Príspevok do kroniky obce za rok 2014.
Na úvod historického hodnotenia roku 2014 uvediem jednu zaujímavú skutočnosť. Rok 2014 bol
rok, ktorý začal v stredu v súlade s gregoriánskym kalendárom a skončil sa tiež v stredu 31.1.22014. Tých
zaujímavých momentov bolo však v roku 2014 viac a veľa z nich aj veľmi znepokojujúcich.
Okrem iného 9. augusta zavraždil americký policajt Darren Wilson osemnásťročného
černošského chlapca Michaela Brovna. Porota rozhodla, že policajta neobviní, čo vyvolalo masové
protesty nielen v USA, ale aj po celom svete.
Boeing 777 letel 8. marca z Malajzie do Číny, pričom po necelej hodine letu sa stratil z radarov.
Na palube bolo 227 pasažierov a 12 členov posádky. Doteraz sa nenašlo nič, čo by mohlo objasniť príčinu
zmiznutia ani aktuálnu polohu lietadla.
Mimo uvedeného sme sa mohli dozvedieť aj o únose 230 nigérijských školáčok bojovníkmi hnutia
BOKO HARAM, o šíriacom sa smrtiacom víruse EBOLY, ktorý zabíjal najmä v afrických štátoch.
Slovákov však najviac znepokojoval konflikt na Ukrajine, ktorý sa začal v novembri 2013
masovými protestami na podporu integrácie Ukrajiny do európskych štruktúr, ktoré vláda napriek trom
rokom príprav pozastavila. Niekdajší ukrajinský prezident Viktor Janukovič ušiel do Ruska, pretože mu
spolu s rodinou hrozila fyzická likvidácia. Referendum o pričlenení Krymu k Rusku sa konalo 16. marca a
jeho obyvatelia v prevažnej väčšine prejavili súhlas s pričlenením. Západ však považuje toto referendum
za porušenie medzinárodného práva. Boje medzi proruskými separatistami a ukrajinskou armádou
pokračujú dodnes aj napriek podpísaným dohodám o prímerí.
Samozrejme, že vo svete sa stalo mnoho ďalších prekvapivých udalostí viac či menej príjemných.
Nás Slovákov, malý národ v srdci Európy, čakali v roku 2014 tri veľké udalosti - troje volieb. Nech si milý
čitateľ nemyslí, že to súvisí so zásadou " trikrát a dosť", pretože táto platí v celkom inej oblasti, ale
voľby to určite nie sú.
V supervolebnom programe 2014 sa uskutočnili ako prvé voľby prezidenta SR. Kandidátov sa
predstavilo štrnásť, ale pozornosť sa sústredila predovšetkým na občianskeho kandidáta A. Kisku a
súčasného predsedu vlády R. Fica. Väčšina renomovaných politológov favorizovala Kisku, čomu bola
naklonená aj verejná mienka. Často sa vyskytovali názory, že pán Fico by mal dokončiť volebné obdobie
svojej vlády a splniť sľuby dané občanom vo volebnej kampani a až potom uvažovať o poste hlavy štátu.
Môžeme konštatovať, že tieto predpovede sa nakoniec stali skutočnosťou aj napriek tomu, že v
Zemplínskej Teplici zvíťazil Róbert Fico.
V prvom kole volieb 15.3.2014 sa z 1 166 zapísaných voličov volieb zúčastnilo 452 a hlas
odovzdalo 450 občanov. Pritom platných hlasov bolo 442. V prvom kole volieb najviac hlasov získali:

R. Fico - 209 hlasov
R. Procházka - 80 hlasov
A. Kiska - 71 hlasov
Vzhľadom k tomu, že žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov,
uskutočnilo sa 29. marca druhé kolo volieb. Do druhého kola postúpili dvaja kandidáti, ktorí získali
najviac hlasov a to R. Fico a A. Kiska. Aj keď sa účasť voličov v našej obci o niečo zvýšila, aj tak nedosiahla
ani 50 %. Zo 1 168 zapísaných voličov bolo vydaných 532 obálok s hlasovacím lístkom a platných hlasov
bolo 528. Občania našej obce favorizovali ako prezidenta R. Fica, ktorý získal 325 hlasov a A. Kiska 203
hlasov.
Po definitívnom sčítaní hlasov za celé Slovensko sa však naplnili prognózy objavujúce sa pred
voľbami a percentuálnym pomerom hlasov 60:40 za prezidenta SR na ďalších päť rokov bol zvolený pán
Andrej Kiska.
Ešte ani nestihli doznieť ohlasy a hodnotiace komentáre na voľbu prezidenta a už sme išli opäť
voliť. Pravdou je, že o voľby do Európskeho parlamentu v prevažnej väčšine štátov Európskej únie nie je
veľký záujem. Nebolo tomu inak ani v roku 2014. Ku cti Tepličanov slúži snáď len to, že v porovnaní s
ostatnými obcami obvodu Trebišov ich účasť vo voľbách nebola najnižšia. Ku dňu volieb do Európskeho
parlamentu bolo do zoznamu voličov zapísaných 1 171 občanov. Z uvedeného počtu voličov sa volieb
zúčastnilo len 132, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 11,27 %. Z odovzdaných 132 hlasov bolo
platných 129 a voliči najviac preferovali kandidátov na poslancov zo strany SMER-SD. Táto strana
nakoniec aj voľby vyhrala, aj keď počet jej poslancov v európskom parlamente oproti minulému
volebnému obdobiu poklesol z piatich na štyroch.
Z celkových výsledkov volieb vyplynulo, že Slovensko bude mať v Európskom parlamente 13
poslancov a to za:
Koalíciu NOVA, KDS, OKS:

J. Žitňanská

KDH:

A. Záborská a M. Mikolášik

SMER-SD:

M. Šefčovič, M. Flašiková-Beňová, B. Zala, V. Maňka

MOST-HÍD:

J. Nagy

OĽaNO:

B. Škripek

SaS:

R. Sulík

SDKU:

E. Kukan a I. Štefanec

SMK:

P. Csáky

Zvykne sa hovoriť, že do tretice všetko dobré. Vo vzťahu ku komunálnym voľbám ako tretím v
poradí v supervolebnom roku 2014 sa predpokladalo, že záujem i účasť voličov bude tak povediac v inom
leveli. Očakávania a predpoklady sa nakoniec naplnili, aj keď si osobne myslím, že účasť 59,49 % voličov,
ale napríklad i len 28 kandidujúcich poslancov do deväťčlenného obecného zastupiteľstva naznačujú, že
potečie ešte veľa vody v potoku Teplica, kým sa zvýši náš záujem o veci verejné.
Voľby do orgánov samosprávy sa uskutočnili 15. novembra 2014. Do zoznamu voličov bolo
zapísaných 1 175 občanov a voliť prišlo 699. Neosobujem si právo hodnotiť predvolebnú kampaň zvlášť
pokiaľ ide o voľby starostu obce. Každý kto sa o voľby čo i len trochu hlbšie zaujímal si určite urobil záver
sám pre seba a volil podľa vlastného svedomia a vedomia.
Na post starostu obce kandidovali traja kandidáti a výsledky hlasovania boli nasledovné:
1. Mgr. Jozefína Uhaľová - 560 hlasov
2. Ing. Martin Malčický - 107 hlasov
3. Jozef Nagy - 14 hlasov
Pri voľbe starostu bolo 18 hlasov neplatných.
Za poslancov

pre volebné obdobie 2014 - 2018 boli zvolení:

1. Ľ. Zambory -

366 hlasov

2. P. Andrejko -

336 hlasov

3. T. Hrinčáková -

276 hlasov

4. A. Kačuráková -

234 hlasov

5. Mgr. M. Stančiková -

229 hlasov

6. JUDr. M. Remeš -

214 hlasov

7. Ing. K. Bačová-Ťukotová -

190 hlasov

8. M. Čirip -

188 hlasov

9. MDDr. Š. Šosták -

174

hlasov

Pre zaujímavosť ešte uvediem pár poznámok:
- Staronové zastupiteľstvo zaznamenalo len tri zmeny. Namiesto M. Lašáka, Ing. J. Ďurka a RSDr. J.
Artima, ktorí už nekandidovali, boli zvolení MDDr. Š. Šosták, Mgr. M. Stančiková a M. Čirip, z čoho aspoň
pre mňa vyplýva, že ostatní poslanci požívajú vysokú dôveru občanov podobne ako aj staronová

