Zápis do Obecnej kroniky – rok 2012

Činnosť obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v roku 2012 zasadalo 5 krát.
Poslanci schválili okrem iného aj využívanie priestorov Obecného úradu pre cudzích
občanov. Priestory môžu byť tak využívané na voľby a pre potreby spoločenských
organizácií.
Na základe kontroly Úradu verejného zdravotníctva a zistených nedostatkov sa počas letných
prázdnin vykonala práca na výmene WC v Materskej škole a výmena dverí.
Nakoľko sa zistilo, že budova nášho Obecného úradu je na nevysporiadanom pozemku,
ktorý patrí Slovenskému pozemkovému fondu Bratislava, obec žiadala uzatvoriť nájomnú
zmluvu za mesačný poplatok 0,03€ /m 2.
V júni 2012 zasadalo mimoriadne obecné zastupiteľstvo z dôvodu katastrofálneho stavu
strechy miestneho kultúrneho domu, ktorá pretekala na viacerých miestach.
Na zastupiteľstve v septembri bolo schválené spílenie lipy v areáli Základnej školy Malý
Čepčín a dvoch líp pri budove Hasičskej zbrojnice.
Na obecných zastupiteľstvách v roku 2012 bolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie
č.2/2012 o udržiavaní čistoty a ochrane životného prostredia a Všeobecne záväzné
nariadenie č.1/2012 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce.

Dobrovoľný hasičský zbor
V roku 2012 vo svojej činnosti pokračoval aj Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), ktorý mal 143
členov, z toho bolo 62 žien. V tomto roku prijali novú členku Patríciu Husovú.
Rady Dobrovoľného hasičského zboru žiaľ opustilo niekoľko dlhoročných členov- pán Jaromír
Kuka, pán Stanislav Rišian, pán Ladislav Salaj, pán Anton Štefanov.

Výbor DHZ sa stretol 10 krát na pravidelných stretnutiach. Pripravili tradičnú fašiangovú
zábavu spojenú so sprievodom masiek dedinou.
V mesiaci apríl DHZ zorganizoval jedno miestne taktické cvičenie v obci.
V mesiaci máj DHZ v spolupráci s Obecným úradom Malý Čepčín pripravil „ Deň rodiny“
v Bôcikovej záhrade. Atmosféru dopĺňala videoprojekcia zo zápasu Česko-Slovensko
z Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
V nasledujúcich mesiacoch bola vykonaná brigáda na úpravu okolia hasičskej zbrojnice.
V tomto roku boli rozšírené aj technické rady DHZ o plávajúce čerpadlo, novú vzduchovku
a sadu 30 kusov tričiek pre mladých hasičov.
DHZ sa v tomto roku môže pýšiť aj reprezentáciou obce na hasičských súťažiach. V júni
2012 sa na súťaži hasičských družstiev umiestnilo družstvo mužov na 10. mieste a družstvo
dorasteniek na 2. mieste.
DHZ sa v tomto roku venoval naďalej mládeži pod vedením Ing. Kubeša a Ing. Kubešovej,
ktorí pripravovali mladých hasičov na súťaž Plameň. Hasičská súťaž Plameň prebehla v obci
Háj, zapojené družstvá dievčat a družstvá chlapcov obsadili 3. miesta.
Tri hliadky reprezentovali na brannom preteku v obci Blatnica, kde chlapci obsadili 4. miesto
a dievčatá I 7. miesto a dievčatá II 5. miesto. V brannom preteku v Turčianskych Tepliciach
sa chlapci prebojovali na 2. miesto, dievčatá I na 2. miesto a dievčatá II získali 4. miesto.

