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Veľkonočné sviatky sú tu ......
Pomaly nám slniečko   viac a viac ohrieva obydlia,
záhrady a polia, pomaly sa všetko odieva do zeleného
rúcha a to je nielen dôkaz jari, ale i príchod veľkonočných
sviatkov.
Začali sme odkrajovať z nových úloh, ktoré stoja pred
nami v  už začatom novom volebnom období. Z pohľadu
vývoja našej spoločnosti stoja pred nami nové výzvy,
ale i oveľa zložitejšie podmienky, nielen finančné. Cítiť
to  v každej práci pri plnení samosprávnych povinností.
Snažíme sa naplniť všetky predsavzatia a plány, ktoré sme
si vytýčili a dokončiť úlohy, ktoré najmä z dlhodobého
hľadiska presahujú jedno volebné obdobie.
Začal rok nových investícii, treba sa však obzrieť za
tým, čo je rozpracované. Obecný majetok sme našťastie
skoro kompletne zveľadili, najmä nehnuteľnosti patriace
obci sme postupne od roku 2002 rekonštruovali, dnes
by sme   v tomto zložitom období nevedeli zabezpečiť  
a prefinancovať také investície. Čiastkové opravy a
„udržovanie„ súčasného stavu by sme mali rutinne
zvládnuť.
Naviac, zápasíme na obecnom úrade s priestorom
a hľadáme možnosti uskladnenia dokumentácie a
archivovaných skutočností, ktoré boli vytvorené a
ktoré je potrebné uchovať. Budova obecného úradu  je
opravená, no už dnes vieme, že nás čaká oprava strechy,
ktorá postupne chátra a čiastočne už zateká.
Pustili sme sa do opráv ciest a chodníkov, veľká
časť je dokončená a opravená. Naplnenie zmluvy s
dodávateľom, ktorá sa realizuje už tretí rok, je podmienené
opravou ulice SNP a chodníkov v Dobrej, ktoré boli
čiastočne začaté v roku 2014. Na ďalšie pokračovanie
opráv nie je spracovaný projekt, predpokladám, že v
tomto roku   pripravíme projekt   na opravu chodníka
pred farou, cez most Tepličky smerom ku škole, vstup do
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územia k rodinným domom na Žilinskej za križovatkou
na Novú Dubnicu. Netreba zabúdať i na komunikáciu
do Podhradišťa, ktorá je v našom katastri a chodia tu
celoročne deti na tábor.
Chceli by sme pokračovať v rekonštrukcii verejného
osvetlenia, zatiaľ je opravená hlavná cesta a prechody
pre chodcov. Najviac problémov je s osvetlením v Prílese,
kde sú ešte zastarané svietidlá s vysokou spotrebou.
Predpokladám, že pripravíme postupne obnovu svietidiel
s cieľom znižovať náklady na osvetlenie, a tým i výdavky
obce.
Už po niekoľko rokov sa snažíme dokončiť
kanalizáciu, je to investícia skoro 300 tis. Eur, čo je
riešiteľné z mimorozpočtových zdrojov. Zapojíme sa do
pripravovanej výzvy na zlepšenie životného prostredia,
kde by sme mohli uvedené prostriedky získať.
Tak isto už niekoľko rokov opravujeme školský areál.
Chceli by sme konečne dokončiť to, čo je rozpracované.
Chýba nám dokončiť opravu telocviční   a kotolne –
výmen okien a oprava fasády. Zostali nám už dlhodobo
zanedbané sociálne zariadenia, ktoré sa doteraz
nepodarilo opraviť a ktoré sú v kritickom stave.        
V materskej škole pripravujeme projekt rekonštrukcie
z mimorozpočtových zdrojov s cieľom zatepliť objekt.
Verím, že nájdeme nielen prostriedky, ale i možnosti
opraviť a dokončiť tak školu, ako i materskú školu.        
Centrálna zóna sa postupne dokončuje, pri príležitosti
výročia obce by sme chceli skultúrniť i tržnicu. Chceme
i tu vytvoriť prostredie na nielen kultúrne a spoločenské
akcie, ale i nedeľňajšie popoludnia, ktoré sme minulý
rok začali organizovať počas letných prázdnin.
Pri všetkej tejto práci nezabudnime na krásne jarné
sviatky a nádhernú Veľkú noc. Dovoľte mi, aby som
Vám všetkým želal veľa zdravia, pohody a pokoja počas
veľkonočných dní.
Ing. Milan Berec
starosta obce
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Zmŕtvychvstanie

