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Ako voda plynie dolu Tepličkou, tak rýchle
uteká život a tak veľmi rýchlo uteká čas. Je
tu opäť vianočná atmosféra, čas otvorených sŕdc, povznesenej nálady s vianočným nádychom. Už o chvíľu opäť otočíme
list a napíšeme nový rok.
Je tu čas na pečenie perníkov, zháňanie
darčekov, ale i návštevy blízkych, či známych, čas na láskavé pohľady, prítulné slová a maličkosti, ktorými vyjadrujeme lásku
svojím najbližším.
Viac ako drahé dary, ktoré sú až príliš často za cenu dlžôb a pôžičiek, je dať svojím
blízkym dar najvzácnejší – lásku, otvorené
srdce, milé slovo. Dať nežnosť, stisk ruky,
či úsmev. Zameňme materiálové statky, za
ktorými sa príliš často pachtíme a s ktorými
nás každý deň kŕmia média, za pomocnú
ruku a milý úsmev.
Čo viac poteší človeka ako úsmev. Najmä
ten detský, nevinný je balzamom na naše
duše a srdcia. Krásny, srdečný a hrejivý
detský úsmev. Prijmime ho ako výzvu, ale
i ako dar, Je síce krehký, ale môžeme ho
podať ďalším. Určite každému z nás sa nenápadne vkradne do srdca. Neskrývajme
ho, ale rozdávajme priehrštím ďalej. Používajme ho ako zbraň, proti ktorej niet obrany.
Vianočný čas je i čas na hodnotenie, čas
kedy bilancujeme naše plány a skutočnosti. Dovoľte zhodnotiť aspoň časť úloh, ktoré
sme si stanovili pre rok 2017.
Vlastných finančných zdrojov je vždy málo.
Preto sa obec snaží o využívanie mimorozpočtových zdrojov pre riešenie požiadaviek
obce a preto obec využíva tieto zdroje na
prípravu a realizáciu projektov, aj keď nie
každý projekt je úspešný. Obec pokračuje
v príprave a podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok, či už z eurofondov,
alebo iných mimorozpočtových zdrojov.

Takto obec žiadala a žiada o podporu projektov na opravu materskej školy, telocviční
základnej školy, ale i cyklotrasu a kamerový systém. Projekty sa vyhodnocujú, alebo
pripravujú na podanie. Je to dôležitá časť
realizácie požiadaviek obce, ktorá nezaťažuje rozpočet, resp. zaťažuje len minimálne.
I tento rok sme pokračovali v rekonštrukcii
sociálnych zariadení tak v škole, ako i v škôlke. Po niekoľkých rokoch sa nám podarilo
dokončiť vonkajší areál školy, dokončila sa
fasáda malej telocvične a kotolne. Naviac
vedenie materskej školy pod vedením pani
riaditeľky Baštugovej vytvorili projekt dopravného ihriska, ktorý sa i zrealizoval
v priestoroch školy, za čo patrí poďakovanie.
Rozvoj obce, to je nielen vytvorenie podmienok na bývanie, či už formou nájomných
bytov, alebo individuálnej bytovej výstavby.
Toto súvisí nielen so stabilitou mladej generácie v obci, ale i s výškou podielových
daní, počtom detí tak v materskej, ako i v základnej škole. Z tohto pohľadu zrejme najväčšou investíciou, ktorá sa pripravuje od
začiatku roka 2017 sú cesty a inžinierske
siete. Časť finacovania bude mimo rozpočtu obce, väčšia časť formou úveru obce.
Cieľom je zabezpečiť zásadné podmienky
pre rozvoj obce v oblasti investičnej výstavby.
Obec realizovala od roku 2002 rozvoj bývania cestou výstavby obecných nájomných
bytov, postupne sa nám darí napĺňať potreby, dnes je čas na podporu rozvoja individuálnej bytovej výstavby. Pracovné podmienky v obci a okolí sú veľmi dobré, čo
podporuje naše rozhodnutia. Veľa mladých
ľudí chce zostať v obci a treba im vytvoriť
podmienky na bývanie.
Obec podporuje viac ako 14 spoločenských

Jeseň sa prehupla do druhej polovice. Škola žije každodenným
kolobehom. Nové deti si zvykli na materskú školu a noví žiaci si
zvykli na nové prostredie triedy, spolužiakov. Všetky deti a žiaci sa
stali súčasťou veľkej rodiny ŠKOLY.
V tomto ročnom období sú noci dlhšie ako dni, celá príroda sa ponára do pokoja. Sme v období, kedy sa kresťania, predovšetkým
katolíci pomaly pripravujú na obdobie štyroch týždňov, symbolizujúcich príchod Vianoc, na advent.
Deti a žiaci školy sa tešia na Mikuláša, Mikulášske trhy v Trenčianskej Teplej. Vedenie školy pripravuje Vianočný benefičný program,
pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku s názvom: „Nádej, viera, láska“... . Program je ukážkou mesačného úsilia detí
a ich pedagógov. Poukazuje na to, že čas Vianoc je pre mnohých
hektickým časom vyplnený zháňaním darčekov, zháňaním sa za
matériou, ale v skutočnosti, by to mal byť čas nádeje, viery a lásky
k blížnemu svojmu v rodine. Zároveň počas Benefičného programu
žiaci školy budú vystavovať svoje výrobky vyrobené z rôznorodého
materiálu a keramiky. Tešíme sa, že na náš Vianočný program zavítajú nielen rodičia, priatelia školy, ale i občania obce Trenčianska
Teplá.
Adventné obdobie je časom pre spomalenia a upokojenia, určené
na rozjímanie. V tomto období ďakujeme všetkým, ktorí našej škole

organizácii. Tak finančne, ako i materiálovo.
Cieľom podpory je udržovať rozvoj kultúrne
– spoločenského života v obci. Stretávanie
sa ľudí pri rôznych príležitostiach, udržiavanie kultúrnych zvykov, pripomínanie si spoločenských a historických udalosti, podpora mládeže a pod. aj to patrí k obci. V súčasnej dobe si treba všimnúť i záujem rodičov a ochoty futbalovo zanietených ľudí,
ako sú páni Gajdúšek, Gabriš, Dorica, ktorí
svoj voľný čas venujú podpore mladých futbalistov. Nie je to nič nové, no venujú svoj
voľný čas tam, kde je to najviac potrebné –
mládeži. Takéto aktivity obec určite podporí
a za tento rok im patrí poďakovanie.
Adventný čas si pripomíname nielen vianočnou výzdobou obce, prípravou Mikuláša, či vianočných koncertov.
Vianoce sú sviatky pokoja a lásky. Dovoľte mi, i v mojom mene poďakovať všetkým
tým, ktorí pomáhajú s riadením obce, so
starostlivosťou o životné prostredie a podmienky pre život nás všetkých, ale najmä
tým, čo sa starajú o novú generáciu našich detí v školách, poďakujme im za to, že
pripravujú naše deti pre život. Poďakujme
všetkým tým, ktorí sa starajú v rodinách
o starších a nevládnych, nielen opatrovateľky, ale i rodinní príslušníci, poďakujme
sa všetkým tým, ktorí akokoľvek prispeli
k rozvoju našej obce, a nezištne pomohli
preto, aby sme žili v prostredí, ktoré nás
teší a dotvára naše životné podmienky. Ich
práca je nenahraditeľná, aj keď si to mnoho
krát neuvedomujeme.
Želám Vám spokojné a šťastné prežitie
vianočných sviatkov a v novom roku veľa
zdravia a pohody.
Ing. Milan BEREC
starosta obce

