INFORMÁTOR OBYVATEĽOV OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ
Ročník 27



September 2017



Číslo 2



www.trencianskatepla.sk



Nepredajné

Prázdniny skončili a začína jeseň ......
Koniec prázdnin predznamenáva nielen ukončenie voľna
pre detské radovánky, ale i postupné skracovanie dní a prichádzajúcu jeseň. Opäť sme sa prehupli do druhého polroku, postupne vyhodnocujeme uplynulý polrok a nabiehame
na úlohy, ktoré sme si predsavzali na toto obdobie.
Začal sa nový školský rok a s tým i povinnosti nielen pre deti.
Každoročne sa snažíme zlepšovať podmienky pre naše deti
a vytvárať krajšie a lepšie prostredie. Obec žiadala o nenávratný finančný príspevok na opravu materskej školy, doposiaľ nie je projekt vyhodnotený. V rámci projektu by sa vykonali opravy objektu, ako zateplenie stien, oprava elektriky,
kúrenia a pod. V základnej škole sme opravili ďalšie sociálne zariadenie, dokončili sme opravu fasády telocviční.
Tak, ako i v minulom roku sme počas prázdnin pokračovali v kultúrnych akciách na tržnici. V posledný prázdninový
týždeň, kedy nás zabávala Božanka a Martin Jakubec, i napriek zlému počasiu prišlo veľa ľudí. Zábava, dobrá nálada
nechýbala a to bolo a je cieľom týchto podujatí.
Obec i v druhom polroku pokračuje v zabezpečení rozvojových programov. Sústreďujeme sa 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. Vďaka koncepčnému
riešeniu a rozhodnutiu poslancov obecného zastupiteľstva
sa nám podarí doriešiť množstvo problémov, ktoré v tejto
súvislosti vystali.

Nezabúdame i na riešenie sociálnych problémov. Na ulici
Podhájska sa snažíme 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. Dedičské konania, nedoriešené vlastnícke vzťahy, ako
i zomretí vlastníci, to je to, čo nás veľmi brzdí.
Určite nás všetkých potešila naša električka, ktorá i tento
rok odjazdila prázdninové víkendové jazdy. Toto je možné
vďaka obci a poslancom Trenčianskeho samosprávneho
kraja, ktorí sa rozhodujúcou mierou podieľajú na chode električky. Postupne riešime i skultúrnenie remízy pre električky.
Tento rok chceme doriešiť kúrenie muzeálnych a administratívnych priestorov. Kúrenie koksom, ktoré sa používalo
v týchto priestoroch je už dávnejšie nefunkčné.
Samostatnú kapitolu predstavuje komunálny odpad. Ak sa
nad sebou dostatočne rýchle nezamyslíme, stúpnu nám
náklady na komunál. Množstvo nelegálnych skládok, ktoré
niektorí občania vytvárajú, je neúnosné odpratať. Nový zákon definuje prísne pravidlá, a je na nás, ako ich realizáciu
spoločne zabezpečíme.
Septembrový čas, a to je i čas 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

Dedičstvo predkov zachovaj nám pane...
Pracovať pre národ, podporovať a zachovávať tradície
v umení, kultúre, folklóre patrí medzi ciele Slovenskej Matice a k plneniu odkazu zakladateľov tejto ustanovizne.
Pri napa pri týchto prácach zachovali skrsol u matičiarov
Dubnici nad Váhom. Oslovili preto matičné odbory v Omšení a Trenčianskej Teplej k možnej spolupráci na uskutočnení
akcie „Krojovaná módna prehliadka pred 100 rokmi“. Bez
zaváhania sa oslovené MO pridali k tejto výzve a postupne
sa zrodil i scenár celej akcie pod autorstvom pána Jána Sýkoru a pani Štefánie Špačkovej, stanovil sa dátum, spracoval projekt, na ktorý finančne prispela i Matica Slovenská.
Dňa 7. mája bol ten slávnostný deň uskutočnenia tak dlho
očakávanej akcie dôkladne pripravenej pod režisérskou
taktovkou pána Tomáša Tinátha a ďalších jeho matičiarskych
spolupracovníkov a hlavne i za účasti predsedu Matice
Slovenskej Ing. Mariána Tkáča. Vystúpenie zahájili DFS
Prvosienka a FS Senior Vršatec z Dubnice n/V., folklórnym pásmom Priadky pokračovala folklórna skupina Dolina
z Omšenia pri ktorom predstavili a popísali nielen ženský
a mužský kroj, no najmä náradie používané pri spracovávaní ľanu a konope (trlica, praslica, ježko, kolovrat,...). Nasledovala prezentácia FS Teplanka z Trenčianskej Teplej – jednak popisom nádherne vyšívaného kroja, no i básňou Kataríny Hudecovej o teplanskom kroji a najmä tiež folklórnym
pásmom. Úžasným zážitkom bolo predvedenie svadobných
krojov získaných pánom Tináthom z oblasti od Papradna,
Mníchovej Lehoty, Považia, Púchovskej doliny. Sedemnásť
nádherných mladých žien predviedlo na móle toto úžasné
zachované dedičstvo. Veru ťažko povedať, či boli krajšie tie
devy, či tie kroje...
Vrcholným vystúpením podujatia bolo neskutočne dynamické vystúpenie FS Vršatec, v ktorom sa predstavil ako fantas-

tický tanečník a tak trochu aj herec pán Tomáš Tináth, režisér a duša celého tohto nádherného kultúrneho podujatia.
Ťažko hodnotiť, kto bol lepší. Všetci účinkujúci predviedli to
najlepšie zo svojho repertoára, všetci boli úžasní a prítomní
diváci si určite odniesli nezabudnuteľné zážitky z programu
oceneným dlhotrvajúcim potleskom, ktorým sa vraciame ku
svojim koreňom, ku svojim predkom.
Veľká vďaka patrí organizátorom podujatia za nádhernú akciu, ktorou chceli ukázať, že „každá slovenská dolina má
svoj kroj, svoju pieseň, svoj tanec... svoj odkaz pre ďalšie
generácie“. Dedičstvo predkov zachovaj nám pane!
Matičiari z Trenčianskej Teplej

Opatrovateľská služba na území obce
Staroba so sebou prináša zdravotné problémy, kedy je senior viac či menej odkázaný na pomoc svojich najbližších.
Niekedy aj napriek ich snahe, táto pomoc nestačí a v takýchto prípadoch je možné starostlivosť o svojho rodinného príslušníka zabezpečiť prostredníctvom opatrovateľskej
služby, ktorú v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov poskytuje aj naša obec.
Predtým, ako začne obec túto službu poskytovať, musí občan požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
na základe ktorej mu po zhodnotení bude vydané právoplatné rozhodnutie a posudok.
Táto služba je poskytovaná občanom, ktorí sú odkázaní na
pomoc pri úkonoch hygieny, stravovania, obliekania, vyzliekania, mobility, nákupu potravín, prípravy jedla, donášky
jedla, bežného upratovania, prania, žehlenia, sprievodu na
lekárske vyšetrenia a dohľadu. Úkony sa poskytujú v rozsahu, ako je určený stupeň odkázanosti na sociálnu službu, čo
môže byť až osem hodín denne v pracovných dňoch. Cena
opatrovateľskej služby je určená všeobecne záväzným nariadením vo výške 0,60 € za jednu hodinu.
Sociálne služby, medzi ktoré patrí aj opatrovateľská služba,

Obecný úrad Trenčianska Teplá
oznamuje občanom,
27. 9. 2017 (streda)
28. 9. 2017 (štvrtok)
29. 9. 2017 (piatok)

že v dňoch
v čase od 7,30 – 17,00 hod.
v čase od 7,30 – 15,00 hod.
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)

sa zameriavajú na riešenie sociálnej núdze občanom, pomáhajú socializácii, zachovaniu ľudskej dôstojnosti a kvality života seniora za podmienky jeho zotrvania v domácom
prostredí.
Sociálne poradenstvo poskytuje na obecnom úrade sociálna pracovníčka (č. tel. 032/640 12 21).
Mgr. Iveta Adamcová, sociálny referát

Nový školský rok a more kvapiek ...