Základná škola
Školský rok 2011/2012 sa začal pre žiakov 2. septembra 2011.
V tomto školskom roku pracovali v našej základnej škole spolu 4 kvalifikovaní učitelia
a jeden vychovávateľ. Funkciu riaditeľky školy vykonávala Mgr. Bohuslava Pálešová.
Za školskú jedáleň bola zodpovedná Anna Jelenčiaková, ako vedúca školskej jedálne. Pod jej
vedením pracovala kuchárka Mária Kuková. O poriadok sa starala školníčka Katarína Hladká.
V danom školskom roku sa otvorili 2 triedy.
V prvej triede boli spojení žiaci prvého a druhého ročníka. V tomto školskom roku do prvého
ročníka nastúpilo 9 žiakov, zapísaných bolo 10 žiakov, z toho jeden žiak sa zo zdravotných

dôvodov vzdelával doma . Z toho počtu žiakov boli len 3 dievčatá. V druhom ročníku boli
štyria žiaci, s polovičným zastúpením dievčat. Triednou učiteľkou im bola Mgr. Martina
Smažilová a od 1.2.2012 Mgr. Mária Mareková.
V druhej triede sa učili žiaci tretieho a štvrtého ročníka. V treťom ročníku boli štyria žiaci,
štyri dievčatá, ktoré boli v triede so siedmimi žiakmi štvrtého ročníka. Triednou učiteľkou im
bola Mgr. Bohuslava Pálešová.
23 žiakov navštevovalo po skončení vyučovania školskú družinu, ktorú viedla pani
vychovávateľka Anna Brngalová. V škole sa vyučovalo rímsko-katolícke náboženstvo, ktoré
vyučovala sestra Mgr. Gabriela Poláková a tiež aj evanjelické náboženstvo vyučujúce Mgr.
Zdenkom Zacherom.
V školskom roku 2011/2012 z 28 žiakov prospeli 27, pričom žiakovi , ktorý nezvládol osvojiť
si písmená slovenskej abecedy bol pridelený dátum opravnej skúšky.
Na prelome roku 2012 medzi žiakmi zúrila epidémia kiahní. Za školský rok 2011/2012 žiaci
vymeškali spolu 1920 hodín, pričom priemerný počet vymeškaných hodín na jedného žiaka
bol 74 hodín.
Žiaci reprezentovali školu aj na rôznych súťažiach a olympiádach. V marci sa uskutočnilo
školské kolo matematickej súťaže „Pytagoriáda“. Na základe výsledkov do okresného kola
postúpili dvaja žiaci- Mário Kafrik a Eva Kubešová. V okresnom kole konanom v Turčianskych
Tepliciach sa stal úspešným riešiteľom Mário Kafrik a umiestnil sa na treťom mieste.
V marci sa tiež súťažilo aj v umeleckom prednese poézie a prózy. Víťazom školského kola sa
stala Eva Kubešová. Na druhom mieste skončila Radovana Parasková. Z tretieho miesta sa
tešil Mário Kafrik. Do obvodného kola postúpila Eva Kubešová, ktorá sa však na tomto kole
nemohla zúčastniť, pretože termín konania sa prekrýval s termínom „Pytagoriády“.
V prednese slovenskej povesti reprezentovala v obvodnom kole Stanislava Hromadová, ktorá
si odniesla diplom. Žiaci sa tiež zapojili do výtvarnej súťaže „Požiarna technika“, do ktorej
poslali svoje práce. Z úspechu sa tešil Filip Ďanovský a Eva Kubešová.
Žiaci sa podieľali na príprave programu pre dôchodcov, vystúpili so svojim vianočným
programom a programom na schôdzi Slovenského Červeného kríža.
Rodičia pre deti zorganizovali tradičný karneval. Tento rok žiaci navštívili obecnú knižnicu.
Do školy zavítali hasiči z Turčianskych Teplíc. Žiaci sa aktívne zapojili aj do cvičenia v prírode

