PRÍSPEVOK
do kroniky obce za rok 2016.
V závere minulého roka sme si spoločne s Paľom Hammelom želali, aby sme mali dlho ústa od malín
a čas, aby plynul pomaly. Čas však plynul, ako plynúť mal a nám neostáva nič iné, len pokračovať
v kronike obce hodnotením roka 2016,ktorý veru veľmi pokojný nebol.
V roku 2016 zasiahli svet rôzne tragédie, teroristické útoky, či zemetrasenia. Okrem toho sa v napätí
očakávalo, kto bude novou hlavou Spojených štátov amerických a aj to, či sa Veľká Británia rozhodne
zaradiť spiatočku z Európskej únie. Po vlnách nesúhlasu s politikou Európskej únie sa obyvatelia
Spojeného kráľovstva rozhodli vyhlásiť referendum, v ktorom nakoniec odhlasovali svoj odchod zo
spoločenstva. Toto rozhodnutie stálo stoličku vtedajšieho premiéra krajiny Dávida Camerona , prakticky
okamžite sa zatriasli trhy aj britská libra.
Po krvavých udalostiach v roku 2015 v Paríži sme si nevydýchli ani teraz. V marci si teroristický útok
v Bruseli vyžiadal 34 obetí a dve stovky zranených. Cieľom bolo letisko Zaventem a stanica bruselského
metra. Po bombových útokoch začali teroristi ľudí vraždiť na masových akciách. V prímorskom
francúzskom letovisku Nice kamión vrazil do davu ľudí, ktorí oslavovali sviatok Bastily. Udalosť si
vyžiadala 84 mŕtvych a stovky zranených. Podobný útok sa stal aj krátko pred sviatkami v Berlíne. Muž
vošiel obrovským nákladiakom na vianočné trhy a usmrtil 12 ľudí.
V roku 2016 si ani Taliani nemohli poriadne vydýchnuť. Sériu silných zemetrasení zaznamenali
niekoľko krát v stredných regiónoch Talianska. Najničivejšiu silu mali v auguste, kedy si vyžiadali stovky
obetí a tisíce ľudí prišlo o strechu nad hlavou. Miesto nešťastia navštívil aj pápež František.
Americké prezidentské voľby považujú mnohí za udalosť roka. Sprevádzala ich hádam najdrsnejšia
kampaň v dejinách Spojených štátov. Aj keď odborníci boli naklonení k víťazstvu H.Clinton, nestalo sa tak.
Triumf Donalda Trumpa prijali jeho prívrženci s nadšením, no takisto sa uskutočnili v niekoľkých mestách
aj masové protesty proti novej hlave krajiny.
Bývalý kubánsky prezident Fidel Castro zomrel v novembri 2016 vo veku 90 rokov. Kube vládol celých
47 rokov. V očiach Kubáncov je a zostal Castro národným hrdinom.
Občianska vojna v Sýrii sa neskončila ani tento rok. Najťažšie boje zažili obyvatelia mesta Aleppo , kde
vypukla obrovská humanitárna kríza. Svet okrem toho zasiahli aj správy na sociálnych sieťach, na ktorých
sa obyvatelia Aleppa lúčia so svetom.
Ruské dopravné lietadlo typu Tu-154 s 92 ľuďmi na palube vrátane členov armádneho súboru piesní
a tancov Alexandrovovci sa deň po Vianociach zrútilo do vôd Čierneho mora. Lietadlo smerovalo zo Soči
do Sýrie. Okrem zboru, ktorý mal v krajine vystupovať, sa lietadlom viezlo aj deväť novinárov a lekárka.
Príčinou havárie bolo pravdepodobne zlyhanie techniky, aj keď sa špekulovalo aj s tým, že išlo
o teroristický útok.

