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Začína jeseň......
Prázdninové obdobie sa skončilo a skončili sa i detské
prázdninové radovánky ako i čas dovoleniek. V septembri,
tak ako každý rok, ožívajú triedy a deťom sa začal nový školský rok. Postupne sa ochladzuje - čo je znak prichádzajúcej
jesene.
Jeseň, to sú nielen starosti školákov a ich rodičov, to je i
čas zberu ovocia a rozličných plodov, ktoré sme si na jar zasadili. Výsledky našej práce sa ukážu v tom, aká bude úroda. I
keď nie všetko vie človek ovplyvniť, predsa len každý očakáva
naplnenie predpokladov dobrého zberu. Tak je to i v živote a
v práci, ktorú vykonávame. Napriek veľkej snahe o maximálne uspokojenie občanov, vždy sa nájde výnimka, ktorá síce
nevie ako, ale ako to vo vedení obce robíme, tak by to nemalo
byť. Napriek tomu a za podpory a maximálnej snahy väčšiny
poslancov vždy hľadáme konsenzus a čo považujem za najdôležitejšie, obec sa hýbe dopredu. Je zabezpečený trvale udržateľný rozvoja, snažíme sa neustále zlepšovať podmienky života občanov. Bez toho naša práca nemá zmysel.
Onedlho sa skončí štvorročné volebné obdobie. Je čas
zhodnotiť i v tomto období našu spoločnú prácu. Stanovené
úlohy, z ktorých niektoré sú dlhodobého charakteru a presahujú rámec jedného volebného obdobia, niektoré majú pre
našu obec strategický význam, a niektoré plánujeme ročne, či
mesačne.
Dovoľte mi zhodnotiť aspoň posledných niekoľko mesiacov.
Oblasť školstva patrí medzi najdôležitejšie priority obce,
sú to deti, najmladšia generácia, o ktorú je potrebné sa prioritne starať, čo posúva túto oblasť medzi priority. Viem posúdiť stav školstva tak z úrovne škôlky, základnej školy, ale i
z úrovne stredných škôl, ktoré patria samosprávnemu kraju.
Niekedy mám pocit, že sa najmä z úrovne koncepčných rozhodujúcich orgánov viac hovorí ako robí. Napriek tomu deťom v
Trenčianskej Teplej vytvárame maximálne podmienky pre ich
rozvoj a prácu. Verte, že niektoré obce nám závidia, čo všetko
naše deti majú k dispozícii a tiež dokážu. To je výsledkom nielen záujmu obce, ale i kolektívov, ktoré na školách máme. Cieľom bolo a je skĺbiť materiálne a technické požiadavky vyučovacieho procesu a kolektívny prístup k splneniu úloh vyučovacieho procesu.
V minulom roku prebehli výberové konania, v ktorých si
Rady škôl za účasti školskej inšpekcie a bývalého krajského školského úradu vybrali riaditeľov na najbližšie obdobie.
Ochota robiť a robiť i naviac, nad rámec pracovného času, to
sa dnes už všade nenosí. Som rád, že vo vedení škôl sú takíto
ľudia a vedia nielen naplniť požiadavky štátu na vyučovací
proces, ale i skĺbiť prácu pedagógov v prospech tohto procesu. Ak doplníme materiálovú stránku, ktorá bez podpory obce
by bola veľmi obmedzená, dostavia sa i výsledky. Šikovnosť
našich detí, ich uplatnenie v ďalšom vzdelávaní, ako i popredné miesta medzi konkurenciou škôl v okrese nás nielen povzbudzuje, ale i zaväzuje.
Areál školy, vrátane škôlky v maximálnej miere zabezpečuje potreby tak na športové vyžitie, ako i na vyučovací proces.
Oprávnene máme byť na čo hrdí. Poďakovanie za súčasný stav
patrí nielen vedeniu škôl a ich kolektívom, ale i ochote rodičov
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a podnikateľov napomáhať k stabilite a dotváraniu podmienok
pre deti.
Centrálna zóna v obci sa prerába už dlhodobo. V súčasnosti vnímate prestavbu od obecného úradu smerom k železničnej stanici. Napĺňame predsavzatia, ktoré sme si stanovili.
V súlade s výsledkami verejnej obchodnej súťaže a na základe
schválených podmienok a projektov sa realizuje časť vedľa tržnice, kde vznikne nový objekt, ktorý je určený pre kultúrne a
spoločenské vyžitie občanov. Po jej realizácii sa okolie okolo
pomníka zrekonštruuje a konečne dostaneme obraz o centrálnej zóne obce. Budú vytvorené nielen parkovacie miesta, ale i
spoločenský dom, ktorý s tržnicou a detským ihriskom doplnia
centrálnu zónu.
Riešenie bytovej otázky považujem za veľmi dôležitú oblasť.
V centre obce sa dokončuje bytový dom. V súlade s podmienkami stanovenými ministerstvom je tento objekt určený pre obecné nájomné byty. Všetky zmluvy a podklady so štátnymi orgánmi sú podpísané, je potrebné urobiť a predložiť technické podklady pre zápis stavby a následne jej prechod do majetku obce.
Predpokladaný termín dokončenia stavby je v 9/2014. Verím,
že v októbri tohto roku budeme môcť sedemnástim rodinám
poskytnúť nové obecné byty. Týmto sa napĺňa koncepcia rie-
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šenia bytovej otázky v obci a stabilizujú najmä mladé rodiny.
Riešenie bytovej otázky sme za posledné roky splnili skoro na
100 %. Pokiaľ by sa nám podarilo umiestniť v obci bytovku pre
cca 15 bytov, pokryjeme súčasný záujem občanov na byty.
Veľmi dôležitým faktorom v celkovej koncepcii obce je
infraštruktúra. Jej súčasťou sú nielen parkovacie miesta, ale
i oprava ciest a chodníkov. Postupne, podľa finančných možností opravujeme a rekonštruujeme úseky, ktoré sú v zlom technickom stave. V poslednom období sme dali novú tvár ulici Ľ.
Podjavorinskej. Časť tejto komunikácie smerom ku skleníkom
nie je opravená z dôvodom pripravenej rekonštrukcie kanalizácie. Na túto rekonštrukciu už dva roky predkladáme žiadosť
o príspevok, zatiaľ neúspešne. Opravili sme chodník na ulici
Teplická, ktorého časť bola vo veľmi zlom stave. Čiastkovo sa
opravili i časti komunikácie v m. č. Dobrá, kde chcem postupne pokračovať až k požiarnej zbrojnici. V súlade s verejným
obstarávaním by sa mala rekonštruovať postupne časť ulice M.
Rázusa, chodníky na ulici Ľ. Štúra a ulica SNP. Pripravujeme rekonštrukciu chodníka pred farským úradom, ako i riešenie niektorých čiastkových opráv, ako napr. vstup v časti Hliník, kde nám voda vytvára nebezpečné nánosy na križovatke pri
odbočovaní do Novej Dubnice, na ulici Teplická, na ceste nad
domom p. Šveca a pod.
Majetok obce, to sú predovšetkým nehnuteľnosti. Od roku
2003 sme opravili všetky obecné budovy, (s výnimkou Sokolovne) postupne je treba doplňovať inventár a udržiavať požadovaný stav. Zásadnejšiu rekonštrukciu sme urobili v požiarnej
zbrojnici. Uvedený objekt je v maximálnej miere využívaný a
som rád, že stretnutie Klubu dôchodcov – juliáles bolo už v
nových priestoroch. Veľké poďakovanie patrí členkám Klubu,
ktoré ochotne a nezištne pomáhali pri čistení požiarnej zbrojnice po oprave vnútorných priestorov.
Do histórie obce patrí i TREŽ – trenčianska elektrická
železnica. Možno trenčiansko - teplanská, by mal byť správny
názov. Historicky názov je TREŽ a skutočne patrí do kultúrneho a historického dedičstva obce. Električke je atrakciou,
ktorá má svoje miesto. Nadšení prevádzkovatelia pod vedením
neziskovej organizácie obce Trenčianska Teplá, na čele ktorej
stojí pán Nosál, sa starajú o doplnenie kultúrnych udalostí v
obci. Remíza, ktorá vo svojich útrobách mimo iného skrýva tri
vozidlá električky dostáva postupne novú tvár. Obec opravila
strechu, postupne sa budeme snažiť dokončiť i fasádu, aby sa