v poslednom období pomáhali. Vďaka firme GAMONT EU spol. s.
r. o má naša škola bezbariérový prístup na prvé poschodie, nový
šat má keramická dielňa, škola má nové vchodové dvere. Pán Ľ.
Žiačik, konateľ firmy GAMONT EU spol. s. r. o odovzdal rodine Konyovej sumu 100 € na liečebné účely chlapcov Edgara a Jána. Deti
vďaka HM Tesco- pánovi Š. Florekovi, budú mať opäť nové hračky
v školskom klube detí a školskom internáte. Mikulášsku nádielku
pre deti pripravili ako každý rok Potraviny MG Market - J. Gazdíka,
predajňa pána Š. Hôrku. Zdravú výživu v projekte „Žijeme zdravo“,
škole zabezpečil pán J. Dankovčík prostredníctvom nádielky syrov
s vysokým obsahom vápnika. Mgr. J. Žúborová, zastupujúca firmu
Baliareň Helpful Trenčianska Teplá prispela do balíčkov sušeným
ovocím pre súťažiacich z okolitých špeciálnych škôl v projekte
„Žijeme zdravo“. Medík každoročne v jesennom období škole dáva
pán R. Báž a zároveň robil ukážky včelárstva pre súťažiacich projektu „Žijeme zdravo“. A takto nám mnohí pomáhajú. Všetkým patrí
úprimné ĎAKUJEME !
Po advente zaklopú na dvere Vianoce. Otvorme im dvere, aby sa
stali nádejou, vierou a láskou pre našich najbližších nielen v škole,
ale i v rodinách, v ktorých naše deti žijú...
Požehnané vianočné sviatky prajeme všetkým ľuďom dobrej vôle.
Mgr. Eva Ševčíková, riaditeľka SŠI Trenč. Teplá

Už starí Gréci a Rimania poznali šťastie ako
zvláštny dar bohyne „Šťasteny“, ktorá ho rozdávala slepou rukou. Verili, že šťastie je náhodné
a nikoho nevyhľadáva. Kde padne, tam sa rozhostí – či už u človeka dobrého, či zlého.
To bol názor pohanský, ktorému človek veriaci
v dobrotivého a najspravodlivejšieho sudcu –
nášho Boha – nikdy nemôže takto rozumieť.
Prekrútené sú reči dnešných ľudí. Dnes málokto
sa cíti skutočne šťastným. Bohatý (ktorý v očiach
iných zdá sa byť šťastným) sa žaluje – že nie

Nastal jesenný čas a s ním ako zvyčajne prichádza mesiac október – mesiac úcty k starším. V tomto čase sa koná aj slávnostné odovzdávanie ocenení významným osobnostiam
a kolektívom z oblasti kultúry Trenčianskeho
kraja pod záštitou predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Nebolo tomu inak ani
v tomto roku. Dňa 2. októbra sa konalo toto
slávnostné podujatie v priestoroch kasárne
na Trenčianskom hrade. Aj z našej obce
bol ocenený pri príležitosti životného jubilea
PaedDr. Jozef Farkašovský za dlhoročné pôsobenie v kultúrnej a osvetovej činnosti.

V programe vystúpili sólisti orchestra Zlaté
husle, ktorí svojím účinkovaním rozohrali žilky
všetkých prítomných.
Podobne tomu bolo aj u nás na stretnutí jubilujúcich dôchodcov dňa 18. októbra. Našich
jubilantov zabávali nielen naša domáca DH
Dobranka a FS Teplanka, ale i hosťujúci hudobný súbor RUBÍN zo Skalice. V príjemnej
atmosfére strávili naši jubilanti krásne chvíle
a veru mnohým sa nechcelo ani odchádzať
späť domov....
No nielen jubilanti si zaslúžia povšimnutie
a ocenenie. V obci pracujú mnohé spoločenské organizácie, ktoré sa spolupodieľajú na
kultúrnom živote obce, starajú sa o verejné

je spokojný, že nemá pokoja, že sa nudí atď...
Človek chudobný sa žaluje tiež. Veď musí ťažko
lopotiť o skyvu chleba a žiť v stálom utrpení...
Každý hľadá šťastie, lipne za ním, zbožňuje ho.
Svojou vlastnou predstavou „nie som šťastný...“
vlastne si ho sám odháňa od seba. Sám odvracia sa od svojho možného šťastia.
Človeče, márne hľadáš šťastie mimo seba: na
tejto ceste ho nikdy nenájdeš. Lebo šťastie odpočíva v každom z nás... V ľudskej duši tkvie
prameň blaženosti... Málokto vie byť šťastným!
Ľudské šťastie možno dosiahnuť len sebapoznaním...aby duch vedel prekonať všetky prekážky pre svoj vzrast a silu. Aby vedel zdolať nízke
pudy v človeku – ktoré tiež majú zárodok v ľudskej bytosti.
Musíme sa snažiť žiť so všetkým čo nás obklopuje v harmónii a láske. A láska bude v nás vzbudzovať nádej, ktorá vedie ducha vo veciach prítomných a budúcich k vytrvalosti. Pocity nadšenia z ľudského srdca vyvierajúce dávajú blaženosť a šťastie. Sú to pocity, ktoré stanovia hranice smeru nášho jestvovania.
Je pravdou, že utajené zlo je vo všetkých stvorených veciach. Za prajných okolností vyslobodzuje sa z nich a je schopné spôsobiť žiaľ.

I slnko, oheň, voda, zem – tie blahodarné živly
rozpútajúc svoje nezdolateľné sily, koľko len zla
môžu vykonať!
Zlo skryté v srdci človeka prekáža tomuto na jeho
dráhe životného šťastia. Preto musíme prečistiť všetky kúty nášho srdca a duše, aby ich prenikol jas pravého poznania šťastia.
Ako môže byť šťastný ten človek, ktorý sa nevie odhmotniť a odpútať od hmoty? Je ku hmote
akoby pripútaný a len tej verí. Toto je ono najkrutejšie a najväčšie sebectvo sveta, čo vedie ku
zlomyseľnosti, požívačnosti, bezohľadnosti, pýche a večným rozoprám! Hľa, svet samých neúprimností... Dokiaľ však nebudeme v hmotných
veciach vidieť len prostriedky k obžive, duch náš
sa neoslobodí k šťastiu... Hmota je len dočasným nástrojom ducha. Keď je zdravie, z práce sa
vždy môže získať i hmotný statok potrebný pre
obsluhu nášho životného bytia.
Touto vierou uvedomení nebudeme porovnávať
svoj stav s prípadným lepším postavením druhých ľudí.
Irena Molecová-Vagačová,
zredigoval Mgr. Martin Malo,
Trenčianske múzeum v Trenčíne

výsadbe a údržbe zelene, koseniu a údržbe
drevín.
Čaká nás zimné obdobie a s ním i údržba
miestnych komunikácií a chodníkov. Je na
nás všetkých, na našom porozumení, tolerancii, ale i spolupráci pri tejto údržbe, pri priechodnosti komunikácií a dostupnosti pre vozidlá údržby. Je teda na nás všetkých, ako toto
obdobie zvládneme.

