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Úvod
Hoci sme nový rok začali oslavami 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky,
neboli to veľkolepé oslavy, lebo ich zatienili zložité ekonomické problémy. Hlavne je to
zvyšujúca sa nezamestnanosť, prepúšťanie, krachovanie malých firiem z čoho potom vyplýva
znižovanie kúpyschopností obyvateľov, zadlžovanie a exekúcie. Ľudia sa dostávajú do
zložitých problémov, mnohí to riešia aj samovraždami, pijatikou, vraždami a podobne. Aj
v našej obci žije veľa rodín biedne, mnohí sú zadlžení a musia každý deň rozmýšľať ako prežiť
a nezadlžiť sa ešte viac. Mnohým pomáhajú starí rodičia a mnohí to nezvládajú. Aj v našej obci
žije viac rodín sociálne slabších, ktorým sa snaží sociálny referát pomáhať v rámci svojich
možností.
Na našu ekonomiku mala najväčší vplyv recesia vo väčšine krajín eurozóny. Bol nižší
záujem o výrobky zo Slovenska a počet ľudí bez práce dosiahol vyše 400-tisíc. Vláda zaviedla
25-percentnú daň pre lepšie zarábajúcich ľudí a zdvihla im aj odvody. Vyššiu daň platili aj
banky a regulované firmy. Bežní ľudia platili viac pri nákupe alkoholu a cigariet. Zavedenie
týchto opatrení vláda zdôvodnila tým, že chce zvýšiť výber daní a zlepšiť tak rozpočet.
Opatrenia začali zaberať a ubudlo daňových podvodov. Vláda zaviedla čiernu listinu
podnikateľov, ktorí nedodržiavajú pravidlá. Výber daní rozpočtu pomohol a ovplyvnila to aj
bloková lotéria, ktorá sa stala raritou v Európskej únii. Štát týmto krokom motivoval ľudí
k tomu, aby si pri nákupe pýtali bločky, a predajcovia tak z každého predaného tovaru a služby
odvádzali daň z pridanej hodnoty. Do konca roka prihlásili ľudia do lotérie viac 30 miliónov
bločkov.
Nový úspech zaznamenal Volkswagen – druhý najväčší automobilový koncern na svete
odštartoval prvú sériovú výrobu elektromobilov práve v Bratislave. Uspel v celosvetovej
konkurencii 102 závodov VW a predbehol aj závody v Nemecku. Elektrický Volkswagen e-up!
prejde na jedno nabitie 160 kilometrov pri batérii vážiacej 230 kilogramov. Má slúžiť na jazdy
v menších mestách a prvá produkcia pôjde hlavne na nemecký a nórsky trh, iba postupne sa
budú pridávať ďalšie západné trhy. Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku už viac ako 21
rokov a momentálne zamestnáva viac ako 9 400 ľudí. V Martine vyrába komponenty pre
podvozky a prevodovky a v Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska.
Keď americká centrála oznámila, že uvažuje o predaji fabriky U.S. Steel v Košiciach,
ohrozilo to minimálne sedem tisíc zamestnancov vo výrobe. Slovenská vláda začala okamžite
rokovať s vedením firmy a ponúkla im určité ústupky, napríklad vyššie výkupné ceny na trhu
s elektrinou, ktorú závod vyrába vo svojej spaľovni. Za megawatt hodinu vyrobenej elektrickej
energie budú oceliari počas pätnástich rokov dostávať osemdesiat eur. Oceliari sa napokon
zaviazali zmluvou, že do konca roku 2017 nebudú hromadne prepúšťať ľudí a zotrvajú na
Slovensku aspoň ďalších 5 rokov.
Jesenné regionálne voľby sa skončili podľa očakávaní – s výnimkou prekvapujúceho
výsledku v Banskobystrickom kraji, kde kandidáta Smeru na župana Vladimíra Maňku porazil
prívrženec extrémizmu Marian Kotleba. Výsledky volieb uvedieme v ďalšom texte.
Počas celého roka zasahovali do života slovenských občanov potravinové škandály.
O prvý sa postarali severní susedia, keď poľská firma Magnólia dodávala na trh napolitánky
kontaminované jedom na hlodavce. Úrad verejného zdravotníctva ihneď vykonal mimoriadne
kontroly vo viac ako pol tisíca školských bufetoch, v cukrárňach a kaviarňach. Potom prišla
správa z Veľkej Británie a Írska, že vo výrobkoch z hovädzieho mäsa použili lacnejšiu
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koňacinu. Znovu sa začali dôkladné kontroly v reštauráciách a jedálňach. U poľského
obchodníka v Poprade zasa našli v poľskej kuracine antibiotiká, táto bola dovezená z Nowého
Targu. Ľudia zostávali zmätení, nevedeli čo môžu kupovať, komu majú dôverovať. K tejto
situácii sa vyjadrili slovenskí odborníci na výživu v tom zmysle, aby sme nekupovali extrémne
lacné potraviny. Ale najlacnejším jedlom v podnikoch verejného stravovania sú kurčatá a sú
denne na všetkých jedálnych lístkoch. Nikto nevie odkiaľ pochádzajú, hoci sa verejne hovorí, že
sú z Poľska alebo z Brazílie. Akú máme teda istotu? Pracovníci potravinového dozoru
odporúčajú, aby sme kupovali iba slovenské potraviny, lebo sú pod stálou veterinárnou
kontrolou. Má to však háčik, lebo iba každé druhé kurča je vykŕmené na Slovensku a slovenskej
bravčoviny je ešte menej – len štyri z desiatich rezňov sú slovenské. Preto kupujeme mäso
pozvážané z celého sveta a slovenské poľnohospodárstvo je na kolenách. A občania môžu iba
hádať, odkiaľ je to mäso dovezené.
Do svetových dejín sa zapísalo odstúpenie Benedikta XVI., pretože bol prvým pápežom
od roku 1294, ktorý dobrovoľne odišiel zo svätopeterského stolca. Za jeho nástupcu 13. marca
zvolili argentínskeho kardinála Jorgeho Maria Bergoglia. Prijal meno skromného svätca: Volá
sa František – podľa sv. Františka z Assisi.
Aj v susednom Česku mali začiatkom roka voľby – volili si prezidenta. Voľby sa
uskutočnili v dvoch kolách. V prvom (11. a 12. januára) zvíťazil o 0,81 % Miloš Zeman nad
Karlom Schwanzenbergom. V druhom kole (25. a 26. januára) zvíťazil Miloš Zeman o 9,61 %,
čo bolo takmer o 500-tisíc hlasov viac, ako získal jeho protikandidát. Samotná prezidentská
inaugurácia sa konala 8. marca vo Vladislavskej sále Pražského hradu.
Začiatkom augusta zomrel vo veku 74 rokov legendárny slovenský herec Jozef
Adamovič. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch bol veľmi populárnym hercom a idolom
mnohých žien a dievčat na základe úloh, ktoré vynikajúco zahral v slovenských filmoch
a divadelných hrách. V tom istom mesiaci 22. augusta nás ohromila nečakaná správa - zomrel
režisér Jozef Bednárik, ktorý bol najskôr nadšeným ochotníkom, potom pracoval v činohre
a postupne sa vypracoval na vynikajúceho muzikálového, operného či baletného režiséra. Bol
povestný nezlomnou energiou a večne dobrou náladou. Ľudia ho mali radi za dobrosrdečnosť
a inteligentný humor. O necelý mesiac by oslávil 66. narodeniny. V novembri nás opustil jeden
z najvýznamnejších slovenských maliarov Milan Laluha vo veku nedožitých 83 rokov.
V Galérii mesta Bratislavy mu nedávno otvorili výstavu, ktorá predstavuje vyše 130 plátien,
kresieb a akvarelov. Pri smutnej príležitosti galéria výstavu predĺžila, aby si občania mohli
pozrieť majstrove diela.
Vplyvom klimatických zmien vznikla v novembri veľká prírodná katastrofa na
Filipínach. Najviac bolo postihnuté mesto Tacloban, kde prírodný živel napáchal najviac škôd.
Mesto bolo úplne zničené. Tajfún Haiyan dosahoval v nárazoch rýchlosť až 275 kilometrov za
hodinu. Zahynulo viac ako 10 tisíc ľudí a zničených bolo 80 percent územia na ostrove Leyte.
Do zasiahnutých oblastí mnohé krajiny vyslali humanitárnu pomoc. Pomoc poskytlo aj
Slovensko.
Víťazom najväčšieho tenisového turnaja ATP na Slovensku sa stal slovenský hráč
Lukáš Lacko. Vo finále challengerového Slovak Open zdolal českého obhajcu trofeje Lukáša
Rosola po trojsetovej bitke 6:4, 4:6, 6:4. Lukáš Lacko si do svetového rebríčka pripísal 100
bodov a stal sa prvým dvojnásobným víťazom v 14-ročnej histórii turnaja.
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Radosť nám robil aj cyklista Peter Sagan. Vybojoval si 22 víťazstiev a obhájil zelený dres na
Tour de France, vyhral prvú belgickú klasiku, iba o centimetre mu ušiel triumf na pretekoch
Miláno – San Remo a na svetovom šampionáte vybojoval šieste miesto. Pri každom treťom
štarte v tomto roku bol druhý alebo prvý. Zaslúžil si obdiv svojich priaznivcov a prispel
z rozvoju cyklistiky na Slovensku.
Počasie
Na Nový rok bolo u nás mierne počasie, teploty okolo 5 stupňov Celzia. Až v polovici
mesiaca prišla skutočná zima a narobila aj problémy. Začali mrazy, u nás bolo od mínus 8 do
mínus 3 stupne. Potom sa znovu oteplilo, napadaný sneh sa topil, postupne mizol, všetko
následne v noci zamŕzalo, potom sa znovu topilo. Chodníky a cesty zľadovateli a bolo veľmi
veľa úrazov, zlomenín. Obyvatelia sa sťažovali na neudržiavané chodníky hlavne v hlavnom
meste. Nebolo to lepšie ani v našej obci. Mnohí obyvatelia si neodhrnuli sneh, ktorý po
roztopení znovu zamrzol a tak vznikali šmykľavé chodníky. Začiatkom februára znovu
napadlo veľa snehu a veľmi sa ochladilo. Snehu pribúdalo a pribúdalo, v našej obci napadlo až
50 cm, nastala skutočná pekná zima. Na severnom a strednom Slovensku nastali aj problémy,
ktoré vznikli v súvislosti s poruchami na elektrickom vedení. Mnohé obce zostali bez svetla
a tepla. 7. februára bolo na strednom Slovensku bez elektriny takmer 20-tisíc odberných miest,
ktoré energetici postupne odstraňovali. Prišla aj chrípková epidémia, veľa škôl vyhlásilo
chrípkové prázdniny, nemocnice zakázali vstup na oddelenia, boli odložené plánované operácie.
V Trenčianskom kraji chrípkové prázdniny vyhlásili v polovici februára celkovo na 35 školách.
Zatvorili 21 základných a 14 materských škôl. Spomedzi okresov najhoršie dopadol okres
Ilava, kde chrípkové prázdniny vyhlásili na deviatich školách. Regionálni hygienici
zaznamenali v polovici februára 13 782 akútnych respiračných ochorení, čo je o štyri percentá
viac ako začiatkom mesiaca. Najviac chorých bolo vo vekovej kategórií detí od šesť do 14 rokov.
Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 3 624 chrípkových, čo predstavuje chorobnosť 844,2
na 100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Najviac chrípkových ochorení bolo medzi deťmi od
šesť do 14 rokov. Aj v našej škole museli pristúpiť k chrípkovým prázdninám, ktoré boli od 18.
februára do konca týždňa a potom v ďalšom týždni boli polročné prázdniny. Veľa zrážok bolo
v zime, hoci zima bola veľmi premenlivá. Prvé marcové dni boli krásne, slnečné. Ľudia začali
vychádzať do svojich záhrad a obzerať sa po prírode, plánovať čo treba začať robiť. V piatok
15. marca vznikla veľká kalamita na južnom a východnom Slovensku – záveje, silný vietor,
zaviate cesty, ochromená cestná doprava, železnica zrušila spoje okolo Komárna, Nových
Zámkov a na východe. V Tatrách bola tiež kalamita, vietor zhodil strechy na budove vo
Vyšných Hágoch, dolámal stromy v parku pri kaštieli Betliar. Z piatka a sobotu 16. marca boli
najtuhšie mrazy, v niektorých oblastiach až -25 stupňov Celzia. V našej obci bol len malý
snehový poprašok, ale tiež silné mrazy do - 10 stupňov Celzia.
Na veľkonočnú nedeľu 31. marca nás privítala naozajstná zima. Napadalo 15 cm snehu
a celá krajina sa zahalila do bielej periny, pripomínalo to Vianoce a nie Veľkú noc. Aj
oblievačka bola skromnejšia. Väčšina ľudí sedela doma, nebavilo ich v takej zime naháňať sa
s oblievačmi. Prvý skutočne pekný slnečný deň v našej obci bol 11. apríla – cez deň bola
teplota až 10 stupňov Celzia, čo sme dávno nemali. A záhradkári v pondelok 15. apríla
vyrazili konečne do svojich záhradiek. Začali sa jarné práce. 1. máj bol tropický – teplota až
plus 30 stupňov Celzia. A na druhý deň prišiel očakávaný dážď. Síce namokol pekne
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vyzdobený máj, ktorý sme v obci postavili 30. apríla, ale záhradky ožili, opekneli a dostali
dávno očakávanú vlahu. Máj bol v znamení oblasti nízkeho tlaku. Objavili sa aj extrémy v
počasí, koncom mája bolo chladno, veľa pršalo, v Tatrách napadol sneh, na východnom
Slovensku boli búrky a víchrica. U nás 30. a 31. mája celé dni pršalo a bolo stále chladno.
Dážď neprestával ani začiatkom júna a prišla katastrofa. Veľké povodne ničili najprv Česko,
Nemecko a Maďarsko a 5. júna prišla do Bratislavy. Najhoršie na tom bola oblasť Devína, kde
ľudia museli väčšinou opustiť svoje domovy a ostatných do práce a za nákupmi prevážali
vojenské nákladné autá. Vodná hladina Dunaja dosahovala večer 10 metrov, zaliala pobrežie
a priľahlé ulice. Hovorilo sa, že najhoršie ešte príde – kulminácia by mala nastať 6. júna.
A nastala, zasiahla ďalšie oblasti Dunaja – Komárno a okolie. U nás bolo pokojne, dážď
neprestával, ale žiadne nebezpečenstvo nehrozilo. V sobotu 8. júna bola silná búrka, prietrž
mračien v Dolnej Porube a v našej obci sa to prejavilo iba zvýšenou hladinou riečky Teplička.
Potom nastalo obdobie sucha. Od polovice júna až do začiatku augusta neboli žiadne dažde.
Koncom júla nastali tropické dni, keď boli prekonané rekordy najhorúcejších dní. Teploty cez
deň vystupovali do výšky 38 stupňov Celzia a napríklad 8. a 9. augusta sme namerali v tieni
33 stupňov Celzia. Celkove bolo v tom období 23 tropických dní a 13 tropických nocí.
Silnejšia búrka bola v našej obci iba 4. augusta, kedy dobre napršalo na naše záhradky a potom
9. augusta v noci.
Toto leto bolo jedno z najtropickejších a sú prognózy, že to bude pokračovať. Vznikali
až anomálie, napríklad začiatkom roka bolo u nás najtmavšie obdobie, v Bratislave namerali
iba 97 hodín slnečného svitu a v júli to bolo viac ako 350 hodín. Meteorológia vyhlásili
výstrahy pre občanov, pretože horúčavy ohrozovali nielen zdravie a náladu ľudí, ale aj prírodu
a živočíchov, hrozilo nebezpečenstvo vzniku požiarov a preto bol vydaný príkaz vstupu do
lesov a zakladanie ohňa. Veľké horúčavy blížiace sa až k 40 stupňom Celzia trvali celý júl až
do 18. augusta, keď sa konečne trochu ochladilo a začali aj dažde. V našej obci to síce boli len
také mierne dažde, ale potešili všetkých, záhradkárov aj starších ľudí, ktorí sa pri veľkých
horúčavách necítili dobre a ohrozovalo to ich zdravie. Až v polovici septembra sa začalo
postupne ochladzovať a prišli väčšie dažde. Hlavne 17. septembra silno pršalo a aj
meteorológovia upozorňovali, že v našej oblasti budú prudké dažde. Október bol extrémny – na
začiatku silné mrazy, na konci rekordné teploty. V novembri pred dušičkami bolo veľmi teplo a
drobný dážď. Vznikal neobyčajne vysoký počet rekordov maximálnej a priemernej dennej
teploty vzduchu a maximálnej hodnoty minimálnej dennej teploty vzduchu. Takto o tom
informoval Slovenský hydrometeorologický ústav: "V období od 20. októbra do 29. októbra sme
vo výberovom súbore 50 meteorologických staníc s denným spravodajstvom zachytili 185
rekordov maximálnej dennej teploty vzduchu, 184 rekordov priemernej dennej teploty vzduchu
a 114 rekordov maximálnej hodnoty minimálnej dennej teploty vzduchu. Najrekordnejším bol
pondelok 28. októbra, keď z potenciálnych 150 možných rekordov pri troch charakteristikách
teploty vzduchu bolo zaregistrovaných 100 rekordov. Takáto koncentrácia rekordov teploty
vzduchu je v desaťdňovom období na Slovensku ojedinelá“. Nezanedbateľný je podľa
meteorológov aj fakt, že od konca 20. storočia sa na Slovensku v pokročilejšom jesennom období
začínajú vyskytovať relatívne vysoké hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu
systematickejšie, ako to bolo v predchádzajúcich desaťročiach. Vianoce a Nový rok bol
mimoriadne teplý, vysoké teploty sú v tomto období nezvyčajné, v našej obci bolo 6 až 8
stupňov Celzia. Padal drobný dážď a boli veľké hmly, naša oblasť bola úplne bez snehu. Denné
5

