Príspevok do kroniky obce za rok 2015.

Historickú úvahu o roku 2015 začneme trochu netradične. Nebudeme popisovať oslavy
jeho príchodu, pretože tie sú rok čo rok podobné. Všetci sa tešíme a s prímesou nostalgie
spomíname na to, čo bolo dobré, na čo z toho uplynulého roku nezabudneme, aby sme
nakoniec konštatovali, že sme opäť o rok starší. Áno priatelia , čas neúprosne plynie.
Mnohým z nás sa zdá, že akosi rýchlejšie. Častejšie ako inokedy počúvam vo svojom okolí
názory , že by sme toho chceli urobiť ešte viac, len akosi nestačíme. Valí sa na nás množstvo
informácií zo sveta i z domova, pretože svetom vládne internet a už aj malé deti vyzbrojené
tabletami svetových značiek surfujú ostošesť. Jednoducho takmer všetci chceme vedieť
takmer všetko. Keď nestačíme, tak na vine je čas, ktorý plynie veľmi rýchlo. Omyl priatelia,
čas beží rovnako ako pred miliónmi rokov. Naša planéta Zem sa raz za 24 hodín otočí okolo
svojej osi a raz obehne okolo slnka za čas, ktorému hovoríme jeden rok. To len naše večné
ponáhľanie sa za niečím, večný stres a nepokoj v duši vyvoláva v človeku dojem, že to akosi
rýchlejšie uteká. Nebolo tomu inak ani v roku 2015. Určite k tomu prispeli aj udalosti vo
svete. Okrem postupne sa zosilňujúcej migračnej krízy a vyčíňania islamského štátu postihlo
svet niekoľko tragédií, ktoré sme pocítili aj na Slovensku. Len Paríž zažil dva teroristické
útoky, Grécko prišlo takmer o členstvo v eurozóne a na turecké pobrežie more vyplavilo
utopeného sýrskeho chlapčeka.

Aj napriek tomuto európskemu virvaru naša obec žila svojím všedným životom a jej
vedenie v rámci finančných možností riešilo úlohy v záujme ďalšieho skvalitňovania života
občanov. Starostka obce pri hodnotení roku 2015 konštatovala, že to bol plodný rok
v spoločenskom živote obce, ale i v oblasti jej ekonomického rozvoja. Okrem iného sa
podarilo výraznejšie pokročiť v realizácii tretej etapy kanalizácie na trase z Hlavnej ulice na
ulicu Novú, kde sa preinvestovalo vyše 200 000 Eur. Ak sa spustí do prevádzky čerpacia
stanica, budeme môcť konštatovať, že sa blížime ku komplexnému odkanalizovaniu obce ako
celku. Okrem uvedeného sa zrealizovala druhá etapa inštalácie kamerového systému v obci
za vyše 10 000 Eur a uchádzame sa o ďalšiu dotáciu s cieľom komplexného dobudovania
kamerového systému.

V roku 2015 sa realizovali aj ďalšie menšie akcie. Z nich je potrebné spomenúť
likvidáciu nelegálnych skládok odpadu za finančnej pomoci Environmentálneho fondu. Na
vodárni Sady bola vymenená tlaková nádoba a zrekonštruované elektrické rozvody. Na
budove Obecného úradu bola opravená pretekajúca strecha a zrekonštruované schodište
vrátane zdravotného strediska. Obnovil sa tiež interiér kultúrneho domu a obecného úradu.

Na osade Hejča sa opravila časť miestnej komunikácie a po schválení dotácie v sume
20 000 Eur z výjazdového zasadania vlády SR v Trebišove by mala byť rekonštrukcia Lesnej
ulice ukončená v celom rozsahu.

Bohatý bol aj spoločenský život obce. Činili sa futbalisti, hasiči i folklórny súbor
Tepličan, ktorý v hodnotenom roku oslávil 30 rokov svojho trvania. Osláv tohto jubilea sa
zúčastnili aj naši priatelia z Vojvodiny /bývala Juhoslávia/. Pri tejto príležitosti vydal súbor
svoje druhé CD pod názvom „U valale Keresture“, ktoré obsahuje piesne vojenské, parobské,
žartovné, ale aj piesne dievčenské a karičkové, ktoré sú typické pre tento región Zemplína.