Na úvod hodnotenia roka by to hádam aj stačilo Veď viete, ako sa hovorí, že nešťastie nechodí po
horách, ale po ľuďoch. My sa teraz venujme príjemnejším veciam. Nuž, čo nového sa udialo v našej obci
v hodnotenom roku. Na túto otázku podrobne odpovedala starostka obce v jeho záverečnom hodnotení
na zasadaní obecného zastupiteľstva.
V roku 2016 sa v obci okrem iného realizovali tieto akcie: Z Environmentálneho fondu sme získali
dotáciu 150 000 Eur na pokračovanie vo výstavbe 3. etapy kanalizácie na ulici Jarnej. Z vlastných
prostriedkov sme uhradili 34 900 Eur. Jarná ulica je kompletne odkanalizovaná vrátane vybudovania
prečerpávacej stamice a prepojená s kanalizáciou na ulici Sečovskej. V tomto roku sme opätovne podali
žiadosť o dotáciu na rok 2017.
Pretrvavajúce problém s kvalitou pitnej vody v obecných studniach z dôvodu zvýšených hodnôt železa
a mangánu, ktoré sú spôsobené podložím, sme riešili namontovaním úpravne vody v studni H2 Číža v
hodnote 4 190 Eur. Ak sa toto zariadenie osvedčí, plánujeme ho v roku 2017 namontovať aj v studni ZJ1
Hejča a ZAR4 Sady . V letných mesiacoch bola zrekonštruovaná podlaha v telocvični ZŠ v hodnote 31 392
Eur.
Okrem toho bola zateplená budova Obecného úradu v celkovom náklade 49 595 Eur. S prácami na
zateplení vznikla potreba zrealizovať aj klimatizáciu budovy, ktorá by neskôr mohla narušiť obvodový
pás. Rozpočtový náklad tejto akcie predstavoval 8 593 Eur. V dome smútku bol znížený strop,
demontované staré svietidlá a namontované 3 krištáľové lustre. Jeden z nich bol premiestnený do domu
smútku z rímskokatolíckeho kostola.
Z Programu obnovy dediny sme získali dotáciu 5 000 Eur na učebno-sadovnícke úpravy pri základnej
škole, kde vznikol priestor na výuku predmetov priamo v prírode. Projekt zatiaľ nie je ukončený a práce
na ňom budú pokračovať v jarných mesiacoch 2017 . V priebehu roka obec odkúpila pozemok od pani
Hricovej pri Teplici, ktorý plánujeme využiť na výstavbu komunitného centra. Toho času sa spracúva
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Druhý pozemok sme odkúpili od
pani Varšovej, čím sa rozšíri priestor v centre obce, ktorý by mal slúžiť pre výstavbu občianskej
vybavenosti. Obec bola úspešná aj pri žiadosti o dotáciu na rozšírenie kapacity materskej školy. Naša
žiadosť bola schválená a v tomto čase začíname s verejným obstaravaním na zhotoviteľa stavby. Práce by
sa mali začať v roku 2017.
V priebehu roka 2016 sme mali v spolupráci s UPSVaR Trebišov zaradených do aktivačných prác v
priemere 60 uchádzačov o zamestnanie. Títo vykonávali bežnú údržbu v obci, kosenie a vyhrabávanie
verejných priestranstiev, vysekávanie drevných náletov, triedenie plastov, zber odpadkov po uliciach a
čistenie autobusových zastávok. Obec využíva rôzne nástroje na zníženie nezamestnanosti, v rámci
ktorých sú na dobu určitú zamestnávaní občania napr. v kuchyni MŠ a ZŠ, školskej družine a pdobne.
V roku 2016 bol v obci bohatý aj kultúrno-spoločenský a športový život. Tak ako každý rok aj v
hodnotenom roku sme v obci organizovali folklórne slávnosti " V Keresture na pastirni hraju". Folklórny
súbor Tepličan účinkoval v auguste na " Dňoch papriky" v Ruskom Keresture v Srbsku a starostka obce
bola pozvaná ako hosť v mesiaci september na ich folklórny festival " Červená ruža". V januári 2017