teploty boli v priemere +5 – 8 stupňov Celzia. V noci 0 stupňov Celzia, prípadne najviac -2
stupne Celzia. V našej obci napadol prvý sneh na Katarínu 25. 11., ale to bol v podstate iba
slabý poprašok, ktorý na druhý deň zmizol. Viac sme sa snehu nedočkali po celú zimu.
20. výročie samostatnosti Slovenska
1. januára 2013 uplynulo 20 rokov od vzniku samostatného Slovenska. Zánikom Česko
- Slovenska pred dvadsiatimi rokmi sme niečo získali, ale aj o čosi prišli. Naša inteligencia sa
osamostatnením krajiny mohla výraznejšie uplatniť pri riadení štátu dovnútra i v jeho
zastupovaní navonok. Vznik Slovenskej republiky bol spojený hlavne s myšlienkou zachovania
identity a rozvoja slovenskej spoločnosti prostredníctvom štátu. Za dvadsať rokov Slovensko
zaznamenalo civilizačný progres, ktorý sa snaží stále udržiavať. Je na nás, aby sme ho
zdokonaľovali a kontrolovali tých, ktorým raz za štyri roky dávame svoju dôveru. A ukázalo
sa, že rozdelením republiky sme sa s obyvateľmi Česka ešte viac zblížili. Vzájomne sa
navštevujeme, zaujímame sa o kultúru, šport, uskutočňujeme spoločné podujatia. Oslavy tohto
významného výročia boli v bratislavskej Redute. Prítomní boli všetci poslanci, aj bývalí, ktorí
boli pri vzniku Slovenskej republiky, vrátane slovenských poslancov Federálneho
zhromaždenia ČSFR. Prezident republiky Ivan Gašparovič ocenil 20 významných osobností
z oblasti vedy, techniky, kultúry a športu, ktorým odovzdal významné štátne vyznamenania.
Pri tejto príležitosti sa prezident rozhodol odpustiť tresty formou amnestie, ktorá nadobudla
účinnosť 2. januára. Vyhlásením amnestie odpustil a zmiernil tresty uložené súdmi v trestnom
konaní a zahladil odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie. Prezidentova
amnestia sa nevzťahovala na ľudí odsúdených za spáchanie trestných činov s následkom smrti,
ťažkej ujmy na zdraví alebo škody veľkého rozsahu. Tiež ani na odsúdených za zanedbanie
povinnej výživy, ohrozovanie mravnej výchovy, šírenie toxikománie a podávanie alkoholu
mládeži. Amnestia mala aj negatívny dopad na spoločenský život, lebo niektorí delikventi
ihneď po prepustení z väzníc vykonali nové trestné činy – bitky, napadnutie pod vplyvom
alkoholu, krádeže a tým pádom sa znovu vrátili do väznice.
Voľba županov
Ako už bolo v úvode spomenuté, v Banskobystrickom kraji víťazil Marián Kotleba,
ktorý je známy svojimi oslavnými názormi na vojnový slovenský štát počas druhej svetovej
vojny či xenofóbnymi postojmi k Rómom. Politici boli jeho víťazstvom zaskočení, nepočítali
s tým. Dôvodov, prečo uspel vo voľbách za župana extrémista, bolo viac. V povolebných
analýzach sa však často spomínala vysoká nezamestnanosť v regióne a chudoba. Boli to hlasy
občanov ako protest proti tejto zložitej situácii. V ďalších regiónoch sa voľby skončili bez
prekvapení. V trnavskom kraji obhájil post župana Tibor Mikuš, v Nitrianskom Milan Belica,
v Žilinskom Juraj Blanár, v Prešovskom Peter Chudík a v Košickom Zdenko Trebuľa. Novým
županom v Trenčianskom kraji sa stal Jaroslav Baška, ktorý získal 53,45 % hlasov. Za
staronového župana v Bratislavskom kraji ľudia opäť zvolili šéfa SDKÚ Pavla Freša.
Kandidáti z parlamentných pravicových strán prepadli, občanov dostatočne nezaujali. Tieto
voľby mali nízky záujem voličov. V prvom kole bola účasť len 20,1 percent. O dva týždne
v druhom kole volieb prišlo voliť ešte menej ľudí, iba niečo vyše 17 percent.
Účasť vo voľbách:
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Bratislavský kraj
21,65 %
Trnavský kraj
17,46 %
Trenčiansky kraj
17,37 %
Nitriansky kraj
17,90 %
Žilinský kraj
21,57 %
Banskobystrický kraj
24,59 %
Prešovský kraj
22,13 %
Košický kraj
17,77 %.
Celková účasť :
20,11 percent.
V siedmich krajoch vyhrali voľby kandidáti strany SMER – Sociálna demokracia.
VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
9. NOVEMBER 2013 V OBCI TRENČIANSKA TEPLÁ
KANDIDÁTI

POČET
HLASOV
OKRSOK
Č. 1
19

POČET
HLASOV
OKRSOK
Č. 2
16

POČET
HLASOV
OKRSOK
Č. 3
11

POČET
HLASOV
OKRSOK
Č. 4
10

POČET
HLASOV
SPOLU

1.

Martin Adamec, Mgr.

56

2.

Miloslav Baco

19

7

6

7

39

3.

Juraj Bakoš, Mgr.

30

29

12

21

92

4.

Martin Barčák

11

9

7

7

34

5.

Tomáš Bečár, Bc.

8

6

4

8

26

6.

Daniel Beníček

22

10

11

10

53

7.

Martina Beňovičová

4

1

4

4

13

8.

Milan Berec, Ing.

99

57

51

50

257

9.

Anton Beták

3

2

4

6

15

10.

Danica Birošová, JUDr.

10

15

11

6

42

11.

Marta Blahová

7

4

9

4

24

12.

Milan Blaško, Ing.

3

3

5

13.

Peter Brázda

2

14.

Patrik Burian

5

15.

Ondrej Čapák

16.

11

1

1

4

4

4

6

19

4

2

3

1

10

Eva Červeňanová, PhDr., PhD.

13

5

8

4

30

17.

Martin Dohál

7

1

3

9

20

18.

Drahomír Drozd, Mgr.

10

7

6

1

24

19.

Lenka Ďurechová, Ing.

13

20.

Ľubomír Dvorský, Mgr.

3

2

2

4

11

21.

Janka Fabová

5

3

1

4

13

22.

Eduard Hartmann

19

4

4

3

30

23.

Miroslav Hlinka

20

11

16

17

64

24.

Peter Hlucháň

10

6

3

1

20

6

19

7

25.

Ján Hradský

7

5

4

2

18

26.

Jozef Hrdlička, PhDr.

12

5

10

27

27.

Peter Hudec, Ing.

7

6

9

22

28.

Martin Chlapík

1

2

3

1

7

29.

Ľuboš Chochlík, Ing.

22

25

19

29

95

30.

Jaroslav Jambor, Ing., PhD.

22

4

7

6

39

31.

Tibor Jankovský, MUDr.

18

11

19

20

68

32.

Ján Kanaba, JUDr.

15

15

7

4

41

33.

Renáta Kaščáková, Mgr.

31

37

21

27

116

34.

Milan Kebísek, Ing.

6

5

1

2

14

35.

Martina Kebísková

6

2

4

12

36.

Miroslav Kopčan, JUDr.

11

8

6

5

30

37.

Emil Košút, Ing.

23

16

19

16

74

38.

Juraj Kotleba

9

6

4

5

24

39.

Iveta Kováčiková, Mgr.

14

6

6

11

37

40.

Ľuboslav Krasňan, Bc.

1

1

1

41.

Ján Krátky, Ing.

26

26

19

21

92

42.

Jozef Kristín, Ing.

15

4

6

3

28

43.

Michal Križan, Ing.

11

3

3

3

20

44.

Leo Kužela, PhDr.

10

4

6

5

25

45.

Róbert Lifka, Ing.

9

3

1

3

16

46.

Juraj Maláň

18

27

17

21

83

47.

Gabriel Martiška

12

6

5

48.

Adela Maxonová, Mgr.

21

23

16

21

81

49.

Valika Meravá

9

1

4

2

16

50.

Vladimír Mojto, PhDr.

9

4

4

17

51.

Juraj Ondračka, Ing.

16

9

15

19

59

52.

Peter Palko, Ing.

12

7

7

3

29

53.

Stanislav Pastva, MUDr.

24

11

17

12

64

54.

Jaroslav Ridoško, MUDr., PhD.

28

22

5

3

58

55.

Pavol Suško, Ing.

5

1

5

1

12

56.

Marta Šajbidorová, Ing.

20

7

8

3

38

57.

Iveta Šipošová

5

58.

Štefan Škultéty, PhDr.

40

24

20

22

106

59.

Jaroslav Šmíd, Ing., PhD.

8

1

6

3

18

60.

Lucia Štefancová

6

5

2

61.

Ľubomír Štefánik, Ing.

5

5

3

1

14

62.

Juraj Štepnička

2

1

3

1

7

63.

Dušan Štrauss, PhDr., PhD.

2

5

3

3

13

3

23

7

12

13

8

64.

Alojz Švajda, Ing.

6

5

5

4

20

65.

Ľubomír Tunega

7

5

3

6

21

66.

Václav Vacula, Ing.

1

67.

Tomáš Vaňo, Bc.

19

11

8

5

43

68.

Miroslav Zámečník

4

4

4

1

13

69.

Ľubomír Žabár, Ing.

17

13

6

3

39

70.

Patrik Žák, B.S.B.A.

18

24

15

22

79

1

2

Najviac hlasov do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja získali od občanov našej
obce:
o Ing. Milan Berec
257 hlasov starosta obce
o Mgr. Renáta Kaščáková
116 hlasov špecialista pre strategický rozvoj
mesta Trenčín
o PhDr. Štefan Škultéty
106 hlasov
primátor mesta Trenčianske Teplice
VOĽBY PREDSEDU TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
9. NOVEMBER 2013 V OBCI TRENČIANSKA TEPLÁ
P.č
.

Kandidát

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaroslav Baška, Ing.
Marián Herdel, Mgr.
Jozef Lohyňa, Mgr.
Peter Palko, Ing.
Juraj Smatana, Mgr.
Ľubomír Žabár, Ing.
Okrsok

1
2
3
4
SPOLU

Počet
zapísaných
voličov
1164
880
813
537
3394

Okrsok
č.1
Počet
hlasov
77
5
32
8
24
12

Okrsok Okrso
č.2
k č.3
Počet Počet
hlasov hlasov
62
46
7
4
31
27
4
4
8
14
12
7

Vydané
obálky

Odovzdané Platné hlasovacie
obálky
lístky pre voľby
do zastupiteľstva
167
157
131
128
107
104
110
104
515
493

167
131
107
110
515

Okrsok
č.4
Počet
hlasov
45
7
31
2
9
9

Počet
hlasov
spolu

Poradie

230
23
121
18
55
40

1
5
2
6
3
4

Platné hlasovacie
lístky pre voľby
predsedu
158
124
102
103
487

V našej obci jednoznačné prvé miesto získal Ing. Jaroslav Baška. Občania mu dali 230 hlasov.
Účasť vo voľbách bola : 15,17 % . Bola to oveľa nižšia účasť ako celoslovenský priemer.
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Záverečný účet obce
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom 13. decembra 2012 uznesením č,.
7/2012. Bol zostavený v súlade s ustanovením paragrafu 10, odseku 7, zákona č. 583/2004 Z.
z. ako vyrovnaný, neskôr bol trikrát upravený a prijatý ako prebytkový.
Rozbor plnenia príjmov obce
Schválený
Rozpočet po
rozpočet/EUR zmenách/EUR
1 894 110,00
2 619 757,05

Skutočnosť
plnenia/EUR
2 536 577,02

% plnenia
133,92

% plnenia
po zmenách
96,82

Základným zdrojom rozpočtu obce sú vlastné príjmy.
Bežné príjmy daňové:
Schválený rozpočet/EUR
Skutočnosť plnenia/EUR
% plnenia
1 286 490,00
1 280 706,51
99,55
 Výnos dane z príjmov – z predpokladanej čiastky výnosu dane z príjmov v sume
1 055 600,00 eur boli obci poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške
1 044 033,66 eur, t.j. plnenie 98,90%.
 Daň z nehnuteľnosti – z rozpočtovaných 121 800,00 eur obec dosiahla skutočný príjem
vo výške 117 110,03 eur, t.j. plnenie 96,15 %. Boli to príjmy dane z pozemkov, zo
stavieb a z bytov, plus nedoplatky z minulých rokov. Ku koncu roka obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v hodnote 12 048,11 eur, v tom sú nedoplatky za
tento rok v hodnote 10 990,32 eur.
 Daň na psa – príjem 2 936,00 eur
 Daň za užívanie verejného priestranstva – príjem 385,50 eur
 Daň za predajné automaty – príjem 11,33 eur.
 Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných
106 000,00 eur bol skutočný príjem 116 229,99 eur, t.j. 109,65 % plnenie. V tom sú
započítané aj nedoplatky z minulých rokov vo výške 8 532,36 eur. Ku koncu roka obec
eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 3 778,94 eur a nezaplatené paušálne
poplatky vo výške 9 973,67 eur.
Bežné príjmy nedaňové:
Schválený rozpočet po
Skutočnosť plnenia/EUR
% plnenia
zmenách/EUR
119 387,04
128 508,52
107,64
 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – z rozpočtovaných 71 789,00 eur bol
skutočný príjem vo výške 74 259,03 eur, t.j. 103,44 % plnenie. Je to príjem
z prenajatých pozemkov, prenájmu hrobových miest, prenajatých budov a iných
objektov.
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 Administratívne poplatky a iné platby – z rozpočtovaných 8 280,00 eur obec dosiahla
skutočný príjem vo výške 18 836,00 eur, t.j. 171,55 % plnenie. Boli to hlavne správne
poplatky za výherné automaty, poplatky stavebnému úradu, za overovanie listín
a podpisov, za rybárske lístky a ostatné drobné služby.
 Pokuty, penále a iné sankcie – boli vybrané na území obce vo výške 323,00 eur.
 Poplatky za nepriemyselný a náhodný predaj a služby – z rozpočtovaných 15 500,00
eur bol skutočný príjem 13 859,74 eur, t.j. 89,42 % plnenie. Sú to poplatky za tovary
a poskytnuté služby nepriemyselnej povahy. Podstatnú časť príjmov tvoria príjmy
zariadenia opatrovateľskej služby a bývania v ňom a príjmy za poskytovanie
opatrovateľskej služby občanom obce. Potom sú to príjmy za služby domu smútku,
obecného rozhlasu, čitateľov obecnej knižnice a príjmy za iné drobné služby.
 Ostatné príjmy – z vkladov, dobropisov, za znečisťovanie ovzdušia, pokuty, penále –
rozpočtovaných 13 736,00 eur bol skutočný príjem 21 230,75 eur, t.j. 154,56 %.
Podstatnú časť príjmov boli preplatky za elektrickú energiu, vodu, plyn z minulého roku
a preplatky zdravotného poistenia z odvodov do sociálnej poisťovne. Ďalej to boli
príjmy z lotérií, pokuty za znečisťovanie ovzdušia a iné.
Prijaté tuzemské granty a transfery
Schválený rozpočet po
Skutočnosť plnenia/EUR
% plnenia
zmenách/EUR
465 958,03
465 730,39
99,95
Obec prijala finančné príspevky a dotácie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,
Ministerstva financií, Ministerstva vnútra, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja, ktoré boli účelovo viazané a obec ich aj použila v súlade so stanoveným účelom.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet po
Skutočnosť plnenia/EUR
% plnenia
zmenách/EUR
407 159,68
318 764,75
78,29
 Príjem z predaja kapitálových aktív a predaja pozemkov – z rozpočtovaných 40 000,00
eur bol príjem z predaja pozemkov 52 474,00 eur a z predaja kapitálových aktív –
distribučný rozvod elektrickej energie 6 392,00 eur, spolu 58 866,00 eur, t.j. 147,16 %
plnenie.
 Transfery v rámci verejnej správy – obec dostala dotácie v celkovej sume 259 898,75 eur
vo forme nenávratného príspevku. Boli to dotácie z Ministerstva financií
a Pôdohospodárskej platobnej agentúry na modernizáciu športového areálu školy a
rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.
Príjmové finančné operácie
 vo výške 73 000,00 eur – použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2012 – uznesenie
obecného zastupiteľstva č. 2/2013 dňa 25. marca 2013.
 vo výške 11 949,48 eur – nevyčerpané prostriedky z Fondu národného majetku.
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 vo výške 226 992,82 eur – investičný úver poskytla Slovenská sporiteľňa na
modernizáciu športového areálu obce.
Príjmy rozpočtových organizácii obce
 Základná škola – príjem 19 916,40 eur
 Materská škola – príjem 11 008,11 eur.
Rozbor čerpania výdavkov obce
Bežné výdavky
 Mzdy, platy, služobné výdavky a ostatné – z rozpočtovaných 187 224,00 eur obec
skutočne vyčerpala 171 912,64 eur. t. j. 91,82 % plnenie. Patria sem mzdové
prostriedky pracovníkov obecného úradu, pracovníkov matriky, stavebného úradu,
správcu cintorína, zariadenia opatrovateľskej služby a opatrovateliek obce.
 Poistné a príspevky do poisťovní – z rozpočtovaných 67 565,00 eur obec skutočne
čerpala 64 718,76 eur, čo je 95,79 % plnenie. Patria sem odvody poistného z miezd
pracovníkov, z dohôd o mimopracovnej činnosti, odvody z nepravidelného príjmu členov
komisií a poslancov obecného zastupiteľstva.
 Tovary a služby – z rozpočtovaných 362 488,00 eur obec vyčerpala 335 858,48 eur, t.j.
92,65 % plnenie. Patria sem prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu,
odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, poslancom, členom komisií, príspevok
na stravovanie zamestnancov a iné služby.
 Bežné transfery – z rozpočtovaných 231 260,00 eur bolo skutočne vyčerpaných
236 797,54 eur, t.j. 102,39 % plnenie. Podstatná časť bola určená na financovanie
súkromnej základnej umeleckej školy, na činnosť neverejného poskytovateľa sociálnych
služieb ALIIS, na dávky občanom v hmotnej núdzi, príspevky pre rodiny s deťmi,
sociálnu výpomoc pre dôchodcov, stravovanie dôchodcov. Ďalej to boli príspevky na
činnosť spoločenských organizácií v obci, futbalový oddiel, stolný tenis a skauting.
 Splácanie úrokov a platby súvisiaci s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami – z rozpočtovaných 25 220,00 eur bolo skutočne vyčerpaných 23 194,70
eur, t.j. 91,97 % plnenie. Bolo to splácanie úrokov za úvery na byty, regeneráciu
centrálnej zóny, zlepšenie vyučovacích podmienok základnej školy a modernizáciu
športového areálu.
Kapitálové výdavky
 Nákup špeciálneho vozidla PIAGGIO porter vyklápač v hodnote 18 708,00 eur.
 Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov – ulice Dubovecká, Mayerova,
Žilinská, ulica k Výskumnému ústavu ovčiarstva – celková hodnota 279 960,62 eur,
z toho 49 284,05 eur obec získala z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka a 12 321,02 eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 Nákup pozemkov v hodnote 1 591,08 eur.
 Vypracovanie doplnku územného plánu obce v hodnote 2 282,00 eur.
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 Autobusový prístrešok na zástavke v časti Príles, ktorý bol zničený pri automobilovej
nehode v hodnote 1 984,00 eur.
 Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu chodníkov, miestnych komunikácií a
dobudovanie kanalizácie v hodnote 9 650,00 eur.
 Modernizácia športového areálu obce v hodnote 230 612,02 eur.
 Rekonštrukcia kúrenia v budove materskej školy v hodnote 12 807,22 eur.
Výdavkové finančné operácie
V roku 2013 obec založila neziskovú organizáciu Trenčianska elektrická železnica
s výškou vkladu 5 000,00 eur.
Obec splácala šesť úverov v zmysle splátkových kalendárov jednotlivých bánk. Úver od
Slovenskej sporiteľni vo výške 226 992,82 eur čiastočne splatila mimoriadnymi splátkami vo
výške 192 873,68 eur, z toho 152 234,94 eur obec získala formou nenávratného finančného
príspevku od Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidiek, 38 058,74 eur zo
Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 2 580,00 eur zaplatila z vlastných zdrojov. Splátky
istiny úverov predstavovali sumu 288 000,12 eur.
Výdavky rozpočtových organizácií
 Materská škola – z rozpočtovaných 210 141,00 eur - skutočne vyčerpala na mzdy,
odvody, bežnú prevádzku celkom 204 969,74 eur, t.j. 97,54 %.
 Základná škola – z rozpočtovaných 565 754,00 eur, skutočne vyčerpala 548 958,22
eur, t.j. 97,03 %. Bolo to hlavne na mzdy, odvody, na prevádzku, bežné transfery,
stravu pre deti a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.
 Súkromná základná umelecká škola mala bežné výdavky vo výške 206 485,00 eur, ktoré
uhradila z poskytnutej dotácie.
Hospodárenie obce
Položka
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
HOSPODÁRENIE OBCE
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť plnenia v EUR
311 942,30
293 000,12
18 942,18
2 536 577,02
2 437 005,14
99 571,88
8 027,18
91 544,70

