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VIANOCE UŽ KLOPÚ NA DVERE...
Tak ako každý rok, i tento neúprosne odkrajuje z posledného
mesiaca a koniec roku sa nezadržateľne blíži. Ukončenie roku
sprevádzajú nielen vianočné radovánky, ale i bilancovanie práce
a hodnotenie celého roku.
Niektorí analytici hodnotia súčasné svetové dianie veľmi zau−
jímavo. Štandardní polici sa odtrhujú od obyčajných ľudí a nastu−
pujú iní, ktorí vraj riešia základné problémy občanov. Každý deň
nás média zabávajú rôznymi kauzami, aby vytvárali atmosféru
napätia a nestability. Pritom každodenné reklamy hovoria o množ−
stve pôžičiek a rôznych finančných operáciách, ktoré ľudia využí−
vajú najmä na zabezpečenie darčekov na vianoce. Svet je ako
pomýlená štruktúra, ktorá sa vymkla z riadenia.
Čítal som zaujímavý názor. Sociálne média nie sú pre to, aby
si ľudia rozšírili svoj obzor, ale preto, aby žili v rôznych realitách,
aby sa zamkli „v bezpečnom priestore“ s ľuďmi, ktorí zmýšľajú
rovnako.
Aj zvolenie nového prezidenta Spojených štátov amerických pri−
nieslo určite zmeny, verím že pozitívne, najmä pre obyčajných ľudí.
To všetko má vplyv nielen na dianie na Slovensku, ale i na
obec. Obec je komunita, ktorá združuje občanov, ktorí sa zo zá−
kona podieľajú na jej riadení. V tomto zmysle sa spracovávajú
a realizujú práce v obci.
Dovoľte zhodnotiť aspoň hlavné investičné úlohy, ktoré sme
si stanovili pre rok 2016. Niekoľkokrát sme žiadali o podporu na
dokončenie kanalizácie a tento rok sa to konečne podarilo. Obec
je odkanalizovaná, čistička odpadových vôd je zmodernizovaná
a dokončená. Tým sme podporili ochranu životného prostredia,
ktoré je dôležité najmä pre ďalšie generácie.
Dokončili sme chodníky na ulici Žilinská, ako i chodník na cin−
toríne. Pripravili sme projekt nových ulíc, ktoré sú určené pre indi−
viduálnu bytovú zástavbu. Začiatkom budúceho roku sa s jeho
realizáciou budeme musieť popasovať. Pri súčasnom stave finanč−
ných možností čerpania z eurofondov to nebude jednoduché.
Elektronizácia verejnej správy, ktorá v reklamách vyzerá jed−
noducho, nebude taká jednoduchá. Ešte chvíľu potrvá, než na−
behnú všetky možnosti na kontakt medzi občanmi a verejnou
správou, takpovediac „bezdotykovo“. Otázka elektronických for−
mulárov a iných podporných podkladov nie je ešte dokončená.
Zatiaľ je viac reklamy ako výsledkov.
Obec pokračovala v oprave a rekonštrukcii verejného osvet−
lenia, podarilo sa realizovať opravy a výmenu svietidiel v Prílese.
V tejto úlohe je potrebné pokračovať s jediným cieľom, ušetriť
prostriedky na vynakladané na verejné osvetlenie a znížiť spotre−
bu energie.
Vzhľadom na možné a použiteľné zdroje finančných prostried−
kov sa obec uchádza o projekty, ktoré napĺňajú požiadavky obce
z mimorozpočtových zdrojov. Obec sa uchádza o projekt cyk−
lotrasy, má záujem o úpravu materskej školy, predložili sme žia−
dosť na podporu zákona o komunálnom odpade formou získania
dotácie na podzemné kontajnery, ako i žiadosť na doplnenie tech−
nického vybavenia na zabezpečenie požiadaviek zákona.
Postupne opravujeme sociálne zariadenia v základnej škole,
ale i v materskej škole. Nové vedenie materskej školy pristúpilo
k správe obecného majetku oveľa zodpovednejšie, starostlivosť
o jeho zveľaďovanie je neporovnateľná. Obec v žiadosti o nená−
vratný finančný príspevok deklarovala záujem o komplexnejšiu
rekonštrukciu materskej školy.
Rekonštrukcia miestnych komunikácii, vrátane chodníkov je
dlhodobá záležitosť. V súlade s možnosťami obce postupne opra−
vujeme a rekonštruujeme komunikácie v obci. Zásadným problé−
mom sú nové komunikácie. Otvorili sme niekoľko obytných zón,
obec nemá zákonnú povinnosť budovať komunikácie, ich vybu−
dovanie je potrebné vzhľadom na výšku potrebných finančných
prostriedkov zabezpečiť spoločne s vlastníkmi nehnuteľností.
V novom roku nás čakajú ďalšie úlohy, ktoré sú časovo i fi−
nančne náročné. Obecné zastupiteľstvo sa nevie dohodnúť na
rekonštrukcii objektu Sokolovne. Objekt chátra, nemá novú tvár,
tak dlho bude chátrať, až začnú sanačné práce na jeho likvidácii.

Ani občania sa jednoznačne nevyjadrili k tomuto objektu, nehla−
diac na malý počet odpovedí na otázku ohľadne Sokolovne, ktorú
sme poslali cestou občasníka.
Adventný čas si pripomíname nielen vianočnou výzdobou obce,
prípravou Mikuláša, či vianočných koncertov.
Uplynulý rok môžeme hodnotiť kladne z hľadiska naplnenia
cieľov a možností obce. Vo veľmi zložitej najmä finančnej situácii
sa nám darí napĺňať ciele, ktoré sme si stanovili. I tento rok sa
javí ako zložitejší v realizácii úloh a vo vytváraní podmienok na
prácu. Aj keď budúci rok nebude jednoduchší, budeme pokračo−
vať v úsilí a v práci, ktorú sme začali, v práci pre rozvoj obce.
Verím, že spoločným úsilím nielen udržíme, ale i zabezpečíme
rast obce.
Vianoce sú sviatky pokoja a lásky. Napriek tomu, že média a
obchodné centrá už niekoľko týždňov, či mesiacov propagujú viano−
ce, tieto majú byť symbolom nielen konca roku, ale i začiatkom ďal−
šieho. Dovoľte mi poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k tomu, aby
sa naša obec rozvíjala, aby bola krajšia a život v nej spokojnejší.
Želám Vám spokojné a šťastné prežitie vianočných sviat−
kov a v novom roku veľa zdravia a pohody.
Ing. Milan Berec, starosta obce

BOŽIE DIEŤA

Bolo to vo Flámsku. Rok 1840. Tri dni po narodení Jozefa
de Veustera− neskoršieho misionára malomocných na ostrove
Molokai. Vianoce. Chodili traja králi s koledou. Prišli i do rodiny,
kde mali malého chlapčeka Jozefa de Veustera. Práve sa s nim
mamička láskala a hrala. Králi zostali zarazene stáť. Zadívali sa
na ten milý obraz – matka s dieťaťom. Jeden z nich, ktorý bol
prestrojený za čierneho kráľa, sa zvlášť zadíval a zvesil hlavu.
Mladá matka pochopila o čom premýšľa ten kráľ. Býval často
opitý a teraz mu prišlo ľúto... Videl v tom dieťatku akoby obraz
malého Pána Ježiša a v tej
matke videl Matku Božiu. I po−
vedal si: „Je na svete niečo
krásnejšieho, než takéto die−
ťa?“ Mladá matka vycítila, čo
sa odohráva v jeho duši, ako
je zahanbený, pretože i on
mal doma päť detí a ešte sa
nezadíval na svoje deti tak,
ako na toto cudzie dieťa. Pre−
to mu podala malého chlap−
čeka a povedala: „Ján podrž
mi ho nachvíľku, niečo vám
nachystám.“ Po tejto udalosti
čierny kráľ nemal už chuť ďa−
lej koledovať. Vrátil sa domov.
Manželka sa divila, že prišiel
tak skoro domov a prišiel
triezvy. Slzy jej vstúpili do očí. A on ju chytil za rameno a hovoril
hanblivo, ale predsa pevne: „Marieke, odo dneška to bude
i u nás ináč. Všetko celkom ináč! Pretože dnes som videl dieťa!“
Aj my v betlehemských jasliach vidíme Dieťa − Syna Božie−
ho. Vidíme zázrak Božej lásky. Aj my by sme sa od tohto Dieťa−
ťa mali vrátiť domov premenení.
V živote sa často prestrojujeme za kráľa, za domácich tyra−
nov, za netrpezlivých, nervóznych ľudí, sme neznesiteľní, sme
sebeckí, tvrdí, ľahostajní...
Kiež by sme sa od tohto božieho Dieťaťa vrátili domov
s rozhodným predsavzatím: „Odo dneška to bude u nás iné!“
Otvorme svoje srdcia Božej Láske, ktorá sa počas Vianoc
sprítomňuje v Božom Dieťati. Aj pre nás sa narodilo...
Požehnané Vianoce všetkým praje
Ján Vallo, farár
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NÁŠ VEĽKÝ DEŇ
V pondelok 24. októbra 2016 bol v našej škole naozaj dôleži−
tým dňom. V tento významný deň naša škola oslavovala svoje
45. jubileum. Na slávnostnom programe, ktorý sa konal v popo−
ludňajších hodinách v priestoroch školy sa zúčastnili pozvaní
hostia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, rodičia,
terajší a bývalí žiaci našej školy. Pozvanie s radosťou prijali
i mnohí významní hostia, zástupcovia obce, zástupcovia samo−
správy i poslanci NR SR. Zároveň nás v tento deň navštívili aj
pedagógovia a žiaci z partnerskej školy z Uherského Ostrohu.
Počas slávnostného programu sa divákom predstavili žiaci
našej školy. Mladší žiaci tancovali ľudové tance, hrali divadielko,
spievali anglickú pieseň a recitovali básne o našej škole, ktoré
napísali žiaci druhého stupňa. Starší žiaci sa taktiež nenechali
zahanbiť. Piataci hrali piesne na flaute, siedmaci nakrútili v spo−
lupráci s pani učiteľkou Barborou Burianovou pekné videá o škole
a v závere žiačky deviateho ročníka zatancovali moderný tanec.
Po skončení slávnostného programu sa konala prehliadka
školy, na ktorej pozvaní hostia skonštatovali, že priestory školy
sú naozaj krásne a útulné.