nadviaže naša ZŠ družbu a pri tejto príležitosti nás navštívi 50-členný kolektív žiakov a učiteľov zo
záklednej školy v Ruskom Keresture.
Úspešní boli aj naši dobrovoľní hasiči, ktorí získali pre svoju činnosť hasičské auto Tatra 815. Sú
veľmi aktívni a okrem praktických cvičení podľa potreby zasahujú pri hasení požiarov a dopravných
nehodách v obci a jej blízkosti.
Radosť máme aj z práce kolektívu MŠ. Aktuálna kapacita 54 detí je plne obsadená. Veľmi dobrá je
spolupráca MŠ, ZŠ a obce. Spolu sme organizovali oslavu Dňa matiek, Dňa detí a v závere roka sme v
kolektíve deti privítali Mikuláša.
Obec pre našich seniorov v októbri už tradične pripravuje Posedenie s dôchodcami pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším, ktorého súčasťou bolo aj divadelné predstavenie Rysavá jalovica v podaní
prešovských hercov. V auguste sme pre dôchodcov zorganizovali zájazd do Rajeckej Lesnej, ktorá je
známa najväčším Betlehemom na Slovensku. Obec pre odkázaných dôchodcov zabezpečuje
opatrovateľskú službu prostredníctvom 10 opatrovateliek zamestnaných cez Národný projekt Podpora
opatrovateľskej služby. Denný stacionár, ktorý v obci otvorila n.o. Lumina, poskytuje odkázaným
klientom služby a stravu vo svojom zariadení v kultúrnom dome.
Obec okrem toho zabezpečuje dennodenne výkon samosprávnych a prenesených kompetencií
v rámci bežného fungovania obce ako je vývoz TKO , zásobovanie vodou, prevádzkovanie kanalizácie a
čistiacej stanice, prevádzku cintorína, udržiavanie čistoty, verejnej zelene, údržbu verejných budov a
zariadení, miestných komunikácii, čistenie potokov a veľa dalších aktivít, ktoré už naši občania berú ako
samozrejmosť. Za všetkým je však treba vidieť mravenčiu prácu ľudí, starostky obce, poslancov OZ,
pracovníkov obecného úradu a všetkých občanov, ktorí priložili ruku k dielu, aby naša obec bola zo dňa
na deň krajšia.
Rok 2016 bol okrem iného aj volebným rokom. Už pred 5. marcom 2016 mnohí analytici a
komentátori špekulovali, ako to môže dopadnúť, ako bude vyzerať budúca vládna koalícia a pod. Aj
napriek rôznym úvaham v poradí deviatych voľbách do parlamentu sa o priazeň voličov uchádzalo 2 882
kandidátov na poslancov z 23 politických subjektov. Volebná účasť dosiahla 59,82 %. Jednotlivé strany
dosiahli tieto výsledky:
SMER - SD

28,28 %

SaS

12.10 %

OĽANO-NOVA

11,02 %

SNS

8,64 %

ĽSNS

8,04 %

SME RODINA

6,62 %

MOST-HÍD

6,50 %

SIEŤ

5,60%

Ostatné strany získali menej ako 5v% hlasov. Prekvapením určite bolo necelých 5 % pre KDH a tiež SMK,
ktoré zostali pred bránami parlamentu.
V našej obci boli výsledky volieb nasledovné:
SMER - SD

