INFORMÁTOR OBYVATEĽOV OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ
Ročník 28

September 2018

Číslo 2

www.trencianskatepla.sk

Nepredajné

Foto z kultúrnych akcií našej obce

www.trencianskatepla.sk

2

Zaèiatok školského roku je predzvesśou jesene .....
Akosi rýchlejšie plynie čas a zdá sa, že len včera začali
prázdniny a dnes už deti „zarezávajú“ v školských laviciach.
Opäť sme sa prehupli do druhého polroku a postupne vyhodnocujeme, čo sa zrealizovalo a čo nás čaká v druhom
polroku.
Začal sa nový školský rok a s tým i povinnosti nielen pre
školákov. Každoročne sa snažíme vylepšovať podmienky
pre deti, tak materiálovým zabezpečením, ako i zlepšením
prostredia investičnými akciami. Tento rok sme opravili
v základnej škole trávu na multifunkčnom ihrisku a čaká nás
realizácia projektu „špeciálne učebne“, na ktorý sme dostali
finančnú podporu.
V materskej škole stále čakáme na posúdenie projektu
rekonštrukcie, resp. jeho opätovné predloženie.
Napriek tomu, že už po obci prebiehajú volebné hry,
snažíme sa sústrediť na realizáciu úloh, ktoré sme naplánovali na tento rok.
Postupne pripravujeme úpravu územného plánu. Dali
sme možnosť občanom, aby sa vyjadrili tak k rozvoju obce,
ako i svojim vlastným záujmom. Všetky požiadavky občanov
vyhodnocujeme, aby sme čo najlepšie pripravili technický
návrh doplnku územného plánu. Následne okresný úrad
vydá „stavebné povolenie“, t. j. strategický dokument na
úpravu územného plánu v obci. Po jeho vydaní sa začne
proces vyhodnocovania požiadaviek tak štátnych orgánov,
ako i občanov. Predpokladám túto úlohu dokončiť najskôr
do polovice roku 2019.
Obec i v druhom polroku pokračuje v zabezpečení rozvojových programov s dôrazom na infraštruktúru. Rozvoj
výstavby rodinných domov patrí medzi priority. Územia, ktoré

v súlade s územným plánom sa postupne vypĺňajú novými
nehnuteľnosťami. Infraštruktúru, t. j. cesty, inžinierske siete,
chce obec dotiahnuť do týchto území. Dokončili sme cestu
pri škôlke, na ulici Teplickej sa dobudoval chodník a verejné
osvetlenie. Dobudováva sa most cez Tepličku, do územia za
potokom bude umožnený ďalší vstup bez kritického stavu
a s perspektívou na desiatky rokov. Dnes je posudzovanie
mostov aktuálne a cielene sa posudzujú mosty, nielen na
Slovensku, ale i v Európe. Tento náš most posúdil odborník
na mosty ešte v roku 2008 ako kritický. Aj to bol dôvod na
jeho rekonštrukciu.
Nezabúdame i na riešenie na ulici Podhájska. Snažíme
sa postupne odkupovať nehnuteľnosti, s cieľom zabezpečiť
poriadok a zlikvidovať nehnuteľnosti, ktoré protizákonne
obývajú neprispôsobiví občania. Možno sa zdá, že to dlho
trvá, verte, že na tom intenzívne pracujeme. Realizácia projektu cyklotrasy, na ktorú sme dostali nenávratný príspevok
z ministerstva, napomôže vyčistiť uvedenú lokalitu.
Jeseň roku 2018 je potrebné využiť na prípravu a spracovanie koncepcie komunálneho odpadu. Legislatíva veľa
nenapomáha riešeniu. Zákon má veľa pripomienok, ktoré
však vychádzajú z praxe a z toho, čo v tejto oblasti obce robia. Treba dať hlavy dokopy a pripraviť riešenie v prospech
občanov obce. Napomáha nám monitorovanie kamerovým
systémom, pretože nie všetok odpad pochádza od našich
občanov.
September každoročne je časom i hodovania, čas stretnutí v rodinách, či so známymi. Spoločne si želám, aby sa
nám darilo naplniť úlohy a požiadavky, ktoré sme si stanovili
na druhý polrok.
Ing. Milan BEREC, starosta obce

Naša republika
V tomto roku si pripomíname mnoho významných výročí
v dejinách našej republiky.
Jedným z týchto výročí je vznik Česko-Slovenského štátu
v roku 1918. Obrovský národný útlak v rámci habsburského
mocnárstva - vtedajšieho Rakúsko - Uhorska proti ktorému
bojovali už v 19. storočí štúrovci a kvôli ktorému odchádzalo z vlasti veľa Slovákov, najmä za prácou do Ameriky.
Tu Slováci spoznávali, čo je to sloboda a demokracia, postupne zakladali náboženské, národné, hospodárske spolky
a zároveň prichádzali k úvahám k založeniu vlastného
štátu. Po vypuknutí 1. svetovej vojny sa začalo uvažovať
o najvhodnejšom štátoprávnom postavení Slovákov a prevládla myšlienka spolužitia s českým národom. Už v máji
1907 v Clevelande bola založená Slovenská liga v Amerike,
ktorá podporovala emancipačné snahy slovenského národa na vytvorenie vlastného štátu. 22. októbra 1915 bola
uzatvorená dohoda s českým národným združením o usporiadaní spoločného štátu s úplnou národnou autonómiou
Slovenska. Clevelandská dohoda bola 31. mája 1918 nahradená Pittsburskou dohodou o spoločnom štáte - republike
Česko-slovenskej. Pre nás občanov Trenčianskej Teplej je
tento dokument významný tým, že jedným z podpísaných
na tejto dohode bol aj náš rodák - Matúš Gazdík. Princípy
Pittsburskej dohody však Česi akceptovali až na jeseň
1938.