V tento deň sme sa zapojili aj do Medzinárodného dňa škol−
ských knižníc. Nezrealizovali sme ho len priamo v knižnici, ale aj
v iných triedach, odborných učebniach a miestnostiach našej 45−
ročnej školy. V týchto priestoroch boli zriadené stanovištia, pri
ktorých museli žiaci plniť rôzne úlohy týkajúce sa vyučovacích

predmetov. Taktiež sa do projektu nezapojili len žiaci našej školy,
ale aj žiaci zo zahraničia. Všetci svorne a spoločnými silami tvo−
rili a plnili jednotlivé úlohy. Každý žiak bol neoddeliteľnou súčas−
ťou svojej skupiny, každý žiak priniesol do svojho tímu svoje ve−
domosti, schopnosti, obratnosť či kreativitu.

Týmito aktivitami sme chceli poukázať na dôležitosť spoluprá−
ce a kooperácie medzi žiakmi. Žiaci si uvedomili, aké je dôležité
mať pri sebe niekoho, kto nám napovie, podá pomocnú ruku a
podporí nás, keď niečo nevieme alebo nezvládame. Zároveň si
žiaci našli nových kamarátov, ktorí aj napriek tomu, že nehovoria
tou istou rečou ako my, majú toho s nami veľa spoločného
a taktiež boli obrovským prínosom pre svoje skupiny.
Okrem podujatia Najzaujímavejšie podujatie školskej knižni−
ce sme sa zapojili aj do projektu Záložka do knihy spája školy,
v ktorom sme si za našu partnerskú školu zvolili práve Základnú
školu Uherský Ostroh. Cieľom projektu bolo nadviazanie kontak−
tov medzi českými a slovenskými základnými školami a osem−
ročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny
záložiek do kníh. Záložky boli vymenené osobne, samozrejme
v mene žiakov, medzi pani učiteľkou Idou Králikovou a pani zá−
stupkyňou z Uherského Ostrohu Monikou Konečnou.
Žiakov práca na záložkách naozaj bavila, záložky zdobili do naj−
menších detailov, naplno využili svoju fantáziu i tvorivosť. Všetci
zapojení opäť preukázali svoju kreativitu, bohatú fantáziu i ochotu
nadviazať nové kontakty. Záložky od priateľov z Českej republiky sa
našim žiakom veľmi páčili, nadšene ich prijali a boli skutočne veľmi
zaujímavé a krásne.
Mgr. Ida Králiková, ZŠ

TEPLANSKÍ SKAUTI BUDÚ ROZNÁŠAŤ BETLEHEMSKÉ SVETLO
Sú tu opäť Vianoce a znova príležitosť vás obo−
hatiť a spojiť ľudí dobrej vôle plamienkom lás−
ky a pokoja. Betlehemské svetlo prevezme−
me na železničnej stanici v Trenčianskej
Teplej v sobotu 17.12.2016 z vlaku
R 605 Dargov s príchodom o 11.31
hod., odkiaľ ho slávnostne prenesie−
me do miestneho farského kostola,
kde sa bude udržiavať až do Štedré−
ho dňa.
Teplanskí skauti budú toto svetiel−
ko pokoja roznášať na Štedrý deň v čase
od 9.00 hod. do 13.00 hod. po našej obci,
v miestnej časti Dobrá a v Prílese.
Vašou pozvánkou prijať toto svetielko bude

nezapálená sviečka vo vašom okne, keď ju skauti
zbadajú, tak vám ho odpália a zavinšujú.
Taktiež prinesieme Betlehemské svetlo
aj do Trenčianskych Teplíc. Betlehemské
svetlo od nás putuje aj do Omšenia, Dol−
nej Poruby, Motešíc, Krásnej Vsi, Slati−
ny nad Bebravou a do okolitých miest
a obcí.
Týmto posolstvom, vám všetkým
ľuďom dobrej vôle, členovia slovenské−
ho skautingu zo srdca prajú krásne
a požehnané vianočné sviatky, prežité
so svetlom v srdciach a všetko dobré
v novom roku 2017.
Skauti z Trenčianskej Teplej
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Vážení spoluobčania,
čas nám neúprosne ukrajuje deň za dňom z tohtoroč−
ného kalendára a akosi mimovoľne sa chystáme na čas
vianočný. V tomto období nielenže sa pripravujeme na
pokojné prežitie jedných z najkrajších sviatkov roka, no
snažíme sa zhodnotiť uplynulý rok v našom osobnom
a pracovnom živote, no i z pohľadu prínosu pre našu obec,
krajinu, priateľov, spoločnosť. Bol to rok bohatý na rôzne
udalosti v celom svete, udalosti a situácie veľakrát i cel−
kom nezmyselné. Žiaľ i v našej obci sa mnohokrát musíme
zaoberať nezmyselnými spormi a náročnými situáciami.
O to radostnejšie je uznanie a pochvala od občanov za
podujatia, ktoré pre občanov pripravujeme – či už sú to
fašiangy, stavanie májov, májová pohoda, nedeľné hudob−
né popoludnia, mesiac úcty k starším... Aj v tomto roku sa
naši jubilujúci dôchodcovia stretli s vedením obce 19. ok−
tóbra v požiarnej zbrojnici, kde príjemné chvíle stretnutia a
spomienky na mladosť obohatili vystúpením i FS Teplanka
a DH Dobranka.
Podobným milým podujatím bolo i stretnutie na Tren−
čianskom hrade, ktoré organizoval Trenčiansky samospráv−
ny kraj dňa 3. októbra pre zaslúžilých pracovníkov kultúry.
Z našej obce bola ocenená pri príležitosti životného jubilea
pani Oľga Petrgalovičová – za dlhoročné vedenie a spra−
covávanie kroniky obce a osvetovú činnosť.
Ocenenie a pochvalu od nás spoluobčanov si zaslúžia
všetky organizácie v obci, ktoré sa podieľajú na spoločen−
skom a kultúrnom živote obce, prípravu týchto podujatí,
starostlivosť o verejné priestranstvá, ich údržbu, úpravu
okolia pamätníkov a pomníkov. Či už sú to záhradkári, ha−
siči, vyslúžilí vojaci, dôchodcovia tak z Klubu dôchodcov
i Jednoty dôchodcov, občania telesne postihnutí, urbárnici,
matičiari i naši folkloristi – Teplanka a Dobranka. Všetci sa
dokážu zapojiť do spoločného diela – skrášľovania a zve−
ľaďovania nášho životného prostredia.
Naša krajina je nesmierne bohatá – máme krásne lesy,
nerastné bohatstvo minerálne pramene, kúpeľné miesta,
prírodu ktorú nám veľa krajín môže závidieť; bohatstvo ľudo−