Folklórna skupina Tepličan sa sformovala v roku 1985 ako mužská spevácka skupina.
Mala 15 členov a venovala sa len autentickému folklóru. Bola založená z iniciatívy pani
Terézie Kubániovej, učiteľky Ľudovej školy umenia v Sečovciach, rodáčky z obce. Myšlienku
vzniku skupiny podporoval aj vtedajší Miestny národný výbor v čele s jeho predsedom
pánom Jánom Kompírom. Po piatich rokoch účinkovania sa súbor rozšíril o 12 člennú ženskú
spevácku skupinu. Súbor pracoval pod vedením pani Kubániovej, ktorá ho zároveň
sprevádzala v hre na akordeón. Námety a scenáre boli spracované z autentických nahrávok
a rozprávaní o obyčajoch a zvykoch ešte v tej dobe, ale aj skôr žijúcich občanov- pamätníkov
obce.

Od roku 1997 bol vedúcim folklórnej skupiny pán Michal Zambory, ktorý ju viedol za
aktívnej pomoci pani Eleny Orosovej a pána Petra Andrejka. Na významnejších podujatiach
skupinu sprevádzala cigánska muzika s primášom Jánom Redajom – „Jančom Moskaľom“.

V roku 1998 so skupinou spolupracovala ľudová hudba pod vedením Eduarda
Plachetku zo Slanca, od roku 2000 ľudová hudba „Borievka“ z Košíc, ktorú viedol primáš
Michal Noga ml. . Na akordeóne skupinu od roku 2002 sprevádzal aj pán Ján Majoroš
z Nižného Žipova.

Počas svojho 30-ročného účinkovania dedinská folklórna skupina dosiahla veľmi
pekné výsledky. Reprezentovala náš okres a obec na rôznych významných folklórnych
slávnostiach ako napr: Folklórny festival vo Východnej, Zemplínske folklórne slávnosti
v Michalovciach, Medzinárodný folklórny festival v Košiciach, Folklórne slávnosti
v Rozhanovciach a v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Pravidelne sa tiež zúčastňovala
rôznych súťaží organizovaných v rámci okresu a kraja, kde získavala prvé miesta a postup na
ďalšie celoslovenské prehliadky napr: v Považskej Bystrici, v Spišskej Novej Vsi, v Prešove a
v mnohých ďalších. Ako hosť sa zúčastnila folklórneho festivalu „Červená ruža“ v Ruskom
Keresture , vo Vojvodine, kde dodnes žije slovenská menšina, ktorá udržiava tradície svojich
predkov pochádzajúcich z regiónu Zemplína. V súčasnosti účinkuje na rôznych folklórnych

prehliadkach v rámci okresu, kraja a pri rôznych príležitostiach v okolitých obciach. Sólisti
súboru nechýbali na súťažnej prehliadke „Zemplin špiva i hutori“ v Humennom, kde
napríklad v roku 2001 pani Elena Orosová získala ocenenie „ Laureát súťaže“. V roku 2005 na
krajskej súťaži v speve slovanských piesní sa mužská spevácka skupina umiestnila na druhom
mieste a sólista pán Juraj Čirip na prvom mieste.

Okrem uvedeného sa folklórna skupina zúčastnila nahrávky relácie Klenotnica ľudovej
hudby v Slovenskom rozhlase. Na pozvanie PhDr. Ondreja Demu – popredného odborníka na
folklór, vystúpila v Bratislave pri príležitosti 25. výročia vzniku uvedenej relácie. Účinkovala
tiež pri nahrávaní relácie „ Roky nezastavíš“ a „Špivanočki mojo“ v košickom štúdiu
Slovenskej televízie.