na Veľkom Čepčíne. Pozvanie prijal aj pán Vladimír Kaderka, poľovník, ktorý deti oboznámil
s prácou poľovníka.
Aj tento rok sa žiaci zúčastnili na priateľskom stretnutí o Pohár riaditeľky ZŠ v Jazernici. Žiaci
vyhrali súťaže vo futbale a vybíjanej a odniesli si spomínaný pohár.
Žiaci sa zapojili do projektu „Vyčisti svoju školu “ a spoločnými silami nazbierali 6,5 kg
odpadu. Zúčastnili sa na exkurzii v Zoo a Múzeu praveku v Bojniciach. V rámci dopravnej
výchovy žiaci absolvovali vyučovanie v Beniciach na jeseň a jar. Žiaci sa tiež oboznámili
s dramatickým umením pri predstavení v Pedagogickej a sociálnej akadémii v Turčianskych
Tepliciach. Do školy zavítalo aj Divadlo DOSKA z Prievidze.
V tomto školskom roku sa deti mohli zapájať aj do záujmových krúžkov ako hudobný krúžokhra na zobcovej flaute vedený Mgr. Smažilovou, neskôr Mgr. Zuzanou Džúrovou, krúžok
pohybovej aktivity pod vedením Anny Brngalovej a krúžok anglického jazyka, ktorý viedla
Mgr. Zuzana Danišová. Základná umelecká škola vytvorila tanečný krúžok pod vedením
Moniky Kajanovej.
Aj v tomto roku pracovala Rada školy, ktorej predsedom bola Mgr. Zuzana Danišová.
Pedagogickí zamestnanci boli zastúpení Annou Brngalovou za ZŠ a Slávkou Kubíkovou za
MŠ, za ostatných zamestnancov v Rade školy bola Katarína Hladká. Za zástupcov rodičov
boli zvolení Janka Mníchová, Janka Kubatková za ZŠ, Renáta Čanová, Ivana Blažejová za MŠ.
Zástupcom zriaďovateľa - obce bola Alena Ďanovská.
V školskom roku 2011/2012, 28. a 29. marca, bola vykonaná tematická inšpekcia.

Materská škola
V tomto školskom roku priestory Materskej školy navštevovalo 21 detí, o ktoré sa starali
pani učiteľka Elena Kubíková a Slávka Kubíková. Pomocnú ruku im podala i pani školníčka
Viera Turčanová, ktorá zveľaďovala okolie materskej školy.
Detičky sa mohli venovať rôznym záujmovým aktivitám, ktoré mohli rozvíjať predovšetkým
na tanečnom krúžku, pod vedením pani učiteľky Kajanovej, na výtvarnom krúžku, kde sa
o ne starala pani učiteľka Marčeková. Svoje jazykové zručnosti si mohli obohatiť na
anglickom krúžku, ktorý tento rok viedla pani učiteľka Danišová.

Deti ani tento rok nezabudli na Deň úcty k starším, počas ktorého si uctili svojich starkých
veselým predstavením. V priestoroch materskej školy sa aj tento rok konal Karneval, na ktorý
sa detičky vyparádili do vlastnoručne vyrobených masiek.
Počas roku navštívili Obecný úrad a Obecnú knižnicu.
Svoje herecké umenie detičkám predviedli aj žiačky Pedagogickej a sociálnej akadémie
z Turčianskych Teplíc, ktoré im zahrali veselé hry : Včelia kráľovná, Červená čiapočka a iné.
Čaru remesiel sa detičky mohli prizrieť na výlete do dedinky Habakuky. Svoju šikovnosť si tu
vyskúšali v tvorivých dielňach.
Svoju šikovnosť predviedli aj vo výtvarných súťažiach, ako napríklad Záhrada, Požiarnici,
Život vo vesmíre.
Na konci školského roku spoločnými silami pripravili rozlúčku s budúcimi prváčikmi, ktorí si
na pamiatku odniesli šerpy.
Počas letných prázdnin sa dvere materskej školy pre detičky zavreli, ale za nimi sa skrášľovali
priestory školy. Podarilo sa vymeniť skrinky, boli tiež vymenené staré okná za nové plastové
okná. Tiež sa vymenili vchodové dvere a nový lesk dostali aj podlahy. Z prostriedkov pre
predškolákov boli zakúpené výtvarné a didaktické pomôcky, nové hračky, medzi ktorými sa
najväčšej popularite tešila trampolína. Finančne prispeli aj rodičia.