celkový obraz budovy, ktorá je majetkom obce, zmenil. Cieľovým riešením je pokúsiť sa vybudovať v remíze múzeum.
Rozvoj obce je o to jednoduchší, že už v podstate netreba nič
„ zakopávať“. Obec je odkanalizovaná, siete sú vybudované a
je možné realizovať a vylepšovať celkový vzhľad obce. Začala
sa rekonštrukcia čističky odpadových vôd, na jeseň 2015 bude
už v prevádzke čistička s novou technológiou. Celková rekonštrukcia vrátane výmeny technológie urobí z čističky zariadenie
s niekoľko desaťročnou perspektívou zabezpečujúcou odkanalizovanie nielen našej obce, ale i celej doliny.
Je potrebné nielen budovať, ale i hľadať vnútorné zdroje
a technológie na zníženie výdavkov. Jednou cestou je i znížiť
náklady na osvetlenie. S takýmto cieľom rekonštruujeme časť
verejného osvetlenia na hlavnej ceste. Novými Let lampami
zvýšime nielen svietivosť, ale spotreba na tomto úseku klesne
na pätinu, čím získame zníženie výdavkov v rozpočte obce. Projekt sa realizuje do októbra 2014.
Tieto všetky aktivity nie je možné realizovať bez podpory ľudských zdrojov. Napriek tomu, že štát na nás neustále
nakladá ďalšie úlohy a kompetencie, je možné konštatovať, že
kolektív obecného úradu je stabilizovaný a jednotlivé referáty
si plnia podľa požiadaviek svoje úlohy. Nie vždy občan vníma
zákonné normy a požiadavky. Skĺbiť tieto dva faktory je niekedy nad ľudské sily, no vždy sa snažíme vyriešiť každý problém, ktorí občania majú. K tomu všetkému je potrebná i podpora poslancov obecného zastupiteľstva. Ak sa nedohodnú dva
zásadné kompetenčné orgány, t. j. starosta obce a poslanecký zbor, potom môžete pripraviť akúkoľvek koncepciu riešenia
problematiky v obci, výsledok nedosiahnete. Našťastie, v našej
obci už niekoľko rokov víťazí zdravý rozum nad ješitnosťou, čo
vidieť i pri plnení úloh a stave, v akom sa obec nachádza.
Blížia sa komunálne voľby. Je potrebné určite zo srdca
poďakovať za uvedené štvorročné volebné obdobie všetkým
tým, ktorí to s našou krásnou obcou myslia vážne, ale najmä
tým, ktorí akokoľvek priložili ruku k dielu. Naša spoločná práca nevyšla na zmar a čo ma najviac teší, že nielen bežný človek
prechádzajúci cez Trenčiansku Teplú, ale i vedúci predstavitelia štátnej moci chvália naše spoločné úsilie a spomínajú na
našu obec ako jednu upravenú reprezentačnú časť nášho kraja.
To musí každého z nás hriať pri srdci. A ja mám z toho veľmi
dobrý pocit.
Ing. Milan BEREC, starosta obce
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Výstava „Svätý Ján Pavol II.“
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disko Slovenského kráľovstva. Táto lokalita predstavovala najvhodnejšie spojenie medzi Ponitrím a Považím a je bohatá na
rôzne nálezy (múzeum v Bojnej). Ďalším zastavením bola rímskokatolícka kaplnka severne od Nitrianskej Blatnice – známa
ako rotunda sv. Juraja (Jurko), ktorá pochádza z 9. storočia – z
predveľkomoravského obdobia a je to jedna z najstarších sta-

Ján Pavol II. – pápež, ktorý stál na
čele Katolíckej cirkvi viac ako štvrťstoročie a ktorý ju voviedol do tretieho tisícročia; pápež, s ktorým sa stretli osobne milióny ľudí na celom svete a iste i mnohí
z vás či už pri návšteve Večného mesta,
alebo i u nás na Slovensku pri jeho troch
pastoračných cestách v rokoch 1990, 1995 a 2003; pápež, ktorý bol prvým Slovanom na Petrovom stolci; pápež pútnik,....
Tých prívlastkov by sme mohli dať mnoho. Od 27.apríla 2014
má i ten najväčší prívlastok - „SVÄTÝ“.
Tomuto svätcovi pripravuje naša farnosť výstavu pod názvom „Svätý Ján Pavol II.“. I takýmto spôsobom si chceme
pripomenúť tohto veľkého syna Cirkvi a poďakovať Pánu
Bohu za dar, ktorý sme v ňom dostali.
Výstava bude inštalovaná v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Trenčianskej Teplej. Sprístupnená verejnosti bude v dňoch 16. – 26. 10. 2014. Na výstave uvidíte fotografie zo života svätca, spomienkové predmety zo stretnutí s
nim, knihy napísané nim i ďalšie publikácie napísané o ňom,
filatelistické exponáty sprítomňujúce jeho pontifikát, obrazy,
medaile i mince s jeho portrétom,...
Výstava bude slávnostne otvorená svätou omšou vo farskom kostole sv. Matúša vo štvrtok 16. 10. 2014 - v deň 36. výročia jeho zvolenia za Petrovho nástupcu. Počas výstavy vo farskom kostole bude možnosť uctiť si i relikviu krvi svätca.
V deň otvorenia výstavy Pošta Trenčianska Teplá bude
používať príležitostnú poštovú pečiatku s portrétom sv.
Jána Pavla II. (túto pečiatku na požiadanie bude mať pošta
ešte ďalších 7 dní). Sprievodnou akciou bude i 47. stretnutie
Spoločenstva Sv. Gabriel (kresťanskej filatelie na Slovensku),
ktoré sa uskutoční v sobotu 18.10.2014 v „Hasičárni“.
Bližšie o týchto akciách budeme informovať vo farských
oznamoch, alebo i na internetovej stránke www.svgabriel.sk.
Verím, že i zo strany verejnosti bude o túto výstavu záujem. Všetkých vás na ňu pozývame a tiež môžete pozvať svojich známych i mimo našej farnosti.

vieb na Slovensku, a vôbec najstaršia rotunda na Slovensku.
Zaujímavou bola tiež prehliadka miniatúr hradov a kostolov v Podolí a poslednou zástavkou bol pamätník TATRÍNA v
Čachticiach, kde sme položili na znak úcty predchodcov našej
Matice kyticu kvetov.
Prežili sme krásny deň a obohatili sa o nové skutočnosti z
histórie nás – Slovenov.
Dňa 31.8.2014 sme sa zúčastnili vernisáže výstavy „Misia v
kontextoch a súvislostiach“ o známych i menej známych sakrálnych kultúrnych pamiatkach 9. – 12. storočia v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom a Juhomoravskom kraji, ktorá sa
konala v areáli kláštora Skalka pri Trenčíne. Prezentácia veľkoformátových reprodukcií originálnych ilustrácií a sprievodných textov o týchto historických objektoch bola veľmi zaujímavá, podobne ako i sprievodný program s účinkujúcimi :
speváckym zborom Piaristického gymnázia J. Braneckého v
Trenčíne – Piarissimo, súborom Kopaničár zo Starého Hrozenkova, súborom starej hudby z Trenčína – Musica Poetica a najmä tiež vystúpenie folkovej speváčky Simony Martausovej.
Zážitok je to pre nás nezabudnuteľný.
V pondelok 1. septembra sme si spoločne s miestnymi odbormi Matice slovenskej Trenčianske Teplice a Omšenie pripomenuli a oslávili štátny sviatok – 22. výročie Dňa Ústavy SR pri
Lipke ústavy na Kúpeľnom námestí v Trenčianskych Tepliciach
za účasti starostov Ing. Milana Bereca z našej obce a pána Jozefa Marčeka z Omšenia.
Kultúrny program teplických matičiarov doplnili dychová
hudba z Omšenia a náš folklórny súbor Teplanka.
I keď počasie nám neveľmi prialo, oslava to bola skutočne
dôstojná.

Ján Vallo, farár

Zo života matičiarov
Činnosť miestneho odboru Matice slovenskej je zameraná
na spoluprácu s obcou a tiež i s ostatnými spoločenskými organizáciami, ako i vytváranie dôstojných podmienok pre kultúrnu, záujmovo-umeleckú činnosť, osvetu, šírenie folklóru a
ľudových tradícií. V tejto činnosti nás dôstojne reprezentujú
hlavne členovia FS Teplanka a DH Dobranka.
Tieto naše hudobné telesá sa aktívne zúčastňujú všetkých
podujatí poriadaných obcou, či už sú to fašiangy, oslobodenie
obce, stavanie májov, jazdy električkou, vystúpenia na trhovisku v rámci nedeľných hudobných podujatí, ale tiež folklórneho festivalu v Trenčianskych Tepliciach a folklórnych súťaží
v rámci Jednoty dôchodcov Slovenska, kde v krajskom kole v
Novom Meste nad Váhom obsadili 1. miesto a postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 11.septembra v Trenčíne. Tiež sa prezentovali na Zraze traktoristov v Hornej Súči –
Dúbrave 9.augusta, ako i 23.augusta na Agrokomplexe v Nitre.
V rámci spoznávania histórie našej vlasti sme sa zúčastnili
poznávacieho zájazdu „ Po Svätoplukovej ríši“ v sobotu 19.
júla 2014, ktorý usporiadali MO MS v Dubnici nad Váhom a v
Kálnici. Rok 2014 vyhlásila Matica slovenská za Rok kráľa Svätopluka a za Rok Andreja Hlinku.
Naša cesta za poznaním viedla na významné lokality v rámci nielen Nitrianskeho kniežactva, ale v rámci celej Slovenskej
ríše – a to do múzea v Bojnej a tiež na veľkomoravské hradisko
pri obci Bojná – Valy, ktoré vzniklo v pohorí Považský Inovec
pravdepodobne na prelome 8. a 9. storočia. Podľa veľkosti tejto lokality vykopanej archeológmi na čele s Dr. Karolom Pietom sa dá predpokladať, že to mohlo byť veľkokniežacie stre-

RNDr. Zuzana Sklenárová, predsedníčka MO MS

22. MÁJ 2014 – deň vyšitý ako z olympijskej hymny:
„dnes je krásny deň, splnil sa náš sen...“.

Celá škôlka – „maláci, stredňáci a predškoláci“ sa už nemohli dočkať školskej olympiády. Čakal ich dvor plný prekvapení ...

A tak – pretekali, behali, skákali, preskakovali, podliezali
.... ako na ozajstnej olympiáde.
Čakali ich diplomy, medaile, sladká odmena. Tento deň
všetky deti s radosťou odchádzali domov a delili sa so zážitkami so svojimi rodičmi.
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POLÍCIA v MATERSKEJ ŠKOLE
AKTIVITY S BABKOU JEŽIBABKOU
Návštevy v MŠ sú bežné, ale takú originálnu návštevu,
ako sú príslušníci slovenskej polície, deti zažijú len raz za čas.

