Z á p i s

do kroniky obce Trenčianska Teplá

za rok 2014
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Úvod
Rok 2014 bol pre Slovensko a Slovákov rokom viacerých okrúhlych výročí. Hlavné boli
tri výročia, z nich storočnica vzniku prvej svetovej vojny. K tomuto výročiu sa konali
rôzne sympózia, prednášky, v masovokomunikačných prostriedkoch boli zverejnené
historické dokumenty, rozhovory a diskusie. Ďalej to bolo 70. výročie Slovenského
národného povstania, ktoré má ešte veľa pamätníkov, boli zverejnené ich zážitky
z týchto udalostí. V Banskej Bystrici – srdci povstania sa konali oslavy tohto významného
výročia za účasti mnohých zahraničných hostí a účastníkov odboja. Napokon tretie
významné výročie bolo štvrťstoročie, čiže 25. výročie nežnej revolúcie. Sú veľké
rozdiely vo výklade týchto udalosti a všetky historické fakty nie sú ešte vysvetlené.
Preto ani oslavy neboli až také veľkolepé.
V tomto roku uplynulo aj päť rokov od prijatia spoločnej meny EURO. Platenie
rovnakou menou ako v ďalších 17 krajinách eurozóny prinieslo Slovensku viac pracovných
miest a posilnilo konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Bežní ľudia však tvrdia,
že po prechode na euro všetko zdraželo. Doteraz ešte prepočítavajú svoje nákupy na
koruny. Odborníci pritom tvrdia, že je to iba zdanie. Prínosom eura je to, že sme
nepocítili dramatické výkyvy výmenných kurzov ako to pocítili občania susedných krajín.
Prijatie eura na Slovensku počas turbulencií na regionálnych trhoch pomohlo ochrániť
kúpyschopnosť našich miezd a úspor, čo je pozitívny fakt aj priaznivý príspevok
k stabilnejšiemu vývoju inflácie. Zdražovaniu sme sa nevyhli z dôvodu extrémnych
výkyvov na svetových komoditných trhoch, či už v prípade energií alebo
poľnohospodárskych komodít.
Do Prezidentského paláca zasadol milionár Andrej Kiska, ktorý porazil úradujúceho
premiéra a šéfa Smeru Róberta Fica. Funkcie sa ujal v polovici júna. Hlasovanie
o prezidentovi bolo súčasťou super volebného roka, ktorý v máji pokračoval voľbami
poslancov do Európskeho parlamentu a v novembri výberom nových primátorov, starostov
a poslancov miest a obcí. Výsledky všetkých volieb uvádzame v samostatnej kapitole.
Prvého mája sme si pripomenuli 10. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie.
Podľa názorov odborníkov nám začlenenie do Európskej únie prinieslo viac slobody,
stability a bezpečnosti, ale aj rast životnej úrovne.
Na mnohé výhody sme si
automaticky zvykli. Máme možnosť cestovať bez cestovného pasu do ktorejkoľvek z 28
členských krajín, môžeme tam pracovať aj podnikať. Voľný pohyb tovaru pomáha našim
podnikom, ktorých výrobky smerujú hlavne na európsky trh. Ďalším plusom je, že patríme
do eurozóny, kde sa platí jednotnou menou. To nám uľahčuje cestovanie bez výmeny
valút. Slovensku pomáhajú aj eurofondy. Už sme sa naučili ich aj využívať a vďaka ním
máme nové cesty, moderné školy aj nemocnice. Veď aj modernizácia
železnice, základnej školy a športovísk v našej obci mohla byť vykonaná vďaka
eurofondom. A dúfame, že ich budeme môcť využívať aj v ďalšom období.
V novembri sa na železnici udiala najväčšia zmena v histórii samostatného Slovenska.
Možnosť bezplatne cestovať dostalo 2,5 milióna ľudí v našej krajine. Cestovať vlakmi
zadarmo môžu deti, študenti stredných a vysokých škôl, starobní dôchodcovia a takisto
všetci tí, čo poberajú predčasný starobný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský
dôchodok. Cestujúci sa musia zaregistrovať, získať preukaz a potom si vybrať cestovný
lístok na cestovanie bezplatne. Takto získa železnica prehľad o počte cestujúcich. V
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súvislosti so spustením cestovania zadarmo pre študentov a dôchodcov zvýšila štátna
Železničná spoločnosť Slovensko kapacitu vlakov. Spoje sa predĺžili o desiatky vozňov a
denne pribudlo 11 nových diaľkových vlakov. V prvý deň bezplatnej železničnej dopravy
vydala železničná spoločnosť 48.000 nulových lístkov.
Medzi najhoršie tragické udalosti Slovenska možno označiť nehodu autobusu školskej
exkurzie z Trnavy. Zahynuli štyri študentky Športového gymnázia Jozefa Herdu
v Trnave, keď autobus spoločnosti MH Trans zišiel z diaľnice D1 v úseku medzi
Piešťanmi a Hlohovcom a prevrátil sa na bok. Ďalší dvaja študenti sa ťažko zranili.
Udalosť zasiahla celú školu, rodičom, učiteľom a spolužiakom pomáhali psychológovia,
aby sa dokázali vyrovnať s takouto stratou.
Počasie
Tento rok začal teplým počasím a vlastne nebola žiadna zima. Trojkráľový víkend bol
v znamení dažďa, zamračenej oblohy a hmly. Cez deň bolo 3 až 8 stupňov nad nulou.
Slabá zima sa prejavila na prírode aj na ľuďoch, zem ani ľudia si neoddýchli. Nebol sneh
a ukázalo sa, že to malo aj opačný efekt na psychiku. Ľudí to pomýlilo, boli nepozornejší,
vznikol väčší počet dopravných nehôd. Prebudili sa baktérie a vírusy, šírili sa choroby,
lebo odolnosť organizmu bola nižšia. Pre záhradkárov to bolo z jednej strany zle, že
vzniklo množstvo chorôb a škodcov rastlín a na druhej strane mohli začať skoršie sadiť
a obrábať pôdu. Na Slovensko sa vrátili sťahovavé vtáky oveľa skôr ako obyčajne, začali
rásť jarné huby. Pre obec bola zima bez snehu dobrá v tom, že nebolo treba odpratávať
sneh a posýpať cesty. Tým sa ušetrili aj finančné prostriedky, ktoré bude možné použiť
na iné účely.
8. marca bol pravý jarný deň, teplota okolo 12-14 stupňov. Všetko vybehlo do záhrad
na dvor – začalo sa jarné upratovanie. 30. marca sme prešli na letný čas. O druhej hodine
v noci sa posunuli ručičky hodín na tretiu hodinu, čiže spali sme o hodinu kratšie. Aj to
vplýva na psychiku ľudí. Pracujúci musia vstávať o hodinu skôr, keď je ešte tma. Zvyšujú
sa prejavy poruchy spánku, zvýšená nervozita. Odborníci sa zatiaľ nezhodli na tom, či
táto zmena má prevažujúce negatíva alebo pozitíva. Slovensko sa ako člen Európskej únie
zaviazalo dodržiavať zmeny času a tak sa musíme prispôsobiť.
Veľká noc bola teplá, občasný dážď. Od začiatku 20. týždňa boli na celom Slovensku
silné dažde a veterno. A vo štvrtok 15. mája prišla veľká rana pre celé Slovensko,
najmä pre Vysoké Tatry. Pustošivý vietor polámal a vyvrátil vyše 100-tisíc stromov. Po
desiatich rokoch sa vrátil do slovenských veľhôr a zlikvidoval zvyšky starého porastu,
ktorý prežil kalamitu v roku 2004. Vtedy však nastala v novembri, keď sa už príroda
ukladala k zimnému spánku. Teraz to bolo v polovici mája keď bolo všetko v plnom kvete,
lúky a háje sa zelenali. Valiaca sa voda vážne poškodila lesné cesty a chodníky. Padajúce
stromy spôsobili prerušenie dodávok elektriny a skomplikovali aj železničnú dopravu.
Následky veternej smršte odstraňovali na celom Slovensku. A je hrozba, že poškodené
lesy nebude možné rýchlo zachrániť, lebo v teplom počasí drevo rýchlejšie napádajú
škodcovia a rýchlo podlieha skaze. Povodne zasiahli najmä severnú časť východného
Slovenska. Ľudia sú už z toho nešťastní, lebo povodne sa v určitých oblastiach opakujú
a to čo prácne vybudujú o rok - dva im kalamita znovu zničí.
V našej obci mali búrky pokojný priebeh, dážď a vietor bol silný, ale väčšie škody
nenarobil. Máme šťastie, sme chránení okolitými horami a povodne nám nehrozia.
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V ďalšom týždni zasa prišli vysoké teploty, slniečko svietilo, všetko bujne rástlo, lebo
pôda bola ešte premočená. Ľudia vybehli v sandáloch, krátkych tričkách a nohaviciach.
Začala ozajstná letná sezóna a to bol iba koniec mája.
V júni bolo prijateľné počasie, ale veľmi premenlivé, skoro celý júl bol daždivý. 20.
júla veľké búrky spojené s veternou smršťou spôsobili v Žiline, Terchovej a vo Vratnej
doline nesmierne škody. Vyvrátené stromy, zničené cesty, autá sa kotúľali ako zápalkové
škatuľky. Skončili pod nánosmi blata a vody. Kabínková lanovka vo Vratnej doline bola
tiež zničená. Na druhej strane pri kúpalisku Vincov les zhorelo 52 zaparkovaných áut.
Oheň sa šíril nesmiernou rýchlosťou a autá sa nepodarilo zachrániť. Možno konštatovať,
že v júli a v auguste na Slovensku každý deň pršalo. Výnimkou bol 4. júl, ktorý bol bez
dažďa. Kúpaliská osireli, turistické túry sa tiež konali väčšinou v daždi a návštevníci
našich veľhôr museli túru predčasne ukončiť, lebo hrozilo nebezpečenstvo búrok. Škoda,
prázdniny sa tento rok nevydarili. Až do polovice septembra nás trápili dažde. Bolo to
katastrofické aj pre poľnohospodárov, vinárov. Úroda čiastočne hnila, zemiaky sa
v mnohých oblastiach nedarilo včas vykopať, jabĺk bolo dosť, ale hodne padali a hnili.
Skrátka úroda dobrá, ale veľké problémy pri jej zbere. Aj celý október pokračoval
v duchu častých dažďov, hmlistého počasia.
Na tohtoročné leto budeme teda spomínať ako na veľmi studené, sychravé a také
„nijaké“. Neboli výrazné horúčavy, ako napríklad minulý rok, ale nebolo až tak chladné
ako sa nám zdalo. Meteorológovia vyhlásili, že tento rok je ako celok rekordne teplý.
Podľa ich pozorovaní boli takmer všetky mesiace - okrem augusta a mája - veľmi teplé.
Bola mimoriadne teplá zima a rok 2014 sa zapíše ako najteplejší rok v histórii
meteorologických meraní na Slovensku za posledných 100 rokov. Aj z celosvetového
hľadiska je konštatované, že na našej planéte prebiehajú klimatické zmeny, o čom svedčí
aj rekordne vysoká povrchová teplota oceánov a topenie kontinentálnych ľadovcov.
Pritom v moriach okolo Antarktídy ľadu pribúda. Tieto paradoxy sa vedci snažia
vysvetľovať rôznymi hypotézami. Jedna z teórií hovorí, že z vnútrozemia Antarktídy sa
vylieva studený vzduch do okolia a dovnútra zas prúdi teplejší vzduch. Všetko však závisí
od ľudí a ich vzťahu k prírode a činnosti, ktorú vykonávajú. Ľudia sa budú musieť
prispôsobovať novým podmienkam a postupne sa preorientovať. Napríklad teraz
v októbri zakvitli jahody a priniesli krásne plody v oblasti Liptova. Na Orave a Liptove
začali pestovať
kukuricu, ktorej sa kedysi v tejto nadmorskej výške nedarilo. Tiež
začali rodiť ovocné stromy tam, kde nikdy ovocie nedozrelo. Aj v našej obci sa začalo
dariť marhuliam, broskyniam aj exotickému ovociu – kivi, figa a podobne, čo doteraz
nebolo. November bol tiež mimoriadne teplý. Sviatok Pamiatky zomrelých sme mohli
tráviť na cintorínoch pri peknom počasí, bez dažďa alebo snehu. Predtým to tak
nebývalo. Síce o dva dni bol silný vietor, ktorý poprevracal kvety vo vázach a svietniky na
hroboch, ale stále bolo teplo. Očakávanej zimy – snehu a pravej zimnej nádhery sme sa
nedočkali ani na Vianoce ani na Nový rok. Prvý sneh v našej obci napadol v noci z 27.12.
na 28.12. Deti vybehli so sánkami, ale dlho sa netešili. Sneh sa rýchlo roztopil. Teplota
bola -2 stupne Celzia. Rok sme ukončili bez týchto zimných radovánok.
Podľa celkového hodnotenia meteorológov rok 2014 bol najteplejší z pohľadu
meraní, ktoré sa uskutočňujú už od roku 1931. Na všetkých meteorologických
staniciach padali rekordy. Priemerná hodnota teploty vzduchu na území Slovenska
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v roku 2014 dosiahla po prvýkrát 10 stupňov Celzia, čo je najviac od začiatku
pravidelných meraní v roku 1931.
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Prvé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnilo 15. marca. Išlo
o štvrté priame voľby. O post hlavy štátu sa uchádzalo rekordných 14 kandidátov.
Z nich najviac hlasov získali:
Róbert Fico, kandidát SMERU - SD
531 919 hlasov
28,0 percent
Andrej Kiska, nezávislý kandidát
455 996 hlasov
24,0 percent
Radoslav Procházka, občiansky kandidát
403 548 hlasov
21,2 percent
Volebná účasť občanov bola 43,4 percent.
V našej obci dopadlo 1. kolo volieb prezidenta nasledovne:
Okrsok
číslo

Zapísaní
voliči

1
2
3
4
SPOLU

1 168
870
807
526
3 371

Vydané
hlasovacie
lístky
476
391
366
255
1 488

Odovzdané
hlasovacie
lístky
476
391
366
255
1 488

Neplatné
hlasy

Platné
hlasy

3
2
1
1
7

473
389
365
254
1 481

Účasť: 44,14 %
Umiestnenie kandidátov v našej obci:
Kandidát
Gyula Bárdos
Jozef Behýl, Mgr.
Ján Čarnogurský, JUDr.
Róbert Fico, doc. JUDr., CSc.
Viliam Fischer, prof. MUDr., CSc., FICS
Pavol Hrušovský, JUDr.
Ján Jurišta, PhDr.
Andrej Kiska, Ing.
Milan Kňažko
Stanislav Martinčko
Milan Melník, prof. RNDr., DrSc.
Helena Mezenská, Mgr.
Radoslav Procházka, JUDr., PhD.
Jozef Šimko, JUDr.

Okrsok
č. 1
1
3
8
145
3
10
4
125
60
12
102
-

Okrsok
č. 2
1
3
1
121
2
22
2
71
43
13
110
-

Okrsok
č. 3
1
107
3
16
6
80
34
1
3
11
103
-

Okrsok
č. 4
1
6
84
2
10
4
44
12
3
7
81
-
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Druhé kolo volieb bolo 28. marca a prinieslo možno povedať aj predpokladané
prekvapenie. Prvýkrát v histórii bol zvolený človek, ktorý doteraz v politike nebol.
Zvíťazil Andrej Kiska a jeho víťazstvo bolo jednoznačné. Z celkového počtu 4,3 milióna
oprávnených voličov:
29,70 percenta volilo Andreja Kisku
20,30 percenta volilo Róberta Ficu
49,45 percenta nevolilo
0,55 percenta bolo neplatných hlasov.
Andrej Kiska získal 1 307 065 hlasov,
t.j. 59,38 %
Róbert Fico získal
893 841 hlasov,
t.j. 40,61 %.
Volebná účasť bola 50,5 percent.
Úplne najvyššia volebná účasť bola v obci Šarbov v okrese Svidník, kde k volebným urnám
prišlo 94,11 percenta, teda 32 oprávnených voličov. Najnižšia volebná účasť bola
tradične na košickom sídlisku Luník IX, kde hlasovalo iba 222 oprávnených voličov, čo je
6,12 percenta.
Počas volieb bolo príjemné teplé počasie. Teploty boli okolo 20 stupňov Celzia.
Výsledky volieb v našej obci 28. marca
Okrsok
číslo

Zapísaní
voliči

1
2
3
4
SPOLU

1 172
868
797
535
3 372

Vydané
hlasovacie
lístky
588
430
421
338
1 777

Odovzdané
hlasovacie
lístky
588
430
421
338
1 777

Neplatné
hlasy

Platné
hlasy

5
3
4
3
15

583
427
417
335
1 762

Účasť: 52,70 %
Umiestnenie kandidátov v našej obci:
Kandidát
Róbert Fico, doc. JUDr.,
CSc.
Andrej Kiska, Ing.

