Rok 2008
ÚVOD
Tento rok život ľudí na Slovensku viac ako politika, najviac ovplyvňovala
ekonomika a nielen domáca. Prvý polrok sme prežívali v očakávaní, ako to
dopadne s prijatím Slovenska do eurozóny, a ten druhý v očakávaní toho, ako na
nás zapôsobí celosvetová finančná kríza. Takže na začiatku roka sme sa všetci
tešili zo silnejúcej koruny ale tisíce našincov pracujúcich v zahraničí však z toho
až takú radosť nemali. Rastúci kurz ich prinútil vrátiť sa domov, lebo zárobok
v librách, dolároch či eurách sa im už neoplatil. Pre nás je veľkou výhodou to, že
sa zlacňuje cestovanie do zahraničia, nákupy zahraničných výrobkov alebo
dovoz komponentov a surovín. Preto Slovensko kríza ešte v tomto roku masívne
nezasiahla. Najmä pred Vianocami rapídne stúpol záujem obyvateľov o nákupy
rôznych druhov tovaru – hitom sa stali plazmové televízory a MP3 prehrávače.
Nepriaznivo sa prejavila situácia na trhu s nehnuteľnosťami. Najprv sa
trh zastavil preto, že ľudia čakali na zavedenie novej meny, a potom prišla kríza
a s ňou na jednej strane obmedzenie výdavkov, na druhej strane sprísnenie
podmienok bánk, poskytujúcich úvery. V ťažkej situácii sa ocitli tí, ktorí už
bývanie síce majú, ale pretože prišli o prácu, nevládzu splácať hypotéku.
17. júna Európsky parlament podporil vstup Slovenska do eurozóny a na
summite v Bruseli lídri EÚ schválili zavedenie eura. Národná banka Slovenska
aj všetky finančné inštitúcie začali prípravu na zavedenie novej meny. Na
zmiernenie prechodu k platbám v euro vydali pre živnostníkov a drobných
podnikateľov tzv. štartovacie balíčky. Boli to priehľadné vrecká s euromincami,
ktoré bolo možné tesne pred zavedením eura kúpiť v miestnych bankách alebo na
poštách. Hodnota jedného balíčka bola 500,- Sk, t.j. 16,60 euro. Obsahoval 45
euromincí so slovenským znakom na jednej strane, ktoré sa stanú zákonným
platidlom od 1. januára 2009. Tu sa hneď prejavila slovenská „nátura“.
O balíčky začal doslova boj. Hovorilo sa, že v žiadnej krajine eurozóny nenastal
taký záujem o balíčky, ako u nás. Kupovali ich nielen podnikatelia, ale aj bežní
obyvatelia, najmä dôchodcovia ako darčeky k Vianociam pre svojich blízkych
a preto nastal ich nedostatok. Museli vydať ďalšie kusy, aby si ich mohol kúpiť
každý záujemca.
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17. novembra USA zrušili vízovú povinnosť pre Slovensko. Zrušenie víz
v deň 19. výročia nežnej revolúcie je symbolickým pádom posledného kameňa
železnej opony.
Ale na život obyvateľov nevplývala iba ekonomika. Prejavilo sa veľa
iných negatívnych vplyvov novej doby. Napríklad mladí ľudia začali priveľa piť
alkohol, dokonca ešte v takmer detskom veku. Už 15-roční tínedžeri podľa
štatistiky vypijú priemerne 17 pív mesačne. Prejavilo sa to aj v našej obci. Veľmi
veľa občanov sa osobne alebo písomne dožadovalo riešenia tejto problematiky,
pretože mladí ľudia najmä v nočných hodinách rušia spánok obyvateľov.
Potúžení alkoholom vyvádzajú, prevracajú kontajnery na smeti, poškodzujú
lavičky a rozbíjajú čo im príde pod ruku. Starosta obce bol nútený pristúpiť
k ráznym opatreniam – nariadil, aby všetky pohostinstvá v obci po 22. hodine
boli zatvorené.
A tak ako pribúda mladistvých alkoholikov pribúda aj dopravných nehôd.
Nie každá je síce spôsobená alkoholom, väčšinu z nich má na svedomí vysoká
rýchlosť. V našej obci sú dva nebezpečné prechody cez hlavnú cestu, kde často
dochádza k dopravným nehodám – ohrození sú najmä chodci a bicyklisti. Sú to
malé nehody, ale ich dôsledky sú niekedy vážne, pretože poškodení sú najmä starí
ľudia. V našom okrese sa 3. októbra stala aj veľká dopravná nehoda. Vodič
autobusu spoločnosti Student Agency, smerujúci do Prahy zišiel z hlavnej cesty
a pred obcou Chocholná - Velčice sa prevrátil do svahu. Traja cestujúci zomreli
na mieste, štvrtá žena v nemocnici, 18 cestujúcich bolo zranených. Príčinou
nehody bola nepozornosť a neskúsenosť vodiča.
Nemožno však povedať, že život ľudí sa mení iba k horšiemu. Máme veľa
dobrých správ. Na letných olympijských hrách v Pekingu naši športovci – vodáci
Peter a Pavol Hochschornerovci, Michal Martikán a Elena Kaliská získali tri
zlaté medaily. Bola to najúspešnejšia olympiáda v histórii Slovenska.
10. júla bola premiéra najdrahšieho filmu v Strednej Európe Juraja
Jakubiska Bathory, ktorý sa stal najúspešnejším slovenským filmom od roku
1993. Okrem toho film Juraja Lehotského Slepé lásky získal na slávnom
francúzskom festivale v Cannes vysoké ocenenie.
Naša obec postupne rozkvitá, budujú sa nové objekty, pripravujú sa ďalšie
koncepcie a zostavujú územné plány. Tešíme sa z každodenných úspechov
a snažíme sa vzájomne si pomáhať.
Pekne to vystihol autor článku v decembrovom čísle Teplanského
občasníka: „Naša obec bude vtedy krásna, keď budú ľudské srdcia na svojich
miestach“.
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Činnosť orgánov samosprávy
Obecný úrad sa v roku 2008 okrem plnenia svojich základných úloh
zameral hlavne na skvalitnenie života obyvateľov obce a skrášlenie jej centra.
K tomu využil nielen svoje vlastné sily a prostriedky, ale podarilo sa mu
zabezpečiť aj iné zdroje.
V súvislosti s vyššie opísanou situáciou prechodu obyvateľov cez hlavnú
cestu, obecný úrad už viac rokov usiluje o vybudovanie kruhového objazdu. Sú
tam nedoriešené otázky súvisiace s vlastníctvom pozemkov a preto sa výstavba
stále posúva a nie je jasné, kedy bude možné začať s jeho výstavbou.
Bežné príjmy obce pre rok 2008
Medzi bežné príjmy možno zaradiť najmä výnosy dane z príjmu,
z nehnuteľností, z podnikania a vlastníctva majetku.
Rozpočet príjmov
74 379 tis., Sk

Skutočnosť plnenia
64 659 tis. Sk

% plnenia
86,93

Nedaňové príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli získané vo
výške 4 566 tis. Sk. Boli to príjmy hlavne za prenájom pozemkov, lesov, rôznych
objektov a budov. Tiež príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných
hracích automatov, pokuty za znečisťovanie ovzdušia, za poskytnuté služby
a náhrady poistného plnenia.
Kapitálové príjmy obce boli v roku 2008 v objeme 2 722 tisíc Sk.
Všetky granty a transfery, ktoré v roku 2008 obec prijala boli účelovo viazané,
použité podľa stanovených podmienok a k 31. 12. 2008 boli vyúčtované
v súlade so Smernicou č. 3/2005 o dotáciách.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2008 zo dňa 28. 04. 2008 bolo
schválené použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2007 vo výške 3 896 tis.
Sk, z toho 3 500 tisíc Sk bolo určených na kapitálové výdavky a 396 tisíc Sk
bolo ponechaných v rezervnom fonde.
V roku 2008 obec dokončila čerpanie úveru vo výške 909 tisíc Sk, ktorý použila
na:
• Výstavbu miestnej komunikácie - kanalizácie bytovej jednotky
3

• Výstavbu verejného osvetlenia pri bytovej jednotke
• Výstavbu miestnej komunikácie.
Výdavky obce za rok 2008
Rozpočet výdavkov
74 379 tisíc Sk

Skutočnosť
Skutočnosť plnenia
plnenia
59 303 tisíc Sk

% plnenia
79,73

Výdavky obce boli určené na verejnú správu, ochranu životného prostredia,
rozvoj obce, kultúru, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie obyvateľov. Veľký
objem výdavkov obec venovala na rozvoj investícii, zameraných predovšetkým
na zlepšenie a skultúrnenie životných podmienok obyvateľov. Boli to výdavky
na bývanie, občiansku vybavenosť a vypracovanie projektovej dokumentácie:
• detského ihriska
• 14-bytovej jednotky v miestnej časti Dobrá
• komunikácie pre vstup do polyfunkčného centra obce
• opravu chodníkov a dobudovanie kanalizácie
• rekonštrukciu plynofikácie v miestnej časti Dobrá a iné.
Okrem toho časť prostriedkov poskytla na:
• rekonštrukciu a modernizáciu oplotenia základnej školy
• projektovú dokumentáciu plynofikácie Materskej školy v miestnej časti
Dobrá
• stavebné úpravy a rekonštrukciu zariadenia opatrovateľskej služby.
Výsledok hospodárenia obce za rok 2008
Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch 5 355 501,60 Sk
obce
Znížený o zostatok na rezervnom fonde z roku 2007
- 395 543,42 Sk
(10%)
Viazané prostriedky
- 541 332,22 Sk
(6-násobok nájomného za byty)
Prostriedky Fondu národného majetku
- 359 990,00 Sk
Prostriedky sociálneho fondu
- 6 185,18 Sk
Prostriedky štátneho rozpočtu - matrika
- 3,01 Sk
Celkový výsledok hospodárenia
4 052 447
447,90 Sk
Na základe podpísanej zmluvy so Štátnym fondom rozvoja bývania obec
dostala úver na výstavbu bytov v polyfunkčnom centre vo výške 17 992 tisíc Sk.
4