V tomto školskom roku deti ,,Lienok“ z MŠ s pani učiteľkami Ľudkou a Dankou nadviazali priateľské vzťahy so žiakmi ŠZŠI v Trenčianskej Teplej prostredníctvom dobrej babky
Ježibabky.
Pozvala nás najskôr na jesennú výstavu a tvorivé dielne
spolu s pani riaditeľkou Mgr. Evkou Ševčíkovou a pani učiteľkou Mgr. Evkou Yilmazovou do priestorov školy. V milej
spoločnosti a za pomoci žiakov sa deti zoznámili s modelovacou hlinou, z ktorej si vyrobili rôzne darčeky k Veľkej noci
a ku Dňu matiek. Spoznali techniku spracovania, glazúrovania výrobkov a potešili seba a svojich najbližších hotovými
výrobkami. Boli sme nesmierne nadšení a preto sme sa Ježibabke a deťom poďakovali listom a medovníčkami, ktoré
sme upiekli v MŠ k Veľkej noci.

V mesiaci máj mali
možnosť vďaka pánovi podplukovníkovi Ing. L. Martinkovi,
zoznámiť sa s policajnou technikou, ukážkou práce policajných
psov v akcii – chytanie
zločinca, bezchybné
plnenie príkazov od
svojich cvičiteľov.
Najmladšie deti boli obdarované reflexnými páskami.
Staršie deti svoje zážitky vyjadrili kresbou a obrázky podarovali svojim ochrancom.

Deti boli milo prekvapené, keď nám prišla odpoveď s pozvánkou na stretnutie ,,S Ježibabkou pohybom ku zdraviu“, ktoré bolo súčasťou metodického dňa : Gombík spája
mamu, otca, mňa a deti.
Dňa 22. mája 2014 sme prišli do areálu školy. Žiaci s pani
učiteľkami a Ježibabkou nás privítali pekným programom a
ukážkami práce polície s pomocníkmi psíkmi, ktorí poslúchajú niekedy viac ako naše deti. Po programe si naše deti
s kamarátmi zasúťažili v rôznych disciplínach, pri ktorých im
na gombíkové medaily, vyrobené žiakmi pribúdali pečiatky
za splnené úlohy.
Spolupráca pokračovala o týždeň stretnutím našich rodičov a detí opäť v tvorivej dielni. Spoločne mali možnosť vyskúšať si vytvoriť niečo zaujímavé z hliny a prezrieť si interiér
tried. Rodičia boli milo prekvapení prístupom a srdečnosťou
celého kolektívu v škole, ktorá spája ľudí bez rozdielu. Ich
prítomnosť nám dala veľa pozitívnych myšlienok do bežného a uponáhľaného života.

Za kolektív MŠ p. učiteľky Ivetka a Zuzka

NÁVŠTEVA U KAMARÁTOV

O veľkej šikovnosti a zručnosti nás presvedčili naše deti
z tretej, štvrtej a piatej triedy MŠ, ktoré spolu s novými kamarátmi a pani učiteľkou Mgr. Evkou Yilmazovou zo ŠZŠI v
Trenčianskej Teplej modelovali z hliny rôzne výrobky k veľkonočným sviatkom a ku Dňu matiek.

Starší kamaráti deťom pomohli hlinu spracovať a ukázali
im možnosti jej využitia. O tom, že fantázii sa medze nekladú nás presvedčili nespočetným množstvom hlinených zajačikov, vajíčok, sliepočiek, srdiečok, tulipánov, ktorými po
následnej úprave glazúrovaním a vypálením potešili svojich
najbližších. Mamičkám prejavili darčekmi svoju veľkú lásku
a vďaku.
Milý prístup pedagogického kolektívu a žiakov školy nás
natoľko zblížil, že sme sa dohodli na ďalšej spolupráci a spoločných aktivitách.
Ďakujeme, kamaráti!

Touto cestou mi dovoľte poďakovať sa za nás škôlkárov
žiakom a kolektívu ŠZŠI, PrŠI, pani riaditeľke Mgr. Evke Ševčíkovej a Mgr. Evke Yilmazovej.
Tešíme sa na spoločné aktivity v novom školskom roku a
prajeme pekné prázdniny.
Za deti materskej školy a kolektív Danka Filová

Janka Matlová
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SKAUTSKÉ PRÁZDNINY

TEPLANSKÝ OBČASNÍK
DEŇ ŠPORTU 2014

Tábor - Mojtín 2014
Ako skončil školský rok, tak skončil aj ďalší skautský rok. V úvode prázdnin v dňoch 1.
až 10. júla 2014 sme uskutočnili Skautský letný
tábor na Mojtíne. Päťdesiatdva členov zboru sa prenieslo do
obdobia kolonizácie v Amerike a to do štátu Texas do roku
1851. Deti sa stali farmármi a budovali si svoje mesto Scout

Tradičné športovo-kultúrne podujatie, organizované futbalovým oddielom Lokomotíva Trenčianska Teplá, ktoré mnohým z nás
už akosi prirástlo k srdcu a ktorého 7. ročník sa konal na miestnom
futbalovom štadióne v Trenčianskej Teplej v sobotu 21. júna 2014.
Počasie vyzeralo nádejne a v dopoludňajších hodinách začínalo
prebiehať prezentáciami účastníkov jednotlivých súťaží. Hlavné
slovo pri začiatku podujatia mali ženy a dievčatá, ktoré o 9. hodine
odštartovali dvojhodinový maratón v aerobiku. Maratón dal mnohým z nich poriadne zabrať, pričom ich pri precvičovaní s malými prestávkami na občerstvenie viedli Lenka Melišová a Zuzana
Podhorská. Veľká väčšina z účastníčok maratónu tento po dvoch
vyčerpávajúcich hodinách cvičenia úspešne dokončila. Bol som
milo prekvapený, že maratónu sa zúčastnili ženy naozaj všetkých
vekových kategórií, za čo im patrí veľká vďaka. Počas cvičenia sa
konala prezentácia najobľúbenejšej časti podujatia – turnaja v minifutbale. Doobeda sa následne spolu s futbalovým turnajom, ktorý sa konal na dvoch vyznačených a výborne pripravených hracích
plochách rozbiehali jednotlivé súťaže športového dňa. V hlavnej
mužskej kategórii sa zúčastnilo celkovo 7 futbalových mužstiev. Vo
vyrovnaných zápasoch nakoniec po odohratí 6. stretnutí triumfovalo mužstvo FC Korunky kapitána Richarda Robotu. V mládežníckej kategórii hráčov do 15 rokov zvíťazilo mužstvo Kris Kros. Oživením turnaja a zároveň spestrením celkového programu bola účasť
mužstva žien súťažiacich v mládežníckej kategórii. Kapitáni oboch
mužstiev si od organizátorov podujatia prevzali krásne poháre a
viacero vecných cien.

city. Každá farma musela plniť rôzne úlohy tak, aby získala
budovy, ktoré sú najdôležitejšie v meste . Tieto budovy si potom lepili na svoju mapu mesta a taktiež sa niektoré stali aj
reálnymi. Napríklad vznikla banka, saloon, obchod, nemocnica, kováčska dielna, dreváreň, kostol. Okrem toho v tábore
už fungoval šerif ako strážca poriadku a starosta mesta. Taktiež to bolo dolovanie zlata, či tancovanie country tancov. V
návštevný deň sme tieto tance predviedli na ukážku rodičom. Veľmi sa im to páčilo. Počas trvania tábora sa zúčastnili
naše skautské mažoretky vystúpenia v TREŽ, pri príležitosti
105 výročia električky. Po vystúpení sme odišli autobusom
na kúpalisko do Bánoviec nad Bebravou. Posledný deň tábora sa konal slávnostný ukončovací táborák, kde si jednotlivé
farmy pripravili zábavný program, v rámci ktorého sa konali
aj skautské sľuby. Divoký západ mal úspech a účastníci tábora boli veľmi spokojní s programom a priebehom tábora
, aj napriek tomu, že občas pršalo a počasie nebolo ideálne.
Jamboree – Doksy ČR 2014

Samozrejme, že športový deň nie je len o futbale, ale aj o iných
športových disciplínach. Celkovo bolo na tohtoročnom podujatí 8
športových disciplín rozdelených do viacerých vekových kategórií.
Za pomoci hlavných sponzorov – občianskeho združenia Cukrkadel Trenčianska Teplá a Obecného úradu Trenčianska Teplá sa nám
podarilo zabezpečiť pre všetkých účastníkov, športových disciplín
občerstvenie a hlavne vecné ceny a víťazné poháre, ktoré dostali víťazi jednotlivých kategórií. Taktiež boli ocenení aj súťažiaci
umiestnení na druhých, resp. tretích miestach v každej jednotlivej
kategórii, ktorým boli odovzdané hodnotné vecné ceny. Celkovo
sa športového dňa zúčastnilo 173 športujúcich, za čo im patrí zo
strany organizátorov veľké poďakovanie. Niektorí svojimi výkonmi
nadchli všetkých prítomných, pričom som bol veľmi milo prekvapený výkonom pani Magdalény Lackovej - tradičnej účastníčky,
ktorá dokázala v kategórii žien nad 50 rokov za 60 sekúnd preskákať nad švihadlom neuveriteľných 164 krát. Týmto výkonom prekonala všetkých účastníkov tejto disciplíny.
Podujatie, ako každoročne spestril aj kultúrny program, v ktorom vystúpili už tradične naše pekné skautské mažoretky, dievčenská tanečná skupina a hudobná skupina „Naša kapela“, zložená zo
žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčianskej Teplej.
Pre najmenších bol pripravený skákací hrad a rôzne súťaže pre
deti. Po ukončení podujatia sa vo večerných hodinách vo vyupratovaných a vyzdobených priestorov sokolovne konala tanečná zábava. Mnohých z nás organizátorov prekvapila vysoká účasť našich obyvateľov aj na tejto akcii, pričom od viacerých bolo počuť
spokojnosť hlavne po bezpečnostnej stránke / akciu zabezpečovala súkromná SBS /, čo po minulé roky vďaka niektorým „jedincom“
nebývalo zvykom. Vďačnosť pri vyčistení a výzdobe sokolovne
patrí ženám a dievčatám z aerobik klubu Trenčianska Teplá.
Na záver by som chcel už tradične poďakovať všetkým účastníkom, divákom, usporiadateľom, pomocníkom ( skautom z Trenčianskej Teplej) a hlavne sponzorom tohto športovo-kultúrneho
podujatia, bez ktorých by sa takéto akcie v našej obci nedali organizovať. Chcel by som požiadať našich obyvateľov, ak by mal niekto z vás zaujímavé a hlavne realizovateľné návrhy na spestrenie,
či už jednotlivých športových disciplín, alebo sprievodných akcií,
nech ich dá na vedomie usporiadateľom – futbalovému oddielu
Trenčianska Teplá. Pevne verím, že sa toto podujatie všetkým zúčastneným páčilo a teším sa na ďalšie stretnutie, v poradí už na 8.
ročníku aj o rok.

