Zápis do Obecnej kroniky – rok 2013

Činnosť Obecného úradu
V roku 2013 obecné zastupiteľstvo po prvýkrát zasadalo 5. marca. Na zasadnutí sa riešil rozpočet pre
obec na rok 2013, ktorý bol schválený na sumu 211 473 €. Bol oznámený zostatok za rok 2012 vo
výške 6 090,16 €. Bolo schválené, že rozpočet bude použitý na rekonštrukčné práce na obecných
budovách.
O finančnú pomoc žiadala aj Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva 5.júna. Financie potrebovali na opravu budovy Telovýchovnej jednoty, ktorá bola
v havarijnom stave. Finančné prostriedky neboli poskytnuté a preto bola zaslaná žiadosť predsedovi
vlády SR Róbertovi Ficovi.
Počas obecného zastupiteľstva konaného 16.septembra bol navýšený rozpočet obce o 26 667 €.
Svojej práce sa vzdala kronikárka obce pani Viera Moncmanová, ktorá túto funkciu vykonávala od
roku 1985. Nový kronikár obce bol určený na ďalšom obecnom zastupiteľstve konanom v novembri.
Za kronikára obce Malý Čepčín bola zvolená pani Viera Hromadová. Taktiež sa starostka obce
rozhodla spísať petíciu o zvýšenie bezpečnosti na ceste III. triedy, pretože občania, predovšetkým
časti Diaková, sa sťažovali na veľké množstvo áut na ceste III. triedy, ktoré jazdia neprimeranou
rýchlosťou. Petíciu podpísalo 279 občanov.
Na poslednom obecnom zastupiteľstve sa schválil rozpočet obce na rok 2014 vo výške 234 357 €. Bol
dohodnutý termín konania osláv pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Tento
termín bol stanovený na 12. júl 2014.

Dobrovoľný hasičský zbor
V roku 2013 evidoval Dobrovoľný hasičský zbor 131 členov, z ktorých bolo 55 žien. Počas roka sa
odhlásilo 14 členov, pričom jeden prestúpil do Dobrovoľného hasičského zboru Bodorová. Žiaľ, rady
navždy opustili Pavol Lukáč ml. a Vladimír Cabuk. Dobrovoľný hasičský zbor prijal aj dvoch nových
členov: Ondreja Línera a Tomáša Mizeru.
Výbor Dobrovoľného hasičského zboru bol aj v tomto roku veľmi aktívny. Na pravidelných
stretnutiach sa stretol 11 krát.

Vo februári Dobrovoľný hasičský zbor zorganizoval sprievod obcou v maskách spojený s fašiangovou
zábavou. Mesiac máj sa stal významným v histórii Dobrovoľného hasičského zboru v celom Turci.
Bola pokrstená prvá kniha o histórii hasičských zborov vo fotografiách. Kniha s názvom „História
hasičských zborov Horného Turca vo fotografii“ bola pokrstená červenými a modrými lupeňmi
kvetov, ktoré predstavovali oheň a vodu. Jej autor, náš spoluobčan, pán Ing. Ivan Lorinc sa pri
príležitosti sviatku sv. Floriána zúčastnil spolu s delegáciou na stretnutí s prezidentom Slovenskej
republiky Ivanom Gašparovičom a odovzdal mu na pamiatku spomínanú knihu.
V mesiaci máj sa Dobrovoľný hasičský zbor zapojil do súťaže „Hľadáme skvelú partiu hasičov“
v Turčianskych novinách - MY. Vďaka ním upozornili na históriu Dobrovoľného hasičského zboru ale
i na historickú striekačku. Umiestnili sa na 5. mieste a ako cenu si odniesli malý kotlík na guľáš. Kotlík
použili pri príprave „Dňa rodiny“, ktorý zorganizovali v spolupráci s obecným úradom. Počas akcie si
mohli účastníci pozrieť ukážku požiarneho útoku s historickou striekačkou.
Obec Veľký Čepčín zorganizovala v mesiaci jún jedno okrskové taktické cvičenie, na ktorom sa
zúčastnil aj náš Dobrovoľný hasičský zbor.
Dobrovoľný hasičský zbor nezabudol ani na brigádu zameranú na zveľadenie budovy ale i na
odstránenie umelých priehrad na miestnom potoku.
V októbri 2013 sa pani Ing. Renáta Kubešová a pán Miroslav Hromada zúčastnili stretnutia
dobrovoľných hasičov s podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR Róbertom Kaliňákom, počas
ktorého sa riešilo usporiadanie zásahových síl kraja.
Pani Viera Hromadová a pán Ing. Róbert Kubeš sa zúčastnili ako rozhodcovia na Krajskom kole
previerky pripravenosti hasičských družstiev v Krásne nad Kysucou, ale i na Majstrovstvách dorastu
a dospelých v Skalici.
Hasiči reprezentovali v roku 2013 obec i v rôznych súťažiach. Zúčastnili sa Súťaže hasičských družstiev
v obci Turček, kde obsadili 10. miesto. Muži reprezentujúci toto družstvo si samostatne na vlastné
náklady kúpili dresy, legíny a prilby, v ktorých reprezentovali našu obec na ďalších súťažiach
v Mošovciach, Blažovciach, Rakši a Socovciach. V Háji obsadili 4. miesto.
Tento rok sa Dobrovoľný hasičský zbor sústredil aj na mládež. Svoj čas pri príprave im venoval pán
Ing. Róbert Kubeš a pani Ing. Renáta Kubešová. Ich snaha bola zúročená počas súťaže Plameň,
konanej v našej obci, kde sa družstvo dievčat umiestnilo na 2. mieste a chlapci obsadili 5. miesto.
Mladí hasiči sa zúčastnili aj branného preteku v Slovenskom Pravne, chlapci vybojovali 1. miesto hneď
dvakrát. Družstvo dievčat I. sa umiestnilo na 5. mieste a družstvo dievčat II. obsadilo 2. miesto.