nec v zamyslení povie: „Nie! Teraz všetko iba začína!“ A
nemýlil sa. Pre Ježiša začal nový život. A v jeho novom
živote aj dejiny kresťanského náboženstva, ktoré čerpá
silu práve z viery v zmŕtvychvstalého Krista.
Aj my máme v tejto viere prameň sily pre svoj život,
pre to, aby sme sa vždy usilovali uprednostňovať dobro pred zlom, pravdu pred nepravdou, poctivosť pred
nepoctivosťou, čistotu pred nečistotou, lásku pred sebaláskou. A to nielen preto, že pamätáme na smrť, ale
predovšetkým preto, že pamätáme, že budeme večne
žiť.
„Memento vivere!“ – „Pamätaj, že budeš žiť!“ To je hlavný koreň našej viery.
„Memento vivere!“ – „Pamätaj, že budeš žiť!“ To je hlavná príčina nášho úsilia o dobro.
„Memento vivere!“ – „Pamätaj, že budeš žiť!“ To je hlavný dôvod našej veľkonočnej radosti, ktorá chce presvietiť celý náš život. Ježiš vstal zmŕtvych! Skutočne
vstal zmŕtvych! Tento pozdrav a túto vieru nosme v našich srdciach, aby dala múdrosť a krásu nášmu životu,
ktorý smrťou nekončí, ale sa mení.

Vážení spoluobčania!

Ján Vallo, farár

V tomto roku si pripomíname 660 rokov od prvej
písomnej zmienky o obci Trenčianska Teplá.
Predpokladám, že nielen rodáci, ale všetci
obyvatelia sme na našu obec hrdí a chceli by sme si
dôstojne pripomenúť a osláviť toto výročie. Oslavy  
sú naplánované na posledný júnový víkend a keďže
je dobrým zvykom robiť v sále Požiarnej zbrojnice
i výstavy k takýmto významným udalostiam,
obraciame sa na Vás s prosbou - pokiaľ vlastníte
nejaké predmety, písomnosti, fotografie, predmety
používané v domácnosti či poľnohospodárstve,
kroje, výšivky viažúce sa k tradíciám, histórii,
kultúry, či folklóru v našej obci – buď o ich
zapožičanie prípadne ak sú pre Vás nepotrebné – o
ich podarovanie.
Zároveň i vlastníci nášho prekrásneho
teplanského kroja – chráňte tieto skvosty vytvorené
ubolenými rukami našich mám a starých mám,
vytiahnite ich zo skríň a truhlíc a nehanbite sa do
nich aj obliecť a reprezentovať tak dielo našich
predchádzajúcich generácií. Je veľká škoda, že
kroje i mnoho iných zaujímavých predmetov končí
v odpade, že pre mnohých ľudí tieto predmety
stratili cenu, ale z hľadiska minulosti našej obce
a jej obyvateľov rozhodne majú svoju historickú
hodnotu.
Obraciame sa preto na Vás so žiadosťou o
uchovanie takýchto predmetov ako spomienku
na naše predchádzajúce generácie a ich dôstojnú
reprezentáciu.
      Za Vaše porozumenie, prispenie a obohatenie
tohto významného výročia Vám vopred ďakujeme.