Začiatkom augusta odchádza devätnásť účastníkov nášho zboru na Medzinárodné stredoeurópske stretnutie skautov a skautiek na Jamboree 2014 do Českej republiky. Pod
hradom Bezdeč, neďaleko Doks v okrese Česká Lípa , sa v
dňoch 3. až 9. augusta 2014 stretla asi tisícka skautov z Európy, ale aj z Ázie.
Témou tohto podujatia bola “Budúcnosť“ a k tomu bol
aj prispôsobený program. Preto sa aj počas celého stretnutia hovorilo v angličtine, ako o jazyku budúcnosti. Účastníci mali možnosť počas týchto dní spoznať kultúru a činnosť
skautov z iných zúčastnených krajín.
Naši skauti spoznali skautov z Holandska, z Tajvanu a domácich Čechov. Program bol zameraný aj na rôzne počítačové aktivity, či ukážky a návrhy budúcnosti. Okrem toho denne prebiehali rôzne workshopy , lanová dráha, kajakovanie
na jazerách, remeselnícke dielne, večerné hudobné koncerty a iné. Veľký úspech mala spoločná „bojovka“ a po nej večerný ohňostroj. Naši účastníci skonštatovali, že dohovoriť
sa v angličtine bol pre niektorých ešte problém a teda je čo
dobiehať v komunikácii budúcnosti. Veľmi sa im páčilo a už
sa tešia na Jamboree 2016 v Poľsku.
Stanislav Vyhlídal,
vodca zboru

Ing. Martin KYJAC
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Za lepšími tréningovými podmienkami sa posunuli naši mladí
FUTBALOVÝ KLUB TJ LOKOMOTÍVA
hráči: Janko Veselý (AS Trenčín), Filip Štefánek (FKS Nemšová), Pat-

Dovoľte mi, poinformovať Vás o aktuálnom diani
vo futbalovom klube TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá.

rik Meliš, Patrik Balážik, Maroš Sliepka (MFK N. Dubnica).
Na sezónnej súpiske mužov pre nasledujúcu sezónu máme
momentálne 19 hráčov. Nie je vylúčené, že v zimnom prestupovom období dôjde k ďalšiemu doplneniu hráčskeho kádra aj z
vlastného dorastu. Do tréningového procesu pod vedením trénerskej dvojice Miloš Dorica – Peter Ondrejík sa aktuálne zapája 10 a
viac hráčov. Výbor FO si za cieľ pred už prebiehajúcim ročníkom
stanovil stabilizáciu kádra a pritiahnutie „strateného fanúšika“. V
prípade priaznivých podmienok a neklesajúcej výkonnosti hráčov
sa budeme chcieť pohybovať v hornej polovici ligovej tabuľky.
Družstvo mužov odohralo počas prípravy na novú sezónu aj
viacero prípravných stretnutí, čo dopomohlo k formovaniu kádra.
Generálkou pred prvým majstrovským stretnutím bol výborný zápas proti Ilave, ktorý sme na domácom trávniku vyhrali 3:2.
Tu je prehľad výsledkov prípravných stretnutí počas letnej prípravy:

Najskôr sa krátko vráťme k zhodnoteniu uplynulej sezóny: V
uplynulom ročníku sezóny 2013/14 sme mali v súťažiach riadenými ObFz Trenčín 3 družstvá.
Družstvo žiakov pod vedením Mareka Režného skončilo v tabuľke na konečnom 9. mieste s nepriaznivým skóre 43:109. Väčšiu časť sezóny sa družstvo „potácalo“ s nedostatkom hráčov. Do
stretnutí nastupovali prevažne chlapci mladších ročníkov. Dobré
výsledky sa striedali s horšími.
Družstvo dorastu pod vedením Miloša Doricu a v jarnej časti
Patrika Farkašovského sa umiestnilo v konečnej tabuľke I. triedy na
solídnom 5. mieste. V doraste máme momentálne silnú generáciu
hráčov ako Robotu, Motúza, Gábriša, Kotúča, J. Dobiáša, A. Zúbera.
Toto družstvo by malo aj naviac. Avšak vplyvom viacerých okolností, najmä slabá tréningová účasť, účasť na zápasoch zbytočne postrácalo v súťažných stretnutiach body. Vo viacerých zápasoch, najmä na ihriskách súperov sme nastúpili v nie kompletnom zložení.
U družstva mužov by sme pozitívne veci na hodnotenie hľadali
len veľmi ťažko. Družstvo pôsobilo v jesennej časti pod vedením
trénera Patrika Farkašovského, v zime nastala výmena s trénerom
dorastu Milošom Doricom. Uvedená výmena trénerov očakávaný
nový impulz do kabíny nepriniesla, hráči aj naďalej nejavili záujem
o tréningový proces. Hlavným dôvodom zlých výsledkov bola už
spomenutá veľmi slabá, takmer žiadna tréningová účať a disciplína
hráčov pred súťažnými stretnutiami. Vo väčsine prípadov sme inkasovali aj na domácom trávniku veľa gólov, čo sa už nepozdávalo
ani najvernejším priaznivcom. Sezónu sme napokon zakončili na
veľmi nelichotivom 11.mieste z 13. účastníkov II. triedy Sever s alarmujúcim skóre 34:70.

Prejta - Trenčianska Teplá 		
Dolné Naštice - Trenčianska Teplá
Selec - Trenčianska Teplá 		
Trenčianska Teplá - TEAM T. Záborského
Trenčianska Teplá - Ilava		

4:3
4:2
2:6
13:4
3:2

Na chode FO TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá , často aj na úkor
svojho voľného času sa momentálne podielajú:
Antoj Jakúbek st. (predseda FO), Martin Rýdzi, Martin Kyjac, Ľubomír Vrkoč (členovia výboru), Marek Režný (tréner – žiaci), Patrik
Farkašovský (tréner – dorast), Miloš Dorica, Peter Ondrejík (tréneri
- muži), Štefan Kerekeš, Viera Kerekešová (pranie, upratovanie), p.
Jakúbková (bufet,zabezpečovanie občerstvenia). Údržbu (kosenie,
polievanie) futbalového ihriska zabezpečujeme svojpomocne (Milan Cicko, Anton Jakúbek ml.).
FO TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá je aj zásluhou Obce Trenčianska Teplá po finančnej stránke stabilizovaný. V uplynulej sezóne a počas letnej prestávky sme museli riešiť viaceré finančné
výdavky naviac. Bolo potrebné zaobstarať všetkým hráčom nášho
klubu nové registračné preukazy (5€ - 1ks), zakúpenie nového notebooku, zavedenie internetu na futbalový štadión... Všetky tieto
výdavky boli vynútené, nakoľko sme museli nabehnúť na elektronické zápisy zo stretnutí, podľa požiadavek SFZ.
FO má ďalej do budúcna v pláne, aj podľa finančnej situácie:
vybudovať ochranné siete za bránami, pre divákov je v pláne zakúpiť sveteľnú tabuľu a v spolupráci s obcou opraviť podložie pod
striedačkami.

Po skončení sezóny musel výbor FO oddielu pod vedením pána
A. Jakúbka riešiť alarmujúcu situáciu - čo a ako ďalej s teplanským
futbalom. Výboru FO sa po skončení uplynulej sezóny naskytala
otázka, či vôbec bude dostatok hráčov pre už rozbehnutú novú sezónu. Nechýbalo veľa a hrozilo, že družstvo mužov by sa neprihlásilo do súťaže. Nakoľko nám futbal v Trenčianskej Teplej nie je ľahostajný, neprihlásenie najstaršej kategórie do súťaže by bolo veľmi
zlým riešením, pretože v doraste máme viacero nádejných hráčov
s prísľubom do budúcnosti. Rozhodli sme sa preto ísť inou cestou
a s prosbou o doplnenie hráčskeho kádra mužov sme oslovili pána
Ing. Petra Šveca z MFK Nová Dubnica. Pána Šveca naša ponuka na
spoluprácu ihneď oslovila. Okamžite bol ochotný nám pomôcť, nakoľko vo futbalovom klube MFK Nová Dubnica majú veľa hráčov,
ktorí sa nedokážu presadiť do prvého mužstva MFK.
K takémuto radikálnemu riešeniu nás dotlačil fakt, že teplanskí
odchovanci prestali mať úplný záujem o futbal. Momentálne máme
na sezónnej súpiske mužov 5 teplanov !!! (Pavol Blaho, Jakub Kováč, Matej Zúber, Miroslav Frohn a Jozef Daniško) so záujmom o
futbal a tréningový proces. Tento fakt je viac ako alarmujúci.
Ďalej sme náš káder doplnili o hráčov: Miloš Jakúbek (hosťovanie FKS Nemšová), Pavol Gubančok (hosťovanie OFK Bošany), Michal Súdny (AS Trenčín). Z už spomenutej N. Dubnice prišli hráči:
Marek Adamčík, Boris Stupinský, Jaroslav Kohút, Peter Böhm, Marek Dorica, Zdenko Beňo, Michal Staňo, Marek Píža, Andrej Šprocha, z ČR sme angažovali skúseného Petra Ondrejíka. V riešení je
ešte Marek Balon a Vladimír Čupalka (obaja z ČR).
Po sezóne náš káder z viacerých príčin opustili hráči: Michalík,
Marušinec, Burdej (Kolačín), Bagin (hosťovanie Kolačín), Országh
(hosťovanie Skalka n/V), Martinus (hosťovanie Prejta), Janiš (hosťovanie Bolešov), Richtárech (hosťovanie OFK Branč), Barinka (Omšenie - koniec hosťovania), Kyseľ (Tr. Stankovce - koniec hosťovania),
Kubran, Záhorák, Zúber T., Adamec Š., Surovčík, Rýdzi T. a ďalší...