V auguste roku 2008 začala s výstavbou týchto bytov a prípravou priľahlých
komunikácii a tým začala aj splácať úver vo výške 57 870,0 Sk mesačne.
Obec poskytla dotácie právnickým a fyzickým osobám za účelom podpory
všeobecne prospešných služieb. Príspevky boli určené hlavne na rozvoj
telovýchovy, skautingu a kultúry.
Migrácia a skladba obyvateľstva v roku 2008
Celkový počet obyvateľov
- z toho prisťahovaných
- odsťahovaných
- počet detí do 3 rokov
- počet obyvateľov nad 60 rokov
Nosné priezviska v obci: Masár, Hošták, Gallo

3957
117
60
111
772

Sociálna politika obce
Činnosť obce v oblasti sociálnej politiky si vyžaduje každodenné riešenie
problémov a prijímanie niekedy aj nepopulárnych rozhodnutí. Obecný úrad však
tejto problematike venuje zvýšenú pozornosť aj patričné finančné prostriedky
a má záujem vyriešiť každý problém v prospech svojich obyvateľov.
Zodpovedne sa stará o zariadenie opatrovateľskej služby nachádzajúce sa
v jednom rodinnom dome, ktorý je prispôsobený tak, aby umožňoval pohodlný
život ubytovaným mobilným obyvateľom o ktorých sa 8 hodín denne stará
vedúca zariadenia a stála opatrovateľka. V tomto období v zariadení žije 6 žien,
ktoré bývajú v štyroch jednoposteľových a dvoch dvojposteľových izbách. Je tu
k dispozícii kuchyňa s novým vybavením, sociálne zariadenia a práčovňa. Majú
možnosť si sami pripravovať stravu alebo požiadať o donáškovú službu.
Opatrovateľka im zabezpečuje nákupy potravín a drobného tovaru, lieky,
sprevádza ich k lekárovi a poskytuje iné služby na požiadanie. Žije sa im tu
dobre a sú spokojné.
Okrem toho obecný úrad zabezpečuje opatrovateľskú službu 17 občanom.
Opatrovanie vykonáva 7 opatrovateliek, zvyčajne sú to rodinní príslušníci, ktorí
poskytujú túto službu podľa potreby či už 4, 6 alebo 8 hodín denne.
Dôležité je aj poskytovanie jednorazovej sociálnej výpomoci
z rozpočtovaných finančných prostriedkov. Pridelenie výpomoci schvaľuje
sociálno-bytová komisia na základe žiadosti žiadateľov. Finančná výpomoc
v tomto roku bola poskytnutá asi stovke občanov - hlavne mnohodetným
rodinám, ľuďom, v hmotnej núdzi, dočasne nezamestnaným. Okrem toho z tohto
rozpočtu obecný úrad udelil odmeny darcom krvi, pripravil darčeky pri
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slávnostnom uvítaní novonarodených detí, príspevky dôchodcom nad 90 rokov,
ktorí majú veľmi nízke dôchodky. Tiež dáva dotácie aj deťom, ktoré sa
nachádzajú v hmotnej núdzi – čiže deťom z mnohodetných rodín alebo
nezamestnaných rodičov. V tomto roku poskytli takéto prostriedky 14 žiakom
základnej školy a 3 žiakom materskej školy. Boli to hlavne platby za
stravovanie v školskej jedálni, nákup školských alebo hygienických potrieb.
Veľkú starosť robia obecnému úradu žiaci základnej školy, ktorí nechcú
chodiť do školy či už z dôvodu nezáujmu alebo slabej starostlivosti zo strany
rodičov – sú to tzv. záškoláci a v priebehu roka ich bolo asi 12. Obecný úrad
v takomto prípade v spolupráci so školou musí prijímať opatrenia na odstránenie
záškoláctva a v niektorých prípadoch – ak žiak má vymeškaných viac ako 50
vyučovacích hodín, musí pristúpiť aj k ráznym opatreniam. Ak po prvotných
pohovoroch s rodičmi nedosiahne zlepšenie situácie, musí dať návrh na odobratie
vyplácania rodinných prídavkov rodičom. Tu sa potom obecný úrad stáva
zástupcom detí, preberá nad nimi dohľad, na základe presne stanovených
podmienok prijíma rodinné prídavky, z ktorých prispieva deťom na školské
stravovanie, nakupuje im školské potreby alebo nevyhnutné oblečenie. Tu sa im
podarilo dosiahnuť aj pekné výsledky, lebo rôznymi pohovormi a opatreniami
prinútili väčšinu detí, aby chodili do školy pravidelnejšie.
Dôležitou oblasťou je aj bytová výstavba, kde obecný úrad urobil tiež
veľký kus záslužnej práce. V roku 2008 začal s výstavbou:
- bytovej jednotky, kde bude: 18 obecných nájomných bytov a polyfunkčný objekt
- bytovej jednotky, kde bude 21 bytov odpredaných do osobného vlastníctva.
O pridelenie bytov v obci je veľký záujem, pretože mnohé mladé rodiny nemajú
dostatok finančných prostriedkov na kúpu bytu, žijú spolu s rodičmi a majú
snahu sa osamostatniť. Obec chce zlepšiť túto situáciu a ide jej aj o to, že
takýmto spôsobom dosiahne omladenie miestneho obyvateľstva .
Obec zodpovedne plnila nariadenie úradu práce a zabezpečovala
aktivačné práce pre nezamestnaných – v priebehu roka to bolo priemerne 6 až 8
pracovníkov, ktorí poberali dávky v nezamestnanosti a okrem toho museli denne
odpracovať 2 hodiny pri verejno-prospešných prácach. Venovali sa hlavne
čisteniu chodníkov, ulíc, úprave cintorína, koseniu trávy, rezaniu stromov. Ženy
zvyčajne upratovali spoločenské priestory a pomáhali pri drobných
administratívnych prácach. Toto nariadenie malo platnosť do 31. 10. 2008
a potom bolo zrušené.
Už v úvode bolo spomenuté, že v obci je veľa nespratníkov, ktorí najmä
pod vplyvom alkoholu alebo len preto, že sa nudia poškodzujú náš verejný
majetok a spôsobujú v obci veľa škôd. Opakovane vznikajú prípady, že sú
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zničené stĺpy verejného osvetlenia, čo spôsobuje výpadok prúdu a nebezpečenstvo
úrazu okoloidúcich občanov. Je smutné sa pozerať ráno po ulici, kde sú všetky
betónové smetné nádoby povysýpané alebo v potoku je prevrátený veľký
kontajner s odpadovým papierom, ktorý sa len s pomocou mechanizmov dá
zdvihnúť. S takýmito deliktami sa Obecný úrad v poslednej dobe stretáva veľmi
často. Pritom stále dbá o zlepšovanie a ochranu životného prostredia obce.
Pravidelne zabezpečuje zber a vývoz nebezpečného odpadu, veľkorozmerné
kontajnery na odvoz odpadu z domácností, čistenie ulíc a chodníkov. Mnohí
občania si to vôbec nevážia, do odpadu určeného na jednotlivé suroviny hádžu
odpad, ktorý tam nepatrí, vyvážajú odpad do prírody alebo okolo železničnej
trate a takto znevažujú prácu všetkých nás, občanov a obyvateľov obce.
Činnosť dobrovoľného a obecného hasičského zboru
Hasičský zbor obce sa v priebehu celého roka vzorne staral o zverenú
požiarnu techniky a dbal o to, aby bola v stálej hasiacej pohotovosti. Členovia
hasičského zboru aktívne spolupracovali s Obecným úradom pri príprave a
realizácii verejných a spoločenských podujatí. Pravidelne kontrolovali verejné
priestranstva obce, pomáhali likvidovať staré stromy na miestnom cintoríne a
v areáli školy.
Členovia požiarneho zboru boli prítomní na zasadaní krízového štábu
obce a v dňoch 29.- 30. 10. sa zúčastnili na cvičení „Pretrhnutie hrádze vodného
diela Liptovská Mara“.
V roku 2008 mali dva výjazdy k požiarom:
• k požiaru veľkoobjemového kontajneru na miestnom cintoríne
• výjazd k odstráneniu pozostatkov víchrice a likvidácii konárov, ktoré
horeli na Kraľovci.
Už od minulého roku sa im nedarí spojazdniť požiarnu cisternu. Majú
problémy so získavaním mladých členov zboru. Je však isté, že na každej
vydarenej akcii obce má svoj podiel aj požiarny zbor.
VerejnoVerejno-spoločenský život
• Na obecnom trhovisku sa v sobotu 2. februára uskutočnila fašiangová
veselica. Podujatie pripravili obce mikroregiónu Teplička – Trenčianska
Teplá, Omšenie, Dolná Poruba a mesto Trenčianske Teplice. Prítomných
občanov tradične zabávali: folklórny súbor NADŠENCI v maskách,
dychová hudba Dobranka, folklórny súbor Teplanka a ako hosť sa
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predstavil cimbalový súbor KĽUMOK z Trenčína. Občerstvenie pripravili
zamestnanci Obecného úradu na ktoré prispeli aj hlavní sponzori –
pekáreň MAPEK a Mäsovýroba Hôrka.
• V ďalšom týždni sa 5. februára v pohostinstve DOBRAN uskutočnila
ľudová veselica „Pochovávanie basy“. Vedúci pohostinstva Miroslav
Vachan so svojou rodinou pripravili pre hostí chutné občerstvenie –
obložené chlebíčky. Nezahanbili sa ani návštevníci, ktorí priniesli so sebou
tradičné fašiangové koláče a osúchy.
Občianske združenie
CUKRKANDEL zabezpečilo odvoz účastníkov podujatia z Trenčianskej
Teplej do Dobrej a späť.
• 20. februára sa v sobášnej sieni Obecného úradu uskutočnilo slávnostné
uvítanie detí do života, ktoré sa narodili v mesiacoch máj až december
2007. V našej obci pribudlo 22 nových malých občanov, ktorých
slávnostne privítal starosta Milan Berec. V kultúrnom programe vystúpili
žiaci Základnej umeleckej školy a rodičom každého dieťaťa boli odovzdané
finančné odmeny, upomienkové darčeky a poukážky na nákup tovaru
v lekárni ARIANA a v Lekárni Pod Dubovcom. Takéto podujatie bolo
pripravené aj 17. septembra, kedy bolo slávnostne uvítaných do života
ďalších 18 najmenších občanov obce, narodených v mesiacoch máj – jún
2008. Po zápise rodičov do pamätnej knihy, boli im tiež odovzdané
finančné odmeny a nákupné poukážky.
• 25. apríla bola slávnostne otvorená výstava „DEŇ Teplanského kroja
a výšivky“. Bol to sviatok pre celú obec. Otvoreniu výstavy predchádzalo
položenie vencov k pomníku padlých spoluobčanov a na miestnom
cintoríne k hrobom rumunských vojakov na počesť oslobodenia obce.
Prítomní boli zástupcovia Veľvyslanectva Rumunskej republiky na
Slovensku, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
a Regionálnej organizácie vyslúžilých vojakov. Na výstave sa zišli vzácni
hostia, ktorým prednostka Obecného úradu RNDr. Zuzana Sklenárová
predstavila 26 občanov obce, ktorí boli pri tejto príležitosti odmenení za
dlhoročnú aktívnu prácu v spoločenských organizáciách a zásluhy pri
rozvoji obce.
Menovite to boli:
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• Ing. h.c. Ivan Masár – historik, autor mnohých umeleckých diel,
v minulosti politicky stíhaný, prispievateľ do mnohých časopisov a do
miestneho časopisu
• Sidónia Haljaková – Gajdošová – operná speváčka
• Ing. Mária Kozubíková – odborná poradkyňa pre rozvoj, perspektívy
a územné plánovanie našej obce
• Blažej Hošták – darca krvi, nositeľ diamantovej Jánskeho plakety
• Libor Hošták – darca krvi, nositeľ diamantovej Jánskeho plakety
• Ing. Dušan Nagy – darca krvi, nositeľ medaile MUDr. Kňazovického
• Ján Ondreják – darca krvi, nositeľ medaile MUDr. Kňazovického
• Anna Madajová – šíriteľka kultúrneho dedičstva našich predkov –
teplanskej výšivky a ľudového kroja
• Ladislav Burda – prevzal ocenenie za svoju manželku, ktorá sa venovala
maľovaniu veľkonočných kraslíc, vyšívaniu a maľovaniu, žiaľ v minulom
roku zomrela.
• Milan Berec – aktívny člen a spoluzakladateľ dychovej hudby Dobranka
• Štefánia Fabová – učiteľka materskej školy
• Mgr. Alžbeta Masárová – učiteľka základnej školy
• Stanislav Vyhlídal – vodca zboru skautov, za prácu s deťmi a mládežou
• Ondrej Denko
Denko – za záslužnú prácu vo futbalovom oddiele TJ Lokomotíva
• Ján Rehák – za dlhoročnú prácu ako člen dobrovoľného hasičského zboru
• Pavol Koštialik – za prácu v dobrovoľnom hasičskom zbore a v ZO
Jednota dôchodcov
• Martin Brezovský – za prácu v dobrovoľnom hasičskom zbore a aktivitu
pri práci s deťmi
• Emília Horňáková – za aktívnu dlhoročnú prácu ako predsedníčka klubu
dôchodcov
• František Kvoriak – vojnový veterán, člen Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
• Lorand Scholtz – tajomník regionálnej organizácie vyslúžilých vojakov
• Tibor Švondrk – aktívny člen Slovenského rybárskeho zväzu
• Ing. Rudolf Šandora – tajomník miestnej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov
• Anna Frydecká – dlhoročná členka výboru miestnej organizácie Zväzu
telesne postihnutých
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• Margita
Margita Púčeková – hospodárka Združenia sluchovo postihnutých
mikroregiónu Teplička
• Marián Zúber – predseda poľovníckeho združenia KAŇA
• Jakub Moško – predseda lesného združenia v Dobrej.
Po otvorení výstavy a slávnostnom vyznamenaní uvedených občanov žiaci
miestnych škôl predviedli pásmo ľudových piesní. Potom si hostia prezreli
vystavené exponáty - krásne vyšívané kroje sviatočné aj na bežné nosenie,
fotografie zo života obce a rôzne predmety dennej spotreby, ktoré dokumentovali
zručnosť a šikovnosť našich predkov, ich cit pre krásu a umenie. Obdivuhodné
boli aj bábiky v teplanských krojoch, ktoré obliekla do svojich výšiviek Anna
Madajová. V kultúrnej časti programu sa uskutočnila ešte jedna významná
udalosť – krst prvého „cédečka“ folklórnej speváckej skupiny TEPLANKA.
Slávnostne ho pokrstili – Štefan Filip, zakladateľ folklóru v obci, Sidónia
Haljaková-Gajdošová, operná speváčka a Ing. Magda Košútová, poslankyňa
Slovenskej národnej rady. Na záver si všetci spoločne so súborom TEPLANKA
zaspievali známe ľudové piesne.
• V dňoch 10. – 15. júna bola v zasadačke požiarnej zbrojnice inštalovaná
putovná výstava HOLOKAUST – rasové prenasledovanie na Slovensku
v rokoch 1939 – 1945, ktorú pripravil Oblastný výbor Zväzu
protifašistických bojovníkov v Trenčíne. Vystavená súborná spisová aj
fotografická dokumentácia ukázala prenasledovanie občanov počas 2.
svetovej vojny, trýznenie ľudí židovského alebo rómskeho pôvodu. Bola
názornou ukážkou rasovej nenávisti, ktorá sa objavuje aj v súčasnej dobe
a treba proti nej bojovať aj takýmto spôsobom.
• Členovia organizácie Zväzu protikomunistického odboja v Trenčianskej
Teplej pripravili zájazd počas ktorého navštívili Hornonitrianskú
hvezdáreň v Partizánskom a Slovanské múzeum A. S. Puškina
v Brodzanoch. Zoznámili sa s bohatou dokumentáciou o rozvoji
slovanskej literatúry aj o živote velikána svetovej literatúry Alexandra
Sergejeviča Puškina. Na spiatočnej ceste sa zastavili v Tribečskom múzeu
v Topoľčanoch, kde sa zoznámili s prírodou stredného Ponitria, so
životom a kultúrou kočovných Avarov, ktorí sa usadili na juhu Slovenska.
• Obyvatelia obce si pripomenuli významné dáta svojich rodákov:
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o 110 rokov od narodenia akademického maliara Štefana Straku
o 70. výročie úmrtia signatára Pittsburskej dohody Matúša Gazdíka.
Život a činnosť oboch rodákov boli opísané v zázname za rok 2007.
• 30. júla navštívili našu obec zástupcovia Slovensko-tureckej obchodnej
a priemyselnej komory – jej prezident Gϋmϋssuyu a viceprezident Ličina.
Zástupcovia Obecného úradu ich sprevádzali k hrobu ich rodáka – vojaka
Zekelica oglϋ Gabri, ktorý v roku 1916 zomrel vo vojenskom transporte vo
veku asi 30 rokov a bol pochovaný v lesíku našej obce – „Háj“.
Zástupcovia tureckej strany pátrajú po hroboch svojich rodákov na území
Slovenska a ich pozostatky by chceli sústrediť na vojenskom cintoríne
v Nitre. Miesto hrobu vojaka si zapamätal ešte ako chlapec Ján Ružička
a s jeho pomocou bolo toto miesto identifikované.
• 22. októbra Obecný úrad pripravil v rámci Mesiaca úcty k starším
stretnutie jubilujúcich dôchodcov. Nežnými kvietkami a skromnými
darčekmi bola ocenená ich poctivá celoživotná práca. Po peknom príhovore
starostu obce Ing. Milana Bereca spoločenské posedenie spríjemnila
dychová hudba DOBRANKA a súbor ľudovej piesne TEPLANKA.
Ekonomický život
život obce
Považský cukrovar
Ťažkoštiavna kampaň v cukrovare trvala od 2. apríla do 27. mája. Na
začiatku kampane mali vo výrobe problém s kvalitou vyrábaného cukru –farba
40-45 IU. Nakoľko uskladnená ťažká šťava mala farbu 3500 (prírastok farby
skladovaním) od 19. apríla 2008 museli kvalitu ťažkej šťavy upravovať
prídavkom pyrosiričitanu sodného v množstve 30-40 ppm. Týmto spôsobom
dosiahli podstatné zníženie farby ťažkej šťavy (cca o 20%), čo sa prejavilo aj na
kvalite vyrábaného cukru. Požadovanú kvalitu potom udržali až do konca
kampane.
Priemerná farba cukru bola do 19. apríla - 42 IU
od 19. apríla do konca kampane - 35IU.
Celkove kampaň prebiehala bez problémov.
Repná kampaň trvala od 26. septembra 2008 do 17. decembra 2008 (82
dní) počas ktorej spracovali 450 153 ton cukrovej repy. Z tohto množstva
cukrovar vyrobil 38 744 ton kryštálového cukru a 59 687 ton ťažkej šťavy.
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Produkcia melasy bola 8 880 ton s čistotou 59,8%, vylisovaných rezkov 111 969
ton s obsahom sušiny 23,2% a saturačných kalov 17 462 ton ( sušina 68,1%,
obsah cukru 1,0% ).
Základná surovina vykazovala v priebehu celej kampane dobré
kvalitatívne parametre. Jediný nedostatok sa vyskytoval v období medzi
28.novembrom až 6.decembrom, kedy bola repa znečistená veľkým množstvom
zeliny a chrastu.
Pre ďalšie skvalitnenie cukru v tejto kampani odskúšali jemnú filtráciu
štandartného sirupu. Dochádzalo k spúšťaniu riedkych, prípadne veľmi hustých
cukrovín s dopadom na výkyvy v čistote odtokov. Pracovníci odboru merania a
rozborov boli nútení často vykonávať kontrolu merania hustoty. Odstredivky po
technickej stránke pracovali veľmi dobre.
V kampani 2008 bolo zaregistrovaných 4 186 minút (=1,2 dňa) prestojov, čo
z celkovej dĺžky kampane (118 080 min.) predstavuje 3,54%.
Ukazovateľ
Začiatok kampane
Ukončenie kampane
Počet dní
Spracovaná repa
Priemerné denne spracované
Spracovateľská cukornatosť
Výroba cukru RK
Spotreba vápenca
Spotreba antracitu