Prebytok rozpočtu 80 629,70 eur zistený podľa paragrafu 10, odsek 3, písmeno a, b zákona
číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo
štátneho rozpočtu vo výške 8 027,18 eur obecná samospráva navrhla použiť na tvorbu
rezervného fondu, čiže je to suma 72 602,52 eur. Tak isto zostatok finančných operácií vo
výške 18 942,18 eur tiež navrhli použiť na tvorbu rezervného fondu.
Z uvedeného prebytku vylúčili
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- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na bežné výdavky vo výške 27,18
eur a túto sumu použiť na úhradu výdavkov pri zabezpečovaní sociálnej služby;
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na kapitálové výdavky vo výške
8 000,00 eur použiť na rekonštrukciu telocvične v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Na základe vyššie uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo schválilo:
- záverečný účet a celoročné hospodárenie obce bez výhrad
- použitie rezervného fondu vo výške 82 390,00 euro na kapitálové výdavky –
realizáciu stavieb, ich technické zhodnotenie, na rekonštrukciu miestnych komunikácií
a chodníkov
- na tvorbu rezervného fondu v roku 2013 odsúhlasilo sumu 91 544,70 eur.
K 31. 12. 2013 je na účte rezervného fondu 29 426,40 eur,
na účte sociálneho fondu
1 019,52 eur.
K 31. 12. 2013 bolo v obci evidovaných spolu obyvateľov :
Z toho sa v priebehu roka prisťahovalo:
odsťahovalo:
Vekové zloženie obyvateľov:
- v produktívnom veku od 15 do 64 rokov je celkom
- v poproduktívnom veku 65 rokov a viac je

3 012 obyvateľov
648 obyvateľov

Priemerný vek obyvateľov obce je :

41,12 rokov

V roku 2012 v obci zomrelo celkom obyvateľov:
Z toho:

44
19 mužov
25 žien

Najstaršia zomrelá: Anna Masaryková, 95 rokov
Najmladšia zomrelá: Kristína Hoštáková, 21 rokov
Narodilo sa spolu:
Z toho:
Na obecnom úrade uzavrelo manželstvo mladomanželov:
Z toho bolo občianskych sobášov
cirkevných sobášov

4 125
83 občanov
60 občanov

48 detí
26 chlapcov
22 dievčat
18
8
10

Najstarším obyvateľom obce je Katarína Potočková, ktorá
má 95 rokov.
Obecný úrad eviduje spolu 72 žiadosti o byt.
V obci je 12 bezdomovcov.
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Zo života obce
 9. februára pripravil obecný úrad v spolupráci s miestnymi skautmi na obecnom
trhovisku tradičnú fašiangovú veselicu. Pri organizovaní fašiangových slávností už niekoľko
rokov spolupracujeme s obcami miktoregiónu Teplička – čiže s Trenčianskymi Teplicami,
Omšením a Dolnou Porubou. Veselá ľudová hudba sprevádzaná tanečníkmi v maskách a
kostýmoch každoročne zachováva tradície tohto obdobia. Pravidelné je účinkovanie cimbalovej
hudby Kľumok (klasický ľudovo-moderný kolektív), veselých Nadšencov z Omšenia v
originálnych maskách a vynikajúceho mužského speváckeho folklórneho súboru zo Selca ako
aj miestnej speváckej skupiny Teplanka a dychovej hudby Dobranka. Sprievod masiek aj tento
rok začal svoju púť v našej obci ráno a rozprúdil dobrú zábavu. Nechýbali malé deti v pestrých
maskách, ktoré boli na záver odmenené. Najlepších päť masiek dostalo pekné darčeky – detské
knihy a k tomu aj sladkosti. Fašiangovú sobotu doplnil aj predaj chutnej kapustnice, ktorú
uvarili miestni skauti a zabíjačkových špecialít – jaterníc a klobások, ktoré pripravil Biliard
klub Miroslavy Martinkovej. Členky kultúrnej komisie ponúkali chutné šišky a horúci čaj.
Poobede skauti pripravili zaujímavý rituál pochovávania basy. Potom sa účinkujúci vybrali
pekne vyzdobenou električkou do Trenčianskych Teplíc.
Zaspomíname si ako to bolo v minulosti. Fašiangy sa oslavovali od Troch kráľov do
Popolcovej stredy. V obyčajovom cykle fašiangy predstavujú prechodné obdobie medzi zimou a
jarou. Názov je odvodený z nemeckého slova Faschang (pôvodne vast-schanc označujúceho
výčap a nápoj pred pôstom). Fašiangy boli obdobím veselosti, uvoľnených mravov („svet
naopak“), hojného jedenia a pitia lebo kto sa nenaje cez fašang, bude hladovať po celý rok.
Posledné tri dni pred pôstom (nedeľa – pondelok – utorok), boli vyvrcholením fašiangu.
Nazývali sa poslední fašang, ostatki, mjesopust a podobne. Na dedinách bola hlavným
organizátorom fašiangových zábav dospelá mládež. Boli časom zakáľačiek a svadieb, ktoré
sprevádzali početné hry, zábavy, obchôdzky maškár a muzík po dedine. K fašiangom patria aj
obchôdzky spojené s používaním masiek, nadmerné požívanie sýtych jedál a alkoholu –
ponúkali sa slanina a klobása – napichávali sa na ražeň ako odmena za obchôdzku, ďalej
smažené šišky, fánky, pampúchy, ktoré majú funkciu obradového pečiva. Nasledovali početné
tanečné zábavy, najmä vo fašiangový utorok - posledná muzika pred 40-denným pôstom, kde
prebiehalo i obradné pochovávanie basy. V slovanskom svete je obradová symbolika fašiangov
zameraná na príchod jari, na zabezpečenie hojnosti, úrody, plodnosti, sýtosti.
Aj v okolitých obciach a mestách sa oslavy fašiangov niesli v znamení zakáľačiek
a predaja zabíjačkových produktov – jaterníc, tlačeniek, klobások a iných výrobkov. Zabíjačky
si získali obľubu u obyvateľov, lebo chov prasiatok v domácnostiach už postupne zanikol
a profesionálne farmy nie sú schopné ponúkať obľúbené domáce špeciality. Preto sa objavili
malí chovatelia, ktorí odchovajú 15 – 20 prasiat a ponúkajú na predaj hotové polovice prasiat.
A potom si jednotlivé domácnosti organizujú spoločné rodinné zabíjačky a vyrábajú chutné
zabíjačkové výrobky. Obyvatelia vítajú aktivitu miestnych a mestských úradov, ktorí
organizujú ukážky zabíjačiek a výrobu zabíjačkových špecialít, ktoré si potom občania môžu
zakúpiť a pochutiť si na po domácky vyrobených výrobkoch.
 24. apríla obec pripravila oslavy oslobodenia obce. Okrem zástupcov obecného
zastupiteľstva, vedenia obce a občanov boli prítomní členovia oblastného výboru Zväzu
protifašistických bojovníkov Ing. Tomáš Švec a Pavol Liška. Vďaku za oslobodenie obce
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vyjadril starosta vo svojom príhovore po ktorom spolu s prednostkou obce položili vence
k pamätníku padlým občanom aj k pamätníku rumunským osloboditeľom na miestnom
cintoríne. Slávnostnú chvíľu doplnila spevácka skupina Teplanka.
 30. apríla bolo v obci slávnostné stavanie mája za účasti dychovej hudby
Dobranka a speváckej skupiny Teplanka. Tento symbol jari každý rok zdobí centrum našej obce
aj miestnej časti Dobrá. Máj stavali miestni hasiči z čoho mali radosť najmä deti. Nálada bola
veselá, účasť občanov bola dobrá.
 7. mája bola začatá rekonštrukcia čistiarni odpadových vôd v Trenčianskom
kraji a teda aj v našej obci. Je to veľký projekt, ktorý zatiaľ nemá obdobu. Modernizuje sa
podľa európskych noriem a stane sa modernou čističkou odpadových vôd. Bude vybavená
novou technológiou a novými zariadeniami.
 12. mája v Deň matiek obec pripravila pre mamičky, babičky a prababičky
sviatočné posedenie s kultúrnym programom. Prítomných privítal vo svojom slávnostnom
príhovore starosta obce Ing. Milan Berec a vyzdvihol obetavosť všetkých matiek pri výchove
detí a starostlivosti o rodinu. V kultúrnom programe vystúpili žiaci obecných škôl a žiaci
súkromnej umeleckej školy. Pre deti bolo pripravené občerstvenie a každá matka dostala
kytičku kvetov.
 V polovici júna obec prežívala slávnostné chvíle - 15. júna uplynulo 900 rokov
od prvej písomnej zmienky o obci Dobrá, za ktorú sa považuje údaj v Zoborskej listine
v súvislosti s majetkami zoborského opátstva. K tomuto významnému výročiu obec pripravila
dvojdňové oslavy, ktoré začali slávnostným sprievodom krásne vyobliekaných občanov,
mnohých v ľudových krojoch, dychovej hudby Dobranka, mažoretiek skautského oddielu a
predstaviteľov obce. Oslavy boli spojené so 45. výročím založenia dychovej hudby Dobranka
a preto o dobrú náladu nebola núdza. Oslavy sa konali na miestnom ihrisku, kde boli
pripravení hasiči so svojou technikou a ukážkami odborných zásahov počas požiarov.
Nasledovali ukážky kynológov pri cvičení vlčiakov a potom svoj program predviedla skupina
historického šermu. Večer hrala do tanca aj na počúvanie Trenčianska dvanástka a pre mládež
disko hudba. V nedeľu začali oslavy slávnostnou svätou omšou a poobede bol bohatý kultúrny
program. Celý program konferovali žiaci základnej školy Veronika Masárová a Dominik Seriš.
Vystúpili deti z materskej školy, Folklórny súbor Vršatec z Dubnice nad Váhom, súbor Radosť
z Trenčína a nechýbal súbor Teplanka s piesňami, ktoré zozbieral rodák z Dobrej Ján Krátky.
Slávnostný príhovor mal starosta obce, potom vystúpil Rudolf Dobiáš, rodák, čestný občan
obce a známy spisovateľ. Históriu obce predniesli žiačky základnej školy Dominika Gunárová
a Simona Bežáková, ktoré boli oblečené v krásnych ľudových krojoch. Predseda dobrovoľného
hasičského zboru Pavol Koštialik odovzdal starostovi obce Ing. Milanovi Berecovi plaketu
s poďakovaním za rozvoj a zveľaďovanie obce. Záver osláv patril domácej dychovke, ktorá
pripravila k 45. výročiu svojho založenia slávnostné pásmo zložené zo známych skladieb,
program konferovala Helena Uherková.
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 V júni starosta obce prijal vo svojom úrade občana obce Majstra sveta v hokejbale
Lukáša Maděru, ktorý svoj premiérový štart na šampionáte v kanadskom St. John´s pretavil
ihneď do zlatej medaily. Zaujímavo porozprával zážitky z tohto neuveriteľného úspechu. "Zo
začiatku som si to poriadne ani neuvedomoval, dochádzalo mi, že sme vyhrali a že sa mi splnil
životný sen. S odstupom času je to však úplne iné, ľudia ma stretávajú na ulici ešte aj dnes,
pýtajú si podpisy a gratulujú mi. Dokonca mi píšu aj prostredníctvom sociálnych sietí a žiadajú
podpis karty, či už moje, alebo z klubu." Oslavy prebehli u hráčov individuálne, niektorých
spoluhráčov čakala doma obrovská torta, mnohí z reprezentantov dostali pozvánky i do svojich
mestských či miestnych zastupiteľstiev, kde boli ocenení. Lukáš oslávil úspech skromne
v rodinnom kruhu. Pozvanie starostu obce ho potešilo a s radosťou prijal aj pozvanie do obecnej
základnej školy, kde žiakom priblížil zásady hokejbalu a porozprával svoje zážitky
z majstrovstiev sveta. Obrovský záujem je aj o poháre pre majstrov sveta, ktoré týždeň čo
týždeň menia miesta. Vychutnať a obzrieť si ich mohli napríklad v Kežmarku, Považskej
Bystrici, Bratislave, Martine či Žiline. Postupne sa objavia vo všetkých mestách, ktoré mali vo
víťaznom mužstve zastúpenie. Lukáš ešte pohár nemal doma, ale dúfa, že čoskoro sa k nemu
dostane. Pre Lukáša Maděru bola táto sezóna doslova rozprávková. Najskôr oslavoval titul s
Nitrianskymi rytiermi, potom s reprezentáciou a medzitým ďalší, no rovnako dôležitý. Tesne
pred odchodom na majstrovstvá sveta ukončil štúdium na Univerzite Konštantína filozofa
v Nitre v odbore aplikovaná informatika a získal titul magister.
 20. septembra starosta obce Ing. Milan Berec za prítomnosti významných hostí
slávnostne otvoril modernizovaný športový areál v základnej škole. Modernizácia bola
vykonaná v rámci projektu Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka za
účelom skvalitnenia športovej aktivity detí a školskej mládeže. Na slávnosti boli prítomní aj
učitelia a žiaci družobnej školy z Uherského Ostrohu. Žiaci mali možnosť hneď v tento deň si
vyskúšať športové súťaže na nových ihriskách. Súčasťou podujatia bola aj prehliadka výcviku
policajných psov a cvičenie miestnych hasičov.
 V septembri náš občan Matúš Mydla, študent na Armstrong Atlantic State University
v Savannah, v štáte Georgia sa dočkal mimoriadneho ocenenia za svoje tenisové výsledky.
Prevzal si ho priamo v New Yorku na US Open. Dvadsaťtriročný člen Tenisového klubu Nová
Dubnica sa stal najlepším tenistom druhej divízie NCAA vo farbách Pirate Atletics. Na jar
nenašiel v dvojhre premožiteľa – sezónu ukončil ako prvý hráč rebríčka s bilanciou 25 – 0.
„Preberanie ocenenia vo Flushing Meadows bolo pre mňa veľkým zážitkom. Bol som tam prvý
raz, vždy som po tom túžil, aby som raz zažil atmosféru grandslamového turnaja,“ hovoril
poslucháč posledného ročníka bakalárskeho štúdia ekonómie a matematiky. Okrem toho, že si v
rámci Študentského dňa prevzal diplom z rúk Dava Haggertyho, prezidenta Americkej
tenisovej asociácie (USTA), pozrel si aj niekoľko zápasov. Súťažný tenis sa pre neho skončil,
ale povedal, že bude ďalej trénovať. „Som štvrták, teda senior. Ukončím v decembri školu, no
chcem pokračovať ešte dva roky a urobiť si magisterský titul niekde v Európe,“ dodáva mladík.
Už v čase, keď sa rozhodoval pre tenis, bol všestranný športovec. Hral aj hokej, ale tenis mu
napokon otvoril dvere na univerzitu. Najlepší univerzitný tenista USA v rámci druhej divízie
si zahral v lete aj v Michalovciach a Piešťanoch ako študent bez nároku na odmenu. Či sa vráti
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po štúdiu na súťažné dvorce, to ešte nevie. „Teraz sa budem venovať behu, súťažiť v krose
country. Medzitým však budem so spolužiakmi trénovať aj tenis.“
Ešte jedna zaujímavá udalosť v obci súvisela s Matúšovou rodinou. 6. septembra sa
vydávala jeho sestra Eva. Zaujímavé bolo to, že sobáš mala v miestnom kostole a potom
svadobní hostia cestovali krásne vyzdobenou električkou do Trenčianskych Teplíc, ktorú mala
rodina objednanú na túto príležitosť. Električku sprevádzala nevesta so ženíchom na červenou
kabriolete. Svadobní hostia veselo mávali a tešili sa z tejto slávnostnej jazdy. Možno sa aj
takéto jazdy stanu príležitosťou na spestrenie svadobných obradov v obci.
 8. októbra sa v obradnej sieni obecného úradu konalo slávnostné privítanie nových
občanov obce. Kultúrny program na tomto podujatí predviedli deti materskej školy, ktoré
zaspievali krásnu uspávanku a predniesli veselé básničky. Postupne bolo slávnostne prijatých
39 nových malých občanov obce. Boli to:
Michaela Ferenčíková
Nataša Betáková
Tomáš Jelenák
Michal Remper
Tadeáš Čongrady
Tomáš Prorok
Martin Báž
Jakub Gavenda
Lucas Moravčík
Adam Koteš
Jesika Dudíková
Júlia Grocíková
Daniel Fedor Mikuš
Nela Petríková
Ema Fiačanová
Jakub Bajčík
Helena Lajchová
Adam Némethy
Alexandra Durasová
Laura Essenderová
František Heldák
Kristína Tomková
Tobias Machara
Nina Šefkovičová
Monika Baášová
Arpád Dudík
Lucia Zúberová
Alexandra Kuricová
Ema Držíková
Zoe Schmidt
Daniel Daniš
Barbora Riečická
Matúš Kadlec
Alžbeta Galková
Vanesa Lacková
Lukáš Kaňa
+ Šimon Galko - dvojčatá
Veronika Škrabanová
Lea Seková
Porovnanie narodených chlapcov a dievčat ukazuje, že je skoro rovnaké – dievčat bolo 20
a chlapcov 19. Mená boli skutočne rôzne a nedá sa povedať, že by niektoré prevažovali.
V priebehu roka na obecnom úrade uzatvorilo manželstvo 8 manželských párov, ktorým
pracovníci úradu pripravili slávnostný svadobný obrad.
 23. októbra v rámci Mesiaca úcty k starším obecný úrad pripravil pre jubilujúcich
dôchodcov slávnostné posedenie. Pozvaných bolo 137 oslávencov vo veku 65, 70, 75, 80, 85, 90
a viac rokov – najstaršou pozvanou bola Katarína Potočková, ktorá oslávila 95 rokov.
Starosta obce v slávnostnom príhovore poďakoval jubilantom za celoživotnú prácu, poprial im
dobrého zdravia do ďalších rokov. Po zápise vo pamätnej knihy prítomní dostali drobné
upomienkové darčeky, ktoré im budú pripomínať toto milé stretnutie. Na záver bolo pripravené
malé občerstvenie, o dobrú zábavu sa postarala dychová hudba Dobranka a spevácka skupina
Teplanka.
 25. októbra sa v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja konal slávnostný
večer oceňovania kolektívom a jednotlivcov z oblasti kultúry. Medzi ocenenými bola aj
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dychová hudba Dobranka pri príležitosti jej 45. výročia pôsobenia a reprezentácie obce. Za
kolektív dychovky ocenenie prevzal kapelník Dominik Holec. V rámci jednotlivcov bol
ocenený zakladajúci člen dychovky Milan Berec.
Železničná stanica Trenčianska Teplá
V roku 2013 pokračovala veľká rekonštrukcia a realizácia stavby „Modernizácia trate
Nové Mesto nad Váhom – Púchov na rýchlosť 160 km/hod., IV. etapa.“ Aj keď veľká časť
výlukových prác prebiehala v pridelených nesamostatných staniciach Dubnica nad Váhom
a Ilava a priľahlých traťových úsekoch, dokončovacím prácam sme sa nevyhli ani v Trenčanskej
Teplej. Podľa harmonogramu prác budú pokračovať aj v roku 2014, bude vykonávaná úprava
predstaničných priestorov, prístupových ciest a vybavenia železničných staníc v zmysle
jednotného projektu železníc SR pre zvýšenie kvality cestovania.
Modernizácia znamená skvalitnenie, ale prináša so sebou aj zmeny tak v oblasti personálnej
ako aj v oblasti infraštruktúry o ktorých sa nižšie zmienime.
Krátko si pripomenieme vedenie železničnej stanice od roku 1919.
Rok
1919 – 1925
1926 - 1944
1946 - 1947
1948 - 1949
1953 - 1955
1956 - 1964
1965 - 1981
1982 - 1996
1997 - 2002
2003 - 2003
2004 – 9/2011
9/2011- trvá

