fedor, Mgr., MeconSc.
Pavol Sedláček, MUDr. , MPH

31 588 platných hlasov
45 613 platných hlasov

Za predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja bol zvolený
PAVOL SEDLÁČEK, MUDr., MPH,
MPH, kandidát za stranu SMERSMER-SD a ĽSĽSHZDS.
HZDS.
Činnosť orgánov samosprávy
Rozpočet obce na rok 2009 bol zostavený ako vyrovnaný, neskôr bol
upravený ako prebytkový.
Celkové príjmy boli plánované v sume
1 873 141 EUR
Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2009 bola
2 726 024 EUR, t.j. 145,37 % .
bola
Daňové príjmy
príjmy – dane z pozemkov, zo stavieb a bytov:
Rozpočet
1 180 807
EUR

Skutočnosť
1 171 000
EUR

% plnenia
99,17

Nedaňové príjmy – z podnikania, vlastníctva majetku, administratívne poplatky
a platby:
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
95 801 EUR
229 058
239,09
EUR
Podstatnú časť týchto príjmov obec získala:
• za prevádzku hracích automatov 19 581 EUR a
• finančnú náhradu od Železníc Slovenskej republiky za výrub stromov
v sume 18 411 EUR.
Prijaté granty a transféry v objeme 424 280 EUR boli účelovo viazané
a v súlade so stanovenými podmienkami aj použité.
Kapitálové príjmy boli získane v objeme 286 573 EUR, z toho príjmy z predaja
pozemkov a nehmotných aktív predstavovali sumu 62 317 EUR.
Celkové rozpočtované výdavky
výdavky
Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2009 bola
bola

1 872 132 EUR
EUR
2 644 842 EUR,
EUR, t.j. 141,27 %.
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Výdavky boli určené na:
• verejnú správu, splátky úrokov a iné poplatky
• ochranu životného prostredia, ochranu pred požiarmi
• občiansku vybavenosť a rozvoj obce, nákup pozemkov
• verejné osvetlenie, výstavbu 18 bytových jednotiek
• rekreácie, kultúru a náboženstvo
• vzdelávanie.
Výsledok hospodárenia obce za rok 2009
Zostatok finančných prostriedkov na bankových
účtoch
Rezervný fond
Nájomné za byty – 6-násobok + zálohové platby
Prostriedky FNM
Sporiaci vkladový účet
Prostriedky sociálneho fondu
Prebytok hospodárenia