Repertoár folklórnej skupiny je veľmi bohatý. Ako príklad môžeme spomenúť
autentické pásma zo života ľudí v „Keresture“: Prišol perši október, rukovac mušim , Jednane
valalskej čeľedzi – volene pastiroch u Keresture, Čiscene šlivkoch – varene lekváru, Na svatu
viľiju, Jašličkare – vianočné zvyky, Ostatni fašengi – chodzene priboroch , Vešele v Keresture,
Palene uhľa, Amerika – žem veliká a Na cepľici – pranie na obecnej práčovni, atď.

Za tridsať rokov svojho bohatého folklórneho života sa v súbore vystriedalo takmer 80
občanov obce. Niektorí, žiaľ už nie sú medzi nami. V čase, keď píšem tieto riadky nás náhle
opustil vynikajúci spevák a kamarát Juraj Čirip. Z dôvodu, aby sa pre budúce generácie
zachovali mená tých, ktorí sa podieľali na uchovaní ľudových tradícií našich predkov,
zapisujem ich do tejto časti kroniky. Boli to: Milan Girovský, Ján Sedrovič, Andrej Babuško,
Ján Novák, Milan Jeseňák, Ondrej Ridila, Miroslav Fiľo, Ján Novotný, Ján Čirip, Ján Farkaš –
Sl.N.Mesto, Michal Zambory, Jozef Kaňuch, Jozef Miňo, Ján Ľoča, Ján Artim, Milan Puky,
Ďurko Čirip, Jozef Ivanecky - Pepo , Mária Servanská, Mária Stropkaiová, Mária Zamboriová,
Mária Fiľová, Anna Matiová, Mária Sedrovičova st., Olina Mária Fiľová, Helena Nováková,
Mariana Jakabčinová, Anna Jakabčinová, Mária Artimová, Mária Farkašová, Terézia Palfiová,
Viera Artimová, Marta Majorošová, Terézia Hrinčáková, Lucia Kristanová, Monika Čiripová,
Anna Molnárová, Jana Holomanová, Jana Spišaková, Dana Spišáková, Petra Grošková,
Simona Micáková, Mirka Semanová, Hedviga Nová, Mária Sokirková, Mária Fedorčáková,
Magda Marcinová, Ružena Sokirová, Anna Gazdíková, Eva Timová, Terka Timová, Veronika
Kriho, Mária Lehončáková , Elena Orosová, Františka Štelbacká, Monika Barančová, Marcela
Čarná, Milena Michalčiková, Mária Marjová, Mária Matová, Terézia Kubániová, Peter
Adrejko, Ľubomír Zambori, Jozef Dzureň, Juraj Čirip, Marek Čirip, Ján Kočiš, Ján Kristan,
Vladimír Čarný, Štefan Uhaľ, Lukáš Spišák, Michal Čirip a Tomáš Čirip.

V súčastnosti / v roku 2015/ v súbore aktívne pôsobia: Terézia Kubániová – vedúca
súboru, Elena Orosová, Monika Barančová, Mária Marjová, Mária Mattová, Milena
Michalčiková, Marcela Čarná, Františka Štelbacká, Ľubomír Zambori, Ján Kristan, Juraj Čirip

st., Marek Čirip, Jozef Dzureň, Ján Kočiš, Michal Čirip, Peter Andrejko, Vladimír Čarný, Tomáš
Čirip, Štefan Uhaľ.

V činorodej práci v roku 2015 pokračovali aj poľnohospodári z podniku ŠPP, n.o. a jeho
sesterskej firmy Agropodnik SLAMOZ, s.r.o..
ŠPP, n.o. pokračoval vo svojej základnej činnosti a to vo výkone praktického
vzdelávania študentov pre potreby UVLaF v Košiciach. Zároveň zabezpečoval chod
nevyhnutných prevádzok potrebných k praxi študentov čo predstavuje: chov hospodárskych
zvierat, výrobu krmív, dopravu, ubytovanie a stravovanie študentov, zabezpečenie
materiálových potrieb katedier a ďalších prevádzok univerzity.