vých tradícií, folklóru, piesní, tancov, krojov. Máme veľké
prírodné bohatstvo, ktoré si žiaľ mnohí nevážime a prírodu
zaplieňujeme rôznym odpadom, neporiadkom. Smutné
dedičstvo zanechávame nasledujúcim generáciám.
Aj naša dedinka je obkolesená krásnymi horami, celou
dedinou nám preteká potok Teplička, ktoré náš život
a prostredie osviežujú a spríjemňujú nám náš pozemský
pobyt. No chránime si toto naše prírodné dedičstvo a zve−
ľaďujeme ho? Mnohí áno, no žiaľ sú i jedinci, ktorí si tieto
danosti a požehnanie nevážia a správajú sa k nemu priam
barbarsky. Barbarsky a neúctivo sa niektorí z nás správajú
i na našich pietnych miestach – cintorínoch a pri pamätní−
koch. Na jednej strane sa obec snaží o vylepšenie pod−
mienok na týchto miestach – ich pravidelným udržiavaním
a v súčasnosti i budovaním chodníkov či osádzaním oddy−
chových lavičiek, na druhej strane sa nájdu takí, ktorí roz−
bíjajú smetné nádoby, či odcudzujú z hrobov našich zo−
snulých kvetinovú výzdobu, kahance, vázy... Je mi ľúto tých,
ktorí s pokorou a pietou skrášlili hrobové miesta svojich
drahých zosnulých, ich ľútosť nad prejavmi vandalizmu po
zistení odcudzenia dušičkovej výzdoby, no zároveň mi je
ľúto i tých, ktorí dokážu čokoľvek z hrobov odcudziť.
Zapáľme sviečku nielen za našich zosnulých, ale i tých
druhých, aby sa jej svetlo vlialo i do ich sŕdc a svietilo im
na cestu životom.
Prajem nám všetkým viac prejavov úcty, porozumenia,
spolupatričnosti.
Ďakujem všetkým, ktorým nie je ľahostajný život a roz−
voj našej obce, všetkým členom našich spoločenských or−
ganizácii, poslancom, pracovníkom obecného úradu, akti−
vačným pracovníkom a všetkým občanom, ktorí dokážu
priložiť ruku k dielu a podieľať sa na skrášľovaní nášho
životného prostredia.
Všetkým vám prajem pokojné prežitie vianočných sviat−
kov a v novom roku veľa zdravia, spokojnosti, porozume−
nia, optimizmu a úcty voči sebe navzájom.
RNDr. Zuzana Sklenárová, prednostka OcÚ

Dobré hody 2016 v Dobrej
Dňa 18.9.2016 v Dobrej opäť úradovali nadšenci kultú−
ry a športu. V spolupráci s obcou Trenčianska Teplá pre
vás pripravili
DOBRANSKÉ HODY 2016 s bohatým programom.
Na deti čakalo hasičské auto, maľovanie na tvár, poník,
skákací hrad, ale aj sladkosťami ocenené súťaže ako skok
vo vreci či preťahovanie lanom. Kopanie penált na bránu je
už tradíciou Dobranských hodov.
Novinkou tohto hodového ročníka bol futbalový zápas,
v ktorom nastúpili deti z Dobrej proti mixu žien, dievčat či
vlastných mám. Decká sa držali skvele, no poraziť odušev−
nenie a zápal pre hru dievčat však nedokázali. Prehrali sta−
točne, 0:1. S trochou tréningu ich snáď zdolajú budúci rok.
Po uvoľnení ihriska sme mohli pristúpiť k hlavnému
programu hodov. Tradičnému hodovému futbalu SLOBODNÍ
vs. ŽENATÍ. Pokračovali sme vo zvyku z minulého roka,
a tak na dodržiavanie disciplíny na ihrisku dozerali 3 ženy
v rozhodcovských dresoch. Napínavý zápas odpískala hlav−
ná rozhodkyňa so stavom 3:2 v prospech ženatých.

Únavu z náročných športových výkonov mohli družstvá
zahnať v skvele vybavenom bufete Finish pubu, ktorý celú
dobu hostil všetkých návštevníkov grilovanými špecialitami.
Už teraz sa tešíme na budúci rok.
Nadšenci kultúry a športu

číslo 3 − december 2016

TEPLANSKÝ OBČASNÍK

www.trencianskatepla.sk

5

JABLKO A JEHO ČARO
JABĹČKO – JABĹČKO, JABĹČKO – SPRAVÍ HNEĎ
VOŇAVÉ A SLADKÉ.
KONIEC KAŽDEJ HÁDKE,
JABĹČKO – JABĹČKO, ŽIADA SA MI DO JABĹČKA
MÁM NA TEBA CHUŤ.
MÄKKO ZAHRYZNÚŤ!
Dňa 26.10.2016 popoludní sa v našej MŠ J. Branecké−
ho uskutočnili tvorivé dielne venované tomuto zdravému
a šťavnatému plodu. Deti spolu s rodičmi prežili nezabud−
nuteľné kreatív−
ne popoludnie
plné radosti,
chutí, vôní, tvori−
vosti, zábavy.
Naši škôlkári
od rána prinášali
do MŠ hotové
výtvory z jabĺk
do súťaže: „Ča−
rovné jabĺčko“.
Mamičky povyťa−
hovali recepty
od starých mám
a upečené dob−
roty aj s recep−
tami priniesli na
ochutnávku. V úvode tvorivých dielní pani riaditeľka
M.Baštugová privítala pána starostu obce Ing.M.Bereca,

V závere pred−
školáci prítomných
naučili tanček a há−
dajte o čom. Pred−
sa „ O jabĺčku“ .
Poďakovaním zo
strany p. riaditeľky
všetkým,
ktorí
prispeli koláčikmi,
jabĺčkami, výrobka−
mi, svojou účasťou,
sa „Deň jabĺčka
a jeho čara“ s
úsmevom na tvári a
dobrým pocitom

z príjemne stráveného zážitkového popoludnia skončil.
Za kolektív MŠ Iveta Rindáková, Milka Ďurišková

OSLAVA MESIACA ÚCTY K STARŠÍM
Október je Mesiac úcty k starším. Úcty k tým, ktorí pre nás
tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie...

RNDr. Z.Sklenárovú prednostku OcÚ, rodičov a všetky deti.
Akciu zahájili predškoláci z triedy „Slniečok“ veselými pes−
ničkami a pútavou scénkou „O jabĺčku“.
Detským hlávkam vyzdobeným pestrými čelenkami so
symbolom „Jabĺčka“, ktoré si deti zhotovili samé na trie−
dach za pomoci p. učiteliek už nič nebránilo dať sa
do tvorenia. Sršali nápadmi, ktoré za pomoci rodičov sme−
lo realizovali. Hotové výrobky naaranžovali v priestoroch
vestibulu MŠ, vytvorili prekrásnu výstavu. A veru bolo sa
na čo pozerať! Priznáme sa, že sme si išli oči vyočiť nad
šikovnosťou nášho drobizgu a ich rodičov.
Táto aktivita, ktorej cieľom bolo upevniť spoluprácu s
rodičmi a vytvárať pozitívnu klímu vo vzťahu dieťa – rodič –
MŠ, vyvrcholila veselými súťažami, oceňovaním víťazov,
ochutnávkou jablkových dobrôt, pitím jabĺčkového čaju, ktorý
navarili naše milé tety Majka, Helenka a Janka.

Dňa 27.októbra 2016 prišli deti z MŠ Trenčianska Teplá po−
zdraviť a uctiť si babičky, ktoré bývajú v ZOS Trenčianska Tep−
lá. Pásmom básničiek, pesničiek vyčarili našim starenkám úsmev
na tvári a nechýbali ani slzičky dojatia. Po vzájomnom obdaro−
vaní darčekmi a nežných objatiach, starenky pozvali deti na
návštevu aj na Vianoce.
Srdečne ďakujeme, určite prídeme a tešíme sa na spoločne
strávené chvíle.
Za kolektív MŠ Z. Buchlová
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XXI. KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ HRY SZŤP
V sobotu 1. októbra sa uskutočnili XXI. Krajské športo−
vé hry Slovenského zväzu telesne postihnutých v Parti−
zánskom v priestoroch IV. ZŠ Veľká Okružná.
Podujatia sa
zúčastnili repre−
zentanti základ−
ných organizácií
z Myjavy, Brezo−
vej, Starej Turej,
Nového Mesta
n. Váhom, Hor−
nej Stredy, Tren−
čianskej Turnej,
Trenčína – č. 17
a 57, Horného
Srnia, Partizán−
skeho a samo−
zrejme nechýba−
li tam ani zástupcovia našej základnej organizácie, členo−
via výboru v zložení pp. Janka Ondrejáková, Ján Ondre−
ják, Helenka Holecová, Zuzana Janišová a p. Pavol Drop−
pa.
Za každú ZO súťažilo 5 zástupcov, súťažilo sa v šies−
tich disciplínach − Kolky, hod do koša, kop do bránky,
krúžky, terč a florbal – streľba na bránku. V každej disciplí−
ne boli vyhodnotení a ocenení prví traja v poradí.