Jedným z významných dejateľov usilujúcich sa o spoločný
štát Čechov a Slovákov bol M. R. Štefánik, ako aj kňaz Andrej Hlinka - signatár martinskej Deklarácie Slovenského
národa prijatej 30. októbra 1918 po vyhlásení ČSR dňa 28.
októbra 1918. Dlhá bola cesta k vytvoreniu federalizácie
spoločného štátu v roku 1968, k novembrovým zmenám
v roku 1989, k prijatiu zvrchovanosti 17. júla 1992 a najmä
zavŕšenie týchto procesov 1. januára 1993 vznikom Slovenskej republiky ako samostatného suverénneho štátu.
V rámci spomienky na tieto významné výročia sa konalo
aj matičiarske podujatie spriatelených matičných odborov zo
Štúrova a Trenčianskej Teplej 19. mája u nás v zasadačke
požiarnej zbrojnice. Privítali sme takmer 40 našich spriaznených duší z „Dolnej zeme“, medzi ktorými nechýbali
vzácni hostia z maďarskej obce Mlynky a Senváclav Marta Demjénová, predsedníčka Slovenskej samosprávy
v Mlynkoch a predsedníčka Združenia Pilíšskych Slovákov
a tiež Rudolf Fraňo - spisovateľ, prekladateľ a regionálny
historik, predseda samosprávy v Senváclave. Samozrejme
aj Štúrovčania zastúpení predsedom mestskej odbočky
Jaroslavom Janókom a tajomníčkou Máriou Vavreczkou.
Príjemné posedenie spestrili aj veselí muzikanti - harmonikár zo Štúrova Pavol Bakulík, s ozembuchom Janko
Machai, naši členovia - harmonikár Jozef Johaník, s husľami
Jozef Farkašovský, nuž a samozrejme členovia folklórnej
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skupiny Teplanka.
Prežili sme krásne popoludnie umocnené spoločnými
záujmami, spomienkami a nádherným medzinárodným
priateľstvom.
Prípravou pohostenia pre všetkých prítomných sa
vynikajúco zhostila pani Marta Pupišová i so svojou „zohratou“ partiou matičiarov, za čo im patrí veľké poďakovanie.
Poďakovanie tiež patrí našim sponzorom tohto kultúrnospoločenského podujatia - pánovi Gazdíkovi, pánovi Hôrkovi, obecnému úradu a TREŽ-ke, ako i reštaurácii Fanúšik
v Dubnici nad Váhom.
Pevne veríme, že naše matičiarske priateľstvo neutíchne a v budúcom roku navštívime našich priateľov zase
v Štúrove.
Naše matičiarske aktivity v tomto roku pokračovali 21. júla sme si pripomenuli významné výročia návštevou
Košarísk pri príležitosti narodenia M. R. Štefánika, návštevou
Bradla, oslavami sviatku Deň ústavy, návštevou Národného
cintorína v Martine a samozrejme tiež reprezentáciou tak
Matice slovenskej, ako aj obce Trenčianska Teplá rôznymi
vystúpeniami folklórnej skupiny Teplanka v našom regióne.
Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianska Teplá

Obecný úrad Trenèianska Teplá
oznamuje občanom,
že v dňoch
26. 9. 2018 (streda)
v čase od 7,30 - 17,00 hod.
27. 9. 2018 (štvrtok) v čase od 7,30 - 15,00 hod.
28. 9. 2018 (piatok)
v čase od 7,30 - 12,00 hod.
sa uskutoční
vo dvore Obecného úradu v Trenčianskej Teplej
a vo dvore Starej školy v m. č. Dobrá

ZBER
NEBEZPEČNÝCH ODPADOV
► obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
(obaly od farieb, lakov a pod.)
► 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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Rozprávkovo - taneèné
dopoludnie v MŠ
Rozprávkovo - tanečné dopoludnie sa uskutočnilo 19.
apríla 2018. Boli naň pozvaní starí rodičia našich detí
s cieľom spríjemniť im deň a hlavne porovnať ich detstvo
a detstvo ich vnúčat.
Akcia patrila do plnenia úloh z projektu MŠ „Prevencia
proti kriminalite - cesta nie je ihrisko”.
Po privítaní a krásnom rozprávkovom tanci detí z triedy
„Lienok” na pieseň „Zlatovláska” sme sa v rozhovore zamerali na dobu nedávno minulú, na detstvo starých rodičov.
Rozprávali sme sa a porovnávali aké hry - život - zvyky
- tradície a kriminalita bolo v dobe ich detstva a aké sú teraz, v detstve ich vnúčat. Porovnávali sme život na dedine,
v meste a hovorili sme o spolupatričnosti rodiny.
Poviete si - náročná téma pre malé deti. Nepodceňujte
našich Šikulkov a Šikulky, ktorí chápu súvislosti a rodinné
vzťahy, samozrejme primeranou formou ich veku.
Ako vzácni hostia od MŠ na ,,Rozprávkovo - tanečné
dopoludnie” prijali pozvanie aj pani Uherková a pán Johaník, ktorí boli oblečení v tradičnom teplanskom kroji. Porozprávali nám z akých častí sa kroj skladá, o dobe, v ktorej
sa kroje nosili a podelili sa aj o zážitky zo svojho detstva.
Samozrejme, že nám aj zaspievali a zahrali naše ľudové
piesne.
Počas občerstvenia sme si všetci pozreli DVD záznam
rozprávky ,,Červená Čiapočka”, ktorú v roku 2009 nahrali
pani učiteľky z našej MŠ v rámci projektu ,,Poklady detstva ukryté v spomienkach našich starých a prastarých
rodičov”.
Po rozprávke sme sa všetci spoločne naučili tanček na
pieseň ,,Vŕšok - dolina”, deti zaspievali pieseň ,,Bola babka
- mala capka” a zarecitovali básničku ,,Múdry dedko”.
Čerešničkou dopoludnia bola úžasná zábava, kde väčšina
starých rodičov so svojimi vnúčatami spolu s pani učiteľkami
Ivetkou a Natálkou tancovali a spievali ľudové piesne pod
taktovkou pána Johaníka a pani Uherkovej.
Ďakujeme všetkym zúčastneným a prajeme im veľa zdravia a sily, aby sa aj na svojich rodinných stretnutiach mohli
v dnešnej uponáhľanej dobe zastaviť v čase a vzájomne
prežívať chvíle plné lásky, úcty a pokore k ich životnej
múdrosti.
za kolektív MŠ uč. I. Rindáková
MÚDRY DEDKO
Vieš babička - čo to je?
Choď, dedko ti odpovie.
Keď mamička povie - áno
a otecko - nie, dedko rozhodne!
Prečo dedko rozhodne?
Preto, lebo dedko všetko vie!
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5 ROKOV PRE NAŠU DEDINU
Nechce sa mi to veriť, ale občianske združenie Pre
našu dedinu oslávilo tento rok na jar už svoje piate narodeniny. Vzniklo s cieľom pomáhať iniciatívnym jednotlivcom a nadšeným kolektívom realizovať ich myšlienky po
administratívnej a finančnej stránke. Presne takto som
sa stal súčasťou tohto združenia aj ja. Mal som taký sen.
Aby sa v mieste, kde majú chotáre k sebe najbližšie - na
Suchých potekoch - stretli rodáci z Dobrej, Teplej a Opatovej. Odhodlával som sa k tomu niekoľko rokov, ale poviem popravde, nenabral som sám odvahu. Zorganizovať
takéto podujatie, to nie je len zobrať chleba a špekačky do
ruksaku. Keď človek niečo robí pre ľudí, berie na seba kus
zodpovednosti, musí povybavovať kopec povolení, zohnať
peniaze, dobre to spropagovať... V roku 2015 možno zhoda
náhod, možno dobrá konštelácia hviezd zapríčinila, že sa
o mojom nápade dozvedeli v združení Pre našu dedinu. Pre
rok 2016 požiadali na realizáciu 1. ročníka stretnutia rodákov o dotáciu z rozpočtu Obce Trenčianska Teplá. Tá,
kladúc dôraz na upevňovanie života v komunite a budovanie
dobrých medziľudských vzťahov, žiadosť podporila. Spolu
s Nadšencami kultúry a športu (teraz už Dobrými Dobranmi), ktorí pripravili perfektný program pre deti, sa podarilo
spraviť skvelé stretnutie pre všetky generácie. Tak to bolo aj
v roku 2017. Tento rok nám to celkom nevyšlo, tak, ako sme
si priali. S ohľadom na bezpečnosť účastníkov sme kvôli

