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PRÁZDNINY SKONČILI A ZAČÍNA JESEŇ...
Čas prázdninových dovoleniek sa príchodom septembra napl−
nil. Deťom skončili prázdninové radovánky, i keď nastúpili na plne−
nie svojich školských povinností až 5. septembra. Otvorenie škol−
ského roku v základnej škole prebehlo na požadovanej úrovni.
Z účasti množstva rodičov na otvorení nového školského roku je
zrejmé, že spoločne vytvárame potrebné podmienky na rozvoj detí.
Málokedy si uvedomujeme, ako spoločne s rodičmi a podnikateľmi
dopĺňame výchovný a vzdelávací proces rôznymi akciami. Koľko
úžasných podujatí a možností pripravujú každoročne našim deťom
v škole. To všetko je výsledkom spoločnej práce vedenia školy,
zamestnancov školy, rodičov, ako i obce a podnikateľov. Nezabú−
dajme na to v dnešnej uponáhľanej dobe, robíme to pre deti. Všet−
kej tej vynaloženej námahe odpovedajú výsledky našich detí, a to
nás všetkých určite teší.
Polročné úsilie v oblasti kultúry sme ukončili poslednou prázd−
ninovou kultúrne spoločenskou akciou, na ktorej nás zabavila hu−
dobná kapela HUNCÚTI z Kostolnej. Ich vystúpenie doplnili súro−
denci Kundovci. Počas prázdnin sme zorganizovali štyri takéto
podujatia. Treba poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organi−
zácii akcií, najmä zamestnancom obce. Robíme to počas pracov−
ného voľna, robíme to pre ľudí. Na tom poslednom som Vás požia−
dal o hodnotenie akcií, chceme mať odozvu, či pokračovať v týchto
hudobných prázdninových popoludniach, ako ich zlepšiť, či už or−
ganizačne, alebo repertoárom.
Z kultúrnych akcii usporiadaných v prvom polroku sme v máji
poprvý krát uskutočnili májovú pohodu. Cieľom bolo zabaviť všetky
kategórie obyvateľov, od seniorov, až po mladú generáciu. Odozva
na akciu bolo veľmi pozitívna a každý, kto mal záujem, si svoj žáner
našiel. Podujatia sa zúčastnila i návšteva zamestnancom mesta Jas−
trebarsko (Chorvátsko), s ktorým máme podpísanú družobnú zmluvu.
Počas prvého polroku to nebola iba kultúra a zábava, napĺňali
sme i investičný program. Z väčších akcii to bolo určite dokončenie
odkanalizovania obce. Investičnú akciu financovanú z environmen−
tálneho fondu vo výške 150 tis. eur sme doplnili im vlastnou in−
vestíciou vo výške 70 tis. eur. Máme komplexne odkanalizovanú
celú obec. Postupne však vznikajú nové zástavby a zoskupenia
rodinných domov, ktoré si vyžadujú ďalšie investície nielen na roz−
šírenie sietí, ale i na dobudovanie infraštruktúry, najmä ciest a chod−
níkov. V tejto oblasti pripravujeme projekty na realizáciu novej zá−
stavby. Dokončenie kanalizácie limitovalo finančné prostriedky a
nasmerovanie úsilia do výstavby nových rodinných domov. Verím,
že postupne dobudujeme siete, vrátane ciest a chodníkov i pre

novovybudované rodinné domy. Spracovanie projektu na uvede−
nú infraštruktúru je plánované do konca roku.
Starostlivosť o deti patrí medzi priority. V materskej škole sme
objavili „novú atrakciu“. Zub času nahlodal komín tak, že sa začal
postupne nakláňať a začal ohrozovať okolie. Dnes je starý komín
už minulosťou a materská škola má nové komíny odpovedajúce
súčasným technickým požiadavkám. Starý komín sme zbúrali
a zlikvidovali. Vedenie materskej školy začalo postupne opravovať
sociálne zariadenie školy, spoločne sme doplnili radiátory na chodbe
budovy a zateplili strop.
V základnej škole sme neuspeli s projektom telocviční, no
postupne opravujeme sociálne zariadenia pre deti. Nedokončili
sme ešte opravu kotolne a dokončenie zateplenia malej telocvič−
ne. Postupne chceme uvedené problémy doriešiť a dotvárať
prostredie pre naše deti.
Z väčších investičných akcii sa chceme uchádzať o nenávrat−
ný finančný príspevok na zateplenie materskej školy a o projekt
cyklotrasy. Postupne pripravujeme podklady na žiadosť i finanč−
nú podporu.
Obec opravila, resp. vymenila miestny rozhlas. Bezdrôtové
hniezda sú v niektorých častiach obce inak postavené, ako starý
rozhlas. Snažíme sa postupne požiadavky občanov naplniť, no chce
to čas a zvyknúť si na nové rozloženie reproduktorov. Starý roz−
hlas absolútne nevyhovoval, neustále požiadavky na opravy sa už
vzhľadom na vek nedali realizovať. Náhradné diely už neexistujú a
akákoľvek požadovaná súčiastka na opravu sa už nevyrába. To
bol dôvod nahradiť starý rozhlas.
Obec zápasí i s problémami, ktoré predstavujú dlhodobejšie
riešenia. Postupne sa snažíme vysporiadať nehnuteľnosti na Pod−
hájskej, s cieľom zabezpečiť kultúrne prostredie i v tejto časti obce.
Samostatnú kapitolu predstavuje komunálny odpad. Ak sa nad
sebou dostatočne rýchle nezamyslíme, stúpnu nám náklady na
komunál. Toľko bordelu a nekonečných skládok, ako niektorí obča−
nia vytvárajú, je neúnosne odpratať. Nový zákon definuje prísne
pravidlá, a je na nás, ako ich realizáciu spoločne zabezpečíme.
Spoločne tieto úlohy musíme zvládnuť.
Začal september a to je i čas hodovania. Pri plnení svojich
pracovných povinností si určite treba nájsť čas na stretnutia s blíz−
kymi v rodinách, či so známymi. Spoločne si želám, aby sa nám
darilo naplniť úlohy a požiadavky, ktoré sme si stanovili na druhý
polrok. Náš spoločný cieľ je zabezpečiť spokojný život v našej obci.
Ing. Milan BEREC, starosta obce

TRPEZLIVOSŤ A SPOLUPATRIČNOSŤ
V mesiaci august prebiehala v jednom nemenovanom
rádiu súťaž o najtrpezlivejšieho človeka. Človekom, ktorý
sa umiestnil na prvom mieste je náš vzácny spoluobčan
Peťo. Jeho nekonečná trpezlivosť a spolupatričnosť nás
občanov sa zomkla v jedno a spoločným úsilím sa stal
Peťo víťazom. Bolo krásne sledovať pribúdajúce hlasy, ale
ešte krajší bol pocit súdržnosti nás všetkých, ktorí sme
bojovali spolu s ním. Pocit, že ešte aj v dnešnej dobe, keď
ľudia nemajú na nič čas, si predsa len každý z nás, kto sa
v tomto článku nájde, tých pár minút zo svojho dňa našiel
pre tak dobrý skutok, akým je práve Peťove víťazstvo. Nej−
de pri tom o žiadne hory doly, Peťovi nešlo ani o samotné
víťazstvo, pretože sa nakoniec zo zdravotných dôvodov
musel výhry vzdať. Tešil sa a neustále má veľkú, preveľkú
radosť z toho, že sme mu týmto spôsobom boli oporou v
jeho neľahkom živote. Mnohí z nás si to ani neuvedomova−
li, že sme mu svojim hlasovaním vyjadrili takú nesmiernu
podporu, akú si práve on zaslúži. Byť oporou jeden druhé−