Merná
jednotka

tona
tona / deň
%
Tona/deň
% n.r.
% n.r.
% n. váp.
Spotreba energie v kotolni
kWh/ t r.
kWh/ tZ
Spotreba el. energie netto
kWh/ t r.
kWh/ tZ
* - bez ťažkoštiavnej kampane

Rok 2008*
26.09.-12,00
17.12.-12,00
82
450153
5490
17,73
472
2,40
0,18
7,44
204,4
1287,9
18,1
114,1

Rok 2007*
20.09.-06,00
03.01.-05,59
106
526336
4965
16,42
474
2,33
0,17
7,30
205,3
1408,3
19,3
132,2

Investície 2008 v Považskom cukre a.s. Trenčianska Teplá
• Optimalizovali spotrebu tepla v ťažkoštiavnej kampani –
odpadového tepla barometrickej vody

Využitie
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• Nové čerpadlo SIVAG s výkonom 35m3/h. pre stabilné čerpanie väčšieho
množstva ťažkej šťavy z tanku
• Tri nové filtre typu 6S-BXB pre kvalitnú filtráciu ťažkej šťavy –
(zabezpečujú jemnú filtrácia do 25 µm)
• Nová baliaca linka BOSCH na 1/1 kg vrecká
• Variabilný paletizátor HS.
Spätné sledovanie výrobkov
Systém riadeného skladu WMS pozostávajúci z komplexného systému na
označovanie paliet automatickým aplikátorom a ručne cez tlačiarne a mobilné
terminály. Tento systém zabezpečuje uskladnenie, výdaj a inventúru hotových
výrobkov. Súčasťou systému je aj kontrolný vážiaci systém METLER TOLEDO

Železničná stanica Trenčianska Teplá
Oproti roku 2007 nenastali v činnosti železničnej stanice podstatné
zmeny. Jedinou zmenou bolo pridelenie železničných staníc Nemšová a Horné
Srnie pod správu Železničnej stanice Trenčianska Teplá.
Výkony železničnej stanice za rok 2008
Názov vykonanej činnosti
Nákladné vlaky – vychádzajúce zo stanice
Nákladné vlaky – končiace na stanici
Tranzitné nákladné vlaky
Tranzitné nákladné vlaky so spracovaním
Osobné vlaky – vychádzajúce zo stanice
Osobné vlaky – končiace na stanici
Tranzitné osobné vlaky
Nákladné vozne – vykonanie posunu
Výkony podľa klasifikácie K 4 980

Počet vlakov
2 987
3 068
8 728
2 577
8 961
9 569
20 657
69 144
1494,04 bodov
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Vedenie železničnej stanice sa popri vykonávaniu základnej pracovnej činnosti
za aktívnej pomoci zamestnancov zaoberalo aj skvalitňovaním pracovného
prostredia a úprave pracovných priestorov. Postupne všetky priestory
vymaľovali, včítane priestorov čakárne a nástupišťa. Vymenili elektrické
ohrievače a konvertory, podlahové krytiny a žalúzie.
Nehodové udalosti
V priebehu roka sa vyskytlo len niekoľko drobných nehodových udalostí,
menovite porúch na zariadení trate a koľajisku. V jednom prípade sa vykoľajili
služobné vozne z dôvodu chybného prestavenia výhybky č. 32, ktoré spôsobil
dozorca výhybiek Jaroslav Dvorský. 11. septembra bola nehoda na trati
Trenčianska Teplá – Nemšová – samovražda civilnej osoby.
Poľnohospodárska výroba
Poľnohospodárske družstvo TN - Opatová sa venovalo plneniu svojich
hlavných úloh v oblasti rastlinnej aj živočíšnej výroby a poskytovaniu služieb
v oblasti poľnohospodárstva. Okrem toho pripravilo projekt na rekonštrukciu
výdaja pohonných hmôt a poľnohospodárskych strojov z prostriedkov určených
na rozvoj vidieka – modernizácia fariem.
Dňa 16. apríla 2008 bolo na ďalšie päťročné obdobie zvolené nové
predstavenstvo družstva v zložení:
Ing. Daniel Porubčan
predseda
Ing. Marián Šalamon
podpredseda
Ján Brezovský
člen
Alena Guričanová
členka
Anna Štefánková
členka
Rastlinná výroba
V dôsledku vhodných poveternostných
podmienok družstvo dosiahlo
nadpriemerné výnosy.
Produkt
Celková produkcia/t
Nárast v %
Obilniny
1 235
16
Repka
291,8
69
Kukurica na zrno
569
39,6
Cukrová repa
1 585,5
76٭
 ٭Pestovateľskú plochu cukrovej repy zvýšili o 40%.
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Dosiahnuté hektárové výnosy:
Produkt
Ozimná pšenica
Jarná pšenica
Jarný jačmeň
Kukurica na zrno
Repka
Cukrová repa

Výnos ton/ha
4,87
4,33
3,46
7,39
2,86
56,63

Vyhodnotenie produkcie tržných plodín:
Produkt

Skutočná
produkcia v
tonách
1044,80
130,00
60,00
291,80
569,00

Ozimná pšenica
Jarná pšenica
Jarný jačmeň
Repka
Kukurica
na
zrno
Cukrová repa
1585,50
Celkový zisk z rastlinnej výroby

Plánovaná
produkcia v
tonách
884,00
124,00
65,00
265,00
285,00
1344,00

Rozdiel

Plnenie
v%

160,80
6,00
-5,00
26,80
284,00

118,20
104,80
92,30
110,10
119,60

241,50
4 555 tisíc Sk

117,90

V porovnaní s rokom 2007 bol zisk v tomto roku nižší o 785 tisíc Sk a to
z dôvodu poklesu cien hlavne krmovinových obilnín a kukurice - boli nižšie
o viac ako 60%. Dobre predali iba repku – 12 700,0 Sk za tonu, z ktorej dosiahli
zisk 880 tisíc Sk.
Celkové tržby rastlinnej výroby z vlastných výrobkov a služieb dosiahli 9 548
tisíc Sk , čo je pokles o 1 198 tisíc Sk.
Živočíšna výroba
V živočíšnej výrobe družstvo nadojilo o 63 tisíc litrov mlieka viac ako
v roku 2007. Predali 1 372 325,0 litrov mlieka za priemernú realizačnú cenu
10,77 Sk za liter, čo je o 0,64 Sk za liter viac ako v uplynulom roku.
Produkcia mlieka na jednu dojnicu bola 7 523 litrov.
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Vyhodnotenie stavu hovädzieho dobytka a produkcie mlieka:
Produkt
Stav k 1. 1. 2008
Plán
Hovädzí dobytok/ks
596
590
- z toho dojníc/ks
217
220
Výroba mlieka/litrov
1 434 tisíc
1 450 tisíc