PLÁN KULTÚRNYCH PODUJATÍ
NA I. POLROK 2017
29. JANUÁR

6. ROČNÍK SPOLOČENSKÝCH HIER

25. FEBRUÁR

FAŠIANGY

26. APRÍL

OSLOBODENIE OBCE

26. APRÍL

TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA

14. MÁJ

DEŇ MATIEK

27. MÁJ

TEPLANSKÁ MÁJOVÁ POHODA

3. JÚN

ROZPRÁVKOVÝ LES m. č. Dobrá

Pohár primátora mesta Partizánske síce získala domá−
ca ZO Partizánske, my sme sa ako družstvo umiestnili na
2. mieste, napriek tomu sa cítime ako „víťazi“, lebo z cel−
kového počtu 18 umiestnení sme si odniesli až 5 trofejí a
diplomov, čo z prítomných družstiev nikto nezískal a všetci
okolo nám pogratulovali k dosiahnutému úspechu.
TERČ
Ján Ondreják
2. miesto
KRÚŽKY
Pavol Droppa
2. miesto
KOLKY
Zuzana Janišová
2. miesto
HOD DO KOŠA
Janka Ondrejáková
3. miesto
KOP DO BRÁNKY Zuzana Janišová
3. miesto

Krajská predsedníčka SZŤP p. Rónaiová z Trenčína odo−
vzdala ocenenie – striebornú medailu predsedovi Rudolfo−
vi Mihalejemu z Partizánskeho a predsedovi revíznej komi−
sie Miroslavovi Klingemu.
Organizátori hier pre nás pripravili nielen pekné prostre−
die pre športové hry, ale zabavili nás aj pestrým progra−
mom. Vystúpili detičky z Materskej školy Malé Uherce, žiak
základnej umeleckej školy nám zahral na klavíri a k príjem−
nej atmosfére prispel svojou hudbou a spevom Jaroslav
Kotešovský.
Viacerí sa tešíme už teraz na ďalšie v poradí už XXII.
Krajské športové hry SZŤP, ktoré sa o rok uskutočnia v
Myjave.
Mgr. Zuzana Janišová, podpredsedníčka ZO SZŤP

SVETIELKO NÁDEJE

Klub paličkovanej čipky v Novej Dubnici sa aktívne za−
pojil do akcie občianskeho združenia Svetielko nádeje, ktoré
pomáha deťom s onkologickým alebo iným nevyliečiteľ−
ným ochorením. Oslovil všetky kluby a paličkárky Sloven−
ska, aby vytvorili Svetlušku ľubovoľnou technikou. A prišlo
veľké prekvapenie. Na adresu klubu prišlo viac ako 300
paličkovaných, vyšívaných, nakreslených alebo inou tech−
nikou vyrobených Svetlušiek. Všetky práce boli vystavené
na stretnutí čipkárok Slovenska v kine Panorex v Novej
Dubnici a následne odovzdané zástupcom Centra pomoci
detskej onkológie v Banskej Bystrici.
Touto cestou chceme vyjadriť úprimne poďakovanie
Mgr. Zuzane Ďurmekovej, majiteľke prevádzky Rámo−
vanie obrazov v našej obci, ktorá dala bezplatne zará−
movať mnohé vyrobené Svetlušky. Týmto zároveň pod−
porila liečbu detských onkologických pacientov. Veľmi si
vážime tento uvedomelý čin.
Ing. Božena Masárová

číslo 3 − december 2016

TEPLANSKÝ OBČASNÍK

KROJOVANÉ DEDIČSTVO

Vo výstavnej sieni Trenčianskeho samosprávneho kra−
ja sa v dňoch 7. – 31. 10. 2016 uskutočnila zaujímavá
výstava KROJOVANÉ DEDIČSTVO.

My, občania obce sme hrdí na to, že na tejto výstave
boli okrem krojovaných bábik zo všetkých kútov Slovenska
vystavené aj dobové fotografie zo zbierky našej rodáčky
OĽGY MIKUŠOVEJ, rodenej Fabovej. Fotografie boli dopl−
nené vzorkami ľudovej výšivky používanej pri zhotovovaní
teplanského kroja, ktoré boli vystavené vo vkusných rá−
moch a rozvešané už pri vstupe na schodište výstavnej

siene aj s krátkym životopisom našej rodáčky. Boli tam aj
zabudnuté vzory výšiviek, s ktorými sa tak často nestretá−
vame, napríklad postavy jeleňov alebo skrížené symboly.
Tiež ukážky výšiviek, ktoré sa používali na čepcoch a gr−
gulách, ktorými sa krášlili naše ženy ešte pred nosením
ručníka. Všetky fotografie a ručné práce vystavovateľka zo−
zbierala, prácne vyhľadala v rodinných albumoch našich
občanov a v tejto práci neustáva.
Často ju vidíme s fotoaparátom v ruke na podujatiach
obce, pri rozhovoroch so staršími obyvateľmi, aby získala
nové informácie o zabudnutých fotografiách, krojoch a vý−
šivkách. Záleží jej na tom, aby sa zachovalo dedičstvo na−
šich starých materí a otcov a mladé pokolenie získalo vzťah
k ľudovému umeniu a kultúre. Preto uvíta každú možnosť,
ktorú jej poskytnete ak nájdete dobové fotografie, či iné
predmety, ktoré si bude môcť odfotografovať do pripravo−
vaného katalógu o ľudovej kultúre teplanského regiónu.
Ing. Božena Masárová
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HODY...
Keď počujem slovo hody, vynoria sa mi spomienky z
detstva a s tým spojené slovíčka... kostol, slávnostná svätá
omša, po kostole stánky s rôznymi sladkosťami, balónikmi,
loptičkami a opičkami na gumičkách..., kolotoč na hodoch
nemohol chýbať a na ňom určite aspoň dve−tri povinné
jazdy... potom som utekala spokojná domov, kde ma čakal
výborný spoločný rodinný obed, o ktorý sa postarala naša
mama – všetko domáce − domáca slepačia polievka, kŕme−
ná kačica, alebo hus a k nej nikdy nechýbali výborné tra−
dičné lokše a ako dezert jablková, orechová a maková ťahaná
štrúdľa taká, akú vie urobiť len moja mama...
Na poslednú septembrovú, slnkom zaliatu nedeľu Obec Tren−
čianska Teplá v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravila už 3.
ročník TEPLANSKÝCH HODOVÝCH SLÁVNOSTÍ na obecnom
trhovisku.
Krátko po pätnástej hodine sa priestory obecného trhoviska
zaplnili hodovníkmi a mohlo sa začať „hodovať“ s kultúrnym
programom – plieskaním s bičom, trúbenie na trombitách a vý−
strelmi z historických pištolí... o netradičný úvod sa postarali
Trombitáši Štefánikovci z Nimnice.
Otvorenie a príhovor starostu obce Ing. Milana Bereca
program hodov oficiálne odštartoval a poprial všetkým príjemne
strávené popoludnie.
Úvodné vystúpenie patrilo domácemu folklórnemu súboru
Teplanka, ktorí si na hody pripravili zopár pekných ľudových
pesničiek a vystúpili v nádherných nezameniteľných teplanských
krojoch.
Po vystúpení folklórneho súboru pódium patrilo znovu trom−
bitášom so svojim typickým a hlavne nezabudnuteľným vystú−
pením. Po ich vystúpení sa prezentoval náš miestny rodák, mla−
dý teplan − spevák Marek Pružinec spolu s Jozefom Brindzá−
kom (umeleckým vedúcim) a Veronikou Staňkovou, ktorí sú sú−
časťou skupiny Fascination Band. Táto skupina má rôzny reper−
toár skladieb – či už ide o slovenské a cigánske čardáše, oper−
né melódie, swing, alebo nezabudnuteľné slovenské a české
šlágre, alebo popové a rockové hity 60., 70., a 80. rokov v ná−
paditých jazzových aranžmánoch. Pre týchto muzikantov sa stará
dobrá hudba stala fascináciou a pokračovanie jej tradície zá−
väzkom.
Záver hodových slávností patril známej speváčke Daniele
Magálovej, ktorá vystupovala na oslavách našej obce aj minulý
rok ako speváčka Moravanky. Speváčka pripravila si pre našich
hodovníkov aj prekvapenie v podobe svojho hosťa, nie menej
známeho slovenského speváka Ľuba Virága, s ktorým speváč−
ka práve pripravuje nový album. Atmosféra a zábava „gradova−
la“, hodovníci sa veľmi dobre bavili, zvlášť keď speváci zišli
z pódia, „zavítali“ medzi obecenstvo a pekne spolu zaspievali
nádherné duetá.
Po skončení programu bola autogramiáda a hodujúci mali
možnosť zakúpiť si ich CD nosiče.
Okrem kultúrneho programu v centrálnej zóne obce boli
umiestnené predajné hodové stánky s rôznym tovarom a deti si
mohli zajazdiť na obľúbených elektrických autíčkach. Veľký záu−
jem detičiek bol aj o populárne maľovanie na tvár, na ktoré bol
dokonca poradovník.
Všetkým tým, ktorí svojou prácou a aktivitou prispeli k prí−
jemnej atmosfére a zdarnému priebehu Teplanských hodových
slávností touto cestou obec ďakuje.
Mgr. Zuzana Janišová, referát kultúry OcÚ
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TEPLANSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI

FOTO: P. Pytlík
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VÍTAME VÁS...
Medzi najkrajšie a najmilšie akcie obecného úradu patrí ne−
sporne vítanie novonarodených detí. Stalo sa už pravidlom a tra−
díciou, že si obec takto uctí rodičov a najmenších občiankov.
Vítanie detičiek sa uskutočnilo 8. a 10. novembra v sobášnej
sieni obecného úradu. Pozvaných bolo 43 detí, z toho 24 chlap−
čekov a 19 dievčatiek, medzi nimi jedny dvojičky.
Milým spestrením slávnosti bolo v jej úvode vystúpenie detí
Materskej školy v Trenčianskej Teplej a celú atmosféru spríjem−
ňovalo hranie a spev žiačok Súkromnej základnej umeleckej
školy v Trenčianskej Teplej pod vedením riaditeľa Mgr. Tibora
Ukropca. V príhovore starosta obce Ing. Milan Berec poprial
rodičom predovšetkým veľa zdravia, lásky, spokojnosti, trpezli−
vosti a radosti pri výchove detí. Po podpísaní sa rodičov do
pamätnej knihy odovzdal kvet mamičke, darček dieťatku a bla−
hoželanie spolu s finančnou hotovosťou. Na záver sa detičky
odfotili v drevenej kolíske.
Naše novonarodené detičky:
Andrej Machara, Timotej Kohout, Marko Kolár, Adam Ro−
bota, Šimon Samák, Nela Húdeková, Matias Kovacs, Sebastian
Seriš, Oliver Seriš, Monika Lacková, Maximo Zubárik, Diana
Čupalková, Richard Stanovský, Michaela Slabá, Juraj Bača,
Kristína Böhmová, Patrícia Cicková, Adam Hora, Jakub Kud−
láč, Klára Hrachovcová, Emma Štefanková, Viktória Zúbero−
vá, Veronika Sadecká, Nataša Čierna, Eduard Guričan, Dani−
el Berec, Patrik Štefánek, Sofia Dvorská, Terézia Riečická,
Mathias Ján Biháry, Laura Mayerová, Pavol Herák, Oliver
Romaňák, Ema Čajkovičová, Mateo Dunda, Jozef Behul, Ma−
rek Lajcha, Erik Pšenák, Lucia Lukačovičová, Juraj Regec,
Janka Lacková, Laura Staňová, Adela Gallová.
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ZO SKAUTSKEJ ČINNOSTI
Činnosť 31. zboru
bola v tomto roku
veľmi bohatá na
zážitky a podujatia.
Po každoročnej
registrácii začiat−
kom roka sa v zbo−
re registrovalo 103
členov. Zbor tvoria
oddiely i z Tren−
čianskej Teplej, Omšenia a Slatiny nad
Bebravou. Z toho skoro 80 detí a mladých
ľudí tvorilo základ úspešného napredova−
nia v skautskom programe.
Vo februári pomáhame pri zabezpeče−
ní fašiangov. Postarali sme sa o zábavu
v maskách a o dobrú skautskú kapustnicu.
V ten istý deň sa naši starší a dospelí zú−
častnili 11. Skautského plesu v Hornom
Srní. O pár dní počas jarných prázdnin
27. 2. − 1. 3. sa konala chata na Vlčom
Vrchu. Tu si skauti vyskúšali záchranársku
misiu s vojenskou tematikou, mladší zasa
pevnosť Boyard. Športový deň 19. 3. v te−
locvični ZŠ nás preveril, či sme po zim−
nom období nezleniveli“. Oddiel Slatina
4. 3. pripravil už 4. ročník súťaže „Puding
párty“, kde sa kreativite a dobrej chuti me−
dze nekládli. Taktiež 1. 4. tento oddiel or−
ganizoval už 21. krát výstup na Udrinu.
Vrcholovým podujatím tohto ročného ob−
dobia bol sviatok sv. Juraja a tým spojený
Svojsíkov závod okolo Čertovej skaly
v Podhradišti. Viac ako 80 súťažiacich nie−
len z domácich oddielov, ale aj okolitých
zborov si preverilo svoje skautské zručnosti
a vedomosti. Pri pamätníku Lorda Baden
Powella a pri slávnostnom ohni sa konali
vlčiacko – včielkarske sľuby. Deň na to sa
v Omšení slávil sviatok všetkých skautiek
a to „Deň sesterstva“ aj so sv. omšou

v kostole v Omšení. Zbor v rámci MDD
organizuje 4. 6. autobusový zájazd do ZOO
Lešná. Začiatkom letných prázdnin 1.7. −
11.7. sa koná skautský tábor na táborisku
Vlára. Tábor bol vyvrcholením celoročné−
ho programu a odmenou pre našich nová−
čikov. Starší skauti sa inšpirovali mobilnou
poľnou nemocnicou M*A*S*H a mladší pi−
rátmi z Karibiku. Počas tábora
sa konala aj ukážka vojenskej
techniky a to Praga v 3S a sa−
nitka. Bola pripravená lanová
dráha, trochu adrenalínová a
odborná prednáška ochraná−
rov o faune a flóre okolia tábo−
riska. Deti mali nezabudnuteľ−
né zážitky.
Z nášho zboru sa 4. 8. − 14.
8. traja členovia zúčastnili stre−
doeurópskeho Jamboree
(stretnutí skautov a skautiek)
v poľskom Wroclave. Celé
Jamboree sa nieslo v duchu
„The art of scouting“. Nebolo to však iba
o umení ako takom, ale aj o súdržnosti
skautov bez ohľadu na národnosť, farbu ple−
ti či reč. Bola to návšteva mesta, poľských
Krkonôš, festivalu farieb či záverečný ce−
remoniál, ktorý nejednému vyrazil dych.
Po letných prázdninách sa naštartova−
lo školenie radcov na Radcovskom fóre
15. − 18. 9. v obci Mošovce. Zo zboru sa
ho zúčastnili traja členovia. O týždeň na to
sa skupina starších skautov vydala na ví−
kend na Skautské dni v obci Cabaj − Čá−
por pri Nitre. Na tejto akcii nás bolo spolu
144 skautov z 19. zborov. Už toto číslo pre−
zrádza, že atmosféra tam bola neuveriteľ−
ná. Skautky sa rozhodli navštíviť Oravu
a tak 14. − 16. 10. sa konal výlet na Orav−
ský hrad a múzeum šľachtických kočiarov.