142 175,65 EUR
26 581,29 EUR
25 238,00 EUR
11 949,48 EUR
208,18 EUR
16,81 EUR
78 181,89 EUR

Najdôležitejšími prioritami obce bolo doriešenie koncepcie centra obce, ktorá
sa pomaly stáva skutočnosťou. Ďalej to bola výstavba nových bytov, rozvoj
infraštruktúry a rozvoj školstva a kultúry v obci. Boli vykonané rekonštrukčné
práce kaplnky Jána Nepomuckého, pri bytovkách bolo postavené nové detské
ihrisko, dobudovaná kanalizácia, úprava centrálnej zóny, úprava chodníkov,
osvetlenie ulice A. Hlinku, bola zbúraná polorozpadnutá stará škola a urobené
prípravné práce na vybudovanie novej zástavky autobusov v centre obce.
Naša obec je najväčšou obcou okresu Trenčín a 5. februára 2009 dosiahla
počet obyvateľov 4000, pričom sa zvyšuje počet novonarodených detí. To tiež
svedčí o tom, že obec rastie a rozvíja sa.
Spoločenské udalosti v obci
• Hneď na začiatku roka – 24. januára sa konalo slávnostné stretnutie
členov dychovej hudby „DOBRANKA“, na ktorom oslávili 40. výročie
svojho vzniku.
vzniku Pozvali vzácnych hostí aj zakladajúcich členov
„dychovky“, spoločne si zaspomínali na začiatky svojej činnosti. Krátku
históriu dychovej hudby predniesol jej dlhoročný vedúci Pavol Uherka.
Nápad založiť dychovú hudbu vznikol v Dobrej v hostinci „Ponorka“
v januári 1969 u nadšencov hudby – Milana Bereca staršieho a Rudolfa
Robotu. Pomohol im v tom predseda osvetovej besedy učiteľ Vladimír
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Paliatka, ktorý zohnal peniaze na hudobné nástroje. A tak mohli začať
nácvik, ktorého sa ujal učiteľ Ján Beták z Kubrej. Bol to bývalý člen
vojenskej hudby, mal bohaté skúsenosti a prísne dbal na disciplínu. Prvé
vystúpenie na verejnosti mali už v októbri na tanečnej zábave,
organizovanej Červeným krížom. Hrali bez nároku na honorár.
V pôvodnom zložení súbor hral až do roku 1986. Postupom času sa počet
členov súboru zmenšoval, na určitý čas aj zastavil svoju činnosť, ale
vďaka obetavosti a vytrvalosti jej členov pôsobí až doteraz. V súčasnej
dobe má desať členov a svojou hudbou spríjemňuje spoločenské udalosti
v obci aj širokom okolí.
Pri tejto slávnostnej príležitosti starosta obce udelil ocenenie za
dlhoročnú prácu v dychovej hudbe „DOBRANKA“:
Milanovi Berecovi staršiemu – zakladajúcemu členovi
Rudolfovi Robotovi – zakladajúcemu členovi
Pavlovi Robotovi – za úspešnú dlhoročnú činnosť v súbore
Kolomanovi Robotovi – za úspešnú dlhoročnú činnosť v súbore
Ernestovi Knotekovi – odbornému poradcovi a upravovateľovi ľudových
piesní
Pavlovi Uherkovi – dlhoročnému kapelníkovi a vedúcemu súboru
Pavlovi Kormancovi – súčasnému umeleckému vedúcemu súboru.
• 21. februára pripravili pracovníci obecného úradu v spolupráci s obcami
mikroregiónu „Teplička“ fašiangovú veselicu,
veselicu ktorá bola na obecnom
trhovisku. Členovia folklórneho súboru „Nadšenci v maskách“ rozprúdili
veselú zábavu. Do tanca a na počúvanie hral cimbalový súbor
„KĽUMOK“ z Trenčína, dychová hudba DOBRANKA a folklórny súbor
TEPLANKA. Ako obyčajne aj tentoraz na občerstvenie občanov prispeli
svojimi výrobkami miestne podniky – Mäsovýroba Hôrka a pekáreň
MAPEK Plus. Účinkujúci ďalej pokračovali v zábave so svojim
programom v obciach Omšenie, Dolná Poruba, na pešej zóne
v Trenčianskych Tepliciach a na Baračke.
• 25. marca sa na obecnom úrade uskutočnilo uvítanie 18 malých nových
občanov obce. Ich rodičia sa slávnostne zapísali do pamätnej knihy
a potom im starosta obce odovzdal upomienkové darčeky s kytičkou,
finančný dar a poukážky na nákup tovaru v lekárňach ARIANA a Pod
Dubovcom. Žiaci miestnej súkromnej Základnej umeleckej školy spolu
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s deťmi materskej školy pripravili na toto podujatie milý kultúrny
program.
Slávnostne boli do života uvítaní:
Lukáš Šandorčin
Laura Kováčová
Sofia Stránska
Dominika Batková
Henrieta Juriťáková
Benjamín Červeň
Sára Šumichrastová
Jakub Šmatlák
Ema Šumichrastová
Sofia Kováčová
Adam Rekem
Ema Sklenárová
Michal Jánský
Andrej Kadlec
Stanislav Mikuš
Teyo Phatty
Richard Hrehor
Sebastian Mahdoň
• Koncom roka sa znovu uskutočnila taká istá slávnosť uvedenia ďalších
nových malých občanov našej obce. Boli to:
Dominik Cicko
Petra Stehlíková
Martin Veselý
Michal Begán
Jakub Sadloň
Simmon Kapko
Matúš Galko
Dávid Tomko
Sebastián Rabina
Maximilián Kráľ
Matúš Gallo
Michal Masár
Vanessa Pavlačková
Samar Ben Romdhane
Vanesa Dudíková
Lukáš Jašík
Lea Záhradníková
Róbert Žofaj
Oliver Klčo
• Vzácnou udalosťou na obecnom úrade bola oslava jubilea – 60 rokov
spoločného života – diamantovej svadby dvoch manželských párov:
Márie Rekemovej
Rekemovej s Jozefom Rekemom
Emílie Švecovej s Karolom Švecom,
ktorí sa slávnostne zapísali do pamätnej knihy obce a dostali krásne
kvetinové dary s blahoželaním.
• V priebehu roka sa na obecnom úrade uskutočnilo 15 sobášov.
sobášov Najstaršia
nevesta bola 66-ročná - českej národnosti, najstarší ženích 53-ročný slovenskej národnosti, najmladšia nevesta bola 22-ročná, najmladší ženích
mal 21 rokov.
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• V roku 2009 zomrelo celkom 25 občanov,
občanov z toho 13 žien, najmladšia žena
mala 31 rokov – samovražda, najmladší muž bol 18-ročný – samovražda,
priemerný vek zomretých žien bol 79 rokov, priemerný vek zomretých
mužov 61 rokov.
Tu chcem podotknúť, že na Slovensku sa veľmi zvýšil počet ľudí, ktorí si
dobrovoľne berú život – v roku 2009 ich bolo 601, t.j. na 100 000 obyvateľov je
to 11 percent. Boli to väčšinou ľudia v produktívnom veku alebo mladí ľudia,
ktorí mali buď problémy v rodine či zamestnani, nezvládli bremeno nesplatených
dlhov, krach firmy a podobne. Naša spoločnosť vyvíja veľké úsilie na zmiernenie
takýchto stavov. Robí preventívne zdravotné programy na posilnenie psychickej
odolnosti ľudí, zriaďuje linky dôvery pre deti i dospelých.
• Mesiac úcty k starším - pracovníci obecného úradu k tomuto sviatku
zorganizovali stretnutie jubilujúcich občanov, ktorým pripravili malé
občerstvenie a milé darčeky - kvietok, šálku s emblémom obce a pekný
uterák. Vystúpili členky speváckej skupiny Teplanka a dychová hudba
Dobranka. Jubilantom sa predstavili kandidáti na poslancov do
Trenčianskeho samosprávneho kraja za koalíciu SMER – sociálna
demokracia a ĽS – HZDS, ktorí ich v krátkosti zoznámili so svojim
volebným programom.
• Trenčiansky samosprávny kraj v rámci oceňovania kultúrnych
pracovníkov udelil pamätný list občianke našej obce Oľge Petrgalovičovej
„Za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry“.
kultúry“ Oľga Petrgalovičová aktívne
pracuje v kultúrnej a osvetovej oblasti obce, desať rokov viedla obecnú
kroniku, pomáha pri organizovaní a príprave výstav o národnom ľudovom
bohatstve a našom ľudovom kroji. Udelenie ocenenia je morálnym
ohodnotením jej záslužnej práce v oblasti kultúry.
• Folklórna spevácka skupina „Teplanka“ prijala pozvanie mestskej
organizácie Matice Slovenskej z Trenčianskych Teplíc na stretnutie
s miestnou organizáciou na zmiešanom jazykovom území vo Veľkých
Uľanoch, nachádzajúcich sa na Podunajskej nížine. Bola pozvaná aj
predsedníčka organizácie Čemadok, ktorá sa prihovorila prítomným
a porozprávala o peknom spolunažívaní obyvateľov v tejto oblasti. Toto
potvrdil vo svojom príhovore aj podpredseda Matice Slovenskej JUDr.
Alexander Števík. V kultúrnom programe vystúpil spevácky zbor Prameň
pod vedením Dr. Fislu, svoje vystúpenie začal hymnickou piesňou „Kto za
pravdu horí“. Vystúpila aj naša spevácka skupina s harmonikárom
Jozefom Johaníkom. Podujatie sa skončilo spoločnou veselicou.
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Činnosť Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko
Činnosť tejto jedinej strany, ktorá ešte v obci doteraz trochu pracuje bola
zameraná hlavne na plnenie základných povinností vyplývajúcich zo stanov.
K dnešnému dňu má strana 52 členov. V januári sa štyria členovia zúčastnili na
kultúrnom programe v Prievidzi „Srdce pre Slovensko“. Bol prítomný aj profesor
RNDr. Milan Melník, DrSc., kandidát na prezidenta Slovenskej republiky.
V prvom kole tento kandidát nezískal potrebný počet hlasov a do druhého kola
volieb nepostúpil.
Výročnú schôdzu strany uskutočnili 9. mája a spojili ju s oslavou „Dňa
matiek“. Na výročnej schôdzi bol prítomný ako hosť poslanec Európskeho
parlamentu Ing. Peter Baco, ktorý všetkým prítomným ženám – matkám
zablahoželal k tomuto sviatku.
28. mája sa na obecnej tržnici uskutočnilo predstavovanie kandidátov do
Európskeho parlamentu. Za Ľudovú stranu – Hnutie za demokratické
Slovensko predstavili svoj volebný program Ing. Sergej Kozlík a Ing. Pavol
Kristof. Vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 6. júna získal
potrebný počet hlasov Ing. Sergej Kozlík.
26. septembra sa v Prievidzi konal III. Krajský nominačný snem, na
ktorom sa zúčastnili traja členovia strany. Predstavili sa tu kandidáti na
poslancov do vyšších územných celkov a kandidát na predsedu vyššieho