Predstavte si more. Náš život.
My – kvapky v mori času. „More“- naša škola, v ktorej pracujem 26 rokov.
Naši žiaci - kvapky. Každé dieťa je ako v kvapka v mori
človečenstva, ľudskosti, v mori priateľstva, v mori poznávania... Každá kvapka - žiak je iná, má iný tvar, osobnosť,
vlastnosti, každá je svojím spôsobom jedinečná, neopakovateľná, výnimočná. Každú kvapku - žiaka treba jemne držať v dlaniach, aby sa nám pri vzdelávaní a výchove „nevytratila“ z dlaní. Vstupujeme do nového školského roka
2017/2018. V našej škole je dieťa na prvom mieste, myslím, že rodičia, ktorí majú dieťa v našej škole to už vedia.
Zároveň však naša škola nielen pomáha, plní si svoje povinnosti, ale zároveň aj očakáva otvorenú komunikáciu,
spoluprácu, starostlivosť a ľudskosť. Naša škola funguje
hlavne kvôli starostlivosti všetkých zamestnancov, vďaka
dobrému zriaďovateľovi, vďaka tým, ktorí nám pomáhajú.
Minulý školský rok nám opäť pomáhali predstavitelia obce
Trenčianska Teplá a mnoho dobrých nezištných ľudí, ako
sú pán Gazdík, Biskorovajný, Hôrka, Bóna, Ing. P. Masár,
pani Hanincová ... Deťom školy pomáha aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška.
Do nového školského roku prajem našej škole, aby školský
rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme
zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových
podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových
objavov. Aby sme v našej škole vždy našli človeka, ktorý
našich žiakov podporí, pomôže. Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky, ako v dobrej rodine. Tá naša
má 61 žiakov (je nás o 14 viac), a 25 zamestnancov. Ja
sa budem o pohodu a človečinu na našej škole snažiť zo
všetkých síl. Ale, ako vždy vravievam nikto nie je dokonalý,
a priblížiť sa k dokonalosti môžeme len spoločne. Prajem
si, aby tie naše kvapky v mori - žiaci boli u nás spokojní
a šťastní.
Mgr. Eva Ševčíková, riaditeľka SŠI Trenčianska Teplá

Tradícia - zájazdy

K spoločenským organizáciám a ich aktivitám patria neodmysliteľne zájazdy. Ich tematika a cieľ mávajú pravidelné
koncepcie a účasť na nich je pre určitú skupinu viac menej samozrejmá. Okruhy zájazdov sú systémové, a smerujú
k uspokojeniu účastníkov či, už po stránke zdravotnej, poznávacej, kultúrnej, najmä spoločenskej. Dá sa povedať, že
sa darí, od Flóry po kúpanie, od divadla k múzeu. Už dávnejšie mal aj SZTP v Trenčianskej Teplej každoročne plánovaný zájazd na známe kúpacie miesto, návšteva historického
miesta a spoločenské posedenie. No v súčasnosti sa do pravidelného programu zájazdov dostáva to, čo doma nemáme,
ale je to dostupné - návšteva profesionálneho divadla. Pre
nie veľkú vzdialenosť a dobrú ponuku, je to poväčšine DAB
Nitra. Po známej Tisícročnej včele to bolo veľkolepé predstavenie Povolanie pápež. Ale po poriadku. Janka Ondrejáková z výboru SZTP vie, že určite nebude problém naplniť
autobus. Stála zostava milovníkov divadla sa vždy úspešne
doplní a môžeme ísť.
Začiatkom prázdnin sme vyrazili smer Nitra, ale v ceste nám
bola obec Bojná. Myslím, že viacerí tam už boli, ale precízne
pripravená návšteva Archeologického múzea so sprievodcom dali základ pohody. Následne sme sa premiestnili peši, na farský dvor. Uvítanie, pohostenie a milé slová každému padli vhod, najmä od človeka, ktorého občania Teplej

dobre poznajú. V Bojnej na fare pôsobí Mons. Peter Paliatka.
V družnej debate padla aj otázka, ako si po rokoch spomína na Trenčiansku Teplú. V odpovedi po malom zaváhaní
zaznelo: Všade sú dobrí kresťania, ale keď sme dali do užívania nové schody ku kostolu, niektorí „odborníci“ mi vykričali, že som zrútil historickú pamiatku, staré, rozpadajúce sa
schody, ktoré ohrozovali bezpečnosť a za pamiatku vtedy
nikto nepovažoval.
Z fary sme prešli do miestneho kostola, kde nám sám vdp.
porozprával o histórii kostola a vytvoril v nás atmosféru,
ktorú sme si odvážali na predstavenie o pápežovi do Nitry.
Muzikál dal pred začiatkom možnosť úvahy, či to bude zábava, história alebo cirkevná tematika. Poviem iba toľko, je to
dielo, ktoré treba vidieť. Veď osobnosť pápeža Jána Pavla
II je, dá sa povedať, ešte v povedomí väčšiny, ale toľko skutočnej človečiny, skromnosti a zbožnosti v jeden osobe, to
je sila. História bola, ale iba okrajom, krásne melódie, veď
to bol muzikál, jednoduchá, ale impozantná scéna a známe
herecké osobnosti. Bol to zážitok, na ktorý sa nezabúda.
A v noci domov.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu divadla, o výber sa
postará Janka. Ďakujeme.
JF

Poznávanie histórie a súčasnosti
K poznávacím zájazdom patrí i zaujímavý výlet niekoľkých
našincov v spolupráci s organizáciou Združenia sluchovo
postihnutých Mikroregiónu Teplička, ktorý sa uskutočnil 1.
júla 2017.
Cesta autobusom viedla do malebného mestečka Skalica
– do prístavu na Baťovom kanáli, kde sme sa nalodili na
loď, aby sme spoločne zažili dobrodružnú plavbu, zároveň
ochutnali sladkú špecialitu Skalický trdelník a počastovali sa
i výborným červeným vínkom. Pri plavbe sme mohli sledovať okolitú slovenskú i moravskú prírodu a ojedinelým zážitkom bolo uzavretie lodí v plavebnej komore Petrov, kde sa
vyrovnávala hladina vôd podobne ako v našom Gabčíkove
pre veľké lode. Po otvorení komory naša plavba pokračovala do moravskej Strážnice, kde v ľudovej reštaurácii už na
nás čakal chutný obed.
Posilnení a oddýchnutí sme sa so sprievodkyňou vybrali na
prehliadku strážnického skanzenu. Množstvo domov rôznych remeselníkov, hospodárskych budov i s ukážkami práce remeselníkov (kováčov, mlynárov, pekárov, spracovateľov

hrozna, ľanu, kože, výroby tehál...), vybavenie domov dobovými predmetmi i so sprievodným slovom o živote, práci, či
zvykoch našich predkov všetkých zúčastnených nesmierne
zaujali a mohli sme tak porovnať život súčasný, so životom

v minulosti. Tu aj mladšia generácia pochopila, o čo ľahšie
sa nám žije v súčasnosti a je neustále potrebné sa vracať ku
našim koreňom, aby sme si vážili to, čo máme.
RNDr. Zuzana Sklenárová,
prednostka OcÚ

Záhradkári cestujú
Pre spoznávanie histórie, prírody i tradícií prispieva i Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v našej
obci, ktorá 10. augusta 2017 usporiadala zaujímavý autobusový zájazd do Trnavy a jej okolia.
Nie nadarmo je Trnava prezývaná i Slovenským Rímom, ako
nás o tom presvedčil i sprievodca Slávo, ktorý nás previedol
po meste a jeho zaujímavých historických pamätihodnostiach. Či to už bola Mestská veža, Súsošie Najsvätejšej Trojice, Radnica, Divadlo Jána Palárika, mestské opevnenie,
synagógy, no najmä množstvo kostolov. Vraj ich je celkom
14. Z nich asi najviac nás zaujala Bazilika sv. Mikuláša, ktorá je výraznou gotickou dominantou mesta a v nej umiestnená baroková kaplnka s obrazom Panny Márie Trnavskej. Pri
tragických udalostiach v meste v minulosti sa na tvári Panny
Márie objavil pot a krvavé slzy. Z toho dôvodu Ostrihomský
arcibiskup a kardinál Kristián August schválil verejnú úctu
tohto obrazu a vďaka nemu sa kostol stal pútnickým miestom. Významný je i Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, ktorý je súčasťou komplexu budov bývalej Trnavskej univerzity.
Skvostom interiéru tohto chrámu je celodrevený oltár, ktorý
je dielom viacerých sochárov, rezbárov a pozlacovačov. Katedrála je monumentálna sakrálna stavba, v popredí ktorej
je postavená bronzová socha sv. otca Jána Pavla II. na pamiatku jeho návštevy v roku 2003.