Na úseku prevencie sa v roku 2013 preventívne kontroly nevykonávali, nakoľko boli vykonané v roku
2010 a 2011 a budú vykonané podľa plánu až v roku 2015.

Základná škola
Školský rok 2012/2013 sa začal 3.septembra 2012 pod vedením pani riaditeľky Mgr. Bohuslavy
Pálešovej pre 27 žiakov, ktorí boli rozdelení do 2 tried.
V prvej triede sa spoločne učili žiaci 1. a 4. ročníka. V prvom ročníku bolo 11 žiakov, z čoho bolo 7
dievčat. Naopak v druhom ročníku dominovali chlapci, ktorí tvorili 5/8 z celkového počtu. V treťom
ročníku boli 4 žiaci s polovičným počtom dievčat a chlapcov. Čisto dievčenská zostava bola v štvrtom
ročníku, kde bol počet žiakov rovný 4.
V školskom roku 2012/2013 všetci žiaci prospeli. Prváci si osvojili čítanie, vďaka novému spôsobu
výučby.
Najviac hodín žiaci vymeškali počas novembra, decembra a februára, nakoľko vypukla chrípková
epidémia. Žiaci spoločne vymeškali 2069 hodín. Priemerný počet vymeškaných hodín na jedného
žiaka bol v tomto školskom roku 77 hodín.
Žiaci reprezentovali školu aj v rôznych predmetových súťažiach. Do obvodného kola matematickej
súťaže „Pytagoriáda“ postúpili : Stanislava Hromadová, Alexandra Valková, Timea Orsághová, žiačky
4. ročníka, ku ktorým sa pridal tretiak Zbyněk Mareth. V obvodnom kole Stanislava Hromadová
obsadila 7.miesto. Zbyněk Mareth sa zapojil aj do súťaže v prednese „Šaliansky Maťko“. Timea
Orsághová a Lenka Ličková predviedli svoj spevácky talent na súťaži „Mošovský sedmohlások“.
V októbri sa žiaci tešili zo zeleninového popoludnia. Žiaci absolvovali súťaž o „najkrajšiu pokrývku
hlavy“. Do školy zavítala pani Balačinová, ktorá predviedla deťom techniku zdobenia medovníkov.
V novembri absolvovala prax pani Jana Vráblová. V decembri sa žiaci v spolupráci s pani kuchárkami
učili piecť medovníky, ktorými hostili Mikuláša a neskôr ich predávali na Vianočných trhoch
v Kultúrnom dome v Malom Čepčíne, kde predviedli svoj talent rodičom na vianočnej besiedke.
Koncom januára bola v blízkosti školy spílená 300 ročná lipa, ktorá svojimi koreňmi zasahovala pod
budovy školy.
Žiaci v spolupráci so svojimi rodičmi pripravili karneval. Na druhý deň sa konala „Fašiangová paráda“,
počas ktorej žiaci vytvorili sprievod obcou, pri ktorom si pochutnávali na domácich šiškách.