územného celku. Na tomto sneme Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensku a strana Smer – ľudová demokracia podpísali koaličnú zmluvu
o spoločnej účasti vo voľbách do vyšších územných celkov. 4. novembra na
predstavovaní kandidátov na poslancov ich reprezentovali piati kandidáti.
Výsledky volieb poslancov do Trenčianskeho samosprávneho kraja sú uvedené
vyššie.
125 rokov Dobrovoľného hasičského zboru Trenčianska
Trenčianska Teplá
Hasičský zbor je pre našu obec veľmi dôležitý nielen pre prípad vzniku
požiaru alebo iných nehôd, ale aj pre zabezpečovanie všetkých spoločenských
podujatí. Pomáha obecnému úradu na každom kroku a je neodmysliteľnou
súčasťou života obce. Pri oslavách tohto výročia spomíname na prácu tých, ktorí
veľmi obetavo slúžili našej obci v hasičskom zbore a už nie sú medzi nami. Bol
to najmä zaslúžilý člen Jozef Fabo, ktorý pracoval aj ako krajský tajomník
Požiarnej ochrany, Jozef Moško, Jozef Masár, Jozef Straňák, Karol Kotúč,
bratia Peter a Pavol Košútovci.
Teraz sú už mnohí aktívni členovia zboru na zaslúžilom odpočinku, ale
nikdy neodmietnu žiadosť o pomoc v rámci svojich možnosti a zdravia. Za svoju
obetavú prácu si zaslúžia pochvalu najmä:
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Karol Provazník
Vladimír Sýkora
Rudolf Matejíčka
Gašpar Masár
Rudolf Provazník
Jozef Bielik, jeho syn Jozef a manželka Mária
Pavol Rýdzi
Pavol Ďurdík
Juraj Dobiaš.
Veľmi aktívne bolo aj družstvo žien, ktorého členkami boli:
Adela Suchá
Eva Slováčková
Jozefína Kotúčová
Mária Blaháčová
Otília Košútová
Zuzana Gazdíková
Viera Kováčiková-Beňovská
Anna Gazdíková.
26. septembra sa na futbalovom štadióne k tomuto významnému výročiu
uskutočnila súťaž hasičských zborov z okolitých obcí a miest, ako aj ukážka
zásahov hasičov pri vzniku požiaru alebo dopravných nehodách. Boli prítomní
hostia z ústredného a krajského vedenia požiarnych zborov, členovia okresného
výboru požiarneho zboru Ján Rehák, Pavol Koštialik a Ján Vašíček. V súťaži
zvíťazilo družstvo mužov a žien z Hornej Súče, ich víťazstvo bolo zaslúžené. Aj
ostatné družstvá si počínali vynikajúco a vzbudili obdiv prítomných divákov.
Okrem toho v sále Požiarnej zbrojnice pripravili veľmi zaujímavú výstavu
o histórii a súčasnosti hasičského zboru. Poobede boli rôzne atrakcie pre deti a
večer obľúbená hodová veselica.
K 125. výročiu dostal hasičský zbor aj krásny darček. Zásluhou pána
starostu obce Ing. Milana Bereca a poslankyne Národnej rady Slovenskej
republiky Ing. Magde Košútovej v spolupráci s Krajským riaditeľstvom
hasičského a záchranného zboru v Trenčíne sa podarilo vybaviť pridelenie
hasičského automobilu KAROSA CAS K25 – 101. Slávnostné odovzdanie
automobilu sa uskutočnilo 13. novembra za prítomnosti vzácnych hostí na čele
s krajským riaditeľom plk. Michalom Jurdíkom. Slávnostné zoradení členovia
hasičského zboru pod velením veliteľa Martina Jakúbka podali hlásenie
krajskému riaditeľovi, ktorý im odovzdal kľúče od automobilu, vykonal krst
automobilu a zápis do pamätnej knihy obce. Zaželal hasičom, aby ich technika
bola vždy funkčná a akcieschopná, aby bolo čo najmenej požiarov a aby sa
technika radšej využívala na čistenie ulíc a verejných priestorov.
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Ekonomický život občanov
Ako už bolo povedané v úvode, rok 2009 poznačený krízou sa prejavil aj
v rôznych oblastiach života občanov. Aj v našom kraji rapídne stúpol počet
nezamestnaných, prepúšťali okolité podniky a súkromné firmy. Skoro v každej
druhej rodine zostal niektorý člen nezamestnaný. Nastal úpadok mnohých
oblastí života, ľudia zostali ľahostajní a pasívni – politicky aj verejne. Svedčí
o tom aj volebná účasť občanov, ako som uviedla vyššie. Nastali problémy aj vo
vzdelávaní. Na Trenčianskej univerzite vznikol škandál, keď objavili
neoprávnene vydané diplomy niektorým študentom. Boli zistené nedostatky aj
v ďalších univerzitách a vysokých školách, nastáva degradácia univerzitného
vzdelávania. Problémy majú aj stredné odborné školy, nie je záujem o štúdium na
strojárskych učilištiach a hoci je vysoká nezamestnanosť, odborní pracovníci
v strojárstve chýbajú.
Rok 2009 sa začal bez plynu. 7. januára nám stopli dodávky plynu
z Ruskej federácie a podniky ako napríklad Slovnaft Bratislava, Matador
Púchov, automobilky KIA, PEUGEOT, Volkswagen a iné pracovali v krízovom
režime. Až 18. januára k nám začal prúdiť plyn z Čiech a 20. januára pustili cez
Slovensko ruský plyn. Naše domácnosti to nezasiahlo, je veľa občanov, ktorí si
kúpili krbové kachle a začali kúriť drevom, aby neboli závislí iba na plyne. Kríza
naučila ľudí viac šetriť, v roku 2008 občania šetrili 6,6 percent z príjmu, v roku
2009 si odkladali už 7,4 percent z príjmu. Pritom dostávali menej ako pred
rokom. Ale začali si odkladať rezervu na ešte horšie časy. Peniaze vkladali
najviac do banky - asi 67 percent, do podielových fondov 11 percent a na
dôchodkové alebo životné poistenie 19 percent. Kríza zasiahla aj také oblasti
života ako napríklad spotrebu piva, ktorá na Slovensku prudko klesla. V roku
2002 bola priemerná spotreba piva 94 litrov na hlavu, teraz je to 78 litrov.
Najviac to pocítili pivné reštaurácie a hostince. Klesá predaj sudového piva a,
naopak predáva sa viac fľaškového. Úplne novým fenoménom sa stal predaj piva
v plastových fľašiach, ktorý je čoraz viac obľúbenejší. Už to nie je ako kedysi,
keď za stôl v pohostinstve sa posadila štvorica chlapov a každý z nich objednal
tomu druhému po pive a otočili to niekoľko razy. Dnes veľa klientov sedí pri
jednom pive alebo aj pri malom pive. V pohostinstvách našej obce sa to ani tak
nezdá. Aj keď sa v nich predaj piva tiež znížil, v podvečerných hodinách je tu
návštevníkov dosť. Obyčajne sú to však každý deň tí istí klienti.
Tiež sa veľmi zvýšili krádeže v obchodoch – asi o 10 percent, pritom
z toho 1/3 krádeži spôsobujú vlastní zamestnanci veľkých supermarketov.
Pritom kradnú nielen tovar zamestnávateľa, aj obchodné kontakty, skúsenosti,
vedomosti metódy práce. V obchodoch - potravinách našej obce podľa vyjadrenia
predavačov nie sú krádeže časté. Kradnú sa drobné cukrovinky, sladkosti – to
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robia väčšinou deti a výrastkovia, niektorí preto, lebo im to rodičia nemôžu
kúpiť, iní možno aj z roztopaše. Z väčších vecí sa kradne hlavne alkohol.
Považský cukor,
cukor, a.s. Trenčianska Teplá
Hospodárske ciele stanovené pre rok 2009 spoločnosť splnila aj napriek
negatívnym následkom reštrukturalizácie trhu s cukrom. V prvom polroku sa
prejavili následky prijatia euro meny na Slovensku. Táto zmena spôsobila nižšiu
konkurencie schopnosť výrobkov spoločnosti v susedných štátoch, najmä v Česku
a Maďarsku. V druhom polroku však tento výpadok dohnali a dokonca
prekročili plánovaný predaj. Celkový výsledok hospodárenia bol 1,19 miliónov
EUR. V roku 2009 spoločnosť vyrobila cukor nad pridelenú kvótu v objeme
16 081 ton a 12 227 ton si dala vyrobiť z nakúpenej repy v tzv. práci vo mzde
v Nemecku.
Repná kampaň začala v polovici septembra za veľmi priaznivých
klimatických podmienok. Technologická kvalita spracovávanej suroviny bola
vynikajúca a výsledky dosahované v sledovaných parametroch boli
nadpriemerné. Od polovice októbra začalo daždivé počasie, ktoré pretrvávalo do
konca roka, v decembri boli aj silnejšie mrazy. Zhoršené klimatické podmienky
veľmi nepriaznivo ovplyvnili priebeh spracovania repy, mali problémy
s nadmerným znečistením repy, v mnohých prípadoch mali problém s vyorávkou
a dovozom repy od pestovateľov. Táto nepriazeň počasia sa negatívne prejavila
aj na sledovaných parametroch.
Najväčšou prioritou spoločnosti je vyrábať kvalitný cukor na základe
požiadaviek zákazníkov, čo sa im darilo aj za cenu zvýšenia energetickej
náročnosti výroby.
Spoločnosť obhájila všetky doteraz získané certifikáty v rámci
integrovaného manažérskeho systému, čo tiež prispelo k lepšej predajnosti jej
výrobkov.
K 31. decembru ukončila obchodnú činnosť organizačná zložka
spoločnosti „EUROSUGAR SAS“, ktorá zabezpečovala predaj vyrobeného
cukru. Predajnú činnosť bude znovu zabezpečovať samotná akciová spoločnosť.
Vytvorený zisk v objeme 1 190 977,16 EUR spoločnosť zaúčtovala na
úhradu strát z minulých rokov, čím zabezpečuje dlhodobú stabilitu spoločnosti.
Investície zamerala na zabezpečenie kvality vyrábaného produktu,
zníženie energetickej náročnosti výroby zavedením novej úspornej technológie
výroby cukru, zlepšenie pracovných podmienok, zníženie negatívnych dopadov
na životné prostredie nielen v cukrovare, ale aj v obci a jej okolí. Stabilizačnými
a úspornými opatreniami dosiahla očakávané zlepšenia jednotlivých oblastí
svojej činnosti.
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Zamestnanci
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
z toho: - stáli technicko-hospodárski
pracovníci
- stáli robotníci
- dočasne pridelení zamestnanci