Názov stanice
Teplá – Trenčianske Teplice
Trenčianska Teplá
Trenčianska Teplá
Trenčianska Teplá
Trenčianska Teplá
Trenčianska Teplá
Trenčianska Teplá
Trenčianska Teplá
Trenčianska Teplá
Trenčianska Teplá
Trenčianska Teplá
Trenčianska Teplá

Prednosta (náčelník)
Gőtzl
Gőtzl
Emil Šediba
Jozef Sigotský
Ján Krajan ( náčelník)
Dezider Horváth ( náčelník)
Jozef Kučera (náčelník)
Lorand Scholtz (náčelník)
Alojz Pružinec
Ing. Karol Sýkora
Ing. Jan Minář
Bc. Rudolf Farkašovský

V historických dokumentoch je zachovaný aj údaj o samostatnosti ŽST Trenčianske
Teplice kde pôsobili :
1941 – 1952
Trenčianske Teplice kúpele
Ján Hutár
(ako správca stanice)
1953 - 1961
Trenčianske Teplice kúpele
Jozef Bajčík
(ako náčelník)
Na základe už spomenutej modernizácie a výstupov z predpokladaných úprav
optimalizácie a štandardizácie pracovných pozícií na železničných staniciach nastal v roku
2013 po rekonštrukcii aj na našej železničnej stanice úbytok pracovných pozícií.
V súvislosti s tým došlo k zrušeniu typovej pozície komandujúci v Trenčianskej Teplej a 5
typových pozícií signalista v železžničnej stanici Ilava. Celkom ku koncu roka mala železničná
stanica 69 zamestnancov vrátane pridelených nesamostatných ŽST Dubnica nad Váhom,
Ilava, Nemšová a Horné Srnie.
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Personálne obsadenie železničnej stanice od 1.1.2013 :
Prednosta stanice
Bc. Rudolf Farkašovský
Dopravný námestník prednostu stanice
Ing. Karol Sýkora
- do 30.11.2013
Vedúci technológ
Bc. Roman Pružinec
- do 30.11.2013
Komandujúca
Mária Zubová
- do 31.07.2013
Samostatný správny zamestnanec
Danka Lobotková
V závere roka do predčasného dôchodku odišiel Ing. Karol Sýkora a do funkcie
dopravného námestníka bol dňom 1. decembra menovaný Bc. Roman Pružinec, do funkcie
vedúceho technológa bol menovaný Ing. Peter Lacko. V priebehu roka 2013 odišli či už pre
odchod do dôchodku alebo zo zdravotných dôvodov ďalší 4 zamestnanci a dvaja boli preložení
do iných ŽST.
robotník v doprave Jozef Mikláš
signalista
Mária Šimková
dozorca výhybiek Karla Poljaková
signalista
Ľudevít Gulač
signalista
Ján Dlobík odišiel z N ŽST Ilava do ŽST Púchov.
signalista
Ľuboslava Kozová odišla zo stanice Ilava do ŽST Trenčín.
V súvislosti s výstavbou koridoru nastala zmena základných údajov infraštruktúry a polohe
železničných staníc Trenčianska Teplá, Dubnica nad Váhom a Ilava. Pridelené železničné
stanice Nemšová a Horné Srnie ostávajú bez zmien.
Železničná stanica Trenčianska Teplá leží v:
 km 131,484 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate PÚCHOV - BRATISLAVA HLAVNÁ
STANICA,
 km 0,000 jednokoľajnej trate TRENČIANSKA TEPLÁ-HORNÉ SRNIE-VLÁRSKÝ
PRŮSMYK CZ,
 km 0,000 úzkorozchodnej elektrifikovanej trate TRENČIANSKA TEPLÁTRENČIANSKE TEPLICE,
Je stanicou:
 zmiešanou s tvorbou vlakových súprav podľa povahy práce
 odbočkou – pre trať Trenčianska Teplá - Horné Srnie - Vlárský průsmyk CZ
 dispozičnou pre trať Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá - Nemšová,
 riadiacou – pre trať Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice,
 K železničnej stanici Trenčianska Teplá sú pridelené nesamostatné stanice: Nemšová, Horné
Srnie, Dubnica nad Váhom, Ilava.
Stanica má dve ostrovné nástupištia číslo 1 a 2 typu PRE 100 s absorbérom.
Prechod z prvého nástupišťa na druhé je umožnený podchodom. Stanica je vybavená dvoma
výťahmi pre cestujúcich a jedným nákladným výťahom pre batožiny.
Priechody v úrovní koľají pre vozíky nie sú zriadené.
V ŽST Trenčianska Teplá je vybudované staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie –
elektronické stavadlo SIMIS -W
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V medzistaničnom úseku Trenčín – Trenčianska Teplá – Dubnica nad Váhom- Ilava je
vybudované obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie typu AH 2000S
Železničná stanica Dubnica nad Váhom leží v km 136,002 dvojkoľajnej
elektrifikovanej trate PÚCHOV – BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA.
Je nesamostatnou stanicou pridelenou k ŽST Trenčianska Teplá.
Sídlo prednostu stanice je v ŽST Trenčianska Teplá.
Podľa povahy práce je stanicou zmiešanou a medziľahlou.
Stanica má dve ostrovné nástupištia číslo 1 a 2 typu PRE 100 s absorbérom.
Prechod z prvého nástupišťa na druhé je umožnený podchodom. Stanica je vybavená dvoma
výťahmi pre cestujúcich. Priechod v úrovní koľají pre vozíky je zriadený.
V ŽST Dubnica nad Váhom je vybudované staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie –
elektronické stavadlo SIMIS -W
Železničná stanica Ilava leží v km 142,402 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate
PÚCHOV – BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA. Je nesamostatnou stanicou pridelenou
k ŽST Trenčianska Teplá. Sídlo prednostu stanice je v ŽST Trenčianska Teplá. Podľa povahy
práce je stanicou zmiešanou a medziľahlou. Stanica má dve ostrovné nástupištia číslo 1 a 2
typu PRE 100 s absorbérom.
Prechod z prvého nástupišťa na druhé je umožnený podchodom.
Priechod v úrovní koľají pre vozíky je zriadený.
V ŽST Ilava je vybudované staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie – elektronické
stavadlo SIMIS -W
Priemerná mesačná mzda zamestnancov ŽSR je okolo osemsto eur a v tomto roku by sa mala
zvýšiť zhruba o 24 eur.
VÝKONY ŽELEZNIČNEJ STANICE ZA ROK 2013
Trenčianska Teplá
Trenčianska Teplá
Plnenie GVD:
Nákladná doprava
 Východiskové – 92,43 % - 3 901 vlakov
 Východiskové – 2 128 vlakov
 Končiace – 97,65 % - 3 867 vlakov
 Končiace – 2 287 vlakov
 Σ – 95,04 %
 Tranzitné – 4 796 vlakov
 tranzitné so spracovaním – 655 vlakov
 Počet privesených vozňov – 19859
Horné Srnie
Horné Srnie
Plnenie GVD:
Nákladná doprava
 Východiskové – 96,12 % - 2932 vlakov
 Východiskové – 272 vlakov
 Končiace – 91, 79 % - 2939 vlakov
 Končiace – 272 vlakov
 Σ – 93,95 %
 Tranzitné – 0 vlakov
 Počet privesených vozňov –1915 vozňov
Horné Srnie št. hranica
Nemšová
Plnenie GVD:
Nákladná doprava
 Odovzdané – 89,25 % - 13 vlakov
 Východiskové – 420 vlakov
 Prevzaté – 95,04 % - 35 vlakov
 Končiace – 394 vlakov
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 Σ – 92.14 %

Dubnica nad Váhom
Nákladná doprava
 Východiskové – 345 vlakov
 Končiace – 361 vlakov
 Tranzitné – 6408 vlakov
 Tranzitné so spracovaním – 219 vlakov
 Tranzitné Os vlaky - 16668
 Počet privesených vozňov – 2550

 Tranzitné – 286 vlakov
 Tranzitné so spracovaním – 195 vlakov
 Počet privesených vozňov – 2442
Ilava
Nákladná doprava
 Východiskové – 207 vlakov
 Končiace – 226 vlakov
 Tranzitné – 6453 vlakov
 Tranzitné so spracovaním – 28 vlakov
 Tranzitné Os vlaky - 16669
 Počet privesených vozňov – 929

Lednické Rovne
Nákladná doprava
 Východiskové – 77 vlakov
 Končiace – 82 vlakov
 Počet privesených vozňov – 358

Trenčianske Teplice
Osobná doprava
 Východiskové - 41
 Končiace 50
 Počet privesených vozňov - 47

NEHODOVÉ UDALOSTI
Vážne nehody : 4 kategórie A5
Menšie nehody : 1 kategórie B 4; 1 kategórie B6 - iné nehody
Incidenty neboli žiadne.
Prevádzkové poruchy : 3 kategórie D 4 – porucha zariadenia infraštruktúry.
Počas roka 2013 neboli zaznamenané žiadne pracovné úrazy . Boli zaznamenané 3 sťažnosti,
ktoré stanica odoslala na riešenie vedeniu železníc. Boli to: nefunkčná plošina, meškanie vlaku
a nebol prípoj k vlaku, nevhodné správanie vlakového personálu.
Pokračovanie modernizácie železničnej stanice Trenčianska Teplá, Dubnica nad Váhom
a Ilava.
Práce na koridore, presnejšie IV. etape, ktorá spočíva v modernizovaní dvoch
medzistaničných úsekov Trenčianska Teplá – Dubnica nad Váhom a Dubnica nad Váhom –
Ilava, rekonštrukcii budov železničných staníc Dubnica nad Váhom a Ilava pokračovala
v samotnej železničnej stanici Trenčianska Teplá ako aj na úseku trate Ilava – Ladce.
Generálnym projektantom stavby je Reming Colsunt a.s. a zhotoviteľom stavby je Združenie
ŽSR –Beluša v zložení firiem Strabag s.r.o., Viamont DSP a.s., Porr (Slovensko) a.s, Boegl
a Krýsl k.s. a Alpine Slovakia a.s. Súčasne začala aj stavba úseku Zlatovce – Trenčianska
Teplá, ktorá nás tiež veľmi zaujíma nakoľko má veľkú súvislosť s budovaním traťového úseku
Trenčín – Trenčianska Teplá. Pokračovala aj adaptácia priestorov výpravnej budovy búracími
a demontážnymi prácami v ŽST Dubnica nad Váhom a Ilava. Všetky tieto práce prebiehali za
plnej prevádzky čo kládlo na zamestnancov veľké nároky. Rekonštrukcia oboch staničných
budov vrátane koľajiska vyžadovala rad ďaľších opatrení pri zabezpečovaní vlakovej dopravy.
Najvýznamnejšími stavebnými prácami v Ilave bolo vybudovanie železničného mosta
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s chodníkom, železničného mosta s podchodom a podchodu pre cestujúcu verejnosť. V Dubnici
nad Váhom sa medzi technicky najnáročnejšie stavebné objekty považovala prestavba
železničného mosta a podchod pre cestujúcich pri miestnej časti Šanghaj.
Popri ostatných problémoch bol dosť vážny problém dočasných prechodov pre prístup
cestujúcej verejnosti k vlakom a preto vybudovali dočasné nástupištia a prechody. Nové
dopravné kancelárie v Dubnici nad Váhom aj v Ilave boli dovzdané do predčasného užívania
už s novým zabezpečovacím zariadením SIMIS–W s obslužným pracoviskom ILTIS a novým
informačným systémom INISS – integrovaný informačný systém pre cestujúcu verejnosť.
Sťahovanie výpravcov zo starej dopravnej kancelárie do novej vyžadovalo výmenu softvéru
SIMIS- W a ILTIS aj so záverečnými testami. Celková doba trvania výmeny softvéru
a presťahovania obslužného pracoviska výpravcu do nových priestorov trvala 2 hodiny a bola
vykonaná v nočných hodinách. Možno konštatovať, že všetky rekonštrukčné práce na oboch
železničných staniciach boli v stanovenom termíne vykonané a ukončené. Rovnako ako
v Trenčianskej Teplej v roku 2014 budú práce pokračovať hlavne na úprave prístupových
komunikácií, chodníkov osvetlenia, parkovacích miest a aj samotných staničných budov. Už
v závere roka 2013 boli vykonané niektoré práce ako úprava terénu, rozvody nového
osvetlenia, osadenie nových stožiarov a staničných budov.
4. septembra navštívil našu železničnú stanicu generálny inšpektor železníc Ing.
Branislav Škamla, ktorý sa okrem prevádzkových záležitostí zaujímal aj o problematiku
pokračujúcej výstavby koridoru a o jednotlivé problémy s tým súvisiace. Všetky problémové
záležitosti - podchody v našej železničnej stanici, batožinový výťah, samotná rekonštrukcia
budovy, staničné budovy v Ilave a Dubnici nad Váhom, úprava prijímacích priestorov pre
verejnosť, predstaničné priestory a iné, teda problémy ktoré projektová dokumentácia neriešila
alebo neriešila komplexne si generálny inšpektor zapísal a sľúbil opätovnú návštevu spolu
s vedením GR ŽSR, aby mohli byť prijaté a vykonané opatrenia na ich odstránenie. Tak sa
skutočne aj stalo 20. novembra, kedy spolu s námestníkom pre rozvoj a infraštruktúru Ing.
Veselkom prešli celú stavbu, konštatovali skutkový stav a prisľúbili, že uvedená problematika
bude predmetom rokovania vedenia GR ŽSR. K niektorým vážnym záležitostiam ako
napríklad vzhľadu pôvodnej staničnej budovy železničnej stanice Ilava sa vyjadrili hneď v tom
zmysle, že budova rozhodne nemôže ostať v takom stave ako sa v súčasnosti nachádza.
Osobitnou kapitolou ostáva samotná budova ŽST Trenčianska Teplá. V súčasnej dobe na
obnovu budovy je už vyhotovený projekt a obnova by mala byť realizovaná v roku 2014. Stále
však nie je doriešený problém s budovou Pošty. Možností je viac. Odkúpenie a následná
rekonštrukcia v súlade so staničnou budovou alebo demolácia a následná úprava terénu
Definitívne stanovisko k tomuto problému však GR ŽSR doteraz nevydalo.
Hoci o činnosti organizácie TREŽ, ktorá prevádzkuje električku píšeme samostatne
v nasledujúcej kapitole, spomenieme stav uzatvorenej trate Trenčianska Teplá – Trenčianske
Teplice. Sporadické jazdy elektrického vlaku o ktoré je zo strany cestujúcej verejnosti značne
veľký záujem je len malou náplasťou nad stratou tejto trate. Stále veríme, že táto ekologicky
čistá trať bude voziť ľudí do kúpelného mesta, nehovoriac o atrakcii a jej historickej hodnote.
Veď okrem ľahšej dostupnosti a iných výhod by šlo aj o propagáciu kúpeľov, rozvoj turizmu
a návštevnosti kúpeľov Trenčianske Teplice.
V pridelených nesamostatných železničných staniciach Nemšová a Horné Srnie nedošlo
v roku 2013 k podstatnejším zmenám. Na trati Trenčianska Teplá – Nemšová – Horné Srnie je
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stále prevádzka osobných vlakov vykonávaná v utlmenom režime a menšom časovom rozsahu
ako tomu bolo v minulosti, čo si myslíme, že je na škodu veci vzhľadom na obslužnosť územia
a spojenia s krajským mestom Trenčín. Rovnako tak trať Nemšová – Lednické Rovne ktorá je
využívané len pre nákladnú dopravu.
Jazdy električky do Trenčianskych Teplíc.
Pravidelná premávka storočnej električky na trati zo železničnej stanice v našej obci do
Trenčianskych Teplíc skončila v roku 2011. Táto úzkorozchodná električka je svetovou raritou,
vagóny vyrobili na zákazku vo vagónke Tatra Studénka a premávajú dodnes. Prevádzku
električky do Trenčianskych Teplíc a späť, všetky sprievodné podujatia zabezpečuje nezisková
organizácia TREŽ. Riaditeľom organizácie je Dušan Nosál, ktorý sa stará, aby električka
pravidelne jeden raz do mesiaca vyšla na trať a pripravila pre cestujúcich nejaké prekvapenie,
propagáciu týchto podujatí zabezpečuje Juraj Ševčík. Bolo to na Veľkonočnú nedeľu, keď ani
snehová chumelica neodradila cestujúcich na slávnostnú jazdu sprevádzanú ľudovými piesňami
a veselou náladou, ktorú pripravila skupina skautov z Omšenia pod vedením Miriam
Bajzíkovej. Veselé jazdy električkou boli aj v máji pri otvorení kúpeľnej sezóny
v Trenčianskych Tepliciach a 1. júna počas Medzinárodného dňa detí, pre ktoré bol pripravený
bohatý program. O mesiac električka mala svoje 104. výročie, ktoré oslávili slávnostnou jazdou
elegantnej súpravy troch električiek sprevádzaných vozidlami – veteránmi. Dúfame, že jazdy
električkou budú častejšie, pretože je o ne veľký záujem či už zo strany obyvateľov obce aj
priľahkých miest. Jazda je pohodlná, vždy je tam príjemná atmosféra a hlavne bezpečne
dopraví cestujúcich do Trenčianskych Teplíc a späť na železničnú stanicu v našej obci. Veď
kedysi sme si nevedeli ani predstaviť , že by električka pravidelne nepremávala. A často vidíme
cestujúcich do kúpeľov Trenčianske Teplice, ktorí pobehujú po železničnej stanici a hľadajú
nejaký odvoz, nedočkajú sa, musia ísť do centra obce a cestovať ďalej autobusovou dopravou.
Preto pevne veríme, že sa ešte dožijeme pravidelnej premávky našej obľúbenej električky.
Poľnohospodárske družstvo TN - Opatová
Činnosť družstva sa nezmenila, je zameraná hlavne na poľnohospodársku výrobu s
malým podielom služieb.