Noc v škôlke
V posledný deň v škôlke bol výnimočný. Deti ráno prišli
do Materskej školy a ostávali tu až do soboty rána. Deti
sa hrali na šk. dvore, potom spolu s pani učiteľkou Gitkou,
Luckou a Natálkou súťažili, pretekali a bláznili sa na
školskom dvore. Večer ich čakala úžasná diskotéka, farebné svetla svietili, hudba hrala deti sa bláznili a tancovali.
Všetci sme si to užívali. Keď sa úplne zotmelo, deti hľadali
poklad. Našli plnú truhlicu šperkov, hračiek a prekvapení.
V sobotu ráno si rodičia deti prišli vziať domov. Noc
v škôlke bola úžasná ☺. Za kolektív Natália Masaryková

vrtochom počasia stretnutie spravili v Starej škole v Dobrej
a v konečnom dôsledku to bol nápad dobrý (aj keď zo
začiatku, chlapsky priznávam, sme boli trocha v rozpakoch). Zabavili sme sa pri tónoch Dobranky a harmonikového kvarteta, guláš zožal úspech - zjedol sa do dna a pivo
malo tú správnu teplotu. To, že podujatie splnilo svoj účel
dokazuje situácia, ktorej som tam bol svedkom - stretnutia
dvoch kamarátov, ktorí sa nevideli takmer 40 rokov.
A ešte odkaz pre tých, ktorí stále hľadajú dôvody prečo na
takéto podujatia neísť - neváhajte veď mnohokrát prežijeme
krásne chvíle zrovna tam, kde ich nečakáme.
Ale, aby som nepísal len o zábave, činnosť združenia to
nie sú len podujatia ako stretnutie rodákov a Katarínske
stretnutie dobranských seniorov. Robíme kopec vecí, ktoré
majú iný charakter, napríklad rôzne dobrovoľnícke brigády,
pre dobranských hasičov sme tento rok spracovali žiadosť
o dotáciu na rekonštrukciu zbrojnice, pre tých, ktorí sa zaujímajú o alternatívne prístupy k životospráve sme zorganizovali besedu a najnovšie sme po administratívnej stránke
zabezpečili vystúpenie FS Teplanka na Agrokomplexe
v Nitre. Budem veľmi rád, ak do tohto zoznamu pribudne
aj nápad niekoho z Vás, kto chcete spraviť niečo pre našu
dedinu a váhate, ako som kedysi váhal ja, ako sa do toho
pustiť. Pustime sa do toho spolu.
Pavol Krátky, OZ Pre našu dedinu

Zlepšenie bezpeènosti
v obci Trenèianska Teplá
V posledných rokoch zaznamenávame v našej obci
nárast negatívnych spoločenských javov, preto sme
v máji 2017 využili možnosť požiadať o dotáciu z Ministerstva vnútra SR na prevenciu kriminality formou vybudovania kamerového systému v obci. Pre veľký záujem
zo strany obcí o takýto druh dotácie nebola naša žiadosť
podporená v plnom rozsahu. Z pôvodného rozpočtu nám
bola schválená suma postačujúca na vytvorenie kompletného technického a programového zázemia, a umiestnenie troch kamier v centre obce. Keďže bezpečnosť
obyvateľov a prevencia kriminality patrí medzi priority
vedenia obce, bolo obecným zastupiteľstvom schválené
rozšírenie kamerového systému o ďalších 8 kamier
z vlastných zdrojov. Vzhľadom na to, že ide o modulárny
bezdrôtový systém, tento môže byť kedykoľvek doplnený
o ďalšie kamery v závislosti od potreby a dostupných
finančných zdrojov.
Sme presvedčení, že realizáciou tohto projektu sa
zvýši bezpečnosť obyvateľov a zníži výskyt negatívnych
javov ako vandalizmu, nezákonného ukladania odpadu,
podomového predaja a podobne. Odstraňovanie následkov takéhoto konania v prípade neznámych vinníkov
stojí obec často nemalé peniaze. V tomto smere sa už
opodstatnenosť kamerového systému preukázala - identifikovali sme v spolupráci s Políciou vďaka nemu pôvodcu skládky odpadu na Vážskej ulici.
Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky“
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MDD
Na MDD sa deti veľmi tešia. Veď ako by to bolo keby nie
☺. Deti ten deň milujú lebo vedia, že je to deň o nich. Nie
len , že si deti v ten týždeň rozprávajú o deťoch z celého
sveta ale sa aj pripravujú na tento deň v podobe básni
a piesní. 1 jún , čiže MDD bol pre nás krásny. Čakalo nás
hudobné predstavenie deda Jara , ktoré deti majú veľmi
radi a vždy sa naňho tešia, pretože si spolu sním zaspievajú. Na Školskom dvore nás čakala živá hudba, ktorú nám
ako vždy spríjemňuje ujo Vilko. Deti sa zabávali a tancovali.
Čakalo ich ďalšie prekvapenie. Do škôlky zavítal ujo zmrzlinár. Deti sa tešili už len keď ho zbadali, lebo ho veľmi dobre poznajú. Patrí mu veľká vďaka , lebo zasponzoroval
zmrzlinu všetkým našim deťom. Po zmrzlinárovi prišli naši
Teplanský hasiči pod vedením Andreja Dobiaša, a patrí im
taktiež veľká vďaka lebo už sú taká naša súčasť. Ukázali
deťom rôznu hasičskú techniku a najväčšiu radosť mali
z húkačky a z vody. Veď prečo sa neosviežiť tak v horúci
deň ako bol tento. Po odpočinku deti aj v popoludnajších
hodinách čakali športové súťaže pod vedením našich pani
učiteliek na šk. dvore. Všetkým patrí veľká VĎAKA.
Náš druhý ročník Olympijských hier z projektu Prevencia proti kriminalite pod názvom „ Cesta nie je ihrisko“ nás
trošička postrašil s počasím ale na šťastie všetko dobre dopadlo a počasie vydržalo.
Zúčastnili sa MŠ: Nemšová Odbojárov, Cirkevná MŠ
Nemšová, Dolná Poruba, MŠ legionárov Trenčín ale i naša
Trenčianska Teplá/ Dobrá.
Deti súťažili v 6 disciplínach, mali z toho veľkú radosť.
Materské školy si od nás odniesli medaile, poháre ale i diplom. Na každé dieťa čakal drobný darček, i občerstvenie. Je
úžasné ako i vďaka takýmto akciám sa spoja rôzne materské školy a majú z toho radosť. Vďakou za celú túto krásne
zorganizovanú akciu nám bol úsmev detí a túžba vrátiť za
zas ... tak dúfam, že čoskoro ☺.
Deti sa umiestnili na takýchto miestach:
1. Disciplína: Kolobežky:
1. miesto: Novotná Katarína - MŠ J. Braneckého Tr. Teplá
2. miesto: Hulenyi Damián - MŠ Odbojárov Nemšová
3. miesto: Kováč Alex - MŠ Legionárska Trenčín
2. Disciplína: „Lyžičky“:
1. miesto: Rabinová Sára - MŠ J.Braneckého Tr. Teplá
2. miesto: Pagáčová Sabína - MŠ Odbojárov Nemšová
3. miesto: Zemanovič Tomáš - MŠ Legionárska Trenčín
3. Disciplína: Beh na 25 metrov:
1. miesto: Verchola Adam - Cirkevná MŠ Nemšová
2. miesto: Seko Viliam - MŠ J. Braneckého Tr. Teplá
3. miesto: Kvačkaj Dávid - MŠ Odbojárov Nemšová
4. Disciplína: Skok do piesku:
1. miesto: Deneš Šimonko - Cirkevná MŠ Nemšová
2. miesto: Kadlec Samko - MŠ Odbojárov Nemšová
3. miesto: Smolka Peter - MŠ Dolná Poruba
5. Disciplína: Skákanie vo vreci:
1. miesto : Bežák Tobias - MŠ Dolná Poruba
2. miesto: Svrbíková Kristína - MŠ Legionárska Trenčín
3. miesto: Božóňová Sabínka - MŠ Odbojárov Nemšová
6. Disciplína: Spoločná prekážková dráha:
1. miesto: Cirkevná MŠ Nemšová
2. miesto: MŠ J. Braneckého Trenčianska Teplá
3. miesto: MŠ Legionárska Trenčín
Hlavný víťaz - najviac umiestnení:
MŠ Odbojárov Nemšová Za kolektív Natália Masaryková