Obecná knižnica
V auguste2012 bola vykonaná metodická návšteva z Turčianskej knižnice Martin. Obecná
knižnica v roku 2012 poskytovala možnosť zapožičania kníh pre 522 občanov našej obce,
ktorí mali možnosť výberu z 1628 zväzkov. Z celkového počtu obyvateľov bolo však
registrovaných len 45 čitateľov, čo predstavovalo necelých 8,62 % z celkového počtu
obyvateľov. Tento stav nedosahoval krajský priemer, ktorý bol v roku 2012 rovný 12,49%.
Aj v tomto roku bol na nákup literatúry vyčlenený finančný príspevok vo výške 515 €, čo po
prepočte na obyvateľa predstavovalo 0,99€, čo prekračovalo krajský priemer o 0,53€.
Registrovaným čitateľom v roku 2012 sa mohol stať každý občan, ktorý zaplatil zápisný
poplatok, ktorý bol pre dospelých vo výške 1€ a pre deti a študentov vo výške 0,50€ na

jeden kalendárny rok. Po registrácii nasledovala možnosť zapožičania zväzku vždy počas
výpožičného času, ktorý bol každý utorok od 16.00 do 18.00 hod.

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
Členovia miestneho spolku Slovenského Červeného kríža (ďalej už iba MS SČK) pokračovali
vo svojej aktívnej činnosti aj v roku 2012. Aktívne zabezpečovali zdravotnú pomoc na
športových podujatiach, predovšetkým na futbalových stretnutiach. Tiež sa zapájali aj do
brigádnickej činnosti zameranej na vyhrabovanie miestneho cintorína a hrádzí. Mnohí
prispeli aj pri triedení separovaného odpadu .
12 členiek a 1 člen sa podieľali na spolupráci pri kultúrnej činnosti v našej obci pod záštitou
Zboru pre občianske záležitosti.
Pani Štancľová sa ako predsedníčka MS SČK počas roku 2012 zúčastnila na akciách
organizovaných Územným spolkom SČK : súťaže Družstva mladých zdravotníkov, Svetového
dňa prvej pomoci vo Vrútkach, Martine, Turčianskych Tepliciach a tiež na akciách MS SČK
Dolná Štubňa.
V roku 2012 MS SČK v spolupráci s TJ Družba vyzbierali finančný dar vo výške 750 € pre
ťažko chorého Jakubka Lettricha z obce Dubové na čiastočné pokrytie finančných nákladov
na liečbu.
31 občanov sa stalo bezpríspevkovými darcami krvi, ktorí bez nároku na finančnú odmenu
neváhali darovať svoju krv a tým zachrániť iný ľudský život. V tomto roku získali naši
spoluobčania „Plaketu Dr. Jánskeho“. Zlatú plaketu získal Stanislav Windisch. Strieborná
plaketa patrila Michalovi Schererovi. A bronzovú plaketu získali Mária Valková a Peter Olbert.

Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín
V sezóne 2011-2012 sa našej Telovýchovnej jednote Družba darilo .
Po dlhšej dobe sa podarilo doplniť výbor z 3 na 9 členov, ktorí prispievali svojou prácou k
dobrému chodu Telovýchovnej jednoty. Toto boli členovia výboru - Štanclová Elena,
Ďanovský Boris, Ing. Kaška Peter, Ďanovská Danka ,Hromadová Viera, Šefraníková Ľubica
mladšia, Kafrik Jozef, Čierny Peter, Mareth Zbyněk.
V sezóne 2011/2012 boli prihlásené 4 mužstvá do súťaže -prípravka, žiaci, dorast, muži.