43,49%

OĽANO - NOVA

9,41%

ĽSNS

7,87%

SME RODINA

7,36%

SaS

6,50%

KDH

5,82%

SIEŤ

5,65%

Volebná účasť v našej obci bola len 49,46 % teda hlboko pod celoslovenským priemerom. Pre
zaujímavosť uvediem, že vo voľbách 2012 získal v obci SMER - SD 64,71 % a KDH 10,6 % hlasov. Ostatné
strany nezískali ani 5 %, pričom volebná účasť voličov tesne presiahla hranicu 50 %.
Po voľbách nastala na Slovensku na prvý pohľad naozaj patová situácia. Otázka znela: kto bude
schopný zostaviť vládu? Bude to SMER - SD, alebo opozícia? Pre SMER to bolo zložité, pretože MOST HÍD a ani SIEŤ nemali záujem vstúpiť s touto stranou do koalície. Opozícia mala problém dať dokopy
väčšinu, pretože SNS odmietla koaličnú spoluprácu so SaS. Všetko sa však nakoniec utriaslo.
Prezident poveril zostavením novej vlády Róberta Fica ako predsedu víťaznej strany vo voľbách a
po jednaniach vznikla vládna štvorkoalícia v zložení: SMER - SD, SNS, MOST - HÍD a SIEŤ. Aj keď sa
postupom času SIEŤ z koalície vytratila pre vnútorne nezhody a rozpad poslaneckého klubu, vláda
pokračuje ako trojkoalícia a sny o predčasných voľbách sa opozícii zatiaľ nepodarilo naplniť.
V kronike obce majú svoje trvalé miesto aj naši poľnohospodári. Školský poľnohospodársky podnik,
n.o. vykonával v roku 2016 svoju hlavnú činnosť-výkon praktického vzdelávania študentov pre potreby
UVLaF v Košiciach v dohodnutom rozsahu a v priestoroch organizácie zabezpečoval chod výrobných
prevádzok nevyhnutných k praxi. Základnou výrobnou prevádzkou je chov hospodárskych zvierat, na to
nadväzujúca výroba krmív, doprava, ubytovanie a stravovanie študentov počas cvičení a zabezpečovanie
materiálových potrieb katedier a ďalších pracovísk univerzity. Z ostatných činností ŠPP, n.o. pokračuje v
poskytovaní najmä obslužných činnosti, ktorými zabezpečuje prevádzky tretích osôb nachadzajúcich sa v
podnájme v našom areáli a darí sa im využívať aj voľné kapacity v zrekonštruovanej ubytovni a jedálni.
ŠPP vytváral v danom období pre praktickú výučbu študentov priestorové, materiálne a organizačné
podmienky vrátane požadovaných hospodárskych zvierat. V roku 2016 sa zrealizovali cvičenia pre
študentov študujúcich v slovenskom jazyku a študentov zahraničného štúdia. Uskutočnilo sa spolu 167
cvičení za účasti 4011 študentovov a 357 pedagógov.

Chov hospodárskych zvierat formou vzorkovníc sa realizuje v priestoroch troch fariem. Hovädzí
dobytok chováme za účelom produkcie surového kravského mlieka, ktorého produkcia klesla o 113 000
litrov v roku 2016 na objem 502 000 litrov s priemernou úžitkovosťou 4476 lirov na dojnicu a produkcie
jatočného výkrmového dobytka v objeme 6,66 ton. Ošípané na jatočné účely ŠPP vyprodukoval v objeme
1,31 tony.
Mzdové náklady vrátane použitých rezerv dosiahli objem 122 695 Eur, odvodové povinnosti dosiahli
sumu 42 452 Eur a ostatné sociálne náklady sumu 7 314 Eur. Fyzický stav zamestnancov dosiahol počet
22 osôb. Priemerný mesačný zárobok u robotníkov mal hodnotu 649,20 Eur a u manažmentu 872,32 Eur.
Predpokladá sa, že v hlavnom zameraní činnosti ŠPP nenastanú zmeny ani v budúch rokoch.
Zameraním spoločnosti SLAMOZ s.r.o. je poľnohospodárska prvovýroba pozostavajúca z rastlinnej a
živočíšnej výroby, predaja poľnohospodárskych výrobkov bez ďalšej úpravy a poskytovanie služieb v
poľnohospodárstve.
Sektor rastlinnej výroby spoločnosti obhospodaruje vlastnú aj prenajatú poľnohospodársku pôdu na
výmere 4 588,42 ha rok 2016. Produkčné výsledky v poľnej výrobe za rok 2016 nadviazali na rok 2015 a
preto ich hodnotíme ako priemerné a u obilnín až nadpriemerné i pri kolísavých klimatických
podmienkach, ktoré dovoľovali vykonať niektoré operácie často až na hranici agrotechnického termínu.
Zrážková činnosť síce zaostávala za priemerom už v zimnom období, ale jej nižšie hodnoty sa prejavili na
úrode zelených krmív a kukurice, ktorá najmä v čase od tvorby klasov trpela nedostatkom vlahy. V
pestovaní poľnohospodársch plodín dosiahol ŠPP tieto hektárové výnosy:
Pšenica ozimná