Prespalo sa v Trstenej v 10. skautskom
zbore. Dospelí skauti sa zúčastnili 6. − 9.
10. medzinárodného stretnutia oldskautov
v Malenoviciach v Českej republike.
V družobnej spolupráci sme pokračo−
vali 28. − 30.10. návštevou Prešova
u 7. zboru Slánských vrchov. Prezreli sme
si historický Solivar a Opálové bane, ktoré

nás prekvapili svojou krásou a veľkosťou.
Nadviazala sa úzka spolupráca, o čom
svedčí aj dohoda o spoločnom tábore
v roku 2018.
To bolo v krátkosti z našej činnosti za
rok 2016. Teraz sa už len pripravujeme na
„Vítanie Mikuláša“ a „Vianočný večierok“.
Chcem sa poďakovať našim sponzorom,
vedeniu obce, priaznivcom skautingu a ro−
dičom za podporu pre 31. zbor. Verím, že
skautský program je jednou z možností, ako
naše deti a mládež zmysluplne strávia svoj
voľný čas. Tu sa naučia zručnostiam, spo−
znávaniu prírody, nadobudnú priateľstvá
a bezprostredne sa učia samostatnosti.
Taktiež aj vzdelaniu s akreditáciou MŠ
a medzinárodné aktivity.
Stanislav Vyhlídal, vodca zboru

ROZLÚČKA S NAŠIM BRATOM
Máme aj smutné správy. Vo
veku 85 rokov nás opustil náš
brat a dlhoročný priateľ brat Ja−
roslav Loebl − Alah. Narodil sa
21.3.1931 v Brne. Na Sloven−
sko ho priviedla práca a man−
želka. Usadili sa v Trenčíne.
Skautovať začal už v roku 1937
a prešiel mnohými funkciami od
vĺčaťa cez radcu, vodcu oddie−
lu, vodcu zboru, až po funkciu
predsedu starších skautov
a skautiek. Bol členom náčelníc−
tva SLSK.
V Brne, kde začínal a kde
prežil svoju mladosť, absolvoval
vodcovskú lesnú školu a praco−
val ako člen 26. oddielu Brno
do doby druhého zrušenia skau−
tingu. Dokladom je družinová kronika, ktorú venoval skautské−

mu múzeu v Ružomberku a kde je aj uvedená jeho skautská
prezývka ALAH. Vodcovskú skúšku absolvoval v roku 1948.
Na Slovensku obnovoval skauting v roku 1968 ako vodca
1. oddielu skautov v Trenčíne. Pri tretej obnove skautingu pra−
coval v Bratislave a v Trenčíne. Bol členom vedenia oldskaut−
ského kmeňa pri náčelníctve Slovenského skautingu, zakladal
oldskautské oddiely a od roku 1998 viedol okres a zbor Trenčín.
V roku 1990 sa podieľal na príprave rozvozu Betlehemského
svetla. Je iniciátorom vzniku historickej komisie Slovenského
skautingu. Ďalej bol spoluzakladateľom nášho 31. zboru, ktorý
vznikol v roku 2005. V našom zbore pôsobil vo funkcii zástupcu
vodcu zboru. Jeho neúnavná, obetavá a záslužná práca bola
veľkým prínosom nielen pre zbor, ale aj pre širokú skautskú
verejnosť a to nielen na domácej pôde, ale aj na medzinárod−
nej úrovni. Za svoju prácu bol vyznamenaný rádom „Za skaut−
skú vernosť 1. stupňa“, za „Službu skautingu“, za medzinárodnú
spoluprácu bol ocenený rádom „Bronzová Syrinx“ Českého Ju−
náka a „Strieborný kríž za zásluhy ZHP“ od poľských harcerov.
Budeme na teba spomínať s láskou a úctou.
Tvoja skautská rodina z 31. Zboru
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20. MEZINÁRODNÉ TROJSTRETNUTIE CZ − PL − SK
6. − 9. 10. 2016 MALENOVICE ČR
Každoročne sa konajú tieto stretnutia dospelých skau−
tov a skautiek, a to každý rok v inom štáte. Tento rok to
bolo v ČR v obci Malenovice. Z nášho zboru boli vybratí
štyria členovia za slovenskú delegáciu. Českí skauti si pre
nás pripravili bohatý program spojený aj s konferenciou na

tému „70. rokov pamätníka Ivančena a Služba vlasti –
naplnenie skautského sľubu“. Boli sme ubytovaní v krás−
nom hoteli KAM, kde sme mali zabezpečenú stravu a kon−
ferenčnú sálu. Navštívili sme hrad Hukvaldy a múzeum hu−
dobného skladateľa Leoša Janáčka. Toto stretnutie zane−

chalo v nás veľký dojem, nakoľko atmosféra, ktorá pano−
vala bola úžasná. Hlavne poľskí „Harcery“ ako sa volajú,
vniesli do tohto podujatia čaro plné piesní a spoločnej zá−
bavy. Učili sme sa spoločne spievať a vymieňať si skúse−
nosti. Navštívili sme pamätník pod Lysou Horou − Ivanče−
na, ktorý bol postavený na pamiatku zabitých skautov po−
čas druhej svetovej vojny. Konferencie za zúčastnila aj pre−
zidentka európskeho vedenia za ISGF Tereza Tarkowska
a všetci čelní predstavitelia vedenia skautských organizá−
cii uvedených zastúpených štátov. Na záver nás poľskí
„Harcery“ pozvali o rok do Poľska do Gdanska na ďalšie
pokračovanie tohto trojstretnutia. Už sa veľmi tešíme.

číslo 3 − december 2016

ZAPRÁŠENÉ SPOMIENKY
ZO STAREJ TEPLEJ

A ako to bolo s klobúkmi k teplanskému kroju? Toto
je už len pre tých najstarších ešte žijúcich, alebo pre
etnografov.
Veľmi ma zaujal „POCHVÁ−
LEN“. Tento nosili mladí i starí v
lete i v zime. Bola to čapica, či
baranica s nehladenou srsťou.
Vpredu vysoká 10 − 11 cm, vza−
du o niečo menej, asi 8,5 cm.

Horné „dýnko“ na temene hlavy bolo z tmavomodrého
ocifrovaného súkna. V strede guľa z vlny „kamrholu“. Na
štyroch miestach krúžky ako hrach. A vnútri bol „Po−
chválen“ podšitý bielou barančinou. Stál 2 zlaté a šil ho
„kušnier“ Jožo Vojtech z
Dubnice. V dedine ho no−
sili všetci gazdovia. Pri
vzájomnom stretnutí sa
pozdravili. Rukou chytili za
guľu, sňali pokrývku hla−
vy... „Pochválen buď Pán
Ježiš Kristus“. Odzdravilo
sa ... „pochválen“.
S úctou sa stretávali
naši dedinčania. Pred „po−
chválenom“ sa nosili širo−
ké valašské klobúky s prie−
merom skoro pol metra.
Prestali sa nosiť okolo roku
1860. Nosili ich gazdovia
Zahumenský, Masár,
Hošták a iní. Veľký klobúk
sa nosil menej a menej –
až prišiel do módy „tralalá−
čik“. Ten sa nosil ku kroju
až dodnes, ale už ho niet.
Zostal však u súčanov a
majú „šmrnc“.
Okolo rokov 1925 – 30 sú tu už „svetské“ širáky. Táto
pánska móda sa rýchlo rozšírila. Ženích bez takéhoto
doplnku nebol ani ženích. Najradšej by si ho bol nechal
aj pred oltárom, či v posteli.
Nemáš širák, nie si zaodený. Aspoň takto si zaspo−
míname a oprášime.
Pavol Veselý

číslo 3 − december 2016
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JESENNÉ OBDOBIE V SPOJENEJ ŠKOLE INTERNÁTNEJ
Zdravotne znevýhodnení žiaci potrebujú iný prístup pri učení a
výchove kedy sa teoretické vedomosti a poznatky v knihe musia
nahradiť zážitkom, skúsenosťou. Ak na vlastnej koži zažijú niečo
zaujímavé, vytvoria sa im na to skutočné spomienky. Tieto pretrvajú
omnoho dlhšie, ako len stokrát zopakované vedomosti, ktoré si títo
žiaci nevedia predstaviť reálne. Preto sa snažíme deťom a žiakom
v našej škole vytvoriť dostatok zážitkového učenia. Zážitkové učenie
v škole sa dá realizovať aj vďaka zamestnancom PD Trenčín − Opa−
tová, ktorí prispeli 2% z dane pre fyzické osoby.