Rozdiel
6
-3
-16 tisíc

Celkové tržby živočíšnej výroby z vlastných výrobkov a služieb dosiahli 17 262
tisíc Sk. čo predstavuje nárast o 10,4%.
Tržby z predaja základného stáda dosiahli 1 154 tisíc Sk, čo je nárast o 243 tisíc
Sk.
V priebehu celého roka malo družstvo problémy so stálym poklesom ceny
mlieka:
- v januári bola realizačná cena 12,61 Sk za liter
- v decembri bola realizačná cena 9,20 Sk za liter.
Služby poľnohospodárskeho družstva
Dosiahnuté tržby zo služieb boli vo výške 2 373 tisíc Sk. Najväčší objem
tržieb bol z prenájmu objektov a skladovania, nižšie tržby boli dosiahnuté
v doprave a pri poskytovaní služieb v poľnohospodárskej výrobe.
Obstaranie hmotných investícií
V roku 2008 zabezpečili investície vo výške 5 494 tisíc Sk, z toho:
• Stavby
217 tisíc Sk
• Hnuteľné veci
2 711 tisíc Sk
• Základné stádo 2 566 tisíc Sk .
Objem investovaných prostriedkov bol o 9% vyšší ako v predchádzajúcom roku.
Nadobúdacia cena investícii bola uhradená z vlastných zdrojov a z úveru.
Drobné prevádzky a súkromné predajne v obci
Na základe všeobecného záväzného nariadenia obecného zastupiteľstva je
pravidelne kontrolovaná práca podnikateľov obce, ktorých je v súčasnej dobe
130. Sú to drobné prevádzky, podniky poskytujúce služby, maloobchodný alebo
veľkoobchodný predaj tovaru. Spolupráca s nimi je veľmi dobrá a nevznikajú
mimoriadne problémy. Podnikatelia dodržiavajú stanovené pravidlá predaja
a prevádzkový čas.
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Už v minuloročnom zápise bolo uvedené, že veľkou konkurenciou
drobným podnikateľom najmä v oblasti predaja potravín a drobného tovaru sú
obchodné centrá. Teraz sú v najbližšom okolí – v Dubnici nad Váhom až štyri
veľkopredajne, menovite TESCO, LIDL, BILLA a KAUFLAND. Ich
propagačné letáky ponúkajúce tovar so zľavami pravidelne občanom roznášajú
kolportéri do poštových schránok . Okrem toho má TESCO pravidelnú
autobusovú linku, vychádzajúcu z našej obce cez Novú Dubnicu, ktorá tri razy
denne vozí zadarmo zákazníkov tam a späť. Obyvatelia obce ju vo veľkom počte
využívajú na nákupy hlavne zľavneného tovaru.
Nemožno však povedať, že by predajne potravín a drobného tovaru
nachádzajúce sa v obci obyvatelia obchádzali. Radi tu nakupujú, pretože
poznajú personál a aj tu bývajú časté zľavy. Výhodou je aj to, že obe predajne
potravín – medzi sebou ich nazývajú „U Gazdíka“ a „V Bone“ sú v centre obce
blízko seba a tak môžu ľahko porovnávať ceny potravín a odporučiť jeden
druhému, čo je kde lacnejšie. Obe predajne majú predĺženú otváraciu dobu po celý
týždeň a preto nie je problém si aj skoro ráno alebo večer nakúpiť potrebný
tovar.
Veľmi obľúbená je predajňa mäsovýroby „Hôrka“, kde je vždy čerstvé
kvalitné mäso a veľa dobrých mäsových výrobkov. Najviac vyhľadávaná je
„hôrkovská“ špecialita – domáca klobása obyčajná aj pikantná, ktorú ľudia radi
kupujú. Chutné sú aj tu vyrábané párky, jaterničky, tlačenka a údená slaninka.
Do tejto predajne chodia ľudia zo širokého okolia, hoci výrobňa má predajne aj
v iných mestách a obciach. V tomto roku majiteľ vkusne upravil chodníky okolo
predajne, označil parkovisko a vybudoval stojany na bicykle.
Tak isto je veľmi obľúbená pekáreň chleba MAPEK, kde majú vždy
chutný čerstvý chlieb. Zastavuje sa tu na nákup aj veľa áut, pretože pekáreň sa
nachádza hneď pri hlavnej ceste.
Mnohí podnikatelia sú ochotní poskytnúť finančnú alebo materiálnu
pomoc obci a spolupracovať pri usporiadaní spoločenských podujatí a obecných
osláv. Oslovila som niektorých, aby povedali pre zápis do kroniky svoje postrehy
a názory na prácu s obyvateľmi obce, ale neboli ochotní podeliť sa so svojimi
skúsenosťami. Možno nabudúce.
Zdravotníctvo
V oblasti zdravotníctva Obecný úrad dbá, aby boli služby obyvateľom
poskytované v súlade s ich požiadavkami a potrebami. Prevádzkovú dobu
zdravotných stredísk obec kontroluje a upravuje podľa potrieb občanov.
V priebehu roka nastala jedna zmena v ich rozsahu. V priestoroch lekárne
ARIANA bola zriadená nová odborná ortopedická ambulancia, kde sa nachádza
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aj dobre vybavené rádio - diagnostické pracovisko. Túto ambulanciu vedie
MUDr. Otto Markech.
Podľa vyjadrenia MUDr. Jarmily Cígerovej – obvodnej lekárky pre
dospelých, chorobnosť občanov nie je až taká zlá. Mladí ľudia prichádzajú do
ambulancie pomenej, zväčša sú to len prechladnutia alebo zápalové ochorenia.
Horšie je to u občanov stredného veku. Kým kedysi sa vyskytovali viac ochorenia
chrbtice, pohybového aparátu, teraz sú to hlavne nádorové ochorenia. Čoraz viac
prichádzajú do ambulancie ženy s nádormi prsníka, kože alebo pľúc, u mužov je
to prostata, hrubé črevo a tiež pľúca. Tu sa prejavuje vplyv životného štýlu,
životného prostredia, fajčenia, alkoholu a stresových situácii. Seniori a starí
ľudia trpia najviac na srdcové ochorenia, vysoký krvný tlak, ďalej je to cukrovka,
ochorenia chrbtice, či dolných končatín. Na tieto choroby vplýva vo veľkej miere
nadváha, vyčerpanie a dôsledky ťažkej namáhavej práce.
Tí občania, ktorí prichádzajú do ambulancie sú disciplinovaní, lieky
užívajú pravidelne a chodia aj na preventívne prehliadky. Je to však len určitá
časť obyvateľov. Veľa je takých, ktorí nedbajú na bolesti a až keď sú veľmi chorí,
prídu do ambulancie. Preventívne prehliadky podceňujú. Najmä po roku 1998 sa
zhoršila disciplína v očkovaní proti tetanu. K lekárovi prídu až keď nastane
úraz a vtedy sa zistí, že nie sú zaočkovaní. Očkovanie proti chrípke je na
priemernej úrovni – zaočkovať sa chodí približne 15% obyvateľov.
Pani doktorka pripomenula, že ju veľmi trápi nedostatočné - teraz veľmi
moderné, obliekanie mladých dievčat – bedrové nohavice, krátke tričká, holé
chrbty. Toto sa určite prejaví v ich staršom veku, keď budú trpieť na rôzne
ochorenia, ktoré si teraz neuvedomujú.
Slovenský červený kríž – Územný spolok Trenčín
Význam darovania krvi úprimné chápu mnohí obyvatelia obce. V roku
2008 ďalší darovali bezplatne tento nenahraditeľný liek a pomohli chorým
zachrániť život. Za tento humánny čin boli odmenení udelením Jánskeho
plakety nasledovní občania:
• Libor Hošták, Dobrá 28
diamantová plaketa
• Jozef Hošták, Dobrá 1270
zlatá plaketa
• Vladimír Smolek, Dobrá 1289
zlatá plaketa
• Pavol Gallo. Dobrá 1211
strieborná plaketa
• Jozef Škultéty, Partizánska 3
strieborná plaketa
• Michal Vicen, Dobrá 1300
bronzová plaketa
• Matúš Kadlec, Dobrá 12
bronzová plaketa
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• Michal Riečický, Cukrovarská 16
• Eva Kalmanová, Majerová 39
• Ján Began, Školská 13

bronzová plaketa
bronzová plaketa
bronzová plaketa.