Praktická výučba prebiehala formou denných, alebo blokových cvičení a formou
výrobnej praxe pre študentov prvého ročníka.

V roku 2015 sa uskutočnilo 94 cvičení pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku
a 59 cvičení pre cudzojazyčných študentov. Cvičení sa zúčastnilo 4 019 študentov a 379
pedagógov. Pre zaujímavosť je potrebné podotknúť, že počet študentov sa oproti roku 2011
zvýšil o vyše 900. Výrobnej praxe sa zúčastnilo 170 študentov prvého ročníka za spoluúčasti
14 pedagógov. V hodnotenom rok bolo na zabezpečenie praktickej výučby študentov
vynaložených celkom 559 981 Eur z dotácie MŠ SR.

Pre potreby praxe sa na ŠPP zabezpečuje aj chov hovädzieho dobytka za účelom
produkcie surového kravského mlieka, ktorého produkcia vzrástla o 13 000 litrov a v roku
2015 dosiahla objem 615 000 litrov s priemernou úžitkovosťou 5 676 litrov na dojnicu, ale
v produkčnej skupine, ktorá nie je ovplyvňovaná výučbovým procesom dosahuje ŠPP dojivosť
až 7 021 litrov. Okrem toho sa v rámci živočíšnej výroby vyprodukovalo 9,45 tony jatočného
hovädzieho mäsa a 2,2 tony bravčového mäsa.

Výnosy podniku dosiahli v roku 2015 objem 1 145 775 Eur, čo predstavuje
medziročný pokles o 3,4%. Mzdové náklady dosiahli objem 124 479 Eur a fyzický stav
zamestnancov je 24 osôb. Priemerný zárobok predstavoval u robotníkov 512,88 Eur, u THP
a manažérov 815,66 Eur. Celkový mzdový priemer ŠPP je 674,36 Eur, čo je oproti roku 2010
o 110 Eur viac.

V roku 2012 organizácia zahájila rekonštrukciu ubytovacieho „Ubytovacieho
pavilónu“ . Počas rok 2015 pokračovali stavebné práce, montáž dverí, zdravotechniky,
elektrických rozvodov, technických zariadení, položenie podláh, záťažových kobercov,

vnútorných obkladov a dokončovacie práce na stavebnej časti. Rekonštrukcia bola k 8.9.2015
ukončená v celkovom objeme 384 677 Eur bez DPH.

Pre budúcnosť zostáva hlavným cieľom ŠPP pokračovať v realizácii praktického
vzdelávania študentov UVLaF v Košiciach a chove hospodárskych zvierat.

Na zabezpečenie činnosti ŠPP n.o. sa významnou mierou podieľa aj jej sesterská
organizácia Agropodnik SLAMOZ s.r.o.

Sektor rastlinnej výroby spoločnosti obhospodaruje vlastnú aj prenajatú
poľnohospodársku pôdu na výmere 4 592,87 ha pre rok 2015, z čoho je 3 375,89 ha ornej
pôdy, 1 189,38 ha trvalých trávnych porastov a 27,60 ha sadov. Nosný výrobný program sa
nemenil a pozostáva z pestovania 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.

Produkčné výsledky v poľnej výrobe za rok 2015 nadviazali na rok 2014 a preto ich
hodnotíme ako priemerné a obilnín až nadpriemerné. Zrážková činnosť síce zaostávala za
priemerom už v zimnom období, ale jej negatívny dopad sa prejavil len na úrode zelených
krmív a kukurice, keď najmä v čase tvorby klasov trpela nedostatkom vlahy.