priestranstvá, ich výsadbu, údržbu, starajú sa
o pamätníky, pomníky a zapájajú sa tak do
spoločného diela – skrášľovania a zveľaďovania obce a jej životného prostredia.
Žiaľ nájdu sa i jedinci, ktorí neváhajú vyviezť
domový odpad do okolia obce, psíčkari, ktorí
po svojich miláčikoch exkrementy nechajú na
chodníkoch či trávnatých plochách, jedinci,
ktorí odpad vysypú do našej Tepličky, či vyvezú do okolitých lesov. Ale nájdu sa i občania, ktorým na vzhľade a čistote v našej obci
záleží a upozornia nás na týchto nespratníkov
a miesta uloženia odpadu. No a samozrejme

máme našich pracovníkov a aktivačných pracovníkov, ktorí tento odpad likvidujú, namiesto toho, aby sa mohli viac venovať čisteniu
ulíc, verejných priestranstiev, detských ihrísk,

Verím tomu, že väčšine z nás nie je ľahostajné, ako bude naša obec vyzerať, ako sa bude
rozvíjať a napredovať. K tomu však treba aby
bolo medzi nami menej podlosti, zrady a falše, aby bolo medzi nami viac úcty, morálky
a porozumenia. K tomu prajem všetkým občanom našej obce v nastávajúcom vianočnom období ich pokojné prežitie a v novom
roku veľa zdravia, spokojnosti a optimizmu.
Zároveň ďakujem všetkým občanom, spoločenským organizáciám, poslancom obecného
zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu i pracovníkom na aktivačných službách,
všetkým, ktorí dokážu priložiť ruku k dielu
a podieľajú sa na zveľaďovaní obce za ich doterajšiu prácu a prajem veľa úspechov v ďalšom období.
RNDr. Zuzana Sklenárová
Prednostka Ocú

Prvé tri mesiace v školských laviciach ubehli ako voda, ale aj
napriek tomuto krátkemu časovému rozhraniu naši žiaci už veľa
zažili a zúčastnili sa viacerých podujatí, akcií či výletov.
Príjemné slnečné septembrové počasie sme využili v náš prospech a zapojili sme sa do Týždňa športu, v ktorom si žiaci
spolu s pánmi učiteľmi a pani učiteľkami zmerali svoje sily vo
futbale, vo vybíjanej i v crossfite.
Ani sychravé a uplakané počasie nás neodradilo od toho, aby
sme si 21. a 22. september užili v príjemnej a priateľskej atmosfére s našimi staronovými kamarátmi z partnerskej školy
v Uherskom Ostrohu pri príležitosti 125. výročia založenia ich
základnej školy. Počas dvoch dní sme mali príležitosť plaviť sa
loďou Noe po Baťovom kanáli spolu s pánom riaditeľom základnej školy Mgr. Petrom Bělohradom. Plavbu unikátnym kanálom s vyrovnávacími komorami nám spríjemňovala veselá

a urečnená pani sprievodkyňa. O výstavbe a pozoruhodnostiach rozprávala veľmi pútavo, správne odpovede na svoje otázky vždy odmenila sladkosťou a prívetivo odpovedala na každú našu zvedavú otázku. Po zaujímavej plavbe sme sa všetci
vytancovali na diskotéke v telocvični partnerskej školy. Dobre
sme sa zabavili a zároveň zoznámili s novými rovesníkmi. Na
druhý deň sme sa s našimi českými kamarátmi stretli v priateľských zápasoch vo florbale a v trojboji. Víťazné družstvá aj jednotlivci boli odmenení pohármi, medailami i diplomami. Okrem
športových aktivít nás čakal aj kultúrny program, ktorý si pre
hostí pripravili žiaci Základnej školy v Uherskom Ostrohu pod
vedením svojich pani učiteliek. Slávnostný program pozostával
z rôznych tanečných, speváckych či dramatických čísel. Naši
žiaci svojich českých kamarátov odmenili potleskom a uznaním
za ich vynaložené úsilie. Dva dni v Českej republike v nás zanechali veľmi dobrý dojem, tešíme sa na ďalšie medzinárodné
stretnutia a oslavujúcej škole želáme len to najlepšie do ďalších
rokov jej existencie.
Posledný septembrový týždeň sme so žiakmi 6. ročníka vycestovali do Žiliny. V nákupnom centre Aupark sa 29. septembra
uskutočnilo podujatie Noc výskumníkov, počas ktorého boli pre
návštevníkov, a teda aj pre našich žiakov, pripravené rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy,
hudobné vystúpenia, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie
vstupy plné vedy i zábavy.
Na začiatku októbra sme sa zasa vydali so žiakmi 7. ročníka
na cestu spoznávania mesta Nitra. Navštívili sme miesta, ktoré
dýchajú atmosférou dávnej minulosti, sú plné vzácnych archeologických nálezov a starobylých písomností.
Nitrianske knieža Slavobor, brat mocného a múdreho vládcu
Svätopluka nám s pýchou predstavil svoj honosný odev, do
najmenšieho detailu nám opísal jeho jednotlivé súčasti, materiály, funkcie aj farebnú symboliku. Žiakov zoznámil so šperkár-

skym umením ako sú náramky, prívesky, prstene a preslávené
veľkomoravské gombíky. Prezradil nám dnes už takmer celkom
zabudnutý spôsob rozkladania ohňa. Pri prezentácii počiatkov
písomníctva si žiaci mohli vyskúšať, ako sa písalo na voskové
tabuľky. Predviedol zvláštnosti reči svojich poddaných a odhalil
pred nami tajomstvo vzniku hlaholiky. S veľkou hrdosťou hovoril o vojenskom umení nitrianskych bojovníkov. Žiakov zoznámil
s obávanými slovanskými zbraňami, ako boli bojová sekera,
sax, štít, prilba, kopia, oštep, luk či rôzne druhy šípov. Všetky
repliky zbraní sme si mohli chytiť a vyskúšať. Ochutnali sme
staroslovanský chlieb upečený podľa pôvodného receptu. Pod
Slavoborovým odborným vedením sme navštívili Nitriansky
hrad – najväčší a najstarší hrad na Slovensku. Nechali sme sa
unášať neopakovateľnou atmosférou Katedrály sv. Emeráma,
ktorá je často stotožňovaná s Pribinovým kostolom - najstarším
kresťanským chrámom v strednej a východnej Európe. Obdivovali sme najdôležitejšie pamiatky veľkomoravského písomníctva, zvon z Bojnej i zlatý poklad uložený v Diecéznom múzeu.
A na záver sme si prezreli vynikajúco zachovaný úsek kamenných hradieb z veľkomoravských čias a kostrové pozostatky
v tzv. Kazemate.
V októbri sme spolu so žiakmi urobili aj niečo pre svoje zdravie
a zapojili sme sa do akcie Deň jablka. V tento deň si žiaci okrem
svojej bežnej desiaty priniesli aj jabĺčko, ktoré má blahodarné
účinky na naše zdravie. Počas Dňa mlieka si žiaci nezabudli
pribaliť do tašiek jogurt, mliečko alebo natrieť chlebík maslom či
nátierkou. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou
tohto dňa bola oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob,
ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upo-

zorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné
prínosy pre rastúce deti.
Okrem športových a vzdelávacích akcií sme sa aj tento rok v novembri opäť zapojili do výtvarného projektu Záložka do knihy
spája školy. Našou partnerskou školou, ktorá nám bola pridelená organizátorom, sa stala Základná škola Výčapy-Opatovce.
V rámci tohto projektu žiaci našej školy vytvárali rozličné záložky, pri ktorých využili rôzne techniky a motívy. Pre našu partnerskú školu sme vyrobili vyše 160 záložiek, ktoré sme im zaslali poštou spolu s pamätnými predmetmi našej školy a obce,
aby sa o nás dozvedeli viac. Partnerská škola taktiež odoslala
rovnaký počet záložiek nám, pre našich žiakov. Aj takýmto spôsobom sa snažíme nadviazať kontakty medzi školami, rozvíjať
spoluprácu a výmenou záložiek viesť žiakov k čítaniu.
September, október i november boli skutočne bohaté na nové
zážitky a zábavu. Aj do ďalších mesiacov máme pre našich
žiakov pripravených mnoho ďalších zaujímavých nápadov na
výlety a podujatia.
Mgr. Ida Králiková,
Mgr. Barbora Burianová, Mgr. Janka Mikolášková

školský rok 2017 – 2018
Cieľom výchovy a vzdelávania v MŠ je
dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne
ako základu na školské vzdelávanie.
Zjednodušene povedené: pripraviť dieťa
vo všetkých oblastiach rozvoja na vstup
do ZŠ.
Od septembra 2016 všetky MŠ realizujú tzv. predprimárne vzdelávanie podľa
Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý
bol inovovaný v roku 2015. Čo to znamená pre našu prácu? Predovšetkým sa
zmenili vzdelávacie oblasti s názvami:

Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce,
Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. Prostredníctvom vzdelávacích štandardov
deti získavajú v daných oblastiach kľúčové kompetencie, ktoré ďalej rozvíjajú
v ZŠ.
Obsah vzdelávania si každá MŠ konkretizuje v školskom vzdelávacom programe. Školský vzdelávací program nášho
právneho subjektu (MŠ Trenčianska Teplá a MŠ Dobrá) má názov „CHCEME
SPOLU ZDRAVO RÁSŤ“. V týždenných
témach realizujeme aktivity ako aj napríklad: zdravý životný štýl, chceme dýchať
čistý vzduch – znečisťovanie ovzdušia,
ale i vlastného tela v detskom ponímaní:
ŠELMOU DROGEROU, TABAKOVÝMI
BANDITMI, ALKOHOLÍNMI. Zvýšený príjem ovocia a zeleniny, pobyty vonku, plnia cieľ pohybom a športom proti obezite
detí a kriminalite detí. Aj tento školský rok

každoročne v jeseni vítame túto nádhernú PANI JESEŇ spoločnou aktivitou: Jesenné tvorivé dielne, kde deti spolu s rodičmi v MŠ – tvoria fantastické tekvicové
strašidielka, ktorými vyzdobíme celý škol-

ský dvor, ktorý sa zmení na jednu veľkú
jesennú sálu so svetielkami svetlonosov,
záhradných lámp a detských výtvarných
prác maľovaných na igelite akrylovými
farbami. Táto aktivita vrcholila Jesennou
slávnosťou 26.10. 2017 v exteriéri MŠ –
Dobrá, kde deti rodičom predviedli krátky
kultúrny program – piesne, hry, súťaže
i dramatizáciou hudobno-pohybovej hry
(HPH): Pod hríbom.
Po krátkom kultúrnom programe sa usku-

Je to úžasné sláviť 95. rokov života. O to krásnejšie je sláviť
to isté výročie aj skautskej organizácii v našej obci. Skauting
sa venuje práci s deťmi a mládežou. Jeho poslaním je všestranne sa rozvíjajúca osobnosť. K tomu mu pomáha skautský zákon, sľub a výchovná metóda na dosiahnutie tohto cieľa.
Podpora činnosti je od MŠ , ktoré zahŕňa aj vzdelávacie kurzy
s akreditáciou MŠ. V súčasnosti má 31. zbor Irmy Ševcechovej 102 členov v oddieloch v Trenč.Teplej, Omšení a Slatine
nad Bebravou.

točnil lampiónový sprievod po obci, ktorým sme si pripomenuli i blížiaci sa Deň
MŠ, ktorý bol 4. novembra. Akciu sme
zavŕšili púšťaním balónov šťastia na
miestnom futbalovom ihrisku. Tejto nádhernej večernej prechádzky našou obcou
Dobrá za trblietavého svetla lampiónov
sa zúčastnili nielen deti a rodičia MŠ, ale
i obyvatelia obce – sympatizanti našej
MŠ. Privítali sme tak obdobie dlhých jesenných a zimných večerov, kde sa plamienok sviečok stáva svetielkom nádeje
a splnených prianí.
December je mesiac, kedy sa pripravujeme na najočakávanejšie sviatky roka –
Mikuláš a Vianoce.
6. 12. privítame Mikuláša v MŠ za prítomnosti rodičov, kde sa deti prezentujú mikulášsko-vianočným kultúrnym programom.
14. 12. 2017 privítame v MŠ Vianočnú
hviezdičku - je to súťaž detí v spievaní
vianočných kolied, na ktorých sa zúčastnia MŠ z regiónu Teplička: MŠ Dobrá, MŠ
Trenčianska Teplá, MŠ Trenčianske Teplice, MŠ Dolná Poruba a MŠ Omšenie.
S príchodom nového roka začnú opäť
prípravy na tradičný fašiangový karneval, na ktorom sa vybláznia nielen deti,
ale aj ich rodičia v rôznych zaujímavých
súťažiach. A ako to dopadne Vás poinformujeme v ďalšom čísle Teplanského
občasníka.
Mimoriadne poďakovanie patrí obecnému zastupiteľstvu na čele so starostom
obce Ing. Milanom Berecom za to, že im
nezostala ľahostajná naša požiadavka
na opravu fasády MŠ Dobrá, ktorá sa
v tomto roku zrealizovala. Ďalšie poďakovanie patrí tesárskej firme pána Gallu
za opravu drevenej obruby na detskom
pieskovisku a schodíkov so zábradlím na
detskej šmykľavke, ktoré boli v havarijnom stave a ohrozovali bezpečnosť a zdravie detí. Ďalej ďakujeme vedeniu Občianskeho združenia rodičov pri MŠ za
finančnú i hmotnú pomoc, bez ktorej by
sme len ťažko mohli uskutočniť niektoré
aktivity v našej MŠ. ĎAKUJEME.
Štefka Fabová,
Materská škola m. č. Dobrá