2008
161
52

2009
160
52

109
68

108
79

Poľnohospodárske družstvo Trenčín
Trenčín – Opatová
Podnikateľská činnosť poľnohospodárskeho družstva sa v roku 2009
nezmenila. Stále sa venuje tej istej živočíšnej a rastlinnej výrobe ako aj
poskytovaniu rôznych služieb.V živočíšnej výrobe je to hlavne výroba mlieka ,
chov jatočného a zástavového dobytka so 47-percentným podielom na tržbách.
Rastlinná výroba sa zaoberá produkciou obilnín, olejnín, cukrovej repy
a krmovín čo tvorí 39 percent tržieb. Služby sú zamerané na prenájom
výrobných objektov, skladovanie tovaru, vývoz septikov a služby
v poľnohospodárstve. Táto činnosť prináša 13 % tržieb.
Počas celého roka poľnohospodárske družstvo zápasilo s nepriaznivou
situáciou znižovania cien jednotlivých produktov. Výkupné ceny klesli až pod
výrobné náklady, čo spôsobilo nedostatok finančných prostriedkov a vznik
zadlženosti podniku. Družstvo muselo pristúpiť k ráznemu zníženiu výrobných
nákladov a čo je veľmi nepriaznivé, muselo siahnuť aj na mzdové náklady, čo
spôsobilo zníženie platov všetkým zamestnancom.
Družstvo zamestnáva 44 pracovníkov. Ročná produktivita práce
v tržbách dosiahla 18,05 EUR na pracovníka, čo je medziročný pokles o 10,1%.
Priemerná mesačná mzda na jedného pracovníka klesla o 1,6 % - predstavuje
sumu 561,- EUR.
Prostredníctvom „Programu rozvoja vidieka“ družstvo požiadalo o
prostriedky na modernizáciu rastlinnej výroby. a naďalej sa venuje realizácii
projektu „Implementácia agroenvironmentálnych schém“ na trvalo trávnatých
porastoch.
Ekonomické výsledky poľnohospodárskej výroby
Rastlinná výroba
Produkt
Celková produkcia
Rozdiel oproti roku 2008
Obilniny
1060,1 ton
- 16,4 %
Repka
356,9 ton
+ 22 %
Kukurica na zrno
352,6 ton
- 38 %
Cukrová repa
3611,1 ton
+ 128% ٭
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٭Pestovateľská plocha cukrovej repy bola zvýšená o 111 %.
Hektárové výnosy
Produkt
Výnos ton/ha
Ozimná pšenica
4,22
Jarná pšenica
3,36
Kukurica na zrno
5,99
Repka
3,11
Cukrová repa
61,15
Nižšie výnosy spôsobili nepriaznivé poveternostné podmienky.
Vyhodnotenie produkcie tržných plodín
Produkt
Plán
Skutočná
Rozdiel Plnenie/%
produkcie/t
produkcia/t
Ozimná pšenica
860,00
897,28
37,20
104,30
Jarná pšenica
180,00
163,60 -24,40
87,00
Repka
322,00
356,89
34,89
110,80
Kukurica na zrno
328,00
352,64
24,64
107,50
Cukrová repa
3300,00
3611,10 311,10
109,40
Celkový zisk vo výške 156 002,0 EUR je o 4 804,0 EUR vyšší ako
v minulom roku. Tento kladný výsledok družstvo dosiahlo iba vďaka získaným
dotáciám, ktoré dostalo vo výške 260 620,0 EUR.
Bola nepriaznivá tá skutočnosť, že výkupné ceny pšenice boli na veľmi nízkej
úrovni - od 80,0 do 120,0 EUR za tonu, čo je cena nižšia ako výrobné náklady
na jej vypestovanie. Cena repky bola iba 223,0 EUR za tonu – je to len 52,8 % z
ceny, ktorá bola v roku 2008 (422,0 EUR). Výrobné náklady na pestovanie
repky predstavujú približne 400 EUR za tonu a preto aj napriek dotácií vo
výške 24 116,0 EUR bola pri pestovaní repky dosiahnutá strata 39 427,0
EUR.
Najlepší výsledok družstvo dosiahlo pri pestovaní cukrovej repy. Dosiahlo zisk
vo výške 56 087,0 EUR.
Živočíšna výroba
Vyhodnotenie stavu hovädzieho dobytka a produkcie mlieka
Produkt
Stav k 31.12.2009
Plán
Rozdiel
Hovädzí dobytok
572 kusov
590 kusov
- 18 kusov
Z toho dojníc
211 kusov
220 kusov
- 9 kusov
Výroba mlieka
1 370 tisíc litrov 1 430 tisíc litrov
- 60 tisíc litrov
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Priemerná produkcia mlieka na kravu bola 6 457 litrov.
Celkové tržby zo živočíšnej výroby: 420 160,0 EUR.
Je to zníženie o 170 310,0 EUR,
t.j. pokles o 29 %.
Aj v živočíšnej výrobe boli problémy s výkupnými cenami hlavne u mlieka.
V januári bola realizačná cena mlieka 0,31 EUR za liter a v decembri už iba
0,28 EUR za liter. Tržby z predaja základného stáda boli 45 174,0 EUR – je to
nárast o 6 869,0 EUR. Pre živočíšnu výrobu družstvo dostalo dotácie vo výške
77 217,0 EUR, ale to nestačilo na pokrytie straty z tejto produkcie, ktorá bola
vo výške 132 665,0 EUR. Strata je o 19 506,0 EUR vyššia ako v roku 2008.
Poskytované služby
Celkové tržby za poskytované služby: 100 900,0 EUR.
Najväčší objem tržieb bol z prenájmu výrobných priestorov predstavoval sumu
66 000,0 EUR. Za poskytovanie prepravných služieb a zapožičanie
mechanizmov družstvo dosiahlo tržby 4 800,0 EUR a za ostatné služby
30 100,0 EUR.
Hmotné investície družstvo poskytlo iba na nákup základného stáda vo
výške 107 065,0 EUR. Hradilo ich z vlastných zdrojov a úveru. Na ďalšie
činnosti nemohlo poskytnúť investície pre nedostatok voľných zdrojov.
Železničná stanica Trenčianska Teplá
Aj v roku 2009 plnila základné úlohy stanovené pre túto výkonnú
jednotku. Personálne obsadenie vedenia stanice sa nezmenilo, uskutočnili sa iba
bežné zmeny ako odchody do starobného či invalidného dôchodku, preloženie
zamestnancov do iných železničných staníc. Železničná stanica včítane staníc
v Nemšovej a Hornom Srní má celkom 113 zamestnancov.
V priebehu celého roka sa vedenie železničnej stanice snažilo pokračovať
vo svojpomocnom zlepšovaní sociálnych a pracovných podmienok zamestnancov.
Zabezpečilo:
• Na železničnej stanici v Trenčianskej Teplej urobili nový náter fasády
budovy stanice a opravu lavičiek.
• Na železničnej stanici Nemšová vybudovali betónové nástupište pri koľaji
č. 1.
• Na železničnej stanici v Hornom Srní vymaľovali vonkajšiu fasádu
výpravnej budovy, zmodernizovali vykurovanie – elektrické kúrenie,
vybudovali betónové nástupište pri koľaji č. 1.

23

• Na električkovej trati do Trenčianskych Teplíc vymaľovali prístrešky na
zástavkách, zábradlia a fasádu budovy stanice v Trenčianskych
Tepliciach.
V priebehu roka sa vyskytli 3 nehodové udalosti, ktoré neboli zavinené
zamestnancami stanice. Žiaľ, boli to samovraždy.
Najdôležitejšou udalosťou železničnej stanice boli oslavy 100100-ročného
výročia prevádzky električky na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice.
27. júla 1909 prvýkrát prešiel vlak ťahaný elektrickým rušňom po
koľajniciach tejto úzkorozchodnej trate o dĺžke 5,9 km. Na trati boli štyri
zástavky a jazda do Trenčianskych Teplíc trvala 21 minút. Svojim charakterom
a prevádzkou pripomínala skôr mestskú električku, ktorá prevážala pacientov aj
návštevníkov kúpeľov. Prevádzku zabezpečovali tri vozne, neskôr v roku 1911
pridali štvrtý vozeň. V letnom období električka premávala každú hodinu a na
zástavke „Kaňová“ bola výhybka, kde sa vozne „križovali“ - jeden išiel
z kúpeľov, druhý zo stanice. V súčasnej dobe sa niekoľko razy ozývali hlasy
o zrušení tejto atraktívnej električkovej trati z dôvodu jej nerentabilnosti. Ale
starostovia obcí mikroregiónu TEPLIČKA sa starajú o to, aby bola naďalej
zachovaná, pretože je vzácna z historického aj spoločenského hľadiska.
Oslavy tohto významného výročia pod záštitou predsedu samosprávneho
kraja MUDr. Pavla Sedláčka prebiehali v niekoľkých etapách.
• 26. júna sa uskutočnila odborná konferencia za účasti vedúcich
predstaviteľov Generálneho riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky
a odborníkov zaoberajúcich sa modernizáciou železníc.
• V ten istý deň bola na budove železničnej stanice v Trenčianskej Teplej
odhalená pamätná tabuľa k 100-ročnému výročiu miestnej električkovej
trate za účasti zástupcu kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.
• 27. a 28. júna na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice premávali
mimoriadne historické otvorené vozne zapožičané z Čiernohorskej
železnice v Čiernom Balogu. Okrem toho na železničnej stanici
v Trenčianskej Teplej bola veľmi pekná výstava hnacích vozidiel,
motorových drezín, modelového koľajiska nadšencov z Komárna a predaj
rôznych upomienkových predmetov so železničnou tematikou.
• V sále Požiarnej zbrojnice bola výstava rôznych archívnych materiálov,
modelov vozňov, exponátov zapožičaných z technického múzea v Brne,
kresieb so železničnými motívmi detí materskej školy a iných predmetov
súvisiacich so železničnou dopravou.
• Podujatia sprevádzalo vystúpenie folklórnej skupiny TEPLANKA
a dychovej hudby DOBRANKA.
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• 4. júla bola na budove železničnej stanice v Trenčianskych Tepliciach
k tomuto výročiu slávnostne odhalená pamätná tabuľa a v tento deň aj
v nedeľu znovu premávali historické vozne, z ktorých mali veľkú radosť
najmä deti a mládež.
• K tomuto významnému výročiu dostala železničná stanica Trenčianska
Teplá list od prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v ktorom
sa ospravedlnil, že sa nemôže zúčastniť na tomto podujatí a zároveň
vyjadril svoju úctu všetkým, ktorí na tejto trati pracovali a pracujú
doteraz, aj tým ktorí sa zaslúžili o to, že slávna električka doteraz
preváža pacientov a návštevníkov Trenčianskych Teplíc, dotvára kolorit
regiónu a je skutočnou živou technickou pamiatkou.
Zdravotný stav občanov
Začiatkom roku došlo takmer v celom Trenčianskom kraji k vzostupu
chorobnosti. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej kategórii detí do päť rokov.
Najviac ochorení bolo na chrípku a s ňou spojené ochorenia. Tu bola najviac
postihnutá kategória mládeže od 15 do 19 rokov. Celková chorobnosť
v trenčianskom kraji bola 1479,9 chorých na 100 000 obyvateľov.
V našej obci podľa údajov MUDr. Margity Šmatlákovej – všeobecnej
lekárky pre deti a dorast bola chorobnosť detí vcelku uspokojivá. V ošetrovaní
má celkom 900 detí, ročný prírastok je okolo 30 detí. Nie sú to však všetky deti
obce, pretože teraz má rodič právo vybrať si ošetrujúceho lekára aj mimo obce.
V priebehu roka sa najviac vyskytovali ochorenia súvisiace s hnačkami
a rotavírusmi. Častejšie sa začali vyskytovať mycoplazmatické a chladydiové
zápaly pľúc. Súvisí to s tým, že ľudia si začali vo veľkom zatepľovať svoje
domy, v ktorých sa potom objavujú pliesne , pričom ľudia nedostatočne vetrajú
obytné miestnosti. Tiež sa u dorastajúcej mládeži aj v našej obci vo veľkom
začali objavovať prípady fetovania a fajčenia marihuany. Prináša to nová doba,
nedostatočný dozor rodičov a nepriaznivý vplyv kolektívu.
Darcovia krvi v roku 2009
Meno a priezvisko
Mária Gašparíková
Marek Kalma
Jozef Hošo
Peter Burdej
Katarína Krupanová
Jozef Ondrejička