Okrsok
č. 1
252

Okrsok
č. 2
213

Okrsok
č. 3
176

Okrsok
č. 4
155

Obec
spolu
796

Poradie

331

214

241

180

966

1

2

V oboch kolách bola účasť našich občanov vo voľbách vyššia ako je celoslovenský
priemer. To svedčí o uvedomelosti občanov a snahe spolurozhodovať o osude našej
krajiny.
Voľby do európskeho parlamentu, ktoré sa konali 24. 5. 2014
v obci Trenčianska Teplá
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Názov strany

Okrsok
č. 1

Okrsok
č. 2

Okrsok
č. 3

Okrsok
č. 4

NOVA, Konzervatívni demokrati
Slovenska,
občianska
konzervatívna strana
Kresťanskodemokratické hnutie
SMER – sociálna demokracia
Slovenská ľudová strana
Národ a spravodlivosť – Naša
strana
Magnificat Slovakia
Demokratická občianska strana
7 statočných – Regionálna strana
Slovenska
Maďarská
kresťanskodemokratická aliancia
Strana TIP
Ľudová strana Naše Slovensko
Európska demokratická strana
Nový parlament
MOST - Híd
Kresťanská slovenská národná
strana
Strana demokratického Slovenska
Strana zelených
VZDOR – Strana práce
Obyčajní
ľudia
a nezávislé
osobnosti
Právo a spravodlivosť
Sloboda a solidarita
Strana moderného Slovenska
Komunistická strana Slovenska
Úsvit
Strana občianskej ľavice
Slovenská národná strana
Slovenská
demokratická
a kresťanská únia – Demokratická
strana
Priama demokracia, kresťanská
ľudová strana
Strana maďarskej komunity –
Magyar Közösség pártja

10

9

10

3

Spolu
počet
hlasov
32

30
30
2
4

26
19
1
8

16
25
2

22
16
4
-

94
90
7
14

6
1

6
-

7
-

1
-

20
1

-

-

-

-

-

11
1
5
1

3
1
-

1
5
1
1

1
1
1
-

16
7
2
6
2

8
23

4
15

5
23

2
1
1
6

19
1
1
67

5
15
2
7
12

4
4
1
8
7

1
5
2
8
8

6
4
5
6

16
28
5
28
33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Okrsok číslo
1
2
3
4
SPOLU

Zapísaní
voliči
1 174
871
813
533
3 391

Vydané
obálky
182
117
124
86
509

Odovzdané
obálky
182
117
124
86
509

Platné odovzdané hlasy
173
116
120
83
492

Percento účasti: 15,01 %
Účasť obyvateľov Slovenska vo voľbách do Európskeho parlamentu bola 13,05 %,
čiže v našej obci sme dosiahli vyššie percento. Ale celkove možno konštatovať, že tieto
voľby sú neúspechom všetkých politických strán na Slovensku, pretože nikomu sa
nepodarilo mobilizovať svojich voličov. Na prvé aj druhé eurovoľby v rokoch 2004 a
2009 prišlo na Slovensku menej ako dvadsať percent obyvateľov, čo bolo najmenej v
celej Únii. Neslávny rekord sa nám podarilo obhájiť aj teraz a účasť bola znovu veľmi
nízka v porovnaní s ostatnými krajinami. Je to aj preto, že Európsky parlament a úloha
našich poslancov v ňom je pre voliča ťažko pochopiteľná, nemá dosť informácií a často
ich ani nehľadá. Chýba nám chuť ovplyvňovať európsku politiku.
A v novembri prišli dlho očakávané voľby do orgánov samospráv. V našej obci
boli tohoročné predvolebné kampane a stretnutia menej výrazné ako v predošlých
voľbách. Kandidáti na poslancov boli vystavení vo vývesnej skrine obecného úradu, tam sa
občania mali možnosť s nimi zoznámiť. Nové tváre do obecného zastupiteľstva boli
zverejnené aj v týždenníku ECHO zo 6. novembra. Predvolebné stretnutia kandidátov na
poslancov sa nekonali. Kandidáti na starostu obec boli iba dvaja. Súčasný starosta Ing.
Milan Berec a JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová. Súčasný starosta je všetkým známy, na
každom kroku vidieť jeho prácu a tak nebolo nutné sa zvlášť výrazne prezentovať.
Prihlásená nová kandidátka je málo známa, hlavne jej prácu skoro nikto v obci nepozná,
hoci bola poslankyňou obecného zastupiteľstva. Preto sa snažila viac prezentovať. Mala
zhotovený veľký pútač, ktorý bol postavený v centre obce - bola kandidátkou koaličných
strán KDH, NOVA a SNS. Okrem toho mala zhotovený leták formátu A/5, kde bol
v krátkosti napísaný jej životopis, základný volebný program a hodnotenie jej práce
niektorými poslancami a známymi. Tento leták dostal každý občan do poštovej schránky.
Okrem toho sa snažila uskutočniť predvolebnú kampaň v spoločenských priestoroch
v obci aj v miestnej časti Dobrá. Lenže vraj z dôvodu rovnosti a rovnakých príležitostí
pre všetkých kandidátov volieb do samosprávy obce neboli politické reklamy a politické
mítingy povolené, vrátane reklamy v rozhlase. To veľmi pobúrilo kandidátku na starostu
a jej prívržencov, ktorí vyvolali veľkú polemiku na internetovej stránke a začali vo
všetkom obviňovať súčasného starostu obce. Nespokojní občania v minulých voľbách,
vylepovali po obci výzvu: „Teplania voľte Teplana“, teraz zasa mali výzvu: “Teplania voľte
Teplanku“.
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Voľby do orgánov samosprávy obce Trenčianska Teplá 15. 11. 2014
Okrsok
číslo

Zapísaní
voliči

Vydané
obálky

Odovzdané
obálky

1
2
3
4
SPOLU

1 180
888
820
538
3 426

484
399
366
282
1 531

484
399
366
282
1 531

Platné lístky do
obecného
zastupiteľstva
476
394
353
275
1 498

Platné lístky
pre voľby
starostu
474
398
358
279
1 509

Volebná účasť: 44,69 %
Umiestnenie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva
Volebný obvod č. 1 – Trenčianska Teplá
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

Kandidáti
Slavomíra Propperová, JUDr. Mgr.
Pavol Masár, Ing.
Martin Kyjac, Ing.
Monika Bubeníková Mozoláková
Dominik Gallo
Alžbeta Anetová, Ing.
Kristína Račková, Mgr.
Eva Mydlová, Ing.
Stanislav Vyhlídal
Volebný obvod č. 2 – miestna časť Dobrá
Vladimír Hoššo, Ing.
Milan Kubík

Počet hlasov
484
454
446
410
397
395
390
372
332

110
108

Umiestnenie náhradníkov na poslancov obecného zastupiteľstva
Volebný obvod č. 1 – Trenčianska Teplá
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kandidáti
Martin Jakúbek, Bc.
Milan Hudcovský, Ing.
Anton Jakúbek
Milena Masaryková
Martin Uhlárik
Eva Pastorková
Oľga Hôrková
Marián Zúber

Počet hlasov
328
314
311
251
235
225
213
209
9

9.
10.
11.
12.
13.

Jozef Slováček
Jozef Tydlačka, Ing.
Marián Šalamon, Ing.
Rudolf Pardubický, Ing.
Martin Hála, Bc.

195
186
163
162
145

Volebný obvod č. 2 – miestna časť Dobrá
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lukáč Bagin, Ing.
Katarína Gallová, Ing.
Andrea Švondrková, Ing.
Vladimír Galiovský, Ing.
Jarmila Kadlecová
Vladimír Benko

78
70
68
55
32
6

Umiestnenie kandidátov na funkciu starostu obce Trenčianska Teplá
Kandidát
Milan Berec, Ing.
Slavomíra
Propperová,
JUDr., Mgr.

Okrsok
č. 1
266
208

Okrsok
č. 2
195
203

Okrsok
č. 3
198
160

Okrsok
č. 4
188
91

Obec
spolu
847
662

Poradie
1.
2.

Voľby prebehli bez problémov, v príjemnej pracovnej atmosfére. Úradujúci
starosta Ing. Milan Berec, kandidát strany SMER skončil v obci na prvom mieste.
Občania mu vyjadrili svoju podporu za to, čo doteraz pre obec vykonal a za to, že sa
snaží, aby naša obec bola stále krajšia a úspešnejšia. Účasť na voľbách bola dobrá. V
porovnaní s minulými voľbami však naši občania ukázali pokles záujmu, ich účasť bola
nižšia ako celoslovenská, ktorá bola 48,34 percent. Mandát občanov získali piati
kandidáti, ktorí pracovali aj v predošlom období ako poslanci obecného zastupiteľstva,
menovite: Ing. Martin Kyjac, Ing. Pavol Masár, Stanislav Vyhlídal, JUDr. Mgr. Slavomíra
Propperová, Ing. Alžbeta Anetová. Do obecného zastupiteľstva si občania zvolili štyroch
nových poslancov, z toho tri ženy – Moniku Bubeníkovú Mozolákovú, Ing. Evu Mydlovú,
Mgr. Kristínu Račkovú, Dominika Gallu. Za miestnu časť Dobrá zostal poslancom Milan
Kubík a novým poslancom je Ing. Vladimír Hoššo.
10. decembra sa uskutočnilo ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva na
roky 2014 – 2018 na ktorom novozvolený starosta obce Ing. Milan Berec zložil
zákonom stanovený ustanovujúci sľub, ktorý potvrdil vlastnoručným podpisom. Potom
za všetkých prítomných zvolených poslancov zložila slávnostný sľúb poslankyňa Mgr.
Kristína Račková, ktorý jednotliví poslanci potvrdili vlastnoručným podpisom. Potom
uskutočnili voľby výkonných zástupcov a predsedov komisií nasledovne:
• Za zástupcu starostu bola zvolená Mgr. Kristína Račková
• Za členov obecnej rady boli zvolení Dominik Gallo, Ing. Vladimír Hoššo,
JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová
• Za sobášiaceho bol zvolený Dominik Gallo
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•
•
•
•

Za zapisovateľku bola zvolená Mgr. Martina Červeňanová
Za zástupcov do rady Materskej školy boli zvolení: JUDr. Mgr. Slavomíra
Propperová, Milan Kubík, Stanislav Vyhlídal, Štefánia Fabová
Za zástupcov do rady Základnej školy boli zvolení: Ing. Eva Mydlová, Mgr.
Kristína Račková, Monika Bubeníková-Mozoláková, Ing. Ján Vallo.
Za predsedov jednotlivých komisií boli zvolení:
- Majetková a finančná komisia
Ing. Eva Mydlová
Členovia: Ing. Alžbeta Anetová
Milan Kubík
Ing. Vladimír Hoššo
Ing. Ľubica Hlinková
- Sociálna a bytová komisia
Ing. Martin Kyjac
Členovia: MUDr. Jarmila Cígerová
Pavol Rekem
Božena Vomočilová
Margita Izraelová
Bc. Iveta Adamcová
- Stavebná komisia
Ing. Pavol Masár
Členovia: Pavol Koštialik
Ing. Vladimír Sedlák
Ing. Milan Hollý
Dominik Slotík
Alojz Langr
- Kultúrna a športová komisia
Stanislav Vyhlídal
Členovia: Dušan Nosáľ
Ľubomíra Hromádková
Miroslava Martinková
Helena Uherková
Mgr. Zuzana Janišová
- Komisia pre ochranu verejného záujmu
Mgr. Kristína Račková
Členovia:
Milan Kubík
Bc. Dominik Gallo

Potom boli určení poslanci, ktorí budú vo volebnom období 2014 – 2018
zodpovedať a starať sa o nasledujúce ulice:
JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová Žilinská, Dubovecká, Príles
Ing. Martin Kyjac
Revolučná, A. Bernoláka, Podhájska
Stanislav Vyhlídal
SNP, Ľ. Podjavorinskej, Krížová
Mgr. Kristína Račková
Hasičská, Mayerova, Cukrovarská
Ing. Eva Mydlová
A. Hlinku, Teplická
Ing. Vladimír Hoššo
m.č. Dobrá
Milan Kubík
m.č. Dobrá
Ing. Pavol Masár
Hrádky, Školská, Športovcov,
Železničná, Vážska
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Ing. Alžbeta Anetová
Monika Bubeníková-Mozoláková
Dominik Gallo

M. Kukučina, J. M. Hurbana, Partizánska
P.O. Hviezdoslava, Š. Straku,
M.R. Štefánika
M. Rázusa, Ľ. Štúra, J. Braneckého

Štatistické údaje o občanoch
• počet obyvateľov k 31. 12. 2014
• prihlásilo sa k trvalému pobytu
• odhlásilo sa z trvalého pobytu
• priemerný vek obyvateľov obce
• Vekové zloženie obyvateľov
– produktívny vek od 15 do 64 rokov
- poproduktívny vek 65 a viac rokov
• Narodené deti
z toho 14 chlapcov a 26 dievčat
• Počet sobášov občanov obce na obecnom úrade,
aj v iných miestach
• počet zomrelých
– z toho 19 mužov, 25 žien.

4 137
92 občanov
68 občanov
41,27 rokov
2 630 obyvateľov
909 obyvateľov
40

26
44

V priebehu roka na obecnom úrade slávnostne uzavrelo manželstvo 11 mladých párov:
Rastislav Sečkár a Xénia Štrauchová
Anton Cicko a Mária Wattová
Jozef Pečner a Mária Mádrová
Dušan Predanocy a Marta Chudá
Gustáv Bajcar a Klaudia Cicková
Pavol Bystrický a Eleonóra Krajčíková

Marián Kašík a Helena Blanárová
Slavomír Machara a Eva Vániková
Ľubomír Mútňan a Martina Staňáková
Ibrahim Hadjaj a Martina Puterová
Jozef Horváth a Lenka Harenčárová

Údaje zo sociálnej oblasti
• jednorazová sociálna výpomoc bola poskytnutá v celkovej výške 5353,94 Eur –
bola použitá na stravovanie dôchodcov, príspevok na pohreb, príspevok
novonarodeným deťom
• opatrovateľská služba – 7 opatrovateliek poskytuje služby 19 opatrovaným
občanom
• v zariadení opatrovateľskej služby je ubytovaných 6 klientok o ktoré sa starajú 2
pracovníčky
• bytové hospodárstvo – obec spravuje 70 nájomných bytov
• eviduje ďalších 70 uchádzačov o nájomný byt.

Záverečný účet obce
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Obec zostavila pre tento rok rozpočet podľa §10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet bol zostavený ako
vyrovnaný, obecné zastupiteľstvo menilo rozpočet tri razy:
- prvú zmenu schválilo 26. mája uznesením č. 3/2014
- druhú zmenu schválilo 30. júla uznesením č. 5/2014
- tretiu zmenu schválilo 29. októbra uznesením č. 8/2014.
Zmeny uskutočnili iba presunmi medzi položkami, pričom celková výška príjmov a výdajov
sa nezmenila. Rozpočet schválili ako prebytkový.
Rozpočet obce k 31. 12. 2014/eur
Rozpočet

Schválený

Po zmenách

Čerpanie
rozpočtu

Bežný rozpočet
Kapitálový
rozpočet
Finančné
operácie
ROZPOČET

215 366,0
-94 506,0

262 041,95
700 924,19
443 882,01
4 999,77

120 860,0
0,0

300 868,76
-211 350,32

Čerpanie
schváleného
rozpočtu
85 502,76
-116 844,32

Čerpanie
rozpočtu po
zmenách
38 826,81
489 573,87

-15 709,99

105 150,01

-459 592,00

73 808,45

73 808,45

68 808,68

Rozbor plnenia príjmov obce/eur
Schválený
Rozpočet
po Skutočnosť
%
plnenia %
plnenia
rozpočet
zmenách
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
k 31.12.2014
rozpočtu
zmenách
2 032 613,00
3 091 251,26
2 262 779,18
111,32
73,20
Bežné príjmy/eur
Schválený
Rozpočet
rozpočet
zmenách
1 936 555,00

po Skutočnosť
%
plnenia %
plnenia
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
k 31.12.2014
rozpočtu
zmenách
2 063 743,97
2 038 462,98
105,26
98,77

Bežné daňové príjmy/eur
Schválený
Rozpočet
rozpočet
zmenách
1 323 240,00

po Skutočnosť
%
plnenia %
plnenia
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
k 31.12.2014
rozpočtu
zmenách
1 317 713,34
1 317 713,34
99,58
100,00

Sem patria vlastné príjmy :
- Výnos dane z príjmov poukázané územnej samospráve, čiže prostriedky
zo štátneho rozpočtu, ktoré sme dostali vo výške 1 077 960,67 eur, t.j.
plnenie 99,08%
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-

-

Daň z nehnuteľnosti, t.j. z pozemkov, stavieb a bytov bol príjem
125 027,15 eur, čo je 100,02% plnenie. Okrem toho bol príjem za
nedoplatky z minulých rokov v sume 10 099,57 eur, ale obec eviduje
ešte pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 10 643,46 eur,
z toho 8 029,92 eur z roku 2014.
Daň za psa – príjem 2 945,50 eur
Daň za užívanie verejného priestranstva 254,00 eur
Daň za predajné automaty 51,00 eur
Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – príjem bol
111 475,02 eur.

Bežné nedaňové príjmy/eur
Schválený
Rozpočet
rozpočet
zmenách
100 304,00

po Skutočnosť
%
plnenia %
plnenia
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
k 31.12.2014
rozpočtu
zmenách
126 847,11
121 967,57
121,60
96,15

Sem patria nasledujúce nedaňové príjmy:
- Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - prenajatých pozemkov,
prenájmu hrobových miest, prenajatých budov, bytov a objektov –
celková suma príjmu bola 71 822,12 eur
- Administratívne poplatky a platby – poplatky za automaty, správne
poplatky stavebného úradu, osvedčovanie listín a podpisov, rybárske
lístky a matričná činnosť - príjem bol 16 543,00 eur
- Pokuty, penále a iné sankcie – príjem 355,00 eur
- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb –
sú to prijaté platby za tovary a poskytnuté služby, hlavne príjmy za
opatrovateľskú službu na území obce, za služby domu smútku, miestny
rozhlas, čitateľov knižnice, celkový príjem bol 18 650,38 eur
- Ostatné príjmy za znečisťovanie ovzdušia, pokuty penále, dobropisy
a pod. boli v sume 14 597,07 eur.
Prijaté tuzemské granty a transfery/eur
Schválený
Rozpočet
po Skutočnosť
%
plnenia %
plnenia
rozpočet
zmenách
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
k 31.12.2014
rozpočtu
zmenách
487 479,00
580 247,40
558 166,74
114,50
96,19
Sem patria finančné príspevky a dotácie vyšších štátnych orgánov – jednotlivých
ministerstiev, Úradu vlády SR, krajských a okresných orgánov štátnej správy na údržbu
verejného osvetlenia, modernizáciu športového areálu, miestne komunikácie, ochranu
životného prostredia, konanie komunálnych volieb a iné. Všetky získané prostriedky boli
účelovo viazané a použité v súlade so stanoveným účelom.
Rozbor čerpania výdavkov obce/eur
14

Schválený
rozpočet

Rozpočet
zmenách

2 032 613,00

po Skutočnosť
%
plnenia %
plnenia
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
k 31.12.2014
rozpočtu
zmenách
3 086 251,49
2 188 970,73
107,69
70,93

Bežné výdavky obce/eur
Schválený
Rozpočet
rozpočet
zmenách
943 009,00
Sem patria:
-

-

-

po Skutočnosť
%
plnenia %
plnenia
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
k 31.12.2014
rozpočtu
zmenách
998 582,57
934 470,95
99,09
93,58

výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania
pracovníkov obecného úradu, pracovníkov zabezpečujúcich prenesený
výkon verejnej správy, pracovníkov opatrovateľskej služby a iné
poistné a príspevok do poisťovní
za tovary a služby – prevádzkové výdavky, energie, dopravné
a údržbu
bežné transféry – poskytnuté finančné prostriedky pre súkromnú
základnú umeleckú školu, príspevky na dávky v hmotnej núdzi, sociálnu
výpomoc, činnosť spoločenských organizácii a iné
splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami.