6

www.trencianskatepla.sk

Ve¾konoèné variácie
23. marca 2018

Nede¾né hudobné popoludnia
29. júla 2018 Kamarádi z Hornej Súče

26. augusta 2018 Hornosrnianska dychovka
Teplanská májová pohoda - Senior Vršatec
27. mája 2018

Beseda s Marcelou Laiferovou

Deò matiek
11. mája 2018

www.trencianskatepla.sk
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Skautské prázdniny
Tábor Vlára
V dňoch 2. - 11. júla sa na táborisku Vlára - Vlársky
priesmyk , konal družobný tábor medzi našim 31. zborom
Trenčianska Teplá a 7. zborom Prešov. Tábora sa zúčastnilo
celkom 95 členov z toho 78 detí. Program sa prispôsobil prostrediu táboriska . Nakoniec padlo rozhodnutie,
že téma tábora bude Pravek. Pred táborom si deti spolu
s rodičmi vyrábali kostými pravekého človeka a pripravoval
sa program podobný ako na farme. Deti boli rozdelené do
kmeňov, kde na ich čele stál náčelník kmeňa - starší skaut.
V praveku boli rôzni bohovia, ktorým sa vtedajší ľudia
klaňali. My sme si vymysleli boha ohňa, zeme, vody a vetra.
No najdôležitejší bol boh ohňa, ktorý pračloveku priniesol
dar a to oheň. Od toho sa potom odvíjala aj práca na tábore.
Oheň, ktorý takto získali museli udržiavať, postaviť si príbytok. Dokonca každý kmeň choval aj sliepky. Popritom sa
plnili rôzne úlohy, za čo deti získavali diviačie zuby a koráliky, ako body. Vyhrali tí, ktorí mali najviac zubov a korálikov.
Na tábore sa plnili aj rôzne výzvy. Tento tábor bolo výziev
najviac. Boli to pre najmenších - 7 sekúnd, 12 hodín na jednom mieste, Červený kvet alebo Bosé nohy. Starší plnili Tri orlie perá, 24 hodín na strome a Bosé nohy.
Okrem táborovej praxe a aktivít boli pripravené aj výlety
autobusom. Prešov cestoval do ZOO Zlín a my do archeoskanzenu Modra a do skautského prístavu v Uherskom
Hradišti. Tu sme sa spoznali s domácimi skautmi. Splavovala sa rieka Morava na kajakoch. Odpoludnia sme sa
spoločne schádzali na hrade Buchlov. Bol to super výlet.
Taktiež sa naplánovalo aj kúpalisko v Bánovciach
a v Trenčíne na ostrove, kde sme si vyskúšali plavbu na
Dračích lodiach. Počas tábora sme zažívali spoločné
krásne chvíle, či už pri opekačke, nočných strážach tábora,
či hrách a pri táborovom ohni s gitarou. Tento tábor nám
dal veľa nových poznatkov a skúseností pre obidva zbory.
Veľmi sa všetkým páčilo a tešíme sa na ďalšiu dobrú spoluprácu medzi východom a západom. Myslím si, že naše
vzťahy sa ešte viac utužili a že nás čakajú krásne spoločné
chvíle. Ďakujeme Prešov.

Jamboree Maďarsko 2018
V dňoch 27. júla - 4. augusta 2018 sa konalo ďalšie medzinárodné stredoeurópske Jamboree v Maďarsku v meste
Dunaujváros, neďaleko Balatonu. Z nášho zboru sa tohto
stretnutia zúčastnilo päť členov. Po ceste tam sme stretli
veľa ďalších skautov z rôznych kútov Slovenska a skautov

z rôznych krajín, ako napríklad z Česka, Poľska, Anglicka,
Rumunska, či Írska. Program bol veľmi pestrý a zábavný.
Fakt sme si ho užili. Plavili sme sa po Balatone, navštívili
sme múzeá, či ochutnali tradičný langoš. Samozrejme, skoro každý deň sme sa po obede zašli schladiť k jazeru za
bránou, na ktorom sme sa neskôr plavili na lodiach. Počas
celého týždňa sme mali odlišne zamerané skautské aktivity
aj mimo kemp. Jednou z nich bola aj služba pre verejnosť.
Naša patrola pomáhala v škôlke, ostatní boli rozdelení do
nemocnice a domova dôchodcov. Čaro skautingu sme
zažívali každý jeden deň. V rámci woodcraftu sme sa učili,
ako si vyrobiť povraz zo žihľavy a myslím si, že na ďalšom
tábore aj my si spravíme poschodové postele pre družinu
a pohodlné sedenia, ktoré vôbec nie je zložité vyrobiť.
Krajiny V 4 mali usporiadať vlastné kontingentové párty.
Na programe našej slovenskej párty sa podieľala aj naša
patrola, a to všetko sme plánovali na luxusnej „slovenskej chatke“, kde sme často a radi chodievali. Slovensko
malo stopercentne najlepšiu a istotne s najlepším výberom
hudby. Bolo cítiť skvelú atmosféru a zo všetkého najviac
nás dostalo, keď na plátne na veľkom „stejdži“ premietali
fotky zo slovenských táborov a aj ten náš. Počasie vyšlo.
Na maďarské podnebie sa nám nepodarilo úplne zvyknúť.
Väčšinu týždňa prevládalo ohromné teplo, ktoré párkrát
vystriedal silný lejak, ale aj to k tomu patrí a už čakáme
a tešíme sa na rok 2020 do Gdanska v Poľsku.
Stanislav Vyhlídal - vodca zboru
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Dobrá vec sa podarila
Dňa 20. júla sme na obecnom úrade otvorili list s veľmi
milým obsahom: Rozhodnutím o schválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie odbornej učebne biológie a chémie v našej základnej
škole. Pripravili sme dokumentáciu potrebnú k uzavretiu
zmluvy a požiadali o zmenu harmonogramu. Proces hodnotenia bol zdĺhavý a podľa pôvodného harmonogramu
si mali žiaci učebňu užívať už od minulého decembra. Ak
všetko dobre pôjde, v marci 2019 by mohli využívať pracoviská modernej interaktívnej učebne. Viac o projekte sa
dočítate na internetovej stránke obce.