Tento rok sa opäť vynášala aj Morena v spolupráci s kultúrnou komisiou pri Obecnom úrade Malý
Čepčín. Žiaci boli oboznámení aj s enviromentálnymi problémami sveta počas projektového
vyučovania pod vedením Mgr. Džúrovej. Žiaci sa tiež zapojili do súťaže mini-futbal.
Pre svoje mamičky pripravili besiedku pri príležitosti Dňa matiek.
Žiaci koncoročný výlet absolvovali v Demänovskej jaskyni. Pred koncom školského roka si zasúťažili
v olympiáde v ľahkej atletike.

Materská škola
V školskom roku 2012/2013 Materskú školu v našej obci navštevovalo 24 detí o ktoré sa starala aj
nová pani učiteľka Eva Boďová. O okolie školy sa starala nová pani školníčka Monika Mračková.
Opäť si detičky mali možnosť vybrať z troch záujmových krúžkov: tanečného, výtvarného
a anglického, ktorých vyučujúce sa nezmenili a pokračovali v zložení ako v školskom roku 2011/2012.
Na začiatku roka sa začala spolupráca so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
v Martine. Počas roka si detičky mohli spríjemniť chvíle v materskej škole turistikou, výrobou
zeleninových postavičiek a inými tvorivými aktivitami. Naučili sa tiež piecť perníky, ktoré následne
zdobili podľa svojej fantázie. Medovníčky ale i iné vlastnoručné výrobky potom predávali na
Vianočných trhoch. V zimnom období si deti zmerali sily v Zimnej olympiáde.
Šikovnosť detičiek sa prejavila aj v rôznych súťažiach, do ktorých sa s odhodlaním púšťali počas
celého školského roka. Medzi takéto súťaže patrili: IBM Slovensko, Kidsmart, Babuliné vankúše .
V súťaži Zelený svet 2013 obsadili 3.miesto. V súťaži Brantnex obsadili 1.miesto, ktoré bolo ocenené
finančným darom vo výške 307 €, za ktoré boli kúpené nové vankúše, obliečky a paplóny, pod
ktorými si deti mohli oddýchnuť po akcii, ktorú vymysleli pre svojich rodičov- Veselé zúbky, v ktorej
im vysvetlili, aké je dôležité čistenie zubov. Počas tejto akcie si detičky čistili zúbky aj v škole.
Detičky sa vydali aj na výlet do blízkych Turčianskych Teplíc, kde im študentky Pedagogickej
a sociálnej akadémie zahrali divadelné predstavenie Žuvačkové kráľovstvo. Po predstavení sa deti
prešli po Parku slávy.
V lete sa zoznámili so zvieratkami v Zoologickej záhrade v Bojniciach. Na konci školského roka sa
rozlúčili s kamarátmi, ktorí v nasledujúcom školskom roku zasadnú do prváckych lavíc. Každý budúci
prváčik si odniesol fotoknihu plnú spomienok na ich „škôlkárske “ časy.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža
V roku 2013 si celý svet pripomenul 150. rokov humanitárnej činnosti, v ktorej naďalej pokračoval
a jedným z jeho článkov bol v tomto roku aj Miestny spolok Slovenského Červeného kríža (MS SČK),
ktorý sa pri tomto výročí zapojil do finančnej zbierky. Aj pomocou MS SČK bolo na celom Slovensku
vyzbieraných 20 973,50 €.
Zdravotná pomoc nášho MS SČK bola v roku 2013 zameraná predovšetkým na športové podujatia.
Tiež sa zamerali na oboznamovanie obyvateľov obce s prvou pomocou, pričom boli zorganizované
dve prednášky na tému „Prvá pomoc“ a „Bezpečná jeseň“.
Územný spolok SČK opäť usporiadal súťaž družstiev mladých zdravotníkov, kde predsedom poroty
bola pani Elena Štancľová.
Opäť sa nezabudlo ani na najdôležitejšiu tekutinu na svete. Miestny spolok Slovenského červeného
kríža evidoval v roku 2013 36 bezpríspevkových darcov krvi. V auguste sa konal mobilný odber krvi,
do ktorého sa zapojilo 11 členov. Za svoju odvahu si prebrali v tomto roku „Striebornú Jánskeho
plaketu“ Peter Olbert a Peter Dubovec.
Členovia MS SČK sa v toto roku zapojili aj do zberu obnoseného šatstva pre neziskovú organizáciu
Dobrý Anjel. Počas vianočných sviatkov sa konala druhá zbierka určená Prepoštskému domu Dobrý
pastier v Kláštore pod Znievom. Naši obyvatelia im spríjemnili sviatky vďaka hygienickým pomôckam,
ponožkám, obliečkam a perinám.
Viaceré členky sa stretávali v priestoroch Základnej školy dva krát do týždňa v rámci pohybového
cvičenia.

Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín
Družstvo dospelých v súťažnom ročníku 2012/2013 hralo v V. lige – skupine B. Odohrali 26 zápasov,
z toho 5 výhier – 4 doma, 1 vonku. 2 remízy – obe dosiahli doma, 19 prehier – 7 doma, 12 vonku.
Mužstvo získalo 17 bodov – 14 doma, 3 vonku, konečné skóre 34:69. Sezóna trvala od 4.8.2012
a posledný zápas bol odohratý v súťaži 15.6.2013.
V tomto súťažnom ročníku sme mali opäť aj mužstvo žiakov, dorastu a prípravku.

Hokejbalový klub
Aj v tejto sezóne 2012/2013 náš Hokejbalový klub Malý Čepčín hral v Turčianskej hokejbalovej
extralige. Podarilo sa mu obsadiť 8. miesto po 18 odohratých základných kolách s 19 bodmi a so
skóre 43:75.

Pohyb obyvateľov
Na začiatku roka 2013 bolo v obci evidovaných 525 občanov. Počas roku došlo k zmenám.
16. januára do radov našej obce pribudol Michal Thomka. Vo februári sa narodila Michaela Záborská,
8. februára a 16. februára Dávid Rusnák. 4.apríla sa z príchodu na svet tešila Aneta Rohoňová. 20.
apríla k nej pribudla Eliška Condíková. V auguste, presnejšie 8. augusta zavítala na svet Tatiana
Džúrová.
V roku 2013 nás opustilo 8 spoluobčanov. Na začiatku roka, 28.1. umrel Jozef Meško. Vo februári sme
sa rozlúčili s Pavlom Lukáčom (8.2.) a Zuzanou Turčanovou (22.2.). 31.3. navždy dotĺklo srdce Libuše
Marekovej. S pani Margitou Vartiakovou sme sa rozlúčili 20.6. Milica Štrbáková odišla na večný
odpočinok 27.8. . V októbri sme sa rozlúčili s Emíliou Hoťkovou (15.10.) a Máriou Rišiaňovou (27.10).
Tento rok sa rady občanov rozšírili aj o nových obyvateľov: rodinu Krasuľovcov- Želmíra, Peter, Peter
a o rodinu Kresákovcov- Jana, Ing. Vladimír , o pani Margitu Konušovú, Elenu Kozolovú, Emíliu
Štrbíkovú, Henrietu Morgošovú.
Svoje trvalé bydlisko zmenili: rodina Morongová- Lívia, Matej, Patrik, Simona, rodina ZáborskáMichal, Iveta, Michaela, rodina Valková- Zdenka, Ivan, Ivan, Zuzana a Ján.
Svoje áno si v roku 2013 povedali: Michal Džúr a Zuzana Schererová, v evanjelickom kostole v obci
Ivančiná. Uzavretých bolo 5 občianskych sobášov, z toho bola jedna naša spoluobčianka Lucia
Kuková, ktorá uzavrela manželstvo s Romanom Slučikom.

Počasie
Rok 2013 bol opäť veľmi horúci.
Začiatok roka bol pravý zimný, so snehovou prikrývkou, ktorá trvala takmer do marca.

Jar bola teplá, ale všetkých 9. apríla prekvapilo sneženie. A o dva dni už našu planétu zohrievali teplé
jarné lúče slnka.
Aj v tomto roku sme boli svedkami veľmi skorého nástupu leta, ktoré charakterizujú v našich
zemepisných šírkach maximálne denné teploty prekračujúce 25°C. Prvú vlnu horúčav sme tak
zaznamenali už v závere apríla, keď teploty dosahovali takmer 30oC.
Jar bola veľmi krátka a tak sa ľudia mohli tešiť z vysokých teplôt počas letných dní, supertropických
nocí.
Jeseň bola teplejšia ako inokedy, čo sa odrazilo aj na teplej zime.
Tento rok sa však Vianočné sviatky slávili v tichu bielej prírody.