Dátum narodenia
28.05.1965
25.101975
7.12.1972
7.01.1983
25.10.1985
24.05.1979

Získané ocenenie
zlatá plaketa
strieborná plaketa
strieborná plaketa
bronzová plaketa
bronzová plaketa
bronzová plaketa
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Duchovný život obce
Veriaci obyvatelia obce, najmä starší ľudia sa radi zúčastňujú na
bohoslužbách v miestnom kostole, ktorý je pekne vynovený, vymaľovaný
a útulný. V priebehu roka boli zreštaurované obrazy série „Krížová cesta“, ktoré
dotvárajú interiér kostola. Tiež bola obnovená kaplnka „Božie milosrdenstvo“,
ktorá sa nachádza v lokalite obce Za hájom nad horným mlynom. V kostole
miestnej časti Dobrá bol zreštaurovaný oltár. Ďalšie úpravy okolia kostola
a opravy niektorých pamiatok prebiehajú.
Každú tretiu nedeľu v mesiaci sa vykonáva krst detí - po dohode
s kňazom sa krst môže konať aj v inom termíne. V roku 2009 prijalo sviatosť
krstu 35 detí – 21 chlapcov a 14 dievčat. Častejšie opakovanými menami boli:
Michal, Jakub, Matúš, Laura. Pri príprave krstu vznikajú aj problémy, pretože
krstní rodičia nie vždy spĺňajú stanovené podmienky. Je potrebné, aby boli starší
ako 16 rokov, mali sviatosť krstu, svätého prijímania a birmovky, v prípade, že
sú ženatí alebo vydaté, treba aby boli cirkevne sobášení a plnili si náboženské
povinnosti.
Sviatosť manželstva v našej farnosti prijalo 11 novomanželov. Aby sa
predišlo nedorozumeniam a problémom tu tiež treba plniť určité podmienky a to
sobáš nahlásiť aspoň tri mesiace dopredu, ak snúbenci majú všetky sviatosti.
V opačnom prípade je potrebné hlásiť sa aspoň polroka dopredu, aby sa snúbenci
mohli dostatočne na sviatosť pripraviť.
V priebehu roka bolo uskutočnených 60 pohrebov - 34 mužov a 26 žien.
Z toho bolo 44 zaopatrených a 16 neboli zaopatrení – 13 mužov a 3 ženy.
Na prvé sväté prijímanie bolo pripravených a k svätému prijímaniu aj
pristúpilo 27 detí. Neoddeliteľnou súčasťou každej svätej omše je prijímanie, ku
ktorému v priebehu roka pristúpilo 60 tisíc veriacich.
Pomazanie chorých a nevládnych
veriacich uľavuje ich utrpenie
a odporúča ich spasenie. Náš pán farár túto sviatosť uzdravenia vykonáva
každý prvý piatok v mesiaci, kedy navštevuje 77 chorých občanov a pred
sviatkami ešte ďalších 10 občanov.
Základná škola
Obecná základná škola naďalej dosahuje veľmi dobré výsledky pri
zabezpečovaní výchovy a vzdelávania svojich žiakov. Škola má
vysokokvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý žiakom dáva možnosť kvalitne sa
pripraviť na ďalšie štúdium na stredných školách. Svedčí o tom aj 100-percentná
úspešnosť prijatých žiakov na stredné školy.
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Okrem toho žiaci majú možnosť zúčastňovať sa na rôznych aktivitách
v záujmových krúžkoch a v športových súťažiach. Celkom v škole pracuje 14
krúžkov – sú to anglický a nemecký jazyk, literárno-dramatický, základy práce
s počítačom a internetom , školský klub detí a potom športové krúžky - aerobik,
basketbal, futbal, floorbal, bedminton, stolný tenis, šach. Žiaci školy získali aj
pekné umiestnené v súťažiach. Napríklad v okresnej súťaži „Na bicykli
bezpečne“ sa žiaci školy umiestnili na 2. mieste. V stolnom tenise žiačky získali
2. miesto v krajskom kole. Mladšie žiačky sa v celoslovenskej súťaži vo floorbale
umiestnili na 2. mieste.
Vo februári vyhodnotili školskú literárnu súťaž na tému „Alkohol – skrytý
nepriateľ“ do ktorej sa zapojili žiaci 6. a 7. ročníka . Literárne žánre boli
ľubovoľné a ukázali, že žiakom viac vyhovovala poézia ako próza. Vzniklo veľa
zaujímavých básní a poviedok, bolo z čoho vyberať. Víťazi boli odmenení
vecnými cenami. Uvádzam niekoľko ukážok odmenených prác:
Lenka Zúberová, 6. ročník
Mária Kovalčíková, 6. ročník
DROGA
Jeden človek
Drogu si nemusíš dať,
Jeden človek smutný bol, skúšal zahnať veľký bôľ.
lebo sa začne s tebou hrať.
Kamarát mu poradil, aby fľašku otvoril.
Keď si ju dáš,
- Daj si alkohol, budeš lepšie žiť!
bolesť v srdci máš...
A tak smutný človek začal piť.
Čím viac jej v sebe máš,
Neskôr si však uvedomil, že to nie je správne.
kamaráta v nej nespoznáš.
Alkohol je metla ľudstva a to nie je dobré,
Ale láska, dobro – to je cnosť!
preto radšej piť netreba a budeme žiť šťastne.
Droga ti nedokáže pomôcť!
Jakub Dobiáš, 6. ročník
Alkohol – skrytý nepriateľ
Ráno vstane,
nešťastný je,
ťahá ho to do krčiem,
sám nevie, kde vlastne je.
Pivo si dá dva – trikrát,
premáha ho dvanásťhlavý drak.
Začal veľmi piť,
jedného dňa,
vracajúc sa domov,
odpadol na chodník.

Sirény už húkajú
do sanitky strkajú.
Do nemocnice ho berú,
vyzerá to na rakovinu, veru.
Abstinovať si zmyslel neskoro,
na rakovinu zomrel priskoro...
Ľudia, odmietnite alkohol,
lebo prináša so sebou len bôľ.
Aj náš hrdina podľahol,
pretože poznal len - alkohol.
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Od 20. marca do 10. mája bola v Galérii Miloša Alexandra Bazovského
v Trenčíne otvorená prehliadka detskej výtvarnej a literárnej tvorby. Bol to
v poradí už 29. ročník tejto súťaže, tentoraz na tému „Človek a technika“. Naša
škola zaslala do súťaže prácu žiačky 9. ročníka Barbory Masárovej,
Masárovej ktorá sa vo
svojej úvahe zamýšľala nad tým, „Kam spejeme...“. V práci hľadala odpovede na
otázku, či je technický pokrok prísľubom šťastnej budúcnosti ľudstva. Barborina
práca bola spolu s ďalšími deviatimi odmenená a získala Cenu Verejnej knižnice
Michala Rešetku v Trenčíne.
Vyhodnotenie zberu papiera:
papiera: marec 2009
Zúčastnených bolo 87 žiakov,
12 127,5 kg papiera.
žiakov, ktorí spolu vyzberali
Priemer na žiaka: 137,81 kg
Najväčšie množstvo papiera - 1059 kg vyzbierala Dominika Mojžišová ,VII.
ročník.
očník.
Víťazi v jednotlivých triedach:
triedach:
Ročník
Množstvo (kg)
Kristína Kadlecová
I. A
586.5
Petra Šmatláková
I. B
255
Maroš Ježík
II. A
293
Tomáš Repka
II. B
95
Jakub Svrbík
III. A
261,5
Lenka Provazníková
III. B
346
Filip Pupiš
IV.
668
Terézia Krupová
V.
721
Silvia Lenartová
VI.
119
Dominika Mojžišová
VII.
1059
Dominika Tomanová
VIII.
150
Olympijský deň v základnej škole 26. júna.
Celý program bol na štadióne pripravený tak, akoby to boli naozajstné
olympijské preteky. Počas úvodného ceremoniálu významní športovci školy za
sprievodu štátnej hymny priniesli vlajku Olympijského festivalu detí a mládeže
a pochodeň. V mene športovcov slávnostný sľub predniesol Štefan Ptáček,
v ktorom prisľúbil dodržiavanie pravidiel festivalu. Hlavný rozhodcom bol
učiteľ Ján Hudec, ktorý predniesol aj slávnostný sľub za všetkých rozhodcov
a funkcionárov. Každý žiak triedy súťažil v dvoch disciplínach jednotlivcov
svojej kategórie. Pre žiakov prvého stupňa boli okrem športových disciplín
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pripravené aj rôzne súťaže zručnosti a šikovnosti – skákanie vo vreci, hod
tenisovou loptičkou do kruhu, skákanie do piesku, stavanie pyramídy z kociek
a iné. Žiaci druhého stupňa súťažili v behu na 60, 100, 400, 1000 metrov,
v hode tenisovou loptičkou do diaľky a v gymnastike. Okrem toho si zahrali vo
futbalovom a volejbalovom turnaji a v hre na vybíjanú. Jednou z atrakcií bol
Športhrad kráľovnej Atletiky, ktorý mali súťažiaci dobyť. Plnili rôzne úlohy, za
ktoré získali indície a nakoniec zložili heslo športového olympijského dňa.
Na podujatí sa zúčastnili aj členovia literárno-dramatického krúžku,
ktorý sa zapojili do súťaže „Naša škola má talent“ – súťažili v speve, recitácii,
tanci. Súkromná základná umelecká škola a jej diskdžokeji sa postarali
o hudobný program a spestrenie tohto podujatia.
Boli prítomní aj vzácni hostia z Ministerstva školstva Slovenskej
republiky a poslanci Národnej rady: Mgr. Bibiána Obrimčáková, MUDr. Peter
Obrimčák, Mgr. Oľga Nachtmannová, Ing. Magda Košútová, Anton Javorek,
zakladateľ a hlavný organizátor medzinárodnej olympiády detí a mládeže.
Výhercovia všetkých kategórii boli ocenení. Veronika IZRAELOVÁ
získala medailu Najúspešnejšia športovkyňa Základnej školy v Trenčianskej
Teplej v rokoch 2005 – 2009.
16. septembra škola prevzala z rúk podpredsedu vlády Slovenskej
republiky a ministra školstva Jána Mikolaja, vysoké ocenenie „Najlepšia škola“
nielen za prípravu a priebeh Olympijského festivalu detí a mládeže v rámci
Trenčianskeho kraja, ale aj za dlhoročnú úspešnú prácu v oblasti športu.
Európsky deň rodičov a školy
Toto podujatie sa konalo 3. decembra a bolo zamerané na prezentáciu
študijných a učebných odborov stredných škôl pre žiakov končiacich základnú
školskú dochádzku a ich rodičov. K podujatiu sa pridali aj žiaci a učitelia
základnej školy z Trenčianskych Teplíc.
Pozvanie školy prijali zástupcovia stredných škôl:
• Stredná škola podnikania Trenčín
• Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne
• Gymnázium Dubnica nad Váhom
• Pedagogická a sociálna akadémia Sv. Andreja, Svorada
a Benedikta Trenčín
• Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín
• Stredná odborná škola Trenčín
• Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
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•
•
•
•