ZO Slovenského zväzu záhradkárov
v spolupráci
s Obcou Trenèianska Teplá
Vás pozývajú na

VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY,
VČIEL A ICH PRODUKTOV
ktorá sa uskutoční

v dňoch 28 . 9. 2018 - 1. 10. 2018
v zasadačke Obecného úradu v Trenčianskej Teplej

Naše zlatíčka
Deti narodené
od 1. 2. 2018 do 31. 7. 2018
Adrián Berec
Vladimír Behul
Samo Vrábel
Ondrej Pieťka
Krístína Šoltészová
Nela Šandorčinová
Lea Nováková
Terézia Pieťková
Lucia Farulová
Daniela Robotová
Melánia Štefáneková
Bianka Čukanová
Vanesa Mažáriová
Natália Náčinová
Nina Jamborová
Anastázia Lajchová
Katarína Habániková
Vitajte medzi nami

Marco Schmidt
Dušan Bakai
Tobias Kastl
Tomáš Zachar
Juraj Gregor
Oliver Haninec
Bruno Fiačan
Juraj Košík
Šimon Švančara
Alexej Bajcár

Otvorenie výstavy:
28. 9. 2018 (v piatok) o 17.00 hod.
28. 9. 2018 (piatok)
29. 9. 2018 (sobota)
30. 9. 2018 (nedeľa)
1. 10. 2018 (pondelok)

od 17.00 do 20.00 hod
od 10.00 do 20.00 hod.
od 10.00 do 17.00 hod.
od 09.00 do 11.00 hod.

Výstava bude pozostávať:
- výstava ovocia, zeleniny a špecialít zo záhrad
- živé včely a ich produkty
- odborná literatúra
- kvety
Výbor ZO SZZ Trenčianska Teplá pozýva všetkých
občanov na prehliadku vystavených exponátov a degustáciu ovocia.
výbor ZO SZZ

HLÁSENIE PORUCHY
NA VEREJNOM OSVETLENÍ
A MIESTNOM ROZHLASE
Poruchy na verejnom osvetlení
a miestnom rozhlase
je potrebné hlásiť na:
telefónnej linke:
032 / 659 27 09
e-maily:
obecnyurad@trencianskatepla.sk
alebo osobne
na Obecnom úrade v Trenčianskej Teplej
1. poschodie,
číslo dverí 8 - STAVEBNÝ ÚRAD

www.trencianskatepla.sk
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Teplanská májová pohoda

27. mája 2018

Skupina GLADIATOR na Teplanskej májovej pohode

Skautské prázdniny
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Z palety osobností Trenèianskej Teplej
Pedagogička,
publicistka,
príležitostná prekladateľka a národopisná bádateľka PhDr. Irena
Molecová (tiež Irena MolecováVagačová, Irena Molcová) prišla na
svet 9. augusta 1896 v Starej Turej.
Jej otec Michal Vagač Rác (1844 1905) bol potomkom Jána Vagača,
zakladateľa prvej výrobne bryndze
na území Slovenska. Matka Anna
Ježová Párovská pochádzala zo
starej miestnej rodiny. Vagačovci
boli silne národne uvedomelí. Irenini bratia sa do dejín zapísali taktiež: Anton (1878 - 1935) pôsobil ako notár, advokát a námestník generálneho prokurátora v Brne, Alexander (1879 - 1935) prevzal vedenie bryndziarne v Detve,
Leopold (1881 - 1931) bol zverolekárom v Báčskom Petrovaci a Viliam (1887 - 1970) sa dal na cirkevnú dráhu ako katolícky kňaz a člen rádu saleziánov pôsobiaci okrem iného
v Brazílii. Irena Vagačová po základnom vzdelaní v rodisku
vyštudovala učiteľstvo a od roku 1919 vyučovala na Štátnej
chlapčenskej a dievčenskej meštianskej škole v Trenčíne.
12. júla 1923 uzavrela manželstvo s notárom Deziderom
Molecom (1897 - 1972). Jej manžel, taktiež rodák zo Starej
Turej, pôsobiaci v Trenčianskej Teplej v rokoch 1929-1936
okrem iného prispel k regulácii potoka Teplička. Podľa
sprostredkovaných údajov bol na podnet Ireny Molecovej
niekedy začiatkom 30-tych rokov 20. storočia založený prvý
trenčianskotepliansky folklórny súbor.(1) Jeho členovia vystupovali na národopisných dňoch v Trenčianskych Tepliciach (1933, 1934, 1935, 1936 a 1937) a v Piešťanoch
(1936). Teplianku Máriu Pšenákovú prihlásila Irena do slovenskej súťaže krásy. V 30.-tych rokoch Irena Molecová
publikovala sériu drobných článkov v Kúpeľných listoch aj
v iných slovenských periodikách. Jej zásluhou sa do národopisného oddelenia Trenčianskeho múzea v Trenčíne dostali (1936) teplianske rukávce, zástery a ručníky. Venovala
sa i prekladateľstvu. So súhlasom samotného autora, talianskeho básnika, spisovateľa a vojnového hrdinu Gabrieleho d´Annunzio pretlmočila do slovenčiny román Il fuoco
(Oheň, 1938).
Po preložení Dezidera Moleca do Trenčianskych Teplíc
sa jeho manželka stala kronikárkou obce Omšenie. Podhorská dedina jej tak prirástla k srdcu, že sa podľa vzoru
Drahomíry Stránskej (ktorá v 20. rokoch 20. storočia vydala
monografickú prácu o susednej Dolnej Porube) rozhodla uskutočniť súhrnný vedecký výskum tamojšej ľudovej
kultúry. Trojročný terénny výskum priniesol ovocie v podobe
244-stranovej dizertačnej práce „Pospolitá kultúra v Omšení
a jej funkčný charakter“, ktorú pani Molecová v roku 1947
obhájila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Práca majúca monografický charakter etnografického (a tiež sociologického) rázu obsahuje kvantum
cenných poznatkov o obci a živote tunajšieho spoločenstva.
Tlačou nevyšla ani ďalšia odborná práca Ireny Molecovej
„Omšenský ľudový kroj v kultúrnom okruhu Trenčianska“,
ktorú, ako autorka poznamenala, „nebolo možné vydať pre
ťažkosti s farbotlačou výšiviek“. V Omšení sa notárova žena
venovala aj zbieraniu, zapisovaniu a triedeniu ľudových
piesní. Žiaľ, jej kolekcia 250–270 piesní je dnes stratená.
Po roku 1945 sa Molecovci presťahovali do Trenčína.
Následná zmena politickej klímy viedla k ich postaveniu
mimo spoločnosti a boli nútení žiť v ústraní. Pani Molecová