Agropodnik SLAMOZ dosiahol v roku 2015 uvedené priemerné výnosy v tonách na
jeden hektár:
Pšenica ozimná – 6,69
Repka ozimná – 2,84
Kukurica na zrno – 4,67
Jedno a viacročné krmoviny v zelenom – 18,69
Trvalé trávne porasty v zelenom – 5,38

Štruktúra výroby pre nastavajúce obdobie bude aj naďalej zameraná potravinárske
obilniny, olejniny a krmoviny. V prevádzke výroby kŕmnych zmesí vyrobil podnik krmivá pre
vlastnú potrebu v celkovom objeme 925,15 ton v hodnote 220 428,06 Eur, ktorých základ
tvoria podnikom vypestované produkty. Oproti roku 2014 výroba krmív poklesla o 118,85
ton, to jest o 11%.

V živočíšnej výrobe bola hlavná pozornosť venovaná chovu uzavretého stáda hlavných
druhov hospodárskych zvierat a to: hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz s celkovým
priemerným stavom zvierat 706 VDJ. Hovädzí dobytok chováme za účelom produkcie
surového kravského mlieka v objeme 1,904 mil. litrov s úžitkovosťou 6 303 litrov na dojnicu
a produkciou jatočného výkrmového dobytka v objeme 61 ton a s prírastkom vo výkrme
1,199 kg na kus a deň. Podnik vyprodukoval ošípané na jatočné účely v objeme 38 ton pri
prírastku 0,499 kg na kus a deň. U oviec sa dosiahol odstav 177 kusov .

Celkové výnosy podniku dosiahli v roku 2015 sumu 5 535 539 Eur, čo znamenalo 2,8%ný medziročný pokles. Celkové náklady na bežnú činnosť podniku dosiahli objem 5 197 732
Eur a v medziročnom porovnaní klesli o 2,6%. Hospodársky výsledok po zdanení je pre
Agropodnik SLAMOZ, s.r.o. zisk vo výške 264 694 Eur.

Fyzický počet zamestnancov dosiahol v roku 2015 stav 68 osôb. Mzdové náklady
a odvody konateľov dosiahli objem 649 510 Eur, z toho náklady na dohody o vykonaní práce
a brigádnickej činnosti študentov boli 19 335 Eur. Priemerný zárobok u robotníkov
predstavoval 771,24 Eur a u THP a manažérov 1 176,68 Eur. Celkový mzdový priemer
podniku za rok 2015 je 849,70 Eur.

Vzhľadom na vývoj trhu so živočíšnymi produktami Agropodnik SLAMOZ očakáva
pokles stavov hovädzieho dobytka, bude pokračovať v orientácii na pestovanie tržných
plodín, udržanie zamestnanosti a zabezpečenie efektivity výroby. V oblasti investícii plánuje
realizovať opravy a rekonštrukcie, ktoré zlepšia zoohygienické podmienky v chove
hospodárskych zvierat, zabezpečia dodržiavanie bezpečnostných štandardov a ochranu
životného prostredia.

Dospeláci pracujú a mládež sa musí na prácu najprv teoreticky pripraviť. Nebolo tomu
inak ani v našej Základnej škole. Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou práce žiakov základnej
školy a ich pedagógov je hodnotenie klasifikácie žiakov. V školskom roku 2014/2015
navštevovalo základnú školu v Zemplínskej Teplici 217 žiakov v trinástich triedach.
Z uvedeného počtu žiakov však 139 žije v zlých sociálnych podmienkach. V hodnotenom
školskom roku prospelo 150 žiakov, neprospelo 31 žiakov a neklasifikovaných bolo 37
žiakov. Na návrh triednych učiteľov bolo udelených 122 pochvál a riaditeľom školy 56
pochvál, predovšetkým za výborný prospech, správanie, za vzornú reprezentáciu školy
a dochádzku. Z dôvodu porušovania školského poriadku a hlavne za záškoláctvo bolo
udelených 51 triednych a 29 riaditeľských pokarhaní. S výborným prospechom 1,0 prospelo
37 žiakov, z toho na prvom stupni 25 a na druhom 12.