V živočíšnej výrobe je hlavnou činnosťou výroba mlieka a chov jatočného
a zástavového dobytka. Podiel na tržbách dosiahli 48,5%.

V rastlinnej výrobe sa venovali produkcii obilnín, olejnín, cukrovej repy
a krmovín, podiel na tržbách bol 45,6% .

Služby boli zamerané na prenájom objektov, skladovanie, vývoz septikov
a služby v poľnohospodárstve s 5,9%-tným podielom na tržbách.
Počas celého hospodárskeho roka 2013 boli väčšinou zlé klimatické podmienky. Dažďová
jar spôsobila zlé opeľovanie plodín, hlavne repky a sóje a v letných mesiacoch brzdili normálny
rast plodín extrémne horúčavy, ktoré dosahovali teplotu až 400C. Najviac sa tieto
podmienky prejavili na produkcii sóje, kukurici a repky, čiastočne aj obilnín.
V roku 2013 nerealizovali žiadne projekty z fondov EÚ.
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Rastlinná výroba – celková produkcia
Produkt
Pšenica ozimná
Kukurica na zrno
Repka ozimná
Cukrová repa

Produkcia/t
780,0
188,7
205,6
2 905,5

Porovnanie s rokom 2012
zníženie o 68,0 ton
zníženie o 55,5t
zníženie o 21,9 ton
nárast o 97,7 percent vďaka dobrým
agrotechnickým postupom
35,7 pokles až o 42,5 percent

Sója

Hektárové výnosy t/ha

2011

2012

2013

Ozimná pšenica

4,53

4,12

3,87

Jarná pšenica

2,99

3,32

3,91

Kukurica na zrno

4,08

5,16

3,56

Repka ozimná

1,99

2,55

2,75

Sója

2,31

2,31

1,00

63,11

28,62

52,89

2,34

-

-

Cukrová repa
Slnečnica

Vyhodnotenie produkcie tržných plodín

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

Skutočná
produkcia/ t
780,00
100,00
205,60
188,70
2 905,50
35,70

Plán/t
838,00
90,00
175,00
345,00
3 021,00
72,00

Rozdiel/t
-58,00
10,00
30,60
-156,30
-115,50
-36,30

Plnenie
93,10%
111,11%
117,50%
54,70%
96,20%
49,60%

Nepriaznivé podmienky najviac postihli produkciu kukurice na zrno a sóje kde vznikol
výpadok tržieb 35.000 EUR. Ďalší výpadok tržieb spôsobil medziročný pokles cien uvedených
plodín približne o 40%, okrem cukrovej repy.
Celkové tržby rastlinnej výroby z vlastných výrobkov dosiahli 358.474 €, čo je menej o
65.470 € ako predchádzajúci rok.
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Aj keď tržby v rastlinnej výrobe boli nižšie, vďaka dotáciám vo výške 222.518 €
dosiahli kladný hospodársky výsledok vo výške 103 822 € , je to menej o 62 738 € ako v roku
2012.
Živočíšna výroba
Hlavnú činnosť živočíšnej výroby nezmenili, venovali sa produkcii mlieka a jatočného
dobytka. Produkcia mlieka pri zníženom stave dojníc bola 991 tisíc litrov, čo je menej o 165 tisíc
litrov ako v roku 2012. Predaných bolo 958 007 tisíc litrov mlieka. Priemerná realizačná cena
bola 0,316 €/liter, čo je o 0,028 €/liter viac ako v roku 2012. V roku 2013 bolo 62.243 kŕmnych
dní, priemerný počet dojníc bol 170,5 kusov a priemerná produkcia na dojnicu dosiahla 5 809
litrov.
Vyhodnotenie stavu hovädzieho dobytka a produkcie mlieka
Stav k 31.12.2013

Plán

Rozdiel

Stav hovädzieho dobytka

473 ks

515

-42 ks

Z toho dojníc

151 ks

205 ks

-54ks

991 tisíc litrov

1.098 tisíc
litrov

-107 tisíc litrov

Výroba mlieka

Tržby živočíšnej výroby z vlastných výrobkov dosiahli 382.016 €, čo je pokles o 10.974
€ spôsobený znížením produkcie. Tržby z predaja základného stáda dosiahli 50.374 €, čo je viac
o 3.790 € ako v roku 2012. Priame dotácie boli poskytnuté len v čiastke 15 433 € . Celkový
výsledok živočíšnej výroby je strata 302.584 €, čo je viac o 56.781 € ako v roku 2012.
Strata v živočíšnej výrobe sa stále prehlbuje a nie je možné ju nahradiť inými výnosmi. Výrobný
program živočíšnej výroby vyžaduje radikálnu reštrukturalizáciu, aby sa predišlo zvýšeniu
úverov družstva a jeho možnej likvidácii.
Služby - Tržby zo služieb dosiahli vo výške 46.561 €. Najväčší objem tržieb mali z prenájmu
objektov a to 40.627 €. Doprava a práce mechanizmami dosiahla tržby 3 375 € a ostatné
služby 2 559 €. Objem služieb klesol hlavne z dôvodu, že niektoré objekty odpredali nájomcom.
Celkový hospodársky výsledok družstva za
rok 2013 je

-222 048,00 eur.

Poľnohospodárske družstvo dostalo 244 598 € dotácií z PPA a sú započítané v celkových
prevádzkových výnosoch.
Obstaranie hmotných investícií
V roku 2013 mali obstarané investície vo výške 64.322 €, ktoré vložili do základného stáda
hovädzieho dobytka. Objem preinvestovaných prostriedkov v roku 2013 bol najnižší za
posledných 5 rokov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
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Prehľad obstarania investícií za roky 2009-2013
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

Objem investícií v €

107 813,00

92 225,00

197 444,00

107 217,00

64 322,00

Personálne obsadenie a mzdový vývoj družstva
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov za rok 2013 bol 38. Ročná produktivita práce
v tržbách dosiahla 20.712 € na prepočítaného pracovníka, čo je v podstate úroveň roku 2012.
Priemerná mesačná mzda na jedného prepočítaného pracovníka stúpla o 4,4% na 636 € .
V roku 2013 došlo opätovne k poklesu celkového majetku družstva o 192.467 € čo je priamym
dôsledkom vytvorenej straty 222.084 €. Stúpli krátkodobé záväzky o 62.734 € pre dočasnú
platobnú neschopnosť. Úverové zaťaženie sa podarilo znížiť o 22.382 € a celková výška úverov
je 340.900 € čo je 23,50% z celkového majetku. V roku 2013 došlo k odpredaju dlhodobých
cenných papierov NOVOMILK a.s. v počte 354 ks v nominálnej hodnote 11.750,- EUR a k
odpredaju nehnuteľnosti a to klimatizovaný sklad v zostatkovej hodnote 71.657 €. K iným
významným zmenám v roku 2013 nedošlo.
Družstvo nemá v zahraničí žiadnu organizačnú jednotku, nevynakladá žiadne náklady na
vedu a výskum. Po súvahovom dni nevznikli žiadne udalosti osobitného významu. Družstvo
vedie podvojnú účtovnú evidenciu v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnkov spracovávanú výpočtovou technikou s programovým vybavením
firmy AURUS, ktorej výstupy zodpovedajú podľa zákona o účtovníctve. Účtovná závierka
bola overená nezávislým audítorom D.E.A Consult Trenčín s r.o. členom SKAU č. licencie
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Považský cukor
Výrobný závod Považský cukor, a.s. patrí do skupiny Nordzucker a každoročne prispieva
k jej celkovej prosperite. V roku 2005 sa uskutočnila veľká prestavba cukrovaru a vedenie
cukrovaru naďalej vkladá investície do svojho rozvoja. Je to moderný novodobý cukrovar.
V tomto roku mali veľmi krátku kampaň, trvala 80,4 dňa. Napriek výborným technologickým
výsledkom sa im nepodarilo dosiahnuť plánovanú výrobu cukru. Spôsobil to hlavne
nedostatkom repy z dôvodu extrémne suchého počasia. Ťažkoštiavna kampaň trvala skoro dva
mesiace. Vďaka vloženým investíciám cukrovar dosiahol najvyššie denné priemerné spracovanie
repy v histórii – bolo to 5 629 ton denne.
Popis výsledkov a porovnanie s rokom 2012:
Popis
Spracovaná repa
Priemerné denné spracovanie
Výroba cukru
Cukor v ťažnej šťave

Merná jednotka
ton
ton/deň
ton
ton

Rok 2012
586 097
5 270
59 785
39 305

Rok 2013
452 606
5 529
43 027
24 302
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Spotreba tepla
kWh/t r.
Spotreba elektrickej energie
kWh/t r.
Spotreba vápenca
%/r
Čistota melasy
%
Priemerný evidenčný počet zamestnancov majú 177
 z toho stálych technicko-hospodárskych zamestnancov 68,
 stálych robotníkov 109,
 dočasných zamestnancov 83.

230,2
19,4
2,29
60,8

199,9
19,1
2,25
60,2

Schválený investičný rozpočet zamerali na úsporu tepla a spoluprácu s pestovateľmi. Počas
údržby a ťažkoštiavnej kampani realizovali vo výrobe 6. stupeň odparky, novú chladiacu vežu
a nevyhnutné investície k bezpečnej a plynulej prevádzke. Ukončili výstavbu repného
laboratória. Nainštalovali linku na spracovanie repných odpadkov z prania repy. V čističke
odpadových vôd ich úspešne premieňajú na bioplyn. Pre potreby trhu s cukrom dobudovali
linku na výrobu hygienického balenia cukru pre celú skupinu Nordzucker.
Dňa 29. mája 2013 sa uskutočnil v poradí už trinásty ročník Repného dňa spoločnosti
Považský cukor a.s. Partnerom a spoluorganizátorom podujatia bolo poľnohospodárske
družstvo DEVIO Nové Sady, ktoré poskytol na tento účel jednu zo svojich repných parciel. V
daždivom týždni na konci mája bol práve 29. máj ten slnečný a teplý, vďaka čomu si pozvaní
účastníci mohli vychutnať atmosféru Repného dňa priamo na poli, vypočuť si príhovory
organizátorov, pozrieť pokusné parcely cukrovej repy, ako aj mechanizáciu a vstupy spojené s
jej pestovaním prezentované partnermi Repného dňa. Potom sa k návštevníkom podujatia
prihovoril Dr. Gerd Jung, Senior Vice President spoločnosti Nordzucker a člen dozornej rady
Považského cukru a.s. Dr. Jung vyzdvihol pozíciu slovenských pestovateľov, ktorí sa v
skupine Nordzucker Group nachádzajú na popredných priečkach v hektárových výnosoch
polarizačného cukru. Taktiež pochválil aktuálne porasty na Slovensku, ktoré sú podľa jeho slov
tými najkrajšími, čo mal tento rok v Európe možnosť vidieť. Napriek menej úspešnému roku
2012 stále verí, že do roku 2020 ostáva pestovateľom dostatok času na elimináciu nedostatkov
a potrebný progres pre dosiahnutie vysokých úrod polarizačného cukru blížiacich sa k hodnote
20 t/ha, čo je aj cieľom projektu 20-20-20. Dr. Jung sa dotkol aktuálne veľmi horúcej témy
Spoločnej organizácie trhu s cukrom. Nordzucker podporuje postoj Európskeho parlamentu,
ktorý navrhuje zachovanie kvót a predlženie aktuálneho trhového poriadku do roku 2020. Na
druhej strane, Európska komisia a Rada ministrov presadzujú jeho ukončenie rokom 2015 resp.
2017. Konečné rozhodnutie by malo byť známe do konca Júna 2013, avšak posledné indície
nasvedčujú, že to bude ešte o niečo neskôr.. dIng. Michal Abelovič, MSc., nový predseda
predstavenstva spoločnosti Považský cukor, výstižne popísal prerod Považského cukru z malej
fabriky s lokálnou pôsobnosťou na významného regionálne hráča, ktorý okrem vlastnej
produkcie cukru, realizuje na svojich odbytových trhoch aj značný objem cukru vyrobeného
inými fabrikami skupiny Nordzucker. V mene Slovenského cukrovarníckeho spolku vyjadril
spokojnosť a vďaku Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska (ZPCRS) za spoločný postup
a intenzívnu kampaň s cieľom zachovania podpory pre pestovanie cukrovej repy aj v novom
programovacom období 2014-2020. Prvú časť podujatia uzavrel svojim príhovorom Ing.
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Richard Šulík, člen predstavenstva Považského cukru za agro - oblasť. Ten zdôraznil
nevyhnutnosť precízneho zabezpečenia všetkých oblastí agrotechniky cukrovej repy pre
dosiahnutie požadovaného cieľa v podobe vysokých výnosov cukru. Za najväčšiu výzvu
označil boj so zaburinenosťou a škodcami porastov a manažment prikrývania repných priziem
v mrazivých obdobiach repnej kampane.
16. novembra cukrovar Považský cukor pripravil Deň otvorených dverí. Záujem
o prehliadku cukrovaru bol veľký. Ľudia postupne prichádzali a v určitých časových
intervaloch ich sprevádzali pracovníci firmy. Záujemcovia si prezreli celý proces výroby cukru,
mali možnosť vidieť ako sa cukrovar rozvinul, zmodernizoval. Veď teraz pár zamestnancov
prostredníctvom počítačovej techniky ovláda celý proces varenia cukru. Na záver každý
účastník prehliadky dostal malý darček – drobné balenie cukru, prepisovačky a iné suveníry. k
prehliadky
Farnosť Trenčianska Teplá
V tomto roku vo farnosti nastala veľká zmena. Do inej farnosti odišiel Mons. Marek
Hriadel, ktorý pôsobil v obci ako správca farnosti sedem rokov. Všetci veriaci boli smutní, lebo
jeho pôsobenie v obci bolo neoceniteľné. Získal si dôveru veriacich, pre každého mal prívetivé
slovo, porozumenie s bolesťami a trápením každého občana, ktorý sa mu zdôveril. Staral sa
o duchovné povznesenie svojich veriacich. Venoval sa pedagogickej práci na miestnej základnej
škole, pripravil veľa nových prijímajúcich detí a birmovancov. Organizoval duchovné dni pre
mládež spojené so športom a súťažami. Významnou mierou sa postaral o zveľadenie kostola
a jeho okolia. Za jeho pôsobenia vymenili strechu, obnovili fasádu, kostol vymaľovali a dali
reštaurovať vzácne obrazy a sochy. Nádvorie kostola bolo upravené, vybudované nové
chodníky a krásne udržiavaný trávnik. Okrem toho dal postaviť kaplnku Panny Márie
Lurdskej a súsošie sedembolestnej Panny Márie s Ježišom. Zo skladovacích priestorov na
nádvorí vybudovali hygienické zariadenie pre veriacich a priestor pre kvetinárky. Prácu Mons.
Mareka Hriadela ocenilo aj vedenie obce a 30. júna mu udelilo Čestné občianstvo
obce, poďakovalo mu za jeho obetavú prácu a zaželalo na novom pôsobisku veľa nových
úspechov. Jeho nástupcom sa stal duchovný otec Mgr. Ján Vallo.
Pokrstené deti
z toho dievčat
chlapcov
Sviatosť 1. svätého prijímania prijalo
Birmovaných bolo
Počet sobášov v kostole
Pohreby spolu
z toho žien
mužov