Počiatky skautingu v obci siahajú do roku 1922, keď tu bol židovský oddiel. V tridsiatich rokoch vzniká Zväzový skauting
a Katolícky. V tej dobe veľmi úzko spolupracovali. Bolo tu asi
okolo 60 členov. Sestra Ševcechová bola v kat. skautingu
a vďaka nej sa skauting v roku 1990 obnovil. Okrem toho po II.
svet. vojne v roku 1947 bolo v Trenčianskej Teplej registrovaných 198 členov spolu aj s Dobrou. V období 1968 – 1970 sa
čiastočne skautovalo v Dobrej. Skauting bol tri krát zakázaný
len preto, že je postavený na kresťanskej morálke, čo nevoňalo

šenia spoločného tábora na rok 2018. Navštívili sme jaskyňu
Zlá diera a po ceste naspäť sa zastavujeme v Hermanovciach
na dobrý „východňarský“ guláš. Naši dospelí skauti sa zúčastnili medzinárodného Trojstretnutia skautov z Čiech, Poľska
a Slovenska v Gdansku a Pucku. Téma podujatia „Skauti na
moriach, jazerách a riekach“. Ďalej sa konala akcia Deň svetlonosov a iné zaužívané akcie a činnosti v zbore. Pripravili sme

vtedajšiemu režimu. Na úvod trocha histórie nezaškodí. No, ale
ako sme teda slávili? V prvom rade to bolo v našich oddieloch
a podujatiach. Snažili sme sa priblížiť históriu našim skautom
a skautkám formou rozhovorov a diskusii.
V apríli organizujeme pri tejto príležitosti Svojsíkov pretek okolo
Čertovej skaly za účasti skautov z Prešova, Banskej Štiavnice,
pre deti obecného Mikuláša a záver roka ukončíme roznesením
Betlehemského svetla a Vianočným večierkom.
Touto cestou by som chcel verejne poďakovať obecnému úradu, podporovateľom, priateľom, rodičom a všetkým ostatným
za akúkoľvek pomoc skautskému zboru. Za spoluprácu so ZŠ,
TREŽ, hasičmi, SŠI, FÚ a inými združeniami.
Na záver prajem všetkým ľudom dobrej vôle radostné vianočné
sviatky a veľa zdravia a úspechov v novom roku 2018.
Stanislav Vyhlídal, vodca zboru

Trenčína, Horného Srnia a domáceho zboru. Na konci podujatia sa koná na skale slávnostná omša za účasti asi 150 skautov
a skautiek. V júni sa koná výstava o histórii a posedenie s vedením obce, sponzormi a spolupracujúcimi združeniami. Skautom
a hosťom boli odovzdané Ďakovné listy a skautské ocenenia.
Boli vyrobené buttony, perá a iné prezentačné materiály. Začiatkom letných prázdnin sa koná Skautský tábor na Mojtíne za
účasti 58 členov zboru. Koncom augusta organizujeme výlet do
Slovenského raja, za poznávaním slovenskej prírody. V októbri
sa cestovalo do Prešova na spoločné stretnutie ohľadom rie-
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Zachovanie a podporovanie tradícií, folklóru či vlastenectva
patria medzi matičné aktivity i nášho miestneho odboru, o čom
svedčí naša aktívna účasť na Národných matičných slávnostiach, ktoré sa konali v dňoch 7. – 10. septembra v Trnave.
Členovia nášho odboru v rámci spolupráce s MO MS v Trenčianskych Tepliciach sa 7. septembra v prvý deň slávností a aj
v rámci osláv 200 rokov od narodenia J. M. Hurbana zúčastnili
spomienkového zájazdu do Beckova a Hlbokého, jeho rodiska a pôsobiska, kde navštívili pamätné izby i pamätník tohto
velikána našich dejín a uctili si jeho pamiatku položením kytíc
vďaky. Celý tento rok sa vlastne nesie v znamení hesla J. M.
Hurbana – Sláva národa hodná je obetí.
Príjemným ukončením prvého dňa osláv bolo divadelné predstavenie hry Jána Palárika – Zmierenie alebo Dobrodružstvo
pri obžinkoch v divadle J. Palárika.
Pre nás bola významným dňom sobota 9. septembra, keď naša FS Teplanka bola zaradená do vystúpení medzi viac ako
50 folklórnych súborov tak zo Slovenska, ako i zo zahraničia.
O tom , že náš súbor zožal úspech nieto pochýb. Sme hrdí, že
sa nám podarilo prispieť k úspechu týchto sviatočných dní.
Ďalším úspešným dňom pre našu Teplanku bol 16. september,
keď sa v Bánovciach nad Bebravou konal 8. ročník farmárskeho festivalu – Bánovský Mňam fest, kde sa varili nielen gurmánske špeciality, ale na pódiách sa varili i mnohé kultúrne folklór-

Aktivita matičiarov neutíchla a spoločne s členmi Regionálnej
organizácie vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika sa dňa
23. septembra zúčastnili zájazdu do Piešťan, kde navštívili vojenské historické múzeum. Tu si mohli prezrieť množstvo vojenských exponátov, ktoré prezentujú rezort Ministerstva obrany
a Ozbrojených síl SR pre širokú verejnosť a pestujú tiež národné historické vedomie a hrdosť k vlastnej štátnosti, úcte
k vojenským tradíciám slovenského národa. Kiež by takéto exponáty nemuseli byť nikdy použité.......
Vyvrcholením dňa bola návšteva pietneho Bradla, mohyle na
pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá je nielen miestom jeho posledného odpočinku, ale je najmä symbolom samostatnosti a slobody nášho národa a pamätníkom
významnej historickej udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi
slobodné národy sveta.
Pamiatku veľkého syna nášho národa sme si uctili položením
kytice úcty, ako i zaspievaním hymnických piesní.
Sychravé daždivé počasie predčasne ukončilo našu návštevu
tohto majestátneho pamätného miesta.
Šnúra vystúpení FS Teplanka pokračovala i na Teplanských hodových slávnostiach v nasledujúcom dni.

ne vystúpenia. Vyznamenaním pre náš súbor bolo nielen vystúpenie na oboch pódiách s kultúrnym programom, ale i česť
odovzdať dožinkové vence pani ministerke pôdohospodárstva
Gabriele Matečnej, pánu županovi Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavovi Baškovi, ako i zástupcom Slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Na tomto festivale
zároveň pani ministerka odštartovala projekt „Adoptuj kravičku“
– pre zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom
zo Slovenska.