zomrela 6. marca 1972 úplne zabudnutá. Po Deziderovej
smrti toho istého roku pripadlo dedičstvo vzdialeným
príbuzným. Títo dom spolu s umeleckými dielami predali
a zanechanej písomnej pozostalosti sa zbavili.
PhDr. Irena Molecová sa ocenenia za svoju výskumnú
činnosť nedočkala. Na sklonku života jej mohli v mysli
rezonovať rovnaké slová, aké použila v jednom zo svojich
posledných listov Ľudmila Podjavorinská: „Ale ďakujem
Bohu, že nežila som podaromne...“ (2)
(1) O vzniku tohto súboru a jeho pôsobení nie sú ucelené písomné správy. Bolo by vhodné preskúmať miestne
kroniky (obecná, školská) prípadne zozbierať a zaznačiť
údaje od informátorov, ktorí si na toto obdobie ešte pamätajú prípadne disponujú informáciami z rozprávania svojich
rodičov. Medzivojnová kultúrna činnosť bola v Trenčianskej
Teplej na vysokej úrovni a patrilo by sa o nej vydať samostatné svedectvo.
(2) Citované podľa SLEZÁK, Juraj : K výročiu narodenia
Ľudmily Podjavorinskej. In: Novomestský spravodajca, roč.
XXXVIII, č. 4, apríl 2017, s. 16.
Mgr. Martin Malo, Trenčianske múzeum v Trenčíne

Folklór v okolí
Ten, kto zavíta do našich čarokrásnych kúpeľov, prichádzajúc električkou cez obec Trenč. Teplú, zaiste si povšimne,
hoci letmo, že tu žije rázovitý slovenský ľud. Je vskutku obdivuhodné, že tunajší ľud zachoval si doteraz svojrázny kroj,
hoci by okolnosťami mohol byť zvádzaný k „popánšteniu“.
Menovite letné nedele a sviatky, prichádza sem mnoho cudzincov, aby sa pokochali v malebnom sprievode. Množstvo
fotografických aparátov neporuší slávnostne pobožnú
harmóniu! Velebne si kráča ľud vo svojom sviatočnom
rúchu, spievajúc ťahavé sväté piesne, za sprievodu dedinskej kapely. Naskytuje sa tu skvelé divadlo! Cudzinci sú
priamo nadšení tou ich jedinečne krásnou originalitou. Muži
a mládenci v bielych, priliehavých súkenných nohaviciach,
okolo vreciek s čiernym, vyšitým ornamentom.
V krásne vyšívanej košeli so širokými rukávmi. Na nej vesta z čierneho súkna s hustou radou farebných gombíkov
s červeno vyšitým ornamentom. Na vrtkých lýtkach lesknú
sa čierne čižmy navrchu vykrojené a zdobené koženou
ružičkou zv. »korničky«. Starší muži nosia súkennú obuv
- ako v blízkom Omšení.
Priamo údiv budia teplianské dievčiny a ženičky. Ich kroj
je hotové umelecké dielo. V najpestrejších farbách vyšité
ornamenty zostavené v jedinečný súlad na oplecku bielych rukávcov a na `skvelonádhernej`, bohatou výšivkou
sa honosiacej zástere. Vo výšivkách týchto odzrkadľuje sa
tvorivá fantázia Teplianok, ich zručnosť, vrodená láska ku
kráse a umeniu. Majú skvelú pamäť pre vzorky, ktoré zostavujú zo srdiečok, lístočkov, hviezdičiek, vtáčkov, jeleňov,
pávov, holubov, zajačikov, kohútikov. Zaujímavá motivácia
celej prírody! Svoje prvky vkladajú do oranžového, prelamovaného základu, vyšívaného bavlnkou novšie hodvábom
(príznak lepších hmotných pomerov). Teplianska výšivka
vyvoláva dojem basreliéfu! Prevládanie zvieracích motívov
nenájdeme v iných krojoch Slovenska, nanajvýš kohútikov, ale pávov, jeleňov, zajačikov nie! Je niečo exotického
v zostavení kresby a farieb, práve že oranžový základ je
široký a nápadne vydvihuje obrysy tvarové, vyšité bielou
alebo žltou farbou, vyplňované modrou, zelenou atď. Bude
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to snáď turecký vplyv, keď sa títo zdržovali na trenčianskom
hrade! ... Sukňu nosia čiernu zo súkna, buď z »perkovaného«
kartúnu, je husto zriasená a prišitá na stánok, zdobený ornamentom. Štíhlosť pasu vydvihuje okolo neho ovitá, široká
tkanica. Pôvabnosť dievčaťa je uchvacujúca, keď si hrdo
kráča v čiernych čižmičkách na opätku obitom mosadzným
plieškom, ktorý sa ligoce na slnku sťa zlato. Vrchol ozdoby
u dievčat a mladuchy (nevesty) je »parta«. Je to čelenka,
vyzdobená so zlatými, striebornými, fialovými perličkami,
ktoré sú upravené do tvaru hviezd a srdiečok. V ich strede
sa ligocú skielka sťa drahocenné skvosty. Ku tejto čelenke
sú pripevnené červené, kvetované, široké, hodvábne stuhy,
visiace až po pás a parta je pripevnená veľkými brošňami!
Zdá sa ti, že máš pred sebou vznešenú slovanskú devu
z dôb slovanských kniežatstiev, so všetkými drahocennými
šperkami! Príprava vlasov k parte trvá i tri hodiny. Obyčajne
nosia červený ručník, zv. »turecký«, uviazaný pod bradou
zozadu. Ženičky si ho uväzujú na grguľu. Čepce nenosia.
Do práce majú kroj jednoduchý, ale výšivka s červenou
bavlnkou ani na tom nie je chudobná. Utešený súlad farieb
medzi zlatožltým obilím na poli: na tyrkysovo modrej zriasenej zástere doberavo si zaihráva pofukujúci vetríček širokou,
žiarivo-červenou stuhou a pod hybkými ramenami, v bielych
rukávcoch s červeným opleckom sa pružne zohýba svižný
pás usilovnej robotnice. Slnko pečie žeravými lúčmi, ale
muži len počas obeda a nešporov majú čas na odpočinok.
Horúčava im nie je neznesiteľná, veď majú teraz biele,
plátenné, široké gate. Keď ich dážď zastihne, pokryjú sa
veľkými plachtami, červeno-páskovanými. Všetko domáci
výrobok usilovných tkáčok. Zaujímavé je pozorovať menovite vyšívačky, ako sa im rodí vždy novší a novší vzor pod
ihlou, nemajú nič nakreslené, všetko línie ich živej predstavy. A jak sú chúlostivé na svoje vzorky! Obkuknúť! Chráň
Bože, ani najlepšej priateľke.
Kroj si veľmi šetria, bo výšivka dá veľa práce a materiál
drahý! Nový kroj stojí aj 800-900 Kč. Ten je ale už skvelý!
Tepliansky kroj sa teší vskutku mimoriadnemu záujmu.
Na národopisných slávnostiach v Trenč. Tepliciach v r. 1934
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bol odmenený prvou cenou a v Piešťanoch v minulom roku,
kde súťažilo 21 skupín, odniesli si štvrtú cenu so svojou svadbou. Šumná dievčina M. Pšenáková so svojim rozkošným,
prostým, žiarivým úsmevom na krvavočervených sviežich
perách, vo svojom skvelom kroji na štíhlej, pružnej postavičke
vyvolala hrmotný potlesk a búrlivé nadšené volanie, znak
spontánnej oduševnenosti k nelíčenej krásnej dievke z ľudu
slovenského, takže ju jury právom zvolila za krásku Slovenska na rok 1935. Na znak uznania k prirodzenej kráse,
vznešená pani Alica Masaryková, ktorá vrúcne miluje náš
slovenský ľud, darovala našej Teplianke svoju podobizeň
s podpisom a slovami: „Jednoduchosťou a prácou ku kráse!“
Milujme náš ľud, milujme jeho kroj a zvyky. Umiestňujme
kroje v múzeách, vyhrabávajme menovite tie staré kusy zo
dna truhiel! Slovenský svojráz je jedinečný na celom svete.
Irena Molecová
Zredigoval: Mgr. Martin Malo
Trenčianske múzeum v Trenčíne
Prvýkrát zverejnené in: Kúpeľné listy. Nezávislý časopis
venovaný záujmom kúpeľov Trenčianske Teplice, ročník
XV, č. 5, 7.8.1937, s. 9-10.