Školstvo a vzdelávanie
Základná škola
V základnej škole v priebehu roka nenastali podstatné zmeny.
V školskom roku 2007/2008 mala škola v 11 triedach 223 žiakov. Výchovu
a vzdelávanie zabezpečuje v 12 učebniach, 13 odborných učebniach, dvoch
telocvičniach, stravovanie zabezpečuje v školskej jedálni, má dve oddelenia
školského klubu a knižnicu. V roku 2008 zabezpečili rekonštrukciu strechy
kotolne a telocvične, zároveň tieto plochy aj zateplili. V priebehu roka postupne
celú školu vymaľovali, natreli aj opravili väčšinu okien. Všetky triedy a učebne
sú teraz čisté a dostali aj nové katedry, lavice a stoličky o ktorých toľko snívali.
Vybavenie kabinetov a odborných učební učebnými pomôckami je na dobrej
úrovni.
Základná škola sa v celkovom hodnotení zo 40 základných škôl
umiestnila na 11. mieste.
Škola vypracovala úspešný projekt Elektronizácia a revitalizácia školskej
knižnice za čo dostala odmenu 100.000,- Sk – projekt bude realizovaný v roku
2009.
11. januára základnú školu navštívila štátna tajomníčka Ministerstva
školstva Slovenskej republiky Bibiána Obrimčáková s doprovodom. Na
pracovnom stretnutí riaditeľov stredných a základných škôl trenčianskeho
regiónu predstavitelia ministerstva informovali prítomných o nových zásadách
pripravovaného zákona o výchove a vzdelávaní. Hostia si so záujmom prezreli
priestory školy a besedovali so žiakmi v školskom klube. Pri tejto príležitosti
ocenili žiačky 5. a 6. ročníka, ktoré získali 3. miesto na Majstrovstvách
Slovenska vo florbale.
Základná škola pravidelne spolupracuje s miestnymi materskými školami.
Poskytuje im možnosť využívať telocvične aj odbornú učebňu vybavenú
počítačmi. V januári prvákov školy navštívili bývalé učiteľky z materskej školy
aj so svojimi zverencami. Prváci sa na túto návštevu veľmi tešili, mali radosť, že
sa mohli pochváliť svojimi vedomosťami. Ukázali ako už vedia čítať, počítať aj
pekne písať. Svojim kamarátom zo škôlky predniesli krátke básničky i pesničky
a obdarili ich vlastnoručne vyrobenými darčekmi.
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Okrem toho škola pripravila pre svojich žiakov tradičný školský karneval
a školský ples pre rodičov a priateľov školy.
8. februára sa v škole uskutočnilo krajské kolo súťaže „Šaliansky Maťko“
v prednese povestí žiakov základných škôl Trenčianskeho kraja. Celoslovenské
kolo organizuje Základná škola v Šali – preto ten názov. Hlavným
organizátorom teplanského kola bola Mgr. Mária Tepličková. Súťažilo 26 detí
v troch kategóriach - každý účastník porozprával jednu povesť. Víťazmi v tejto
súťaži sa stali:
• Nela Krekáčová, ZŠ Považská Bystrica – Stred – l. kategória
• Simona Jandáková, ZŠ Bánovce nad Bebravou – 2. kategória
• Romana Kopecká, ZŠ Trenčín – Východná – 3. kategória.
Vo februári sa uskutočnil zápis detí, ktoré v septembri nastúpia do prvej
triedy. Spolu bolo zapísaných 34 malých prváčikov, ktorí si so záujmom prezreli
priestory školy a zoznámili sa s budúcimi učiteľkami.
„Hľa už ide jar. Prinesie nám všetkým pekný dar“. Týmto mottom vítali žiaci
základnej školy a súkromnej umeleckej školy návštevníkov kultúrneho programu,
ktorý pripravili pre občanov obce. Deti sa predstavili tancom, spevom a hrou na
hudobné nástroje. Rodičia detí, ktoré vystupovali so slzami v očiach sledovali
svoje ratolesti, ktoré všetkým prítomným spríjemnili jarné popoludnie. Podobné
podujatie pripravili deti v spolupráci so žiakmi špeciálnej školy aj pri príležitosti
osláv Dňa matiek. Poďakovali svojim mamičkám, babičkám a tetám za
starostlivosť, porozumenie a lásku.
Apríl – mesiac bezpečnosti cestnej premávky škola venovala usporiadaniu
okresnej súťaže „Na bicykli bezpečne“. V krajskej súťaži žiaci školy získali 6.
miesto.
Škola má veľmi veľa usilovných žiakov, ktorí sa stali víťazmi rôznych súťaží
a olympiád. Pravidelne sa žiaci zúčastňovali olympiád anglického, nemeckého
a slovenského jazyka. Diplom EXPERT nemeckého jazyka získal Matej Milka
– 9. ročník.
Škola pociťuje nedostatok v tom, že nemá dobrých matematikov, ktorí by
mohli byť úspešní v matematických olympiádach. Je to dôsledok toho, že nadané
deti odchádzajú na 8-ročné gymnázia a preto škola takýchto žiakov stráca.
V okresnom kole „Pytagoriáda“ boli úspešní riešitelia:
• Jana Krúpová – 6. ročník
• Marek Masár – 5. ročník.
V „Geometrickej olympiáde“ dobré výsledky dosiahli:
• Marek Frýdecký – 5. ročník
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• Tatiana Repková – 6. ročník
• Patrícia Panáková – 7. ročník
• Barbora Masárová – 8. ročník
• Martin Stískala – 9. ročník.
Víťazmi školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa stali:
• Poézia - I. kategória
Matej Kunda – 3. ročník
II. kategória
Simona Valeková – 6. ročník
III. kategória
Martina Karabcová – 9. ročník
• Próza – I. kategória
Veronika Trusková – 2. ročník
II. kategória
Nikola Gangurová – 6. ročník
III. kategória
Natália Balajová – 9. ročník
Do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN sa zapojilo 56 žiakov. Medzi
20 najúspešnejších riešiteľov Slovenskej republiky sa zaradili žiaci školy :
• Timotej Šulík – 2. ročník
• Tomáš Zámečník – 2. ročník
• Diana Štrauchová – 3. ročník
• Alžbeta Nemcová – 4. ročník
• Marek Frýdecký – 5. ročník
• Dominika Diničová – 8. ročník.
V októbri uskutočnila škola pre žiakov 7. až 9. ročníka zájazd do hlavného
mesta Slovenska Bratislavy. Prezreli si najdôležitejšie historické budovy
a pamätníky mesta. Potom navštívili televízne štúdio Markíza, kde mali
možnosť vidieť prípravu vysielania niektorých relácii a stretnúť sa s redaktormi
a moderátormi jednotlivých vysielaní. V tento deň vítali v Bratislave anglickú
kráľovnú Alžbetu II a tak žiaci využili možnosť vidieť na hlavnom námestí
pripravený kultúrny program pre vzácneho hosťa. Hoci anglickú kráľovnú videli
iba na veľkoplošnej obrazovke, bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok.
Ďalším zážitkom bola návšteva budovy Parlamentu Slovenskej republiky. Po
budove ich sprevádzala poslankyňa za náš kraj Magda Košútová a pracovník
tlačového odboru Ľubomír Adamišin. Žiaci sa osobne stretli aj s ministerkou
práce a sociálnych vecí Vierou Tomanovou, ktorá ochotne odpovedala na ich
zvedavé otázky.
Koncom roka škola pripravila v spolupráci so strednými školami v kraji „Deň
rodičov a školy“, kde študenti prezentovali jednotlivé učebné odbory. Žiaci tak
mali možnosť názorne vidieť možnosti získania vzdelania na jednotlivých
školách a rozhodnúť sa o svojom ďalšom štúdiu.
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Škola vyzbierala 23 550,5 kg odpadového papiera. Najlepší zberači boli
odmenení pobytom v rekreačnom zariadení „Podhradište“.
Materská škola
Materská škola v obidvoch svojich prevádzkach – v obci aj miestnej časti
Dobrá realizovala projekt „Moje detstvo s rozprávkou“. Týmto spôsobom sa
snaží vypestovať u detí dobrý vzťah ku knihe, odpútať ich od počítačových hier
a jednostranného sledovania televízie. Do projektu boli zapojení aj rodičia, ktorí
čítali deťom obľúbené rozprávky, pomáhali im písať príspevky do časopisu
Škôlkarik. V rámci tohto projektu kolektív učiteliek pripravil dramatizáciu
najobľúbenejšej rozprávky, ktorou podľa názoru detí bola rozprávka O červenej
čiapočke. Učiteľky spolu s deťmi uviedli túto rozprávku ako darček ku Dňu
učiteľov.
Počas krásnych jesenných dní sa deti v škôlke učili spoznávať dary jesene,
vytvárať z nich rôzne ozdoby, ktorými skrášlili svoje triedy. Vyrobili si šarkany,
ktoré potom veselo púšťali na školskom dvore. Pozvali do škôlky aj svojich
rodičov, ktorým predviedli vlastnoručne vyrobených svetlonosov. Popritom im
zaspievali veselé pesničky a predniesli básne o príchode jesene. Rodičia im ako
odmenu pripravili utajený darček – krásny ohňostroj.
V škôlke zažili aj príjemné prekvapenie. 7. marca našla zástupkyňa
riaditeľky Janka Bánfiová pred vchodom na koberci obálku, do ktorej bolo
vložených 300,- Sk a lístok napísaný detským písmom. V liste bolo
ospravedlnenie za to, že neznámy pisateľ nechtiac rozbil asi pred pol rokom sklo
na vchodových dverách. Bolo to veľmi milé gesto, ktoré sa často v tejto dobe
nestáva. Svedčí o tom, že predsa víťazí dobrá výchova a charakter mladého
človeka, ktorý si uvedomil svoju chybu a snaží sa ju napraviť. Riaditeľka škôlky
napísala neznámemu poďakovanie do časopisu Teplanský občasník, kde uviedla,
že peniaze použije na nákup dávkovačov mydla pre deti.
Špeciálna a praktická škola internátna
Okrem bežnej vzdelávacej a výchovnej činnosti, ktorá bola podrobne
opísaná v minuloročnom zápise, sa pedagogický a výchovný personál školy
venuje deťom aj oblasti využívania voľného času. Pravidelne s nimi chodia na
vychádzky, nacvičujú s nimi kultúrny program s ktorým potom vystupujú na
mnohých spoločenských podujatiach obce. Napríklad počas osláv Dňa matiek
predviedli prítomným občanom pekný tanec so spevom. V Dome armády
v Trenčíne zaujali svojim muzikálom pod názvom „Nie si sám“. Bolo to pásmo
piesni, básní a tancov v ktorom ukázali svoju šikovnosť a lásku k umeniu. Pri
tejto príležitosti vystavili aj svoje pekné keramické výrobky.
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Tieto deti sa snažia, aby boli rovnocenné so zdravými deťmi a darí sa im to
aj preto, že majú okolo seba láskavých pedagógov a vychovávateľov. Po
ukončení základnej školy pokračujú v štúdiu na praktickej škole, kde sa učia