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Stredná zdravotnícka škola Trenčín
Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín
Stredná odborná škola Púchov.

Zástupcovia týchto odborných škôl postupne zoznamovali žiakov a ich rodičov
o štúdiu na škole a možnostiach uplatnenia získaných vedomostí v praktickom
živote. Boli prítomní aj študenti týchto škôl, ktorí pomohli svojimi radami,
skúsenosťami a ukážkami študijných prác. Okrem toho boli pripravené výtvarné
dielne, kde žiaci vyrábali rôzne vianočné ozdoby.
Pre žiakov prvého stupňa bol na tento deň pripravený Európsky deň
s rozprávkami, kde deti pomáhali pri výrobe perníkovej chalúpky, rozprávkových
záložiek do kníh a posielali tajné želania zlatej rybke.
Špeciálna
Špeciálna základná
základná škola
škola internátna
internátna a Praktická
Praktická škola
škola internátna
internátna
V tomto školskom roku školu mala škola v strednom stupni 6 žiakov, vo
vyššom stupni 7 žiakov, v pracovnom stupni 6 žiakov. V praktickej škole sa
učilo 24 žiakov. Dvaja žiaci – Kristína Hoštáková a Martin Pariš sú imobilní,
do školy ich vozili rodičia. Školu ukončilo 9 žiakov, traja žiaci špeciálnej školy
internátnej - Milan Husák, Lukáš Martiška a Branislav Bečár pokračujú vo
vzdelávaní v praktickej škole.
29. januára dostali žiaci polročné vysvedčenia – boli vypísané v podobe
slovného hodnotenia. Žiaci pri čítaní vysvedčení boli veľmi pyšní, lebo tam našli
niekoľko viet o sebe, o svojich úspechoch. Títo žiaci musia byť hodnotení
individuálne, pretože každé dieťa je výnimočné v niečom inom. Jeden vyniká
v ľahkosti pri učení, iný v zručnosti pri výrobe keramiky, pri ručných prácach
alebo pri príprave jedál. Slovné hodnotenie umožnilo vyučujúcim vyzdvihnúť
kladnú stránku každého žiaka, jeho osobnosti a vykonávaných prác.
2. februára sa v škole uskutočnila spevácka súťaž „Hľadá sa superstar“.
Žiaci veľmi emotívne prežívali prípravu na túto súťaž, s nadšením sa učili texty
piesní a aj samotné vystúpenie prežívali s veľkou trémou, aby sa pieseň vydarila.
Najlepšou odmenou súťažiacim bola veľký potlesk kamarátov, diplomy, vecné
odmeny a pochvala pedagógov.
14. februára žiaci spolu s personálom školy oslávili deň sviatku
Valentína výrobou pekných srdiečok z papiera a keramiky pre svojich
najbližších. Vo februári mali žiaci aj veľký fašiangový karneval. V spolupráci
s rodičmi a vychovávateľkami si pripravili vkusné masky, veselo tancovali
a tešili sa.
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V máji sa všetci žiaci školy zúčastnili na divadelnom festivale pre žiakov
špeciálnych škôl v Slováckom divadle v Uherskom Hradišti. Naši žiaci
predstavili muzikál „Nie si sám“. Ich vystúpenie malo veľký úspech,
v regionálnych novinách uverejnili fotografie z ich vystúpenia a v regionálnom
televíznom vysielaní bol zverejnený záznam vystúpenia. Deti mali z toho veľkú
radosť. V muzikáli okrem detí účinkujú aj učiteľky a vychovávateľky. Hru
nacvičili a tiež v nej účinkujú Mgr. Viktória Václavova, Mgr. Eva Ševčíková
a Mgr. Eva Yilmazová. Školu úspešne reprezentuje aj tanečný súbor Lupienok
pod vedením Mgr. Viktórie Václavovej. Vystupuje na podujatiach priamo
v škole, aj pri spoločenských udalostiach v obci a blízkom okolí.
Pedagogický a vychovávateľský zbor sa snaží školu prezentovať aj
organizovaním podujatí pre iné školy. V tomto roku pripravili vo svojej škole
„Deň hier a zábavy“ pre deti zo špeciálnych škôl Považská Bystrica, Ilava,
Dubnica nad Váhom a Trenčín. Pre rodičov a pozvaných hostí pripravili Týždeň
detských radostí, Karneval, Mikulášsky večierok, Posedenie pri jedličke a iné.
Materská škola
V rámci akcie Marec - Mesiac knihy učiteľky materskej školy pripravili
tradičné triedne časopisy „Škôlkárik“. V tomto roku to boli príspevky na tému
„Poklady detstva ukryté v spomienkach starých rodičov...“. Do časopisov
zapisovali príbehy starých rodičov, ako ich interpretovali ich vnúčatá. Na
ukážku jeden z príbehov, ktorý zapísala Naďa Petrová, riaditeľka materskej
školy:
Hry pri Váhu
Prišla Ela k dedkovi a takto ho osloví:
„Dedko, nelúp orechy – poďme robiť neplechy!“
„Nemôžem sa teraz hrať, musím babke pomáhať.
Keď nebudú očistené orechy, babka dá len holý koláč na plechy...“.
„Tak mi dedko aspoň niečo rozprávaj,
budem ticho počúvať a chlipkať čaj“.
Materská škola sa pravidelne stará o zdravie svojich zverencov a zapája
sa do akcie „Zdravý úsmev“ Učia deti správne si umývať zúbky, šetriť ich
a nebáť sa zubných lekárov. Pravidelne cvičia a majú možnosť navštevovať
telocvičňu základnej školy. Zúčastňujú sa aj na rôznych športových súťažiach.
Na Detskej regionálnej olympiáde v Trenčianskych Tepliciach skončili na druhom
mieste. V mesiaci október – Mesiaci úcty k starším navštívili babičky v Domove
dôchodcov a predviedli im pekný program, aj si s nimi zaspievali. Naštudovali
divadielko „Babkina a dedkova záhrada“, ktoré predviedli na besiedke svojim
rodičom.
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Zapojili sa do projektu Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti
a Trenčianskej nadácie „Daj si vodu z vodovodu“. V Trenčíne navštívili
vzdelávací program, uskutočnili exkurziu do čistiacej stanice vody
v Trenčianskej Teplej, kde sa dozvedeli o dôležitosti dodržiavania pitného
režimu, spoznali kolobeh vody a dôležitosť šetrenia vodou. Potom v škole na
tému vody nakreslili svoje zážitky a zapojili sa do súťaže o najpútavejšie
leporelo „O ceste vody“. V rámci okresu za tieto kresby získali Cenu generálnej
riaditeľky Vodohospodárskej spoločnosti a odmenu v podobe návštevy
zoologickej záhrady v Bojniciach. Z návštevy zoologickej záhrady si priniesli
veľa krásnych veselých zážitkov a na spiatočnej ceste si veselo spievali takúto
pesničku:
Dnes je krásny deň. Splnil sa nám sen. Prečo?
Výlet v ZOO autobusom – to je paráda!
Hurá, hurá, trikrát hurá – nech žije naša ZOO výprava.
Na rozlúčkovú besiedku s materskou školou si predškoláci pripravili
zaujímavý program tiež na tému „O ceste vody“. Peknými scénkami sa rozlúčili
so svojou školou a poďakovali svojim učiteľkám za opateru a starostlivosť. Lebo
už ich čaká naozajstná škola. Lúčili sa takto:
Na tri rôčky škôlka milá, rada si nás pritúlila.
Lúčime sa hračky známe, už odtiaľto odchádzame.
Lebo veľká škola čaká, na každého predškoláka.
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
Organizácia sa v priebehu ruku starala o to, aby mala stály priamy
kontakt so svojimi členmi. V súčasnej dobe eviduje 72 členov. Medzi nimi je veľa
takých, ktorí sa pre svoj zdravotný stav nemôžu zúčastňovať na členských
schôdzach a spoločných podujatiach. Tu robia dobrú prácu členky výboru skupinárky – Helena Holecová, Irena Rajníková, Jozefína Droppová a Mária
Vattová, ktoré vykonávajú návštevy dlhodobo chorých a nevládnych,
informujú ich o práci organizácie a často im pomáhajú pri niektorých