Nadšenie z návštevy historickej Trnavy vystriedala návšteva
menej známeho kaštieľa v Dolnej Krupej, z histórie spojeného s rodinou Brunsvikovcov. V kaštieli v súčasnosti sídli Hudobné múzeum a v záhradníckom domčeku je zachovaná
pamätná izba – hudobný pavilón, kde pôsobil slávny skladateľ Ludwig van Beethoven, priateľ rodiny Brunsvikovcov.
Nástupnícky rod Chotekovcov sa preslávil rozkvetom poľnohospodárstva a chovateľstva, no toto panstvo preslávila
najmä Mária Henrieta Choteková, dodnes známa ako „ružová grófka“ a to svojim rozáriom a zbierkou severokrajných
ruží. Pre nás záhradkárov bol ohromný zážitok – získanie
niekoľkých odrezkov z týchto vzácnych ruží. Už len aby sa
nám ujali.....
Dolná Krupá je tiež významná sídlom firmy APIMED, ktorá
sa zaoberá výrobou medoviny, včelieho medu, včelích produktov, ako i kozmetikou zo včelích produktov.
Návšteva tejto firmy, ktorá vlastní mnoho slovenských i medzinárodných ocenení za svoje produkty bola pre nás veľmi
zaujímavá a bola tiež spojená s degustáciou medoviny.
Zaujímavosťami naplnený deň sme ukončili návštevou Smolenického zámku prebudovaného na mieste pôvodného hradu rodom Pállfyovcov. Smolenický zámok je najmladší zámok na Slovensku, ktorý láka verejnosť nielen zaujímavými podujatiami, no i rozsiahlym anglickým parkom. V súčasnosti slúži ako Kongresové centrum pre Slovenskú akadémiu vied a konajú sa tu rôzne konferencie a stretnutia vedcov z celého sveta.
Takto príjemne prežili záhradkári jeden z krásnych letných dní.
RNDr. Zuzana Sklenárová,
prednostka OcÚ

Putovanie farníkov
Farnosť Trenčianska Teplá je známa tým, že tak v minulosti, ako i v súčasnosti dala svetu veľa významných kňazov.
Dejiny našej farnosti sú bohaté, ako i pôsobenie našich duchovných otcov. Náš terajší duchovný otec je známy tým,
že pre svoje ovečky dokáže zorganizovať návštevy rôznych
pamätihodností a pútnických miest. Po minuloročných zahraničných návštevách (Poľsko, Taliansko) i v tomto roku
dňa 8.mája sa farníci vydali za poznávaním našej histórie
a to starobylej Nitry a Nitrianskeho hradu.
Nitriansky hrad stojí na mieste starého slovanského hradiska, pôvodne obklopeného korytom rieky Nitry. Prvá písomná
zmienka o hradisku pochádza z roku 871. V nej sa spomína
stavebná činnosť kniežaťa Pribinu a posvätenie jeho kostola v Nitre v roku 828. V období Veľkej Moravy sa v Nitre zdržiaval knieža Svätopluk a pôsobili tu tiež naši vierozvestcovia sv. Cyril a Metod. Od roku 880 tu bolo centrum
novozriadeného Nitrianskeho biskupstva.
Po páde Veľkej Moravy začiatkom 10. storočia bol hrad dočasne znefunkčnený a správy o Nitrianskom biskupstve sa
množia opäť začiatkom 12. storočia a to na veľkomoravskej
tradícii. Hrad neslúžil iba potrebám svetskej moci, hradnej
posádke, ale i Nitrianskej kapitule kanonikov a nitrianskym
biskupom, dokonca v časoch vojenského ohrozenia tu nachádzali útočisko aj obyvatelia zo širokého okolia. Najrozsiahlejšou kamennou stavbou bola biskupská Katedrála
sv. Emeráma, Andreja – Svorada a Beňadika, ktorá sa
spomína ako miesto, kde boli uložené ostatky sv. Andreja-Svorada a Beňadika. Začiatkom 13. storočia hrad odolal
tatarskému vpádu, no v roku 1273 bol hrad spolu s mestom
vypálený. Začiatkom 14. storočia počas vlády Matúša Čáka
Trenčianskeho boli zničené i zvyšky stavieb a opevnenia.
Po tejto etape bol hrad postupne opravovaný a bola vyko-

naná prestavba sakrálneho komplexu. K veľkej stavebnej
a obnovnej činnosti došlo na hrade po skončení povstania
Františka Rákociho v roku 1704, bol prestavaný horný kostol
a vybudovaný i nový biskupský palác. Do Nitry boli pozývaní
významní umelci, aby sa podieľali na výzdobe chrámu a tak
celý hradný komplex nadobudol dnešnú podobu.
Hrad ako odveké biskupské sídlo plní i dnes tento účel ako
sídlo Rímsko-katolíckej cirkvi – Biskupstvo Nitra. Jeho centrum tvorí Katedrála – Bazilika sv. Emeráma. Práve v tomto
chráme sa konala pre pútnikov z Trenčianskej Teplej svätá
omša, ktorú celebroval náš duchovný otec vdp. Ján Vallo
spoločne so správcom tejto katedrály vdp. Štefanom Vallom, svojím bratom. Po skončení slávnostnej svätej omše
čakal na pútnikov sprievodca, ktorý nás podrobne informoval o tomto katedrálnom komplexe, o vzácnych objavoch,
umeleckej výzdobe, hroboch kňazov a rôznych pamiatkach
v chráme. Zároveň sme navštívili Katedrálnu vežu, Kazematy, Kryptu v ktorej odpočívajú ostatky významných kňazov,
biskupov, štátnikov, Gotickú priekopu, Diecézne múzeum –
tu nás zaujalo množstvo vzácnych sakrálnych predmetov.
Nádherný slnečný májový deň sme ukončili na Nitrianskej
kalvárii, kde sme si tiež mohli pozrieť mnoho pozoruhodných zbierok v misijnom dome, ktoré nazhromaždili slovenskí misionári počas misií z rôznych kútov sveta.
Poďakovanie všetkých zúčastnených farníkov patrí nášmu
duchovnému otcovi za nezabudnuteľné zážitky z tejto krátkej púte.
Farníci z Trenčianskej Teplej

Teplanský klub dôchodcov
na opekačke v Dobrej
V sobotu 3. júna 2017 sme sa členovia Klubu dôchodcov Trenčianska Teplá zúčastnili krásnej akcie na Suchých potokoch,
ktorú poriadalo o. z. Pre našu dedinu.
Toto podujatie bolo zamerané na stretnutie Dobranov, Teplanov a Opatovanov. Všetko bolo výborne pripravené a zorganizované do detailov. Veľké „ďakujeme“ patrí organizátorom,
ktorí to všetko pripravili. Výborný guláš za symbolickú cenu,
káva, kofola, pivo. O dobrú náladu sa postaralo trio: vysoký,
široký a bystrozraký. Pridal sa k nim aj harmonikár Jožko Johaník.
Veľký zážitok sme tiež mali z odvozu na Suché potoky, kde nás
pán Rýdzi Paľko vyviezol na traktore s rebriňákom, na ktorom
zváža drevo. No tento krát viezol iba „staršie polená“. Atmosféra bola výborná – cesta horou plná strachu, ale aj srandy.
Prežili sme prekrásne slnečné popoludnie plné spevu a dobrej
nálady. Poopekali sme si špekačky, slaninku, zapili dobre chladeným pivkom. Postretali sme sa s priateľmi, kde sme si zaspomínali na naše mladé časy. Veru sa nám ani nechcelo ísť
domov.
Krásne upravený terén, studnička a drevený zrub. Vďaka
Dobranom, ktorí všetko budujú. Ešte raz veľká vďaka
organizátorom tohto krásneho podujatia.
Za Klub dôchodcov Marta Pupišová

Klope, klope, september...
Vitajte. V septembri naša materská škola víta nové deti. My, pani učiteľky
a všetci zamestnanci materskej školy ich s láskou objímeme v náručí a odplatou za to nám bude ich láskavé slovko a pohladenie. Pre nich sa začína nové „škôlkárske“ obdobie. Svoju mamičku a otecka im nahradia pani
učiteľky, ktoré svojim milým, láskavým a odborným prístupom uľahčia deťom zaradiť sa do kolektívu v triede. Snahou každej pani učiteľky je čo
najlepšie sa postarať o deti, aby keď si rodič príde prevziať dieťa, bolo mu
odovzdané dieťa usmiate, plné nových nezabudnuteľných zážitkov.
Aby dieťa nemalo pocit krivdy a vedelo si odpovedať na otázky:
Ktože mi môj prštek boľavý pofúka?
Ktože ma posmelí, keď zbadám pavúka?
Ktože mi do vláskov mašličku uviaže?
Ktože mi na chlebík masielko namaže?
Ktože mi vysuší slzičku na líčku?
Kto žeby? No ktože?.....?
Zavolám pani učiteľku.
Exteriér a interiér materskej školy sa postupne zveľaďuje, aby sa deti v nej
cítili príjemne. Počas dovolenkového obdobia bol doplnený detský nábytok do dvoch tried – stoly, stoličky, ležadlá a nábytok do hracích kútikov.
Čaká nás ešte splniť do konca kalendárneho roka vytýčené ciele projektu „Záhrada detských hier a športu“, na ktorý sme získali finančné prostriedky z Rady vlády SR, nie však v plnej výške ako bola naša prvotná požiadavka, ale neustále hľadáme cesty a možnosti, aby sa splnili plánované
aktivity, čomu pevne verím, že sa nám to podarí.
Materská škola svojimi výsledkami reprezentuje nielen seba, ale aj obec,
či už úspechmi vo výtvarných súťažiach, realizovanými aktivitami v obci
a regióne. Ďakujeme vedúcim predstaviteľom obce – pánovi starostovi,
zamestnancom obecného úradu, obecnému zastupiteľstvu, že materskú
školu vždy podporovali a prajeme si, aby ani v budúcnosti nezabudli, že
materská škola je inštitúcia, ktorá kladie základy poznania hravou formou.
V závere Vám milé kolegyne chcem zaželať veľa zdravia, tvorivých síl,
pracovného elánu, aby ste sa s deťmi po celý školský rok tešili z úspechov
a pokrokov, ktoré sa Vám podarí dosiahnuť. Želám Vám, aby ste urobili všetko preto, aby deti s radosťou otvárali dvere našej materskej školy
a spoza dverí bolo počuť detský smiech a šťastné deti.
Baštugová Mária, riaditeľka materskej školy