Čo by sme odpovedali, keby sme dostali otázku, čo

znamená pre náš život zmŕtvychvstanie Božieho Syna?
Odpovede by boli asi rôzne, ale v každej by iste bolo
povedané, že Veľká Noc je pre nás posilnením našej
túžby a nádeje, že po smrti život nekončí, ale naopak
náš život má v smrti nový začiatok.
Zvláštnym spôsobom vyjadrujú toto presvedčenie kartuziáni, príslušníci jednej z najprísnejších rehôľ.
Majú predpísané prísne mlčanie. Jediné, čo si medzi
sebou povedia, je pozdrav: „Memento mori! – „Pamätaj
na smrť!“ Ním si vzájomne pripomínajú múdrosť života, aby všetko svoje konanie usmerňovali vo vedomí,
že ich život na zemi sa raz pominie. Jeden jediný deň
v roku sa tento ich pozdrav mení. Od večera Svätej soboty až do večera Veľkonočnej nedele sa zdravia: „Memento vivere!“ – „Pamätaj, že budeš žiť!“
A zasa
sa týmto pozdravujú v nádeji, že po smrti ich život pokračuje v novom živote u Boha.
Presne tak to pochopil i taliansky režisér Franco Zefirelli, ktorý natočil veľkofilm „Ježiš z Nazareta“. Vo filme
vystupuje aj mladý židovský muž, člen veľrady, Zerah,
ktorý bol poverený bedlivo pozorovať Ježišovu činnosť:
V tomto svojom poslaní nadväzuje kontakty s Judášom
a neskôr sa podieľa aj na Ježišovom odsúdení. Keď na
veľkonočné ráno po Ježišovom zmŕtvychvstaní si obzerá hrob a prázdne plachty, poslednú stopu po Ježišovi, a keď nad tým všetkým uvažuje, pristúpi k nemu
jeden z rímskych vojakov s poznámkou. „Načo to všetko robíte? Veď už všetko skončilo!“ Vtedy židovský uče-

RNDr. Zuzana Sklenárová
prednostka OcÚ
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JESENNÁ SLÁVNOSŤ. Na nej spoločne so staršími deťmi a rodičmi vítali jeseň s tekvičkovými strašidielkami. Tie spolu s
rodičmi vyrábali na tvorivých dielňach v MŠ. Na záver jesennej slávnosti bol lampiónový pochod po dedine a púšťanie
lampiónov šťastia.
Prešla jeseň a už sme vítali MIKULÁŠA, ktorý našu materskú školu ešte ani raz neobišiel. Deti sa Mikulášovi i rodičom
predstavili Mikulášsko – vianočným programom a Mikuláš
ich za to odmenil hračkami i mikulášskymi balíčkami.
Po zimných prázdninách sme sa zasa všetci pripravovali
na FAŠIANGOVÝ KARNEVAL, ktorý tiež trávime spolu s rodičmi a je najveselší z celého roka. Zabávajú sa a spolu súťažia
aj deti aj rodičia. Veselo je až do večerných hodín. Každé dieťa si odnesie z materskej školy tombolový balíček, kopec odmien, balónov a veľa dobrej nálady.

DETSKÝ KARNEVAL
Veselo bolo deťom z našej materskej školy, keď   sa
dňa 28.1.2015 zabávali na detskom karnevale.

Deti sa zmenili na princezné, šašov, pirátov či
zvieratká. Počas celého dňa súťažili v triedach, tancovali,
zabávali sa a pochutnávali si na sladkých šiškách.
Každá maska bola odmenená, no najkrajšou odmenou
boli rozžiarené detské očká.

Na pekné a veselé zážitky budú deti ešte dlho
spomínať.

		

Kolektív učiteliek MŠ

Rok v MŠ Dobrá
Ubehli prázdniny, prešlo aj leto
včeličiek, motýľov na lúkach nieto.