Kapitálové výdavky/eur
Schválený
Rozpočet
rozpočet
zmenách
182 564,00

po Skutočnosť
%
plnenia %
plnenia
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
k 31.12.2014
rozpočtu
zmenách
1 151 499,55
322 644,59
176,73
28,02

Boli to výdavky verejnej správy, na cestnú dopravu, verejne osvetlenie, rozvoj obce,
bývanie a občiansku vybavenosť, predškolskú výchovu a základné vzdelanie.
Výdavkové finančné operácie/eur
Schválený
Rozpočet
po Skutočnosť
%
plnenia %
plnenia
rozpočet
zmenách
plnenia
schváleného
rozpočtu
po
k 31.12.2014
rozpočtu
zmenách
128 860,00
133 049,92
128 731,92
99,90
96,75
Obec mala ku koncu roka sedem úverov, z ktorých šesť splácala podľa splátkových
kalendárov, jeden úver bude splácať až od začiatku roku 2015.
Hospodárenie obce za rok 2014
Hlavné položky
Bežné príjmy

Skutočnosť k 31.12.2014/eur
2 038 462,98
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Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok
bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Hospodárenie obce - prebytok

1 737 594,22
300 868,76
111 294,27
322 644,59
-211 350,32
89 518,44
113 021,93
128 731,92
-15 709,99
2 262 779,18
2 188 970,73
73 808,45

Prebytok rozpočtu v sume 89 518,44 eur obec použije
- na tvorbu rezervného fondu vo výške 73 808,45 eur
- mínusový výsledok finančných operácií uhradila z prebytku bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške 15 709,99 eur.
Zo života obce
Rudolf Dobiáš, občan našej obce, ktorý sa dožil významného výročia – 80 rokov
dostal najvyššie štátne vyznamenanie. V utorok 7. januára pri príležitosti 21. výročia
vzniku Slovenskej republiky si v Rytierskej sále Bratislavského hradu prevzalo štátne
vyznamenania 16 osobností Slovenska. Boli to výnimoční vedci, pedagógovia, lekári,
technici, či známi umelci a herci. Medzi nimi bol spisovateľ a publicista Rudolf Dobiáš,
ktorý bol vyznamenaný Pribinovým krížom II. triedy za mimoriadne celoživotné úsilie pri
obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd. Ako 19-ročný študent bol
obvinený a odsúdený za protištátnu činnosť na osemnásť rokov väzenia. Po rokoch
fárania v uránových baniach v Jáchymove bol v roku 1960 z väzenia prepustený na
základe amnestie. Postupne sa zorientoval vo svojej práci, začal publikovať v detských
časopisoch a písať rozhlasové hry. V ďalšom období sa začal vracať k temnej minulosti
a osudom prenasledovaných ľudí. Tak vznikli diela Temná zeleň, Tajní ľudia, Zvony
a hroby. Osudy jednotlivcov postihnutých komunistickým režimom zaznamenal
v rozsiahlom diele Triedni nepriatelia. Rudolf Dobiáš odovzdal do tlače pokračovanie
tohto diela a má rozrobených viacero literárnych projektov.
Starostlivosť obecného úradu o čistotu obce a bezpečnosť občanov je vidieť na
každom kroku. V priebehu celého roka riešil stav chodníkov a ciest v obci. Najprv sa
zameral na opravu chodníkov pri hlavnej ceste, na ktorú vyčlenil peniaze z obecného
rozpočtu. Je opravená ulica pri Zdravotnom stredisku, dobudované chodníky na konci
obce smerom k Dubnici nad Váhom aj na začiatku ulice Teplickej. Obec plánuje ešte
zmodernizovať verejné osvetlenie a vybudovať cyklotrasu. Chodníky v miestnej časti
Dobrá boli tiež v zlom stave, ktoré opravili, postupne tam urobili prípojky, kanalizáciu.
Interiér zasadačky požiarnej zbrojnice, kde sa uskutočňujú všetky spoločenské
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a verejné podujatia bol zmodernizovaný. Dali novú podlahu, odstránili jednu deliacu
stenu, zostal iba podporný stĺp. Tým zväčšili miestnosť, upravili javisko, vymaľovali, dali
nové moderné svietidlá, celá miestnosť sa rozjasnila a skrásnela.
15. februára sa v priestoroch Základnej školy konal tradičný školský ples. Ples otvorila
Ing. Daniela Kohútová, predsedníčka združenia priateľov školy, privítala všetkých
prítomných. Účasť na plese bola veľmi dobrá, prítomných bolo viac ako bolo 400 ľudí.
Zabávali sa pri hudbe skupiny Lunes Band z Nemšovej. Popri výbornej zábave a tanci si
účastníci mohli pochutnať na vynikajúcom guláši a inom občerstvení. Všetci prítomní sa
zapojili do tomboly a mnohí vyhrali zaujímavé vecné ceny.
23. februára sa konal už 3. ročník spoločenských hier pre deti a dospelých. Súťažilo sa
v šachu, žolíku, dáme a hre „Človeče, nehnevaj sa“. Účasť bola oproti minulým ročníkom
veľmi dobrá, čo potešilo usporiadateľov – komisiu pre kultúru, mládež a šport pri
obecnom úrade. Pre zúčastnených pripravili malé občerstvenie, pamätné listy, pre
víťazov diplomy a drobné darčeky.
Víťazmi sa stali:
Šach
Michal Tomko
Žolík
Márie Švecová
Človeče, nehnevaj sa
Dávid Matušu
Fašiangy
O tom, že sa obec rozvíja do krásy svedčí aj nové pódium s prístreškom na
obecnom trhovisku, nové stoly a lavice na sedenie, pripravené stánky s chutným
občerstvením. Takto vynovené trhovisko prijalo 1. marca účastníkov už 10. ročníka
Fašiangovej veselice, kde vystúpili folklórne súbory Ozvena z Čierneho, Jedľovina z
Kysuckého Nového Mesta a samozrejme miestne súbory Dobranka a Teplanka. Bolo
príjemné posedieť si pri občerstvení a zároveň sledovať pripravený kultúrny program.
O občerstvenie sa postarali okrem pracovníkov obecného úradu, členov kultúrnej
komisie, sponzorské firmy Hôrka a Mapek, miestni skauti a pracovníci depa električky.
Miestne deti boli oblečené vo vkusných veselých maskách. Najlepšie masky vyhodnotili
a odmenili sladkými dobrotami. Bolo pripravené aj chutné občerstvenie – šišky, koláče,
obložené chlebíky, k tomu dobrý čaj. Skauti navarili chutnú kapustnicu. A potom sa celá
veselá chasa vydala na jazdu pekne vyzdobenou električkou. Najskôr do rušňového depa,
kde pokračovali oslavy pri hudbe a chutnom občerstvení v podobe zabíjačkových
špecialít až do obeda. Oslavy vyvrcholili pochovávaním basy. Potom vypravili veselú
električku do Trenčianskych Teplíc Počas jazdy nechýbala zábava, spev a vynikajúca
nálada.
V lete kultúrna komisia začala na obecnom trhovisku pripravovať pravidelné hudobné
popoludnia. Veď treba využiť nové pódium a stoly s lavicami na sedenie. Miestne podniky
pripravili pre občanov aj občerstvenie, podávala sa káva, čaj, čapované pivo,
nealkoholické nápoje, sladkosti pre deti. Bola tam vždy dobré sviatočná atmosféra, našli
sa aj milovníci tanca, ktorí si s radosťou zatancovali pri hudbe. Prvé koncertné
vystúpenie bolo 13. 7. – do tanca a na počúvanie hrali súrodenci TOMKOVCI, 3. 8. –
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vystúpila spevácka skupina Teplanka a dychová hudba Dobranka. Oživením ich programu
bola účasť dvoch mladých speváčok Simony Bežákovej a Dominiky Gunárovej, aj
talentovaného mladého Mariána Šišovského, hráča na heligónke. 24. 8. vystúpila skupina
Kantori – zložená z učiteľov, v ktorej hrá aj člen kultúrnej komisie PaeDr. Jozef
Farkašovský + duo DOBIAŠOVCI. Pri nepriaznivom počasí sa vystúpenia nekonali.
Kurz studenej kuchyne
S cieľom obohatiť svoju činnosť pripravila kultúrna komisia pri obecnom
zastupiteľstve pre občanov Kurz studenej kuchyne. Prvé stretnutie bolo 12.
marca, lektorkou kurzu bola Emília Madová. O kurz mali záujem najmä ženy – mladšie aj
staršie. Veď v každom veku je dobré sa niečo nové naučiť. Naučili sa pripraviť krásne
vyzdobenú obloženú misu zloženú z rôznych druhov salámy, šunky, syra, vajíčok
a zeleniny. Pripravili niekoľko druhov obložených mís podľa použitých surovín. Naučili sa
aj rôzne chytrosti, napríklad ako vyrobiť z obyčajnej cibule alebo reďkovky peknú ružu,
ako správne kombinovať suroviny a podobne. Kurz pokračoval prípravou plneného
kurčaťa, účastníčky sa naučili vykostiť kurča, urobiť dobré syrové rolády. V prípade,
že bude záujem, kultúrna komisia plánuje organizovať kurzy aj v iných odboroch.
15. apríla zomrel vo veku 82 rokov čestný občan obce Ing. h.c. Ivan Masár.
Narodil sa v našej obci 6. januára 1932. Po gymnaziálnych štúdiách v Trenčíne študoval
na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave na fakulte architektúry pozemného
staviteľstva. Mal veľký umelecký talent. Venoval sa nielen maľbe, ale aj písaniu poviedok
a postrehov zo života prostého ľudu. Jeho obrazy vyjadrovali lásku k prírode,
dedinskému životu, rodnej dedine. 4. apríla 1991 mu Slovenská technická univerzita
udelila čestný akademický titul „Inžinier honoris causa“. Bol členom Združenia
slovenských novinárov. Pravidelne dopisoval do obecného časopisu Teplanský občasník,
bol poslancom obce, zástupcom starostu aj kronikárom. Obec Trenčianska Teplá mu 26.
9. 2010 udelila titul Čestný občan. Anastázia Zboranová, významná poetka z Púchova
vyjadrila umelecké cítenie Ivana Masára v nasledujúcej básni:

Pútnik
Každý deň sa prechodí
Po reťazovom moste dúhy.
Zbiera štetcom farebné čriepky
A mieša si ich na palete.
Je osamelý ako pútnik, čo hľadá svetskú krásu
A svoje objavy zvečňuje výrečným farebným mlčaním.
Vždy sám, lebo je to údel hľadajúceho.
Stále sám, v neistote hľadania.
Akrobat – stojaci na farebnom štíte svojho štetca...
23. apríla sa konali oslavy 69. výročia oslobodenia obce. Okrem zástupcov
obecného úradu, základnej organizácie vyslúžilých vojakov a občanov bol prítomný
predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Ján
Holička. Veterán a člen 7. výsadkového pluku zvláštneho určenia Holešov Marián
Mikulovský z poverenia Klubu vojnových výsadkárov v Trenčíne položil kytičky kvetov
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k pamätníku padlých hrdinov v centre obce aj na hrob rumunských vojakov, ktorí
oslobodzovali našu obec a v tomto boji zahynuli. Nechýbali ani priami účastníci
protifašistického odboja Tomáš Švec a Pavol Liška. Členky speváckej skupiny Teplanka
dojemne zaspievali pieseň Aká si mi krásna, tento slávnostný okamih ešte viac umocnil
spev aj ďalších slovenských hymnických piesní.
30. apríla - stavanie mája sa uskutočnilo za pekného jarného počasia. Slniečko sa
ukázalo a hoci pofukoval vetrík, nálada bola veselá. Stavanie mája sa uskutočnilo za
účasti obecného hasičského zboru a pracovníkov obecného úradu. Tí pripravili pre deti aj
sladkú odmenu. Kultúrny program pripravila dychová hudba Dobranka a spevácka skupina
Teplanka. Potom sa spoločne odobrali postaviť máj v miestnej časti Dobrá.
1. mája sa uskutočnila na počesť sviatku patróna hasičov Svätého Floriána jazda
električkou. O jazdu bol veľký záujem, všetky vozne električky boli naplnené rodinami
s deťmi. Tie mali z jazdy najväčšiu radosť. Toto podujatie bolo spojené aj s výstavou
historických hasičských vozidiel. Miestni hasiči predviedli ukážky hasenia horiaceho
vozidla a vystrihovania postihnutých osôb z vozidla, ukážky hasiacej techniky a výstroja
v depe.
18. mája sa v obecnej zasadačke konali oslavy Dňa matiek. Miestnosť bola plná
mamičiek a babičiek, ktorým deti pripravili krásny kultúrny program a drobné darčeky.
Vystúpili žiaci Materskej školy, Základnej školy a Súkromnej základnej umeleckej školy.
Program uvádzali žiačky základnej školy. Najkrajšou bola báseň: Ľúbim ťa.
Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky,
každú hračku maličkú,
len najväčšmi zo všetkého
ľúbim svoju mamičku.
Darčekmi pre mamičky boli vlastné výrobky – srdiečka a hrnčeky, nechýbala kytička
kvetov. K sviatku mamičkám zablahoželal starosta obce Ing. Milan Berec a daroval im
ťahavé muškáty na skrášlenie balkónov.
Deň športu
Tento rok sa konal 21. júna na miestnom futbalovom štadióne už siedmy ročník Dňa
športu v našej obci. Pripravilo ho Občianske združenie Cukrkandel v spolupráci
s Obecným úradom. O 9,00 hodine sa začal dvojhodinový maratón v aerobiku, kde
súťažili ženy a dievčatá pod vedením Lenky Melišovej a Zuzany Podhorskej. Popritom sa
konal tradičný turnaj v minifutbale a následne futbalový turnaj. Súťažilo 7 futbalových
mužstiev a víťazom sa stalo mužstvo Korunky pod vedením kapitána Richarda Sobotu.
V mládežníckej kategórii hráčov do 15 rokov zvíťazilo mužstvo Kris Kros. Účastníci
v počte 173 spolu súťažili v 8 športových disciplínach. Víťazi na 1. – 3. miestach získali
vecné ceny a víťazné poháre. Najväčší úspech zaznamenala tradične Magdaléna Lacková,
ktorá v kategórií žien nad 50 rokov skákala na švihadle – za 60 sekúnd preskočila 164
krát. Spestrením turnajov bol kultúrny program, ktorý pripravili žiaci Súkromnej
základnej hudobnej školy – skupina „Naša kapela“, zložená väčšinou z dievčat a tiež
skautské mažoretky. Účasť občanov na tomto podujatí bola veľmi dobrá, o ich
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bezpečnosť sa starala súkromná bezpečnostná služba. Večer bola tradičná tanečná
zábava v pekne vyzdobenej sokolovni svojpomocne ju vyčistili a pripravili ženy
a dievčatá aerobik klubu.
14. augusta kultúrna komisia a referát kultúry pri obecnom úrade usporiadala zájazd na
termálne kúpalisko Veľký Meder. Hoci počasie nebolo dobré, pršalo a bolo dosť
chladno, nevadilo to, pretože bazény majú termálnu vodu a kúpanie bolo príjemné. Cesta
domov bola tiež veselá, náladu im spríjemnil Jozef Johaník hrou na harmoniku, pri ktorej
sa rozprúdil veselý spev účastníkov zájazdu.
11. septembra sa uskutočnila v Trenčíne 15. celoslovenská prehliadka speváckych
súborov seniorov. Pripravila ju Krajská organizácia Jednoty dôchodcov v Trenčíne
s podporou trenčianskeho samosprávneho kraja. Prehliadku otvorila a privítala všetkých
prítomných – pozvaných hostí aj účinkujúcich predsedníčka Krajskej organizácie
Jednota dôchodcov Mgr. Anna Prokešová. Podujatie konferoval občan našej obce a člen
kultúrnej komisie PaedDr. Jozef Farkašovský. Bol prítomný starosta našej obce Ing.
Milan Berec, prednostka RNDr. Zuzana Sklenárová, členovia miestnej organizácie
Jednota dôchodcov a ďalší občania. Našu obec hneď v úvode reprezentovala spevácka
skupina Teplanka, jej vystúpenie malo veľký úspech. Zvlášť zaujal krásny duet Anny
Laskovičovej a Jordana Račka s piesňou „Láska, bože láska“. Celkom vystúpilo 10
súborov a umeleckých kolektívov. Prehliadku súborov podporil Trenčiansky samosprávny
kraj, na znak uznania riaditeľ úradu Juraj Gerlici odovzdal organizátorom symbolický šek
na sumu 2500 eur. Podujatie ocenil vo svojom príhovore primátor mesta Trenčín Richard
Rybníček.
Hodové slávnosti
Hodové slávnosti sa zvyčajne viažu na výročie posvätenia kostola. V našej obci je
to na Matúša. Základný kameň súčasného farského kostola bol položený 21. apríla 1733.
Kostol bol konsekrovaný 28. júna 1789 biskupom Františkom Xaverom Fuchsom a bol
zasvätený sv. Matúšovi.
V tomto roku to bolo 21. septembra, kedy sme hody spojili s oslavami 130.
výročia vzniku dobrovoľného hasičského zboru v našej obci, ktoré sa konali už v sobotu.
Najskôr sa konala slávnostná omša pre hasičov, ktorí boli slávnostne vyobliekaní
v uniformách, mnohí občania v krojoch. A potom bol na futbalovom štadióne bohatý
program s ukážkami zásahov pri požiaroch. V nedeľu bola na vynovenom obecnom
trhovisku hodová slávnosť, kde boli pripravené stánky s občerstvením, aj drobnými
suvenírmi. Pre deti boli aj sladkosti, cukrová vata a maľovanie na tvár. Skauti už
tradične ponúkali chutný guláš, obecný úrad zabezpečil dobré buchty. Kultúrny program
začali skautské mažoretky, ktoré predviedli peknú kompozíciu a pochod pri hudbe. Potom
sa občanom prihovoril starosta obce Ing. Milan Berec, ktorý privítal aj vzácnych hostí –
predsedu samosprávneho kraja Jaroslava Bašku, poslankyňu Magdu Košútovú, starostu
obce Omšenie Jozefa Marčeka. Samozrejme nechýbalo vystúpenie miestnej speváckej
skupiny Teplanka, potom vystúpila hosťujúca skupina Borovienka a na záver hrali
a spievali bratia Dobiašoví. Nálada bola veľmi dobrá, účasť občanov tiež, tešili sa malí
a veľkí a tak to má byť.
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V rámci tejto slávnosti bola vyhodnotená súťaž o Najlepšie upravenú
predzáhradku a Najkrajší balkón. Súťaž vyhlásila obec 18. mája a prihlásiť sa do nej
mohli občania do 15. júna. Hlavnými kritériami boli: úprava, farebnosť, tvarovanie,
a estetický vzhľad drevín a kvetov, náročnosť výsadby.
Víťazmi sa stali:
Najkrajšia predzáhradka:

Najkrajší balkón

1. miesto Helena Piknová
2. miesto Jozef Gallo
3. miesto Magdaléna Homolová
1. miesto Jozef Gallo,
2. miesto Vladimír Šušuk
3. miesto Emília Krupanová

Víťazi na prvých troch miestach získali hodnotné ceny:
1. miesto - nákupnú poukážku na nákup kvetov v Poľnohospodárskom
družstve FLORA v hodnote 100,0 eur.
2. miesto - sadu hnojív a substrátov v hodnote 80,0 eur
3. miesto - sadu hnojív a substrátov v hodnote 50,0 eur.
Ceny víťazom odovzdali Ing. Magda Košútová, poslankyňa NR SR a Ing. Milan Berec,
starosta obce.
Koncom septembra kultúrna komisia obecného úradu pripravila pre občanov
dvojdňový poznávací zájazd do Prahy. Prehliadku pripravil sprievodca Ing. Ľubomír
Hromádka, ktorá začala na tradičnom historickom mieste – na Karlovom moste.
Nádherný výhľad na Hradčany, rieku Vltavu a prehliadka samotného mosta bola
úchvatná. Prezreli si aj múzeum mostu a zoznámili sa, s históriou jeho výstavby
a rôznymi exponátmi. Nasledovala nezabudnuteľná plavba na lodi Pražské Benátky po
rieke Vltave. Nezvyčajné prostredie lode a atraktívny výhľad na rôzne pamätihodnosti
mesta zanechali hlboké dojmy. Neskôr prešli celé Staromestské námestie, zažili
atmosféru Orloja a potom sa vybrali na Václavské námestie. Cestu do hotela zvolili
metrom, aby zažili aj tento druh dopravy. Na druhý deň sa vybrali na Hradčany.
V Chráme Sv. Víta mali vynikajúcu sprievodkyňu, ktorá zaujímavo podala celú históriu
chrámu, prezreli si aj podzemie a rôzne zákutia. Potom navštívili Vladislavskú sálu
a prezreli si korunovačné klenoty, Zlatú uličku, staré zámocké schody a kochali sa
výhľadom na celú Prahu. Na spiatočnej ceste domov sa zastavili ešte v Brne, kde mali
možnosť nakúpiť v obchodnom centre Olympia. Domov sa vrátili plní nových zážitkov
a nezabudnuteľných dojmov.
Prvého októbra sa uskutočnilo na obecnom úrade slávnostné uvítanie nových
občanov do života s kultúrnym programom, ktorý pripravili deti materskej školy
a základnej školy so svojimi učiteľmi. Privítali deti, ktoré sa narodili v období od augusta
2013 do augusta 2014 :
21

Lucas Stískala
Viliam Krajčík
Zoja Margorínová
Lucia Durásová
Bibiána Bajzová
Lea Určíková
Hana Ružičková
Timea Lukačovičová
Martin Lacko
Dominik Štefanec
Dominik Burdej
Adrián Vicen
Šimon Tehlárik
Dorotka Ondrejičková
Denis Habánik
Martin Banecký
Nina Beláková
Radka Machálková
Lea Šebáková
Marko Masár
Martina Masárová
Šimon Dobiáš
Sofia Horňáková
Rastislav Kaštier
Timea Švecová
Diana Bariná
Vanesa Lauková
Patrik Beneš
Matej Báž
Tadeáš Pšenka
Emily Arjeta Luta
Klára Sklenárová
Katarína Novotná
Adela Batková
Dávid Černák
Adam Malý
Juraj Vojtech
Zora Trangová
Sofia Uherková
Michal Tomko
Veronika Balajová
Eliška Okolicsanyiová
Hana Kučerová
Podľa štatistických údajov na Slovensku bolo v tomto roku najpopulárnejším
chlapčenským menom Adam a medzi dievčatami Ema. Adam tak po štyroch rokoch
kraľovania zosadil Jakuba, ktorý bol tento raz na druhom mieste. Stálicou medzi menami
je Samuel, ktorý obhájil tretie miesto. V našej obci to neplatilo, lebo medzi 43
narodenými deťmi bol Adam iba jeden, Ema, Jakub a Samuel sa tento raz vôbec
nevyskytli.
Jednotlivcom a kolektívom pracujúcim v oblasti kultúry boli v pondelok 27.
októbra v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostne odovzdané
ďakovné listy. Ocenenia za dlhoročnú kultúrnu, osvetovú či náučnú činnosť sa spoločne
rozhodli udeliť tri inštitúcie: Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové
stredisko a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne.
Ocenenia odovzdal Jaroslav Baška spolu s Jurajom Gerlicim, riaditeľom Úradu TSK a
Danielou Hilčíkovou, poverenou riadením Odboru školstva a kultúry Úradu TSK významné
ocenenia občanom kraja za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a zachovávanie
folklórnych tradícii. Za našu obec si Ďakovné a Pamätné listy prevzali:
Rudolf Dobiáš
Za dlhoročnú literárnu činnosť
Ing. Milan Berec
Za
podporu
uchovávania
kultúrnych
hodnôt
a folklórnych súborov v obci
Folklórna skupina Teplanka Za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry, pri príležitosti
40. výročia vzniku speváckej skupiny.
Ing. Božena Masárová
Za vedenie obecnej kroniky.
Spolu bolo ocenených 26 jednotlivcov a 9 umeleckých súborov. „Trenčiansky

samosprávny kraj bude vždy podporovať rôzne folklórne skupiny a zariadenia, ktoré sú
tu v Trenčianskom kraji na to, aby sa zachovávali folklórne tradície“, povedal na záver
slávnostného stretnutia župan Jaroslav Baška. Slávnostnú chvíľu umocnilo vystúpenie
detského folklórneho súboru Radosť z Trenčína a speváckeho zboru Hornosúčan
z Hornej Súče. Kultúrny program a organizáciu celého slávnostného podujatia
zabezpečili zamestnanci Trenčianskeho osvetového strediska.
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17. októbra sa v zasadačke Požiarnej zbrojnice uskutočnilo v rámci Mesiaca
úcty k starším tradičné stretnutie jubilantov ktorí sa dožili významného výročia 65,
70, 75, 80, 85 a viac rokov. Pracovníci obecného úradu v spolupráci s kultúrnou komisiou
im pripravili veľmi milé stretnutie za prítomnosti Petra Pellegriniho, ministra školstva
SR, Magdy Košútovej, poslankyne Národnej rady SNR a starostu obce Ing. Milana
Bereca. Títo sa postupne prihovorili jubilantom, zaželali im pevné zdravie a rodinnú
pohodu. Ocenili ich obetavú prácu či v zamestnaní alebo v prospech obce. Úprimnými
slovami sa prítomným prihovorila a zaželala pevné zdravie a šťastie aj prednostka
obecného úradu RNDr. Zuzana Sklenárová. Jubilanti dostali drobné darčeky a bolo pre
nich pripravené chutné občerstvenie Svojim vystúpením ich potešila spevácka skupina
Teplanka a dychová hudba Dobranka. Bolo prítomných 96 jubilantov, najstaršou bola
Katarína Potočková, rodená Dobiašová, ktorá sa dožíva 96 rokov. Narodila sa 27. 11.
1918, vychovala dve dcéry, má troch vnukov, manžel bol náčelníkom stanice. Bola veselá
a teší sa dobrému zdraviu.
Považský cukor, a.s.
Tento rok sa zapíše do histórie pestovania repy ako obzvlášť dobrý. Veľmi skorá
sejba cukrovej repy už v prvej tretine marca za ideálnych podmienok sa postarala
o dobrú úrodu. Boli dostatočné zrážky v priebehu celého leta. Dosiahli očakávanú úrodu
nad 12,5 ton polarizačného cukru na hektár čím sa potvrdila úrodnosť v zmysle projektu
20-20-20. Viac pestovateľov dosiahlo úrodu 20 ton na jeden hektár. Pomohli tomu už
spomínané poveternostné podmienky, ale aj moderné výrobné prostriedky a dobrá práca
podnikového manažmentu. Na začiatku novej kampane bolo žiaľ nepriaznivé počasie pre
zber repy, boli silné dažde, čo spôsobilo nepravidelný prísun repy a preto cukrovar
nemohol hneď nabehnúť na plný výkon. Postupne sa však situácia normalizovala
a cukrovar pracoval bez problémov.
Posledný májový týždeň sa uskutočnil v poradí už 14. repný deň pre pestovateľov
cukrovej repy. Hlavným zámerom bolo informovať pestovateľov o aktuálnych udalostiach
v pestovateľskom a cukrovarníckom sektore. Prítomní boli aj pozvaní hostia pôsobiaci
v oblasti distribúcie osiva, ochrany a výživy rastlín či poľnohospodárskej techniky. Po
príhovoroch vedenia firmy a informáciách o plánovaných investíciách sa venovali
praktickým ukážkam a pokusom rôznych termínov sejby cukrovej repy.
Pod značkou SweetFamily firma ponúka cukor vhodný pre každú príležitosť v
osvedčenej kvalite a rozmanitosti a je zárukou sladkých okamihov pri pečení, sladení
nápojov, či pri zaváraní ovocia a zeleniny. Orientácia pri nakupovaní cukru je
zjednodušená zavedením praktického farebného systému, ktorý pomáha nájsť ten
správny cukor pre rozličné použitie. Známe modré obaly sú jasne zvýraznené rozličnými
farebnými odtieňmi, napríklad červenou je označený cukor na želírovanie, ružovou na
pečenie alebo žltou prípadne hnedou na nápoje. Milovníci cukru tak získajú na prvý
pohľad všetky dôležité informácie.
Na Slovensku sú už iba dva cukrovary jeden je v Trenčianskej Teplej a druhý v
Dunajskej Strede. Postup výroby je rovnaký. Kamiónmi sa dovezie cukrová repa z polí do
repného dvoru. Repa sa musí očistiť od nečistôt, burín tým, že sa dostane do styku s
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vodou. Hlina a piesok sa oddeľujú praním v repnej pračke. Tento proces obsahuje aj
lapač kameňov a chrastu, ktorým repa prechádza. Repa sa začne oddeľovať od vody a
dostáva sa do fabriky. Repa sa začne rezať, čím vznikajú tzv. rezky. Ďalej prebieha
difúzia vzniká EXTRAKT (ako lúhovanie čaju). Z rezkov sa získava cukrová šťava. Použité
rezky si odvážajú družstevníci pre dobytok. Nasleduje čistiaci proces (odstránenie
nečistôt). Vzniká kal a zotrvačný odpad, ktorý je odvážaný na skládky (ako hnojivo pre
záhradkárov). Filtruje sa a postupuje ďalej ako ľahká šťava. Zahustená cukrová šťava
obsahuje zrná na väčšie zahustenie → sirup. V odstredivkách sa biely cukor suší a chladí
cez triedičky. V triedičke sa dáva pozor na veľkosť zŕn cukru a dostávajú sa do skladu
pripravené na predaj. Samotná továreň na výrobu cukru by nemohla existovať bez
VELINU, čo je srdce fabriky, kde prebieha varenie cukru. Velin riadi výrobu cukru
(sleduje difúziu, teplotu, tlak, pridávanie vápna, odparky) Voda sa v cukrovare čistí
dvoma spôsobmi:
1. fáza: mechanické čistenie. Vzniká kal (blato, pôda z repy),
2. fáza: v bio čističke – anaeróbne (bez prístupu O2, vypúšťa sa do Váhu).
Cukrovar
si
vyrába
energiu
v
kotolni
(37–21
ton
pary).
Vápno si cukrovar vyrába sám. Vápenec získavajú z lomov ( z ČR aj SR). Za jeden deň sa
vyrobí 500 ton cukru. Za 1 deň sa zreže 5500 ton cukrovej repy.
Veľkú pozornosť venujú
čo najmenšej chemickej spotrebe kyslíka.
Cukrovarnícka kampaň - Cukrovarnícky rok je rozdelený na dve časti – cukrovarnícku
kampaň a údržbové obdobie. Cukrovarnícka kampaň je obdobím spracovania cukrovej
repy. Začína zvyčajne v polovici septembra asi 10 dní po začiatku zberu repy a trvá 80
až 100 dní. Počas kampane sa spracuje asi 500 000 ton repy na biele kryštáliky cukru.
Počas údržbového obdobia sa vykonáva čistenie, údržba a opravy strojnotechnologického
zariadenia cukrovaru, zabudovávajú sa nové zariadenia alebo sa technológia modernizuje.
Železničná stanica
Oproti minulému roku nenastali v
Kolektívna zmluva podpísaná pre rok 2014
zvýšenie platov o 3,5 percent.

železničnej stanici
podstatné zmeny.
priniesla zamestnancom dlho očakávané

VÝKONY ŽELEZNIČNEJ STANICE ZA ROK 2014
Trenčianska Teplá
Plnenie GVD:
•
•
•

Východiskové – 84,98 % - 3 748 vlakov
Končiace – 95,90 % - 4 003 vlakov
Celkové plnenie 90,62 %

Horné Srnie

Trenčianska Teplá
Nákladná doprava
• Východiskové – 1 963 vlakov
• Končiace – 1 998 vlakov
• Tranzitné – 6 843 vlakov
• tranzitné so spracovaním – 798 vlakov
• Počet privesených vozňov – 20 824
Horné Srnie
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Plnenie GVD:
•
•
•

Východiskové – 99,25 % - 2 938 vlakov
Končiace – 85,44 % - 2939 vlakov
Celkové plnenie 92,34 %

Nákladná doprava
•
•
•
•

Východiskové – 24 vlakov
Končiace – 240 vlakov
Tranzitné – 41 vlakov
Počet privesených vozňov –1 759 vozňov

Horné Srnie št. hranica

Nemšová

Plnenie GVD:

Nákladná doprava

Dubnica nad Váhom

• Východiskové – 391 vlakov
• Končiace – 370 vlakov
• Tranzitné – 390 vlakov
• Tranzitné so spracovaním – 173 vlakov
• Počet privesených vozňov – 2 363
Ilava

Nákladná doprava

Nákladná doprava

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Odovzdané – 45,24 % - 84 vlakov
Prevzaté – 35,71 % - 84 vlakov
Celkové plnenie 72,62 %

Východiskové – 128 vlakov
Končiace – 129 vlakov
Tranzitné – 8 174 vlakov
Tranzitné so spracovaním – 359 vlakov
Tranzitné Os vlaky – 17 117
Počet privesených vozňov – 1 138

•
•
•
•
•
•

Východiskové – 147 vlakov
Končiace – 148 vlakov
Tranzitné – 8 175 vlakov
Tranzitné so spracovaním – 22 vlakov
Tranzitné Os vlaky – 17 118
Počet privesených vozňov – 113