Tvorivý deň

LUKÁŠ MADĚRA

Nechcel by som, aby tento príspevok bol iba faktografia o podujatí,
ktoré v obci malo premiéru. Natíska sa rad spomienok, viažucich
sa na Trenčiansku Teplú, ako obec, ktorej dotyk s kultúrou, výstavníctvom, umeleckým maliarstvom, kovotepectvom, keramikou či
krojovou výšivkou je stále živý. Niektorí z nás si dobre pamätajú
roky päťdesiate, šesťdesiate, ba až po dnes. Do skladby dotykov
s veľkým umením je treba navodiť mená a diela Straku, Šandoru,
Šandorfiho, či Masára. Kovotepeckú prácu Milučkého, keramiku
Holešovského. Divadelné predstavenia v réžií Kubačku, programy
detí škôl, účinkovanie Teplanov vo folklórnych súboroch v Dubnici a v Trenčíne, výstavy záhradkárov s rukopisom R. Šandoru,
tiež výstavy k príležitostiam a výročiam. Teplanka, Dobranka ako
neoddeliteľná súčasť, nedeľné popoludnia na trhovisku, fašiangy,
pohoda, hody.
Pri malom odbočení je potrebné zdôrazniť, že naša obec vytvára
harmóniu ponúk aj z iného súdka - električka, cukrovar, Flóra, lekárne, zdravotné stredisko, zariadenie opatrovateľskej služby, hasiči
a ich zbrojnica, mäsovýroba, pekáreň, pizzeria, výroba pletív, futbal, stolný tenis...a nedávno pribudlo rámarstvo.
Sme obec s najväčším počtom mostov cez potok, marketov a krčiem. Veľmi dobrá aktívna činnosť spoločenských organizácií prispieva ku kultúrno-spoločenskému vyžitiu určitej skupiny obyvateľov. Žiaľ, v inej vekovej kategórii sú to aj negatívne aktivity.
Spomínam, že už v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch boli
v Trenčianskej Teplej služby, ktoré priamo, či nepriamo ovplyvňovali estetické zážitky a vnímanie. Úvodom spomínaní maliari, ale aj
menej známi výtvarníci, výšivkárky, či fotografista Pytlík produkovali to, čo bolo treba zarámovať. Bol tu nad potokom, sklenár, ale
hlavne rámovač obrazov Martinča.
Roky prešli a naraz, v jednom menej ušľachtilom kúte obce začala
vyrastať stavba z ktorej dnes je už nová firma MineDur - rámarstvo.
Nie, nejdem robiť reklamu, ale rád by som dal toto zariadenie do
súvislosti s teplanskou kultúrou. Kurz, ktorý rámarstvo nabralo, je
posilňovanie umenia vo forme obrazovej prezentácie a možno aj
zárodok galérie. Obec má minigalériu Jána Šandoru v ZŠ, ktorá
vplýva na estetické cítenie žiakov školy . Osobitnú pozornosť obraciam na tvorivú prácu Špeciálnej základnej školy internátnej, najmä na tvorbu keramiky.
Tvorivý deň v rámarstve pre deti od 6 do 10 rokov dňa 5. júla bola
prezentačná aktivita pre deti obce a okolia pod vedením odborníčky Mgr. art. Aleny Taicherovej. 16 detí si mohlo vyskúšať maľbu na
sklo. No nebolo to iba to, ale hlavne sa zoznámili s celým postupom od vzniku obrázku, zarámovania až po umiestnenie na „plotovú“ galériu. Aj pre nás, hostí to bol veľký zážitok, deti, to ani nehovorím ....
A domov si niesli zarámovaný, vlastný obrázok, ktorý obohatí estetiku ich príbytkov. Verím, že to nebola posledná aktivita rámarstva.
JF

REPREZENTANT
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V HOKEJBALE,
OBYVATEĽ NAŠEJ OBCE
SA STAL TROJNÁSOBNÝ
MAJSTER SVETA

SRDEČNE GRATULUJEME !!!

V rytme orientu
Svetoznáma orientálna tanečnica Lenka Zychová, umeleckým
menom Badriyah prijala pozvanie vyučovať v Trenčianskej Teplej.
V piatok pricestovala Badriyah do Trenčianskej Teplej a prednášala v kaviarni U ZAKA na tému „Legendárne orientálne tanečnice“,
prednáška bola veľmi zaujímavá a obohacujúca.
Tanečného semináru v sobotu 25.3, ktorého ústrednou témou bola
„Ladnosť a elegancia v orientálnom tanci“ sa zúčastnilo 22 žien
a 3 dievčatá. Výuka sa konala v tanečnej sále Súkromnej základnej umeleckej školy - týmto sa chcem veľmi poďakovať pánovi riaditeľovi Ukropecovi za poskytnutie tanečného priestoru. Tanečnice
pricestovali na výuku nielen z okolia, ale aj zo Žiliny, Nitry, najďalej
z Humenného! Vyjadrili sa o seminári ako o jednom z najinšpiratívnejších, aké zažili. /*/
Verím, že sa uskutoční ešte mnoho ďalších tanečných stretnutí,
veď orientálny tanec je radosťou a pohladením duše pre každú
ženu, a to bez rozdielu veku či postavy.
Simona Stanovská, umeleckým menom Amirah
Orientálne tance - vhodné pre všetky pokročilosti zahrňujúce i začiatočníčky, ženy ktorým sa páči tanec. Každý pondelok v čase od
17:00 do 18:00 hod., Hasičská zbrojnica Trenčianska Teplá

Nedeľné hudobné popoludnia - GIZKA OŇOVÁ

Nedeľné hudobné popoludnia - JADRAN ŠOU s MARTINOM a BOŽANKOU

str. 8 - 9
Foto: Pavol Pytlík

Teplanská májová pohoda

Teplanská májová pohoda - HEX
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„SLNIEČKA“ z materskej školy...
Ten čas tak letí a z našich malých detí sú už šikovní predškoláci.
Za odmenu od triednych p. učiteliek a MŠ a vďaka svojim
rodičom sa mohli zúčastniť týždenného pobytu v prekrásnej
prírode. V dňoch 1. 5. až 5. 5. 2017 sme sa autobusom spoločnosti „BISBUS“ doviezli na ,,Čertov - Lazy pod Makytou“.
Ubytovali sme sa v detskom hoteli ,,František“, kde sme celý
týždeň plnili rôzne zaujímavé aktivity: výlet džípom na „Kohútku“ a pešiu túru v poriadnom daždi.., športovo-súťaživý
deň, indiánsky deň, plávanie a hry s vodou v hotelovom bazéne, opekačku, hľadanie pokladu, beseda a ukážka prvej
pomoci, spoznávanie flóry a fauny okolia a hlavne každý
deň pobyt a hry na čerstvom vzduchu. Bolo nám super!
Deti si medzi sebou upevnili svoje priateľské vzťahy, ktoré
vznikli počas 3- ročnej dochádzky do MŠ, overili si úroveň
svojich samoobslužných činností, prosociálneho a enviromentálneho cítenia. Nejedno z detí „zabojovalo“ bez svojej
mamy, či ocka a s láskavou pomocou učiteliek Ivetky, Zuzky
a tety Helenky - zdravotníčky, zvládlo prvýkrát štyri noci bez
svojich najbližších a v cudzom prostredí. Boli sme v Škole
prírody ako jedna veľká rodina a spomienky, či fotky z týchto
dní nám zostanú na celý život.
Po návrate zo Školy v prírode, nás „predškolákov“ čakali ešte veľmi dôležité úlohy. A to zvládnuť nácvik programu na besiedku ku Dňu matiek a odprezentovať ho okrem
triedneho aj na obecnom slávnostnom popoludní v hasičskej zbrojnici.
Potom triedne kolá a príprava našej MŠ na „Olympiádu
materských škôl“ v rámci Projektu „Záhrada detských hier
a športu“. Olympiády sa zúčastnili zastupujúce družstvá:
MŠ Trenčianska Teplá, MŠ Nemšová, MŠ Dolná Poruba,
MŠ Trenčín - Legionárska, MŠ Trenčín - Medňanského. Deti
sa popasovali v štyroch disciplínach: skok do diaľky, beh na
25 m, hod a prekážková dráha. Naše družstvo v zložení:
Sadloňová Katka, Kučera Adamko, Kaštierová Sára, Samák
Matúško, Koštialik Ondrejko, Dobiáš Jakubko, Zemanovič
Matúško, Beníček Lukáško v celkovom umiestnení jednotlivcov získalo najviac medailí, a tak skončilo na 1. mieste
a získalo zlatý pohár.