mu je zmyslom života. Prejaviť svoj záujem, že vám na
niekom záleží, je niekedy viac ako čokoľvek iné. Stáť pri
niekom vo chvíli, keď to potrebuje je dar. Súťaž sa skonči−
la, žijeme si svoje životy ďalej. Skúsme sa sem tam obzrieť
vôkol seba, či nie je v našom okolí niekto, kto potrebuje
možno len láskavé slovo, trochu pochopenia vo svojom
menšom, či väčšom trápení, či utrpení. Nezabúdajme sa
pri stretnutí aj s neprajníkom pozdraviť, a ak nám pozdrav
neopätuje nič to, nabudúce sa možno aj v zatrpknutom
a tmavom vnútri človeka rozjasní. Berme si príklad z nášho
spoluobčana Peťa, berme si príklad z jeho a tak trochu
zároveň aj nášho spoločného víťazstva. Môžeme len tak
z diaľky sledovať situáciu okolo nás, veď tým, že nič neuro−
bíme, ani nič nepokazíme, ale skúsme sa častejšie zom−
knúť a spoločným úsilím robiť svet krajším pre druhých.
V konečnom dôsledku bude aj život nás samých krajší, no
najmä hodnotnejší inak než materiálne.
Bc. Zuzana Sklenárová
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30 ROKOV SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V TRENČIANSKEJ TEPLEJ
Čas nezastavíme...
Tváre rokmi sa menia,
z detí mladí ľudia vyrastú.
Myšlienka rodiny v našej škole
vždy bude ukrytá.
V kronike školy sa uvádza, že v spojenej školy internátnej
škole sa začalo učiť 15. septembra 1986. Uplynulo odvtedy 30
rokov. Máme 30 rokov a pomaly, ale isto nám končí mladší vek
dospelosti. Upevnila a vyšpe−
cifikovala sa identita školy, jej
orientácia, nezávislosť. Záro−
veň sa podtrhol jej rodinný
charakter. Možno je to mlados−
ťou školy, alebo prevzatím
Komenského presvedčenia, že
dobrá škola robí človeka lep−
ším. Preto ako riaditeľka pre−
sadzujem myšlienku emocio−
nálneho a empatického vply−
vu na žiakov.
Škola bola otvorená pre 30
detí z pásma strednej mentál−
nej retardácie, riaditeľka školy bola do konca augusta 2012
PaedDr. Eva Tobolková. Od 01. 09. 2012 do súčasnosti je riadi−
teľkou školy Mgr. Eva Ševčíková. V školskom roku 1998/1999
vznikla praktická škola internátna a začali sa v nej vzdelávať ab−
solventi pomocnej školy internátnej. 01.09.2000 bola škola pre−
menovaná z pomocnej školy internátnej na špeciálnu základnú
školu internátnu. V škole sa začali vzdelávať aj mentálne postih−
nutí žiaci z pásma ľahkej a ťažkej mentálnej retardácie. Vytvore−
ním špeciálnych škôl a zánikom pomocných škôl sa umožnilo
zákonným zástupcom vzdelávať svoje deti v mieste bydliska. Zvýšil

sa počet žiakov vzdelávaných v špeciálnej základnej škole.
V školskom roku 2013/2014 vznikla prvá trieda pre žiakov s au−
tizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami, vznikla prvá
trieda pre žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím v Špeciálnej
základnej škole internátnej.
V školskom roku 2012/2013 začala spolupráca s KLUBOM
DÔCHODCOV v Trenčianskej Teplej a folklórnou skupinou TEP−
LANKA. V školskom roku 2014/2015 vznikla SPOJENÁ ŠKOLA
INTERNÁTNA, jej organizačné zložky tvoria v súčasnosti: špeci−
álna základná škola internát−
na, praktická škola internátna,
špeciálna materská škola in−
ternátna. Súčasťami školy sú
školský internát, školský klub
detí a školská jedáleň. V škol−
skom roku 2016/2017 – sme
otvorili triedu pre zdravotne
znevýhodnené deti vo veku od
3 do 6 rokov – špeciálnu ma−
terskú školu. Predprimárne sa
v nej vzdelávajú deti s naru−
šenou komunikačnou schop−
nosťou, autizmom a inými per−
vazívnymi poruchami a aj deti s mentálnym postihnutím.
Zamestnanci našej školy vlastnia základnú ľudskú vlastnosť
empatiu a srdiečkom vnímajú krehký svet mentálne postihnutých
detí a detí zdravotne znevýhodnených. Tešíme sa, že máme veľa
dobrých a usilovných žiakov, zanietených a obetavých rodičov,
dobré finančné zabezpečenie a dobré vzťahy so zriaďovateľom
Okresným úradom, odborom školstva v Trenčíne, Obcou Trenčian−
ska Teplá,... a všetkými, s ktorými škola spolupracuje. Škola má aj
sponzorov, ktorí prejavujú ochotu pomáhať našej rodinnej škole.
Mgr. Eva Ševčíková, riaditeľka školy

KVITNÚCA OBEC
Naša obec má viacero prívlastkov. Je to nielen perla
Považia, obec cukru, obec svetoznáma svojou električkou,
no v posledných rokoch jej kľudne môžeme dať prívlastok
kvitnúca obec.
Napredovanie obce, výrazné premeny v jej vzhľade, výs−
tavba bytových a rodinných domov, prílev nových obyvate−
ľov, budovanie športovísk, premeny v obnove školských
zariadení, skrášľovanie a udržiavanie životného prostredia
k tomu prispievajú.
To všetko je zásluha mnohých občanov, spoločenských
organizácií, vedenia obce a jej pracovníkov. Veď nebyť zá−
hradkárov a dôchodcov, ktorí vysádzajú priestory v centre
obce, okopávajú, polievajú a prispievajú tak k oživeniu ve−
rejných priestranstiev by bolo toto centrum zanedbanejšie.
Vďaka pracovníkom obce i niektorým pracovníkom na akti−
vačných prácach sa nám darí udržiavať priestranstvá na
chodníkoch i komunikáciách pomerne v dobrom stave
a podľa toho ako nám počasie dovolí i vykášať trávnaté
plochy a zostrihovať dreviny okolo ciest.
Stromov i kríkov nám však v obci ešte pochybuje. Kaž−
dý jeden strom zabezpečuje tvorbu kyslíka pre mnoho
ľudí, preto každý jeden zdravý strom treba chrániť a za−
chovávať, podľa možnosti i dosádzať. Niekedy sa veľmi
divím, že ľudia namiesto toho aby tieto stromy chránili,
žiadajú o ich výrub a strom nahrádzajú betónom. Ten nám
však kyslík nevyrobí a neprispeje tak k zdravému prostre−
diu. Treba chrániť a udržiavať verejné priestranstvá a život−
né prostredie v obci. Väčšina občanov je hrdá na svoju

obec a má i dobrý vzťah k udržiavaniu okolitého prostre−
dia. Robia to pre seba, svoje deti, svojich spoluobčanov,
svoju obec...
Nie všetci však máme taký kladný vzťah k údržbe život−
ného prostredia. Stačí prejsť stanoviská na zber plastov,
skla, papiera, textilu, železa. Nielenže nevieme riadne odpa−
dy separovať, čo nám nový zákon o odpadoch zdôrazňuje,
ale vytvárame na týchto stanoviskách zbierku rôzneho odpa−
du. Hlavne, že doma si upraceme a neporiadok vyvezieme
na stanovisko separovaného zberu a často žiaľ i do okolia
obce (Vážsku ulicu, poľné a lesné priestranstvá, lúky, role..).
Je smutné, čo dokážeme, dokonca do potoka Teplička,
ktorý preteká celou našou obcou niektorým nie je cudzie
vhodiť zdochliny, kríky, konáre zo stromov, plasty, či iný
odpad. Sami sebe robíme zle znečistením vody, ovzdušia
a verejných priestranstiev.
Dokážeme si vstúpiť do svedomia a myslieť na to, čo
takýmto prístupom spôsobujeme, akú krajinu chceme za−
nechať našim deťom, vnukom...
Je medzi nami veľa svedomitých ľudí, ktorým takéto po−
čínanie je cudzie. Žiaľ, nájdu sa i iní jedinci.
Napriek tomu si myslím, že všetci chceme žiť v krás−
nom, čistom, zdravom prostredí a budeme sa tak všetci
i správať. K tomu, aby naša obec naďalej rozkvitala a krás−
nela a aby sme ju takú i uchovali pre ďalšie generácie
prajem všetkým občanom veľa porozumenia, spokojnosti,
energie a elánu pri skrášľovaní životného prostredia.
RNDr. Zuzana Sklenárová, prednostka OcÚ
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AJ JESEŇ ŽIVOTA JE KRÁSNA
Členovia Klubu dôchodcov sa radi stretávajú na rôznych akciách.
Tento rok sme absolvovali veľa výletov: Arborétum Mlyňany, kaštieľ
Topoľčianky, historickú lesnú železnicu vo Vychylovke. Navštívili
sme aj Slovenský orloj v Starej Bystrici. Veľa našich členov sa
zúčastnilo týždennej púte v Ríme, kde sme navštívili veľké množ−
stvo pamiatok. Bola to veľmi krásna akcia.