starostka obce.
- Prvým náhradníkom do zastupiteľstva je desiaty v poradí kandidátov podľa počtu získaných hlasov a to
P. Prezbruch, ktorý ich získal 168.
- Posledný v poradí, teda na 28 mieste skončil Jaroslav Buka, ktorý získal 54 hlasov.
Stíchol predvolebný i volebný virvar, pomaly sa zabudlo či zabúda na rôzne prekáračky, alebo po
našom " pľetky" a zaručené tipy na víťaza volieb starostu. Viac ako polovica oprávnených voličov obce
rozhodla. Teraz už len treba vysúkať rukávy, " preroštovac mozog" a hlavne pracovať v prospech tejto
nádhernej obce, ktorá v mnohom zmenila svoju tvár a ja verím, že o štyri roky bude opäť iná - oveľa
krajšia.
V supervolebnom roku zodpovedne pracovali aj keresturskí poľnohospodári. ŠPP n.o. so sídlom v
Zemplínskej Teplici svoju hlavnú činnosť nemenil ani v roku 2014. V prvom rade bolo jeho úsilie
venované zabezpečeniu praktickej výuky poslucháčov ÚVL a chodu výrobných prevádzok nevyhnutných k
praxi. Cvičenia pre študentov boli zabezpečované na troch strediskách živočíšnej výroby a pri všetkých
druhoch a kategóriách hospodárskych zvierat.
Pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku a zahraničných študentov bolo zorganizovaných
152 cvičení za účasti 4 127 študentov a 387 pedagógov. Študenti prvého ročníka v počte 163 absolvovali
výrobnú prax pod vedením 14 pedagógov.
Okrem praktickej prípravy študentov ŠPP n. o. zabezpečuje chov hovädzieho dobytka, ktorého
produkcia mlieka v roku 2014 poklesla o 107 000 litrov na objem 602 000 litrov, pri priemernej dojivosti
5 548 litrov na dojnicu, ale v produkčnej skupine zaradenej do kontroly úžitkovosti, ktorá nie je
ovplyvnená výučbovým procesom, sa dojivosť pohybuje na úrovni 7 087 litrov mlieka na dojnicu. Okrem
toho organizácia vyprodukovala 7, 98 tony jatočného hovädzieho a 3,23 tony bravčového mäsa.
Celkový stav zamestnanosti v tejto organizácii predstavuje 24 pracovníkov s priemerným
zárobkom 631 Euro.
Hlavným cieľom ŠPP n.o. v ďalšom období bude pokračovať v organizácii praktickej výučby
študentov ÚVL Košice a chove hospodárskych zvierat. Školský podnik s ohľadom na vývoj trhu neočakáva
pokles stavov hospodárskych zvierat a stabilizáciu produkcie mlieka na úrovni roka 2014. V oblasti opráv
plánujú pokračovať v opravách a rekonštrukcii majetku slúžiaceho primárne praktickej výučbe študentov.
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. ako sesterská organizácia ŠPP n. o. sa i v roku 2014 zameral na
poľnohospodársku prvovýrobu, a to rastlinnú ako aj živočíšnu, na predaj poľnohospodárskych výrobkov a
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve. V rastlinnej výrobe je nosným programom pestovanie obilnín,
olejnín a krmovín so zameraním na tržné plodiny a výrobu krmovín pre potreby živočíšnej výroby vrátane
potrieb živočíšnej výroby pre sesterský podnik ŠPP n. o.
Výsledky v poľnej výrobe za rok 2014 ovplyvnili negatívne klimatické podmienky najmä v jeseni
pri zakladaní úrody s dlhšou suchou periódou. V ostatnom období sa pozitívne prejavila zrážková činnosť,