1. jún - MDD sme oslávili s našimi hasičmi. Popoludnie
s nimi bolo poučné a zároveň zábavné. Do tanca nám hrala
živá hudba deda Vilka. Ďakujeme Vám.
Koncoročný celodenný výlet všetkých predškolákov z MŠ
si v Trenčianskej Závade na „Uhliskách“, spojený s pozorovaním a starostlivosťou o domáce zvieratá, deti užili počas
prekrásneho slnečného dňa. Opekačka, jazda na koni, rozprávkový poklad aj cesta autobusom, detský spev a smiech
boli dôkazom úspešného a zároveň zážitkového učenia toho dňa.
Potom prišiel koniec školského roka 2016/2017 a predškoláci na rozlúčkovej besiedke nielen zahrali krátke divadielko
„O prváčke Janke“, ale zaspievali veľa pesničiek, zarecitovali veľa básničiek, ale mnohí aj so slzičkou na líčku prevzali
Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a malý
darček na pamiatku.
Ďakujeme Vám deti za úžasné, niekedy vyčerpávajúce každodenné chvíle prežité s Vami, za tri krásne školské roky.
ŽELÁME VÁM MILÉ DETI, VEĽA SILY.
ABY SA VÁM PRVÉ ČIARKY PODARILI.
A PÍSMENKÁ, ABY BOLI AKO KVIETKY.
ABY STE ICH ROZPOZNALI VŠETKY.

Za kolektív MŠ, uč. I. Rindáková

Nedeľné hudobné popoludnia
Posledné nedele v letných mesiacoch sme v kultúre venovali nedeľným hudobným popoludniam. Dňa 30. júla mala vystúpenie Gizka Oňová a 27. augusta v Jadran šou vystúpili
Martin Jakubec a Božanka. Obe vystúpenia sa uskutočnili
na obecnom trhovisku v našej obci.
Horúca, slnečná nedeľa 30. júla. Podvečer plný zábavy patril stále pozitívne naladenej a sympatickej speváčke GIZKE
OŇOVEJ, najznámejšej televíznej „svokre“ a taktiež známej
osobnosti z televíznej relácie Chart show.
Pani Gizka prišla do našej obce aj so svojim manželom a zároveň manažérom pánom Jurajom Oňom.
Piesne ako Ružičky červené, Taká taká taká som, Ešte sa
nevydám... a mnohé ďalšie evergreeny chytili za srdce nejedného poslucháča. Po koncerte sa uskutočnila autogramiáda spojená s predajom jej CD-čiek.
Zábava a príjemné posedenie s Gizkou pokračovalo aj po
vystúpení v zasadačke obecného úradu spolu s teplanskou
rodáčkou pôsobiacou v Bratislave Sidkou Haljakovou a jej
spolužiačkami zo školy, ako aj s nami organizátormi tak, že
sa nám nechcelo ani domov.

NECH VIETE ZRÁTAŤ ČÍSLA
CELKOM VŠETKY,
TO ZO SRDCA VÁM PRAJÚ
VAŠE PANI UČITEĽKY.

www.trencianskatepla.sk
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JADRAN ŠOU s MARTINOM a BOŽANKOU sa uskutočnila 27. augusta taktiež na obecnom trhovisku.
Počasie nám snáď po prvý krát nebolo naklonené. „Mrholilo,
pršalo aj lialo..., ale nám to nevadilo.“ Prítomných to veru ne-

odradilo od skvelej zábavy, o ktorú sa nám postarali uvedení
umelci. Poschovávali sme sa, kde sa dalo – či už do budovy,
„kvetinárstva“, alebo v jej blízkosti, pod orech... tí odvážnejší
zostali pred pódiom s dáždnikmi, alebo pršiplášťami. Ale aj
to malo „svoje čaro“.
Aj napriek nepriazni počasia sme si vychutnali známe evergreeny ako Mariana, Dala by ti dala, Elena.. v podaní Martina, ale aj krásne hity, hity Dalmácie ako Nema vyše ljubavy.... tak krásne, melodické jadranské piesne, ktorými nám
Božanka priblížila leto, slnko a more, krásne spomienky na
dovolenky v Chorvátsku.
Obidvaja nás zabávali nielen známymi slovenskými piesňami, ale aj vtipmi, či vtipnými príbehmi. Na záver vystúpenia
sa taktiež uskutočnila autogramiáda a predaj ich CD nosičov.
Príjemné posedenie taktiež pokračovalo ešte v zasadačke
úradu, kde sme sa s nimi ešte fotili a zabávali. Pána Jakubca sme tak zdržali, že meškal na „živé“ vysielanie, ktoré mal
v Bratislave v TV 8. V priamom vysielaní v relácii Hudobné
želania viac krát spomínal Trenčiansku Teplá, vystúpenie
v nej, ďakoval nám, ako sme ho prijali, ako sa tu s nami
dobre cítil a akí sú teplania príjemní ľudia....
Tak za Teplanov Vám veľmi pekne ďakujeme!
Za referát kultúry, Mgr. Zuzana Janišová

Zasa jedna pohodová sobota v máji
Krásne slnečné počasie a program, z ktorého si mali možnosť vybrať všetky vekové kategórie....toto bolo hlavnou myšlienkou organizátorov Teplanskej májovej pohody.
Posledná májová sobota patrila 2. ročníku multižánrového hudobnému festivalu, ktorý sme pripravovali už od septembra minulého
roku v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom.
Podujatie na obecnom trhovisku otvoril svojim príhovorom starosta
obce Ing. Milan Berec a osobne ho prišiel podporiť aj Ing. Jaroslav
Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý okrem príhovoru odovzdal nášmu starostovi obce „vizuálny šek“ v
hodnote 2000 €. Dotáciu, o ktorú sme požiadali hneď na začiatku
roka.
Ing. Baška bol veľmi rád, že mohol znovu zavítať do našej obce a
podporiť také kultúrne podujatie, akým je Teplanská májová pohoda. „V tejto obci to naozaj žije“, povedal.
Program festivalu bol bohatý a bolo z čoho si vyberať. Na pódiu sa
postupne vystriedali ŽENSKÉ TRIO KRAJKA S PETROM BELÁKOM A KRISTÍNOU HLÍSTOVOU z Trenčína. Mali veľmi pestrý
repertoár. Slovenské ľudové piesne, ale i írske, srbské, či ruské
ľudové, alebo cigánske piesne, ako napríklad Cigánočka, či Nane
cocha – ruská cigánska pieseň zo známeho muzikálu Cigáni idú do
neba a nechýbal v tom štýle aj odev uvedeného ženského tria.
DYCHOVÁ HUDBA DRIETOMANKA - jedna z najlepších dychoviek na Slovensku sa taktiež prezentovala známymi ľudovými
piesňami, ako Sedemdesiat sukien mala, Ešte vínko nevykyslo,
Cez Drietomu teče voda čistá, Na Trenčianskom moste a ďalšie
iné.