v odbore keramika, pestovateľské práce, varenie a starostlivosť o druhých.
Svoje práce vystavili aj v mestskej galérií v Trenčíne. Boli to výšivky,
maľované a voskové obrázky, výrobky z textilu, papiera, keramické a voskové
predmety. Návštevníkov výstavy obdarili figúrkami „Anjel šťastia“, ktorými
vyjadrili svoju radosť zo života.
KultúrnoKultúrno-spoločenský život obce
Slovenský zväz zá
záhra
hradkár
dkárov
árov
V rámci osláv 50. výročia organizácia pripravila krásnu výstavu ovocia
a zeleniny. Konala sa v priestoroch zasadačky hasičskej zbrojnice 26. až 29.
septembra 2008. Boli vystavené dobové fotografie a archívne dokumenty
z bohatej činnosti organizácie a pripravených 216 exponátov.
Výstavu významne obohatili aktívni členovia a vystavovatelia svojimi
chutnými výpestkami a zaujímavými exponátmi:
• Včelári Rudolf Báž a Štefan Steher predstavili med, propolis
a sklenený úľ so živými včelami.
• Fotograf Ladislav Burda pripravil výstavu veľmi pekných fotografií
s ukážkami teplanského kroja.
• Žiaci špeciálnej školy obce skrášlili výstavu vlastnými výrobkami
z keramiky.
• Krúžok modelárov z Dubnice nad Váhom pod vedením Ing Michala
Žitňana vystavil makety lietadiel a rakiet, ako aj medaile, ktoré získali
na rôznych medzinárodných súťažiach. Pavol Robota vystavil svoje
modely železničných vláčikov a lodí.
• Obecný úrad predstavil návrh územného plánu obce na roky 2009 –
2012 a informácie o prípravách na zavedenie eura.
• Ing. Magda Košútová zo skleníkov Poľnohospodárskeho družstva
obce poskytla kvety, ktoré boli pekne naaranžované a vytvorili
príjemné prostredie na výstave.
Kvalitné a pestré výpestky svojej zeleniny a ovocia poskytli členovia
organizácie: Ondrej Denko, Ing. Rudolf Šandora, Jozef Báž, Pavol Hájek,
Martin Sýkora, Zdenka Horňáková, Jozef Tadlánek, Milan Ammerstein, Ján
Šmatlák, Jozef Johaník, Ján Valko, Rudolf Šimanský, Štefan Masár, pestrú
paletu liečivých rastlín vystavila Anna Motúzová.
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Pri otvorení výstavy žiaci miestnej materskej školy a umeleckej školy
predviedli svoj kultúrny program a atmosféru spríjemnilo aj vystúpenie
speváckeho súboru Teplanka. Návštevníci mohli ochutnať vystavované ovocie,
med a medové výrobky.
Výstavu navštívil predseda Okresného výboru Slovenského zväzu
záhradkárov v Trenčíne Jozef Klemens, ktorý pochválil organizátorov výstavy
za dobrú prípravu aj zaujímavé exponáty. Niektoré z nich si vyžiadal aj na
okresnú výstavu, ktorá sa konala v Trenčíne v mesiaci novembri.
Výstavu navštívilo celkom 162 dospelých a 163 detí – žiakov obecných
škôl. Tí návštevníci, ktorí prišli na výstavu boli veľmi spokojní a tešili sa
z pekného zážitku. Je však potrebné konštatovať, že návštevnosť nebola
dostačujúca. Aj tu sa prejavila pasivita občanov obce. Je veľa tých, a patria
k nim aj mnohí členovia tejto organizácie, ktorí sa na podujatiach obce vôbec
nezúčastňujú a samozrejme ani nepomáhajú pri ich príprave. Nezáujem členov
organizácie sa prejavil aj na výročnej členskej schôdzi, ktorú výbor veľmi
zodpovedne pripravil a zorganizoval. Zúčastnilo sa na nej iba 35 členov, hoci
pozvánky na schôdzu členovia výboru osobne odovzdali každému členovi do rúk.
Tiež už mesiac pred termínom konania výročnej schôdze zverejnili oznam vo
vývesnej skrinke organizácie. Diskusia na výročnej členskej schôdzi bola bohatá
a poučná. Ako hosť bol prítomný člen základnej organizácie z Omšenia Ondrej
Vrana, ktorý informoval členov o svojich skúsenostiach s pestovaním ovocných
stromov a priniesol na ochutnávku aj svoje výpestky a zaváraniny.
Organizácia sa svojim členom snaží poskytovať aj určité výhody a zľavy.
Napríklad členovia majú 50% zľavu počas návštevy výstav v Nitre alebo
Bratislave, znížený poplatok za autobus pri zájazdoch. Počas konania členských
schôdzi im výbor pripravuje občerstvenie a podobne. Pravidelne kupuje odborný
časopis Poradca záhradkára, ktorý záujemcom poskytuje za polovičnú cenu. Vo
vývesnej skrinke si každý môže prečítať aktuálne sezónne informácie pre prácu
záhradkárov a ovocinárov.
Okrem týchto dvoch hlavných podujatí organizácie, výbor pripravil účasť
na výstave Záhradkár v Trenčíne, okresnej výstave ovocia v Trenčíne
a v Nemšovej.
Dlhoročným zaslúžilým členom organizácie, ktorí oslávili v roku 2008
svoje životné jubileá členovia výboru odovzdali diplomy a finančné odmeny.
Rozhodnutím riadiaceho výboru Slovenského zväzu záhradkárov bola
výška členského príspevku pre rok 2008 stanovená na 100,- Sk, z toho 50%
zostáva pre základnú organizáciu. Členovia výboru v snahe zachovať súčasný
stav členskej základne rozhodli, že členský príspevok budú členovia platiť vo
výške 60,- Sk, čiže základnej organizácii zostane iba 10,- Sk za jedného člena.
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Aj takýmto spôsobom chce organizácia udržať svojich členov a získať ďalších
mladých ľudí.
Klub dôchodcov
Členovia Klubu dôchodcov, najmä folklórna skupina TEPLANKA sa
v apríli aktívne podieľali na príprave a organizovaní výstavy „Deň teplanského
kroja“.
V máji výbor uskutočnil pre záujemcov zájazd do termálnych kúpeľov
Malé Bielice, ktoré sú pekne zrenovované, ale cena vstupenky podstatne stúpla.
Preto mali aj problém získať plný počet účastníkov. Zájazd bol spojený
s nákupom ovocia v Ostraticiach a oplátok vo Veľkých Uherciach. Výbor sa
snažil usporiadať ešte jeden zájazd, ale nebol dostatočný záujem – prihlásilo sa
iba 20 členov. Aby mohli zaplatiť autobus a zároveň nezvýšiť poplatok za
dopravu na jedného člena, muselo by sa prihlásiť 40 osôb. Preto zájazd
neuskutočnili.
V júni sa členovia klubu aktívne zúčastnili na podujatí Obecného úradu
„Deň športu a kultúry“. Niektorí členovia pomáhali pri organizačnom
zabezpečení podujatia, ďalší účinkovali v kultúrnom alebo športovom programe.
28. júna výbor pripravil pre svojich členov tradičný JUNIÁLES –
posedenie pri hudbe s občerstvením.
V júli sa niektorí členovia klubu v spolupráci s dychovou hudbou
DOBRANKA zúčastnili na „Festivale dychových hudieb“ v Ratiškoviciach.
V auguste uskutočnili výlet do prírody spojený s opekaním „špekačiek“. Na
lúke pod „ovčínom“ si príjemne oddýchli aj zaspievali. Tiež uskutočnili
nenáročnú turistickú túru do okolia Trenčianskych Teplíc.
Jedným z najviac obľúbených podujatí klubu je už tradične „Vianočné
posedenie“ s hudbou a občerstvením, na ktorom si vždy spoločne zaspievajú
pieseň „Tichá noc, svätá noc“. Pozvanie na toto posedenie prijali aj starosta obce
Ing. Milan Berec a pán dekan ThLic. Marek HRIADEL.
Členovia klubu, ktorí mali v priebehu roka 2008 významné životné jubileá
boli na posedení odmenení drobnými darčekmi. Celkove sa na tomto podujatí
zúčastnilo 90 členov. Nálada bola výborná a dokázali, že pri dobrej hudbe
a tanci sa zabúda aj na rôzne neduhy, ktoré dôchodcov často trápia.
Jednota dôchodcov Slovenska
Pravidelne spolupracuje s inými spoločenskými organizáciami a obecným
úradom pri zabezpečovaní pomoci starším a chorým občanom a organizovaní
podujatí v rámci mesiaca „Úcty k starším“. Pre svojich členov usporiadali výlet
do prírody a návštevu kultúrnych podujatí v Dome armády v Trenčíne.
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Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
Svoju činnosť organizácia zameriava najmä na organizovanie návštev
dlhodobo chorých členov, prípravu kultúrno-spoločenských podujatí, športových
hier a zájazdov. Uskutočnili zájazd na kúpalisko v Podhájskej, ktorého sa
zúčastnilo 73 účastníkov. Sedem členov organizácie sa zúčastnilo na Krajských
športových hrách v Hornom Srní, kde získali veľmi pekné umiestnenie. Na
„Mikulášskom večierku“ boli prítomní členovia odmenení vianočnými salónkami,
kultúrny program pripravili žiaci základnej školy a vystúpila aj hudobná
skupina Ľuba a Dominika Gallovcov.
Činnosť organizácie sa darí rozvíjať aj vďaka pomoci obecného úradu,
sponzorov a tiež prispievateľov 2% dane zo mzdy. V tomto smere veľmi
výdatne prispela aktivita členiek organizácie pani Magdalény Homolovej
a Margity Janesovej, ktoré získali poskytovateľov týchto príspevkov.
Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov gen. M.R. Štefánika
V roku 2008 nastali zmeny v zložení výboru. Za predsedu revíznej
komisie bol zvolený Štefan Žilka a členom revíznej komisie sa stal Michal Malo.
Do výboru regionálnej organizácie bol zvolený Štefan Masár. Organizácia sa
v priebehu roku venovala plneniu úloh, prijatých na výročnej členskej schôdzi.
Členovia výboru navštívili dlhodobo nemocného Jaroslava Tatára, ktorý
žil v Dome opatrovateľskej služby. Žiaľ, v apríli tohto roku pán Jaroslav Tatár
zomrel po ťažkej chorobe.
Dva razy v roku uskutočnili brigádu na úpravu okolia „Pomníka
padlých“, nachádzajúceho sa v centre obce a hrobov rumunských vojakov,
pochovaných na miestnom cintoríne.
V deň osláv 63. výročia oslobodenia obce si uctili pamiatku padlých
rumunských vojakov položením venca k ich hrobom.
Na výročnej členskej schôdzi odmenili členov organizácie, ktorí sa v roku
2008 dožili významného životného jubilea.
Duchovný a náboženský život
V tomto roku bola ukončená rekonštrukcia rímsko - katolického chrámu
v našej obci. Je urobená nová strecha, chrám je vymaľovaný, vonia čistotou
a poriadkom.
• V roku 2008 zomrelo 43 obyvateľov, z toho 21 mužov a 22 žien.
• Bolo uzatvorených 9 sobášov.
26