29
15
14
32 detí
88 veriacich
12
55
32
23

Nový správca farnosti monsignor Ján Vallo v septembri zorganizoval v rámci roka svätého
Cyrila a Metoda zájazd na púť do nemeckého Ellwangenu. Na púti sa stretli aj so Slovákmi
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žijúcimi v Mníchove. Za prítomnosti veľvyslanca Slovenska v Nemecku a primátora mesta
Allwangen sa zúčastnili na svätej omši. Na spiatočnej ceste sa zastavili v pútnickom meste
Altofing, kde tiež absolvovali svätú omšu. Potom v Bavorsku navštívili rodisko emeritného
pápeža Benedikta XVI. mesto Marktl am Inn, pomodlili sa v kostole, kde bol pápež pokrstený
a videli aj jeho rodný dom. Účastníci zájazdu si z tejto cesty odniesli nezabudnuteľné
duchovné zážitky.
Hasičský zbor
Vianočné sviatky a Silvester sa každému spájajú s radosťou. Nie každý si však môže
užiť vianočnú atmosféru doma. Medzi tých, ktorí musia bdieť nad bezpečnosťou, sú aj hasiči.
A tohoročné sviatky to mali veru pestré. Pár minút po polnoci z 24. na 25. decembra strhlo
strechy a popadali stromy vo viacerých oblastiach Slovenska, na Liptove, najmä
v Demänovskej doline, na Orave, v Piešťanoch aj v Trenčíne. Preto mali hasiči veľa práce
s odstraňovaním stromov a konárov z vozoviek, spadnutých stĺpov elektrického vedenia. Hoci
majú hasiči počas sviatkov voľnejší pracovný režim, v pohotovosti sú stále. Tak je to aj s našimi
obecnými hasičmi. Musia byť stále pripravení na výjazdy a zásahy rôzneho druhu, hoci veľké
požiare sa im zatiaľ vyhýbajú. V našej obci požiarnu ochranu zabezpečuje obecný hasičský
zbor a dobrovoľný hasičský zbor, spolu majú 30 členov. Obecný hasičský zbor tvorí desať
členov. Veliteľom je Martin Jakúbek, predsedom Andrej Dobiaš. Ako strojníci pracujú:
Martin Brezovský, Vladimír Samák, členmi výjazdovej jednotky sú Miroslav Janiš, Rastislav
Janiš, Martin Debnár, Marek Sklenár, Jozef Novák a Branislav Kučera. Každý z
menovaných úspešne absolvoval základnú prípravu hasičských jednotiek. Piati z členov zboru
majú osvedčenie na používanie dýchacích prístrojov v zadymených priestoroch. Tento rok
zasahovali pri požiari rodinného domu v Dobrej a pri požiari strniska v katastri obce. V júli
zorganizovali námetové cvičenie zamerané na spoluprácu hasičských jednotiek okolitých obcí.
Bolo prítomných 34 členov hasičských jednotiek, použili 540 metrov hadíc a 20 kusov hasičskej
techniky. Okrem toho zabezpečovali službu počas pálenia ohňov na Ďura aj pri
medzinárodnom futbalovom stretnutí v Dubnici nad Váhom. V priebehu roka robia ukážky
pohotovosti a zásahov počas požiarov pre deti a počas verejných podujatí. V dobrovoľnom
hasičskom zbore pôsobí od minulého roku aj súťažné družstvo žien a najnovšie aj družstvo
dorastencov. Družstvo žien pracuje v zložení: Alžbeta Petrechová, Natália Balajová, Natália
Dobiašová, Lívia Potočná, Alena Dobiašová, Simona Váleková, Veronika Balajová, Lenka
Ferencová. Zúčastňujú sa na rôznych podujatiach zboru a pomáhajú pri organizovaní
hasičských súťaží. Dorastenci a ešte len pripravujú a trénujú na budúcu sezónu. Sú to Martin
Daňo, Zdeno Buček, Tomáš Zámečník, Šimon Robota, Ján Frýdecký a Dominik Porubský.
Dobrovoľný zbor organizujú rôzne súťaže v okolitých obciach a venujú sa preventívnej
činnosti. Dlhoročnými členmi dobrovoľného zboru je prednostka obce RNDr. Zuzana
Sklenárová, jej dcéra Zuzana, Jozefína Kotúčová, Ján Frýdecký a Peter Kotúč. Cieľom našich
hasičov je pomáhať ľuďom v núdzi a plniť hlavné poslanie vyjadrené v týchto slovách: „Bohu
na slávu, blížnemu na pomoc“.
Základná škola
O tom, že naša škola to myslí s kvalitou vzdelávania vážne, hovorí jej motto : Kým
nevieme, kde sme a kam sa chceme dostať, nemáme ako zistiť, či napredujeme.
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Potvrdzuje to aj svojou dobrovoľnou účasťou na projekte KOMPARO, v rámci ktorého
sú periodicky testovaní žiaci základných škôl a osemročných gymnázií. 7. novembra 2013
písalo 9 986 žiakov 8. ročníka zo 428 základných škôl testy KOMPARO z matematiky, zo
slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedného bloku, zo spoločenskovedného bloku a zo
všeobecných študijných predpokladov. Výsledkami svojich žiakov v matematike a v
spoločenskovednom bloku sa škola zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl.
Riaditeľkou školy je naďalej Mgr. Ivana Berec Majorošová.
Rada školy pracovala v nasledujúcom zložení:
Predseda
Mgr. Viera Damboráková
Pedagogický zamestnanec Mgr. Beáta Vavrová
Beáta Komorníková
Zástupcovia rodičov
Ján Frýdecký
Ing. Daniela Kohútová
Peter Kadlec
Mária Robotová
Zástupcovia zriaďovateľa Milan Kubík
Ing. Milan Hudcovský
RNDr. Miroslav Sklenár
Mgr. Marek Hriadel
Údaje o počte žiakov : celkový počet žiakov školy: 266
počet tried: 16
Škola má 15 učební, ktoré sa využívajú na denné vyučovanie pre triedy, 8 odborných učební (2
počítačové učebne, hudobná výchova, anglický jazyk, nemecký jazyk, prírodopis, fyzika,
chémia), dve telocvične, školskú jedáleň, štyri oddelenia školského klubu, školskú knižnicu.
Učebné pomôcky pravidelne dopĺňa podľa potrieb a požiadaviek vyučujúcich. Učebne jazykov
sú doplnené najmodernejšími učebnicami a literatúrou. Nástenné tabule a jazykové tabuľky sú
k dispozícii každému žiakovi. V súlade so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu je
úroveň zabezpečenia učebnými pomôckami, vybavením kabinetov a odborných učební na veľmi
dobrej úrovni. Priestory školy sú vymaľované a čisté. Škola je zateplená a má vymenené všetky
okná. Vo všetkých učebniach sú zakúpené nové lavice a stoličky, v triedach sú vymenené
tabule. Boli dobudované ihriská a bežecké dráhy.
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na stredné školy:
Prihlásených bolo 19 žiakov, prijatí boli všetci. Najviac žiakov sa prihlásilo na 4-ročné stredné
odborné školy – 5 žiakov, na 3-ročné stredné odborné školy 3 žiaci, na bilingválne gymnázium
tiež 3 žiaci, na strednú priemyselnú školu sa prihlásili 2 žiaci, na obchodnú akadémiu 2 žiaci,
na 4-ročné gymnázium 2 žiaci, na konzervatórium 1 žiak a na hotelovú akadémiu 1 žiak.
Škola pravidelne prezentuje svoje aktivity na internetovej stránke. V rámci Dňa rodičov a
školy škola spolupracuje so strednými školami v kraji. Študenti spoločne so svojimi pedagógmi
prezentujú svoju školu a jednotlivé učebné odbory.
Silnou stránkou školy je, že má veľmi dobrý a vysoko kvalifikovaný pedagogický zbor
o čom svedčí aj vysoká úspešnosť žiakov v prijímaní na stredné školy. Pre svojich žiakov
pripravuje veľký výber voľno časových aktivít na základe čoho škola dosahuje veľmi dobré
výsledky najmä v športových a vedomostných súťažiach.
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Zo 40 základných škôl v okrese sa naša škola v celkovom hodnotení umiestnila na 11.mieste vo
vedomostných súťažiach a na 14. mieste v športových súťažiach.
V škole pracovali nasledujúce krúžky:
Názov krúžku
Aj PC vie čarovať + šach
Anglický jazyk hrou
Bystré hlavičky + šikovné ručičky
Floorbal chlapci 5. - 6. roč.
Florbal dievčatá 5. - 9.roč
Florbal chlapci 7. - 9. roč.
Športové hry 3.-4.roč.
Gymnastika + Vybíjaná
PC- junior
Stolný tenis
Školský klub detí 1
Školský klub detí
Školský klub detí 3
Školský klub detí 4
Športové hry
Tanečný aerobik
Tvorivá práca s učebnicou Matematiky
Tvorivá práca s učebnicou Slovenského
jazyka
Spolu záujmové krúžky
Školský klub detí

Počet
žiakov
18
13
13
19
15
20
13
12
14
13
23
25
21
22
11
14
11
14

Počet
krúžkov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

200
91

14
4

1
1
1
1

Vedúci krúžku
Mgr. Martin Genzor
Miroslava Hiblerová
Mgr. Lucia Gancarčíková
Mgr. Róbert Hasidlo
Mgr. Róbert Hasidlo
Mgr. Róbert Hasidlo
Mgr. Róbert Hasidlo
Mgr. Zuzana Hiadlovská
Mgr. Ingrid Lysáková
Mgr. Róbert Hasidlo
Bc Silvia Kadlecová
Anna Neupauerová
Mgr. Veronika Pažitná
Mgr. Petra Ozimá
Mgr. Róbert Hasidlo
Mgr. Veronika Pažitná
Mgr. Marta Brunovská
Mgr. Martina Ravasová

V priebehu celého školského roka škola okrem základného vyučovacieho procesu
pripravila pre svojich žiakov veľa aktivít a podujatí. Navštívili svojich spolužiakov
v družobnej škole v Uherskom Ostrohu, kde strávili dva zaujímavé dni. Potom pripravili
v školskej knižnici veľmi peknú výstavu pod názvom JESEŇ – PANI BOHATÁ – boli tam
výrobky a dekorácie z jesenných plodov.
Žiaci 6. a 7. ročníkov získali nezabudnuteľné poznatky na literárnej a dejepisnej exkurzii
v Martine. Navštívili Slovenskú národnú knižnicu, múzeum J. C. Hronského a samozrejme, že
si prezreli Národný cintorín, kde mali možnosť vidieť náhrobné pomníky významných
slovenských národovcov, spisovateľov, buditeľov a umelcov. Žiaci 8. a 9. ročníkov zasa
navštívili hlavné mesto Slovenska Bratislavu, kde navštívili interaktívnu expozíciu Detského
múzea pod názvom O troch centoch. Tam sa preniesli do sveta peňazí a mohli si vyskúšať aké
ťažké je peniaze zarobiť, rozumne ich investovať a pritom zhodnotiť. Potom ich privítala
poslankyňa Národnej rady SR Ing. Magda Kováčová, ktorá ich umožnila prehliadku budovy
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Národnej rady a účasť na rokovaní poslancov s ktorými mali možnosť aj diskutovať. Prezreli si
Bratislavský hrad a exponáty, ktoré boli zachránené počas požiaru hradu Krásna Hôrka.
Žiaci 8. a 9. ročníka pripravili pre svojich spolužiakov III. ročník podujatia Nočná škola, ktoré
sa konalo 17. – 18. mája v priestoroch školy pod názvom „ Bitka o trón ríše Fantázie „.
Výborné výsledky získali žiaci školy v nasledujúcich súťažiach:
 Žiaci 7.A triedy Jakub Svrbík, Matej Porošinec a Daniel Baláž získali krásne 3.miesto
v regionálnom kole Vedomostnej súťaže o Olympizme 2013.
 Veronika Masárová z 9.A triedy získala krásne 2.miesto v obvodnom kole
súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec a postúpila do krajského kola.
 Jakub Svrbík zo 7.A triedy získal 3.miesto v obvodnom kole dejepisnej olympiády a
Daniel Baláž 10. miesto v obvodnom kole dejepisnej olympiády.
 Veronika Masárová z 9.A triedy získala 1.miesto v obvodnom kole Rozprávkového
vretienka.
 Zuzana Svitanová, Aďka Pružincová, Sonia Slimeneová, Diana Štrauchová, Mária
Svitanová získali 3. miesto v obvodnom kole stolného tenisu.
 Dominika Gunárová z 8.A. triedy sa stala víťazkou speváckej súťaže Trenčianske
hodiny.
 Odborná porota a združenie Detský čin roka vybrala spomedzi 8186 skutkov do
kategórie Pomoc prírode skutok, ktorý vykonal žiak našej školy Jakub Svrbík, žiak 7.
triedy.
Tu je jeho príbeh: „ V zime, keď bol ešte tuhý mráz, tak som sa sem–tam pozeral z okna
a pozoroval srnky. Tiež mi napadlo, aké ťažké musí byť nájsť potravu v zamrznutej zemi.
Preto som sa rozhodol, že im pomôžem. Keď sme boli u dedka, opýtal som sa ho, či nemá nejaké
seno alebo suchú trávu a on mi vraví: „Však tam u babky v Opatovej máme plnú povalu.“
S otcom sme teda šli po to seno, dali ho do vriec a odviezli do Prílesa, kde bývam. Ešte v lete
pred rokom som sa len tak motal po poli a uvidel som pod jedným kríkom železný, hrdzavý, ale
pevný krmník. Asi ho tam niekedy dávno nejaký poľovník doniesol. Tak mi napadlo, že by som
ho mohol presunúť bližšie k nášmu domu, aby som mohol tie srnky pozorovať. Potom som tam
zaniesol seno a tiež mi napadlo, že tam v šope máme sušenú kukuricu, tak som ju vylámal do
krmníka, aby sa aj vtáky mohli najesť. Raz k nám prišla sestrina spolužiačka s otcom, ktorý je
poľovník, preto som sa ho spýtal, či by mi niekde nemohol zohnať soľ na lízanie pre srnky. A on
mi o dva týždne tú soľ zohnal. Keď som sa na to pozrel, vyzeralo to ako kvádre, z ktorých je
postavený náš dom, ale dúfam, že to srnkám nebude vadiť. Potom som to zaniesol ku krmníku
a pozoroval pri tom zajace. Myslím si, že som týmto činom pomohol srnkám k prežitiu studenej
zimy.“
Žiaci základnej školy dosahujú dobré výsledky aj v športových súťažiach. Najväčší úspech
získali starší žiaci a to 1. miesto vo florbale. Pekné druhé miesto získali staršie a mladšie
žiačky vo veľkom futbale a mladšie žiačky vo vybíjanej. Žiaci 7. Ročníka absolvovali týždenný
lyžiarsky výcvik na Homôlke a žiaci 3. ročníka plavecký výcvik v Novej Dubnici.
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Škola sa zapojila do súťaže „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktorú vyhlásila
Slovenská pedagogická knižnica. Základná téma bola: Školské knižnice – Brána do života.
Cieľom akcie bolo zábavnou formou pracovať s knihou, podporiť vzťah žiakov ku knihe,
k čítaniu a získavaniu nových poznatkov. Do akcie sa zapojili všetci žiaci školy. Nižšie
ročníky vyrábali pexesá, domino, leporelá s vlastnými ilustráciami a básničkami. Starší žiaci
tvorili knihy pre jednotlivé vyučovacie predmety. Tak vzniklo 16 vynikajúcich kníh, ktoré
zostali v knižnici a žiaci si ich mohli požičiavať a čerpať z nich informácie pre jednotlivé
predmety.
V októbri pripravila škola aranžérsku výstavu PLODY JESENE, jej motto bolo Jeseň – pani
bohatá. Žiaci priniesli z domácich záhrad plody jesene, pestrofarebné lístie, šišky, vetvičky
a gaštany. Tak vznikla zaujímavá výstava ručných prác žiakov, kde využili svoju fantáziu
a zručnosť.
Ďalšou zaujímavosť udalosťou bola výstava plazov v školskej telocvični. Žiaci mali možnosť
vidieť menšie aj väčšie plazy, pavúky, jašterice a vypočuť si podrobnú prednášku o živote
plazov. Bolo to veľmi zaujímavé a žiaci v tesnej blízkosti mohli pozorovať reakcie a chovanie
zvierat. Napríklad videli aj zvliekanie hadov z kože. Táto výstava zanechala u žiakov
nezabudnuteľné a neobvyklé zážitky.
V školskom roku 2012/13 škola vyzbierala celkom 14 277 kg papiera.
Najaktívnejší v zbere papiera boli žiaci v nasledujúcich triedach - nazbierali:
Viktória Trusková
II.B
789 kg
Veronika Trusková
VII.A
789 kg
Adam Vácval
III.A
723,5 kg
Najaktívnejšie triedy:
II. B nazbierala 2088 kg papiera
III.A
1573,5 kg
V.A
1313 kg
I.A
1291 kg
I.B
1273,7 kg
Najmenej papiera nazbierala VI.B trieda – iba 76,25 kg.
Špeciálna základná škola a Praktická škola internátna
pracuje v nasledujúcom zložení:
Riaditeľka školy
Mgr. Eva Ševčíková
Vedúca výchovy
Emília Ružičková
Vedúca materiálneho zásobovania
Ing. Darina Bežáková
Vedúca školskej jedálne
Elena Holá
Vedúca hospodárskeho úseku
Anna Šušuková
Rada školy
Predseda
Mgr. Eva Yilmazová
Za pedagogických pracovníkov
Anna Ondrovičová
Mária Ronec Gurinová
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Za rodičov

Za odbor školstva

Pedagogickí zamestnanci
Mgr. Katarína Adamíková
Mgr. Silvia Búryová
Mgr. Jana Karellová
Mgr. Darinka Bežáková
Mgr. Eva Yilmazová
Mgr. Magdaléna Granačková
Emília Rúžičková
Jarmila Orthová
Mária Gurínová
Júlia Gunárová
Monika Heldáková

Ján Bulko
Jana Koláriková
Blažena Vicenová
Mgr. Tomáš Rapaič
Mgr. Iveta Kováčiková
Mgr. Jarmila Rajnincová
Mgr. Mária Tepličková
Mgr. Anna Turanová
Učiteľka 1.-4. /A,B variant
Učiteľka 5.-10./ A,B variant
Učiteľka 8.-10./A,B variant
Učiteľka 1.
Učiteľka 1.-2.
Učiteľka 2.-3.
Vedúca výchovy
Vychovávateľka
Vychovávateľka
Vychovávateľka
Katechétka