Predškoláci v škole v prírode
Predškoláci z Materskej školy v Trenčianskej Teplej sa
zúčastnili ŠKOLY V PRÍRODE v čase od 4.6. - 8.6.2018 .
Ubytovaní boli na Chate Čertov, ktorá sa nachádzala v lone
prírody pohoria Javorníkov v rekreačnom stredisku Čertov
obce Lazy pod Makytou.
Výchovno - vzdelávacia činnosť bola zameraná hlavne
na environmentálnu, estetickú, telovýchovnú a rekreačnú
činnosť s cieľom upevniť zdravie a telesnú zdatnosť detí,
rozvíjať kultúrno spoločenské návyky, pozitívny vzťah
k prírode, k zvieratám, k hmyzu, podporiť sociálne vzťahy,

kolektívne cítenia a samostatnosť detí. Všetky ciele boli
plnené rôznymi aktivitami v prírode - v lese, v potoku, na
lúke. Okrem aktivít, kde deti spoznávali krásy prírody sa
tiež boli kúpať v krytom bazéne, boli na výlete na Kohútke,
po hrebeni na krátkej turistike smer Portáš, hľadali poklad,
súťažili v rôznych súťažiach, opekali a pobyt zakončili diskotékou.
Všetkým sa veľmi páčilo, odlúčenie od rodičov zvládli na
jednotku, čím urobili radosť nielen im, ale aj pani učiteľkám
☺.
Mgr. L. Pilátová
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Správy zo školských lavíc
Za uplynulých pár mesiacov sa v našej Základnej škole
v Trenčianskej Teplej toho opäť mnoho udialo. Žiaci sa
zúčastňovali rôznych kultúrnych aj športových podujatí
a súťaží.
V prvý marcový týždeň sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili
operného predstavenia Nepredajme nevestu, ktoré bolo
uvedené na doskách opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Herec Martin Vanek priblížil žiakom život
známeho hudobného skladateľa Bedřicha Smetanu, jeho
tvorbu so zameraním na operu Predaná nevesta. Okrem
toho kultúrneho podujatia sa žiaci našej školy zúčastnili aj
divadelných predstavení v anglickom jazyku pod názvom
A bold Rabbit (1. stupeň) a The Heroes (2. stupeň).
Vzdelávanie v škole dopĺňame exkurziami do rôznych
miest a múzeí. Ôsmaci a deviataci sa 22. marca 2018
zúčastnili dejepisnej exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, ktorá im priblížila dejiny druhej svetovej vojny, holokaustu
a rôzne tragické osudy ľudí dotknutých týmito udalosťami.
17. mája 2018 sa žiaci šiesteho ročníka vydali na veľmi
zaujímavú, pútavú, ale i veselú cestu za poznaním. Navštívili
Medzinárodný dom umenia pre deti - Bibiana, kde si prezreli
výstavy Až naprší a uschne a V hlavnej úlohe stolička. Výstava Až naprší a uschne bola venovaná počasiu. Žiaci mali
možnosť dozvedieť sa mnoho o počasí, atmosfére, slnečnej
sústave, vzniku vetra, tornád či o pomenovaní mrakov. Mohli
si vyskúšať ako by znel ich hlas v atmosfére z hélia i ako
znie absolútne ticho. Veľkým lákadlom pre deti bol aj hrmiaci
a blýskajúci mrak, do ktorého sa zmestí 350 cisternových

vlakov vody. Druhá výstava, V hlavnej úlohe stolička, sa zameriavala na rôzne druhy stoličiek, ich históriu, vývoj i využitie.
Deti si mohli v rámci tejto výstavy skladať puzzle rôznych
druhov stoličiek, vytvárať stoličkové tapety a stoličkové
obrazy, obliecť stoličky (aj seba), využiť stoličkopark i rybárske stoličky pri lovení magnetických rybičiek, zahrať si
stoličkové pexeso či odfotiť sa na kráľovskom tróne.
V tento deň si žiaci prezreli aj bratislavské Staré mesto, Dóm
Svätého Martina, Michalskú bránu, prešli sa cez Sad Janka
Kráľa i Most SNP. Výlet sa deťom veľmi páčil a pochvaľovali
si výstavy aj exkurziu mestom.
Tradične, ako každý rok, žiaci druhého stupňa prezentovali svoje práce v rámci Projektového týždňa cudzích
jazykov. Žiaci preukázali svoje teoretické vedomosti a komunikačné zručnosti z rôznych tém v anglickom, nemeckom i ruskom jazyku. Piataci z prvej skupiny vypracovali
a prezentovali projekty v anglickom jazyku na tému Môj život

a druhá skupina na tému Olympijské hry. Najväčší obdiv si
zaslúžili šiestaci, ktorí si vyskúšali prácu hercov v dabovacom
štúdiu po anglicky, vybrali si časť kresleného filmu, napísali