zúčastnilo rekreačného pobytu v Taliansku a Chorvátsku.
Jednota dôchodcov pre nás poriada opekačku. O dobré jedlo
a pitie sa stará pán Koštialik a o dobrú náladu harmonikár pán
Johaník. A aby sme len necestovali a zabávali sa tiež v spoluprá−
ci s miestnymi záhradkármi sa staráme o pomník nášho rodáka,
akademického maliara Štefana Straku, kde sme nasadili kvety,
o ktoré sa celé leto staráme. Taktiež udržujeme zónu s kvetmi
oproti pomníku padlých.
Myslím si, že naša činnosť je bohatá a rôznorodá. Tak nevá−
hajte milí dôchodcovia a príďte medzi nás.
Marta Pupišová, členka výboru KD

Ďalšia výborná akcia, ktorú majú radi naši dôchodcovia je
kúpanie v Podhájskej, ktorá ponúka veľké množstvo atrakcií
a služieb. Vždy odchádzame odtiaľ spokojní a už sa tešíme na
budúci rok. Absolvovali sme aj jednodňový výlet vlakom do Ko−
šíc, kde si si pozreli kultúrne pamiatky. Veľa našich členov sa

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
ILJA HOLEŠOVSKÝ (1941)

Narodil sa 24. júla 1941
v Brne, študoval na Škole
umeleckých remesiel v Brne,
odbor keramiky (1958−1960),
Vysokej škole umeleckého
priemyslu v Prahe (1960−
1966). Od roku 1988 je Ilja
Holešovský obyvateľom
Trenčianskej Teplej.
Venuje sa keramickej
tvorbe a kresbe. Býva orga−
nizátorom (Beladice) i účast−
níkom mnohých sympózií
zameraných na keramickú
tvorbu.
Prioritnou ambíciou výtvarného umelca je prekročiť ustálený prin−
cíp konvenčného ponímania keramiky, priblížiť ju ku sfére voľného
umenia. Približne na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych ro−
kov sa v Holešovského tvorbe začali objavovať pokusy dokonale
iluzívne zvečniť zdanlivo pominuteľné predmety a bežné výjavy
z každodenného života. V kontexte slovenskej keramickej tvorby
znamenalo takéto veristické podanie reality nový uhol pohľadu,

u Holešovského naviac ešte podporené technologickým experimen−
tovaním. Ďalšiu významnú kapitolu v tvorbe autora predstavujú drobné
plastiky, jednoduchých hutných objemov, doplnené jemnou rytou
linkou, s odtlačkom štruktúr tkanív, farebne glazované: sošky pripo−
mínajúce votívne plastiky archaického dávnoveku, akési grécke ta−
nagry, dnes už zbavené náboženskej funkcie, stojace v príbytku pre
radosť a potešenie. Vzdúvajúce a klesajúce útvary hlineného plátu,
veľkoryso sa otvárajúce do priestoru, vo svojom exaltovanom rytme
od samého začiatku Holešovského inšpirovali ku kompozíciám
s motívom Zeme. Využívanie bohatej kombinácie konvexných a kon−
kávnych objemov evokovalo u neho zachytenie tektonických zlo−
mov zemského povrchu a ustavičný pohyb prírodných živlov. Do
popredia autorovho záujmu sa najnovšie dostali i ekologické problé−
my. Holešovský robí odtlačky z pôdy, odlieva dokumenty zeme so
stopami prírody i ľudského života. Napriek tomu, že človek v týchto
„dokumentoch zeme“ nie je zobrazený, je v nich prítomný svojou
tvorivosťou, ale i deštrukčnou úlohou. Popri širokom spektre voľnej
tvorby rozvíja Ilja Holešovský hrnčiarske tradície v kategórii úžitko−
vej keramiky. Decentná farebnosť, vhodne uplatnený dekór i vtip
tvoria spolu emočný, veľmi svieži a jemný efekt.
Polstoročie keramickej tvorby tejto osobnosti si verejnosť
pripomenula výstavou v Záhorskom múzeu v Skalici v období
13.8. − 11.9.2016.

číslo 2 − september 2016

TEPLANSKÝ OBČASNÍK

www.trencianskatepla.sk

5

TEPLANSKÁ MÁJOVÁ POHODA
Tak ako sa mesiac máj spája s pestrými farbami a vôňami
prebúdzajúcej sa prírody, aj Teplanská májová pohoda poskytla jej
návštevníkom pestrý program plný hudby, spevu, tanca, tradícií,
vôní a chutí.
Obecné trhovisko v Trenčianskej Teplej sa začalo zapĺňať po−
slednú májovú sobotu pred 15.00 hodinou, kedy bol avizovaný
začiatok akcie.
Po príhovore starostu obce Ing. Milana Bereca a Ing. Mgr. Žanety
Matúšovej, riaditeľky Trenčianskeho osvetového strediska v Tren−
číne – organizátorov podujatia – pozdravil účastníkov aj zástupca
delegácie z chorvátskeho mesta Jastrebarsko, s ktorým má obec
podpísanú Dohodu o priateľstve a spolupráci. Vedenie mesta
a jeho zamestnanci tu boli na výmennej 4−dňovej návšteve.

Vystúpenie domácich skautských mažoretiek v úvode sprevá−
dzal krátky májový dážď, po ktorom onedlho vyšlo slnko a už nič
nebránilo tomu, aby sa začali napĺňať očakávania návštevníkov.
A tie boli veľké, pretože v Trenčianskej Teplej sa podujatie tohto
druhu uskutočnilo po prvýkrát.
Ľudové piesne v podaní Borovienky z Krakovian v tradičných
krojoch s klobúkmi a perom boli príjemným osviežením horúceho
májového popoludnia. O naozajstnú pohodu sa svojím vystúpením
postarala pani Marcela Laiferová, legenda medzi našimi spevák−
mi, ktorá žiari na scene neuveriteľných 50 rokov. Svojimi hitmi
rozospievala publikum a tých odvážnejších aj roztancovala.
Záver prvej časti
programu patril Country
skupine Dostavník z Báno−
viec nad Bebravou, ktorá
zaujala so starou dobrou
klasikou – country muzikou.
Cieľom organizátorov
bolo, aby si každá generá−
cia vo viacžánrovom
programe mohla vybrať nie−
čo pre seba a hlavne chceli
prilákať na toto podujatie aj
mladú generáciu. O tom, že
sa to podarilo, nebolo po−
chýb. Priestor trhoviska sa
pred začiatkom druhej časti
programu − večerného kon−
certu bratislavskej kapely
POLEMIC zaplnil do pos−
ledného miesta. Táto sku−
pina bola zárukou dobrej zábavy a pritiahla nielen mladých, ale aj
tých skôr narodených, ktorí spoločne vytvorili skvelú atmosféru. Na
záver si ešte vytlieskali niekoľko prídavkov a zvečnili túto neopakova−
teľnú pohodu na spoločných fotkách s členmi kapely.
„POLEMIC rozburácal teplanský májový večer... približne 1500
ľudí roztancovala slovenská legendárna skupina. Sklady ako Kom−