FO TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá ponúka deťom z Trenčianskej Teplej a blízkeho okolia zoznámiť sa s futbalom a v budúcnosti
obliekať teplanský dres (rok narodenia 2005 a starší). V prípade napredovania zabezpečíme posun do lepšieho klubu. Aj takouto cestou chceme deťom vytvoriť pozitívny vzťah k športu.
Chce Váš syn hrať futbal ? Neváhajte, kontaktujte náš klub
alebo sa priamo príďte ukázať na tréningy.
Aktuálne dianie vo FO TJ Lokomotíva môžete sledovať aj na internetových stránkach klubu:
www.tjlokomotivatrencianskatepla.estranky.sk
TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá – facebooková stránka
Zápisy z aktuálne hraných stretnutí su dostupné na internetovej stránke: www.futbalnet.sk
Spracoval: Martin Rýdzi, člen výboru FO
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bežná jazda električiek a osobných veteránov. Touto cestou
by som sa veľmi rád poďakoval majiteľom staručkých veteránov za ich účasť a spestrenie programu.
Pomaly sa blížila do finále aj rekonštrukcia železničnej
stanice a jej okolia. TREŽ, n.o. nebola o nič horšia a tak ste pri
rôznych príležitostiach mohli vidieť ťažkú techniku, haldy
štrku a iného materiálu.
Významnou udalosťou sa stala oprava strechy depa električiek, čo považujem za veľmi pozitívne. Tu by som sa chcel
veľmi pekne poďakovať pánovi starostovi, vedeniu obce a
obecnému zastupiteľstvu, že im nebol ľahostajní osud tak
krásnej budovy, do ktorej zatekalo už cca 27 rokov a ktorá
bola už sústavným zatekaním v havarijnom stave. A tak už
konečne do „remízy“ nezateká a môžeme sa pomaly pustiť
do postupnej obnovy. Základom je sucho a ešte chvíľu potrvá, než všetko vyschne. TREŽ dostala od obce ten najkrajší
darček k jej výročiu.
Určite najväčším podujatím boli oslavy 105 rokov od spustenia prevádzky na trati Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice.
Toto dvojdňové podujatie sa uskutočnilo 5.a 6. júla 2014.

Trenčianska elektrická železnica n. o. v tomto roku usporiada celkovo 12 tematicky ladených jázd konaných pri príležitosti rôznych významných sviatkov a to už štátnych, spoločenských, alebo vlastných. O spoločnej priekopníckej a možno povedať veľmi úspešnej spoločnej akcii obce Trenčianska
Teplá a neziskovej organizácie Trenčianska elektrická železnica konanej 1.3.2014 pod názvom „Na fašiangy električkou“
sme už písali v predošlom čísle Teplanského občasníka.
Od fašiangových slávností sme usporiadali jazdy 20.4.
pod názvom Veľkonočná električka a 3.5. Svätofloriánsku
električku. Tu by som rád zaspomínal na veľmi vydarenú
spoločnú akciu s dobrovoľnými hasičskými zbormi z blízkeho okolia a profesionálnym hasičským zborom. Bolo to veľmi zaujímavé stretnutie starej historickej techniky od historického vozidla Walter až po vozidlo Karosa. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 9 hasičských vozidiel a spoločnej súbežnej
jazdy s električkou 8. Profesionálni hasiči nám predviedli zásah pri dopravnej nehode a pomocou vyprosťovacej
techniky „rozstrihali“ staručkú Škodovku 120L. Cestujúcich
zachránili a mne nezostáva len poďakovať autíčku za jeho
dlhoročnú a vernú službu. Potom nasledovala ešte ukážka
hasenia požiaru. Všetko bolo ako naozaj a čo bolo hlavné,
bola radosť sa pozerať na nadšených ľudí z týchto zborov
či už profesionálnych, alebo dobrovoľných. Priateľský prístup, pomoc pri usporiadaní tohto podujatia ponúkli naozaj všetci a spoločne sme tak širokej verejnosti priblížili význam a potrebu takýchto
zborov. Nikdy nevieme,
kedy budeme odkázaní
na pomoc práve týchto oddaných ľudí. V neposlednej rade spomeniem, že sme povďační
jak samotným zborom,
ale aj ich vedeniu za pochopenie a podporu takéhoto podujatia. Spokojnosť bola vzájomná
a jediné čo by sa dalo
tejto akcii vytknúť bolo
chladné a chvíľami daždivé počasie. Veríme, že
v roku 2015 si podobnú
akciu zopakujeme a tento krát aj s lepším počasím.
Ďalším podujatím už
z minulosti tešiacej sa
obľube bolo venované
našim najmenším.
31. mája jazdila električka pri príležitosti MDD - sviatku detí. Pre deti sme pripravili skákaci hrad, jazdu na živom
koni, mohli sa odviezť na improvizovanej detskej lanovke a
pre milovníkov starých áut bola pripravená prehliadka týchto vozidiel a určite zaujímavosťou boli aj vozidlá Velorex
známe z filmu „Vrchní Prchni“. Samozrejmosťou bola aj sú-

Podujatie „odštartovali“ mažoretky zo skautského súboru LADIES z Trenčianskej Teplej. Skauti tak prispôsobili svoj
program na letnom tábore a zúčastnili sa našich osláv za čo
im patrí uznanie a poďakovanie. Oslavy prebiehali súčasne
jak na železničnej stanici v Trenčianskych Tepliciach, tak v
depe električiek. V Trenčianskych Tepliciach bola v priestoroch vestibulu vystavená funkčná modelová železnička, skákaci hrad pre deti a rôzne stánky. V Trenčianskej Teplej sme
predstavili novú atrakciu pre deti, ale aj dospelých a to Trenčiansku miniatúrnu železničku. Jedná sa o veľký model električky M24, ktorá premávala na TREŽ od r. 1909 až do príchodu nových vozidiel v rokoch 1951-1953. Zaujímavosťou je,
že miniatúrna železnička vozila návštevníkov v obvode depa
a za dva dni podujatia najazdila skoro 50 km.
Železničná spoločnosť Cargo nám na výstavu zapožičala
dva diesel elektrické rušne a tak si návštevníci mohli pozrieť
od modelovej, miniatúrnej, úzkorozchodnej až po normálne
rozchodnú železničku prakticky všetko.
Atrakciou bolo okrem stánkov predaja rôznych predajcov aj pojazdná poľná pekáreň, kde dvojica pani a pán z
Brna pripravovala počas dvoch dní rôzne pekárske špeciality podľa vlastných receptúr.
A keď oslavy, tak aj spomienky a stretnutia. Akcie sa zúčastnili aj bývalí dlhoroční pracovníci na tejto železnici a
svojou prítomnosťou tak spestrili priebeh osláv. Bolo že to
veselých spomienok. Na „pomoc“ prišli a celkovo akciu oživili dva historické autobusy typu Karosa ŠL 11 a ŠD 11. Tieto autobusy jazdili po obidva dni ako kyvadlová doprava a
návštevníci sa mohli teda odviezť nielen električkou, ale aj si
zaspomínať na dopravu v týchto legendárnych autobusoch.
Samozrejme, v obidva dni sa uskutočnila súbežná jazda autobusov a historických motocyklov.
Druhý deň podujatia, teda v nedeľu do programu prispel
aj hudobný koncert rádia Šláger, kde vystúpili skupina Orin,
Duet a interpreti Vlasta Mudríková a Jozef Opatovský. Na
svoje si tak prišla hlavne staršia generácia.
Počasie nám prialo a dvojdňového podujatia sa zúčastnil
zatiaľ rekordný počet návštevníkov.
V polovici prázdnin sme zorganizovali na sobotu 2. augusta Hudobnú električku. Už názov napomínal, v akom du7

TEPLANSKÝ OBČASNÍK
chu sa ponesie táto akcia. Jedna partia hudobníkov pôsobila pri samotnej súprave električiek. Čakanie na odchod im
spríjemnili Daniel Václav a Alojz Marček (harmonika), Pavol
Jurček (ozembuch) a návštevník a nadšenec folklóru Vlado
Zajac, ku ktorým sa o 15 hodine pridala aj Renáta Hromníková s heligonkou. Hudobníci sa potom presunuli do električky, kde si počas jazdy s cestujúcimi zaspievali tie najznámejšie ľudové piesne.
Druhú partiu tvorili bratia Dobiašovci z Trenčianskej Teplej, ktorí do spevu i tanca spievali najznámejšie piesne rôznych žánrov – od repeťáckych hitov, cez oldies, country, až
po valčíky a nestarnúceho Karla Gotta. Prispeli tak k dobrej
nálade až do večerných hodín a vytvorili nádhernú atmosféru a pocit pohody.
V depe si mohli návštevníci pozrieť expozíciu historických rádií, hudobných skríň a magnetofónov, ktoré zapožičala firma LORD z Novej Dubnice.
Počasie nám vyšlo, ale účasť poznačil fakt, že podujatie prebiehalo počas dovoleniek a množstvo pravidelných
návštevníkov zaslúžene oddychovalo niekde na letoviskách.