Špeciálna základná škola má tri triedy, v ktorých sa učí 22 žiakov, z ktorých je 6 zaradených
do skupiny A a 13 do skupiny B.
Praktická škola internátna ma tiež tri triedy, v ktorých sa učí 16 žiakov, z toho v 1. ročníku je
6 žiakov, v 2. ročníku sú 4 žiaci, v 3. ročníku je 5 žiakov. V januári jedna žiačka ukončila zo
zdravotných dôvodov praktickú školu internátnu.
Škola má vytvorenú webová stránku, ktorá umožňuje verejnosti získať presné informácie o
živote školy, čím si upevňuje svoj pozitívny imidž. Vedenie školy vytvorilo propagačný
materiál o oboch školách a tak umožnila rodičom rozhodnúť sa o výbere školy pre svoje dieťa so
zdravotným znevýhodnením. Riaditeľka školy pravidelne prispieva do obecného časopisu
Teplanský občasník, čo tiež zvyšuje záujem obyvateľov o školu.
Žiaci školy svojimi keramickými výrobkami prispeli k oslavám 111. výročia Považského
cukrovaru a 900. výročia obce Dobrá.
Obyvatelia obce zasa pomohli škole pri zbere papiera, vyzberali 2.500 kg papiera za ktorý
zakúpili hygienické vreckovky a toaletný papier pre školu.
Jednotlivé aktivity škola realizovala v súlade s celoročným plánom, v koordinácii s vedením
školy a metodickým združením.
V škole pracujú aj záujmové krúžky, ktoré sa venujú tvorivej činnosti žiakov. Sú to:
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„Tvorivé dielne“ - navštevovalo ich 10 žiakov. Činnosť bola zameraná na rozvíjanie
predstavivosti, zručnosti, jemnej motoriky, na dodržiavanie ľudových tradícií, osvojovanie
technických zručností pri tvorbe dekoratívnych prác. Tiež na poznávanie rastlín a ich využitie
pri tvorbe herbáru, upevňovanie vzťahu k najbližším – výroba darčekových predmetov. Pri
prácach využívali odpadový materiál, tempery, papier, prírodný materiál.
Svojimi prácami sa žiaci zapájali do súťaží v iných školách – napríklad SAFARI, Moje
zvieratko, Bohúňová paleta, súťaže na ochranu životného prostredia. Výrobky využili na
prípravu metodických dní, ako napríklad jesenné variácie, Deň ružových okuliarov, benefičný
koncert – Anjelské krídla, ale aj na výzdobu priestorov školy.
„Šikovné ruky motivované literárnou predlohou“ – tento krúžok navštevovalo 9 žiakov.
Cieľom bolo budovanie komunikácie, kreativity a spontánnosti a tento bol splnený. Krúžok bol
realizovaný 1x týždenne po 2 hodiny. V rámci krúžku žiaci čítali, reprodukovali, počúvali CD
s nahrávkami klasických slovenských rozprávok. Pri vyrábaní postavičiek k jednotlivým
rozprávkam nadobúdali praktické zručnosti s prírodným a odpadovým materiálom. Pri
vymýšľaní vlastných príbehov si deti rozvíjali komunikáciu a cibrili pamäť. Najväčším
úspechom bolo vystúpenie v projekte „Hodina deťom“ – v Kultúrnom dome Dubnici nad
Váhom, ktorý pripravila špeciálna základná škola Dubnica nad Váhom. Tohoročné zadanie
„Kúzla a čary“ sme prezentovali divadelným predstavením – POSLEDNÉ KÚZLO TATKA
ŠMOLKA. Žiaci pekne reprezentovali našu školu, za čo im patrí pochvala.
„Športovo relaxačný“ krúžok navštevovalo 9 žiakov. Cieľom bolo prispieť k zvyšovaniu
telesného a duševného rozvoja a zdravia detí. Krúžková činnosť realizovali v popoludňajších
hodinách a bola zameraná na zvyšovanie telesnej aktivity detí, odstránenie rutinných pohybov,
pobytu na čerstvom vzduchu, upevňovanie zdravia, využívanie postrehu, súťaživosti,
vzájomného rešpektu a prekonávanie určených prekážok pri športových aktivitách. Športové
aktivity praktizovali vždy za priaznivého počasia celoročne na školskom dvore alebo v teréne,
počas nepriaznivého počasia v školskej telocvični. Žiaci radi navštevovali krúžkovú činnosť
a s nadšením sa zúčastňovali všetkých športovo-relaxačných aktivít.
V škole pracuje žiacky parlament. Je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadruje
záujmy žiakov. Pomáha pri plánovaní a realizácii školského života. Celoročne sa podieľa na
organizovaní jednotlivých aktivít žiakov školy, presadzuje a chráni záujmy žiakov, rieši
prípadne priestupky žiakov a usmerňuje nevhodné správanie v škole a mimo školy. Zároveň
vylepšuje vzájomné vzťahy medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami, odstraňuje
vzájomné nedorozumenia a predchádza im.
V tomto školskom roku škola dostala novú fasádu a je zateplená, čo prispelo k novému
komfortu pri vyučovaní a tvorivej činnosti žiakov.
Prvé jarné dni využívala škola na prípravu fašiangových sviatkov a školskej súťaže
Superstar, na ktorú sa žiaci veľmi tešili. Firma BISBUS škole poskytla bezplatne autobus
a opreto mohli uskutočniť zájazd do Zoologickej záhrady Lešná, ktorý spojili s návštevou
družobnej školy v Uherskom Hradišti, kde vystúpili s kultúrnym programom Na krídlach
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motýľa. Aj ďalšie organizácie obce pomáhajú škole pri zabezpečovaní jednotlivých podujatí
a ochotne pomôžu finančnými čiastkami. Je to najmä predajňa potravín BONA, predajňa
HANINEC, Market Gazdík, pekáreň Marek, mäsovýroba Hôrka. Pomáhajú aj občania, či
poukázaním 2% dane z príjmov fyzickej osoby alebo vykonaním drobnej služby. Veľkú oporu
má škola na obecnom úrade, ktorý im tiež poskytuje finančnú aj materiálnu pomoc.
Pri príležitosti veľkonočných sviatkov škola pripravila výstavu ručných prác svojich
žiakov pod názvom „Čaro veľkonočnej tradície v rukách človeka ukryté“ a zároveň vyhlásila
Deň otvorených dverí, aby občania mali možnosť nahliadnuť do ich školského života.
V apríli sa škola zapojila do týždňa environmentálnych aktivít pri príležitosti Dňa
Zeme. Žiaci v jednotlivých triedach za pomoci triednych učiteliek vyhotovili nástenky, kde boli
uvedené udalosti súvisiace s ochranou našej prírody, ľudskými aktivitami a problémami
životného prostredia. V II.A. triede Praktickej školy besedovali učiteľky so žiakmi na tému
Životné prostredie v našom okolí. Ako môžeme prispieť k zlepšeniu životného prostredia.
Zároveň žiakom premietli filmy s ekologickou tematikou. Potom sa žiaci v jednotlivých
triedach pod vedením triednych učiteliek zaoberali tvorivou pracovnou činnosťou zameranou
na zhotovenie výrobkov z odpadového materiálu. 25. apríla sa celá škola pod vedením učiteliek
a vychovávateliek zapojila do jarného čistenie povodia rieky Teplička, okolia a ulíc našej obce.
Ďalšou činnosťou boli environmentálne hry a aktivity v školskej jedálni, kde deti hrali Pexeso
ZOO, riešili pracovné listy, osem smerovky a hádanky s heslom „Zasaď krík, zakop ponožku...“
Škola udržiava spoluprácu so Základnou a Materskou školou špeciálnou v Uherskom
Hradišti. Vymieňajú si skúsenosti z každodennej práci s deťmi a žiakmi, ktorí sú zdravotne
znevýhodnení. Pretože skonštatovali, že špeciálne školstvo nepozná medzinárodné hranice,
dohodli sa, že budú spoločne rozvíjať výchovnú a vzdelávaciu činnosť žiakov. Do našej
obecnej školy v rámci podujatia „Deň otvorených dverí“ pricestoval z Uherského Hradišťa
riaditeľ školy Mgr. Karel Zerzáň a pani Mgr. Klárika Černá. Vo svojom úvodnom príhovore
riaditeľka školy Mgr. Eva Ševčíková povedala:
„Pre špeciálneho pedagóga je krásny pocit vedieť, že existujú ľudia, ktorí sa na svet zdravotne
znevýhodnených dívajú rovnakými očami ...“.
Začiatkom júna sa žiaci mladších ročníkov zúčastnili Dňa hier a zábavy na Špeciálnej
základnej škole v Trenčíne. Privítala ich riaditeľka školy a primátor mesta Trenčín Richard
Rybníček, ktorý poprial súťažiacim veľa športových úspechov, ale hlavne bez ujmy na zdraví.
Žiaci boli rozdelení podľa veku do jednotlivých športových disciplín - beh na 60 metrov, skok
do diaľky a vrh guľou. Športovému dňu však neprialo priaznivé počasie a preto zvyšok času
deti strávili v interiéri školy pri diskotéke. Na záver v priestoroch telocvični vyhodnotili
jednotlivé disciplíny. Za našu školu Kristián Bota, žiak 7. ročníka vybojoval krásne 2. miesto v
behu na 60 metrov. Škola získala aj cenu útechy od pani riaditeľky.
V rámci projektu Zelená škola žiaci Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy
internátnej absolvovali exkurziu na čističku odpadových vôd v Kamenickej Doline. Odborný
výklad im predniesol Ondrej Nemec, ktorý ich zoznámil s celým systémom čistenia vody až po
finálny prívod pitnej vody do našich domácnosti. Ide o najkvalitnejšiu pitnú vodu v okolí
Trenčianskych Teplíc, až po miestnu časť Dobrá - Trenčianska Teplá. Voda steká prirodzenou
cestou, jedná sa o gravitačný prameň. Na záver si žiaci urobili pár spomienkových fotografií a
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odniesli si nielen pekné suveníry od Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, ale aj
zaujímavé zážitky.
Vedenie školy sa zapojilo do projektu Škola podporujúca zdravie a v rámci tejto
akcie pripravilo metodický deň so zameraním na zdravú výživu. Pozvaným hosťom predviedli
ukážku vyučovacej hodiny o zdravej výžive, pohostili ich vitamínovými šťavami z ovocia
a zeleniny. Prítomní boli miestni skauti, občania aj členky speváckej skupiny Teplanka.
Pochutnali si na pripravených dobrotách, aj si spolu zaspievali. Pozvali aj malých škôlkarov,
ktorých pohostili sladkou šťavou z červenej repy, ktorú uvarili žiaci školy. Víťaz súťaže
„Svetluška“ Dávid Šarišský zaspieval svoju víťaznú pesničku. Deti obdivovali krásne výrobky
z jesenných plodov a tešili sa, že získali nových kamarátov.
V spolupráci so skautmi škola pripravila v zasadačke Požiarnej zbrojnice mikulášske
predstavenie Ako čerti s ježibabou žili. Pozvali rodičov, bývalých žiakov a spoluobčanov
a všetci sa dobre zabavili. Na záver prišiel Mikuláš a rozdal deťom sladké balíčky. Ukončenie
starého roku oslávili benefičným koncertom Vianočný sen pre rodičov a obyvateľov obce.
Zároveň pre občanov pripravili aj výstavu svojich výrobkov - Ruky, nástroj tvorivosti.
Materská škola
Pre materskú školu bol tento rok aj výročím, kedy uplynulo 10 rokov od doby, keď škola
prešla pod správu obce. Materská škola v obci sa spojila s materskou školou v miestnej časti
Dobrá a pomaly si začala zvykať na nové podmienky a plniť všetky stanovené úlohy. Pre
riaditeľku školy Naďu Petrovú, ktorá vyhrala konkurz na túto funkciu, to bola nová a ťažká
úloha. Musela riešiť nielen pedagogické a metodické úlohy školy, ale aj ekonomické, rozpočtové,
majetkové a iné s tým súvisiace záležitosti. Toto sa jej podarilo za pomoci vedenia obce
a kolektívu školy postupne úspešne zvládnuť. V tejto funkcii pôsobí doteraz. Škola oslávila
toto výročie slávnostným zasadaním na ktoré pozvala významných hostí, bývalých
spolupracovníkov, rodičov detí a sponzorov. Čestným hosťom bol starosta obce In. Milan
Berec. Riaditeľka školy v krátkosti zhodnotila prácu za uplynulé obdobie, kde konštatovala,
že hlavným cieľom školy je pripraviť deti na školské vzdelávanie a začlenenie sa do kolektívu
pred vstupom do základnej školy. Ku každému dieťaťu sa snažia pristupovať individuálne
a vyzdvihovať jeho schopnosti a danosti. Ocenila prácu učiteliek, ktoré sa stále vzdelávajú
a vnášajú do svojej práce nové metódy. Na základe štátneho vzdelávacieho programu vytvorili
samostatný vzdelávací program „Poďme spolu zdravo rásť“ do ktorého zaviedli nový systém
práce s deťmi. Aktívne spolupracujú s obcou, cítia jej podporu a ústretovosť, ktorú si vážia
a svoju prácu s deťmi s radosťou prezentujú na rôznych spoločenských vystúpeniach v rámci
obce a kraja. Pani riaditeľka vyzdvihla aj prácu učiteľky Štefánie Fabovej, ktorá v roku 2008
získala ocenenie „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja“ za dlhoročnú prácu pri výchove
a vzdelávaní detí materskej školy. Tiež ocenila spoluprácu s rodičmi, s Radou školy, so
základnou školou, ktorá im pravidelne umožňuje navštevovať telocvičňu, učebne s počítačmi
a poskytuje pomoc pri testovaní detí. Aj jednotlivci často pomáhajú škole, napríklad Stanislav
Vyhlídal so skupinou skautov natreli zariadenie detského ihriska pestrými farbami, ktoré
sponzorsky poskytla Slavomíra Stískalová. Spomenula aj úspešné projekty školy. Napríklad
škola sa pravidelne zapája do projektu Veselé zúbky, kde učia deti starať sa o svoj chrup
a dodržiavať ústnu hygienu. V spolupráci s obecnou drogériou MARKET v tomto roku pozvali
rodičov svojich žiakov a deti im predniesli piesne a básne o čistých zúbkoch. Prítomná bola
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dentálna hygienička Viera Štefková, ktorá ukázala zásady správneho čistenia zubov,
starostlivosti o ústnu dutinu a vhodného stravovania, upozornila na dôležitosť prevencie. Deti
na tomto podujatí nakreslili pekné obrázky, ktoré drogéria MARKET vyhodnotí a víťazné
kresby odmení vhodnými darčekmi.
V materskej škole oslávili aj fašiangový týždeň a pre deti pripravili krásny karneval. Deti
boli vyobliekané v zaujímavých kostýmoch, aj pani učiteľky boli v maskách. Karnevalový
sprievod obohatili staršie deti peknými piesňami a básničkami. Samozrejme nechýbali chutné
šišky a odmena pre najkrajšie masky. Hlavným zabávačom bol Šašo, ktorý pripravil pre deti
zaujímavé hry a tance. Takýto karneval pripravili aj pre deti v prevádzke Dobrá.
V rámci osláv Medzinárodného dňa detí pripravili učiteľky pre svojich zverencov súťaž
„V Rozprávkove“, čiže putovanie po rozprávkovej krajine. Putovanie bolo spojené so súťažami
počas ktorých museli deti prenášať loptičku na lopatke, chytať zlatú rybku v malom bazéne
s vodou, oslobodiť princeznú, bojovať s drakom a nakoniec sa ukryť v myškinej skrýši.
Rozprávková cesta preverila obratnosť detí, šikovnosť a pohotovosť. Priniesla im radosť
a veselé zážitky. V materskej škole v Dobrej na podnet učiteľky Štefky Fabovej pripravili pre
deti „Šmolkovský deň“. Deti sa obliekli do bledomodrých odevov a zahrali sa pohybové hry.
Deti súťažili na prekážkovej dráhe po jednotlivých družstvách, do súťaží sa zapojili aj rodičia.
Na záver opekali špekáčiky so zeleninou, nálada bola veselá a všetkým veľmi chutilo.
Koncom mája vycestovali žiaci materskej školy na týždenný pobyt do raja prírody
Fačkovskej doliny. Absolvovali turistické vychádzky na vrch Kľačno, kde zbierali bylinky,
pripravovali si herbár a pozorovali hmyz. Spoznávali krásy okolitej prírody a súťažili
v rôznych disciplínach. Mali možnosť povoziť sa na ozajstných jazdeckých koňoch Spiritovi
a Kiove. Deti boli šťastné, že mali možnosť prekonať strach z blízkosti veľkého zvieraťa
a bližšie sa s nim zoznámiť, lebo koníky boli pokojné a vycvičené. Škola v prírode splnila svoj
cieľ a posilnila sebavedomie detí, ich vzťah k prírode. Tento pobyt škola mohla uskutočniť aj
vďaka sponzorským príspevkom obecných organizácii, rodičov detí a jednotlivých občanov.
Poďakovanie všetkým vyjadrila škola v obecnom časopise Teplanský občasník č. 2.
V jesennom čase deti chodia na prechádzky, pozorujú prírodu, jej premeny a zoznamujú
sa s darmi jesennej záhrady. V spolupráci s rodičmi a súrodencami učiteľky pripravili výstavu
detských výrobkov z jesenných plodov a spoločne sa tešili zo svojich výsledkov.
Kolektív materskej školy vyjadril poďakovanie Silvii Kobzovej za šesťročnú obetavú
prácu vo funkcii predsedníčky rodičovského výboru.
Základná organizácia zdravotne postihnutých
Táto organizácia pôsobí v obci už skoro 20 rokov. Založili ju dobrovoľníci Stanislav
Frýdecký a Jozef Holec. Popri pravidelných aktivitách sa stalo pravidlom, že každoročne
pripravujú pre verejnosť športové hry na ktorých súťažia hlavne členovia organizácie.
Zakladajúci členovia už zomreli, ale majú svojich nasledovníkov. Je to syn Stanislava
Frýdeckého a manželka Jozefa Holca Helena. Pokračujú v práci vo výbore organizácie a pred
tromi rokmi zorganizovali Memoriál Stanislava Frýdeckého, ktorý úspešne pokračuje. Aj
v tomto roku sa 28. septembra konal III. ročník memoriálu. Prítomní súťažili v hode šípok,
krúžkov, loptičkou aj v streľbe zo vzduchovky. V kategórii žien bola víťazkou Margita
Masárová, v kategórii mužov Pavol Droppa.