plikovaná, Ona je taká, Slnko v sieti a iné privádzali ľudí do varu.
Bavili sa mladí, ale aj starší. Ruky hore neboli výnimkou. Obec
Trenčianska Teplá si takúto akciu a atmosféru posledné roky nepa−
mätá, ak vôbec taká niekedy bola...“ – takto opísal náladu na vystú−
pení redaktor Peter Čačko,
redaktor Považia Live 24.
Organizátori neopome−
nuli ani sprievodné podu−
jatia. Námestie v našej obci
ožilo tvorivým ruchom, kto−
rí so sebou priniesli majstri
ľudového remesla. Prezen−
tácia ich remeselných zruč−
ností bola príjemným spes−
trením sobotňajšieho popo−
ludnia. Poskytli návštevní−
kom možnosť aktívne sa
zapojiť do tvorby rozličných
remeselných výrobkov
a zoznámiť sa s technika−
mi, vďaka ktorým v rukách
majstrov vznikajú obdivu−
hodné výrobky. Pre labuž−
níkov boli pripravené rôzne gastronomické špeciality.
Hlavným sprievodným podujatím však bola putovná výstava Mi−
sia v kontextoch a súvislostiach, ktorej projektovou manažérkou je
Mgr. Anka Vraždová, zástupkyňa riaditeľky Trenčianskeho osveto−
vého strediska. Výstava sa konala od 24. do 31. mája 2016 v požiar−
nej zbrojnici, takže naši obyvatelia mali dostatočný priestor navštíviť
a vidieť túto jedinečnú výstavu prezentácie osemnástich sakrálnych
kultúrnych pamiatok 9.–12. storočia v Trenčianskom, Trnavskom,
Zlínskom a Juhomoravskom kraji, ktorá prostredníctvom veľkofor−
mátových reprodukcií originálnych ilustrácií a sprievodných textov
približuje verejnosti známe i menej známe kultúrno−historické objek−
ty spojené s cyrilo−metodskou misiou. V sobotu večer sa zároveň
uskutočnila aj vernisáž výstavy pre delegáciu z Jastrebarska.

Veríme, že 28. máj 2016 sa v kronike obce zapíše ako deň
vzniku novej tradície, multižánrového festivalu ľudovej kultúry
a zábavynielen pre domácich obyvateľov, ale aj návštevníkov Tren−
čianskeho samosprávneho kraja.
Obec Trenčianska Teplá a Trenčianske osvetové stredisko
v Trenčíne ďakujú všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave
a realizácii tejto akcie.
Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Mgr. Anna Vraždová, TNOS Trenčín
Mgr. Zuzana Janišová, referát kultúry OcÚ
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ŠPORTOVÉ HRY ZO SZŤP
VI. ROČNÍK MEMORIÁLU STANISLAVA FRYDECKÉHO st.
Dňa 27. augusta 2016 sa uskutočnil už VI. ročník športových
hier Memoriálu Stanislava Frydeckého st., ktorý sa konal v po−
žiarnej zbrojnici.

Súťaž otvoril a privítal všetkých súťažiacich predseda základ−
nej organizácie pán Ján Frydecký. Hlavným rozhodcom športo−
vých hier bol PaedDr. Jozef Farkašovský.
Súťažilo sa v piatich disciplínach – streľba zo vzduchovky,
hod šípkami, hod zemiakmi do koša, hod na valce a kuželky.
Každý súťažiaci v každej disciplíne mali 3 pokusy hneď na ostro.

Vyhodnocovala sa každá disciplína a v každej boli 3. víťazi (1., 2.
a 3. miesto). Po sčítaní všetkých dosiahnutých bodov boli vyhod−
notení aj NAJÚSPEŠNEJŠIA ŽENA a NAJÚSPEŠNEJŠÍ MUŽ (viď.
tabuľka víťazov).
STREĽBA ZO VZDUCHOVKY:
1. miesto Ján Frydecký st., 2. miesto RNDr. Zuzana Sklenárová,
3. miesto Pavol Droppa
HOD ŠÍPKAMI:
1. miesto RNDr. Zuzana Sklenárová, 2. miesto Lýdia Straňáko−
vá, 3. miesto Ján Ondreják
HOD ZEMIAKMI DO KOŠA:
1. miesto Janka Ondrejáková, 2. miesto Stanislav Frydecký,
3. miesto Lýdia Straňáková
HOD NA VALCE:
1. miesto Mgr. Zuzana Janišová, 2. miesto Margita Čižmáriková,
3. miesto Alica Kalužová
KUŽELKY:
1. miesto Mária Ondrišáková, 2. miesto Anna Frydecká st.,
3. miesto Mgr. Marian Damborák
NAJÚSPEŠNEJŠIA ŽENA:
RNDr. Zuzana SKLENÁROVÁ
NAJÚSPEŠNEJŠÍ MUŽ:
Mgr. Marian DAMBORÁK
VÍŤAZOM GRATULUJEME!
Ceny víťazom odovzdala pani Anna Frydecká, pán Ján Fry−
decký a za Obec Trenčianska Teplá prednostka OcÚ RNDr. Zu−
zana Sklenárová.
Mgr. Zuzana Janišová, podpredsedníčka ZO SZŤP

LOKOMOTÍVA POSTÚPILA
„A“ mužstvu futbalového oddielu TJ Lokomotíva Trenčianska
Teplá sa po štyroch rokoch stagnácie v 7. lige podarilo po dvoj−
ročnej práci postúpiť do najvyššej okresnej súťaže – MO. Muž−
stvo si už pred začiatkom sezóny stanovilo za hlavný cieľ postup.
Káder z predošlej sezóny zostal nezmenený a tento cieľ sa napo−
kon aj podarilo splniť, keď teplania vyhrali svoju súťaž o 4 body
pred Záblatím. O postup sa pod vedením trénera Petra Ondrejíka
pričinili títo hráči: Čupalka, Kováč, Blaho, Provazník, Tóth, Píža,
Dorica, Frohn, Vozár, Adamčík, Barinka, Bajzík, Balon, Gunár,
Friedl, Stupinský, Daniško, Zámečník.
V už prebiehajúcej sezóne MO zostalo mužstvo taktiež bez
väčších zmien a Lokomotíve sa darí nad očakávania. Po aktuál−
ne odohratých 6 kolách sa ako nováčik nachádza na vynikajúcej
3. priečke. Nováčikovská sezóna bude náročná, avšak vo futba−
lovom klube si aj napriek tomu stanovili za cieľ umiestnenie
v hornej polovici ligovej tabuľky.
Výbor futbalového oddielu si pred nadchádzajúcou sezónou
stanovil za cieľ aj viacej pracovať s najmenšími a pripraviť tak
hráčov, ktorí by mohli v budúcnosti obliekať teplanský dres. No−
votvoriaca sa prípravka sa zatiaľ iba pripravuje na tréningoch pod
vedením trénerov Doricu a Gábriša. Na mladých chlapcoch je

zatiaľ vidieť záujem o futbal. Noví záujemci či už z radov chlap−
cov alebo aj dievčat majú ku nám dvere otvorené a radi ich priví−
tame medzi sebou.
Martin Rýdzi
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ROZPRÁVKOVÝ LES DOBRÁ 2016
Dňa 4. júna 2016 nadšenci kultúry a športu z Dobrej za po−
moci obce Trenčianska Teplá pripravili pre deti z okolitého okolia
prvý ročník Rozprávkového lesa.

Zhruba trojkilometrový pochod sa začal na parkovisku spo−
ločnosti Leoni a pokračoval smerom k ohnisku na Suchých poto−
koch, ktoré pripravili priatelia z Lesného združenia – pozemkové−
ho spoločenstva Dobrá a naši poľovníci z Dobrej.