Lednické Rovne

Trenčianske Teplice

Nákladná doprava

Osobná doprava

•
•
•

Východiskové – 77 vlakov
Končiace – 78 vlakov
Počet privesených vozňov – 310

•
•
•

Východiskové - 48
Končiace 48
Počet privesených vozňov - 29

NEHODOVÉ UDALOSTI
Vážne nehody:
Kategória A - Na železničnej trati bolo 5 vážnych nehôd spôsobili to
osoby pohybujúce sa na trati – boli to všetko sebavraždy.
Menšie nehody : Neboli žiadne
Prevádzkové poruchy : Vyskytli sa dve poruchy kategórie D 3 a D 6 – rozrezanie
výhybky a roztrhnutie vlaku.
Počas roka neboli zaznamenané žiadne pracovné úrazy. Zaznamenali 3 sťažnosti, ktoré
stanica odoslala na riešenie vedeniu železníc. Boli to: predčasná výprava vlaku, strata
prípoja na ďalší vlak.
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Počas jarných mesiacov boli v železničnej stanici namontované nové smetné koše,
informačné tabule a skvalitnená celková orientácia pre cestujúcich. Na oboch
nástupištiach namontovali sektorové lavičky. Opravili prístupovú cestu a chodníky okolo
železničnej stanice, vyznačili parkoviská, autobusovú zástavku, postavili stojany na
bicykle a urobili dopravné značenie. Okolie železničnej stanice je pekne zmodernizované
a upravené.
Prvého
júla slávnostným prestrihnutím pásky a odhalením pamätnej tabule
v našej obci minister dopravy Ján Počiatek spolu s generálnym riaditeľom Železníc
Slovenskej republiky Štefanom Hlinkom a generálnym riaditeľom stavebnej firmy
Strabag Jaroslavom Karzerom oficiálne ukončili rekonštrukciu železničnej trate na
rýchlosť 160 kilometrov za hodinu v úseku Trenčianska Teplá - Beluša.
Podľa slov ministra dopravy Jána Počiatka viac ako 20-kilometrový
zmodernizovaný úsek trate priniesol oveľa vyšší komfort, rýchlosť a najmä bezpečnosť
pre cestujúcich a obyvateľov žijúcich v okolí. "Trať je postavená podľa najmodernejších
bezpečnostných predpisov a mali by sme sa vyhnúť zrážkam vlakov s automobilmi,
pretože tento systém ho vylučuje. Pri osobnej preprave by len tento úsek mal skrátiť
cestu o asi sedem minút, ale z môjho pohľadu je najdôležitejšia práve bezpečnosť,"
vyzdvihol minister. Ešte dodal, že na úseku medzi Bratislavou a Žilinou sa momentálne
budujú ďalšie tri podobné úseky, v budúcom roku pribudne ešte viac takýchto
zmodernizovaných tratí. "Dopravný komfort by mali priniesť aj nové vlakové súpravy
financované z eurofondov, ktoré máme schválené aj v budúcom programovacom období,"
doplnil minister dopravy Ján Počiatek. Generálny riaditeľ ŽSR Štefan Hlinka povedal, že
modernizácia úseku Trenčianska Teplá Beluša trvala 1640 dní. Hoci stavba ešte nie je
úplne finančne uzavretá - zmluvná cena bola 274 miliónov eur, predpokladajú úspory asi
20 miliónov eur. V novom programovacom období začnú ako prvý budovať úsek Beluša Považská Teplá, kde predpokladajú finančné náklady okolo 300 miliónov eur. Tender
bude vyhlásený v polovici budúceho roku, do pol roka by sa mala začať výstavba a do
roku 2020 by mal byť ukončená modernizácia po uzol Žilina.
Trať v úseku Trenčianska Teplá - Beluša modernizovalo Združenie ŽSR Beluša,
ktorého lídrom je spoločnosť Strabag. V rámci modernizácie zrekonštruovali v dvoch
etapách štyri železničné stanice Trenčianska Teplá, Ilava, Dubnica, Ladce, ako aj štyri
medzistaničné úseky. Súčasťou sú aj štyri nové železničné mosty, šesť cestných
mostov, štyri podchody pre cestujúcich, sedem priepustov, protihlukové steny a
množstvo ďalších prvkov, ktoré si podobné trate vyžadujú. Podrobnejšie je priebeh
modernizácie opísaný v zápise minulého roku.
Trenčianska elektrická železnica úspešne pokračuje vo svojej činnosti.
V priebehu roka uskutočnila 12 tematických jázd električky pri príležitosti rôznych
významných výročí alebo sviatočných dní. Električka chodila z Trenčianskej Teplej do
Trenčianskych Teplíc a späť počas Veľkonočných sviatkov, Medzinárodného dňa detí,
hodových slávností a podobne. Na spestrenie podujatí pripravili pre milovníkov áut –
veteránov súbežnú jazdu starých vozidiel, pritom pekne vyblýskaných spolu
s električkou. Boli tam automobily rôznych značiek, vozidlá Velorex a aj staručký
veterán – autobus. Pracovníci firmy sa zamerali aj na obnovu svojho sídla. V spolupráci
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s obecným úradom opravili strechu depa električiek, ktorá bola vo veľmi zlom stave –
zatekalo tam pomaly celé štvrťstoročie.
1. a 6. júla oslávili 105 rokov od spustenia prevádzky na trati Trenčianska
Teplá – Trenčianske Teplice. Na podujatie pozvali
bývalých dlhoročných
spolupracovníkov a zaujímavosťou bolo, že záujemcov prevážali z Trenčianskej Teplej do
Trenčianskych Teplíc nielen na električke, ale aj na dvoch historických autobusoch
KAROSA. Veľkou atrakciou pre deti bola miniatúrna železnica – veľký model električky
M24, ktorá premávala v rokoch 1909 až 1953. Miniatúrna električka vozila záujemcov
v obvode depa a za dva dni najazdila skoro 50 kilometrov. Boli pripravené aj rôzne
predajné stánky s občerstvením, pre deti hrad na skákanie a iné atrakcie. Z Brna pozvali
pojazdnú poľnú pekáreň, v ktorej majitelia počas dvoch dní priamo na mieste pripravovali
rôzne pekárenské špeciality podľa osvedčených starých receptúr. O dobrú náladu sa
postarala skupina Orin Duet a jej interpreti Vlasta Mudríková a Jozef Opatovský.
V auguste zasa pripravili tzv. „Hudobnú električku“ – počas opakovaných jázd
električky z Trenčianskej teplej do Trenčianskych Teplíc vyhrávala ľudová kapela –
Daniel Václav, Alojz Marček – harmonika , Pavol Jurček – ozembuch , Vlado Zajac
a Renáta Kromníková – heligónka spríjemnili cestujúcim jazdy v električke. Ďalšia skupina
spevákov – bratia Dobiašoví spievali a hrali do tanca v depe. Tam bola pripravená aj
výstava historických rádií, hudobných skríň, magnetofónov zapožičaných od firmy LORD
z Novej Dubnice.
Ďalšie jazdy električky boli pripravené na počesť hodových slávností, ktoré sú
opísané v samostatnej kapitole. Potom to bola jazda pod názvom Električkou na súťaž
vo varení gulášu. Toto podujatie sa tešilo veľkému záujmu. Súťažilo šesť družstiev
a porota mala plné ruky práce a hlavne ich chuťové bunky, aby vybrali pravého víťaza.
Najlepší guláš navarilo družstvo JUDr. Mgr. Slávky Propperovej, hoci guláš všetkých
účastníkov chutil výborne. Podujatie sprevádzal aj hudobný program o ktorý sa postarali
bratia Dobiašoví. Okrem toho bola pripravená súbežná jazda
štyroch ťahačov
a električkou pod prísnym dohľadom zástupcov polície, čo zaujalo a potešilo najmä deti.
Pre deti fungovala aj detská električka a povozili ich aj dva poníky.
Koncom roka to boli jazdy na Mikuláša a predvianočná električka. Ale pracovníci
električkového depa nezabezpečujú iba jazdy. Počas celého roka sa venujú opravám
a údržbe vozňov, koľajiska, údržbe budovy depa, osvetlenia, údržbe kotolne. Pritom ešte
budujú dopravné múzeum a zháňajú ďalšie exponáty.

Poľnohospodárske družstvo TN - Opatová
Vzniklo zlúčením poľnohospodárskych družstiev Trenčianska Teplá, Dobrá a
Opatová v roku 1975 so zameraním na poľnohospodársku výrobu s rôznymi službami. Do
obchodného registra bolo zapísané 1.1.1975. V súčasnosti je zamerané hlavne na
poľnohospodársku výrobu s malým podielom služieb. V roku 2014 bola podnikateľská
činnosť družstva zameraná na živočíšnu a rastlinnú výrobu a poskytovanie služieb .
- v živočíšnej výrobe bola hlavnou činnosťou výroba mlieka a chov jatočného
a zástavového dobytka, podiel na tržbách dosiahol na 37,9%. Výrobu mlieka ukončili
31.6.2014 a stádo dojníc predali –
jalovice preradili do základného stáda.
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Dôvodom zrušenia chovu dojníc bola stratová výroba mlieka – na jednu dojnicu mali
stratu 900 až 1000 eur.
- rastlinnú výrobu zamerali na produkciu obilnín, olejnín, cukrovej repy a krmovín s
57,2%-tným podielom na tržbách.
- služby zamerali na prenájom objektov, skladovanie, vývoz septikov a služby
v poľnohospodárstve s 4,9%-tným podielom na tržbách.
Rok 2014 bol hlavne v druhom polroku daždivý, čo sa prejavilo zvýšením produkcie skoro
všetkých plodín, ale z tohto dôvodu mali oneskorený zber, hlavne kukurice a cukrovej
repy. V roku 2014 nerealizovali žiadne projekty z fondov EÚ.
Hlavné údaje o produkcii poľnohospodárskej výroby

Rastlinná výroba
Celkovú produkciu pšenice ozimnej dosiahli 928,0 ton, čo je viac o 148,0 ton ako v
roku 2013. Repka mala produkciu 269,8 ton, čo je o 64,2 ton viac ako v roku 2013.
Kukurica na zrno dosiahla produkciu 607,0 ton čo je viac o 418,3 ton ako v
predchádzajúcom roku. Produkcia cukrovej repy bola 4351,2 ton, čo predstavuje nárast
o 1445,7 ton oproti roku 2013. Sója mala produkciu 55,9 ton čo bolo o 20,2,ton viac ako
v roku 2013.

Hektárové výnosy
t/ha

2011

2012

2013

2014

Ozimná pšenica

4,53

4,12

3,87

4,63

Jarná pšenica

2,99

3,32

3,91

-

Kukurica na zrno

4,08

5,16

3,56

8,20

Repka ozimná

1,99

2,55

2,75

2,94

Sója

2,31

2,31

1,00

1,96

63,11

28,62

52,89

72,52

Cukrová repa

Okrem uvedených plodín vyrobili 278,1 ton lúčneho voľného sena a 466 ks balíkového
sena. Kukuričnú siláž vyrobili v objeme 480 ton a senáž z lucerny v objeme 1860 ton.
Vyhodnotenie produkcie tržných plodín
Skutočná produkcia/ton
Pšenica ozimná

Plán/tony

Rozdiel

Plnenie/%

928,00

831,00

97,00

111,70

-

-

-

-

Repka

269,80

229,00

40,80

117,80

Kukurica na zrno

607,00

360,00

247,00

168,60

Pšenica jarná
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Cukrová repa

4 351,20

3 120,00

1 231,20

139,50

55,90

72,00

-16,10

77,60

Sója

Celkové tržby v rastlinnej výrobe z vlastných výrobkov dosiahli 367 286,0 eur čo
je viac o 8 812,0 eur ako predchádzajúci rok. Zvýšená produkcia nezabezpečila primerané
zvýšenie tržieb z dôvodu ďalšieho poklesu cien poľnohospodárskych komodít.
Vďaka dotáciám vo výške 234 129,0 eur dosiahli v rastlinnej výrobe kladný hospodársky
výsledok vo výške 176 153,0 eur, čo je viac o 57 976,0 eur ako v roku 2013.

Živočíšna výroba
Výrobnú činnosť živočíšnej výroby reštrukturalizovali. K 30.6.2014 ukončili výrobu mlieka
a pokračujú len v chove hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie, výkrme býkov a
odchove teliat. Produkcia mlieka v roku 2014 bola 398 879,0 litrov. Predaných bolo
380 429,0 litrov mlieka. Priemerná realizačná cena bola 0,356 eur/liter.
Vyhodnotenie stavu hovädzieho dobytka a produkcie mlieka

Stav
hovädzieho
dobytka/ks
Z toho dojníc
Výroba mlieka
Kravy bez trhovej
produkcie/ks

Stav k 31.12.2014

Plán

Rozdiel

235 kusov

260

-25

0

0

0

398 879,0 litrov

409 090,0 litrov

-10 211,0 litrov

7

10

-3

Celkové tržby živočíšnej výroby z vlastných výrobkov činia 143 295,0 eur čo je pokles
o 243 637,0 eur spôsobený ukončením výroby mlieka. Tržby z predaja základného stáda
dosiahli 143 295,0 eur, čo je viac o 92 921,0 eur ako v roku 2013. Priame dotácie neboli
poskytnuté žiadne. Celkový výsledok je strata 146 294,0 eur, čo je menej o 156 290,0 eur
ako v roku 2013. Ukončenie výroby mlieka znížilo stratu v živočíšnej výrobe o 51,6%.

Služby
Dosiahnuté tržby zo služieb boli vo výške 31 149,0 eur. Najväčší objem tržieb bol
z prenájmu objektov a pozemkov a to 26 026,0 eur. Doprava a práce mechanizmami
dosiahla tržby 1 630,0 eur a ostatné služby 3 493,0 eur. Objem služieb klesol hlavne z
dôvodu, že niektoré objekty boli nájomcom odpredané.
Družstvo dostalo spolu 234 129,0 eur dotácií z PPA a sú zahrnuté v celkových
prevádzkových výnosoch.

Obstaranie hmotných investícií
V roku 2014 boli obstarané investície vo výške 29 474,0 eur - bolo to obstaranie –
preradenie
vlastných jalovíc do základného stáda. Objem preinvestovaných
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prostriedkov v roku 2014 bol
finančných prostriedkov.