V školskom roku 2014/2015 navštevovalo špeciálne triedy 71 žiakov v ôsmich
triedach. Všetci žiaci v týchto triedach žijú v zlých sociálnych podmienkach. Z uvedeného
počtu prospelo 65 žiakov a 6 boli neklasifikovaní. V školskom rok 2014/2015 vymeškali žiaci
ZŠ spolu 27 996 hodín, čo je v priemere na jedného žiaka 129,9 hodín. Z počtu 4 659
neospravedlnených hodín pripadá na v priemere na jedného žiaka 21,47 hodín. Žiaci ôsmich
špeciálnych tried vymeškali spolu 17 968 hodín, z toho 4 475 neospravedlnených, v priemere
na jedného žiaka pripadá 252,92 ospravedlnených a 63,02 neospravedlnených hodín.

Žiaci školy spolu vymeškali 45 954 hodín z čoho bolo 9 134 neospravedlnených.
Oproti minulému školskému roku sa podarilo výrazne znížiť počet neospravedlnených hodín
približne o 5 200 hodín.

Toľko reč štatistiky, ktorá je v niektorých ukazovateľoch naozaj alarmujúca.
Učiteľov trápi nielen vysoký počet vymeškaných vyučovacích hodín najmä
neospravedlnených, ale aj zhoršujúce sa správanie žiakov navzájom voči sebe a klesajúca
úroveň správania sa k učiteľom. Okrem prospechu, dochádzky a disciplíny sa v stručnosti
dotknime aj ostatných oblastí života školy, ktoré sú predpokladom jej dobrého fungovania.
Po rekonštrukcii hlavnej budovy, výmeny elektroinštalácie a ostatných rozvodov
má škola vcelku vyhovujúce priestorové možnosti na zabezpečenie vyučovania, aj keď
príležitostí na ďalšie rekonštrukčné práce by bolo neúrekom. Prvoradú pozornosť by si
zaslúžila budova Družiny, kde sa nachádzajú špeciálne triedy a školská kuchyňa s jedálňou.
Materiálne vybavenie škola dáva predpoklady na kvalitné zabezpečenie vyučovania. Dobrú
úroveň vykazuje počítačové vybavenie školy, technický stav špeciálnych učební a školská
knižnica, ktorá ma k dispozícii približne 3 000 knižných titulov, ako aj detské i odborné
časopisy pre pedagógov.

V školskom roku 2014/2015 vyvíjal na škole svoju činnosť celý rad záujmových
krúžkov s prírodovedným, umeleckým i športovým zameraním. Krúžkovú činnosť vhodne
dopĺňali aj ďalšie aktivity organizované v spolupráci s detskou organizáciou Fénix
a zriaďovateľom školy - obcou Zemplínska Teplica. Boli to predovšetkým zájazdy na
pamätné miesta, olympiády a rôzne súťaže ako napr: návšteva pamätníka padlých na Dukle,
posedenie so starkými, súťaž o Najkrajšie jablko, školské kolo PYTAGORIÁDY a mnohé ďalšie.

Svoju šikovnosť a vedomosti prezentovali žiaci našej školy na obvodových,
okresných ale i celoslovenských súťažiach. Tým sa pričinili nielen o šírenie dobrého mena
svojej školy, ale aj našej obce.

Dobré meno sebe i obci urobili v roku 2015 aj naši futbalisti. Mužstvo dospelých
opakovane vyhralo VI. Ligu – skupina Sever s osembodovým náskokom. Mladé mužstvo pod
vedením trénera Jána Zamborského, nášho bývalého hráča, si udržalo počas celej sezóny
2014/2015 vysoký herný štandard. Oporami mužstva boli predovšetkým najlepší strelci Peter
Mačura, ktorý strelil 21 gólov, Roman Malčický a Denis Drotár, ktorí zaťažili konto súperov
každý 18-timi gólmi. Nezaostávali za nimi ani ďalší hráči ako Jaroslav Jakab, Marko Babjak,
Martin Malčický ml., bratia Tomáš a Dominik Kolesárovci, ale aj navrátilec Tomáš Pichnarčík.
Mužstvo dospelých odohralo na ihrisku v Kráľovskom Chlmci barážový zápas o postup do V.
ligy s mužstvom z Čiernej nad Tisou. Po veľmi dobrom výkone síce prehralo 3:1, ale
futbalistom Čiernej bolo viac než vyrovnaným súperom. Náš jediný gól strelil Jaroslav Jakab
utešenou strelou z 25 m do šibenice. Po absolvovaní letnej prípravy naše mužstvo vykročilo
za obhajobou prvenstva aj v ročníku 2015/2016. Mužstvo sa posilnilo o skúseného Petra
Kerestyho z Cejkova a brankára Miloša Krigovského z Nového Ruskova.