ktorá síce sťažovala prístup do porastov, ale na druhej strane pozitívne vplývala na nárast biomasy a
tvorbu úrody. V celkovom hodnotení je rok 2014 celoplošne, ale aj v spoločnosti SLAMOZ hodnotený ako
nadpriemerne úrodný. Priemerné hektárové výnosy sa pohybovali napr. u pšenice ozimnej na úrovni
6,56 tony/h, u repky ozimnej 3,18 tony/h a u kukurice na zrno 4,99 tony/h. Okrem uvedeného
AGROPODNIK SLAMOZ vyrobil aj 1 044 ton kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu, čo bolo oproti roku 2013
o 127 ton viac.
V živočíšnej výrobe organizácia pokračovala v chove uzavretého stáda hlavných druhov
hospodárskych zvierat, a to hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz s celkovým priemerným stavom
zvierat 702 VDJ - /veľká dobytčia jednotka/. Agropodnik vyprodukoval 1,963 mil. litrov surového
kravského mlieka pri priemernej dojivosti 6 530 litrov na dojnicu. Okrem toho vyrobil 52 ton jatočného
hovädzieho mäsa s prírastkom 1,198 kg na kus a deň a 12 ton jatočného bravčového mäsa s prírastkom
0,450 kg na kus a deň. U oviec sa dosiahol odstav 114 kusov.
Uvedené výsledky dosiahol AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. v roku 2014 pri fyzickom počte 68
zamestnancov. Priemerný zárobok sa pohyboval na úrovni 903,34 Euro , z toho u robotníkov
predstavoval 827,31 Euro a u THP 1 071,81 Euro.
Vzhľadom na vývoj trhu AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. očakáva stabilizáciu stavov
chovaných druhov hospodárskych zvierat, orientáciu na pestovanie tržných plodín, udržanie
zamestnanosti a zlepšenie efektivity výroby. V oblasti opráv a investícií plánujú realizovať opravy a
rekonštrukcie, ktoré zlepšia zoohygienické podmienky v chovoch hospodárskych zvierat a zabezpečia
dodržiavanie bezpečnostných štandardov a ochranu životného prostredia.
Preto, aby štát mohol napredovať, potrebuje schopných a vzdelaných odborníkov. Práve na
tomto úseku života spoločnosti má okrem iných činiteľov nezastupiteľné miesto škola.
V školskom roku 2013/2014 navštevovalo ZŠ Zemplínska Teplica 209 žiakov v trinástich triedach.
Celkom prospelo 161 žiakov a neprospelo 15, pričom 33 žiakov bolo neklasifikovaných. Zníženým
stupňom zo správania boli klasifikovaní siedmi žiaci. Samé jednotky na vysvedčení malo na prvom stupni
25 žiakov a na druhom stupni 10 žiakov. V školskom roku 2013/2014 navštevovalo špeciálne triedy 85
žiakov rozdelených do deviatich tried. Všetci žiaci špeciálnych tried sú rómskeho pôvodu. Z uvedeného
počtu prospelo 76 žiakov, neklasifikovaní boli deviati a znížený stupeň zo správania mali 16 žiaci. Tu sa
žiada poznamenať, že počet žiakov zo sociálne zanedbaného prostredia rastie, čím narastajú aj problémy
so správaním, intoleranciou, záškoláctvom a porušovaním školského poriadku. Osobitným problémom je
dochádzka žiakov na vyučovanie. Žiaci vymeškali celkom 52 028 hodín, pričom z uvedeného počtu bolo
14 313 neospravedlnených.
Mimo naplnenia cieľov obsiahnutých v osnovách jednotlivých predmetov sa žiaci pod vedením
pedagogických pracovníkov zapájali do rôznych akcii a súťaží organizovaných CvČ Sečovce, CvČ Trebišov,
Obecným úradom v Zemplínskej Teplici a detskou organizáciou FÉNIX. Akcií a súťaži bolo v hodnotenom
školskom roku veľmi veľa a tak pre názornosť uvediem iba niektoré ako napríklad:

- Cezpoľný beh žiakov
- Šarkaniáda
- Výlet na Viniansky hrad
- Obvodové kolo vo futbale Jednota Cup
- Posedenie so starkými
- Burza informácii a mnohé ďalšie.
Je potrebné vysoko oceniť našich žiakov, ktorí sa zúčastnili rôznych súťaži a olympiád a na nich
dosiahli naozaj pekné výsledky, čím dokázali, že na našej ZŠ vyrastajú šikovní žiaci a budúci dobrí
odborníci.
V školskom roku 2013/2014 usilovne pracovali aj naši najmenší, teda škôlkari. Materskú školu v
obci navštevovalo 38 detí od troch do šesť rokov v dvoch triedach s celodennou starostlivosťou.
Personálne obsadenie MŠ tvoria traja pedagogickí pracovníci a traja prevádzkoví pracovníci.
Deti prežili v škôlke veľmi zaujímavý školský rok naplnený akciami rôzneho druhu. Vystupovali pri
rôznych príležitostiach a slávnostiach, akými boli: Privítanie Mikuláša, Posedenie pri vianočnom
stromčeku, Karneval, Oslavy dňa matiek, Posedenie so starkými a podobne. Pri príležitosti Dňa detí sa v
materskej škole organizuje týždňový program naplnený množstvom akcií na každý deň. K ním patria:
Ukážky poskytnutia prvej pomoci, Vystúpenie DHZ, Opekačka, Diskotéka a mnohé ďalšie. Materská škola
dosahuje dobré výsledky v pripravenosti detí na vstup do ZŠ, oblasti environmentálnej a telesnej
výchovy, v starostlivosti o ústnu hygienu, pestovaní kladného vzťahu k regiónu, dedine a k ich histórii, pri
rozvoji komunikatívnych schopností a v oblasti vedomostí o prvej pomoci. Ak sa podarí v spolupráci s
obcou popracovať na zlepšení materiálno-technických podmienok v objekte MŠ a mladým rodičom
" popracovať na zvýšení počtu zapísaných detí", určite to urobí radosť všetkým nám.
Možno až takú radosť, akú nám robia už dlhšie obdobie naši futbalisti. Ako vyplynulo zo správy
činnosti FK, ktorú jeho výbor predkladal na zasadaní obecného zastupiteľstva, už niekoľko rokov sa na
úseku práce s mládežou darí dosahovať výborne výsledky. Družstvo žiakov už 5 rokov po sebe obsadzuje
v rámci okresnej súťaže vo svoje kategórii pekné druhé miesto.
Dorastenci sú účastníkmi III. Ligy skupiny Zemplín. V sezóne 2012/2013 túto súťaž aj vyhrali. V
konkurencii takých mužstiev ako sú Sečovce, Strážske, Veľké Kapušany, Parchovany, či Michaľany naši
mladí futbalisti potvrdili, že práca s mládežou a vzťah k športu a aktívnemu pohybu sú v našej obci na
výbornej úrovni. Výbor a zodpovední funkcionári i tréneri pochopili, že sú síce dôležité góly aj body, ale
ešte dôležitejšie je to, aby mladí ľudia strávili viac času na ihrisku a menej vysedávaním pri počítačoch či
nebodaj v krčme. V konečnom dôsledku efekt zodpovednej práce sa ukazuje aj v tomto období, keď sa
dorastenci v sezóne 2013/2014 umiestnili na treťom mieste len s trojbodovou stratou za víťaznou
Nacinou Vsou. V práve prebiehajúcom ročníku sa držia na solídnom piatom mieste. Na týchto dobre
vybudovaných základoch mládežníckeho futbalu môže stavať aj družstvo dospelých, ktoré pod vedením