najnižší za posledných 5 rokov z dôvodu nedostatku

Personálne obsadenie a mzdový vývoj
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov za rok 2014 bol 33. Ročná produktivita práce
v tržbách dosiahla 19 457,0 eur na prepočítaného pracovníka, čo je v podstate úroveň
roku 2013. Priemerná mesačná mzda na jedného prepočítaného pracovníka bola 624,0
eur .
V roku 2014 družstvo neobchodovalo s cennými papiermi a okrem odpredaja
základného stáda neprišlo k žiadnym iným výrazným zmenám. Došlo k poklesu celkového
majetku o 255 111,0 eur hlavne vplyvom predaja základného stáda, straty a nižším
investovaním ako je výška odpisov. Objem úverov sa znížil o 32 762,0 eur, čo je 25,8 % z
celkového majetku.
Darcovstvo krvi
Darcovstvo krvi patrí k najhumánnejším prejavom ľudskosti.
Keby sa podľa
prezidenta Slovenského Červeného kríža Viliama Dobiáša jedného dňa darcovia rozhodli,
že nebudú darovať krv, do troch týždňov by sa minuli zásoby najvzácnejšej tekutiny
a ľudia, ktorí potrebujú transfúziu krvi, by začali zomierať. Darcovstvo krvi bude mať
pre ľudí mimoriadny význam aj v budúcnosti. Lebo krv má také biologické vlastnosti, že
sa nedá nahradiť ničím iným. Je dôležité, že medzi darcami sa objavuje dosť mladých
ľudí, ročne tvoria z celkového počtu až 30 percent. Aj v našej obci máme pravidelných
darcov krvi, ktorým Územný spolok Červeného kríža v Trenčíne udeľuje pri
niekoľkonásobnom darcovstve Jánskeho plaketu. V tomto roku nasledujúcim občanom
boli udelené plakety profesora MUDr Jána Jánskeho a MUDr. Jána Kňazovického:
Ing. Branislav Pecháček
zlatá plaketa daroval krv 40 razy
Andrej Masár
zlatá plaketa daroval krv 40 razy
Vladimír Minárik
bronzová plaketa daroval krv 10 razy
Michal Gallo
bronzová plaketa daroval krv 10 razy
Andrea Mikulíková
bronzová plaketa darovala krv 10 razy
Ing. Stanislav Stehel
bronzová plaketa daroval krv 10 razy
Pavol Spaček
bronzová plaketa daroval krv 10 razy
Ján Tomko
bronzová plaketa daroval krv 10 razy
Ing. Róbert Vojdan
bronzová plaketa daroval krv 10 razy.
Činnosť hasičského zboru
20. septembra sa konali oslavy 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského
zboru v našej obci. Začali tradične svätou omšou v kostole a posvätením sochy sv.
Floriána – patróna hasičov. Potom sa účastníci v spoločnom sprievode premiestnili na
miestne futbalové ihrisko, kde pokračoval program osláv. Boli prítomní vzácni hostia
predseda okresného výboru Jozef Chyba, okresný veliteľ výcvikového štábu Mgr. Ján
Sivák, člen európskej vzdelávacej agentúry Dr. Kováčik a starosta obce Ing. Milan
Berec. Bola pripravená súťaž hasičských družstiev v ktorej najlepšie uspeli:
• v ženskej kategórii vyhralo družstvo z Trenčína – Opatová
• v mužskej kategórii bolo najlepšie družstvo našej obce.
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V budove Sokolovňa bola pripravená výstava hasičstva – boli tam exponáty od založenia
dobrovoľného hasičského zboru až po súčasnosť. Vystúpila tanečná skupina GOONIES,
hrala skupina Gladiátor a pre deti boli pripravené rôzne súťaže a ukážky práce
policajného zboru a profesionálnych hasičov.
V tomto roku sa dožil významného životného jubilea 70 rokov predseda
Dobrovoľného hasičského zboru Pavol Koštialik. Túto funkciu veľmi obetavo vykonáva
už od roku 1995. Predtým bol tajomníkom hasičského zboru v závode Považský cukor,
teraz je aktívnym členom okresného výboru Dobrovoľného hasičského zboru. Bol
ocenený rôznymi vyznamenaniami, je držiteľom odznaku III. stupňa Vzorný
požiarnik, v roku 2005 dostal vyznamenanie „Zaslúžilý člen Dobrovoľného hasičského
zboru SR“. Je veľmi aktívnym občanom, pomáha pri zabezpečovaní rôznych obecných
podujatí, vykonáva funkciu správcu cintorína v Dobrej. Za jeho obetavú prácu mu vedenie
obecného úradu aj dobrovoľní obecní hasiči úprimne poďakovali a zaželali všetko
najlepšie.
20. 2. 2014 v areáli Poľnohospodárskeho družstva na Vážskej ulici nahlásili
požiar stolárskej dielne. Na požiar okrem obecných hasičov vyslali ôsmych hasičov
z Trenčína a dvoch z Dubnice nad Váhom. Trenčianski hasiči zasahujúci v dýchacích
prístrojoch pri prieskume nenašli v horiacej dielni žiadnu osobu. „Hasiace práce
sťažovalo silné zadymenie a rozsiahly priestor s veľkým množstvom uskladneného
horľavého materiálu. Na urýchlenie odvetrania objektu hasiči nasadili pretlakový
ventilátor,“ povedal hovorca trenčianskych hasičov Marián Petrík. Po celkovej likvidácii
požiaru a skontrolovaní miesta termokamerou ho odovzdali hasiči majiteľovi. „Príčina
vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania,“ dodal Petrík
8. 8. 2014 krátko pred polnocou vypukol požiar v súkromnej bioelektrárni na
metán. Požiar likvidovali šiesti hasiči z Trenčína za asistencie našich obecných hasičov.
Jedna osoba skončila po intoxikácii splodinami v nemocnici. Ako informoval hovorca
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík,
požiar vypukol v sklade biostanice, pomocou práškových hasiacich prístrojov sa ho
pokúšali uhasiť zamestnanci spoločnosti. "Trenčianski hasiči zasahovali v dýchacích
prístrojoch, počas hasenia našli v sklade tlakovú nádobu, ktorú uzatvorili a priebežne
ochladzovali. Počas zásahu monitorovali objekt termokamerou a detektorom, namerané
hodnoty nepotvrdili prekročenie koncentrácie škodlivých látok v ovzduší," skonštatoval
Petrík s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
Činnosť farnosti
Ján Pavol II bol. Svojou láskavosťou a typickým slovanským srdcom oslovil
i tých, ktorí nepatria ku kresťanom. Oživiť pamäť, ale i pripomenúť širokej
verejnosti osobnosť bývalej hlavy cirkvi sa rozhodli nadšenci filatelie v našej obci pod
vedením predsedu Spoločenstva svätého Gabriela pána dekana Jána Vallu. Formou
výstavy sa rozhodli ukázať životnú púť a vytvoriť nádhernú kolekciu známok
pod názvom „Svätý Ján Pavol II“. Kolekcia známok bola nádhernou sondou do života
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tejto osobnosti, výstava bola doplnená knižnými publikáciami, fotografiami,
filatelistickými exponátmi, obrazmi, medailami, mincami – všetky súvisiace so životom
a portrétom Svätého Jána Pavla II.
Výstava bola slávnostne otvorená v zasadačke obecného úradu 16. októbra vo
večerných hodinách po svätej omši, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam
Judák. Boli prítomní aj ďalší hodnostári Nitrianskej diecézy, veriaci z okolitých farností
a miestni veriaci v krásnych teplanských krojoch. Výstavu otvoril biskup nitrianskej
diecézy Mns. Viliam Judák, za účasti pozvaných hostí, vedenia obce a širokej
verejnosti. Občania a návštevníci výstavy mali možnosť na pošte si dať opečiatkovať
svoje obálky príležitostnou poštovou pečiatkou. Vo farskom kostole S. Matúša si uctili
relikviu krvi svätca Jána Pavla II.
Ľudia si výstavu pochvaľovali. „Veľmi ma zaujala, sú to cirkevné dejiny
a predovšetkým ľudia, ktorí urobili pre cirkev veľký kus práce. Človek má potom pocit že
je k týmto osobnostiam bližšie a môže sa tak inšpirovať ich životom,“ povedal návštevník
výstavy – občan Peter. Výstava zaujala aj mladších návštevníkov. „O Jánovi Pavlovi II.
sme sa učili v škole a veľmi ma baví sa o ňom dozvedať viac informácii,“ povedal 12-ročný
Patrik. 20. októbra navštívil výstavu Emanuel Filo s manželkou, ktorý zapísal do
Pamätnej knihy obce nasledujúce slová:
Nikto v histórii tak pekne neoslovil Slovákov ako Sv. otec Ján Pavol II. Zavolal:
„Milovaný slovenský národ!“ Patrí mu vďaka za tieto slová preniknuté láskou k nášmu
národu. Modlime sa k nemu a k Sedembolestnej Panne, aby orodovali za nás. Asi 20
kilometrov od tohto miesta na belušskej hore Butkov nad Ladcami bol 21. júna
požehnaný poľským kardinálom s.e. Stanislawom Dziwioszom pamätník Sv. Jána Pavla II.,
ktorý má pripomínať odkaz pápeža Slovákom: Nebojte sa! Určite z tejto akcie má
radosť aj z neba sa dívajúci arcibiskup Eduard Necsey, ktorý v mladosti v rokoch 1916 –
1931 kaplánoval v Trenčianskej Teplej. Nech dobrotivý Pán Boh jeho ušľachtilú dušu má
pri sebe v nebi. Fidelium anime requiescant in pace! A tak budeme navždy s Pánom!
Sprievodnou akciou bolo 47. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel – dobrovoľného
združenia zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou, ktoré sa
konalo v sobotu doobeda v zasadačke požiarnej zbrojnice.

•
•
•
•

Štatistické údaje farnosti:
Pokrstených bolo spolu 25 detí, z toho 14 dievčat, 11 chlapcov
Sviatosť 1. Svätého prijímania prijalo 16 detí
Boli uzatvorené 4 sobáše
Pohrebov bolo spolu 54, z toho 28 žien, 26 mužov.

Jednota dôchodcov
Pre organizácie, ktoré združujú seniorov celého Slovenska schválila stanovy
Jednota dôchodcov Slovenska. Naša základná organizácia sa riadi týmito stanovami a ich
plnenie zabezpečuje 13-členný výbor. Ten pre svojich členov pripravuje zaujímavé
podujatia a okrem toho vysiela svojich členov na okresné a krajské akcie.
V marci sa členovia zúčastnili na okresnej prehliadke poézie, prózy a spevu –
Jeseň života, kde vystúpili členky speváckej skupiny Teplanka Helena Uherková a Anna
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Laskovičová za doprovodu harmonikára Jozefa Johaníka. Za ľudové piesne a krásny
teplanský kroj získali veľký potlesk.
Už tradične má Jednota dôchodcov na výstave Zdravý životný štýl svoj stánok,
kde členky z celého okresu predvádzajú svoje umenie, ručné práce, výrobky z dreva,
obrazy a drobné umelecké predmety. Naše členky vystavili teplanský kroj a výšivku.
V júni sa členovia organizácie zúčastnili na podujatí v Novej Dubnici – Športové
hry seniorov. Súťažili v rôznych športových disciplínach – streľbe, behu, hode loptičkou
a iných.
Na výstave Agrokomplex Nitra reprezentovali našu organizáciu v rámci
Mikroregiónu Teplička. Spevácka skupina Teplanka predviedla folklórne pásmo
odovzdávania dožinkového venca a na módnej prehliadke predviedli ženský aj mužský
teplanský kroj, nevestu v kroji.
Nevesta, ktorú predviedla Janka Cesneková sa
umiestnila na 1. mieste spomedzi 20 obcí Nitrianskeho kraja. V stánku bola vystavená
klenotnica našich krojov – pracovné aj sviatočné kroje a ukážky ich zhotovenia.
V miestnej časti Dobrá na dvore u pána Pavla Koštialika výbor pripravil pre
všetkých členov tradičné opekanie špekáčok a slaninky aj s iným občerstvením pre deti
aj dospelých.
Koniec roka v decembri zavŕšili zájazdom na tradičný jarmok vo Valašských
Klobúkoch, kde bola veselá zábava, zabíjačkové špeciality a pravá vianočná atmosféra.
Koncom decembra sa ešte zúčastnili na Vianočnom koncerte v Dubnici nad Váhom.
Klub dôchodcov
4. januára pripravil 13-členný výbor organizácie novoročné posedenie, kde bolo
prítomných 76 členov. Pozvanie prijal aj starosta obce Ing. Milan Berec, prednostka
RNDr. Zuzana Sklenárová a referenta kultúry Mgr. Zuzana Janišová. Členky výboru
pripravili chutné občerstvenie, do tanca hrali a spievali bratia Ján a Jozef Dobiašoví.
V rámci tohto podujatia výbor okrem želania všetkého najlepšieho, odmenil jubilujúcich
členov drobným darčekom.
22. februára uskutočnili výročnú členskú schôdzu, na ktorej zhodnotili svoju činnosť
za uplynulé obdobie a vytýčili si nové úlohy. Prítomných bolo 89 členov – čo je veľmi
dobrá účasť, pozvanie prijali dvaja hostia – starosta obce Ing. Milan Berec
a prednostka RNDr. Zuzana Sklenárová. Prihovorili sa prítomným peknými slovami vďaky
za dobrú spoluprácu s obcou, pomoc pri usporiadaní rôznych spoločenských podujatí
a zoznámili prítomných s úlohami, ktoré ich čakajú v priebehu roka.
V máji usporiadali už skoro pravidelný zájazd do Malých Bielic, kde sa vykúpali
v termálnom bazéne, potom sa venovali nákupom - navštívili výrobňu oblátok vo Veľkých
Uherciach a predajňu ovocia v Ostraticiach.
28. júna uskutočnili tradičné posedenie JUNIÁLES. Pred touto akciou členky výboru
pomáhali pri upratovaní a čistení zasadacej miestnosti, ktorá bola veľmi pekne
zrekonštruovaná. Preto aj nálada bola slávnostná. Do tanca a na počúvanie hrali bratia
Dobiašoví, o občerstvenie sa postarali členky výboru. Prispeli aj sponzori – pizzéria
U Zaka im dodala výborné zákusky – krémeše.
Potom bol znovu záujem o kúpanie v termálnom kúpalisku a preto zorganizovali zájazd
do Podhájskej. Toto termálne kúpalisko je krásne zrekonštruované, pribudlo tam nové
wellnes-centrum a preto sa tam dá veľmi dobre oddýchnuť.
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28. októbra pripravili pre svojich členov zájazd na jesenné a predvianočné nákupy do
poľského mesta Jablonka. Sú tam veľké trhy, kde je možnosť lacnejšie kúpiť či
potraviny alebo priemyselný tovar, preto je toto mesto obľúbené.
Miestna organizácia Matice slovenskej
Práca organizácie je zameraná na spoluprácu s obcou, spoločenskými
organizáciami a vytváranie dôstojných podmienok pre kultúrnu a osvetovú činnosť,
šírenie ľudových tradícií.
Pretože rok 2014 bol vyhlásený za rok kráľa Svätopluka a Rok Andreja Hlinku, výbor
organizácie spoločne s organizáciami Matice slovenskej z Dubnice nad Váhom a Kálnici
usporiadali v júli zájazd „Po Svätoplukovej ríši“. Navštívili múzeum v Bojnej a tiež
veľkomoravské hradisko pri obci Bojná – Valy. Ďalším zastavením bola rímsko-katolická
kaplnka severne od Nitranskej Blatnice – známa ako rotunda sv. Juraja. Pochádza z 9.
storočia a je najstaršou rotundou na Slovensku. Zaujímavá bola aj prehliadka miniatúr
hradov a zámkov v Podolí a návšteva pamätníka Tatrín v Čachticiach, kde položili kyticu
kvetov.
V auguste členovia organizácie aj mnohí občania obce spoločne navštívili výstavu
„Misia v kontextoch a súvislostiach“ zameranú na predstavenie sakrálnych kultúrnych
pamiatok 9. až 12. storočia objavených v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom
a Juhomoravskom kraji. Výstava bola v areáli kláštora Skalka pri Trenčíne. Sprievodným
podujatím bol kultúrny program na ktorom vystúpil spevácky zbor Piarissimo
Piaristického gymnázia v Trenčíne, súbor Kopaničiar zo Starého Hrozenkova, súbor
Musica Poetica z Trenčína a folková speváčka Simona Martausová. Skalka nad Váhom je
najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Nachádza sa na ceste z Trenčína do Nemšovej.
Pozostáva z dvoch objektov: Malej a Veľkej Skalky. Kostolík a kláštor niekdajšieho
opátstva sv. Benedikta leží na Veľkej Skale. Na mieste, kde v 10. a 11. storočí žili
pustovníci Sv. Svorad a Benedikt, o ktorých píše Maurova legenda, bol niekedy koncom
12. storočia postavený kostolík, ktorý sa prvý raz spomína v roku 1208.
Pri tomto kostolíku založili v roku 1224 benediktínsky kláštor, podľa zakladacej listiny na
mieste mučeníckej smrti sv. Benedikta. V roku 1644 prišli do Skalky jezuiti, ktorí
postavili nový kláštor v blízkosti starého benediktínskeho, ktorý bol vtedy v ruinách.
Areál kláštora obklopuje vysoký múr, ktorého časť spolu s vežou pochádza
z niekdajšieho opevnenia. Malá Skalka - barokový kostol sv. Svorada a Benedikta je na
mieste staršej neskorogotickej kaplnky sv. Doroty, ktorú v roku 1745 jezuiti rozšírili do
súčasnej podoby a pristavili k nej dve veže, ktoré sú zastrešené kupolami. Relikviár
v podobe hermy sv. Benedikta z pozlátenej medi zo začiatku 14. storočia, bol majetkom
benediktínskeho kláštora, po zrušení jezuitskej rehole sa dostal do Trenčína a odtiaľ do
Národného múzea v Budapešti.
1.septembra na počesť štátneho sviatku Dňa ústavy sa zúčastnili na kultúrnom
podujatí v Trenčianskych Tepliciach, kde vystúpila dychová hudba z Omšenia a spevácka
skupina Teplanka.
22. septembra zavítali na návštevu našej organizácie matičiari zo Štúrova spolu
so Slovákmi žijúcimi v maďarských obciach Mlynky a Senváclav, ktorých pozvali na
návštevu v rámci projektu Bratské pozdravenie. Privítali ich v zasadačke obecného
úradu, kde bolo oficiálne prijatie na pôde obce. Potom sa pešo vybrali na železničnú
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stanicu a cestou sa zoznámili s históriou obce a prezreli si jej hlavnú ulicu. Ďalšie ulice si
pozreli počas jazdy električkou do Trenčianskych Teplíc. Tam ich na nástupišti privítal
riaditeľ trenčianskej železnice Dušan Nosáľ, ktorý hostí zoznámil s históriou vzniku
električkovej trate, ktorá slúžila dlhé roky kúpeľným hosťom a návštevníkom mesta.
Potom nasledovala prehliadka mesta, mestského parku, kúpeľnej dvorany a na záver
prehliadka tureckého kúpeľa HAMMAM, ktorý v minulosti slúžil ako vaňový kúpeľ pre
bohatú šľachtu a finančných magnátov. Dnes je k dispozícii nielen kúpeľným hosťom, ale
aj širokej verejnosti. Hostia v kúpeľoch ho využívajú ako odpočiváreň a miesto podávania
masáží. Jeho príjemné prostredie, krása a exotickosť interiéru dokážu nabiť vyčerpaný
organizmus novou energiou, a tým aj znásobiť pozitívne účinky unikátnych liečebných
prameňov.
História tejto významnej stavby sa začala v okamihu, keď vtedajšia majiteľka kúpeľov Ifigénia de Castries d´Harcourt uvidela na svetovej výstave v Paríži model
prepychového tureckého kúpeľa. Bola ním priam očarená. Odcestovala preto do Egypta a
požiadala miestokráľa Izmaila o povolenie postaviť Hammam
v Trenčianskych
Tepliciach. Izmail jej žiadosti vyhovel a poslal s ňou do Trenčianskych Teplíc svojho
dvorného architekta. Hammam, čo v preklade z arabčiny znamená kúpeľ, dostavali v roku
1888 - táto stavba dovtedy nemala v Európe obdobu. Prvá vec, ktorá prekvapí
návštevníka hneď pri vstupe je osvetlenie haly Hammamu z troch kopúl so zasklenými
otvormi, čo vytvára dojem hviezdnej oblohy. Na steny architekt Schmoranz naaranžoval
dve farebné ružice po vzore kostolných ružíc. Každá časť zábradlia na galérii je
vytesaná z jediného kusa kameňa, uprostred haly je umiestnená mramorová fontána aj
krásna keramická pec, ktorá príjemne vyhrieva celú halu. Pásy arabesiek sa vinú do troch
kopúl, ktoré tvoria klenbu celej stavby. Dva rady stĺpov vytesaných z jemného pieskovca
oddeľujú halu Hammamu od odpočívacích kabín, vykladaných ozdobnými obkladačkami, na
každej druhej je monogram IC, t.j. meno Ifigénie de Castries. Dnes je prístupný
každému, jednak ako miesto pre poskytovanie kúpeľných procedúr a jednak ako
zaujímavá historická pamiatka. Všetci, ktorí sa uzdravili a ešte uzdravia v Hammame, si
môžu pripomenúť známy citát: ,,Existuje väčšie šťastie ako byť zdravým a to je –
uzdraviť sa“. Tieto skutočnosti návštevníkom pútavo porozprávala sprievodkyňa Anna
Vráblová, ďalej nasledoval brušný tanec pri krásnej melodickej hudbe.
Späť sa hostia doviezli električkou do reštaurácie U ZAKA, kde mali pripravený
spoločný obed. Po obede sa premiestnili do obecnej spoločenskej sály, kde hostia
predviedli krásny kultúrny program. Vystúpila aj naša spevácka skupina Teplanka a na
husliach zahral Jozef Farkašovský. Rozprúdila sa veselá nálada, spoločný spev aj tanec.
Lúčenie bolo dojemné s prísľubom, že budúce stretnutie bude v Štúrove.
Spevácka skupina TEPLANKA