7,30 t

Jačmeň jarný

5,35 t

Repka ozimná

3,57

Kukurica na zrno

7,88

Štruktúra výroby pre nasledujúce obdobie zostáva aj naďalej so zameraním na potravinárske obilniny,
olejniny a krmoviny.
V živočíšnej výrobe podnik pokračoval v chove uzavretého stáda hlavných druhov hospodárskych
zvierat a to hovädzieho dobytka, ošípaných,oviec, kôz s celkovým priemerným stavom zvierat 706 VDJ.
Hovädzí dobytok podnik chová za účelom produkcie surového kravského mlieka v objeme 1,914 mil.
litrov s úžitkovosťou 6635 litrov na dojnicu a produkcie jatočného výkrmového dobytka v ojeme 70 ton s
prírastkom vo výkrme 1,394 kg na deň. Ošípaných na jatočné účely bolo vyprodukovaných 26 ton pri
prírastku 0,503 kg na deň. U oviec sa dosiahol odstav 166 kusov.
Celkové výnosy podniku dosiahli sumu 5 588 936 Eur,čo znamenalo 0,96 percentný nárast. Celkové
náklady na bežnú činnosť podniku v objeme 5 448 199 Eur stúpli v medziročnom porovnaní o 4,8 %.
Hospodársky výsledok podniku po zdanení predstavoval plus 105 464 Eur. V podniku pracovalo v roku

2016 73 osôb pri celkových osobných nákladoch 1 008 661 Eur. Priemerný zárobok v kategórii robotníkov
bol 814,72 Eur a u manažmantu 1093,71 Eur.
Vzhľadom na vývoj trhu so živočíšnými produktami očakávame pokles stavov chovaných druhov
zvierat, najmä hovädzieho dobytka, pokračujeme v orientácii na pestovanie tržných plodín, udržanie
zamestnanosti a zlepšovanie efektivity výroby. V oblasti opráv a investícii plánujeme realizovať opravy a
rekonštrukcie, ktoré zlepšia zoohygienické podmienky v chovoch hospodárskych zvierat a zabezpečia
dodržiavanie bezpečnostných štandardov a ochranu životného prostredia.
Aby mohol štát dosahovať dobré výsledky vo všetkých oblastiach života, na to potrebuje vzdelaných
odborníkov. Základnym predpokladom tohto cieľa je poskytnúť budúcim odborníkom kvalitné základné
vzdelanie.
V školskom roku 2015-2016 navštevovalo ZŠ v našej obci 295 žiakov v 22 triedach. Celkom prospelo
230 žiakov a neprospelo 27, pričom 34 žiakov bolo neklasifikovaných. Samé jednotky na vysvedčení malo
na prvom stupni 24 žiakov a na druhom stupni 8 žiakov. V hodnotenom školskom roku navštevovalo
špeciálne triedy 65 žiakov rozdelených do 9 tried. Z uvedeného počtu prospelo 61 žiakov , neklasifikovaní
boli štyria a znížený stupeň zo správania mali 11 žiaci. Tu sa žiada poznamenať, že počet žiakov zo
sociálne slabého prostredia rastie, čím narastajú aj problémy so správaním, intoleranciou, záškoláctvom
a porušovaním školského poriadku. Osobitným problémom je dochádzka žiakov na vyučovanie. Žiaci
vymeškali celkom 50 139 hodín, pričom z uvedeného počtu bolo 7286 neospravedlnených.
Mimo naplnenia cieľov dosiahnutých v osnovách jednotlivých predmetov sa žiaci pod vedením
pedagogických pracovníkov zapájali do rôznych akcií a súťaží organizovaných CvČ Sečovce, CvČ Trebišov,
obecným úradom a detskou organizáciou Fénix. Akcií a súťaží bolo v hodnotenom školskom roku veľmi
veľa a tak pre názornosť uvedie iba niektoré ako napr.:
- burza práce a informácií v Trebišove
- európsky deň jazykov
- turnaj vo futbale
- beseda o alkohole a drogách
- návšteva ZOO Kavečany
- zber papiera v spolupráci so zbernými surovinami Michalovce
- výtvarné súťaže
- čaj pre starkých a mnohé ďalšie.
Je potrebné poďakovať našim žiakom za vornú reprezentáciu školy i obce. Na mnohých súťažiach a
predmetových olympiádach dosiahli žiaci výborné výsledky, čím dokázali, že i v našej ZŠ je oblasti
mimoškolskej výchovy venovaná maximálna pozornosť.
Radosť nám i naďalej robia naši futbalisti. Mužstvo dospelých účinkuje v IV. lige skupiny Sever
Oblastného futbalového zväzu v Trebišove.V posledných ročníkoch dosahovalo nadpriemerné výsledky,