Po vojne sa udiali významné zmeny na mape Európy a
sveta. Slovensko (30. októbra 1918) spolu s Českom (28. októbra 1918) uzatvorili spoločný štát – Československú republiku. Nakoľko však maďarskí politici si nárokovali na časť
Slovenska, bola definitívna (súčasná) hranica určená až Trianonskou zmluvou dňa 4. júna 1920.
Obec Trenčianska Teplá pred začiatkom svetovej vojny
stála na vrcholku hospodárskeho blahobytu. Nebola núdza
o prácu, nebolo biedy, nebola kríza a každý obyvateľ mal
možnosť dobre žiť, pracovať a hospodáriť.
V roku 1900 bol položený základný kameň k stavbe cukrovaru a to zásluhou teplanského notára Antona Ferényiho, ktorý mal záujem o hospodárske povznesenie obce a
jeho obyvateľstva. Jeho zásluhou bol tiež postavený obecný
dom, dolná škola, továreň na čipky (sokolovňa), v roku 1906
stavba elektrárne a keďže už v tej dobe fungovala trať Bratislava – Žilina so zástavkou v Teplej i s pripojením na Vlársky
priesmyk, v roku 1909 začala svoju činnosť, novovystavená
miestna elektrická dráha do Teplíc. V tomto roku bolo tiež
zavedené v obci osvetlenie ulíc.
Tento rozvoj zastavila svetová vojna, ktorá narobila veľa
škôd v celej Európe, tak na majetku, ako i na životoch ľudí. I
Teplanom sa počas vojny vodilo zle, nakoľko muži odišli do
boja a doma zostali starci, ženy a deti, pre ktorých nastala
ťažká borba o život a postupne v rokoch 1917 – 1918 na nich
dolieha bieda a hlad.
Okrem majetkových obetí priniesla obec ťažkú obeť v
strate 75 občanov na bojisku a tiež za obeť svetovej vojny
padli i zvony kostola. Taktiež čipková továreň zastavila svoju
činnosť a túto po vojne už neobnovila.
Prvé správy o slobode prišli na stanicu 29. októbra 1918
o 6 hodine ráno a niektorí obyvatelia si pocit slobody vysvetľovali po svojom a začali rabovačky židovských obchodov a hostincov, ktoré potlačili až oddiel maďarského vojska
z Trenčína, ako i vojsko nemeckého generála Mackenzena,
ktoré bolo práve na odchode do Nemecka. Pri týchto zrážkach bol zabitý v cukrovarskej kantíne obyvateľ obce Adam
Čierny.
Dňa 5. novembra prišli do obce oddiely československého vojska, ktoré vytlačili maďarské a nemecké vojská a už na
druhý deň zamestnanci železničnej stanice zložili sľub vernosti ČSR a pod kontrolu čsl. štátu sa hneď dostali i orgány
obecnej samosprávy.
V našej obci v lokalite HÁJ od roku 1916 spí svoj večný
sen tiež i turecký vojak Zekelic Oglü Gabri, ktorý zomrel pri
vojenskom transporte cez obec vo veku približne 30 rokov.
Pamiatku padlých obyvateľov a vojakov v svetovej vojne si obec uctila postavením dôstojného pomníka z dielne
akademického sochára Vojtecha Ihriského, ktorý bol odhalený 28. októbra 1928 pri príležitosti 10. výročia našej samostatnosti.
V povojnovom období bol významný i kaštieľ v Prílese,
ktorý od roku 1924 mala vo vlastníctve čsl. obec legionárska,
ktorá ho opravila a zriadila tu zotavovňu pre vojnových veteránov. Táto bola funkčná po celé medzivojnové obdobie.
Je veľká škoda, že po 2. svetovej vojne po necitlivých zásahoch táto stavba zanikla.
V období po svetovej vojne pre našu obec boli opäť vytvorené podmienky pre jej pozitívny vývoj – zväčšenie výrobných kapacít v Považskom cukrovare a tým i návrat zamestnanosti, rozšírenie železničnej stanice ako významnej
železničnej križovatky, intenzívna stavebná činnosť – výstavba rodinných domov, budovanie ciest, regulácia potoka Teplička, nárast podnikateľskej činnosti, rozvoj spolkovej
činnosti, kultúrny život....
Tento pozitívny vývoj obce zastavila ďalšia vojna.

Na záver by som chcel poďakovať za zvládnutú organizáciu, pomoc pri prípravách a priebehu podujatí okrem členov TREŽ, n.o., vedeniu obce Trenčianska Teplá a kultúrnej
komisii za aktívnu pomoc pri organizovaní podujatí, vedeniu železničnej stanice za pomoc, pochopenie, tolerantnosť
a ústretovosť, členom DHZ (hasičom) Trenčianska Teplá za
pomoc pri zabezpečovaní bezpečnosti našich návštevníkov
a aj za pomoc pri prípravách občerstvenia, vedeniu skautského oddielu v Trenčianskej Teplej za ochotu prispôsobiť
svoj program letného tábora a ochotu pomôcť pri otvorení
osláv nášho výročia, vedeniu Základnej školy v Trenčianskej
Teplej za pomoc pri zabezpečení koncertu v priestoroch
depa električiek, oblastnej organizácii cestovného ruchu v
Trenčianskych Tepliciach za pomoc pri organizovaní osláv
105 výročia TREŽ, priateľom z veteránskych klubov za účasť
v programe našich podujatí, krajskému riaditeľstvu policajnému zboru za aktívnu pomoc pri našich súbežných jazdách
a skutočne ľudský prístup a pochopenie našich aktivít, ale aj
jednotlivcom a hlavne širokej verejnosti za to, že nás pravidelne podporuje a teda všetky aktivity tak dávajú zmysel a
ženú nás dopredu.
Dušan Nosál, riaditeľ TREŽ, n.o.

1. svetová vojna a Trenčianska Teplá
V tomto roku si pripomíname začiatok 1. svetovej vojny,
ktorej podnetom bolo zavraždenie habsburského následníka trónu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajeve dňa 28. júna
1914, na čo Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Srbsku. Do
vojny sa postupne zapojili ďalšie európske krajiny – Trojdohoda – (Rusko, Francúzsko, Veľká Británia) a TROJSPOLOK
(Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, Taliansko) a tiež k Trojdohode
sa neskôr pripojili i Spojené štáty americké.
V Európe bol katastrofálny úpadok hospodárstva, hlad,
obrovské straty na životoch vojakov a tiež civilného obyvateľstva. Z toho dôvodu boli stále častejšie a väčšie protesty
proti vojne, a po podpísaní niekoľkých mierových dohôd definitívne skončila 11. novembra 1918.

Spracovala: RNDr. Zuzana Sklenárová,
prednostka OcU
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Pútnik

NAŠI RODÁCI

Každý deň sa prechodí
po reťazovom moste dúhy.
Zbiera štetcom farebné čriepky
a mieša si ich na palete.
Je osamelý ako pútnik,
čo hľadá svetskú krásu
a svoje objavy
zvečňuje
výrečným farebným mlčaním.
Vždy sám,
lebo je to údel
hľadajúceho.
Stále sám,
v neistote hľadania.
Akrobat –
stojaci na farebnom štíte
svojho štetca...

Barón FILIP SKRBENSKÝ

sa narodil v roku 1838. Bol cisársko-kráľovským komorníkom, členom rádu maltézskych rytierov, slúžil u dragúnov
ako nadporučík. Kaštieľ v Prílese používal ako svoje letné
sídlo, býval prevažne vo Viedni. Počas svojho pôsobenia v
Prílese sa barón stal na niekoľko generácií známou postavou, ktorá zasiahla svojím vplyvom aj do spoločenského života v susedných obciach.
V Trenčianskej Teplej sa napríklad v roku 1884 podieľal
na vzniku miestneho dobrovoľného hasičského zboru. Aby
mohol zbor existovať, daroval teplanským hasičom ručnú
striekačku aj s príslušenstvom. Za túto nezištnú pomoc bol
zvolený čestným veliteľom zboru. V rokoch 1894-1895 bol v
Prílese richtárom.
Zomrel 27.2.1914, ako 76-ročný. V marci 1914 ho v Prílese pochovával nitriansky biskup Viliam Battyány. Pochovaný
bol so svojimi obľúbenými súčasťami odevu - dragúnskou
šabľou, šišákom, maltézskym rádom. Nechýbali ani kľúče
symbolizujúce jeho pôsobenie vo funkcii kráľovského komorníka.

Vaša púť našla svoje útočisko a budete nám všetkým veľmi
chýbať.
Vážený pán Ivan Masár – prajeme Vám ľahké odpočinutie.
Nezabúdame na Vás.
prednostka OcÚ, RNDr. Zuzana Sklenárová

 Hrob v Prílese

Za čestným občanom
Nie je to tak dávno, čo sme oslávili osemdesiatku nášho
čestného občana – pána Ivana Masára a zaspomínali si na
jeho neľahký život, ako i prenasledovanie, ktorému bol vystavený.
Prekážky prekonával vďaka svojej vnútornej sile, talentu,
túžbe po poznaní, kráse a umení a najmä vďaka láske k rodine,
rodnej dedine a vlasti, ktoré mu dodávali silu, aby sa na tejto
strastiplnej ceste nestratil.
Neupísal sa len umeniu maľovať a zdokumentovávať mnohé historické príbehy a skúsenosti starých ľudí, písal do rôznych
časopisov a novín a hlavne bol vytrvalým dopisovateľom aj
nášho Občasníka.
Aktívne pracoval v rodnej obci ako poslanec, zástupca starostu, kronikár...
Za jeho celoživotné dielo mu bol v roku 2010 udelený titul
„Čestný občan obce Trenčianska Teplá“.
Prežil ťažký kus života, ale na svoj život nepozeral ako na
premárnený, ale ako sám povedal – „kladiem ho na oltár svojmu národu“.
Jeho životná púť bola dobojovaná 15.apríla 2014. Lúčime
sa s našim čestným občanom Ivanom Masárom básňou, ktorú
mu venovala pani Anastázia Zboranová...