Nielen tých skôr narodených potešili známe piesne“ repeťáčky“
HELENY VRTICHOVEJ a kto by „náhodou“ nevedel o koho ide,
tak stačí povedať „Diridonda“, ako ju aj viacerí volajú po jej najznámejšej piesni a každý hneď vie o kom je reč. Ale nielen Diridonda,
ale aj piesne ako To ta Heľpa a zmes RETRO piesní sa niesla
našim trhoviskom.
Celý program večer úžasne „vygradovala“ známa populárna slovenská skupina HEX. Jej piesne – Každý deň je nedeľa, Ty a ja,
Vetroň, Keď sme sami, Nikdy nebolo lepšie.... veru, aspoň na
chvíľku sme zabudli na starosti všedného dňa a všetci sme sa v tú
chvíľu mali „lepšie“, všetci sme jasali a spievali spolu s „Ďuďom“,
ale aj s „Yxom“, či „Fefem“, ako sa chalani zo skupiny prezývajú.
Ich piesne si vychutnali nielen tínedžeri, ale aj tí skôr narodení.
Ďakujeme chalani za skvelú atmosféru a zábavu.
Svoje pocity na kameru internetového média Impulz press vyjadrila
jedna obyvateľka našej obce nasledovne: “Veľmi dobre sa tu cítim,
je tu výborne. Snažím sa, pokiaľ mi to zdravie dovolí, zúčastňovať
sa týchto nádherných kultúrnych akcií. Veľmi si to vážim. Ďakujem
všetkým v obci a vlastne všetkým ľuďom, čo sa o toto starajú. Toto
ešte nebolo v Teplej, čo sa v kultúre robí teraz“.
Tak dúfam aj ja v mene všetkých organizátorov, že ste sa všetci,
ktorí ste sa teplanskej pohody zúčastnili cítili tak dobre ako uvedená pani, vybrali ste si z programu „čo Vášmu srdcu lahodilo“
a zachováte nám Vašu priazeň aj budúci rok.
Za referát kultúry, Mgr. Zuzana Janišová
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Čas prázdnin, letných dovoleniek a relaxu pomaly vypršal. Na Trenčianskej elektrickej železnici však práve tento čas vyvolal zvýšený ruch spustením už tretím rokom pravidelnej
letnej víkendovej prevádzky.
Rok 2017 sme na železničke „odštartovali“ obľúbenou „Trojkráľovou električkou“. Ani veľké mrazy nezabránili návštevníkom prísť pozrieť troch mudrcov a odviezť sa električkou. Nasledovali ďalšie tri podujatia a to „Veľkonočná električka“, „Svätofloriánska električka“ a obľúbený „Deň detí s električkou“. Všetky podujatia mali u detí a aj dospelých úspech, čo nám robí
nesmiernu radosť. Tento rok nám prialo aj počasie a aj napriek tomu, že
v čase našich podujatí sa konalo v okolí viacero súbežných podujatí, „električka“ si svoju priazeň našich návštevníkov udržala.
V tomto roku ako som už avizoval v predošlom čísle občasníka sme znížili
počet nostalgických podujatí a radšej sme predĺžili pravidelnú letnú víkendovú prevádzku. A tak 17.6.2017 „vyrazila“ električka na trať podľa cestovného poriadku. V tomto roku sú spoje „električky“ riadne zapracované
v cestovnom poriadku ŽSR a aj vo všetkých vyhľadávačoch spojenia na
internete.
Počasie nám príliš neprialo a začiatky letnej prevádzky boli poznačené
nízkou teplotou a dažďom. Sme radi, že aj v takomto počasí sa našli naši
priaznivci a električku prišli navštíviť. Návštevnosť postupne narastá a veríme, že letná víkendová prevádzka bude aspoň tak úspešná ako v roku
2016. Konečnú bilanciu a vyhodnotenie letnej prevádzky električky budeme
môcť vykonať až v budúcom čísle občasníka.
Počas posledného podujatia, „Deň detí s električkou“ sa prejavil havarijný
stav na kanalizácii depa električiek. Snažili sme sa zistiť v čom je príčina
plnenia septiku dažďovou vodou. Pokúšali sme sa zohnať plány od budovy.
Problémom bolo, že budovy železníc patrili do skupiny prísne utajovaných
objektov a plány neboli bežne prístupné. Napokon sa nám podarilo k plánom dostať a hneď bolo jasné v čom je problém.
Hlavnou príčinou bola rekonštrukcia trate Bratislava – Žilina a výstavba
nadjazdu popri budove depa. Ukázalo sa, že pri výmene technológie a káblových rozvodov, bager narušil odtokové potrubie do septiku a odvod dažďovej vody zo strechy budovy bol úplne prerušený výstavbou nadjazdu.
Dažďová voda tak od roku 2012 postupne odtekala pod budovu, kde spôsobovala prepad podláh a zeminy okolo budovy. Postupným zapĺňaním
podzemia dažďovou vodou sa táto dostala cez poškodené potrubie do septiku a následne do objektu. Naviac opotrebenie výhybky na hlavnej trati
spôsobuje nárazy, ktoré majú na svedomí praskanie múrov, odpadávanie
omietky a čo horšie vypadávanie zvetraného muriva v presklení klenby budovy. Tu hrozí vypadávanie tabuliek skla a možnosť poranenia osôb, či
poškodenia exponátov dopravnej expozície depa.

V záujme urýchlenia odstránenia havarijného stavu, nakoľko sa blíži plánované podujatie TREŽ 9. 9. 2017, sme po dohode s vedením obce začali
s odstraňovaním havárie. Na rad prišlo vytýčenie všetkých káblových rozvodov zabezpečovacích zariadení, ovládania meniarne, telefónneho vedenia,
nízkeho napätia a prívodu vysokého napätia. Tu bolo potrebné vytýčenie
sietí železničných, ale aj „civilných“ energetických. Vzhľadom na rozsiahle
pokrytie okolia budovy káblovými rozvodmi, bolo nevyhnutné väčšinu výkopových prác vykonávať ručne. Po počiatočných komplikáciách sa podarilo
lokalizovať miesta poškodené pri rekonštrukčných prácach pre objednávateľa stavby ŽSR v roku 2012. Podarilo sa nám obnoviť odtok dažďovej
vody z celej strechy hlavnej haly a aj prístavby. Tu sme vykonali úpravu
strešných zvodov a voda teraz odteká z budovy nie zemou, kde sú pôvodné
potrubia poškodené a nefunkčné, ale potrubie sme zviedli po fasáde budovy a to do jedného hlavného zberného potrubia napojeného do opraveného
odpadového potrubia. Aj touto cestou by som chcel poďakovať za pomoc
pri výkopových prácach a oprave potrubia, menovite nám pomohol Tomáš
a Ján Špaček firma SDM Iliavka a poďakovanie patrí aj partii kolegov z firmy. Mestkrov menovite pán Jozef Púček, Ján Stano a Marek Ďuriš z Hornej
Poruby, za pomoc pri úprave dažďových zvodov po fasáde budovy. Všetci
páni ktorých som menoval nám pomohli bezplatne, brigádnicky. Je to na-
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ozaj vzácnosť a veľmi si vážime, že nám páni
takto pomohli s odstránením havarijného stavu. Veľkou oporou
bol pri odstraňovaní havárie aj náš kolega Martin Bielik, ktorý strávil prevažnú časť svojej pracovnej dovolenky vo výkopoch a zabezpečoval organizačné záležitosti pri prácach.
Náklady spojené s nákupom materiálu potrebného k oprave havarijného
stavu sme uhradili z financií TREŽ,n.o. a veríme, že sa nám podarí dohodnúť s obcou o ich refundáciu. Cena materiálu pre podzemné zvody dažďovej vody (potrubia, tvarovky, tesnenia, drvená kamenná podsýpka pre
uloženie potrubia ... ) 1129,- €, cena materiálu na úpravu strešných zvodov
a nového zberného potrubia bola 771,- €, k tomu treba pripočítať náklady
spojené s prípravami pred výkopovými prácami (vytýčenie káblových rozvodov, vyčistenie kanalizačného potrubia, vývoz kalov a pod.) 512,- €. Materiál a služby spojené s odstránením havárie nás teda vyšli na 2412,- €.
Pri výkopových prácach sme odpracovali 325 pracovných hodín, pri úprave
strešných zvodov 157 pracovných hodín. Dohromady teda 482 pracovných
hodín.
Odpracovaný čas a vykonané práce budú našim darom tejto železničke.
Len pre úplnosť suma, ktorú sme vlastnou prácou a za pomoci spomínaných
pánov na práci ušetrili je cca 3200,- € za zemné a výkopové práce a za
úpravu zvodov budovy je to cca 1570,- €. Spolu teda 4770,- €. Samozrejme
nás tieto práce pozdržali a nemohli sme sa naplno venovať oprave „električky“ a zveľaďovaniu expozície depa.
Aj touto formou by som sa rád poďakoval a zároveň ospravedlnil obyvateľom ulice Vážskej a Športovcov za ich zhovievavosť počas výkonu výkopových prác, kde sme pracovali až do skorých ranných hodín. Aj vďaka
vášmu pochopeniu sme mohli čas opravy skrátiť.
Bola to naozaj vyčerpávajúca oprava, nakoľko sme súbežne museli vykonávať víkendové jazdy električky, ktoré nie sú len o „vození sa“, ale je
potrebné zabezpečovať pravidelné prehliadky, údržbu a opravy historických električiek. Tu treba poďakovať aj členom TREŽ, n. o., že spoľahlivo
a ochotne odslúžili aj smeny naviac ako personál pri pravidelnej letnej prevádzke električky.

Čaká nás ešte rekonštrukcia vykurovania budovy depa na ktorú obecné
zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky. Veríme, že sa tieto práce
uskutočnia v čo najkratšom čase aby sme depo mohli dať do „poriadku“
k nadchádzajúcemu podujatiu.
V čase vydania tohto čísla občasníka máme za sebou približne polovicu
letnej pravidelnej prevádzky a týždeň po jej ukončení, teda v sobotu 9. septembra sme si pre vás pripravili už tradičné podujatie a to „Súťaž vo varení
gulášu s električkou“ Už teraz sa tešíme na toto podujatie plné rozvoniavajúceho gulášu, dobrej hudby k posedeniu pri pivku a nealku. Pre deti a ich
rodičov budú k dispozícií ťahače kamiónov pre ich povozenie sa v kabínach
ťahačov, živé koníky, malá električka. Každý si teda určite nájde to čo sa
mu páči a vyhovuje.
Druhého decembra sezónu „električky“ uzatvorí hádam najviac vyhľadávané podujatie a to „Mikulášska električka“. Veríme, že aj tento rok sa nám
podarí navodiť tú pravú atmosféru v „stanici peklo“ a deti a aj „dospeláci“
budú z nášho podujatia odchádzať plný zážitkov a dojmov.
O tom, aký bude rok električky 2017 rozhodnete aj vy svojou účasťou. Neváhajte sa na nás obrátiť aj so svojimi návrhmi a námetmi na ďalšie smerovanie podujatí na tejto železničke.
Ponúkame vám aj možnosť využiť naše služby pre rôzne príležitostné jazdy, ako firemné akcie, školské výlety, narodeninové a iné jazdy. Je možné
dohodnúť si aj dopravu k jazdám „električky“ našimi autobusmi.
Na záver by som sa rád poďakoval za plodnú spoluprácu pracovníkom
TSK, obce Trenčianska Teplá a OOCR Trenčianske Teplice.
Veríme, že sa podarí zazmluvniť spolupráca na spoločné financovanie prevádzky aj na rok 2018 a „električka“ bude robiť radosť turistom a domácim
obyvateľom v roku 2018.
Kolektív Trenčianskej elektrickej železnice sa teší na vašu návštevu.
Dušan Nosál,riaditeľ TREŽ, n.o.
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Úspech našej občianky