nakoľko sme sa stali víťazmi IV. ligy v sezónach 2013/14, 2014/15 a v sezóne 2015/16 sme sa umiestnili
na druhom mieste.V práve prebiehajúcej sezóne 2016/17 sme opäť na prvom mieste. Po odohranej
jesennej časti je naše mužstvo bez jedinej prehry, čo predstavuje sériu 21 neprehraných duelov. Okrem
uvedeného nás mimoriadne teší , že na domácom ihrisku nenašlo premožiteľa už štvrtú sezónu. Základ
týchto úspechov je vo vynikajúcej a cieľavedomej práci s mládežou.
Naše družstvo dorastencov hráva III. ligu skupiny Zemplín Východoslovenského futbalového zväzu v
Košiciach, teda tretiu najvyššiu súťaž v republike. V sezóne 2015/16 sa chlapci umiestnili na peknom
šiestom mieste.
Naše žiacke mužstvo hráva III. ligu skupiny A riadenú Oblastným výborom futbalového zväzu v
Trebišove. Je to veľmi perspektívne mužstvo, kde hrá veľa talentovaných chlapcov a máme v súťaži jeden
z najnižších vekových priemerov. V práve prebiehajúcom ročníku sme na siedmom mieste a to preto, že
sa tvorí nové mužstvo, nakoľko nám pred začiatkom sezóny z dôvodu vyššieho veku a prechodom do
kategórie dorastu skončilo v žiackom družstve až osem hráčov.V minulom ročníku žiacke mužstvo
obsadilo tradičné druhé miesto.
Dobrovoľný hasičský zbor obce Zemplínska Teplica v roku 2016 registroval členskú základňu v počte 18
členov-zasahujúcich hasičov. Z uvedeného počtu sú tri ženy. Všetci absolvovali základnú prípravu a
prípravu prvej predlekárskej pomoci. DHZO spolupracuje aj s profesionálnymi hasičmi, ktorí sú v aktívnej
službe ako sú páni Baran a Rožok. Okrem nich aj s hasičmi na dôchodku a to s pánmi Uhaľom a Sýkorom.
Členovia DHZO vroku 2016 začali s výcvikom mladých hasičov v ZŠ, ktorí sa pripravovali na detskú súťaž
hry PLAMEŇ. Naši najmladší hasiči a hasičky sa zúčastnili okresného kola hry PLAMEŇ v Trebišove, kde sa
umiestnili na prvom mieste a na krajskom kole ,ktoré sa konalo v našej obci, obsadili tretie miesto.
DHZO si v mesiaci február prevzal od ministra vnútra R.Kaliňáka hasičsku techniku-vozidlo CAS 32 T815 6x6 s objemom hasiacej látky 9 000 litrov vody a 400 litrov penidla.
V roku 2016 naši hasiči zasahovali 28 krát vrátane cvičení. Jednotlivé zásahy boli v katastri obce aj
mimo neho, kde je jednotka vysielaná integrovaným záchranným systémom. Z uvedeného počtu bolo
hasičských zásahov deväť, štyri dopravné nehody a 12 požiarov.
Jednotka úzko spolupracuje s ORHaZZ Trebišov. V spolupráci s touto jednotkou sme od nej obdržali
kompletné hydraulické náradie v hodnote cca 15 000 Eur a 10 kusov autonómnych dýchacích prístrojov.
V roku 2016 sa zrealizovala prístavba k starej zbrojnici z dôvodu bezproblémového parkovania
hasičského vozidla. Jednotka bola v roku 2016 zaradená v kategórii B celoplošného rozmiestnenia síl a
prostriedkov požiarnej ochrany. Na činnosť bola DHZO pridelená dotácia 2 000 Eur. V tom istom roku
hasiči požiadali o preradenie do kategórie A. Naša žiadosť bola schválená. Od roku 2017 bude DHZO
zaradený do kategórie A a jeho činnosť bude podporená dotáciou 5 000 Eur. Našich hasičov mimoriadne
teší, že v okrese Trebišov sú len dva takéto zbory, a to okrem nášho ešte v Strede nad Bodrogom.
V hodnotenom roku naša folklórna skupina neuskutočnila veľa kultúrnych vystúpení, pretože náhle z
jej radov odišiel do folklórneho neba jej dlhoročný člen , vynikajúci spevák a kamarát pán Juraj Čirip.