V nedeľnom popoludní poza teplanské humná,
vyšli si k poľnej studni šuhaj i deva šumná.
On klobúk podperený, ona v červenej šatke –
v ľúbostnom roznežnení bozkal jej líčko hladké.
Aká si moja milá krásna v tom našom kroji...
Takto ľubozvučne píše vo svojej básni o teplanskom kroji autorka Katarína
Hudecová. A veru teplanský kroj je naozaj prekrásny. Všade kam príde naša spevácka
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skupina so svojim programom, obdivujú aj teplanský kroj. Folklórna skupina Teplanka,
obohatená peknými mužskými hlasmi žne stále väčšie úspechy. V tomto roku absolvovali
veľmi veľa vystúpení, účinkovali pri príležitosti všetkých významných výročí a podujatí
v obci, aj na občianskych pohreboch. Spievali na stretnutí traktoristov v Hornej Súči,
v rámci expozície mikroregiónu Teplička vystupovali na výstave Agrokomplex Nitra, kde
s veľkým úspechom predviedli pásmo „Dožinky“. Na krajskej prehliadke speváckych
súborov seniorov Jednoty dôchodcov v Novom Meste nad Váhom obsadili prvé miesto.
V septembri boli pozvaní na slávnostnú prehliadku najlepších súborov seniorov v Trenčíne.
V októbri zavítal do Trenčianskych Teplíc mužský spevácky zbor z Talianska, ktorému boli
zaspievať naše ľudové piesne. Veľmi sa im páčili nielen piesne ale aj ľudový kroj. Na
pozvanie vedenia Špeciálnej základnej školy internátnej sa zúčastnili na výstave prác jej
žiakov. Mali možnosť zoznámiť sa s ich ručnými prácami, ktoré pripravujú pod vedením
skúsených pedagógov a vychovávateľov. Spolu so žiakmi si spoločne aj zaspievali.
Ako je uvedené v predchádzajúcej časti zápisu spevácka skupina prevzala z rúk
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku významné ocenenie
- diplom Za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry a šírenie kultúrneho dedičstva.
Je to ocenenie, ktoré ich zaväzuje a dáva im energiu k ďalšej práci. Spevácka skupina
potrebuje aj nové mladé hlasy. Zatiaľ sa im nedarí získať nové speváčky a omladiť
súbor. Veľké podporu dostávajú od starostu obce Ing. Milana Bereca a prednostky
RNDr. Zuzany Sklenárovej, sú pre nich veľkou oporou pri príprave spoločenských
podujatí.
Základná organizácia telesne postihnutých
Organizácia má v súčasnej dobe 88 členov a venuje sa najmä poskytovaniu pomoci
chorým a osamelým členom, navštevuje dlhodobo chorých a nevládnych a tiež im
poskytuje potrebnú pomoc, poteší drobným darčekom. Organizuje aj zaujímavé zájazdy
a návštevy kultúrnych pamiatok Slovenska.
25. októbra pripravili už 4. ročník memoriálu Stanislava Frýdeckého v športových
súťažiach. 30 účastníkov súťažilo v štyroch disciplínach. Nad regulárnosťou súťaží
dohliadali rozhodcovia – Stanislav Frýdecký, ml. Jakub Milka a Zuzana Kravarčíková.
Víťazmi jednotlivých súťaží boli:
Šípky
1. miesto Štefan Čačko
2. miesto Pavol Droppa
3. miesto PaedDr. Jozef Farkašovský

Kolky
1. miesto Štefan Čačko
2. miesto Jana Ondrejáková
3. miesto Ján Ondreják

Krúžky
1. miesto L. Straňáková
2. miesto Magda Čižmáriková
3. miesto Ján Ondreják

Valce
1. miesto Jana Ondrejáková
2. miesto Dr. M. Diviaková
3. miesto Pavol Droppa

Za najlepších hráčov boli vyhlásení:

za mužov Štefan Čačko
za ženy Dr. Jana Farkašovská
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Na záver roka výbor tradične pripravuje pre všetkých členov Mikulášsky večierok
s občerstvením a zábavou. Dobre vystihol oduševnenie členov organizácie PaedDr. Jozef
Farkašovský v obecnom občasníku:
... Roky nie sú a ani nesmú byť prekážkou,
šedina, čo umocňuje úctu a vnem,
a keď dovolené je nám žiť,
spievajme, športujme, neprestávajme tvoriť.
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
V priebehu roka sa výbor organizácie zišiel 5 razy, riešil hlavne organizačné
otázky, prípravu jednotlivých podujatí a výročnej členskej schôdze. Plán práce, ktorý si
stanovili postupne splnili. Členovia výboru Jozef Johaník, Vladimír Petrgalovič a Rudolf
Šandora upravili priestor v parku pri železničnej stanici, ktorý bol veľmi zanedbaný, hoci
kedysi patril k pýche okolia železničnej stanice. Vyrezali nežiaduce dreviny a upravili
kríky krušpánu. Pri pohostinstve U jeleňa členovia výboru Rudolf Šandora a Štefan
Masár upravili ostrovček pri ceste, ktorý v lete vysadili kvetmi – boli to letničky
Aksamietnice 120 kusov a trvalky Kokarda 40 kusov, počas celého obdobia sa o ne
starali a polievali ich vodou z neďalekého potoka. Teraz priestor upravili, naviezli tam
hlinu a pripravili na zimné obdobie.
V miestnej časti Dobrá zhotovili drevený posed a osadili ho v lokalite Suché
potoky pod Cukrovarskou chatou pri studienke. Slúžia na oddych návštevníkom tejto
lokality aj turistom, ktorí prechádzajú na kúpalisko v Opatovskej doline. Okrem týchto
hlavných činností, výbor pripravil účasť na výstave Záhradkár v Trenčíne, okresnej
výstave ovocia v Trenčíne a v Nemšovej.
Organizácia sa svojim členom snaží poskytovať aj určité výhody a zľavy.
Napríklad členovia majú 50% zľavu počas návštevy výstav v Nitre alebo Bratislave,
znížený poplatok za autobus pri zájazdoch. Počas konania členských schôdzi im výbor
pripravuje občerstvenie a podobne. Pravidelne kupuje odborný časopis Poradca
záhradkára, ktorý záujemcom poskytuje za polovičnú cenu. Vo vývesnej skrinke si každý
môže prečítať aktuálne sezónne informácie pre prácu záhradkárov a ovocinárov.
Dlhoročným zaslúžilým členom organizácie, ktorí oslávili v tomto roku svoje
životné jubileá členovia výboru odovzdali diplomy a finančné odmeny. Boli to: Ing.
Rudolf Šandora, Štefan Masár, Helena Benkovičová, Štefan Čačko, Oľga Horňáková,
Karol Košút, Anton Nižňan, RNDr. Zuzana Sklenárová.
Rozhodnutím riadiaceho výboru Slovenského zväzu záhradkárov bola výška
členského príspevku pre tento rok stanovená na 6,- EUR, z toho 50% zostáva pre
základnú organizáciu. Členovia výboru v snahe zachovať súčasný stav členskej základne
rozhodli, že členský príspevok budú členovia platiť vo výške 4,- EUR, čiže základnej
organizácii zostane iba 1,- EUR za jedného člena. Aj takýmto spôsobom chce organizácia
udržať svojich členov a získať ďalších mladých ľudí.
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Základná škola
Hlavný personál školy sa v tomto školskom roku nezmenil. Škola mala 269 žiakov,
ktorí sa učili v 16-tich triedach. Žiakov v prvom ročníku bolo 28, odloženú školskú
dochádzku malo 6 žiakov.
Úspešnosť žiakov školy na prijímacích skúškach bola 100-percentná. Prihlásených
bolo 22 žiakov a všetci boli prijatí, z toho na:
strednú odbornú školu
9
4- ročné gymnázium
4
hotelovú akadémiu
2
8-ročné gymnázium
1
bilingválne gymnázium
1
strednú zdravotnú školu
1
obchodnú akadémiu
1
strednú priemyselnú školu
1
stredné odborné učilište
2
V rámci aktivít vo voľnom čase pracovali žiaci v nasledujúcich záujmových krúžkoch:
Názov krúžku
Počet žiakov
Anglický jazyk
15
PC- junior
15
Školský klub detí 1
27
Školský klub betí 2
29
Školský klub detí 3
31
Športové hry dievčatá
21
Športové hry chlapci 5.-9. Ročník
36
Športové hry 1. 4. Ročník
30
Tanečný aerobik
10
Tvorivá práca s učebnicou matematiky
24
Tvorivá práca s učebnicou slovenského jazyka 20
Ručné práce
7

Vyučujúci
Mgr. Mária Balážová
Mgr. Ingrid Lysáková
Mgr. Veronika Pažitná
Mgr. Petra Vranková
Anna Neupauerová
Mgr. Róbert Hasidlo
Mgr. Róbert Hasidlo
Mgr. Róbert Hasidlo
Mgr. Veronika Pažitná
Mgr. Marta Brunovská
Mgr. Martina Ravasová
Mgr. Petra Bulková

V rámci Dňa rodičov a školy škola spolupracuje so strednými školami v kraji.
Študenti spoločne so svojimi pedagógmi prezentujú svoju školu, učebné odbory, aby
žiaci mohli lepšie spoznať jednotlivé študijné odbory a vybrať štúdium pre svoje budúce
povolanie.
Učiteľky 1. a 2.stupňa sa zapojili so svojimi žiakmi do akcie Vianočné trhy
v Trenčíne, kde si žiaci mohli pozrieť výstavné stánky svojich starších spolužiakov aj
žiakov iných škôl a tiež kúpiť si drobné darčeky pre seba aj svojich rodičov alebo
súrodencov. .
Január sa niesol v znamení karnevalu a školského plesu, na ktorom býva nemalá účasť.
Zápis detí do 1.ročníka uskutočnili v spolupráci s učiteľkami z miestnej materskej
školy. S materskou školu spolupracujú počas celého roka, deti majú možnosť navštevovať
školskú telocvičňu aj učiť sa v počítačovej triede.
Počas jarných a letných prázdnin škola uskutočnila tábory pre svojich žiakov s dennou
dochádzkou.
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Počas školského roka pripravili množstvo súťaží ako sú Olympiáda z Anglického jazyka,
Nemeckého jazyka, Slovenského jazyka, Biblická olympiáda, Geografická olympiáda
Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda, Matematická olympiáda, súťaže Klokan a Expert. Vo
vedomostných súťažiach sa škola umiestnila v rámci okresu na 12. mieste V športových
súťažiach sa škola umiestnila v rámci okresu na 6. mieste.
Koordinátorka pre protidrogovú činnosť zorganizovala celoročnú súťaž Šťastná rodina a
Život bez drogy.
Každoročne sa škola zapája do súťaže Detský čin roka. Získali vzácne ocenenie „Škola
dobrých skutkov“.
Ďalšie akcie, ktoré škola pripravila pre svojich žiakov:
- výstava exotických plazov
- výstavka jesenných plodov
- Medzinárodný deň školských knižníc
- vianočný koncert v kostole
- súťaž v aerobiku
- Európsky deň rodičov a školy
- vystúpenie sokoliarov
- Prednášky Drogové závislosti a Dopravná výchova s Krajským policajným zborom
- oslavy Medzinárodného dňa detí
- vystúpenie VIA Historika - dejiny Slovenska
Žiaci s vyučujúcimi pripravili kultúrny program, ktorý predviedli občanov v rámci
sviatkov počas Vianoce, Vítanie jari, Deň matiek.
Najlepších žiakov školy odmenili výletom do detského tábora v Podhradišti.
V našej škole uskutočnili aj krajské kolo Matematickej olympiády.
Škola je dlhodobo zapojená do projektov v rámci moderného vzdelávania pre
vedomostnú spoločnosť, kde aktivizujú metódy vo výchove, zabezpečujú digitálne
vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, zvyšujú kvalifikáciu učiteľov telesnej a
športovej výchovy a využívajú elektronické testovanie žiakov.
V rámci krátkodobých projektov organizuje pravidelné podujatia pre žiakov všetkých
ročníkov, ako sú:
- Deň jablka
- Deň mlieka
- Medzinárodný deň umývania rúk
- Medzinárodný deň školských knižníc
- Čitateľský maratón
- Európsky deň rodičov a školy
- Týždeň športu
- Európa v škole
- Detský čin roka
- Nočná škola
- Olympijský festival detí a mládeže
V tomto školskom roku vybudovali šatne pre žiakov a upravili priestory Centra voľného
času.
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V septembri sa celý týždeň škola venovala športu pod heslom „V zdravom tele
zdravý duch“. Zapojili sa žiaci II. stupňa, ktorí sa na hodinách telesnej výchovy pod
vedením učiteľov Mgr. Zuzany Komárkovej a Mgr. Róberta Hasidlu venovali telesnému
pohybu pre zdravie a zdravý vývoj. Uskutočnili základné antropometrické merania
a vypočítali index telesnej hmotnosti každého žiaka. Po vyučovaní odohrali turnaje vo
vybíjanej, prehadzovaní, volejbale a súťažili na rôznych náradiach v telocvični.
15. októbra v rámci Medzinárodného dňa umývania rúk, ktorý vyhlásila organizácia
UNICEF v roku 2008. Učiteľky Mgr Ida Králiková a Mgr. Jana Mikolášková spolu so
žiakmi na výtvarnej výchove pripravili názorné plagáty, oznamy o zásadách hygieny
a čistoty rúk a voňavé mydielka. Tieto umiestnili do jednotlivých tried a všetkých WC na
škole. Vyučovanie začínali a končili s čistými rukami a pritom si spievali piesne na tému
čistých rúk.
17. októbra navštívili základnú školu minister školstva Ing. Peter Pellegrini
a poslankyňa Národnej rady SR Ing. Magda Košútová, kde si prezreli výstavu na tému
Dedičstvo našich starých mám a otcov. Boli tam vystavené ľudové kroje, výšivky, truhlice
a drobné vybavenie ľudovej kuchyne.
Vo vystavených knihách sa dalo dočítať
o tradíciách, zvykoch a živote ľudí v našom regióne. Množstvo obrazov zasa priblížilo
prírodné krásy nášho okolia. Vzácni hostia si potom prezreli jednotlivé triedy, odborné
učebne, telocvične. Tretiaci im ukázali ako pracujú s interaktívnou tabuľou a deviataci
v odbornej učebni predviedli chemické pokusy. Pán minister pochválil prácu školy
v besede s pedagógmi rozobral aktuálne problémy školstva. Pozitívne ocenil spoluprácu
vedenia školy so s obcou, ktorú vidieť na rozvoji školy. Osobitne poďakoval Mgr. Viere
Huliačkovej a odovzdal jej písomné ocenenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky za úspešnú a príkladnú prácu v profesii učiteľky, lektorky a autorky
učebníc a pracovných zošitov, ocenil jej tvorivý prístup k edukačnému procesu.
23.10. sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili na výstave TUTANCHAMON v Bratislave
v areáli Incheby. Zoznámili sa so životom Howarda Cartera – objaviteľa
Tutanchamonovej hrobky. Dozvedeli sa zaujímavosti z histórie starovekého Egypta,
videli Tutanchamonovú posmrtnú masku, sarkofág, šperky a poklady. Výstava žiakov
veľmi zaujala.
27. októbra sa v školskej knižnici konalo najzaujímavejšie podujatie školskej
knižnice v rámci projektu asociácie školského knihovníctva. Témou
bola Sila
prostredníctvom spoločenstva – kolegialita. Mala ukázať tvorivosť žiakov pre ktorú
využili tvorbu rôznofarebných náramkov z gumičiek.
Náramky jednotlivých tried
pospájali do reťazí a tak zvýraznili silu a spojenie kolektívu. Veľkú pozornosť upútala
vystavená kniha žiačky V. B triedy Vandy Vlkovičovej, ktorej obal bol tiež zhotovený
z gumičiek. Súčasťou výstavy bolo aj čítanie úryvkov z kníh, ktoré čítali zástupcovia
jednotlivých tried. Z prečítaných úryvkov, ktoré boli zamerané na spoločenstvo,
priateľstvo a kolegialitu potom žiaci zapísali jednou vetou svoj názor na danú tému.
V druhom kole zberu papiera žiaci vyzbierali 8650 kg starého papiera. Spolu za celý
školský rok vyzbierali 13 003,5 kg papiera.
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Špeciálna základná škola internátna
Riaditeľka školy
Vedúca výchovy
Vedúca materiálneho
zásobovania
Vedúca školskej jedálne
Vedúca hospodárskeho a
prevádzkového úseku

Eva Ševčíková, Mgr.
Emília Ružičková
Jana Karellová, Mgr.
Elena Holá
Anna Šušuková