nevyhnutných činnostiach. V priebehu roka navštívili 19 členov. Veľmi
záslužnú prácu vykonáva Anna Frýdecká, ktorá pripravuje členské schôdze, robí
nákupy darčekov a tovaru, získava financie od sponzorov.
Výbor sa venuje aj organizovaniu poznávacích a oddychových zájazdov.
V tomto roku to bola návšteva kúpaliska v Podhájskej a Malých Bieliciach,
posedenie v prírode, spoločenské posedenie pre jubilantov, tradičný Mikulášsky
večierok. Z členského príspevku, ktorý v tomto roku zvýšili zo 4 eur na 5 eur by
mohli hradiť len časť podujatí, preto sú vďační za príspevky 2% daní získané od
mnohých sympatizantov organizácie.
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Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
V priebehu roka organizácia zamerala svoju činnosť na plnenie plánu
hlavných úloh a oboznamovanie svojich členov s novinkami v oblasti pestovania
ovocia a zeleniny.
V auguste usporiadali autobusový zájazd na výstavu Agrokomplex Nitra,
ktorého sa zúčastnilo 44 členov organizácie so svojimi rodinnými príslušníkmi.
Výstava bola zaujímavá, bolo tam veľa noviniek a zaujímavých exponátov. Po
výstave navštívili Kalváriu nad mestom Nitra a prezreli si kláštor pre kňazov.
V priebehu roka sa členovia organizácie zúčastnili aj na výstavách ovocia
a zeleniny v Trenčíne, Nemšovej a Novej Dubnici.
Členovia výboru skonštatujú, čo bolo uvedené aj v minuloročnom zápise,
že aktivita členov organizácie veľmi upadá. Organizácia má v evidencii 52
členov, na výročnú schôdzu v roku 2008 prišlo iba 32 členov a v tomto roku
2009 dokonca iba 30 členov. Pritom pozvánky na schôdzu členovia výboru
odovzdali osobne každému členovi do ruky. Predseda organizácie skonštatoval,
že už nevie ako má zvýšiť aktivitu. Všemožne sa snaží poskytovať členom rôzne
výhody, či už bezplatné vstupenky na výstavy, znížený poplatok za autobus pri
uskutočňovaní zájazdov a iné. Aj to svedčí o pasivite občanov, o ktorej som
písala v úvode zápisu.
Klub dôchodcov
Práca Klubu dôchodcov bola zameraná na zabezpečovanie účasti na
rôznych spoločenských udalostiach obce a pomoc pri ich organizovaní. Počas
fašiangového dopoludnia členky organizácie pomáhali pri podávaní občerstvenia
občanov aj príprave kultúrneho programu.
16. mája uskutočnili turistický pochod na Hrachovú spojený s poznávaním
prírodných krás našich lesov. V júli uskutočnili tradičný autobusový zájazd na
termálne kúpalisko Malé Bielice spojený s nákupom ovocia vo Veľkých
Ostraticiach a výrobňu oblátok vo Veľkých Uherciach. Cestou sa zastavili na
motoreste v Hradišti na obed. V pláne mali ešte jeden zájazd na kúpanie, ale pre
nedostatočný počet záujemcov ho neuskutočnili.
9. júla sa asi 20 členov stretlo v zasadačke obecného úradu na prezentácii
zdravotných pomôcok, ktorá spola spojená s kultúrnym programom a každý
účastník dostal malý darček. V spolupráci s dychovou hudbou Dobranka
usporiadali zájazd na festival dychovej hudby v Ratiškoviciach na Morave.
Tradičný Juniáles sa nepodarilo pripraviť v júni a preto sa konal až 18.
júla. Zúčastnilo sa 61 členov, do tanca a na počúvanie hral harmonikár Jozef
Johaník, na bicích sa striedali Milan Berec a Kalman Robota.
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Na konci roka pripravili obľúbené Vianočné posedenie pri hudbe a
chutnom jedle. Prítomných bolo 83 členov, pozvanie prijal aj pán starosta Ing.
Milan Berec a prednostka RNDr. Zuzana Sklenárová. Na záver predsedníčka
organizácie Helena Uherková poďakovala členom výboru za svedomitú prácu
počas celého roka a všetkým prítomným zaželala šťastný Nový rok.
Slovenský skauting 31. zbor
Jarná činnosť zboru začala návštevou družobného oddielu skautiek
z Třebíča a potom účasťou na skautskom hudobnom festivale SOARÉ v Banskej
Bystrici. Od 30. 4. do 3. 5. sa desať skautov zboru zúčastnilo súťaže BOJOVKA
v Lúke nad Váhom. Bola to súťaž o orientačnom nočnom pochode a získaní
zajatcov. Víťazov korunovali a pasovali za rytierov. 2. mája pre deti a mládež
zbor zorganizoval autobusový zájazd do zoologickej záhrady v Lešnej pri Zlíne
a 9. mája pripravili skautské preteky a slávnostný táborák. Súťažili v rôznych
športových disciplínach, zahrali sa nové hry a pri táboráku mladí skauti zložili
skautský sľub.
Koncom mája naši skauti išli na oplátku navštíviť skautky do Třebíča. Tie
im pripravili prehliadku mesta a vzácnych pamiatok. Na Dálešickej priehrade
absolvovali medzinárodnú súťaž v plavbe na pramiciach a vybojovali si druhé
miesto. Prázdniny detí využili na prípravu letného skautského tábora vo
Vlárskom priesmyku pri rieke Vlára. Bolo tam celkom 52 táborníkov, lebo sa
k ním pridali aj skauti z Omšenia. Celý tábor sa niesol v znamení gréckych bájí.
Deti sa mohli stretnúť s bohom Zeusom, Artemisom, Áresom, Afroditou
a zoznámiť sa so životom týchto gréckych bytostí. Deti sa tešili z nočného
stráženia tábora a zo stretnutia s táborovým radcom veľkým Šamanom. V tábore
mali aj táborovú televíziu Vlárka, ktorá vysielala aktuálne informácie zo života
skautov. Moderátormi boli Eva Malá a Rasťo Ritný. Počas pobytu si postavili
lávku cez rieku Vláru, ktorá bola 12 metrov dlhá. Práca bola ťažká, ale ich
bavila a hlavne, že nemuseli chodiť cez rieku po vode. Počas pobytu im pán farár
z Omšenia aj pán farár z Trenčianskej Teplej odslúžil dve poľné omše, ktoré boli
duševnou posilou pre táborníkov. Vo forme sponzorského daru im poskytla svoje
výrobky pekáreň Homôlka z Dolnej Poruby.
V septembri navštívili miestnu základnú školu, kde získali nových členov
- včielky a vĺčatá. Deťom pripravili program o práci svojej organizácie, zahrali
sa s nimi športové hry. Deti boli nadšené, prihlásili sa do skautského zboru a tak
vytvorili dva nové oddiely – oddiel Kojotov a oddiel Veveričiek. Na začiatku
októbra novým členom pripravili výlet na Kamenné vráta, prešli po turistických
chodníčkoch, na lúke sa zahrali rôzne hry a potom opekali špekáčiky. Veľmi
úspešným sa stal „Deň svetlonosov“, kde deti museli prísť v maskách a priniesť
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vlastnoručne vyrobených svetlonosov z tekvíc. Bolo na čo pozerať – hrôzostrašní
upíry, strašidlá, smrtky, smiešni malí svetlonosi, ale aj takí veľkí, že sa dali
ťažko odniesť. Na záver bola vyhlásená kráľovná a kráľ večera. Vyhrali Kajka
Trokanová a Filip Slivka.
Predvianočný čas začali pečením perníkov, piekli ich hlavne dievčatá.
Zároveň začali nacvičovať program na vianočný večierok. Mikuláš prišiel vo
veľkom koči a priviezol veľa darčekov, ktoré rozdávali rozkošní anjelici.
Nechýbali ani čerti, ktorí deti trochu postrašili.
20. decembra priviezli do obce Betlehemské svetlo, ktoré slávnostne
oblečení skauti privítali a odniesli do kostola. Na Štedrý deň roznášali toto
svetlo do domácnosti, ktoré o to požiadali zapálením sviečky do okna. Vianočný