OMŠENSKÉ HALUŠKY
Deti v lese mohli stretnúť rytiera s princeznou, Aladina a jeho
služobníka džina, vyskúšať si spolu s Patom a Matom zatĺkanie
klincov, či zachrániť červenú čiapočku pred zlým vlkom. Na inom
mieste zasa deti s dedkom a babkou vyťahovali repu alebo pomá−
hali čarodejnici separovať odpad.
Bol to náučný, no hlavne zábavný rozprávkový les v Dobrej.
Za zdolanie všetkých týchto úloh ich na Suchých potokoch čakali
sladké odmeny, hry alebo vozenie na poníkoch. Odmenou pre
rodičov bol výborne vybavený bufet a chutný guláš pripravený
muzikantami z Dobrej, ktorí pripravili na tento deň Trojstretnutie
obyvateľov z Trenčian−
skej Teplej, Dobrej a
Opatovej.
Boli sme veľmi pre−
kvapení množstvom zú−
častnených detí. Skve−
le sme si užili tento deň
spolu s nimi a už teraz
sa tešíme na ďalší roč−
ník Rozprávkového
lesa v Dobrej.
O rok dovidenia.
Nadšenci kultúry
a športu z Dobrej

V sobotu 3. septembra 2016 sa v športovom areáli
Omšenie uskutočnil 2. ročník súťaže v tradičnom varení
a jedení bryndzových halušiek.
Krásne 2. miesto v jedení halušiek získali naši
„TEPLANSKÍ DRŽKÁRI“.
Gratulujeme!
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FARSKÉ PÚTE K SVÄTÝM BRÁNAM
Od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016 prebieha mimo−
riadny Svätý rok milosrdenstva.
Podľa ustanovujúcej buly Svätého Otca Františka je „milosr−
denstvo cesta, ktorá spája Boha a človeka, lebo otvára srdce
nádeji, že sme navždy milovaní napriek našej ohraničenosti hrie−
chom“. Konferencia biskupov Slovenska vo svojom pastierskom
liste, ktorý sa čítal na 1. adventnú nedeľu (25.11.2015) okrem
iného i povzbudila: „Spoločne i osobne si možno vykonať púť do
kostolov Božieho milosrdenstva alebo do kostolov, ktoré budú
v diecézach vyznačené na získavanie odpustkov svätého roka.“
Takže i v našej farnosti prijali sme i túto výzvu a putujeme.
Jednodňovú púť
Krakov − Lagiewniki sme vykonali v sobo−
tu 14.mája 2016 do
svätyne Božieho milo−
srdenstva Krakov −
Lagiewniki. Museli
sme si privstať, lebo
už ráno o pol piatej
dva autobusy (vyše
90 pútnikov) sme vy−
razili na skoro 300−ki−
lometrovú trasu do
Krakova. Po deviatej
hodine sme už stáli
pred novou svätyňou
Božieho milosrden−
stva. Prešli sme svä−
tou bránou, pomodlili
sa vo svätyni a pre−
zreli si jej architektú−
ru i jednotlivé kapln−
ky. Zvlášť sme sa zastavili pri slovenskej kaplnke Sedembolest−
nej Panny Márie. Prezreli sme si i ďalšie objekty, ktoré sú úzko
spojené so životom sv. Faustíny Kowalskej. O 11.00 hod. sme
mali sv.omšu v kláštornej kaplnke, ktorá je centrom kultu Božie−
ho milosrdenstva. Tu sa nachádza obraz Milosrdného Ježiša, kto−
rého kópie a reprodukcie boli rozšírené po celom svete a obraz
priniesol naplnenie Ježišových slov adresovaných sestre Faustí−
ne: „Želám si, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej ka−
plnke, a potom po celom svete.” V kaplnke sú aj telesné ostatky
svätice. Obraz i sväticu sme si tu zvlášť uctili. Po sv.omši nám
Assisi

ešte ostal čas na obed „z vlastných zásob“, na nákup devocioná−
lií a suvenírov či na osobnú modlitbu. Potom sme sa už presunuli
autobusom do neďalekej Svätyne sv. Jána Pavla II. Prehliadli
sme si túto krásnu modernú stavbu (bola posvätená v roku 2013).

Zaujali nás krásne mozaiky od Marka Ivana Rupnika SJ a mnohé
spomienkové veci po pápežovi sv.Jánovi Pavlovi II. Aj tu sme
v modlitbe prosili i ďakovali za Božie dary. Potom asi hodinová
cesta na Kalváriu Zebrzydowsku. Začiatky tohto pútneho miesta
siahajú do r. 1600, kedy bola vybudovaná kaplnka Ukrižovania.
Následne bol postavený kostol a kláštor. Od roku 1604 sa začali
budovať kaplnky Krížovej cesty a aj kaplnky života Panny Márie.
Posledné z týchto kaplniek boli postavené v prvej polovici
20. stor. V roku 1641 bol pre kostol darovaný zázračný obraz
Plačúcej Matky Božej. Celý areál spravuje od r. 1602 rehoľa Ber−
nardínov, ktorí tu majú od roku 1939 svoj kňazský seminár. Toto
pútne miesto navštevoval od svojej mladosti pápež Ján Pavol II.,
ktorý daroval tomuto miestu ako dar zlatú ružu, ktorá sa nachá−
dza pri zázračnom obraze Matky Božej. My sme v tejto bazilike
mali mariánsku májovú pobožnosť i krátku adoráciu. Ďalších 15
km a boli sme v rodnom meste Karola Wojtylu − Wadowiciach. Tu vo
farskom kostole sme sa súkromne pomodlili pri krstiteľnici, kde bol
budúci pápež pokrstený a vybrali sme sa na cestu domov, ktorú
nám o chvíľu trochu predĺžil defekt na kolese jedného autobusu.

Nettuno
Hoci počasie nám moc neprialo − pocítili sme i dažďové kvap−
ky − duchovne sme načerpali a bol to doslova „deň Božieho milo−
srdenstva so sestrou sv. Faustínou a sv. Jánom Pavlom II.“
Na ďalšiu púť v tomto mimoriadnom Svätom roku milosrden−
stva sme sa vydali do „večného mesta“ Ríma. Nedeľa 19. júna
2016 a po 15.00 hod. odchádzame (50 pútnikov) na cestu do
Talianska. V pondelok ráno (tachometer ukázal vyše 1.200 km)
sme mali prvú zastávku v Assisi. Mesto preslávené zvlášť sv.
Františkom a sv. Klárou. Po rannej hygiene a raňajkách „z domu“
sme si prezreli baziliku St. Maria degli Angeli, ktorá zastrešuje
i celu, kde zomrel sv. František i malý kostolík Porciunkula, okolo
ktorého sa viažu počiatky františkánskej rehole. Práve v tomto
kostolíku sme mali sv.omšu. Potom miestnou dopravou sme sa
previezli do „starého“ Assisi. Tu sme navštívili Baziliku sv. Kláry
s hrobom svätice i s krížom, pri ktorom počul sv. František
v rozpadajúcom sa kostole sv. Damiána slová Ježiša „oprav mi
môj dom“. Ďalej sme si pozreli Katedrálu − Dóm sv. Rufína, kde je
i krstiteľnica, kde boli sv. František i sv. Klára pokrstení; rodný
dom sv. Františka, kde zaujalo i „väzenie“, kde malého Františka
zatvárali, keď neposlúchal; námestie, starú katedrálu, benedik−
tínske opátstvo sv. Petra a svätou bránou sme vstúpili do troj−
podlažnej Baziliky sv. Františka. Boli sme nadšení jej architektú−
rou, krásnou freskovou výzdobou (hlavne fresky od Giotta), rôz−
nymi pamiatkami po sv. Františkovi a hlavne sme v modlitbe roz−
jímali pri jeho hrobe. Žiaľ odpoludnia zosilnel dážď a tak na assis−
ký hrad sme už nevystúpili. Čakalo nás ešte skoro 200 km do
Ríma, kde sme ešte večer navštívili Slovenské pápežské kolégium
sv. Cyrila a Metoda. V kaplnke nám pán rektor porozprával históriu,
pomodlili sme sa i zaspievali, sestričky nám pripravili malé občer−
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stvenie a bolo možné si zakúpiť i lacnejšie devocionálie i suveníry
z Ríma. Po asi dvojhodinovej návšteve sme odišli na ubytovňu, kde po
noci strávenej v autobuse a namáhavom dni dobre padol odpočinok.