Dorastenci v sezóne 2014/2015 pod vedením Ing. Romana Malčického a Ing.
Martina Malčického sa umiestnili v III. Lige skupiny Zemplín na peknom piatom mieste.
Oporami mužstva v uvedenej sezóne boli: brankár Michal Zambori – vnuk dlhoročného
dorasteneckého trénera Michala Zamboriho st. - ďalej Jakub Čirip, Tomáš Kolesár, Dominik
Beľuš, Kevin Mihalčík, Marko Babjak, Róbert Kušnirik a Tomáš Sabó. Medzi kľúčových hráčov
sa zaradili aj bratia Matej a Erik Drobňákovci, pri čom Erik bol vekom ešte žiak a už patril
medzi opory dorastu. Títo dvaja chlapci robia určite radosť svojmu starému otcovi Andrejovi
Mycovi, ktorý bol dlhoročným funkcionárom klubu.

Žiaci v sezóne 2014/2015 ako už tradične skončili na druhom mieste vo svojej
skupine. Hrali pekný ofenzívny futbal, o čom svedčí aj 104 strelených gólov svojim súperom,
pričom inkasovali iba 21. Oporami boli David Zambori, Peter Perháč, Michal Bandy, Jakub
Sopko, Erik Drobňák, Erik Timko, Marko Béreš a Richard Rigo. A však ani tí mladí sa nenechali
zahanbiť a boli platnými hráčmi svojho mužstva. Do tejto kategórie patrili bratia Ján a Matúš
Tóthovci, Kevin Novák, Richard Jurík a Lukáš Kušnirik. Tréner Cyril Micák odviedol
s chlapcami naozaj kus dobrej roboty. Značne omladené mužstvo už pod vedením trénera
Ing. Martina Malčického st. si počína dobre aj v sezóne 2015/2016. V III. lige skupiny A sa
momentálne pohybuje na svojom tradičnom druhom mieste.

Veríme, že naši futbalisti sa v zime dobre pripravia na jarné odvety a budú
svojimi výkonmi dobre reprezentovať svoj klub i našu obec.

Bohatú činnosť vykazovali v roku 2015 aj dobrovoľní hasiči, ktorí v hodnotenom
roku výrazne zvýšili aktivitu na všetkých frontoch svojho pôsobenia a dosiahli výborné
výsledky. V okresnej hasičskej lige obsadili dorastenci celkovo piate miesto. Zúčastnili sa tiež
súťaže o Podvihorlatský pohár v obci Koňuš a umiestnili sa na ôsmom mieste. Svoje aktivity

upriamil DHZ aj na základnú školu, kde sa podarilo obnoviť činnosť mladých hasičov, ktorí sa
zodpovedne pripravujú na súťaž Plameň.

Okrem súťažných aktivít hasiči v spolupráci s Obecným úradom pripravili táborák pri
príležitosti 70. Výročia víťazstva nad fašizmom. V rámci osláv MDD previedli ukážky
zásahovej techniky pre deti v Zemplínskej Teplici, v Strede nad Bodrogom a v Zemplínskom
Klečenove, zúčastnili sa preberania hasičskej techniky za účasti ministra vnútra v Trebišove
a nadviazali spoluprácu so záchrannou zdravotnou službou OZ MRAK v Košiciach.