• Pokrstených bolo 37 novorodencov, z toho 17 chlapcov a 20 dievčat.
• Na svätom prijímaní bolo 18 detí.
• 5. októbra sa uskutočnila sviatosť birmovania, ktorú celebroval
Nitriansky pomocný biskup Marián Chovanec. Sviatosť birmovania
prijalo 129 birmovancov.
Veľmi dobrá je spolupráca Farského úradu s mladými ľuďmi v obci. Pán
dekan ochotne pomáha pri organizovaní koncertov rôznych kresťanských
a gospelových skupín ako napríklad Boží šramot, Raindown, Ja verím, Golgota
a iné.
Aj v piatok 26. septembra vo vynovenom chráme sa uskutočnil krásny
koncert skupiny Lamačské Chvály z Bratislavy. Sólista skupiny Braňo Letko
úprimne porozprával o svojim živote a ceste, ktorou sa dostal k viere. Na
koncerte bola výborná atmosféra, ku ktorej prispelo aj kvalitné ozvučenie.
Ešte spomenieme jednu peknú udalosť z našej farnosti. Na Ukrajine v meste
Pervomajsk pôsobí bývalý správca farnosti v Omšení otec Karol Koníček
a katechétka Katka Homolová. Detský domov v Pervomajsku prostredníctvom
mestskej tlače prosil hmotnú pomoc pre deti tohto zariadenia. O tom sa dozvedeli
aj deti našej základnej školy a ihneď začali pripravovať pomoc pod heslom „Deti
deťom“. Uskutočnili predvianočnú zbierku školských potrieb a hračiek. Tu sa
prejavila štedrosť a spolupatričnosť našich detí, ktoré zozbierali tri vrecia
darčekov a odoslali ich na Ukrajinu so slovami: „Máme viac a preto môžeme dať.
Vieme sa do druhých vžiť a preto chceme pomáhať“.
Šport a telesná kultúra
21. júna sa v športovom areáli uskutočnil 2. festival športu a hudby. V športovej
časti súťažilo 515 súťažiacich v nasledujúcich športových disciplínach:
Disciplína
Maratón v aerobicu
Minifutbal žiaci
Minifutbal dospelí
Žonglovanie s loptou
Kopanie na branku
Slalom s loptou

Počet účastníkov
14
47
91
14
54
37

Víťazi
Iveta Marušincová
Družstvo z Talianska
1.FCC
Ján Janiš
Marián Putera
Dominik Provazník
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Basketbal – hod do koša
Skákanie cez švihadlo

68
32

Beh

39

Beh + švihadlo

7

Beh na doskách

25

Petanque

63

Šach
Súťaž v jedení kaše

10
14

•
•
•
•
•
•

Monika Beláková
Zuzana Bubeníková – žiačka
do 10 rokov
Zdenka Stehlíková – žiačka do
15 rokov
Ján Janiš – dorastenec
dosiahol rekord festivalu –
celkom 166 preskokov
Šimon Bukovčák do 10 rokov
Juraj Lajcha do 15 rokov
Michal Lajcha dorastenec
Štefan Červenka do 30 rokov
Jozef Báž nad 50 rokov
Lenka Melišová - nad 30 rokov
FC NECHCE – žiaci do 15
rokov
TMEK – dorastenci
Filip Pupiš – žiaci do 15 rokov
Michal Krupa – dorastenci
Igor Slotík
Miroslav Hošták

V hudobnej a tanečnej časti festivalu vystúpili:
Žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy
Dychová hudba DOBRANKA
Spevácky folklórny súbor TEPLANKA
Tanečný súbor SRŇAN
Husľový súbor ľudových piesní
Marek a Iveta Pružincoví – spev ľudových piesní s husľovým
doprovodom.