večierok, zaznamenávala táborová televízia s moderátormi Evou Malou a
Rasťom Ritným . Program viedol zborový vodca Akela. Mali bohatý kultúrny
program, súťaže a spoločenský tanec.
Lyžiarsky
Lyžiarsky oddiel
V tomto roku lyžiarsky oddiel oslávil 50. výročie svojho vzniku. K tomuto
výročiu pripravili členovia klubu v lyžiarskom stredisku „Homôlka“ fašiangový
karneval na lyžiach ako rozlúčku so zimnou sezónou. Toto podujatie robia
každý rok a je veľmi obľúbené hlavne medzi mládežou. Teraz sa ho zúčastnilo
50 masiek v rôznych atraktívnych kostýmoch. Bolo zaujímavé sledovať ich
veselú jazdu po svahu. Najkrajšie masky boli odmenené vecnými cenami, ktoré
poskytli sponzori.
17. a 18. marca sa členovia lyžiarskeho oddielu zúčastnili na pretekoch
v obrovskom slalome v Tatranskej Lomnici.
Počasie v roku 2009
Na prelome rokov nastalo náhle ochladenie z plusových teplôt. V našej
obci bolo +10 stupňov Celzia a náhle prišli mrazy -10 až -12 stupňov Celzia.
Pár dní bolo až -16 stupňov Celzia. Pritom nebola žiadna snehová prikrývka, až
naraz 3. januára začalo snežiť a na Troch kráľov sa objavila krásne zasnežená
príroda. Nás to potešilo, ale zver nebola pripravená na náhlu zmenu počasia,
prišli o svoju potravu, pričom tuhé mrazy pretrvávali až do 12. januára. Celkove
bolo v januári 24 mrazivých dní.
Jarné počasie bolo zasa mimoriadne teplé, marec bol bohatý na zrážky,
najmä v horských oblastiach. To spôsobilo, že v Žiarskej doline spadla vo
štvrtok 25. marca najväčšia lavína, tzv. „storočná“ s mohutnou tlakovou vlnou.
Našťastie už v pondelok bola Žiarska dolina uzatvorená pre lavínové
nebezpečenstvo a preto v nej neboli žiadni ľudia. Lavína rozbila chatu horskej
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služby aj trafostanicu. Cesta do Žiarskej doliny bola celkom zasypaná, bolo tam
až 25 metrov snehu. Odborníci hovorili, že sneh sa bude topiť do druhého leta.
Aj v našom chotári veľa pršalo a pôda bola premočená. Okrem toho
pretrvávala značná zásoba vody v snehovej pokrývke, čiže sa nazhromaždilo
veľa vody, lebo sneh sa začal rýchlo topiť. V apríli teplotné podmienky
pripomínali máj, bol aj silný vietor a zásoby vlahy z marcových zrážok sa rýchlo
vyčerpali. 11. apríla padol v Hurbanove 138-ročný teplotný rekord, keď sa ortuť
teplomera vyšplhala na 26,2 stupňa Celzia. Tento apríl bol najteplejší najmenej
za posledných 140 rokov.
V júni nastali búrlivé lejaky, kedy aj v našej obci v krátkom čase počas
troch dní spadlo vyše 50 mm zrážok. Okrem toho búrky sprevádzal silný vietor
a krupobitie.
V polovici októbra nečakane napadlo na severozápade Slovenska veľa
snehu, hlavne v Nízkych a Vysokých Tatrách. Boli toho svedkom aj členky
Klubu cvičeniek, keď sa z Trenčianskej Teplej vybrali na týždenný pobyt do
Liptovského Jána na „Cukrovarskú“ chatu. Cestovali tam v nedeľu za krásneho
slnečného počasia a na druhý deň napadlo toľko snehu, že nemohli chodiť na
turistické túry a preto navštevovali kryté plavárne a fitnescentrá.
21. decembra bolo -24 stupňov Celzia a na Štedrý deň sa rapídne oteplilo
na 4 až 16 stupňov Celzia, bola veľká hmla a dážď. Vysoké Tatry zápasili
s nedostatkom snehu, mali iba 70 cm a preto museli umelo zasnežovať, aby mohli
privítať lyžiarov. Topiaci sa sneh ohrozil niektoré oblasti, boli veľké povodne
v Košickom a Banskobystrickom kraji. Naša obec má šťastie, že hoci leží
v doline, nie je ohrozovaná povodňami a víchricami.
Naši rodáci
Významným rodákom našej obce je ThDr. Andrej Paldan,
Paldan narodený 29.
augusta 1906 v remeselníckej rodine. Ľudovú školu vychodil v Trenčianskej
Teplej, potom študoval na Gymnáziu v Trenčíne, napokon teológiu v Olomouci,
kde dosiahol titul doktora teológie. Hodne cestoval po svete, niekoľko razy
navštívil Blízky východ, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Kanadu, Ameriku,
všade sa zaujímal o osudy slovenských rodákov. Na svojich prednáškach ako
profesor náboženstva rozprával študentom svoje zážitky z ciest i poučenie
o exotických zvláštnostiach jednotlivých krajín. Pôsobil ako kaplán,
administrátor a farár na Kysuciach, v Opatovej nad Váhom, v Trenčíne. Neskôr
bol správcom trenčianskej fary a potom správcom fary v Lednických Rovniach,
kde 17. marca 1984 zomrel. Pochovaný je v rodisku, v Trenčianskej Teplej.
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V našej obci pôsobila aj astronómka RNDr. Ľudmila Pajdušáková, CSc.,
narodená 29. júna 1916 v obci Radošovce, okres Senica. Študovala na reálnom
gymnáziu v Kláštore pod Znievom a neskôr v tamojšom učiteľskom ústave. Do
roku 1940 bola výpomocnou učiteľkou, potom odbornou učiteľkou na rozličných
meštianskych školách. V našej obci pôsobila ako učiteľka v rokoch 1942 až 1944.
Popri zamestnaní vyštudovala astronómiu na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1944 zanechala učiteľské
povolanie a začala pracovať v štátnom observatóriu na Skalnatom Plese.
Pričinila sa o zavedenie pozorovania a určovania polôh asteroidov. V roku 1958
nastúpila do funkcie riaditeľky Astronomického ústavu SAV, venovala sa štúdiu
atmosféry Slnka, periodicity a variability slnečnej činnosti. Publikovala okolo 20
pôvodných vedeckých prác a viac ako 100 prác vedecko-popularizačného
charakteru. V rokoch 1961– 1963 bola členkou Svetovej rady mieru a v rokoch
1962– 1974 predsedníčkou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. V
roku 1967 bola zvolená za členku Medzinárodnej astronomickej únie. Zomrela
6. októbra 1979 vo Vyšných Hágoch. Na jej počesť je pomenovaná planétka
(3636) Pajdušáková.
V tomto roku oslávil významné životné jubileum rodák Rudolf Dobiáš,
Dobiáš
ktorý sa narodil 29. septembra 1934 v Dobrej. Po skončení základnej školy
študoval v Trenčíne na gymnáziu, po maturite v roku 1953 odišiel študovať do
Bratislavy na Filozofickú fakultu. V tomto istom roku v decembri ho zatkla
štátna bezpečnosť pre členstvo v skautskej organizácie Junák. Odsúdili ho na 18
rokov väzenia, prešiel väznicami v Bratislave a Prahe, pracoval v uránových
baniach. Po viac ako šiestich rokoch ho prepustili a v roku 1991 úplne
rehabilitovali. Pracoval v uhoľných baniach, neskôr v Slovliku Trenčín ako
technik a preto večerne vyštudoval chemickú priemyslovku. Odmalička ho však
zaujímala literatúra a už ako malý chlapec písal básne. Svoju literárnu činnosť
začal príspevkami a rozprávkami do časopisu „Slniečko“. Neskôr sa dal na širšiu
tvorbu - veľmi obľúbené sú jeho rozhlasové hry pre deti a mládež, napísal ich
viac ako 20, napríklad Lupeň zlatej ruže, Nevesta z Roháčov a veľa poviedok:
Veľké biele vtáky, Hrdličky, Prvý sneh, Motýľ v škrupine a ďalšie. Pri
príležitosti životného jubilea bola vydaná jeho kniha Litánie k slobode.
Jubilant doteraz neúnavne pracuje a tvorí pre radosť ľudí a slovenskej kultúry.
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