Rím
V utorok po raňajkách šikovne do metra a stanica „Kolose−
um“. Prezreli sme si túto starobylú pamiatku, pofotili a smer Bazi−
lika sv. Klimenta, kde sme mali o 9.30 sv. omšu. Prezreli si hrob
sv. Cyrila, uctili jeho ostatky, zaspievali i pomodlili sa predovšetkým
za náš národ a zachovanie daru viery. V Bazilike sv. Petra
v okovách sme zvlášť obdivovali nádhernú Michelangelovu so−
chu Mojžiša a tiež si uctili okovy, ktoré mal sv. Peter vo väzení
v Jeruzaleme. Okolo cisárskych fór sme prešli na Benátske ná−
mestie, kde okrem iného je mohutný pamätník „oltár vlasti“ Vikto−
ra Emanuela II., vystúpili sme na vŕšok Kapitolu, kde sídli „primá−
tor“ Ríma a navštívili nádherný kostol Panny Márie Aracoeli, kde
pri drevenej soške malého Jezuliatka sme si spomenuli i na Via−
noce. Potom sme zostúpili k Rímskemu fóru a cestou pokračovali
k Lateránskej bazilike. Po obedňajšej prestávke sme kľačiačky za
modlitby bolestného ruženca vystúpili po svätých schodoch, obdi−
vovali lateránsky obelisk plný hieroglyfov, krstiteľnicu a vstúpili svä−
tou bránou do „Matky všetkých kostolov v Ríme i na svete“ Late−
ránskej baziliky. Mali sme dostatok času na jej prehliadku i na
dlhšiu modlitbu. Na záver dňa sme si prezreli ešte Baziliku sv.
Kríža v Jeruzaleme, kde sú viaceré relikvie týkajúce sa Ježišovho
utrpenia a smrti. Potom opäť metro, ubytovňa, večera a spánok.
Streda dopoludnia − audiencia so Svätým Otcom Františkom
na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Bol to skutočný zážitok a keď
išiel v papamobile, tak viacerí sme ho videli vo vzdialenosti len pár
metrov. Po skončení audiencie sme prešli svätou bránou do azda
najznámejšej baziliky všetkých bazilík − Baziliky sv. Petra. Asi len
ťažko sa dá opísať, čo koho najviac zaujalo − Michelangelova pieta,
Berniniho baldachýn, hrob sv. Jána Pavla II., rôzne náhrobky, krásne
mozaiky, sochy, mohutná kupola,... Vystúpili sme aj na kupolu,
odkiaľ sme mali fantastický výhľad na celý Rím a zostúpili i k hrob−
kám pápežov, kde sme zvlášť pri hrobe sv. Petra prosili o prehĺbe−
nie viery. Tí, ktorým sa ešte chcelo šľapať sme si zašli k anjelské−
mu hradu. Z Vatikánu sme sa potom metrom presunuli na hlavnú
železničnú stanicu Termini a odtiaľ peši ku kostolu redemptoristov,
kde je obraz Matky Ustavičnej pomoci; ku kostolu sv. Praxedy
(videli sme stĺp, pri ktorom bol Pán Ježiš bičovaný), ktorý je spoje−
ný s kláštorom, kde sv. Cyril a Metod bývali počas pobytu v Ríme
(sv. Cyril tu zomrel) a potom k ďalšej bazilike − hlavnej mariánskej
Bazilike Santa Maria Maggiore, v ktorej boli schválené liturgické
knihy v staroslovienčine a kde sa i prvýkrát slúžila sv.omša v tejto
reči. Tu sme i my o 17.30 mali sv. omšu a tiež sa pomodlili pri
obraze Panny Márie „Salus populi Romani“. Bol už večer a tak sa
viacerí už vrátili na ubytovňu, no asi pätnásti sme si pozreli ešte
nočný Rím po trase (asi 6 km): Fontána di Trevi, Panteón, Piazza
Navona, parlament, Piazza Colona, Korzo, Španielske námestie
a Piazza del Popolo, kde sme nastúpili na metro a unavení ale plní
krásnych zážitkov, prišli na ubytovňu. Večera (hlavne teplá poliev−
ka) i spánok boli oblažujúce.
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Vo štvrtok sme išli našim autobusom do katakomb sv. Kalixta.
Tu sme v kaplnke mali sv. omšu a navštívili sme kostolík Domine
Quo Vadis. Potom sme sa premiestnili do opátstva Troch prame−
ňov, kde bol sťatý sv. Pavol a odtiaľ do Baziliky sv. Pavla za
hradbami. Svätou bránou sme vošli do druhej najväčšej Rímskej
baziliky, kde bol sv. Pavol pochovaný. Udivení sme boli prítmím
alabastrových okien, pozreli sme si vyobrazenia všetkých pápe−
žov, nádherný obrovský svietnik, sväteničku,... a samozrejme
zastavili sme sa i pri hrobe sv. Pavla a možnosť bola i na dlhšiu
modlitbu. Potom sme sa vydali na asi 70 km cestu do Nettuna.
Zastavili sme sa v dome, kde sv. Mária Goretti bola zavraždená
i v kostole, kde je pochovaná. Nadchol nás i veľký cintorín ame−
rických vojakov z 2. svetovej vojny. No a nakoľko Nettuno je prí−
morské mesto, tak sme si nenechali ujsť more, kde sme si zo dve
hodiny dobre zaplávali. Nakoľko už cestou do Nettuna sa nám
pokazila klimatizácia, tak cesta späť nebola moc príjemná. Spo−
tení sme došli na ubytovňu. Odpočinok padol dobre, no vodiči sa
snažili opraviť klimatizáciu a tak moc nespali.
Piatok. Nakoľko klimatizácia sa nedala opraviť, tak autobus
musel ísť do servisu. My namiesto cesty do San Giovanni Rotondo
(ktoré je späté so sv. Pátrom Piom), sme museli zvoliť náhradný
program v Ríme. Po neskorších raňajkách sme mali sv. omšu
a potom niektorí išli na neďalekú plaváreň, časť oddychovala
v priestoroch saleziánskeho domu, kde sme boli ubytovaní, ďalší
išli na nákupy a asi polovica sme ešte išli pozrieť pamiatky − kostol
jezuitov, kde je pochovaný ich zakladateľ sv. Ignác z Loyoly; naj−
väčší gotický kostol Baziliku Santa Maria sopra Minerva, ktorý je
doslova klenotnicou umenia a je tu pochovaná sv. Katarína Sien−
ská i Fra Angelico; opäť Panteón, Piazza Navona, Piazza Colona
i Fontánu di Trevi (mnohí totiž neboli na nočnom Ríme). Po obed−
ňajšej prestávke sme sa vrátili na ubytovňu. Podvečer prišiel auto−
bus z opravy. Klíma síce nefungovala, no ventilátory opravili a tak
večer sme opustili Rím a vydali sa na cestu domov.
V sobotu ráno sme zastavili v Bibione, kde sme mali sv. omšu
a potom sme sa kúpali v mori. Podvečer sme sa zastavili ešte
v Aquleii, kde sme prešli svätou bránou do starovekej baziliky.
Z Aquileie na naše územia prichádzali prví kresťanskí misionári.
Potom nás čakalo ešte asi 700 km cesty domov, kde sme prišli
až po polnoci.
Bola to púť, ktorá vyžadovala si i dosť fyzickej námahy, no
prišli sme plní krásnych zážitkov a duchovne posilnení.
Skalka

A napokon by som vás chcel pozvať v tomto mimoriadnom
Svätom roku milosrdenstva ešte na jednu farskú púť. Bude najkrat−
šia (len niekoľko kilometrov) k najbližšej svätej bráne v našej die−
céze do svätyne sv. Andreja−Svorada a Beňadika na Skalke. Usku−
toční sa v sobotu 8.októbra 2016. Bližší program dáme cez farské
oznamy i internetovú stránku. Viem, že mnohí ste už tu boli, no
pozývam vás na spoločné putovanie farnosti, aby sme sa i takto
posilnili vo viere. Dajte si teda tento termín už do vášho kalendára.
Verím, že sa stretneme v hojnom počte.
Mgr. Ján Vallo
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PRÁVNICKE OKIENKO