Najvyššie úspechy dosiahli žiaci a muži .
Žiaci vyhrali 1. miesto vo svojej kategórii sk. B, zároveň vyhrali finálové stretnutie okresnej
žiackej súťaže a stali sa majstrami okresu. Takisto sa zúčastnili na turnaji O pohár Ľudovíta
Hojného v Diviakoch, ktorý vyhrali vo finále nad ligovým mužstvom Fomat. Cenu im
odovzdával Jozef Adamec a Karol Polák.
Muži vyhrali okresnú súťaž 1.QUICK triedy a postúpili do V. ligy.
Dorast skončil na 4. mieste.
Prípravka skončila na 7. mieste.
Na našom ihrisku výbor Telovýchovnej jednoty Družba Malý Čepčín usporiadal turnaj za
účasti mužstiev Turčianske Kľačany, Oravské Veselé a Malý Čepčín. Naše mužstvo obsadilo 3.
miesto. Jediné čo tomuto turnaju neprialo, bolo počasie..
V novembri 2012 výbor Telovýchovnej jednoty usporiadal tradičný športový ples, o ktorý bol
veľký záujem .
V 11-ke.roka naša Telovýchovná jednota Družba mala tak isto zastúpenie - našich futbalistov
- Koleník Milan, Líner Matej, Šmatlák Jakub.
Mužstvo mužov v tejto sezóne viedli: tréner : Ing. Koleník Milan, vedúci: Valocký Dušan
lekár : MUDr. Leško Marián.
Trénerom mužstva dorastu bol Hromada Miroslav, vedúcim Ďanovský Boris.
Žiakov trénoval Parenička Jozef a vedúcim mužstva bol Štancel Marián.
Našu prípravku viedol tréner :Rashid Ramy Rihane, vedúci Kafrik Jozef.

Hokejbalový klub
Hokejbalový klub Malý Čepčín v sezóne 2011/2012 hral v Turčianskej hokejbalovej extralige.
V konečnom poradí náš hokejbalový klub obsadil v tabuľke 3. miesto so skóre 80:86.
V základných kolách odohrali hráči 18 zápasov, 3 zápasy v štvrťfinále a 3 zápasy
v semifinále.

Pohyb obyvateľov
V roku 2012 sa narodilo 7 detičiek, zároveň 7 spoluobčanov navždy odišlo z našich radov na
večnosť. Prihlásených k trvalému pobytu bolo 11 nových občanov, z trvalého pobytu v našej

obci sa odhlásili 5 občania.

Počasie
Rok 2012 bol jedným z najteplejších rokov za posledných 150 rokov. Priniesol veľmi málo
zrážok, čo ovplyvnilo aj úrodu poľnohospodárov, pretože rastliny nemali dostatočnú vlahu
na svoj rast.
Najviac zrážok so sebou priniesol júl a október, počas ktorých tráva dýchala sýtou zelenou
farbou.
Naopak najteplejšími mesiacmi boli marec a august. Teploty sa šplhali vysoko nad 30° C.
Tropické noci, keď teplota vzduchu neklesla pod 20 °C, sa vyskytli ešte na konci septembra,
konkrétne v noci z 26. na 27. septembra.

Keď sa už blížila zima celé počasie sa otočilo. V decembri padal namiesto snehových vločiek
dážď.
Vo februári sme zažili aj veľmi mrazivé dni, keď teplota v kotlinách severného Slovenska
klesala na viacerých miestach pod -30 °C.
V tomto roku bola jar v tomto čase v plnom prúde a denné teploty sa začiatkom apríla šplhali
už takmer k letným 25 °C. Jar bola veľmi chudobná na zrážky.
Mimoriadne teplé počasie bolo spôsobené prílevom teplého, pôvodne tropického vzduchu zo
severnej Afriky.
v Júli sa vyskytovali občasné búrky, august bol veľmi suchý
Akoby si planéta povedala, že ak má byť koniec sveta, tak načo by malo z oblakov pršať,
veď jedlo na planéte do 21. decembra 2012 určite stihneme celé spotrebovať… Lenže koniec
sveta nebude, bolo to len obmedzenie starého mayského kalendára a ohraničenie novej éry,
skôr ich nového letopočtu, ako zániku sveta.
Toľko žiadané slnko po iné roky akoby vypočulo prosby a vystavilo nás svojim lúčom takmer
neprestajne počas celého leta 2012. Minimum daždivých dní spôsobilo, že niektoré studne
vyschli, rezervoáre v lesoch nemohli zásobovať obyvateľov v hornatých regiónoch.