Rok 2017 bol skutočne náročný, ale odozva nielen v domácom
prostredí, v regióne i v rámci Slovenska bola vynikajúca, nakoľko vystúpenia v národnom duchu a s prezentáciou nášho
krásneho kroja i piesní majú nezastupiteľnú úlohu tak pre obec,
ako i pre našu Maticu.
Vyvrcholením práce našich folkloristov je nahrávka nového CD,
ktoré onedlho uvedieme do života. Tak si teda poprajme veľa
krásnych chvíľ pri počúvaní národných i ľudových piesní, ako
i viac vlastenectva a národnej hrdosti vôkol nás.
RNDr. Zuzana Sklenárová, predseda MO MS
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Toto sme si povedali všetci, čo sme sa narodili v rokoch 1951 – 52 a chodili sme do
teplanskej základnej školy. Veruže áno už
je to 50 rokov čo sme opustili našu školu
a rozleteli sme sa do sveta, každý po svojom. Ale prišiel 20. október 2017 a my sme
sa stretli opäť a zaspomínali si na naše spoločne prežité časy. Určite si viete predstaviť
ako vyzerali prvé chvíle stretnutia. Najskôr
tápanie kto je kto a potom víťazný úsmev
a objatia, veď to si ty.....
Veľké ďakujeme patrí všetkým, ktorí pomáhali toto uskutočniť, ale hlavne našim spolužiačkam Magde Büttnerovej - Bážovej
a Vierke Petričkovej - Hromádkovej, ktoré
toto všetko zorganizovali, pozháňali adresy.
Ešte trochu štatistiky: 30. júna 1967 skončilo povinnú školskú dochádzku, 88 žiakov
stretlo sa nás 42, no a bohužiaľ už medzi
nami nie je 13.
Alica Kubalová - Malinská
A takto milo sa nám prihovorila
Magda Büttnerová - Bážová
Milé moje spolužiačky, milí moji spolužiaci,
dovoľte mi, aby som Vás ešte raz srdečne
pozdravila a privítala. Privítala slovíčkom
VITAJTE na tomto našom jubilejnom stretnutí po 50 - tich rokoch od skončenia Základnej deväťročnej školy v Trenčianskej
Teplej.
50 rokov, to je už taká doba, že sa patrí aj
niečo povedať. Veď preto sme sa tu teraz
zišli, aby sme si zaspomínali na staré, dobré školské časy. Dnes padne veľakrát slovíčko: Pamätáš si? Pamätáte sa?
My sme deti narodené 6 - 7 rokov od skončenia druhej svetovej vojny, ktoré v predškolskom veku vôbec nepoznali televíziu.
Ale zažili sme veľkú udalosť, kedy 1. 1.
1958 boli odvysielane prvé televízne noviny. A práve v tomto roku 1958 sme 1. septembra nastúpili do prvej triedy. Pamätáte
si ešte na ten deň, keď vás mamička viedla
za ručičku do dolnej budovy tzv. Newyorku
na horné poschodie, kde nás už čakali súdružky učiteľky Selecká a Košútová. ZDŠku tvorili v tom čase tri budovy: Newyork 1-3 trieda, škola Na vršku - 4-5 trieda. Tá
bola ako prvá zbúraná a hlavná budova 6-9
trieda, ktorú zbúrali pred pár rokmi.
Za našich školských čias bola ešte jedna
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udalosť, ktorá sa zapísala do dejín ľudstva.
Bolo to 12. aprila 1961 - prvý kozmonaut vo
vesmíre Jurij Gagarin.
Narodili sme sa v rokoch zakladania jednotných roľníckych družstiev, v rokoch budovania socializmu. Nám ako deckám bolo
fuk, čo za ideológia sa za tým skrývala.
Bolo nám fajn a naozaj sme v tej nevedomosti boli šťastní, nie? Na tri týždne do pionierskeho tábora, pamätáte sa? Vnúčence
sa nás pýtajú: „Babka, dedko, kto to bol ten
pionier?“
„Pionier bráni mier“, stálo v našich učebniciach. Najprv sme skladali sľub iskier.
Pamätáte si ho?
Domovina moja krásna, sľubujem ti v tento
deň, že ja, tvoja iskra jasná, tebe k sláve
vyrastiem.
A k tomu bola ešte jedna básnička:
Hoc som malá trochu tenká, bude zo mňa
pionierka. Pionierka maličká, tak ma volá
mamička.
V tretej triede sme skladali pioniersky sľub.
Pripomeniem Vám aj ten.
„Sľubujem pred svojimi druhmi, že budem
pracovať, učiť sa a žiť podľa pionierskych
zákonov, aby som bol dobrým občanom
svojej milovanej vlasti Československej
socialistickej republiky a svojim konaním
chrániť česť Pionierskej organizácie a Socialistického zväzu mládeže.“
Symboly pioniera boli pre chlapcov tmavomodré nohavice, pre dievčatá tmavomodrá
skladaná suknička a trojcípa červená šatka. Hrdo sme nosili tuto červenú pioniersku
šatku, avšak iba krátko po pionierskom sľube. Postupom času sme sa za ňu hanbili
a nosili ju pokrčenú vo vrecku nohavíc alebo v školskej taške. Neskôr sa z pioniera
stal zväzák. Zväzáci viedli pionierom schôdzky, na ktorých niečo tvorili, hrali sa, športovali, chodili do lesa.
Je to krásna nostalgia, škoda, že pominula.
Bolo nám dobre, bez amerického vzoru násilia, vraždenia a nenávisti. Samozrejme,
že sa naši spolužiaci pohádali, aj sa pobili,
ale že by vytiahli na spolužiaka či dokonca
na učiteľa revolver, to by sme si nevedeli ani predstaviť. Naši súdruhovia učitelia
a súdružky učiteľky boli kapacity, ktorých

sme si vážili a ctili. Sem tam nám aj dali po
hlave, vyšticovali, či vyťahali za uši, alebo
od súdruha učiteľa Rudka Majtása sme aj
so sláčikom dostali. Ale doma sme sa veruže nepriznali. Veď by sme dostali ešte väčšiu bitku. Naši rodičia sa nikdy nechodili na
učiteľov do školy sťažovať.
Spomeniem mena učiteľov, ktorí v tom čase
na ZDŠ-ke pôsobili: riaditeľ Jozef Kubačka, Jozef Košút a jeho manželka, učiteľka
prváčikov z Trenčianskych Teplíc. Jej kolegyňa Mária Selecká, Szepová, Katarína
Valocká, Anna Hoštáková, Jozef Pavlacký
s manželkou, Eva Bajčíková, Pavol Rekem
s manželkou, Antónia Hromádková, otec
a syn Mercelovci aj s manželkou z Trenčianskych Teplíc, Štefan Šedinár, Jozef Doboš, Štefan Filip, Mária Dokupilová z Trenčianskych Teplíc, Šagátová, Ľudmila Zavališová, Bryndza s manželkou, Drgoň, Pataková, Budajová, Vranková, manželia Hudecovci, Rudolf Majtás a Mojžiš. Nesmieme zabudnúť na dve postavičky, na ktoré
nás viažu úsmevné príbehy - náš školník
a školníčka Tydlačkovci.
S nástupom skupiny Beatles vzniklo nové
slovíčko - chuligán a chuligánka. Pani školníčka nás volala vy staré FULIGANE.
Ruštinu do nás vtĺkali 6 rokov. Veľa sme
už zabudli, ale určite si spomeniete na túto
vetu, ktorú každý ovládal: „Tovarišč učiteľnica izvinite meňja što ja zabyla domašňuju
zadaču.“
Naši učitelia nás toho veľa naučili, alebo
chceli naučiť. Záležalo už len od nás, ako
sme k učivu pristupovali. Život po skončení
ZDŠ-ky pokračoval ďalším štúdiom, či už
na stredné odborné učilištia, stredné odborné školy alebo na strednú všeobecnovzdelávaciu školu a odtiaľ ďalej na vysoké
školy. Niektorí ste to pekne potiahli - dva
tituly pred menom, jeden za menom.
„Prichystala som vám malé darčeky-smajlíkov. Sú to antistresové pomôcky, t. j. aby
ste boli stále v pohode, usmievali sa a mali
radosť zo života a krásnu spomienku na
tento deň. Dosť bolo slov, zdvihnime svoje
čaše a pripime si na zdravie“.
Prajem vám pevné zdravie do ďalších rokov života.
Magda Büttnerová - Bážová
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Obecný úrad v Trenčianskej Teplej
upozorňuje občanov:
▪