Aktivity sú motivované vianočnou tematikou, výstavou ručných
prác občanov obce i detí a žiakov školy. Výstava Vianočné inšpirácie
sa uskutoční 18.− 19.11 2016. Oddelenie kultúry v obci navrhlo aj
našej škole podieľať sa na živote v obci. Pani Eva Tiburáková spolu
so staršími žiakmi špeciálnej základnej školy napečie a ozdobí me−
dovníčky na kultúrne predstavenie žiakov školy s názvom Vianočná
rozprávka, ktoré sa uskutoční 16.12 2016. Žiaci praktickej školy sa
zdokonalia v papierovom pletení pod vedením pani Viery Bučencovej.
Sviatok svätého Mikuláša oslávime so žiakmi v Mikulášskej elek−
tričke v sobotu 3.12.2016 a 6.12.2016 sa Mikuláš s čertom i anjelmi
stretnú s našimi žiakmi priamo u nás škole. V nedeľu 4.12.2016
ponúkneme výrobky na Vianočnej tržnici v Trenčianskej Teplej.
Veľká vďaka patrí ľuďom, sponzorom, ktorí nám i našim deťom
pomáhajú pri realizácii aktivít. Zároveň naše mikulášske balíčky
a darčeky pod vianočným stromčekom pre deti školy bývajú zabez−
pečené aj vďaka dobrému srdiečku pána Hôrku, pána Gazdíka, pani
Hanincovej, Ing. Bonu a anonymných darcov z Trenčianskej Teplej.
Tieto Vianoce prispeli vianočnou nádielkou aj HM Tesco – Trenčín
za pomoci Janky Láslopovej. Taktiež ďakujeme za spoluprácu i pra−
covníčkam Obecného úradu Trenčianska Teplá – Mgr. Zuzane Jani−
šovej a RNDr. Zuzane Sklenárovej.
Mgr. Eva Ševčíková, riaditeľka SŠI

OZNAMY

V rámci vyučovania a voľno časových aktivít je jesenné obdobie
zamerané predovšetkým na podporu zdravej výživy, zdravého život−
ného štýlu. Uskutočnili sme dve aktivity – Hovorme o jedle a Sveto−
vý deň umývania rúk. Za pomoci zodpovedných pedagogických za−
mestnancov sme si v priestoroch školy vytvorili výstavu ovocia
a zeleniny s využitím netradičného materiálu.
Od septembra sme otvorili ŠPECIÁLNU MATERSKÚ ŠKOLU.
Deti našej školy spolupracujú s MŠ Trenčianska Teplá. Zúčastnili sa
na peknej akcii zameranej ku Dňu jablka a opätovne navštívili deti
i našu špeciálnu materskú školu.

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 2017
− na povinnosť majiteľov psov nahlásiť všetky zmeny, týkajúce
sa VLASTNÍCTVA PSA (nový pes, utratenie psa)
− na povinnosť predložiť ŽIADOSŤ O ÚĽAVU NA KOMUNÁL−
NY 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 2017
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

Kompostovanie biologicky
rozložiteľného odpadu z domácností

V mesiaci novembri škola zorganizovala metodický deň Rok čita−
teľskej gramotnosti pre špeciálne školy z nášho regiónu. Čitateľská
gramotnosť bola inšpirovaná knihou Hrdinovia dejín, ktorej autorky
Silvia Havelková a Denysa Križanová sa zúčastnili i metodického dňa.
Do školy zavítali aj dôchodkyne z obce Trenčianska Teplá
v rámci aktivít Tvorivé dielne − práca s keramickou hlinou. Vytvárali
dielka z hliny a zároveň odovzdávali svoje skúsenosti z oblasti
tradičných remesiel.

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá obci povinnosť
zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu. Na kompostovanie „zeleného odpadu“ (pokosená trá−
va, lístie, orezané zvyšky stromov, konárov a pod.), obec za−
tiaľ zakúpila 100 ks kompostérov Thermoking 400 l pre do−
mácnosti, ktoré budú záujemcom poskytnuté bezplatne.
Občania, ktorí majú záujem kompostéry v domácnosti vyu−
žívať, sa môžu prihlásiť
na Obecnom úrade Trenčianska Teplá v kancelárii č. 1,
v termíne od 9.1.2017 do 31.1.2017.
Referát odpadového hospodárstva
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FAJNOSTI
Motto tejto úvahy:
“Veľmi často sa uspokojujeme predstavou byť raz anjelmi
v nebi, ale pri tom zabúdame byť dobrými ľuďmi na zemi.“
Dovoľte mi, úvodom, citácie z modlitby sv. Františka Sa−
leského, určenú starnúcim ľudom:
Pane, ty vieš lepšie ako ja, že zo dňa na deň starnem
a jedného dňa budem celkom starý!
Chráň ma pred myšlienkou, že musím pri každej príležitosti
a ku každej téme niečo povedať.
Zbav ma veľkej náruživosti dávať do poriadku záležitosti
druhých.
Nauč ma , aby som bol uvážlivý a ochotný pomáhať, ale aby
som pri tom nezapáral a nerozkazoval.
Nauč ma svoje choroby a ťažkosti znášať mlčky !
Veď ma k tej obrovskej múdrosti vedieť sa mýliť a k chybe
sa priznať.
Starý frfloš je korunné dielo diabla, zbav ma, pane, toho!
Stráž ma, aby som nešíril negatívne hodnotenia, veľmi
naštrbujú vzťahy a dôveru !
Mám vrásky, šedivé vlasy, nesťažujem sa pane, ale to
Ti hovorím, staroby sa bojím.
Dlho som bol pyšný, že sa ešte môžem porovnávať s mladý−
mi, ale teraz už cítim, že toho nie som schopný a bol by som
smiešny, keby som sa o to pokúšal, amen.
Tak veru, keď sme mali päťdesiat, slovo staroba bolo tabu.
A keď sme do šesťdesiatky ešte stíhali mladším, cítili sme, že
staroba je ešte veľmi, veľmi ďaleko. Raz mi pacient v kúpe−
ľoch povedal: Mladý, starobu neoklameš a to som mal 65
a on, možno, o tri viac. Iný múdry človek povedal, že na svete
je len jedna spravodlivosť a to tá, že všetkým rovnako pribú−
da. Užime si, pokiaľ je to možné, nebuďme lakomí , pamätaj−
me, za pohrebným vozom “sťahovák” nechodí. A je tu ešte
jeden fenomén − zdravie. Šťastní tí, ktorým pribúdajú iba roky
a nie choroby. Že to už teraz pre nás nie je ten tanec, beh či
lyžovačka, ale dotiaľ, kým nás nohy nosia, je to stále dobré.
Preto želajme si, aby nám ešte dlho bolo dopriate stretať sa s
ľuďmi, venovať sa záľubám a šíriť radosť okolo seba. Rád
zberám materiály, ktoré hovoria čo to o starobe. Nie preto,
aby boli mojou filozofiou, ale preto, aby som sa presviedčal,
že staroba nie je nič smutné ! No najlepší príklad stareckých
postrehov je to, že jedného dňa zistíme: tá rovná cesta, po
ktorej pravidelne chodíme, je do kopca!
Z iného pojednania o starnutí, vyberiem zopár “fajností”.
Spíš oddelene, aj od svojich zubov!
Chceš vyzuť ponožky a zistíš, že ich nemáš vôbec obuté!
Z postele vstaneš až na druhý pokus!
Čas na odpočinok je omnoho dlhší, ako čas, za ktorý si
sa unavil!
Hodiny hľadáš okuliare, ktoré máš na hlave!
Skoncoval si so všetkými zlozvykmi, ale vôbec sa Ti neuľavilo!
Lekárnik je Tvoj najnovší priateľ!
Všetko Ťa bolí a čo nebolí, to už nefunguje!
Pridajme si trocha optimizmu, zacitujme rady od Senecu!
Pokiaľ to osud dovolí, žite v radosti!

Tešme sa zo svojich priateľov, lebo nevieme, ak dlho to
potrvá!
Všetko, čo sa má stať, sa môže stať aj dnes!
Pravdu už hovorte len tým, ktorí ju chcú počuť.
Je veľmi opovážlivé kritizovať to, čo nepoznáme!
Ovládaj problém a slová prídu sami od seba!
Každý, kto je osožný druhému, je osožný aj sám sebe.
Za všetko môžu ľudia, nie doba!
Po Senecovi dajme priestor tibetským mudrcom:
Keď sa Ti niečo páči − povedz to!
Keď sa Ti niečo nepáči − povedz to!
Keď niečo chceš − pýtaj si, popros!
Keď niečomu nerozumieš − opýtaj sa!
Keď chceš, aby Ti rozumeli − vysvetľuj!
Keď sa chceš s niekým stretnúť − pozvi ho!
Keď si sa previnil − nehľadaj výhovorky!
Najdôležitejšia v živote je láska − ostatné sú zbytočnosti!
Naše problémy sú iba v našej hlave − netlačte ich do iných!
V živote spoliehaj iba sám na seba a ver, že pomoc príde!
Ži dnes, pretože včerajšok je minulosť a zajtrajšok byť
nemusí.
Vedz, že dnešok je ten najkrajší deň.
A čo na záver? Snáď myšlienky Reginy Brett z Ohia,
ktorá vo veku 90 rokov zhrnula svoje životné skúsenosti
do týchto hesiel:
Život nie je spravodlivý ale stále je dobrý!
Život je príliš krátky na to, aby sme márnili čas nenávisťou
ku komukoľvek.
Tvoja práca sa o teba nepostará, keď ochorieš. Tvoji
priatelia a rodina áno. Udržuj s nimi kontakt!
Keď príde na čokoládu, odpor je márny!
Zmier sa s minulosťou, nebude Ti kaziť prítomnosť.
Nikdy neporovnávaj svoj život s inými, nemáš predstavu
o tom, čím všetkým prešli!
Zbavte sa všetkého, čo nie je užitočné, krásne alebo
radostné!
Čo ťa nezabije, to ťa posilní!
Najdôležitejší pohlavný orgán je mozog!
Vždy voľ život!
Odpusť každému a všetko!
Čo si o Tebe myslia ostatní ľudia ťa nemusí zaujímať!
Čas vylieči takmer všetko!
Ak je súčasná situácia akákoľvek, dobrá, či zlá, zmení sa!
Starnutie poráža inú alternatívu − zomrieť mladý!
Všetko, na čom nakoniec naozaj záleží, je to,
že si miloval!
Závisť je mrhanie časom. Ak žiješ, máš všetko...!
To najlepšie, ešte len príde!
Ráno, bez ohľadu ako sa cítiš, vstaň, obleč sa a ukáž sa!
A ešte niečo, post skriptum:
Hovorí sa, že človek potrebuje len jednu minútu, aby zistil, že
sa mu nejaká osoba páči, jednu hodinu, aby ju spoznal, je−
den deň, aby ju začal mať rád a milovať, ale potrebuje celý
život aby na ňu zabudol.
Želajme si, ešte dlhé, dlhé zabúdanie!!!!
jf