Ing. h.c. Ivan MASÁR
* 6. 1. 1932 v Trenč. Teplej			
† 15. 4. 2014 v Trenčianskej Teplej
Udelenie čestného občianstva: 26. 9. 2010
„Za celoživotné dielo v oblasti literatúry, publicistiky,
maľovanie, ako i zastávania rôznych funkcií v obci“
(poslanec, zástupca starostu, kronikár, dopisovateľ
obecných novín)
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Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením
v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňovník
nie je povinný podať daňové priznanie, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane.
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie
podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia
písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na
podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov,
ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v
bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.
Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti
rozhodujúce na výpočet dane.
Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa
daňového priznania.
Súčasťou daňového priznania môžu byť aj prílohy. Obce
a mestá odporúčajú daňovníkom, aby ich prikladali kvôli
správnemu určeniu daňovej povinnosti.
Ak daňovník podáva daňové priznanie za nehnuteľnosť
prvýkrát, prílohou daňového priznania by mali byť fotokópie nadobúdacích dokladov k nehnuteľnosti. Ide napríklad
o rozhodnutie z katastra, darovaciu alebo kúpnu zmluvu s
vyznačením vkladu do katastra, uznesenie o dedičstve, stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti a podobne. Daňovníkov bližšie usmernia
správcovia dane.
Daňové priznanie je možné podať osobne alebo poštou.
Rozhodujúci je odtlačok pečiatky s najneskorším dátumom
posledného januárového dňa.

ÚRAD

referát daní a poplatkov INFORMUJE

Daň z nehnuteľností
Jednou z miestnych daní definovaných zákonom o
miestnych daniach, ktoré môže obec ukladať, je daň z
nehnuteľností, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb
a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.
Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa
daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie
nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
Náležitosti všeobecne záväzného nariadenia k dani
z nehnuteľností
Správca dane vo všeobecne záväznom nariadení (VZN)
určuje základ dane z pozemkov, ďalej stanovuje sadzbu
dane z pozemkov, zo stavieb, z bytov a za nebytový
priestor určený na rôzne účely v bytovom dome, umožňuje oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností, poskytuje možnosť oslobodenia od dane alebo zníženia dane taktiež pomocou zvýšenia vekovej hranice občanov, vymedzuje jednotlivú časť obce na určenie ročnej
sadzby dane. Správca dane môže vo VZN určiť, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať. Správca dane
môže upraviť vo VZN platenie dane v splátkach.

Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo
dňa doručenia (nadobudnutia právoplatnosti) platobného
výmeru, ktorý sa doručuje do vlastných rúk. Správca dane
môže VZN podľa miestnych podmienok s účinnosťou od 1.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia určiť platenie
dane z nehnuteľností v splátkach.
Podrobnosti o spôsobe zaplatenia dane a splatnosti dane
by mali byť stanovené v rozhodnutí, prípadne sú dostupné
na internetových stránkach obcí a miest.
V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník nemusí
opätovne podávať daňové priznanie. Každý rok už len dostane poštovú poukážku s uvedením výšky dane, ktorú musí
zaplatiť.

Kto podáva daňové priznanie
Noví vlastníci podávajú daňové priznanie k nehnuteľnosti, ktorú nadobudli:
darovaním
kúpou
dedením
dražbou
rozhodnutím súdu
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú však povinní
podať aj vlastníci, pri ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľností a bolo im vydané:
- stavebné povolenie na stavby, nadstavby a prístavby
- kolaudačné rozhodnutie
alebo u ktorých došlo k:
1. zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na
podnikateľské účely a naopak)
2. zmene veľkosti pozemku, zastavanej plochy
3. zániku daňovej povinnosti jednej nehnuteľnosti
(predaj, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam
daňová povinnosť naďalej trvá

Obec Trenčianska Teplá zrealizovala projekt:

Bezpečne na cestách – merač rýchlosti
s finančnou podporou grantu poskytnutého Nadáciou Allianz.

Daňové priznanie
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník
povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len
ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
dane z nehnuteľností.

Merač bol osadený na ceste I/61, na ulici Žilinská,
v smere Trenčín – Žilina a jeho účelom
je zvýšenie bezpečnosti na uvedenej komunikácii
v intraviláne obce Trenčianska Teplá.

Za poskytnutie finančných prostriedkov
Nadácii Allianz ďakujeme
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Čistota v obci

Cítime podporu vo všetkých sférach....A možno aj preto
sa nám darí....
Uplynulý školský rok 2013/2014 bol bohatý na akcie, aktivity... Spomeniem tie, ktoré majú spoločnú myšlienku: obec
Trenčianska Teplá.
Veľmi nás teší spolupráca s Obecným úradom v Trenčianskej Teplej, s folklórnym súborom Teplanka. V jarnom období
sa rozvinula spolupráca s MŠ v Trenčianskej Teplej. Realizovali sme kreatívnu spoluprácu - Tvorivé dielne. Boli zamerané na výrobu keramiky detí MŠ k Veľkej noci, ku Dňu matiek a otcov. Deti MŠ chodievali do našej školy, do oddelenia
dospelých žiakov. Žiaci praktickej školy mohli sa tak naučiť
životnej skúsenosti, „starostlivosti“ o malé deti. Spoločne vytvárali drobné keramické predmety, ktoré isto urobili radosť
rodičom detí MŠ. Nesmierne si vážime, že pani učiteľky MŠ a
rodičia prišli medzi našich „dospelákov“ a vnímali ich ach ako
rovnocenných občanov obce.
Zároveň sme pozvali deti MŠ na našu akciu: S Ježibabkou
pohybom ku zdraviu. Deti si zašportovali a zúčastnili sa ukážok výcviku psov, ktoré realizoval PZ z Trenčianskych Teplíc.
Vždy vravievam, sme tu a žijeme tu s vami... i keď nie sme
všetci z Trenčianskej Teplej.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s obcou a všetkými, ktorí
nás prijali medzi seba.

O čistote a poriadku v obci sa toho popísalo už neúrekom. Nedá sa mi však uvedenú problematiku prehliadnuť.
Čistota a poriadok v obci je záležitosťou a vizitkou nás
všetkých – tu žijúcich.
Niektorí z nás pristupujú k čisteniu okolia svojich príbytkov veľmi zodpovedne, za čo im patrí vďaka. Podaktorí však
len mávnu rukou a povedia – veď prídu pracovníci obecného úradu...
Snahou nás – zamestnancov obecného úradu je skutočnosť, že chceme aby naša obec bola naozaj čistá, úhľadná,
bez skládok odpadu, s pokosenými verejnými priestranstvami, priedomiami. Mnohí z nás zanedbávajú nielen okolie rodinných či bytových domov, no i svoje záhrady a tak sa burina vysemeňuje a zaplavuje aj okolie tých poriadkumilovnejších.
Ruku na srdce – vynaložíme skutočne tak veľa námahy,
aby sme dokázali udržať poriadok vo svojom okolí?
Obec má vo svojej správe množstvo kilometrov miestnych komunikácií, veľa verejných priestranstiev, detské ihriská, cintoríny...
Je skutočne čo robiť, aby to v obci slušne vyzeralo. V súčasnej dobe sa snažíme v rámci aktivačnej činnosti zapojiť
do čistenia i našich nezamestnaných občanov.
S ich pomocou sa nám podarilo vyčistiť od nánosov hliny
a buriny niektoré ulice a zaplniť niekoľko veľkoobjemových
kontajnerov.
V tejto činnosti budeme pokračovať do konca roka 2014 a
predpokladám, že sa nám podarí vyčistiť i ostatné ulice, aby
obec bola skutočne pekná a čistá.

Eva Ševčíková, riaditeľka
ŠZŠI, PrŠI v Tr. Teplej

Obecný úrad Trenčianska Teplá
oznamuje občanom, že v dňoch
17. 9. 2014 (streda) v čase od 7,30 – 17,00 hod.
18. 9. 2014 (štvrtok) v čase od 7,30 – 15,00 hod.
19. 9. 2014 (piatok) v čase od 7,30 – 12,00 hod.

Dovoľte mi preto poďakovať všetkým zamestnancom
obecného úradu, ktorí s nezamestnanými spolupracujú a
samozrejme i všetkým občanom zapojeným do aktivačnej
činnosti za ich prácu.
Dúfam, že ich elán a chuť do práce neopustí a obec bude
skutočne čistejšia a krajšia.

sa uskutoční
vo dvore Obecného úradu v Trenčianskej Teplej
a vo dvore Starej školy v m. č. Dobrá

Prednostka OcÚ
RNDr. Zuzana Sklenárová

zber nebezpečných odpadov

Spolupráca.......

- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok

Keď máte podporu najbližšieho okolia, tak sa vám darí..

(obaly od farieb, lakov a pod.)

Nie, nie ... nie je to len vyslovená veta.
Podpora obce Trenčianska Teplá našej špeciálnej základnej škole, praktickej škole internátnej je veľmi veľká. Ochota
zamestnancov obecného úradu pomôcť pri riešení rôznych
situácií, pomoc našim žiakom, vzájomná spolupráca...

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

(neónové trubice, výbojky, fotoblesky, úsporné žiarivky)

- vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky)

- oleje a tuky

(motorové oleje, ropné látky)

- batérie a akumulátory

(olovené batérie a akumulátory)

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia

(televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kopírovacie zariadenia,
telefóny, práčky, umývačky riadu, elektrické sporáky,
mikrovlnné rúry, fritézy, hriankovače, kávovary, mlynčeky)
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ca zablahoželal. Po úvode vystúpili so svojim pripraveným
K U LT Ú R N E A K C I E
programom naši najmenší, detičky z Materskej školy m. č.