scenár a nadabovali ho. Ďalšie skupiny šiestakov sa venovali téme Jedlo. Napísali kuchársku knihu, pripravili jedlo
podľa receptu, získali informácie o možnostiach stravovania
a nakupovania, ale aj cudzokrajných jedlách. V nemeckom
jazyku zazneli prezentácie z tém Škola, Odkiaľ pochádzaš?,
Domáce zvieratko a jedlo, ruštinári v prezentáciách riešili
úlohy z tém Spomíname na leto, Škola a U nás doma. Pri
tvorbe projektov si žiaci prehĺbili zručnosti vo vyhľadávaní
informácií a získali nové skúsenosti pri tvorbe projektov.
Pre žiakov 4. ročníka je vždy veľkou udalosťou pobyt
v škole v prírode. Zúčastnili sa ho 26 žiaci pod vedením
Mgr. Evy Zemanovičovej a Mgr. Simony Gajdošovej. Tento rok si vybrali miesto pobytu vo Vernári v Slovenskom
raji. Napriek nepriaznivému daždivému počasiu žiaci zažili
mnoho zábavy, veľa sa naučili, nadobudli nové skúsenosti a zručnosti, navštívili zaujímavé miesta, ako napríklad
Dobšinskú ľadovú jaskyňu.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa vždy snažíme
pripraviť pre našich žiakov pútavý a zábavný program. Tento
rok sme sa rozhodli spojiť príjemné s užitočným, pozvali sme
do našej školy lekárov a záchranárov, ktorí nás oboznámili
s rôznymi typmi zranení, rán a podaním prvej pomoci, ktorú
si žiaci mohli vyskúšať na figurínach či spolužiakoch.
V júni sa uskutočnili aj mnohé športové aktivity a podujatia, na ktorých žiaci museli spolupracovať, byť súčasťou tímu
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- Olympijský festival Slovenska, Ochrana života a zdravia,
Teplanská míľa a pod. Týmito športovými akciami sme sa
snažili žiakov priviesť k športu, k voľnočasovým aktivitám či
k zdravému životnému štýlu.
Športové aktivity i zdravý spôsob života sa snažíme
rozvíjať aj za bránami našej školy v rámci voľného času.
V dňoch 8. - 10. júna 2018 sa v Bratislave konalo celoslovenské finále športového projektu Ľahšie to ide ľahšie, ktorého
sa zúčastnili po tri najlepšie školy z každého kraja, spolu
dvadsaťštyri tímov. Ide o projekt podporovaný spoločnosťou
DM Drogeriemarkt a jeho cieľom je motivovať a inšpirovať
deti k cvičeniu a vyššej pohybovej aktivite. Súťažné disciplíny majú rýchlostno - silový charakter a tvoria ich gymnastické a crossfitové prvky. Naši žiaci sa v náročnej konkurencii nestratili a podali výborné výkony.
V rámci Trenčianskeho kraja skončili na treťom mieste
a v celkovom poradí v polovici štartového poľa. Okrem
nezabudnuteľných zážitkov a hodnotných vecných cien za
celkové umiestnenie získali pre školu poukážku v hodnote
500 eur na nákup tovaru v DM Drogeriemarkt.
Žiaci, ktorí v školskom roku 2017/2018 dosiahli významné umiestnenia v športových a vedomostných súťažiach,
pomáhali pri organizácii podujatí či vyzbierali najviac
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papiera sa zúčastnili aj výletu za odmenu do Bratislavy,
ktorý zorganizovala naša základná škola. Z osobného
prístavu v Bratislave sme sa previezli mestom vláčikom
Blaváčikom do Devína. Cestou nám sprievodkyňa ukázala
najvýznamnejšie pamiatky a monumenty hlavného mesta,
oboznámila nás s históriou a s rôznymi zaujímavosťami.
V Devíne sme navštívili podhradie a centrum obce, odkiaľ
sme sa plavili späť do osobného prístavu. Výlet bol príjemnou odmenou za vynaložené úsilie žiakov v tomto školskom
roku. Okrem tohto výletu triedny učitelia pre svojich žiakov
naplánovali koncoročné školské výlety. V rámci nich žiaci
navštívili rôzne zaujímavé miesta doma na Slovensku
i v zahraničí.
22. júna 2018 sa uskutočnila Nočná škola, v rámci ktorej
žiaci prechádzali jednotlivými stanovišťami a plnili rozličné
úlohy spojené s postavou slovenského rozprávkara Pavla
Dobšinského a jeho rozprávkovými príbehmi a bytosťami.
Každá trieda predstavovala jeden región Slovenska (Liptov, Myjava, Spiš...) venujúci sa typickému slovenskému
remeslu (drotári, pernikári, mlynári...). Pri tvorbe cechových
znakov, krojov i stúh, pri svojej prezentácii a riešení jednotlivých úloh na stanovištiach žiaci rozvíjali svoje schopnosti,
znalosti, pracovali v skupine, spoznávali svoju kultúru, iné
kultúry, históriu, zvyky a tradície.
Po vynaloženom úsilí a splnení všetkých povinností sme
sa s radosťou odobrali na letné prázdniny. Už teraz sa
žiaci môžu tešiť na mnohé pripravované podujatia v novom
školskom roku.
Mgr. Ida Králiková, Mgr. Janka Mikolášková,
PaedDr. Klaudius Bilovský, Mgr. Beáta Vavrová
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Športové hry ZO SZŤP
VIII. roèník memoriálu Stanislava Frydeckého st.
V sobotu 8. septembra 2018 sa stretli členovia základnej
organizácie na VIII. ročníku športových hier Memoriálu Stanislava Frydeckého st. v hasičskej zbrojnici.
Krajská predsedníčka SZTP pani Helena Ronaiová,
starosta obce Ing. Milan Berec a náš predseda ZO p. Ján
Frydecký okrem príhovorov pogratulovali pani Irene Rajníkovej, Helene Holecovej, Anne Frydeckej a Jozefe Droppovej k oceneniu v podobe Striebornej medaily, ktorú im
odovzdala krajská predsedníčka ako prejav poďakovania
za dlhoročnú prácu v prospech telesne postihnutých
v Trenčianskej Teplej
Opäť sa súťažilo v piatich disciplínach a zo všetkých
disciplín sa po sčítaní všetkých bodov vyhodnotila
NAJÚSPEŠNEJŠIA ŽENA a NAJÚSPEŠNEJŠÍ MUŽ.
A tu sú mená jednotlivých víťazov.
STREĽBA ZO VZDUCHOVKY:
1. miesto
Štefan Kerekeš
2. miesto
Ján Frydecký
3. miesto
Pavol Droppa

HOD ŠÍPKAMI:
1. miesto
Mgr. Zuzana Janišová
2. miesto
Anton Kunda
3. miesto
Helena Holecová
HOD ZEMIAKMI DO KOŠA:
1. miesto
Ján Ondreják
2. miesto
Rudolf Masár
3. miesto
Helena Ježíková
HOD NA VALCE:
1. miesto
Štafan Kerekeš
2. miesto
Ladislav Batis
3. miesto
Viera Petríčková
KUŽELKY:
1. miesto
Štefan Čačko
2. miesto
Štefan Kerekeš
3. miesto
Mária Gabrišová
NAJÚSPEŠNEJŠIA ŽENA:
Mgr. Zuzana JANIŠOVÁ
NAJÚSPEŠNEJŠÍ MUŽ:
Ján ONDREJÁK
VÍŤAZOM SRDEČNE GRATULUJEME!
Výbor ZO SZTP

OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ
Vás pozýva na

TEPLANSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
23. septembra 2018 o 1400 hod.
Obecné trhovisko Trenčianska Teplá
PROGRAM : ▪ OTVORENIE A PRIVÍTANIE HOSTÍ

▪ DH DOBRANKA
▪ KYSUCKÁ VRCHÁRSKA HELIGÓNKA
▪ MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI
▪ KAPELA SZUŠ Trenčianska Teplá
▪ FS TEPLANKA
*
* PREDAJNÉ

STÁNKY

*

MAĽOVANIE NA TVÁR

* OBČERSTVENIE
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