ktorí nadobudli (kúpili, zdedili, skolaudovali), predali alebo darovali nehnuteľnosť, zmenili druh alebo výmeru
pozemku, pristavili, nadstavili, zmenili účel využitia stavby, že sú povinní podať daňové priznanie na
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2018

▪

na povinnosť majiteľov psov nahlásiť všetky zmeny, týkajúce sa VLASTNÍCTVA PSA (nový pes, utratenie psa)

▪

na povinnosť predložiť ŽIADOSŤ O ÚĽAVU NA KOMUNÁLNY ODPAD. Úľava sa týka študentov študujúcich
na území SR i v zahraničí, dlhodobo pracujúcich resp.
zdržiavajúcich sa v zahraničí a držiteľov preukazu
ZŤP-S
V TERMÍNE DO 31. JANUÁRA 2018
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Od súťažného ročníka 2017/2018 sa prihlásila do súťaže futbalových
mužstiev aj naša futbalová prípravka, pričom sa jedná o mladé futbalové talenty, ktoré nedovŕšili 11 rokov. Tomuto kroku predchádzala dlhšia príprava či už z pohľadu materiálno-technického vybavenia ako aj
intenzívnych tréningov. Po veľkom úsilí a pomoci pána starostu, oddielu LOKOMOTÍVA Trenčianska Teplá ako aj sponzorov sme zakúpili
atypické bránky, ktoré sú rozdielne ako tie štandardné. Rovnako sme
zaobstarali nové dresy a pomôcky na tréning.
Naši mladí futbalisti odohrali jesenné zápasy, pričom v súčasnosti figurujú v strede tabuľky. Aktuálne trénujeme 3x týždenne v závislosti
od počasia vonku.
Teraz trénujeme hlavne v telocvični, za čo patrí škole naša vďaka
a s ktorou sme od tohto roku rozbehli aj futbalový krúžok.
Po skončení zápasového kolotoča v súčasnosti pracujeme na zlepšovaní techniky a presnosti našich mladých hráčov a pripravujeme sa
na vstup do jarnej časti ligy. Od budúceho súťažného ročníka by sme
chceli odrastencov z prípravky prihlásiť do kategórie mladších žiakov
(vek do 13 rokov). Prípadné nové futbalové nádeje privítame na tréningu vždy v piatok o 17.00 hodiny v telocvični. Všetci sú srdečne vítaní.
Miroslav Gajdúšek, vedúci mužstva

PO UVEDENOM TERMÍNE
NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ AKÉKOĽVEK ZMENY!
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté
na prízemí obecného úradu v kancelárii č. 1,
alebo na čísle telefónu: 032/6591311 kl. 1

PLÁN
KULTÚRNYCH PODUJATÍ
NA ROK 2018
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL
APRÍL
MÁJ
MÁJ
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
DECEMBER

FAŠIANGY
VEĽKONOČNÉ VARIÁCIE
OSLOBODENIE OBCE
TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA
DEŇ MATIEK
TEPLANSKÁ MÁJOVÁ POHODA
NEDEĽNÉ HUDOBNÉ POPOLUDNIE
NEDEĽNÉ HUDOBNÉ POPOLUDNIE
TEPLANSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
JUBILUJÚCI DÔCHODCOVIA
VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE
VÍTANIE MIKULÁŠA
VIANOČNÝ KONCERT