Skupina sa od začiatku roka pripravovala na okresnú prehliadku folklórnych súborov do Nižného
Žipova a zároveň sa začalo s prípravou na natáčanie relácie KAPURA v RTVS. Účasť skupiny na týchto
akciách bola z dôvodu už spominaného úmrtia pána Čiripa odvolaná. V mesiaci júl sa súbor aj napriek
tomu podujal vystúpiť na folklórnych slávnostiach v našej obci s hodnotným programom. Súbor tým
chcel potvrdiť, že aj napriek ťažkostiam folklór v našej obci žije. Po folklórnych slávnostiach súbor
pokračoval v nácviku programov, nakoľko bol už skôr pozvaný vystúpiť na festivale "Dni papriky" v
Ruskom Keresture vo Vojvodine. Tam sa naše vystúpenie stretlo s priaznivým ohlasom krajanov a
miestnej kultúrnej tlače.
Veľké zmeny nastali v roku 2016 i v živote našich seniorov. Nezisková organizácia LUMINA sa rozhodla
od 1.januára otvoriť v obci v priestoroch kulturného domu denný stacionár. Stacionár je určený pre
seniorov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s ekonomicky činnými členmi rodiny a ktorí im nemôžu
poskytnúť celodennú starostlivosť, alebo žijú sami a potrebujú kontakt s ľuďmi. V dennom stacionári
sociálni pracovníci prispievajú k zvýšeniu kvality života seniorov, čo bráni ich spoločenskej izolácii a
okrem toho sa vytvárajú podmienky pre pracovnú terapiu a záujmovú činnosť seniorov. Okrem
uvedeného sa seniorom poskytuje strava.
Zriaďovateľom stacionára je nezisková organizácia LUMINA, štatutárom Jozef Šimai a koordinátorom
Monika Babušková. Činnosť stacionára v prvom roku existencie bola bohatá a pestrá. Dňa 26.1.2016 sa
uskutočnilo jeho slávnostné otvorenie. Hodnotným kultúrnym programom prispel FS Tepličan, spevácka
skupina z Dvorianok, ľudový rozprávač Jožko Jožka a deti z MŠ. Okrem uvedeného slávnostného
otvorenia seniori oslávili MDŽ, zúčastnili sa výletu do botanickej záhrady v Košiciach, športového dňa v
obci Dvorianky, púte v Levoči, jarmoku v Bardejove, organizovali si oslavy menín atď. Okrem toho ženy
seniorky prispeli spevom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a zaspievali aj detičkám v MŠ.
Podľa ohlasov stacionár plní svoje poslanie a bude určite na prospech i ďalším dôchodcom, ktorí sa ho
rozhodnú navštevovať.
Na tomto mieste sa naše historické rozjímanie o roku 2016 v obci Zemplínska Teplica pomaly končí.
Ani tentokrát si nedovolíme vynechať našu koncoročnú obecnú štatistiku.
K 31.12.2016 žilo v našej obci 1671 obyvateľov, z toho 812 mužov a 859 žien. Z uvedeného počtu je
560 Rómov/285 mužov a 275 žien/.
V hodnotenom roku sa narodilo neúrekom v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi až 31 detí. Z
uvedeného počtu bolo 13 chlapcov a 18 dievčat. Ako stará múdrosť hovorí, vojna teda nebude, lebo
dievčat sa narodilo viac. Z celkového počtu novonarodených detí bolo 19 rómskych/6 chlapcov a 13
dievčat/.
V roku 2016 zomrelo 11 občanov, z toho 9 mužov/3 Rómovia/ a 2 ženy/ z toho 1 Rómka/. K trvalému
pobytu sa prihlásilo 29 občanov a odhlásilo až 43 občanov. K prechodnému pobytu sa prihlásilo 37
občanov.

Nuž, ako som už spomenul, podľa počtu narodených chlapcov by tu mal vládnuť mier. Želajme si
spolu, aby bol trvalý, lebo v tomto krehkom období plnom násilia a terorizmu sa veci možu zvrtnúť, ani sa
nenazdáme.
Tak šťastný, veselý a hlavne mierový dvetisícisedemnásty, priatelia.

Z podkladov spracoval:RSDr.Ján Artim
kronikár obce