39

Základná organizácia zväzu záhradkárov
Už na začiatku správy o činnosti musíme konštatovať, že plánované podujatia
organizácie sa nepodarilo uskutočniť. Týkalo sa to autobusového zájazdu na výstavu
Agrokomplex Nitra, výstavy ovocia a zeleniny, ktorú vypestovali členovia organizácie aj
posedenia v prírode. Na zájazd bol malý záujem a tým sa nenaplnil autobus, cena ktorého sa
zvyšuje pri menšom počte cestujúcich. Výstavu neuskutočnili pre nedostatok vhodných
exponátov ovocia a zeleniny a na posedenie v prírode nenašli vhodnú lokalitu, kde by mohli
prísť aj menej zdatní členovia. V priebehu roka sa výbor zišiel štyri razy a riešil bežné otázky
života organizácie. Výročná členská schôdza bola v marci a ako zvyčajne účasť bola nízka –
prítomných bolo 36 členov z počtu 57 platiacich. Je potešiteľné, že do organizácie vstúpili noví
členovia Ľubomír Galo, Peter Bežák, Ľubomír Hromádka, Hana Martinisková, Ing. Jaroslava
Vajdíková. Ale aj tak je vidieť znížený záujem o prácu v organizácii. Starší členovia
odchádzajú a mladí nemajú záujem vstúpiť do organizácie a spolupracovať. A práce
v organizácii je dosť. Treba sa starať o náučný chodník, obnoviť turistické značky, postaviť
búdky pre vtákov. V obci sa treba starať o zeleň a výsadbu kvetov, celkove skrášľovať obec
a starať sa o jej zveľaďovanie.
Základná organizácia Jednota dôchodcov
Organizácia sa riadi stanovami Jednoty dôchodcov Slovenska a riadi ju 13-členný výbor.
Organizácia má 66 členov, ktorí sú zväčša aktívni na spoločenských a kultúrnych podujatiach
konaných v obci aj mimo nej. Najdôležitejšie aktivity členov organizácie v priebehu roka boli
nasledujúce:
 V marci Okresná organizácia Jednoty dôchodcov usporiadala prehliadku Poézie, prózy
a spevu seniorov. Našu organizáciu reprezentovali členky speváckej skupiny Teplanka
Helena Uherková a Anna Laskovičová, ktoré zaspievali ľudové piesne nášho regiónu,
na harmonike ich sprevádzal Jozef Johaník. Oblečení v krásnom teplanskom kroji
vzorne reprezentovali našu obec. Na podujatí sa ako diváci zúčastnili aj ďalší členovia
organizácie.
 Navštívili celoslovenskú výstavu Svet pečenia a zdravý životný štýl, ktorá sa konala
na výstavisku Pod Sokolicami v Trenčíne. Okrem toho, že mali možnosť uvidieť výrobky
majstrov cukrárov, mali možnosť si nakúpiť aj cukrárenské a kuchynské pomôcky
či potreby.
 Zapojili sa do súťaže Športové hry seniorov, ktorú usporiadala družobná organizácia
v Novej Dubnici. Súťažili v rôznych športových disciplínach – beh, hod loptou do
diaľky, streľba na terč, pritom sa spoločne dobre zabavili.
 Tak isto sa aktívne zúčastnili na oslavách 90. výročia založenia futbalového oddielu
v našej obci – oslavy sú podrobnejšie opísané nižšie.
 V júli sa konal XII. Náučno-turistický zraz seniorov v Dolnej Súči, na ktorom sa
zúčastnili členovia organizácie Vladimír Petrgalovič a Mária Gabrišová.
 Organizácia už tradične pripravuje samostatný stánok na Remeselníckom jarmoku
v Trenčianskych Tepliciach. Tu vystavuje krásnu teplanskú výšivku, časti kroja
a krojované bábiky. Priamo v stánku Anna Madajová a Daniela Kováčová aj vyšívajú
a záujemcom vysvetľujú čaro výšivky.
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 Krásu teplanského kroja tak isto reprezentovali na celoslovenskej výstave Agrokomplex
Nitra v rámci expozície mikroregiónu Teplička. Daniela Kováčová a Emília
Posypánková predviedli teplanský kroj na módnej prehliadke ľudových odevov.
 V septembri usporiadali autobusový zájazd do Veľkej nad Veličkou, kde sa konala
prezentácia výrobkov a koncert ľudovej hudby Mistříňanka.
 Spolu so speváckou skupinou Teplanka sa zúčastnili na Dubnickom folklórnom
festivale, kde vystúpilo veľa slovenských aj zahraničných súborov a konala sa
prehliadka ľudového umenia.
 Členky organizácie sa aktívne zapojili do akcie firmy Tupperware pod názvom „Vymeň
starú drevenú varechu za novú“. Firma ponúka pre domácnosť veľmi pekné moderné
pomôcky do kuchyne, ktoré si ženy už obľúbili, radi chodia na predvádzacie akcie
a samozrejme, že si tam vždy niečo pekné vyberú.
 Predsedníčka organizácie sa zúčastnila na celoslovenskej prehliadke ručných prác pod
názvom „Zlaté ruky“, ktorá sa konala v sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Touto
výstavou ústredná organizácia Jednoty dôchodcov prispela k ďalšiemu rozvoju
ľudových tradícií jednotlivých regiónov Slovenska. Na výstave prezentovali umelecké
tvorivosť a remeselnú tvorivosť ľudia v seniorskom veku, ich výšivky, čipky, umelecké
predmety zaujali všetkých účastníkov podujatia.
 V závere roka navštívili špeciálnu základnú školu internátnu, ktorá usporiadala Deň
otvorených dverí a pripravila pre hostí kultúrny program, výstavu svojich výrobkov
a drobné občerstvenie.
 Tiež sa zúčastnili na tradičnom Valašskom mikulášskom jarmoku vo Valašských
Klobúkoch na Morave. Slávnostne bol otvorený predvianočný adventný čas
sprevádzaný kultúrnym programom a zároveň sa konal remeselnícky jarmok. Vládla
tam výborná mikulášska atmosféra, ponúkali domáce špeciality, nechýbala domáca
zabíjačka.
Klub dôchodcov
Klub dôchodcov podobne ako organizácia Jednota dôchodcov zameriava svoju činnosť
na aktivizáciu seniorov, na spríjemnenie ich voľného času. Najväčší záujem majú členovia
tejto organizácie o zájazdy, ktoré sú zamerané na návštevu termálnych kúpalísk. Najviac
sú obľúbené kúpele v Malých Bieliciach, pretože sú relatívne blízko a na spiatočnej ceste je
vždy zástavka v Ostraticiach, kde je predajňa ovocia s veľkým výberom ovocia, hlavne
jabĺk. Ďalšia zástavka je vo Veľkých Uherciach vo výrobni oblátok a napolitánok, aj
ďalšieho slaného a sladkého pečiva. Tento rok usporiadali takýto zájazd dva razy a ešte
jeden zájazd na kúpalisko v Podhájskej, ktoré je tiež obľúbené. Veľká účasť členov
organizácie býva aj spoločenských podujatiach – obyčajne je to Juniáles a vianočné
posedenie koncom roka. Koná sa vždy v zasadačke Požiarnej zbrojnici, o hudbu a spev sa
starajú bratia Dobiašoví a chutné občerstvenie pripravujú členky výboru. Na koncoročnom
posedení odmenili aj členov organizácie, ktorí sa dožili významného životného jubilea –
dostali kytičku kvetov a drobný darček.
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Miestna organizácia Matice slovenskej
Organizácia v našej obci je pomerne mladá, ale aktívne vyvíja svoju činnosť. Snaží sa
vstupovať do povedomia občanov a informovať ich o činnosti Matice slovenskej. Predsedníčka
organizácie RNDr. Zuzana Sklenárová dáva možnosť prečítať si Slovenské národné noviny,
prípadne si ich objednať, tiež matičiarske ročenky a rôzne publikácie, ktoré zakúpila na valnom
zhromaždení Matice slovenskej v Martine. Organizácia aktívne spolupracuje s miestnou
organizáciou v Dubnici nad Váhom, uskutočňujú rôzne spoločné akcie. Tiež nadviazala
družobnú spoluprácu s miestnou organizáciou Matice slovenskej v Štúrove, ktorú symbolicky
spečatili 6. decembra na valnom zhromaždení v Martine.
S cieľom upevniť túto spoluprácu výbor miestnej organizácie uskutočnil pre svojich členov
a sympatizantov návštevu Štúrova a Ostrihomu. Prítomný bol aj PhDr. Martin Fejka, riaditeľ
členského ústredia v Martine. Počas celého pobytu sa účastníkom zájazdu venovala Marika
Vavreczká, ktorá im na vysokej odbornej úrovni porozprávala o histórii, turistických
zaujímavostiach a súčasnom živote obyvateľov mesta Štúrovo a Ostrihom. V matičiarskom
dome hostí privítala skupina miestnych matičiarov krásnymi ľudovými piesňami. Na oplátku
naša spevácka skupina Teplanka predstavila pásmo piesní a poézie v rámci projektu Bratské
pozdravenie. Súčasne reprezentovala aj nádherný teplanský vyšívaný kroj, ktorý patrí
k najkrajším krojom Slovenska. Nálada bola veselá, spevácke skupiny sa striedali vo svojom
vystúpení a vytvorili príjemnú priateľskú atmosféru. Pri tejto príležitosti si pripomenie
históriu navštívených miest.
Mesto Štúrovo má 11 100 obyvateľov, leží na ľavom brehu Dunaja na slovensko-maďarskej
hranici. Je najjužnejšie ležiacim mestom na Slovensku. Tu sa začína ohyb Dunaja s úchvatným
výhľadom na klasickú baziliku v Ostrihome. Pri meste sa vlieva Hron do Dunaja ponúkajúc
vynikajúce podmienky pre milovníkov dobrodružných výletov. Štúrovo je predovšetkým
kúpeľným mestom s termálnym kúpaliskom VADAŠ, ktoré má kapacitu 8 500 návštevníkov.
Územie mesta bolo osídlené už v kamennej dobe. V rímskom období sa v týchto miestach
nachádzala strážna stanica „Anavum“. V období vpádov bola osada opevnená, preto sa začal
používať nový názov „Párkány“. Po vzniku Československa v roku 1918 sa Parkan z
vnútroštátneho mesta Uhorska zmenil na pohraničné mesto Československa. Konečná zmena
názvu Parkan na Štúrovo sa udiala v roku 1948.
Ostrihom bolo od roku 1708 slobodným kráľovským mestom. Keďže Ostrihom bol
strediskom arcidiecézy, ktorej územie sa rozprestieralo hlavne na Slovensku, študovalo a
pôsobilo tu veľa slovenských národovcov, napríklad Ján Palárik, Andrej Kmeť či F. R. Osvald.
Terajšia bazilika tvorí dominantu mesta. Začali ju stavať v roku 1822 na podnet slovenského
arcibiskupa Alexandra Rudnaya. Slávnostne bola vysvätená 31. augusta 1856 a úplne
dokončená v roku 1869. Bola postavená podľa vzoru Baziliky sv. Petra v Ríme na mieste
bývalého katedrálneho kostola, ktorý bol spustošený v roku 1543. Na konci druhej svetovej
vojny (1944) ustupujúci Nemci zničili Most Márie Valérie spájajúci Štúrovo s Ostrihomom,
obnovený bol až v roku 2001. Svetoznáma klenotnica, nachádzajúca sa na poschodí baziliky, je
najbohatšou cirkevnou klenotnicou Maďarska. Jej zbierka textilných a kovaných artefaktov
má celosvetový význam. Vystavené predmety slúžili pôvodne cirkevným obradom, múzeum bolo
zriadené až v r. 1883 vďaka arcibiskupovi Jánosovi Simorovi. Je neuveriteľné, že zbierka
klenotnice, ktorá bola 13-krát presťahovaná, zachraňovaná a čiastočne aj rozkradnutá je
jednou z najbohatších zbierok v Strednej Európe. Asi najvzácnejším artefaktom zbierky je
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korunovačný kríž z doby Arpádovskej dynastie. Používal sa pri korunovačných ceremóniách, v
priebehu skladania prísahy. Ďalšou vzácnosťou je kalvária Matiáša z rýdzeho zlata, zdobená
perlami a drahokamami. Všetky tieto relikvie mali návštevníci možnosť vidieť na vlastné oči
a pokochať sa krásnym výhľadom na mesto a miesto kde sa vlieva rieka Hron do Dunaja.
Činnosť skautov
Koncom júla uskutočnila miestna organizácia skautov pre najmladších členov zboru tábor
Paradise pri rieke Vlára. Pre deti pripravili rôzne úlohy, naučili ich pracovať s drevom, so
sekerou a pílkou, ukázali im základy táborenia. Navštívili kúpaliská v Bánovciach aj
v Brumove. Večer trávili pri táboráku, kde mali pripravený zaujímavý program.
Pre skúsených skautov pripravili medzinárodný tábor Káčerov – Vlára, ktorý bol
zameraný na výmenu skúseností s 11. strediskom Junák Kouřím z Českej republiky. Tábor trval
šestnásť dní, prvých sedem dní v Káčerove a druh časť v táborisku skautov z Horného Srnia na
Vláre. Celkove bolo v tábore 80 účastníkov. V Česku absolvovali jednodňový výlet do Prahy,
kde navštívili múzeum Karlovho mostu a plavbu loďou cez Pražské Benátky. V tábore sa
naučili stavať saunu, vyrábať slnečné hodiny, prenášať oheň po vode. Na Slovensku
absolvovali výlet na termálne kúpalisko v Bánovciach nad Bebravou, návštevu Trenčianskeho
hradu a kúpeľov Trenčianske Teplice. Mali pripravenú ukážku práce kynológov z Trenčína
a zásah dobrovoľného hasičského zboru z našej obce a Omšenia. Na záver podujatia pripravili
veľký táborák so zábavou a kultúrnym programom.
Už tri roky skauti majú svoj súbor mažoretiek LADIES. Vedie ho Dominika
Mojžišová a v súčasnej dobe súbor má 20 členiek. Sú rozdelené do dvoch kategórií: Kadetky od
6 do 11 rokov a Juniorky od 12 do 15 rokov. V tomto roku oficiálne vystúpili v nových
kostýmoch pri príležitosti osláv 90. výročia skautingu v našej obci. Dievčatá usilovne trénujú
a už aj pravidelne vystupujú pri príležitosti rôznych kultúrnych podujatí obce. V budúcom
roku sa plánujú prihlásiť do súťaží mažoretiek.
K sviatku tradičného podujatia Deň svetlonosov pripravili pre svojich členov posedenie
v chate na Vlčom vrchu v Hornej Súči. Pre deti tam boli pripravené strašidelné úlohy a rôzne
nástrahy, ktoré statočne splnili a potom nasledovala veselá zábava a tanec. Potom na druhý
deň na námestí v Omšení bol sviatok svetlonosov, kde deti priniesli svoje vyrobené tekvice. Boli
poobliekané v rôznych veselých kostýmoch, po námestí behali a tancovali najrozmanitejšie
masky a príšery. Týmto spôsobom si spríjemnili pekný jesenný deň.
V rámci podujatia Z každého rožka troška pripravili prácu s drevom a náradím na jeho
opracovanie a pre dievčatá varenie a pečenie. Naučili deti narábať s drevom, ako sa
opracováva a nakoniec ich naučili vyrobiť búdky na kŕmenie vtákov. Dievčatá sa učili piecť
a variť. Spoločne upiekli perníky, ktoré potom krásne ozdobili a ponúkali najmenším deťom.
Samozrejme začiatkom decembra nechýbalo vítanie Mikuláša, ktorý tento raz prišiel na
koči a priviezol deťom kopu dobrých sladkostí. A potom už prišla slávnostná vianočná
chvíľa. Najskôr si pripravili koncoročné slávnostné posedenie pri hudbe a tanci. Vystúpili
mažoretky so svojim programom, potom roveri predviedli scénku „Ako vznikol írsky tanec““,
ktorý mal veľký úspech.
Svoju činnosť skauti v tomto roku zavŕšili prevzatím Betlehemského svetla, ktoré
potom prenášali do domácností a rodín ako symbol mieru, viery a pokoja ľuďom dobrej vôle. l
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Futbal
V tomto roku oslávil futbalový oddiel 90. výročie svojho vzniku. Založili ho nadšenci
futbalu, ale hlavnými organizátormi boli Vladimír Peterka a František Tadlánek. Od začiatku
pôsobil pod názvom Športový klub futbalový Trenčianska Teplá. Tento klub nadviazal na
činnosť Robotníckej telovýchovnej jednoty, ktorá vznikla v roku 1920 a pôsobila
v cukrovarskej kantíne. Finančné prostriedky na svoju činnosť získavali organizovaním zábav,
prispeli aj živnostníci a podnikatelia obce. Neskôr začal klub podporovať aj miestny cukrovar.
Od Ignáca Masára si prenajali pozemok za rampou, kde vytvorili krásne trávnaté ihrisko, ku
ktorému neskôr pribudli aj dva tenisové kurty. Prvý zápas odohrali v júli 1923 s mužstvom
TTS Trenčín, ktorý skončil v pomere 1:3 pre hostí, ale aj tak bolo po zápase veľa radosti
a nadšenia. V obci pôsobili aj iné športové kluby, z ktorých najaktívnejší bol SOKOL. Po
zrušení čipkárskej fabriky sa do jej budovy presťahovali postupne všetky športové organizácie
a po jej rekonštrukcii v roku 1934 sa budova stala centrom športovo - kultúrnej činnosti obce nazvali ju Sokolovňa. Významným medzníkom bol rok 1942, kedy bolo zlikvidované
futbalové ihrisko za rampou aj s tenisovými kurtmi a vzniklo nové ihrisko za budovou
Sokolovne. V roku 1947 sa všetky športové oddiely v obci zjednotili pod spoločný názov
Telovýchovná jednota Lokomotíva. Tento názov sa používa dodnes.
Pri príležitosti tohto sviatku uskutočnili oslavy, ktoré začali v piatok 28. júna
slávnostným odovzdaním ocenení pre osobnosti, ktoré sa svojou obetavou prácou zaslúžili
o rozvoj futbalového oddielu. Pritom bola otvorená výstava fotografií, trofejí, ocenení, dresov
a predmetov súvisiacich s históriou klubu. Ing. Rudolf Šandora spracoval publikáciu 90 rokov
futbalového klubu, ktorú slávnostne pokrstili. Mladí filmári Michal Krupa a Dominik Slotík
natočili dokumentárny film o histórii a súčasnosti futbalového oddielu, ktorý na záver osláv
premietli. V sobotu sa konal športový deň, na ktorom bolo prítomných 288 športovcov,
súťažiacich v mnohých disciplínach. Popri súťažiach prebiehal kultúrny program, kde vystúpili
mažoretky mladých skautov a country skupina Dostavník. Na hlavnom ihrisku starí páni
odohrali priateľský futbalový zápas so starými pánmi družobného mesta Jastrebarska
z Chorvátska. V nedeľu sa športovci zúčastnili na svätej omši, kedy sa zároveň rozlúčili
s odchádzajúcim správcom farnosti Mons. ThLic. Marekom Hriadelom. Vyvrcholením
trojdňových osláv boli štyri priateľské zápasy mužstiev žiakov, dorastu, mužov a bývalých
hráčov oddielu.
Do futbalového kádra mužov v tomto ročníku patria:
Vladimír Čupalka, Michal Súdny, Pavol Blaho, Ľubomír Marušinec, Tomáš Rýdzi, Ján Sýkora
ml., Jakub Kováč, Miroslav Fron, Juraj Richtárech, Andrej Záhorák, Ivan Masár, Michal
Masár, Martin Pupiš, Jozef Čukan, Matej Zúber, František Jakubes, Ján Janiš, Zdenko Beňo,
Andrej Surovčík, Ján Burdej, Ján Uhlík, Andrej Baláž, Martin Michalík, Branislav Režný.
Trénerom je Patrik Farkašovský, vedúci mužstva Martin Rýdzi, asistentom Marek Režný.
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V
V tomto roku oslávil oddiel 90. Výročie svojho vzniku. o1
Fa6: v cukrovare v Trenčianskej F
čaká zaujímavá približne hodinová prehliadka a po nej, okrem
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