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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Rok 2017 sa nezadržateľne blíži ku
svojmu koncu, blíži sa čas adventu a pomaly sa budeme poohliadať a bilancovať činnosť v tomto roku na Trenčianskej
elektrickej železnici.
TREŽ-ka má za sebou úspešne už tretiu sezónu pravidelnej
víkendovej letnej prevádzky. Počas uzávierky predošlého občasníka sme mali za sebou zhruba polovicu víkendovej prevádzky. Počasie bolo toto leto veľmi vrtkavé a nasledovali prudké výkyvy teplôt. Ani táto nepriazeň počasia návštevnosť na
železničke neovplyvnila a pre potešenie nás všetkých sa opäť
zvýšila.
Pozrime sa teda na návštevnosť aj trocha v číslach. Celkovo
sme počas víkendovej letnej prevádzky odviezli 192 vlakov
a celkovo sme previezli 7 096 osôb. Najviac boli navštevované jazdy „Električky“ v mesiaci júl 3030 osôb a v auguste sme
previezli 2696 osôb.
Opäť naše služby využilo najviac turistov, no potešilo nás, že
naše služby využívali aj pacienti a klienti kúpeľov. Predĺžená
prevádzka počas leta sa osvedčila a v prípade podpory zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja budeme v nej určite
pokračovať. Treba poďakovať aj personálu TREŽ, n. o. Za príkladný pracovný prístup a treba dodať, že sme počas celej prevádzky nezaznamenali žiadnu sťažnosť , meškanie vlaku a ani
žiadnej poruchy na historických električkách.
Tohto ročná letná sezóna bola pre personál TREŽ ky o to viac
náročná, že sme súbežne s prevádzkou vykonávali aj odstraňovanie havarijného stavu na dažďovej kanalizácií, kde sme
boli v časovej tiesni, aby sme stihli všetko dať do poriadku pred
našim obľúbeným podujatím a to súťaž vo varení gulášu. Všetko sme ako sa hovorí o päť minút dvanásť stihli sprevádzkovať
a týždeň po skončení pravidelnej letnej prevádzky sme zorganizovali 3. ročník súťaže vo varení gulášu. Tak ako aj po minulé roky mali naši návštevníci možnosť odviezť sa v kabíne
ťahačov kamiónov, za čo vďačíme firme Comextrans, s. r. o.,
ktorá nám sponzorsky vypomohla pri sprievodnom programe
podujatia.
Počasie bolo ukážkové, účasť súťažiacich primeraná, zato kvalita uvareného gulášu všetkých družstiev bola podľa bodovania
poroty hodne vyrovnaná a na vysokej úrovni. Porota mala rozhodovanie ťažké a úpravou pravidiel vlastne do konca nevedela, ktorá vzorka gulášu komu patrí. Až po skončení hodnotenia vzoriek sme rozpečatili obálku, kde bolo pridelenie čísla
vzorky k súťažnému družstvu. Prvenstvo opäť obhájilo družstvo
z Trenčianskej Teplej. Vyhodnotenie prebehlo teda spravodlivo,
čo ocenili aj súťažiaci. Všetok guláš bol naozaj výborný o čom
svedčí aj fakt, že sa všetok zjedol v priebehu krátkeho času. To
však nevadilo, pre návštevníkov sme mali pripravené občerstvenie v našom bufete a tak si každý prišiel na svoje a mohol
si tak posedieť pri výbornej hudbe v podaní hudobnej skupiny
Márie Baginovej.
Pre deti boli pripravené okrem vozenia sa v kabínach ťahačov
kamiónov aj živé koníky, malá železnička a možnosť pozrieť si
exponáty depa električiek. Akcia bola teda úspešná a ihneď po
jej skončení sme sa pustili do príprav na rekonštrukciu vykurovania depa. Potrebné bolo zabezpečiť potrebné povolenia
a vytýčenia sietí pre výkopové práce pripojovacieho plynovodu.
Bolo vyhodnotené výberové konanie firmy ako zhotoviteľa rekonštrukcie vykurovania depa. Bola podpísaná zmluva medzi obcou a zhotoviteľom a 23.10.2017 sa rekonštrukcia začala. Výberové konanie vyhrala firma Jaroslav Sadecký,
voda, plyn, vykurovanie. Termín dokončenia rekonštrukcie
bol dohodnutý zmluvou na 30.11.2017. Verili sme, že termín
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dokončenia bude skrátený a tak budeme mať dosť času na prípravu ďalšieho podujatia na TREŽ-ke.
Kontrolný deň stavby zvolaný na 21. 11. 2017 o 13.00, za
účasti zástupcov obce, TREŽ, n. o. a zhotoviteľskej firmy
žiaľ ukázal, že počas realizácie rekonštrukcie došlo k viacerým nedostatkom a to hlavne k rozdielom realizácie prác
oproti projektovej dokumentácií. O tejto skutočnosti bol vyhotovený zápis a firma do konca ukončenia stavby musí nedostatky odstrániť.
Čaká nás ešte jedno z najvýznamnejších a najobľúbenejších
podujatí - „Mikulášska električka“. Aj tento rok sa železničná
stanica v Trenčianskych Tepliciach v sobotu 2. decembra zmení
na „stanicu peklo“. Sv. Mikuláš a anjeli majú pre deti pripravenú
sladkú odmenu, ale ako to už býva každý rok, určite Lucifer
a jeho čerti budú deťom chcieť balíčky ukradnúť. No uvidíme
ako to celé dopadne. Verme že dobro opäť zvíťazí nad zlom
a všetky deti, ktoré počas celého roka poslúchali o svoju sladkú
odmenu neprídu.
Týmto podujatím sezónu na TREŽ-ke ukončíme a v budúcom
čísle občasníka si ju aj vyhodnotíme.
Už teraz by som sa za kolektív TREŽ, n. o. našim priaznivcom
chcel poďakovať za podporu v roku 2017 a tiež by som chcel
našim podporovateľom, kolegom a spolupracujúcim popriať
šťastné a ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov.
Dušan Nosál, riaditeľ TREŽ, n. o.

www.trencianskatepla.sk
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Nebo otvorilo svoje brány
a uvítalo jednu z výrazných osobností našej obce.
Dňa 23. novembra 2017 vo veku 91 rokov odišla do večnosti
pani Anna Madajová, nielen starostlivá matka, stará matka a príbuzná, ale najmä šikovná uchovávateľka a šíriteľka našej prekrásnej teplanskej výšivky. Jej život bol naplnený krásou vtkávanou a vyšívanou do záster, rukávcov, opleckov, obrusov, no najmä zhotovovaním nášho teplanského kroja, ktorý zdobí nielen
mnohých ľudí, no najmä nespočetné množstvo bábik.
V mnohých domácnostiach sa nachádzajú tieto vzácne exponáty a budú nám neustále pripomínať ich tvorkyňu, ktorá s veľkou
láskou, trpezlivosťou a oduševnením, niekedy i sebazaprením
pri bolestiach a slabnúcom zraku dokázala tvoriť túto nádheru.
Je potešiteľné, že časť svojho umenia a tejto výšivkárskej nádhery dokázala ukázať a naučiť i niektorých záujemcov o toto
dielo. Teplanská výšivka zaujala najmä pani Renátku Slotíkovú, čosi z tohto umenia od pani Madajovej odpozerala a venuje
sa naďalej jeho zachovaniu. Preto sa tiež podujala usporiadať
„Kurz zachovania teplanskej výšivky“, a tak sa po sobotách viac
ako 20 záujemcov učí tomuto umeniu.
Pevne dúfam, že šírenie našej výšivky bude mať úspech a neupadne do zabudnutia.
Naša vzácna pani Madajová odpočívajte v pokoji. Vaše dielo
našlo svojich nasledovníkov a našu prekrásnu výšivku budeme
šíriť a reprezentovať ňou naďalej i našu obec.
RNDr. Zuzana Sklenárová, prednostka obecného úradu

Obecný úrad v Trenčianskej Teplej upozorňuje
vlastníkov rodinných domov na povinnosť vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol.
Z toho dôvodu túto kontrolu budú vykonávať od
decembra 2017 členovia Dobrovoľných hasičských zborov v Trenčianskej Teplej i v miestnej časti Dobrá.
Kontrolné skupiny sa preukážu Poverením starostu obce
k vykonaniu tejto kontroly.

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá obci povinnosť
zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Na kompostovanie „zeleného odpadu“ (pokosená tráva, lístie, orezané zvyšky stromov, konárov
a pod.), obec zakúpila 200 ks kompostérov Thermoking
400 l pre domácnosti, ktoré budú záujemcom poskytnuté
bezplatne.
Občania, ktorým ešte kompostéry poskytnuté neboli a majú záujem ich v domácnosti využívať, sa môžu prihlásiť
na Obecnom úrade Trenčianska Teplá v kancelárii č. 1,
v termíne do 31. 1. 2018.
Referát odpadového hospodárstva

Obec Trenčianska Teplá, referát odpadového hospodárstva oznamuje občanom, že vo dvore obecného úradu
je umiestnený veľkokapacitný kontajner určený na zber
drevného odpadu.
Do tohto kontajnera je možné odovzdať drevený nábytok
očistený od skla, plastov, gumy, textilu, stavebné a demolačné drevo, drevené okenné rámy očistené od skla, gumy
a žalúzií pondelok, utorok a štvrtok v čase od 7,00 hod. –
14,00 hod., v stredu od 7,00 hod. – 17,00 hod. a v piatok od
7,00 hod. do 12,00 hod..
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