číslo 3 − december 2016
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CHYSTÁTE SA DO PÁLENICE?
V trenčianskom regióne je 59 pestovateľských páleníc, kto−
rých služby využívajú pestovatelia ovocia. Ide o najvyšší počet
páleníc v porovnaní s ostatnými slovenskými krajmi. Za posledné
výrobné obdobie, teda v období 1.7.2015 do 30.6.2016 vypálili
v trenčianskych páleniciach viac ako 800 000 litrov čistého alko−
holu. Do štátneho rozpočtu za toto množstvo „potieklo“ viac ako
4,3 mil. eur príslušnej spotrebnej dane so zníženou sadzbou.
V porovnaní s predchádzajúcim výrobným obdobím colníci za−
znamenali v týchto ukazovateľoch významný nárast (o 54 %).
V období od 1.7.2014 do 30.6.2015 pálenice vyrobili viac ako 520
000 litrov čistého alkoholu, výška príslušnej spotrebnej dane z alko−
holických nápojov so zníženou sadzbou bola viac ako 2,8 mil. eur.
Základná sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov je
1080 eur za hl a. (hektoliter čistého alkoholu), znížená sadzba
spotrebnej dane je 540 eur za hl a. (hektoliter čistého alkoholu).
To znamená, že ak máme napríklad 1 liter 50%−ého alkoholu,
zaplatíme spotrebnú daň vo výške 2,70 eur pri použití zvýhodne−
nej sadzby.
Pestovateľ si môže dať vyrobiť alkohol vo viacerých páleni−
ciach, avšak celkové množstvo na jednu osobu a jeho domác−
nosť so zvýhodnenou sadzbou spotrebnej dane je 43 litrov čisté−
ho alkoholu za jedno výrobné obdobie. Výrobné obdobie sa začí−
na 01. júla bežného roka a končí sa 30. júna nasledujúceho roka.
V prípade, že toto množstvo bolo prekročené a pestovateľ to ne−
oznámil prevádzkovateľovi pálenice, po celkovom vyhodnotení
výrobného obdobia a spracovaní údajov nastáva situácia, že pes−
tovateľovi je uložená pokuta a musí za prekročený objem alkoho−
lu predložiť daňové priznanie a zaplatiť príslušnú spotrebnú daň
v základnej sadzbe. Je potrebné zdôrazniť obe povinnosti – pred−
loženie daňového priznania a zaplatenie dane, lebo ak čo len
jedna povinnosť nie je splnená, napr. zákazník síce zaplatí daň
ale opomenie podať daňové priznanie, nasleduje ďalšia sankcia.
„Správne mal pestovateľ postupovať takto: ak už v danom

výrobnom období v inej pálenici bol pre jeho domácnosť vyrobe−
ný destilát, na ktorý bola uplatnená znížená sadzba dane, je po−
vinný tento údaj uviesť v žiadosti o výrobu destilátu, ktorú podáva
u páleníka,“ uvádza Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu
Trenčín. Ak bolo množstvo vyrobeného destilátu na poskytnutie
zníženej sadzby už prekročené, páleník pri výpočte spotrebnej
dane na množstvo presahujúce 43 litrov čistého alkoholu na do−
mácnosť použije základnú sadzbu dane.
Je potrebné vysvetliť aj pojem domácnosť, ktorú tvoria fyzické
osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na
svoje potreby. Teda ak napríklad v jednej nehnuteľnosti žijú dve
generácie, rodičia a rodina dospelého dieťaťa, nehnuteľnosť má
však len jednu prípojku na dodávku vody, elektriny, či plynu pre
jedného odberateľa na túto nehnuteľnosť, v zmysle predpisov
vzťahujúcich sa na túto oblasť, sa osoby žijúce v tejto nehnuteľ−
nosti považujú za jednu domácnosť. Ak však má každá rodina
žijúca v jednej nehnuteľnosti samostatné merače a samostatne
uhrádzajú náklady na svoje potreby, každá rodina sa potom po−
sudzuje ako samostatná domácnosť.
Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici, na ktorý sa vzťahuje
znížená sadzba spotrebnej dane, musí byť použitý len na vlastnú
spotrebu pestovateľa a jeho domácnosť, nesmie byť predmetom
ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh. Ak sa tak stane, je
pestovateľovi uložená pokuta vo výške v závislosti od výšky dane,
najmenej však 332 eur.
Na záver ešte zdôraznenie, že spracovať kvas je možné len
v registrovaných páleniciach. Ak si pestovateľ kvas „vypáli“ sám
alebo v neregistrovanej pálenici, takéto jeho konanie je trestným
činom. Trestná sadzba za trestný čin nepovolenej výroby liehu je
odňatie slobody až na dva roky, rovnako ako pri vyhotovení ale−
bo prechovávaní zariadenia na výrobu liehu.
Ing. Renáta Peťovská
hovorkyňa Colného úradu Trenčín

NAŠI RODÁCI
František Xaver Hábel
* 13.10.1760 v Trenčíne
† 13.10.1846 v Nitre
Prekladateľ, cirkevný hodnostár, farár

Vyštudoval filozofiu v Nitre, teologickú fakultu
v Budíne, po vysvätení za kňaza v roku 1783, sa
stal rímskokatolíckym kaplánom v Nitre, v roku 1785
− 1794 bol v Dubnici nad Váhom a tiež farárom
v Dolnej Súči. V rokoch 1794−1804 pôsobil ako farár
v Trenčianskej Teplej, od roku 1805 postupne čest−
ný, neskôr skutočný kanonik, rektor seminára v Nitre,
opát, veľprepošt, vikár, v roku 1834 nitriansky titu−
lárny biskup. Bol vynikajúcim prekladateľom nábo−
ženských mravnovýchovných a náučných diel z nem−
činy do bernolákovskej slovenčiny /katechetické dielo o kresťanskej
múdrosti, modlitebná knižka a meditácie Tomáša Kempenského/. Tieto,
často veľmi rozsiahle práce vychádzali vo veľkých nákladoch a podpo−
rovali šírenie nového slovenského spisovného jazykového úzu a národ−
ného povedomia. Hábel patril ku generácii zakladateľov Slovenského
učeného tovarišstva, ktorá ešte aj v 40−tych rokoch 19. storočia vystu−
povala na najdôležitejších celonárodných podujatiach. V roku 1842 vy−
dal Ľudovítovi Štúrovi osvedčenie o potrebe slovenských novín s požia−
davkou, aby noviny vychádzali v slovenčine. Požadované svedectvo
poslali začiatkom roku 1842 aj nitrianski bernolákovci. Štúr spoločne
s Hábelom, vtedy už titulárnym biskupom, podmienili svoj súhlas veľmi
závažnou podmienkou , že noviny budú vychádzať v slovenskom jazy−
ku. Hábelova zásluha spočívala v tom, že ako jediný z vyšších katolíc−
kych cirkevných hodnostárov a v pokročilom veku neváhal osobne vy−
stúpiť v záujme rozvoja a posilnenia národnej spolupráce medzi evanje−
likmi a katolíkmi.
(Zdroj: Monografia obce Trenčianska Teplá)

Už sa blížia Vianoce,
ten čas rýchlo letí.
Na stromčeku sviečky svietia,
šťastím žiaria očká deti.
Starý rok už odchádza,
nový ide za ním,
nech Vám len zdravie, radosť prináša,
to je našim zbožným prianím.
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VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE

Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a všetko najlepšie v roku 2017
praje kolektív pracovníkov obecného úradu