trénera Ing. M. Malčického staršieho v sezóne 2013/2014 zvíťazilo v prvej triede Okresnej súťaže skupiny
Sever a prebojovalo sa do baráže o postup do V. ligy. V barážovom zápase remizovalo so skúseným
mužstvom V. Trakan 0:0 a nepostúpilo len kvôli prehre v penaltovom rozstrele. Aj tak to bol pre našich
chlapcov veľký úspech a zážitok. Veď mužstvo má vekový priemer len 21 rokov a prvý krát v histórii hrali
Tepličania v Trebišove pred návštevou 1 600 divákov.
Výbor FK aj napriek úspechom poukázal v predloženej správe na nedostatky
materiálno-technickej základne, ktoré hodlá spolu s obcou a sponzormi riešiť. Tým najpálčivejším
problémom je zabezpečenie stabilného vodného zdroja, rekonštrukcia šatní, tribún a mnohé ďalšie.
Vyššej kvalite hry, ale aj predchádzaniu zranení hráčov , by určite prospela úprava hracej plochy, ktorú
tvorí ílovitá pôda. Táto pri nedostatku vlahy vykazuje tvrdosť betónu a nenarastie na nej ani tráva. Tieto a
všetky s tým spojené súvisiace problémy by mal výbor FK riešiť na pracovnom stretnutí s vedením obce.
Ostáva len dúfať, že sa veci pohnú k lepšiemu a že mužstvo dospelých i jeho fanúšikovia sa čoskoro
dočkajú aj piatej ligy.
V hodnotenom roku nelenili ani naši hasiči. Pokračovali v súťaži Okresnej hasičskej ligy,
zorganizovali III. Hasičský ples, pripravili vatru na počesť skončenia 2. svetovej vojny, prezentovali svoje
umenie i techniku v MŠ Zemplínska Teplica a na brannom cvičení ZŠ M.R. Štefánika v Trebišove.
V roku 2014 zasahovali tiež pri požiaroch ako napríklad: pri požiari lesného porastu neďaleko
rybníka vo Veľkých Ozorovciach, pri požiari slamy medzi Z. Teplicou a Slanským novým Mestom, pri
požiari rodinného domu na ulici Soroška a pri požiaroch v rómskej osade Hejča a v obciach Kalša a Slivník.
Zasahovali tiež pri troch dopravných nehodách. V zimnom období pomáhali pri odstraňovaní následkov
snehovej kalamity. Aj hasičom patrí uznanie a poďakovanie.
V aktivitách pokračovala v roku 2014 aj Folklórna skupina Tepličan aj napriek tomu, že vo vedení
súboru došlo k personálnym zmenám. Za nových organizačných vedúcich boli zvolení M. Barančová a J.
Kristan, pretože bývalá vedúca súboru E. Orosová sa tejto funkcie vzdala. Najpodstatnejšou personálnou
zmenou je však skutočnosť, že sa po niekoľkých rokoch odmlčania vracia k súboru ako umelecká vedúca
pani T. Kubániová. I to by malo byť zárukou, že sa súbor naladí na tu správnu nôtu, dôstojne pripraví
oslavy 30. výročia svojho vzniku v budúcom roku a vydanie druhého CD nosiča.
Týmto konštatovaním by sme mohli naše historické rozjímanie o roku 2014 v našej obci pomaly
aj ukončiť. Hádam ale neporušíme tradíciu a uvedieme niekoľko štatistických údajov:
-Počet obyvateľov našej obce bol k 31.12.2014 1 641 obyvateľov
-V obci sa narodilo 26 detí, zomrelo 12 občanov. K trvalému pobytu sa prihlásilo 20 občanov a odhlásilo
16. K prechodnému pobytu je v obci prihlásených 15 občanov.
Na tomto mieste sme si zvykli povinšovať šťastný a veselý a príspevok do kroniky za príslušný rok
ukončiť. Napriek tomu si dovolím ešte krátke osobné vyznanie. V decembri 2014 uplynulo 20 rokov od
môjho pôsobenia v samospráve obce, kde som zastával funkciu starostu, zástupcu starostu, predsedu
komisie i radového poslanca. Bola to pre mňa skutočná škola života. Pracovať s ľuďmi, ale hlavne pre ľudí
je veľmi zložité, ale pritom skutočne krásne aj napriek tomu, že sa nájdu jednotlivci, ktorí vás ohovárajú,

ponižujú či urážajú. Všetko však prebolelo. Som nesmierne rád, že som bol pri tom a že som prispel
aspoň symbolickou kvapkou k tomu, že Zemplínska Teplica je opäť krajšia, že je to aj moja obec a som na
ňu nesmierne hrdý. Veď o tom je život - z kvapiek vytryskne prameň, z prameňa sú potoky a rieky a rieky
vytvoria more. Obrovské more snov a túžob, ktoré sa pretavia do projektov a tie, keď sa zrealizujú do
živej podoby, budú slúžiť ľuďom, pre ľudí, pre nové generácie, jednoducho pre krajší a spokojnejší život
občanov Zemplínskej Teplice.
Skúsme teda všetci prispieť aspoň kvapkou k ešte krajšiemu zajtrajšku v tejto nádhernej obci pod
Slanskými horami...
A teraz už naozaj šťastný a veselý dvetisícpätnásty priatelia.
.

Z dostupných podkladov spracoval : RSDr. Ján Artim, kronikár obce