Okrem toho si hasiči vylepšovali aj svoju materiálno technickú základňu. V hasičskej
zbrojnici inštalovali novú vešiakovú stenu na zásahové obleky, prilby a špeciálnou farbou
natreli podlahu proti nasiaknutiu priemyselných kvapalín z vozidla IVECO. V starej zbrojnici
realizovali upratovacie práce a budovu zabezpečili proti vlámaniu.

V rok 2015 DHZ zasahoval celkovo 24-krát, z toho bolo 13 požiarnych zásahov , 4
nehody, 2 súčinnostné cvičenia a 5 previerkových cvičení. Okrem toho naši dobrovoľní hasiči
pomáhali pri čistení studní v Zemplínskej Teplici, Zbehňove, Čeľovciach a Veľkých
Ozorovciach. Členovia DHZ sa tiež zúčastnili výcviku poskytovania prvej pomoci pri
autonehode na KR HaZZ v Košiciach, z čoho vyplýva, že si prehlbovali aj svoje odborné
vedomosti. K tomu určite prispelo aj získanie odbornej spôsobilosti pri práci s autonómnym
dýchacím prístrojom vo výcvikovom stredisku Eustream Veľké Kapušany, absolvovali
základnú prípravu hasičov podľa zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a sedem
členov úspešne zvládlo teoretickú a praktickú skúšku predlekárskej prvej pomoci
prostredníctvom SČK Košice. Vodiči a strojníci absolvovali teoretické a praktické skúšky vo
vedení motorového vozidla pod majákom ako aj psychologické skúšky. Dvaja členovia sa
zúčastnili horolezeckého kurzu v Košiciach. S potešením je možné konštatovať, že DHZ je
dobre pripravený zasiahnuť či pri požiari alebo inej mimoriadnej udalosti v našej obci ale i
v jej okolí.

Ani sme sa nenazdali a už sme v závere hodnotenia roku 2015. Ani tentoraz
neporušíme tradíciu a na záver uvedieme niekoľko základných štatistických údajov o našej
obci.

Obec Zemplínska Teplica mala k 31.12.20015 spolu 1 664 obyvateľov. V skladbe
obyvateľstva prevažovali ženy a to 851. Mužov žilo v obci 811. Z celkového počtu obyvateľov
je 549 príslušníkov rómskeho etnika /276 mužov a 273 žien/. V obci sa v hodnotenom roku
narodilo 18 detí /8 chlapcov a 10 dievčat/. Z uvedeného počtu sa v rómskych rodinách
narodilo 11 detí /5 chlapcov a 6 dievčat/. V obci zomrelo 7 občanov /traja muži a štyri ženy/.

K trvalému pobytu sa prihlásilo 41 občanov a 26 sa odhlásilo. Prechodne v obci býva 15
občanov. No a to by bolo asi tak všetko.

Nevdojak má však v závere napadá myšlienka, o ktorej sme uvažovali na začiatku. Nuž,
ako je to vlastne s tým časom? Ubieha rýchlejšie, alebo tak ako od nepamäti? Spomínam si
na jednu udalosť z mladosti. Mojej prababky Johany Haluškovej, ktorá nás opustila vo veku
103 rokov, som sa raz, keď už mala okolo deväťdesiatky, opýtal:“Babo, a to sce mušeli veľo
prežic za teli čas, ket už mace vyšej dzevedzešat roky“? Moja prababka s potmehúdskym
úsmevom odpovedala:“Veľo dobroho i planoho mi prežila synu moj, ale zbehlo to bars
frišno. To jak keby ši na jedny dzveri vošol a na druhy višol“ . No a teraz buďme múdri. Ja
vravím, nezaťažujme sa tým, hlavné je, aby bol pokoj a dobré vzťahy medzi ľuďmi. A keby
nám bolo veľmi clivo, tak si s Paľom Hammelom zanôťme: „Keď máme ústa od malín, čas by
mal plynúť pomaly“. Tak majte dlho ústa od malín a teraz už šťastný a veselý
dvetisícišestnásty priatelia.

RSDr. Ján Artim
kronikár obce Zemplínska Teplica