Domáca lekárnička

V marci členka a vedúca folklórneho súboru Teplanka Helena Uherková dosiahla veľký úspech.
V rámci 50. ročníka Vansovej Lomničky v prednese poézie
a prózy sa zúčastnila súťaže, ktorú organizovala Únia žien
Slovenska. Najskôr 15. marca vyhrala 1. miesto v okresnom kole v prednese poézie v Trenčíne. Predniesla báseň
Kataríny Hudecovej Teplanský kroj. Následne postúpila do
krajského kola, kde 22. marca s touto básňou znovu získala 1. miesto. Zároveň dostala výnimočnú cenu – Uvedenie
do Siene slávy Katky Hudecovej - autorky básne. Celoslovenské kolo 50. ročníka Vansovej Lomnička sa konalo 28.
apríla, ktorého mottom boli slová Terézie Vansovej: „Keď
nepostavíme naše vedomosti do služby lásky, neuplatníme
ich v snahe konať dobro pre iných, tak všetka tá múdrosť
nemá ceny“. Helena Uherková vystúpila v krásnom teplanskom kroji a v III. kategórii celoslovenského kola umeleckého prednesu poézie získala bronzovú medailu.
Srdečne blahoželáme a máme radosť, že dôstojne reprezentovala našu obec a zároveň predstavila náš krásny ľudový kroj.
Báseň: Katarína Hudecová

Čo by nemalo chýbať v základnej výbave každej domácnosti,
v ktorej sú členmi spomenuté vekové kategórie.

Teplanský kroj
V nedeľnom popoludní
poza teplanské humná
vyšli si k poľnej studni
šuhaj a deva šumná.
On klobúk podperený,
ona v červenej šatke –
v ľúbostnom roznežnení
bozkal jej líčko hladké:
„Aká si, moja milá,
krásna v tom našom kroji ! –
Aby už prišla chvíľa, kedy budeme svoji !“
Deva, chtiac vášeň stíšiť,
reč radšej zvrtne k žartu:
„Vari ti nemám vyšiť košeľu – a mne partu?!“
„Raz, ten, čo srdcia spája, aj naše navždy spojí.
Budeme obidvaja
krásni v tom našom kroji!“
Jas dúhy sedmoraký dievčenskú tvár oblaží.
Ako keď divé maky rozkvitnú na Považí,
ako tie kvietky nehy z teplanských pestrých strání
ukladá deva stehy na odev vyšívaný.
On iba s ňou je šťastný, k nemu sa ona vinie
ako v tej slávnej básní o vlasti, o Maríne.
A v dušiach plných slasti prejavia v srdci svojom
svoj úprimný vzťah k vlasti
teplanským krásnym krojom.
Zároveň treba pri tejto príležitosti spomenúť, že autorka súťažnej básne Teplanský kroj poetka Katarína Hudecová v januári tohto roku zomrela vo veku 88 rokov. Žila a pracovala
v Trenčianskych Tepliciach. Bola autorkou mnohých piesní
populárnej hudby, vydávala knihy poézie, sentencií a krátkych literárnych útvarov. V rozhlasovom archíve dnes nájdeme viac ako 130 pesničiek s textami Kataríny Hudecovej.
V jej textoch dominovali jednoduchosť a obraznosť. Svedčia
o tom aj názvy: Zlaté slnko lásky, Večer s básnikom, Láska
je maliar a mnohé ďalšie. Veľkú dokumentárnu hodnotu má
spomienková kniha Písané životom – Melódia slov.
Ing. Božena Masárová

Dospelí (adolescenti od 12 rokov)
Hylak forte kvapky – pri nafukovaní, hnačke, tráviacich ťažkostiach počas, ale aj po liečbe antibiotikami, taktiež pri tráviacich ťažkostiach spojených so zmenou podnebia a stravy (napr. pri cestovaní).
Endiex cps., Imodium cps. – pri hnačke
Čierne uhlie – Carbosorb – proti hnačke
– Carbocit – pri hnačke, plynatosti a črevných infekciách
Dolorgit – ušné kvapky zmierňujúce bolesť, začervenanie
a svrbenie. Pri zápale vonkajšieho zvukovodu.
Ophtalmo Septonex, Ocuflash, Ocutein sensitiv, Bórová voda
– na výplach očí (napr. pri úraze).
Aspirin + C vitamín, Paralen 500mg tablety, Paralen Grip, Modafen, Nurofen Stopgrip, Gripostad cps., Coldrex horúci nápoj, Theraflu, Paralen hot drink – pri horúčke a chrípke.
Na bežné drobné poranenia a úrazy odporúčame – Hydrogénovú
náplasť na popáleniny, Panthenol sprej na popáleniny, Spofaplast na rezné rany, Hydrogélové krytie na odreniny, Obväzy
– užší aj širší, Sterilná gáza na ranu, poprípade Akutol - ochranný plastický obväz.
Na dezinfekciu – Peroxid vodíka, Septonex sprej, Jodisol sprej,
Detol – antiseptický sprej bez alkoholu a Dermatol – zásyp na
rany.
Pri žalúdočných ťažkostiach, pri dietetických chybách – Samarin
a horké žalúdočné kvapky.
Deti od 6 rokov
Pri teplotách je vhodný – Nurofen Forte 6-12 rokov, Nurofen Active - orodispergovateľné tablety, MIG Junior suspenzia.
Deti od 3 rokov
Pre deti od troch rokov je vhodné mať v domácej lekárničke Physiomer Kids – na hygienu a prevenciu nachladnutia, Mar plus
nosový sprej, Quixx nosový sprej.
Na stimuláciu imunity – Imunoglucan sirup, Hliviačik pastilky,
Arko defenses kids.
Deti do 3 rokov
Physiomer baby od narodenia – hygiena, prevencia od prechladnutia.
Pri zvýšenej teplote Panadol suspenzia a čapíky, Nurofen suspenzia a čapíky.
Pri zvracaní Kinedryl čapíky.
Pri hnačke a tráviacich ťažkostiach – Smecta sáčky, BioGaia
kvapky, BioLac - Baby drops, Nekadex kvapky - úprava mikroflóry pri liečbe antibiotikami aj po liečbe antibiotikami, Dophilus infants (sáčky-prášok). Hylak forte kvapky – vhodný od 2 rokov.
Mgr. Janka Ďurišová
Lekáreň POD DUBOVCOM

Chcete sa stať spolutvorcami
nášho Teplanského občasníka?
Viete o niečom zaujímavom, čo sa deje v našej obci?
Ak áno, kontaktujte nás telefonicky
na č. t. 032/6591311 kl. 8,
alebo e-mailom: obecnyurad@trencianskatepla.sk.
Tešíme sa na vaše podnety a nápady!
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Športové hry ZO SZŤP
VII. ROČNÍK MEMORIÁLU
STANISLAVA FRYDECKÉHO st.
V sobotu 2. septembra 2017 sa uskutočnil VII. ročník športových hier Memoriálu Stanislava Frydeckého st., ktorý sa
konal v hasičskej zbrojnici.
Súťaž otvoril a privítal všetkých súťažiacich predseda základnej organizácie pán Ján Frydecký. Hlavným rozhodcom
športových hier na tomto ročníku bola pani Janka Ondrejáková, členka výboru.
Súťažilo sa v piatich disciplínach – streľba zo vzduchovky,
hod šípkami, hod zemiakom do koša, hod na valce a kuželky. Každý súťažiaci v každej disciplíne mal 3 pokusy hneď
na ostro. Vyhodnocovala sa každá disciplína a v každej boli
traja víťazi (1., 2. a 3. miesto). Po sčítaní všetkých dosiahnutých bodov boli vyhodnotení aj NAJÚSPEŠNEJŠIA ŽENA
a NAJÚSPEŠNEJŠÍ MUŽ (viď. tabuľka víťazov).