Zákonné predkupné právo podielového spoluvlastníka
Súčasný trend v oblasti prevodu spoluvlastníckeho podielu
k nehnuteľnostiam vykazuje znaky podceňovania existencie zá−
konného predkupného práva ostatných spoluvlastníkov. Keďže
porušenie tohto práva nerobí zmluvu o prevode spoluvlastnícke−
ho podielu k nehnuteľnosti zo zákona absolútne neplatnou a ne−
bráni tomu, aby na nadobúdateľa prešlo spoluvlastnícke právo
(vrátane prepisu na katastri nehnuteľností), tak sa predkupné právo
spoluvlastníkov, v prípade prevodu podielu čo len jedného z nich,
často nerešpektuje.
Obsahom uvedeného práva je povinnosť podielového spolu−
vlastníka, aby v prípade prevodu svojho spoluvlastníckeho podie−
lu hoc aj z časti na tretiu osobu, ponúkol prednostne svoj podiel
na odpredaj všetkým ostatným spoluvlastníkom za tých istých
podmienok, za akých chce odpredať tretej osobe. To neplatí
v prípade, ak ide o prevod blízkej osobe t.j. príbuznému v pria−
mom rade, súrodencovi a manželovi.
Pokiaľ sa spoluvlastníci nedohodnú, majú právo vykúpiť po−
diel pomerne podľa veľkosti ich podielov. Ponuka na uplatnenie
predkupného práva sa vykonáva písomným ohlásením všetkých

podmienok zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu. Vyzva−
ný spoluvlastník musí zaplatiť cenu ponúknutú niekým iným, a to
najneskôr do 2 mesiacov, inak právo na uplatnenie predkupného
práva voči doterajšiemu spoluvlastníkovi zanikne, ale voči ďal−
šiemu nadobúdateľovi zostáva naďalej zachované.
Za porušenie predkupného práva sa považuje nielen absen−
cia písomnej ponuky na odkúpenie, ale aj prípad prevodu podielu
na tretiu osobu pred uplynutím lehoty na uplatnenie predkupného
práva vyzvaného spoluvlastníka a tiež aj vtedy, ak sa podiel pre−
vedie na tretiu osobu za podmienok výhodnejších oproti ponuke
resp. za cenu, ktorá bola v ponuke podstatne vyššia.
Vo všetkých týchto prípadoch sa jedná o tzv. relatívnu neplat−
nosť, čo znamená, že dokiaľ spoluvlastníci neuplatnia svoje prá−
vo dovolať sa neplatnosti tejto zmluvy na súde, bude sa na Zmlu−
vu pozerať ako na platnú. Ak tak neučinia v trojročnej premlčacej
lehote, ich právo sa premlčí, a teda po uplynutí tejto lehoty sa už
neplatnosti zmluvy nebudú môcť s úspechom dovolať, ak žalova−
ný spoluvlastník vznesie námietku premlčania.
JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová, advokát

Za drobný stavebný odpad si občania od júla zaplatia
Od 1. januára 2016 je platný nový zákon o odpadoch, ktorý
nariadil mestám a obciam povinnosť zaviesť tzv. množstvový zber
drobného stavebného odpadu.
Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý vzniká pri prerábaní
nehnuteľnosti a občan si túto prerábku robí svojpomocne. Odpad
mohol doteraz odovzdávať vo dvore obecného úradu bezplatne.
Od 1. júla 2016 odovzdanie takého odpadu bude spoplatnené
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 a Dodatku
č. 3 Obce Trenčianska Teplá o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzba
poplatku za drobný stavebný odpad je 0,053 eura/kg (t. j. 53 eur/t).
Možnosť odovzdať drobný stavebný odpad budú mať občania
dvakrát do mesiaca každú druhú stredu v čase od 8,00 hod. do
17,00 hod.. Po privezení drobného stavebného odpadu v príves−
nom vozíku či vo vreciach a predložení občianskeho preukazu,
obsluhujúci pracovník odpad odváži na váhe a občan odpad vy−
loží na určené miesto. Potom v kancelárii pracovníčky poverenej
na výber poplatku tento v hotovosti zaplatí, o čom mu bude vy−
stavený príjmový pokladničný doklad.
Drobný stavebný odpad je možné odovzdať po predložení
občianskeho preukazu aj priamo na skládke LUŠTEK Dubnica

nad Váhom, č. tel. 0903/718 100, v pracovných dňoch v čase od
7,00 hod. – 15,00 hod..
Pri väčších prerábkach si musí každý občan objednať prista−
venie veľkoobjemového kontajnera u spoločnosti Marius Peder−
sen, a. s., Trenčín, č. tel. 032/640 13 40. Vtedy občan zaplatí
náklady za prepravu kontajnera, ako aj sadzbu za odovzdanie
drobného stavebného odpadu priamo spoločnosti realizujúcej zber.
Veríme, že povinnosť ktorá vznikla platnosťou nového zákona
o odpadoch spoločnými silami zvládneme. Dúfame, že občania obce
budú zodpovední voči životnému prostrediu a nebudú zakladať čier−
ne skládky. Chceme mať peknú, čistú obec a nezabúdajme na to,
že vzniknuté čierne skládky je povinná odstrániť obec, čo znamená
zvýšené náklady, ktoré sa premietnu do miestneho poplatku za ko−
munálne odpady a drobné stavebné odpady pre každého občana.
Harmonogram zberu drobného stavebného odpadu:
14.09.2016
09.11.2016
28.09.2016
23.11.2016
12.10.2016
07.12.2016
26.10.2016
21.12.2016
Žiadame občanov o dodržiavanie uvedeného harmonogramu
zberu drobného stavebného odpadu.

BUENOS DÍAS!
Veru, nie celý svet hovorí po anglicky!
Zdravíme Vás po španielsky. Dobrý deň!, už v tejto
základnej konverzačnej fráze počuť ľahkosť španielske−
ho bytia, stačí si predstaviť príjemné zážitky z dovolen−
ky v Španielsku alebo hlas niektorého z obľúbených po
španielsky spievajúcich interpertov. Láka Vás šíry špa−
nielsky svet a najradšej byt ste sa pustili do jeho pozná−
vania v Mexiku a skončili na cípe Južnej Ameriky v Oh−
ňovej zemi či na Veľkonočných ostrovoch? Na veľké
dobrodružné poznávanie, a tiež na pohodlnejšie prežitie