Dobrá, po nich žiaci zo Základnej školy Trenčianska Teplá
a záver žiaci zo Súkromnej základnej umeleckej školy Trenčianska Teplá. Program bol veľmi pekný a pestrý a celý ho
moderovali žiačky zo základnej školy.

USKUTOČNENÉ V MESIACOCH APRÍL – AUGUST 2014
» 69. výročie oslobodenia obce

Obecný úrad v Trenčianskej Teplej v spolupráci s Regionálnou organizáciou vyslúžilých vojakov a ZO Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov uskutočnili v stredu 23.
apríla pri príležitosti 69. výročia oslobodenia obce kladenie
vencov obetiam 2. svetovej vojny pri pomníku padlých hrdinov a pomníku padlých rumunských vojakov.

Na záver osláv starosta obce rozdal všetkým záujemkyniam ťahavé muškáty na skrášlenie ich balkónov.

» Veľký Meder

Kultúrna komisia pri OZ v Trenčianskej Teplej v spolupráci s referátom kultúry OcÚ uskutočnila pre našich obyvateľov dňa 14. augusta autobusový zájazd do termálnych kúpeľov Veľký Meder.
Záujem o tento typ zájazdu bol veľmi veľký, lebo sme
viacerých záujemcov museli odmietnuť z dôvodu kapacity
autobusu.
Počasie nám veľmi nevyšlo, pršalo skoro celý deň a bolo
na toto ročné obdobie aj veľmi chladno. Výhodou týchto kúpeľov však je, že je možné sa v nich kúpať celoročne, lebo
bazény sú aj vnútri, nielen vonku.
Cesta domov ubehla veľmi rýchlo, vďaka pánovi Jozefovi
Johaníkovi, ktorý nám celú cestu hral a spieval na harmonike a samozrejme , aj my s ním.
Akcia bola vcelku vydarená, účastníkom sa páčilo, lebo
bola z ich strany požiadavka, aby sa táto akcia opakovala
častejšie.

Položením vencov si naši občania uctili pamiatku obetiam 2. svetovej vojny. Účastníkom pietneho aktu sa prihovoril pán starosta Ing. Milan Berec a priami účastníci protifašistického odboja pán Tomáš Švec, podpredseda OBIV SZPB
a pán Pavol Liška, ktorí si pripomenuli historické udalosti,
ktoré sa udiali pred 69. rokmi.
Folklórny súbor Teplanka vzdala úctu padlým svojimi
krásnymi piesňami – Aká si mi krásna; Slovenčina moja, ty
krásne zvuky máš; Pod Kriváňom pod Tatrami…

» Tradičné stavanie mája

Posledný aprílový deň sa ako každý rok i teraz uskutočnilo „Tradičné stavanie mája“ za asistencie našich hasičov. Popoludnie spríjemnila FS Teplanka a DH Dobranka.

» Deň matiek

Ľúbim ťa
Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky,
každú hračku maličkú,
lež najväčšmi zo všetkého
ľúbim svoju mamičku.

Mgr. Zuzana Janišová,
referát kultúry OcÚ

JULIÁLES 2014 tradičné posedenie Klubu dôchodcov
Dňa 26. júla sa uskutočnilo tradičné posedenie dôchodcov – Juliáles 2014.
Posedenia sa zúčastnili okrem členov klubu i predstavitelia obce – starosta
Ing. Milan Berec a prednostka úradu RNDr. Zuzana Sklenárová. Pán starosta k nám prehovoril milým slovom. Tiež sa
poďakoval našim členkám, menovite
pp. Petríčkovej, Pupišovej, Končierovej, Madovej, Gancarčíkovej, Cihlárovej, Opatíkovej, Bitterovej, Kopilákovej, Uherkovej a Sýkorovej, ktoré pomohli vyčistiť a upratať požiarnu
zbrojnicu po stavebných úpravách a maľovaní.
O zábavu sa postarali tradične bratia Dobiašovci, ktorí
hrali piesne našej mladosti nielen na počúvanie, ale i do tanca.
Všetci prítomní si posedeli pri dobrom občerstvení. Výborné kremeše nám sponzorsky dodala majiteľka miestnej
pizzerie pani Eva Pastorková, za čo jej patrí veľké ĎAKUJEME.
Taktiež cvičenky, dôchodkyne KLUBU XXL touto cestou
ďakujú pani Pastorkovej, ktorá sponzorsky prispela na činnosť uvedeného klubu.
Na záver len toľko : Tešíme sa na ďalšie pekné posedenie.

Aj takýmito veršami skrytými v rôznych podobách (v
tvare srdiečka, či hrnčeka...) obdarúvali žiaci zo Základnej
školy v Trenčianskej Teplej všetky mamičky, babičky a prababičky. Okrem toho dostali pekný každá kvietok, ako symbol poďakovania a zablahoželania k ich sviatku.
Oslavy Dňa matiek sa konali v nedeľu 18. mája v požiarnej zbrojnici. Tá bola plná nielen mamičiek a babičiek, ale
aj oteckov, ktorí netrpezlivo čakali na vystúpenie svojich ratolestí. Na úvod sa prihovoril pán starosta Ing. Milan Berec
všetkým oslávenkyniam k ich sviatku a úprimne im zo srd-

Marta Pupišová
Za výbor Klubu dôchodcov
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NEDEĽNÉ HUDOBNÉ POPOLUDNIA
Kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve sa na svojom zasadnutí a po dohode s obecným úradom rozhodla využiť nové zastrešené pódium na našom trhovisku a zrealizovala kultúrne podujatia pod názvom „Nedeľné hudobné popoludnia“. Poskytla tak možnosť hlavne domácim hudobníkom prezentovať svoje umenie.

Kultúrna komisia všetkým účinkujúcim, ktorí vystupovali
na NEDEĽNÝCH HUDOBNÝCH POPOLUDNIACH bez nároku
na honorár veľmi pekne ĎAKUJE.
Taktiež ďakuje za spoluprácu všetkým, ktorí boli nápomocní pri realizácii týchto akcií – dobrovoľníkom z TREŽ-ky,
skautom, niektorým zamestnancom obecného úradu a taktiež členom kultúrnej komisie.
Dovoľte mi poďakovať majiteľke PIZZERIE U ZAKA, pani
Eve Pastorkovej, ktorá sa sponzorsky podieľala na pohostení
účinkujúcich a realizátorov. ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE.
ĎAKUJEME aj pánovi Pristachovi, ktorý taktiež zasponzoroval občerstvenie FS Teplanke a DH Dobranke v pizzerii u
Zaka. Pán Pristach bol niekoľko rokov občanom našej obce,
potom žil v Kanade, vrátil sa, teraz žije v Trenčianskych Tepliciach a hlavne je veľkým prívržencom folklóru a podporuje
takéto kultúrne podujatia.
Veríme, že sa vám tieto vystúpenia páčili a ak bude o ne
záujem aj budúci rok, kultúrna komisia ich pre vás rada zabezpečí a poskytne priestor nielen domácim, ale aj iným slovenským hudobníkom.

Prvé vystúpenie sa uskutočnilo v nedeľu 13. júla. Vystúpili súrodenci Tomkovci (bývalý BLANKYT) a keďže nemali
názov, nazvali sa hudobná skupina KADE TADE. K nim sa potom pridali aj bratia Dobiašovci a navodili spolu takú výbornú atmosféru, že niektorí občania si aj zatancovali.
Druhé nedeľné popoludnie 27. júla bolo z dôvodu nepriaznivého počasia zrušené.
Tretie hudobné popoludnie sa uskutočnilo prvú augustovú nedeľu a tá patrila našej FS TEPLANKA a DH DOBRANKA, ktorí sa v priebehu programu nielen striedali, ale aj dopĺňali. Obidve skupiny vystúpili v tradičných krojoch, čo bolo
určite ich „veľké plus“ a veru im to aj „slušalo“.
Veľkým prínosom Dobranky boli ich dve nové mladé
speváčky – Simonka Bežáková a Dominika Gunárová a „oživením“ pre Teplanku to bol zasa ich mladý heligonkár Marián Šišovský. Vystúpenie malo veľký úspech, o čom svedčí i
to, že museli plánovaný program predĺžiť, ako aj veľký počet
účastníkov, ktorí sa prišli na toto vystúpenie pozrieť.

Mgr. Zuzana Janišová, referát kultúry OcÚ

Obecný úrad, referát kultúry
zrealizoval dňa 31. augusta 2014

návštevu kultúrneho podujatia - vernisáž výstavy

Posledné nedeľné hudobné popoludnie patrilo ľudovej
hudbe učiteľov „KANTORI“, v ktorej hrá aj náš člen kultúrnej
komisie PaedDr. Jozef Farkašovský. A ten nielen hral, ale aj
spieval. Zároveň si pozval aj bratov Dobiašovcov na spestrenie programu.
Pre zaujímavosť - hudobná skupina KANTORI je zložená z
učiteľov a bývalých učiteľov a preto aj tento názov.

„MISIA v kontextoch a súvislostiach“
v Skalke nad Váhom.
Autobus nám sponzorsky poskytla
firma BISBUS Trenčianska Teplá.
ĎAKUJEME.
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NEDEĽNÉ HUDOBNÉ POPOLUDNIA
FS TEPLANKA a DH DOBRANKA 3. 8. 2014

KANTORI a DUO Dobiašovci 24. 8. 2014

TREŽ, n. o. – Svätofloriánska električka a Deň detí s električkou

SKAUTSKÉ PRÁZDNINY – Tábor Mojtín a Jamboree Česká republika