OPUSTILI NÁS .....
Jiří FOLDYNA

Lúčim sa s Vami, drahí moji milí,
ruku Vám už nepodám.
Dotĺklo srdce, odišli mi sily,
lúčim sa s každým, kto ma mal rád.....
Dňa 26. júla 2017 nás opustil vo veku 70 rokov náš občan,
hudobník, rádioamatér, profesionálny fotograf a vydavateľ,
spolutvorca novej Monografie obce Trenčianska Teplá a Teplanského občasníka pán Jiří Foldyna.
ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Deň ústavy

STREĽBA ZO VZDUCHOVKY:
1. miesto
Ján Frydecký
2. miesto
Pavol Droppa
3. miesto
Štefan Kerekeš
HOD ŠÍPKAMI:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Ján Ondreják
Mgr. Zuzana Janišová
Margita Masárová

HOD ZEMIAKMI DO KOŠA:
1. miesto
Oľga Horňáková
2. miesto
Anna Lokajová
3. miesto
Štefan Kerekeš
HOD NA VALCE:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

PaedDr. Jozef Farkašovský
Pavol Droppa
Zdenka Horňáková

KUŽELKY:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Mária Ondrišáková
Marta Bajčíková
Mgr. Zuzana Janišová

NAJÚSPEŠNEJŠIA ŽENA:
NAJÚSPEŠNEJŠÍ MUŽ:

Mgr. Zuzana JANIŠOVÁ
Štefan KEREKEŠ

VÍŤAZOM SRDEČNE GRATULUJEME !
Janka Ondrejáková, hlavný rozhodca

1. september nie je len dňom začiatku školského roka, no je i významným štátnym sviatkom Slovenskej republiky. Dňa 1. 9. 1992
parlament prijal text novej Ústavy, ktorá bola základom pre novovznikajúci Slovenský štát. Je to už 25 rokov od prijatia tohto významného dokumentu, 25 rokov, čo v Trenčianskych Tepliciach na
Kúpeľnom námestí tamojší matičiari zasadili Lipku Ústavy. Už 25
rokov sa pravidelne pri tejto Lipke stretávajú a pripomínajú si prijatie tak významného dokumentu pre naše rodné Slovensko.
I v tomto roku sa opätovne stretli zástupcovia spolupracujúcich
miestnych odborov Matice Slovenskej z Trenčianskych Teplíc,
Omšenia a Trenčianskej Teplej a v literárno-folklórnom pásme si
pripomenuli nielen náš ústavný dokument, no i 200 rokov od narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Prednes básní našich velikánov
v podaní teplických matičiarov, ako i nádherné slovenské i národné piesne v podaní Folklórneho súboru Teplanka, no i oduševnelý
príhovor ďalšieho významného matičiara – pána Jozefa Božíka,
primátora mesta Partizánske, prilákali množstvo kúpeľných hostí
a návštevníkov Trenčianskych Teplíc. Spoločne sme tak zaspomínali na mnohé významné udalosti z našej histórie, ktoré si je potrebné neustále pripomínať a najmä oboznamovať s nimi i mladú
generáciu. V takejto činnosti hodláme pokračovať a zapájať do nej
i viac mládeže.
Miestny odbor Matice Slovenskej Trenčianska Teplá
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OPUSTILI NÁS .....
Ing. Ján VESELÝ
*13. 11. 1949 † 18. 5. 2017

„Snažíme sa poučiť zo stránok našej histórie,
ukázať kde a kým sme boli, kde je náš cieľ.
Veľa ľudí tu zanechalo svoje úsilie a um,
doplnili mozaiku súčasnosti, stali sa súčasťou nás.“
Tieto vety sú z príhovoru starostu obce v Monografii obce
Trenčianska Teplá vydanej pri príležitosti 640. výročia prvej
písomnej zmienky o obci. Starostom obce, ktorý sa takto prihováral čitateľom knihy, bol Ing. Ján Veselý a keď ich písal,
asi neuvažoval nad tým, že aj jeho meno zostane navždy
späté s históriou obce, zanechá tu svoju pečať.
Ing. Ján Veselý sa narodil 13. 11. 1949 v Trenčianskej Teplej rodičom Kataríne a Jánovi, ktorí vychovali tri deti Milana,
Oľgu a najmladšieho Jána. Základnú školu vychodil v rodnej dedine, Strednú priemyselnú školu stavebnú v Trenčíne
a Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline. Hoci istú dobu
býval v susednej Novej Dubnici, s Trenčianskou Teplou bol
stále spätý.
S manželkou Máriou vychovali dvoch synov, ktorí sa oženili
a založili svoje rodiny. Bol starým otcom piatich vnúčat.
Počas svojho života bol zamestnaný v ZŤS a ZVS Dubnica
nad Váhom, odkiaľ sa zúčastnil viacerých montáží v zahraničí. Neskôr pracoval ako hlavný energetik na Bytovom podniku v Novej Dubnici. V roku 1990 nastúpil na vtedajší Miestny
národný výbor v Trenčianskej Teplej ako tajomník. Na jeseň
roku 1990 sa uskutočnili prvé voľby do samosprávy obcí
a Ing. Ján Veselý sa stal prvým starostom Obce Trenčianska Teplá. V tomto období sa začínala formovať samospráva
obce, bolo potrebné realizovať nové kompetencie prenesené
zo štátu, čoho sa spolu so zamestnancami obecného úradu veľmi úspešne zhostil. V náročnom období reforiem veľa
spolupracoval so starostami okolitých obcí, s ktorými udržiaval veľmi dobré vzťahy.
Počas jeho starostovania v rokoch 1990 – 1998 sa pričinil
o dobudovanie rozvodov vodovodných a kanalizačných sietí, plynofikácie obce, zrekonštruoval obecný rozhlas, budovu
obecného úradu, sokolovňu a začali sa komplexné úpravy
miestnych komunikácií a verejnej zelene. Ako starosta sa
zaslúžil o oživenie ľudových tradícií a folklóru v obci. Podporoval fungovanie folklórneho súboru Teplanka a dychovej
hudby Dobranka, bol pri zrode detského folklórneho súboru
Teplanček, pre zvýšenie informovanosti občanov zaviedol
vydávanie obecných novín Teplanský občasník a v neposlednej miere podporoval šport aj ako predseda Futbalového
klubu Telovýchovnej jednoty Lokomotíva Trenčianska Teplá.
Po ukončení druhého funkčného obdobia sa zamestnal v súkromnej firme.
V máji sme sa s prvým starostom Obce Trenčianska Teplá
navždy rozlúčili. Ale nezameniteľnou pravdou je, že rozhodujúca u človeka nie je dĺžka života, ale to, ako svoj život prežil,
ako ho naplnil a čo tu po sebe zanecháva. Ing. Ján Veselý
splnil svoje poslanie na tejto zemi a počas svojho života zanechal hlavne v našej obci nezmazateľnú stopu. Vždy zostane v našej pamäti ako prvý starosta tejto obce, ktorý určil jej
smerovanie a naštartoval jej rozvoj.
Za OcÚ Mgr. Iveta Adamcová

Rozprávkový les v Dobrej
Aj tento rok partil jún deťom v Dobrej. Občianske združenie
Dobri Dobrania v spolupráci s obcou Trenčianska Teplá pripravili pochod rozprávkovým lesom pre deti z obce, ako aj
okolia. Hneď na štarte pri spoločnosti Leoni navštevníkov
privítali Cuky a Luky. Potom sa postupne cestou lesom zoznamovali s rozpravkovými postavičkami. Hľadali ovečky
Maťka a Kubka, zdobili perníčky s Jankom a Marienkou,
s Ferdom mravcom sa snažili vyslobodiť lienku zapletenú
v pavučine a ako tradične pomáhali Patovi s Matom. V cieli
na Suchých potokoch všetkých čakali sladké odmeny, hromada hier, poníky i maľovanie na tvár. Rozprávkový les
v Dobrej postupne naberá na obľúbenosti. Tento ročník prekročil účasť 150-tich detí, čo všetkých milo prekvapilo. Počasie nám prialo, a tak dúfame, že tomu bude tak i v nasledujúcich rokoch.
Dobrí Dobrania

Zachovanie teplanskej výšivky
Trenčianska Teplá je známa prekrásnymi výšivkami, jedinečný je najmä vyšívaný ženský sviatočný odev.
Výšivka na ženských rukávcoch a zásterách je jedným
z výrazných znakov teplanského kroja. Teplanské ženy
sa v zimnom období venovali hlavne vyšívaniu, preto by
sme chceli nadviazať na túto tradíciu a tiež hlavne pre
zachovanie tejto prekrásnej výšivky Obecný úrad v Trenčianskej Teplej v spolupráci so šikovnými ženami našej
obce venujúcimi sa výšivkám plánuje v zimnom období
(november – marec) uskutočniť kurz vyšívania.
Z toho dôvodu sa obraciame na záujemcov, ktorí by sa
chceli zapojiť do tohto projektu, aby sa prihlásili na obecnom úrade u RNDr. Sklenárovej, alebo Mgr. Janišovej.

TEPLANSKÝ OBČASNÍK – vydáva Obecný úrad, M. R. Štefánika
376/30, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 00312045,
www.trencianskatepla.sk. Administrácia a inzercia: Obecný úrad
Trenčianska Teplá, obecnyurad@trencianskatepla.sk, tel.: 032/
6591311 kl. 8. Zodpovedný: Mgr. Zuzana Janišová, referát kultúry
OcÚ. Budúca uzávierka: 20. 11. 2017. Príspevky, návrhy a podnety zasielajte na e−mail: obecnyurad@trencianskatepla.sk. Registrácia: MK SR, pod číslom EV 2856/09, ISSN 1339−441 X, poradové číslo 2/2017. Redakcia nezodpovedá za obsah dodaných
príspevkov a vyhradzuje si právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, alebo aj nezverejniť. Názory čitateľov nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie. Tlačiarenský škriatok možný. Neprešlo jazykovou úpravou. Náklad 1350 ks. NEPREDAJNÉ.
Technické spracovanie a tlač: Tlačiareň J+K, s.r.o. Nemšová.

16

www.trencianskatepla.sk

„SLNIEČKA“ z materskej školy...