letnej dovolenky na Malorke, Kanárskych ostrovoch,
v Andalúzii alebo kdekoľvek inde v Španielsku môžete
ísť jazykovo vyzbrojený, Vy, aj Vaši blízki!
V Trenčianskej Teplej, pod vedením lektorky, sa mô−
žete naučiť základy jazyka, rozšíriť si už nadobudnuté
jazykové zručnosti, naučiť sa komunikovať po španiel−
sky a vycestovať s tým, že zvládnete základnú konver−
záciu na recepcii hotela, v obchode, na letisku.
Individuálni záujemcovia aj skupinky sú vítané. Kon−
takt na lektorku: 0949 217 23
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Máme koniec leta, koniec
prázdnin a letných dovoleniek a
nadišiel aj čas poohliadnuť sa a to z
pohľadu činnosti Trenčianskej elek−
trickej železnice, n.o.
Od posledného vydania občasníka Trenčianska elektrická želez−
nica, n.o. zorganizovala tri nostalgické tématicky ladené jazdy elek−
tričky podľa plánu jázd pre rok 2016 a to 7. mája 2016 Svätoflorián−
sku električku, kde sa tak ako po minulé roky zúčastnili hasičské
dobrovoľné jednotky z okolia a predviedli tak svoju techniku od naj−
starších vozidiel až po vozidlá používané v súčasnosti. Chcel by
som sa aj touto formou poďakovať všetkým dobrovoľným družstvám
za ich účasť a podporu. Hasičom z Trenčianskej Teplej ďakujeme
za ukážku hasenia požiaru osobného motorového vozidla. Počasie
nám konečne prialo a za slnečného a trochu veterného počasia sa
teda zúčastnilo veľké množstvo návštevníkov a „zvedavcov“. Elek−
tričky spolu s našou Karosou previezli spolu 935 návštevníkov.
Nasledovala už obvykle dobre navštevovaná jazda električky
k medzinárodnému dňu detí 4. júna.2016. Tu si na svoje prišli deti
a všetci, kto si rád pozrie historické osobné autá a motorky. Tento rok
ich bolo neúrekom a veru bolo na čo pozerať a bolo možné sa odviezť
veteránom počas tradičnej súbežnej jazdy. Počasie bolo takmer letné
a za podujatie sme previezli 1254 záujemcov o jazdy električkou. Ani
model starej električky sa nedal zahanbiť a počas oboch akcií previez−
la spolu viac ako 700 záujemcov a najazdila 26 km.
Tretím podujatím 26. júna 2016 boli jazdy pri príležitosti 107. výročia
od spustenia dopravy na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Tepli−
ce. Účasť na tomto podujatí poznačilo počasie, ktoré svojou extrémnou
horúčavou odradilo takmer každého a odrazilo sa to aj na počte náv−
števníkov, kde sa číslo prevezených osôb vyšplhalo na extrémnych
363. Bola to veľká škoda, lebo boli pre návštevníkov pripravené histo−
rické autobusy Škoda 706 RTO prezývaná ponorka, vajíčko, knedľa
a krásny autobus ŠD 11. Tieto premávali súčasne s odchodmi električ−
ky a záujemcovia sa nimi mohli odviezť. Do súbežnej jazdy sa pridali aj
naše dva autobusy Karosa 732 a GT 11. Mohli ste tak vidieť autobusy
od roku výroby 1970 do 1996. Všetky tieto typy vozidiel sa stretávali
počas svojej prevádzky so súčasnými električkami.
Ukončením nostalgických jázd sme zahájili 2. júla 2016 pravidel−
nú letnú víkendovú prevádzku. Jedná sa v poradí už o druhý rok
pravidelnej prevádzky električky, ktorú finančne podporili TSK, Obec
Trenčianska Teplá a oblastná organizácia cestovného ruchu Tren−
čianske Teplice. V tomto roku sme nič neponechali na náhodu.
Cestovný poriadok sme upravili podľa skúseností z roku 2015
a letnú prevádzku sme podporili rozsiahlou reklamnou kampaňou
za pomoci TSK, formou reklamy na vybraných autobusoch spoloč−
ností SAD Trenčín a Prievidza. Autobusy sme vyberali podľa traso−
vania liniek a tak ste sa o podujatiach a letnej prevádzke električky
mohli dočítať na autobusoch od Bratislavy, cez Bánovce nad Bebra−
vou, Prievidzu, Handlovú až po Žilinu. Mediálne nás podporila RTVS
reportážou priamo z jazdy električky a odvysielanou na rádiu Regi−
na. Naviac letná prevádzka sa už tento rok objavila v cestovnom
poriadku ŽSR a tak ste si spojenie do Trenčianskych Teplíc a späť
vyhľadali aj pomocou internetových vyhľadávačoch. Významnou
mierou nám pomáhala aj propagácia formou našej internetovej strán−
ky a za spravovanie tejto stránky patrí veľká vďaka nášmu kolegovi
Mgr. Jaroslavovi Filovi. Možno ste si všimli, že sa nám po 4 rokoch
podarilo zaregistrovať doménu s názvom www.trez.sk, ktorá funguje
súbežne s predošlou stránkou www.trezka.sk.
Táto snaha sa vyplatila a priaznivo sa odzrkadlila na obsaditeľ−
nosti spojov. Dňa 4.9.2016 sme letnú víkendovú prevádzku ukončili
a už dnes môžeme konštatovať, že sme previezli 6202 osôb, čo je
o 2200 osôb, alebo ak chcete o 50% viac ako pri minuloročnej pre−
vádzke. Naviac tohto ročné leto sa s nami počasie poriadne pohrá−
valo a striedalo sa od tropických horúčav okolo 23 − 35 stupňov po
daždivé počasie 16 − 19 stupňov. V prvej tretine mesiaca august
2016 sme sa pre vysoký záujem o jazdy električkou rozhodli vypra−
vovať súpravu spojených dvoch električiek, čo prispelo k vyššiemu
komfortu cestovania.
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Chcel by som sa aj touto for−
mou poďakovať návštevníkom za
ich záujem o železničku, priaznivé
reakcie na letnú prevádzku, dobrú
náladu a mnoho inšpiratívnych nápadov,
z ktorých určite budeme čerpať do budúcna, aby sme tak prispeli
k zlepšeniu našich služieb. Poďakovanie patrí aj personálu TREŽ,
n. o. Menovite Michalovi Mikulíkovi a Martinovi Bielikovi za službu
počas celej víkendovej prevádzky a aj našim sprievodcom Martine
Liščákovej, Elene Cabalovej a Ľubošovi Pavlačkovi za služby počas
prevádzky električiek spojených do súpravy. Táto skvelá partia opäť
ukázala, že sa dá do hromadnej prepravy cestujúcich priniesť sluš−
nosť, ústretovosť a ochota venovať sa našim cestujúcim.
O spokojnosti našich návštevníkov svedčia aj priaznivé ohlasy či
už osobné, alebo písomné. Personál tak po týždni strávenom v za−
mestnaní, namiesto víkendových letných radovánok venoval svoj
voľný čas tejto krásnej železničke.
Počas letnej pravidelnej prevádzky sme vykonali jazdu 160 vla−
kov a odjazdili bezmála 1000 km bez jediného zmeškaného spoja,
bez jedinej mimoriadnej udalosti, prevádzkovej poruchy a neschop−
nosti 65−ročných električiek. Aj to je vizitka starostlivosti o technický
stav týchto už historických vozidiel.
Taktiež sme vykonávali aj prevádzkovú údržbu koľajiska, budo−
vy depa a okolia depa. Popri tom všetkom pracujeme na rozsiahlej
oprave električky 411 902, kde sa nám po prieťahoch podarilo za−
bezpečiť odborné presústruženie jazdného profilu náprav v predpí−
saných toleranciách pre elektrické motorové jednotky. V súčasnosti
už pomaly montujeme späť nápravové ložiská, pričom sme museli
zabezpečiť 1 ks nového ložiska, ktoré sa však už bežne nevyrába
a bolo teda dodané na objednávku. Rovnako čakáme na vyrobenie
dnes už atypických kužeľových medzikruží, ktoré sú súčasťou osa−

denia ložísk. Máme rozbehnutú aj spoluprácu s externou firmou pre
galvanické pokovanie a odliatie kompozitných tlapových ložísk pod−
ľa skúseností kolegov z klubu, ktorá opravovala parný rušeň
a v podstate aj oni sa u týchto rušňov stretli s podobnými prevádz−
kovými poškodeniami kompozitných ložísk ako na našich električ−
kách. Všetko trochu skomplikoval vek električiek, dostupnosť kvalit−
ných materiálov za rozumnú cenu a hlavne čas dovoleniek v dodá−
vateľských výrobných závodoch a firmách. Je to škoda, lebo tretiu
električku potrebujeme uviesť čím skôr do prevádzky, no nie však na
úkor kvality opravy. Čaká nás teda ešte kus práce a popri všetkých
povinnostiach to nebude ľahké.
V sobotu 10. septembra 2016, teda počas uzávierky občasníka
usporiadame podľa plánu jázd podujatie „Električkou na súťaž vo
varení guláša“, po ňom ešte dve podujatia a to 19. novembra 2016
jazdu pri príležitosti „Dňa významnej osobnosti kraja“ a 3. decembra
2016 obľúbenú „Mikulášsku električku“.
Verme, že nám počasie bude priať a podujatí sa zúčastní veľa
návštevníkov.
Za Trenčiansku elektrickú železnicu Vás na pripravované podu−
jatia srdečne pozývam a s celým kolektívom sa tešíme na Vašu
návštevu.
Dušan Nosál, riaditeľ TREŽ, n.o.
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číslo 2 − september 2016

NEDEĽNÉ HUDOBNÉ POPOLUDNIA

NGO Nemšová 10. júla 2016

Hruštinec a Chlebana 24. júla 2016

DH Lieskované 7. augusta 2016

ĽK Huncúti 21. augusta 2016

Súrodenci Kundovci a E. Sýkorová 21. augusta 2016
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