S riaditeľkou školy úzko spolupracuje Rada školy do ktorej sú zvolení zástupcovia
personálu školy, rodičov a odboru školstva. Na svojich zasadnutiach rokujú o úlohách
vyplývajúcich zo strategickej profilácie školy, personálnych zmenách a aktuálnej
organizácii školy, skladbe žiakov, ich zaraďovania v rámci vnútornej diferenciácie,
rozpočte, hospodárení školy a využívaní mimorozpočtových prostriedkov.
Ďalším poradným orgánom školy je Pedagogická rada, ktorá sa vyjadruje
k zásadným otázkam smerovania školy a Gremiálna porada riaditeľky školy, ktorá rieši
aktuálne otázky činnosti školy.
Špeciálna základná škola internátna mala v tomto roku 4 triedy, v ktorým sa učilo
35 žiakov.
V praktickej škole internátnej sú 2 triedy, v ktorých sa učí 16 žiakov.
Počas celého školského roka sa okrem vyučovania škola venuje svojim žiakom
s plnou zodpovednosťou. V čase mimo vyučovania sa žiakom venujú vychovávateľky
a pripravujú pre ne bohatý program. Zapájajú ich do rôznych mimoškolských súťaží na
ktoré ich najskôr pripravujú. Učia ich zhotovovať rôzne predmety a ozdoby
z netradičných materiálov, aj využívať pri tom odpadový materiál. Počas fašiangových
dní piekli spolu so žiakmi tradičné šišky, ktoré žiaci veľmi obľubujú a nazývajú „šišky
mňam“. Na Valentína spoločne piekli vajíčka v tvare srdiečok a vyrábali Valentínské
srdiečka z drôtu a vlny. Pripravili pre žiakov aj pyžamový karneval, kde sa žiaci tešili na
módnu prehliadku, súťaže a diskotéku. V keramickej dielni pravidelne vyrábajú rôzne
keramické ozdoby, ktorým potom vyzdobujú interiér školy, aj darujú svojim blízkym
alebo priateľom.
Koncom novembra v spolupráci s predsedníckou jednoty dôchodcov Danou
Kováčovou a so speváckou skupinou Teplanka pripravili v rámci regionálnej výchovy
výstavu ľudových krojov, zvykov a tradícií.
Zoznámili žiakov s ľudovými zvykmi
a tradíciami v našej obci, histórii nosenia ľudových odevov a ich tvorby. Na akcii boli
prítomní aj občania obce, ktorí porozprávali žiakom svoje zážitky z minulosti. Stretnutie
v čase – minulosť a prítomnosť splnilo svoj zámer – obohatilo a rozšírilo vedomosti
žiakov z oblasti dejín našej kultúry.
Materská škola
22. mája pripravili pre všetkých malých žiakov školskú olympiádu pod heslom:
„Dnes je krásny deň, splnil sa nám sen...“. Deti s radosťou súťažili vo všetkých
pripravených disciplínach. Tí najlepší dostali diplomy aj drobné sladké odmeny.
41

Pokračuje spolupráca materskej školy so špeciálnou základnou školou internátnou.
Tentoraz prijali pozvanie na stretnutie s dobrou babkou Ježibabkou. V areáli školy si
deti najskôr si prezreli výstavu prác žiakov a tvorivé dielne. Potom sa učili modelovať
rôzne figúrky, vyskúšali si techniku glazúrovania výrobkov a tešili sa, že mohli
samostatne vyrobiť darček pre svoju mamku alebo ocka.
V mesiaci máji mali škôlkari aj vzácnu návštevu. Privítali príslušníkov slovenskej
polície pod vedením podplukovníka Ing. Ľubomíra Martinku. Deti sa zoznámili s policajnou
technikou, mali možnosť vidieť prácu policajných psov pri chytaní zločincov, plnenie
príkazov cvičiteľa. Najmenšie deti dostali do daru reflexné pásky, ktoré ich majú
chrániť pri pohybe na ceste aj po chodníku. Staršie deti nakreslili zážitky z tohto
podujatia a podarovali ich vzácnym hosťom.
2.septembra slávnostné otvorili vyučovanie v materskej škole. Novou riaditeľkou
materskej školy sa stala Dana Ďuriačová. V celej budove vládla rozprávková atmosféra,
ktorá bola prekvapením pre deti aj pre rodičov. Namaľované Slniečka, Motýliky, Lienky,
Mravčekovia sa stali zároveň znakmi jednotlivých tried. Toto im zjednoduší orientáciu
v budove. Deti očakával lentilkový maskot Panáčik, všetkých obdaroval sladkosťami
a balónikmi.
Jesenné počasie vylákalo deti na dvor, kde spolu so svojimi rodičmi vyrezávali
tekvice a zhotovili si tekvicové strašidlá. Fantázia bola veľká a tak vznikali rôzne zubaté
potvory aj usmiate štrbavé tváre. Za odmenu deti dostali tekvicové medaile a maľované
diplomy.
12. novembra pripravil kolektív materskej školy pre deti a ich rodičov tradičnú
Šarkaniádu. Bolo pekné slnečné počasie a tak zvýraznilo radosť z púšťania
pestrofarebných šarkanov. Síce vetrík pofukoval len mierne, šarkany sa rozleteli po
oblohe z čoho mali radosť deti aj dospelí.
Veselo im kričali na cestu:

Letí šarkan, letí, tešia sa mu deti, zrazu šarkan zdvihne chvost, že má všetkých
detí dosť. Veselo si lieta, letí na kraj sveta, šarkanicu nájde tam, nebude viac nikdy sám.
O tom, že materská škola sa stará aj o rozvoj pohybových schopností svojich
žiakov svedčí aj plavecká výchova.
Zabezpečuje prirodzenú ochranu detí proti
ochoreniam horných dýchacích ciest a zároveň formuje ich odvahu a pohotovosť pri
nezvyčajných situáciách. Kvalifikovaní inštruktori z klubu Peanquin na základnej škole
v Trenčianskych Tepliciach hravou formou počas dvoch týždňov učili deti základnú
techniku plávania, správne dýchanie, orientáciu pod vodou, splývanie a základné spôsoby
plávania. Na konci výcviku už deti zabudli na strach a počas záverečných pretekov
ukázali svoju radosť z plávania.
Skauti
V súčasnej dobe majú skauti 97 členov zboru, z toho je 78 detí a mládeže. Do
zboru patrí aj oddiel v Omšení a v Slatine nad Bebravou. Preto aj činnosť skautov je
zameraná hlavne na organizovanie programu pre deti a mládež. Na jar zorganizovali hru
Boyard na chate Vlčí vrch, kde mali aj party na počesť Sv. Valentína. Počas pobytu na
chate natočili film s názvom LOVE, kde mali možnosť vyskúšať si svoje herecké
schopnosti a tvorbu scenáru. Pekné výsledky dosahuje skautský súbor mažoretiek
LADIES. Vystupujú na rôznych podujatiach v obci aj blízkom okolí. Otvárali ples
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základnej školy, vystupovali na oslavách Dňa sesterstva v Omšení aj na skautskom plese
v Hornom Srní.
Najmä cez letné prázdniny pripravujú pre svojich členov rôzne pobytové tábory.
Tento rok to bol skautský letný tábor v Mojtíne. Deti sa stali farmármi ako tomu bolo
v štáte Texas asi pre 160-timi rokmi. Dostali konkrétne úlohy, ktoré museli plniť –
napríklad otvoriť činnosť banky, obchodu, kováčskej dielne, drevárne, sledovať poriadok
v meste. Učili sa aj hľadať zlato alebo tancovať country tance, ktoré na záver tábora
predviedli rodičom, ktorí ch prišli navštíviť.
Devätnásť členov nášho zboru sa zúčastnilo na medzinárodnom stredoeurópskom
stretnutí „Jamboree“, ktoré sa konalo pod hradom Bezdeč v okrese Česká Lípa v Českej
republike. Zišlo sa tam viac ako tisíc skautov z Európy aj Ázie. Témou podujatia bola
„Budúcnosť“ , čiže počítače, návrhy do budúcnosti a nové vízie. Hovorilo sa v angličtine
a preto niektorí mali aj malé problémy, ktoré chcú v budúcnosti odstrániť.
Pravidelne organizujú pre svojich členov aj výlety. Bol to napríklad výlet
Strašidelná škôlka na Vlčom vrchu v Hornej Súči. Prítomným deťom vysvetlili názov
tejto akcie prečo je strašidelná. Dozvedeli sa, že kedysi sa na tomto mieste nachádzala
detská ozdravovňa, ktorá vyhorela a zahynulo tam niekoľko detí. Prítomné deti dostali
úlohu duše mŕtvych detí zachrániť, aby našli pokoj. Úlohy boli plné nástrah
a strašidelných aktivít. Nakoniec však bola veselá zábava a súťaže. Deň Svetlonosov
oslávili ako obyčajne v Omšení, kde pripravili tiež veľa zábavných súťaží a veselých hier.
Deti prišli v pekných a zaujímavých maskách. Tí šikovnejší priniesli aj pekne vyrezávané
tekvice – svetlonosov. Svojich členov pravidelne zapájajú aj do manuálnej práce a učia
ich získavať zručnosť v práci. V tomto roku to bola práca s prútím. Najskôr išli do lesa
nazbierať lieskové palice z ktorých sa pokúsili vyrobiť viazanú stavbu. Hoci im chýbala
praktická zručnosť, každý účastník sa snažil vytvoriť svoje dielo. Tiež sa naučili touto
technikou, čiže viazaním vyrobiť vtáčie kŕmidlá, ktoré boli netradičné ale unikátne.
Ďalšou aktivitou na získavanie zručnosti bolo varenie a pečenie jednoduchých jedál. Viac
súťažiacich bolo z radov dievčat a včielok, ale nechýbali ani chlapci. Sami si navarili
chutné raňajky, obed aj večeru. Na záver napiekli a vyzdobili chutné perníky, ktoré
ochutnajú na mikulášskom večierku. Záver roka oslávili spoločne za prítomnosti súboru
mažoretiek“. Boli aj súťaže a obľúbený stoličkový tanec. Najaktívnejších skautov
odmenili a poďakovali im za celoročnú prácu. Po výdatnej kapustnici sa veselo bavili.
Najkrajšou činnosťou skautov počas Vianočných sviatkov je prevzatie a šírenie
posolstva Betlehemského svetla. Prinášajú ho do našich domácností a tak symbolizujú
pokoj a mier na zemi. Každým odpáleným svetielkom odkazujú tiché prianie, aby sa pokoj
a mier šíril v ľudských srdciach tak, ako sa od človeka k človeku šíri plamienok
Betlehemského svetla. Za to im srdečne ďakujeme.
Futbalový klub TJ Lokomotíva
V aktuálnej sezóne boli do súťaží oblastného futbalového zväzu zapojené tri
družstvá:
- družstvo žiakov - vedie Matek Režný skončilo v tabuľke na 9. mieste. Spôsobil
to nedostatok hráčov, aktívni boli hlavne mladší žiaci.
- družstvo dorastu - viedol Miloš Dorica potom ho vymenil Patrik Farkašovský sa
umiestnilo na dobrom 5. mieste. Má veľa šikovných hráčov, ale pre slabú
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tréningovú účasť aj nedostatočnú účasť na zápasoch nemohli dosiahnuť lepšie
výsledky.
- družstvo mužov, ktoré viedol Patrik Farkašovský, neskôr ho vymenil Miloš Dorica
mal najväčšie problémy. Hráči majú veľmi slabý záujem o tréningy, aj disciplína
hráčov a účasť na zápasoch nie je dobrá. Prejavilo sa to aj na výkonoch, keď
sezónu ukončili na 11. mieste z 13. účastníkov v II. triede. Preto doplnili hráčov
z futbalového klubu Nová Dubnica, čo pomohlo situácii. Je však smutné, že v kádri
je iba 5 občanov našej obce, ostatní sú z iných futbalových klubov. Momentálne
majú 19 hráčov, z ktorých sa aktívne zapája 10 hráčov. Trénermi sú Miloš Dorica
a Peter Ondrejík.
Predsedom futbalového oddielu je Anton Jakúbek, členmi výboru Martin Rýdzi,
Martin Kyjac, Ľubomír Vrkoč. Údržbu ihriska zabezpečujú svojpomocne Milan Cicko,
Anton Jakúbek ml., pomocníkmi sú Štefan Kerekeš a Viera Kerekešová. Futbalový oddiel
plánuje vybudovať ochranné siete za bránami, zakúpiť svetelnú tabuľu a opraviť
podložie pod striedačkami. Aktívne spolupracuje s obcou, vedenie ich plne podporuje, či
materiálne alebo aj finančne. Snaží sa omladiť svoj hráčsky káder a preto ponúka deťom
v obci možnosť vstúpiť do oddielu, zaujať ich dobrou hrou a novými poznatkami v oblasti
tohto druhu športu.
Z histórie cyklistiky
Túto históriu spísal a uverejnil Juraj Vanko, ktorý si zaspomínal na vznik
cyklistického oddielu v našej obci.
Bolo to niekedy na jar v roku 1958, keď skupina mladých cyklistických
nadšencov zo susednej Dubnice nad Váhom prišla s myšlienkou založiť pri Telovýchovnej
jednote Lokomotíva Trenčianska Teplá cyklistický oddiel, od ktorého očakávali lepšie
naplnenie svojich športových ambícií. Od myšlienky k činu nebolo ďaleko a ešte v tom
roku vznikol cyklistický oddiel, ktorý sa v priebehu niekoľkých rokov stal rešpektovaným
tímom nielen na Slovensku, ale aj v rámci vtedajšieho Československa.
Príčina tohto kroku bola jednoduchá: mladí, ale už aj celkom ostrieľaní cyklisti
nedostávali v dubnickom klube Spartak dostatok podpory. Ich možnosti cestovať na
preteky boli v priebehu cyklistickej sezóny pre nedostatok finančných prostriedkov len
minimálne. A iba konfrontáciou so svojimi súpermi v rámci republiky mohli ďalej športovo
rásť. Preto hľadali cesty ako túto situáciu riešiť. Zdala sa im jedna celkom zaujímavá
cesta a tou boli železničiarske telovýchovné jednoty. Tieto tiež neoplývali žiadnym
bohatstvom, ale mohli svojim členom poskytnúť jednu významnú výhodu, ktorou bolo
bezplatné cestovanie na preteky na základe „voľných lístkov“. A táto výhoda bola
zásadná, pretože cestovné predstavovalo podstatnú časť nákladov na prevádzku
akéhokoľvek športového klubu. Preto navštívili vtedajšieho predsedu TJ Lokomotíva
Trenčianska Teplá Františka Lukáča, ktorý s návrhom založiť cyklistický oddiel pri TJ
Lokomotíva Trenčianska Teplá súhlasil s podmienkou, že jeho vedúcim musí byť aktívny
železničiar. Veľmi rýchlo takého našli – bol ním výpravca na miestnej železničnej stanici
Ivan Jurík, ktorý sa tejto funkcie rád ujal, tajomníkom oddielu sa stal Juraj Vanko.
Jadro oddielu tvorili pretekári, ktorí prišli z telovýchovnej jednoty Spartak
Dubnica nad Váhom: Koloman Krásny, Jozef Pecko, Milan Pavelek, Ivan Hrubina, Juraj
Vanko, Pavol Štefanec, Anton Cyprián a Vladimír Hanák ku ktorým sa pridali: Jozef
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Hošták a Ján Rehák z Dobrej, Jozef Dobiáš, Jozef Syrový a Pavol Mrázek z Teplej,
Jozef Pavlačka, Viliam Vavro z Nemšovej. Trénerom oddielu sa stal František Magula.
Oddiel sa hneď po svojom vzniku prezentoval v mládežníckych kategóriách ako
suverén v rámci trenčianskeho okresu ako aj bratislavského kraja víťazstvami na
okresných aj krajských majstrovstvách a v rámci Slovenska sa postupne prepracoval k
celoslovenskej špičke. Najúspešnejšími pretekármi oddielu sa stali Ivan Hrubina, ktorý v
kategórii staršieho dorastu zaznamenal v roku 1960 3.miesto na majstrovstvách
Československa v cyklokrose v Brne, zvíťazil vo viacerých verejných pretekoch v rámci
Československa a bol tiež majstrom Bratislavského kraja v roku 1959, ďalším bol Juraj
Vanko, ktorý bol v kategórii staršieho dorastu majstrom Bratislavského kraja v cestnej
cyklistike v rokoch 1959 a 1960, obsadil 3. miesto na majstrovstvách Slovenska v roku
1960, 2.miesto v Slovenskom pohári v cyklokrose a 3. miesto na majstrovstvách
Slovenska v cyklokrose v roku 1960, v tom roku bol tiež na 11. mieste na majstrovstvách
Československa v cestnej cyklistike v Prahe. Ostatní pretekári preukazovali svoju kvalitu
pódiovými umiestneniami na rôznych verejných pretekoch v rámci Slovenska i
Československa
Oddiel dosiahol svoj výkonnostný zenit v roku 1960, keď po odchode časti jeho
členov po maturite na vysoké školy a tiež na základnú vojenskú službu bola jeho činnosť
postupne utlmovaná. Definitívnu bodku za jeho činnosťou dala tragická smrť jeho
nádejného člena Pavla Mrázka v roku 1963, ktorá sa stala traumou pre celý oddiel z
ktorej sa už nikdy nepozviechal.
Dnes, keď slovenská cyklistika dosiahla svetovú úroveň, sa môže zdať
príspevok tohto oddielu k jej dejinám bezvýznamný. Je však príkladom toho, ako aj v
časoch, ktoré neoplývali peniazmi, šikovní mladí ľudia mohli aj v malých dedinských
pomeroch rozvinúť činnosť cyklistického tímu tak, že tento v svojom čase predstavoval
špičku v rámci Slovenska a šíril tak dobré meno svojej obce a celého regiónu. A to je síce
skromný, ale predsa len príspevok k základu na ktorom vyrástli aj takí majstri ako je
dnes Peter Sagan.
Veľa z tých, ktorí tvorili tento oddiel už nie je medzi nami, ale niektorých ešte
stále môžeme stretnúť ako brázdia naše cesty na svojich bicykloch, často aj so svojimi
deťmi a vnukmi. Nečudujeme sa im - cyklistika, ktorú objavili v mladosti je láska na celý
život.
Naši rodáci
Barón Filip Skrbenský
Narodil sa v roku 1838. Bol cisársko-kráľovským komorníkom, členom rádu
maltézskych rytierov, slúžil u dragúnov ako nadporučík. Kaštieľ v Prílese používal ako
svoje letné sídlo, býval prevažne vo Viedni. Počas svojho pôsobenia v Prílese zapájal sa
do spoločenského života obce. Podieľal sa na vzniku miestneho dobrovoľného hasičského
zboru, našim hasičom venoval ručnú striekačku aj s príslušenstvom. Hasiči ho preto
zvolili za čestného veliteľa zboru. V rokoch 1894 – 1895 bol richtárom v Prílese. Zomrel
24. februára 1914 ako 76-ročný. V Prílese ho pochovával nitriansky biskup Viliam
Battyány. Pochovaný bol so svojimi obľúbenými súčasťami odevu – dragúnskou šabľou,
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šišákom a maltézskym rádom. Nechýbali ani kľúče, symbolizujúce jeho pôsobenie vo
funkcii kráľovského komorníka.
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