Bol to už druhý ročník festivalu a teší sa veľkej obľube, neoddeliteľne
zapadol do života obyvateľov obce. Aj miestne deti si prišli na svoje. Zadarmo
si mohli pochutnať na cukrovej vate, povoziť sa na koňoch, zaskákať si vo
veľkom gumovom hrade alebo si dať namaľovať tvár podľa výberu. Dospelí mali
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pripravené chutné občerstvenie a do tanca im hrala hudobná skupina
HARMONIK z Dolného Ohaja.
Generálnym partnerom Obecného úradu pri príprave podujatia bola a.s.
Považský cukor a Eurosugar. Výrazne pomohli aj sponzori – s.r.o. NDF, GS
design, Biliard, Getto pab, poslanci Obecného zastupiteľstva, Súkromná
základná umelecká škola ako aj športové a kultúrne organizácie pôsobiace v
obci.
Futbalový oddiel v jesennej časti súťaže dosiahol nasledujúce výsledky:
• Žiaci – II. Trieda skupiny A - dosiahli 3. miesto z desiatich účastníkov
Trénerom je Patrik Farkašovský, asistent Rudolf Horský.
• Dorast – II. Trieda Sever - dosiahli 7. miesto
Trénerom je Anton Jakúbek, asistenti Milan Hudcovský a Ján Lorenc
V tejto kategórii majú problémy s aktivitou hráčov. Často sa prejavuje ich
nezáujem o šport, vynechávajú tréningy.
• Muži – Majstrovská súťaž - dosiahli 7. miesto s 20 bodmi.
Trénerom je Ján Križko.
31. Zbor skautov a skautiek
V apríli mali skauti a skautky veľkú udalosť – na deň Sv. Juraja sa
v miestnom farskom kostole uskutočnilo svätenie novej zborovej vlajky. Na
tomto slávnostnom podujatí sa zúčastnili všetci členovia zboru. A pretože sv.
Juraj je patrónom skautov, na tento deň pripravili aj ďalšie podujatia. V
„Podhradišti“ uskutočnili novú etapu súťaže „Ostrovy“, kde prítomní členovia
zboru ukázali v rôznych súťažiach svoje schopnosti, šikovnosť a dôvtip. Tí
najmenší – vĺčatá sa učili ako správne narábať so sekerou alebo pílkou, ako
zakladať oheň na snehu, orientovať sa v nočnej prírode. Starší skauti si vyskúšali
orientáciu v nočnej prírode a uskutočnili skúšku odvahy. Večery venovali
rozhovorom o živote a ďalšej činnosti skautov. Uskutočnili aj „Športový deň
zboru“, kde okolo 30 skautov a skautiek súťažilo v stolnom tenise, minifutbale
a vybíjanej.
Pred začiatkom letných prázdnin usporiadali súťaže v behu a už tradičnú
súťaž v jedení fazuľovej kaše. Zúčastnili sa tiež na Festivale športu a hudby,
kde pripravili súťaž v behu na chodúľoch.
V lete sa 16 členov zboru zúčastnilo na medzinárodnom stretnutí skautov
v poľskom Chorzowe. Desať dní spoznávali kultúrne zvyky a obyčaje iných
národov. Našli tam priateľov z Ománu, Pakistanu, Srbska a Egypta. Vyskúšali
si rôzne adrenalínové športy, naučili sa nové hry, získali nové skúsenosti.
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Nadviazali družobnú spoluprácu so skautmi a skautkami z Uherského
Hradišťa.
Začiatkom septembra uskutočnili výlet do Dubnice nad Váhom, kde
skúmali skameneliny v starom lome.
Už tretí raz pripravili kurz varenia pre skautky aj s ukážkami správneho
stolovania. Potom uvarené jedlá ponúkli členom svojho zboru a možno povedať,
že všetkým veľmi chutilo.
V nedeľu 21. decembra na miestnej železničnej stanici skauti prevzali
betlehemské svetlo privezené v rýchliku DARGOV. Toto svetlo potom preniesli
do farského kostola, do Domu opatrovateľskej služby, do Trenčianskych Teplíc a
Omšenia. Potom na Štedrý deň Betlehemské svetlo roznášali postupne do
jednotlivých domov, kde mali v okne postavenú nezapálenú sviečku a tým dali
znamenie, že chcú prijať toto svetlo do svojho príbytku. Týmto posolstvom
zároveň zaželali všetkým ľuďom dobrej vôle požehnané Vianoce.
Počasie
Podľa vyhlásenia Svetovej meteorologickej organizácie bol rok 2008
z globálneho hľadiska desiaty najteplejší od začiatku systematických pozorovaní
v roku 1850. Globálna priemerná teplota dosiahla 14,31 stupňov Celzia. Bola
výrazne teplá zima.
V našej obci bola v zimných mesiacoch priemerná teplota okolo +1°C až 4°C, väčšinou bolo oblačno. Už začiatkom marca sa začali vyskytovať
búrky, počasie bolo premenlivé. V letnom období boli časté búrky sprevádzané
veľkými rýchlosťami vetra. Napríklad po búrke a silnom nárazovom vetre
v dňoch 21. a 22. júna boli v našej obci povyvracané stromy na miestnom
cintoríne, ktoré spôsobili škodu na náhrobkoch vo výške približne 10 tisíc korún.
V noci z l5. na 16. augusta sa prehnala našim okolím ešte väčšia búrka a veterná
smršť, ktorá zanechala veľké škody na verejnom aj súkromnom majetku najmä
v meste Trenčín a jeho okolí. Vietor vyvracal stromy, bral strechy, poškodil
stožiare vysokého napätia, nechodili vlaky, na deväť hodín uzatvorili diaľnicu
medzi Trenčínom a Dubnicou nad Váhom. V našej obci neboli mimoriadne veľké
škody, ale na miestnom cintoríne bolo polámaných a vyvrátených ďalších 14
stromov a poškodených päť pomníkov. Obci vznikla škoda v hodnote okolo 100
tisíc Sk. .
Premenlivosť počasia spôsobila, že v priebehu roka bol dostatok
atmosférických zrážok, pravidelne sa striedali teplejšie aj chladnejšie dni
a celkove bolo počasie teplotne nadnormálne. Najvyššia teplota vzduchu na
Slovensku v roku 2008 dosiahla v Hurbanove 13. júla – bolo nameraných 34,8
stupňov Celzia.
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Koniec roka 2008 bol mrazivý. Mimoriadne chladno bolo 29. 12., kedy sme
v našej obci v ranných hodinách namerali -10 stupňov Celzia.
Naši rodáci
V tomto roku sa krásneho životného jubilea dožíva naša rodáčka Sidónia
Haljaková – Gajdošová,
Gajdošová ktorá patrí k významným predstaviteľom slovenského
vokálneho umenia.
Narodila sa v našej obci 8. apríla 1948, vyštudovala spev na
Konzervatóriu v Žiline a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už
počas štúdia účinkovala so Symfonickým orchestrom mesta Žilina, bola
sólistkou folklórneho súboru Vršatec a členkou Zboru bratislavských učiteľov.
Po ukončení štúdia ju angažovali do opery Slovenského národného divadla
v Bratislave. Ako sólistka opery stvárnila nezabudnuteľné postavy v dielach
svetových aj slovenských skladateľov - napríklad Violettu v opere Verdiho La
Traviata, Butterflay v opere Madame Butterflay, Musette v Pucciniho
opere Bohéma, Máriu v Smetanovej Predanej neveste, Kristínu v Janáčkovej
opere Vec Makropulus a veľa, veľa ďalších významných postáv svetoznámych
opier. Okrem toho sa venovala koncertnému spevu vážnej hudby, účinkovala na
svetových operných scénach a koncertných pódiách. Štyri roky pôsobila ako
operná speváčka v Austrálii.
V roku 1982 získala titul Zaslúžilá umelkyňa.
V súčasnosti sa venuje pedagogickej činnosti, vedie mladé talenty
a pripravuje ich na umeleckú dráhu. Rada navštevuje rodnú obec, svojich
príbuzných a vždy je ochotná pomôcť svojim rodákom.
110 rokov uplynulo od narodenia nášho rodáka Juraja Ferényiho.
Ferényiho. Narodil
N
sa 14. 11. 1898 v našej obci a zomrel 15. 9. 1972 v Nitre.
Študoval na Gymnáziu v Trenčíne a ďalej na českej Vysokej škole
technickej v Prahe, fakulte strojné a elektrotechnické inžinierstvo, odbor
hydromechanika. Pracoval ako vysokoškolský profesor, neskôr ako konštruktér
Škodových závodov v Plzni a v rokoch 1939 až 1950 bol riaditeľom
Považského cukrovaru v našej obci. Potom bol až do svojho odchodu do
dôchodku v roku 1958 hlavným inžinierom Spojených cukrovarov v Nitre.
Venoval sa hydromechanike a technológii výroby cukru. Publikoval odborné
články a štúdie a venoval sa učňovskému školstvu, vychoval veľa zdatných
odborníkov vo svojom odbore.
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