ĎAKUJEME VŠETKÝM DOBRANSKÝM RODIČOM, ktorí
prispeli materiálne i finančne do našej školkárskej tomboly.
A zima sa nám prehupla do jari a my ju s deťmi každoročne vítame jarnými hrami, spevmi a PÁLENÍM MORENY a
samozrejme aj stavaním MÁJA.
Aj RODINA má v našej materskej škole svoje čestné
miesto. A našu úctu a pozornosť jej vyjadríme vždy v máji
darčekmi a slávnostným programom pre ockov i mamičky,
deduškov i babičky.
A čo nás ešte čaká?
No predsa ŠMOLKOVSKÝ DEŇ DETÍ 1. júna 2015, potom
DEŇ NAOPAK – keď deti prichádzajú do MŠ v pyžamkách a
celý deň robia všetko naopak.
Rok zavŕšime SLÁVNOSTNOU ROZLÚČKOU, na ktorej
nám je s našimi rodičmi trochu smutno, trochu veselo, trochu nám je nevoľky, trochu po vôli pretože nám odchádzajú
naši najstarší škôlkari do školy.
ĎAKUJEM VŠETKÝCH RODIČOM Z DOBREJ ZA VYNIKAJÚCU SPOLUPRÁCU, OCHOTU A ÚSTRETOVOSŤ.

Len deti – KVIETKY v Dobrej sa ponáhľajú do materskej
školy so svojimi rodičmi. Sotva si malé deti zvykli na prostredie a nových kamarátov, už ich koncom októbra čakala

Štefka Fabová, učiteľka MŠ Dobrá
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Fašiangová veselica Moreny a Vesny....

Sobota 14. februára. Posledná sobota pred Popolcovou, alebo „škaredou“ stredou, posledné dni tancovania, zábavy a veselosti. Končí veselé fašiangové obdobie a Popolcovou stredou sa začína 40-dňový pôst, ktorého zavŕšením
sú Veľkonočné sviatky.
V rámci mikroregiónu TEPLIČKA sa konal už 11. ROČNÍK
FAŠIANGOV. Oslavy fašiangov začali u nás na obecnom trhovisku o 930 hod. a pokračovali v Dolnej Porube, v Omšení
a v Trenčianskych Tepliciach.
Počasie oslavám celkom prialo. Zrána síce troška „prituhovalo“, ale keď vykuklo slniečko, postupne sa začalo otepľovať. Na obed už bolo krásne slnečno.
Všetci organizátori, či to
boli členovia kultúrnej komisie, teplanskí skauti, zamestnanci obecného úradu, alebo členky Klubu dôchodcov
mali už od samého ráno plné
ruky práce s prípravami. Pracovalo sa naplno. V požiarnej
zbrojnici sa už v piatok večer
varila výborná fašiangová kapustnica až do skorého rána,
v sobotu ráno sa pripravovali
chlebíčky s mäsovými špecialitami – tlačenkou a slaninkou
od domáceho podnikateľa
Mäsovýroba Hôrka. Varil sa
čaj, chystali sa moravské koláče a tradičné fašiangové šišky.
Súbežne na obecnom trhovisku sa pripravovali stoly a
lavice na sedenie a aparatúra,
ozvučenie pre účinkujúcich.
Fašiangový program začal príchodom autobusu z Omšenia a Trenčianskych Teplíc sprievodom masiek z Omšenia
za doprovodu Renáty Hromníkovej a Petra Jerguša Párnicu.
Nechýbali ani masky z FS
Jedľovina, ktorí každý rok
spestrujú program osláv.
O kultúrny program sa
postarali aj naši domáci –
FS Teplanka a DH Dobranka.
Súčasťou programu
bolo i oceňovanie 3. najkrajších detských masiek, ktoré vyhodnotila
vopred stanovená komisia. Uvedené masky boli
ocenené peknou knižkou
a sladkosťami. Okrem
ocenených aj ostatné
masky dostali sladkú odmenu v podobe čokolády.
A záver fašiangov patril neodmysliteľne pochovávaniu
basy. Pekný scenár pochovávania si pripravili naši teplanskí skauti, ktorí sa zároveň zúčastnili fašiangov aj v maskách.
Ďakujeme im a pevne veríme, že si túto tradíciu zachovajú
aj po ďalšie roky a bude na fašiangoch viac a viac masiek.
Obecný úrad a organizátori tohto kultúrneho podujatia ďakujú všetkým, ktorí svojou ochotou a prácou
prispeli k príjemnej atmosfére fašiangov v našej obci.
Zároveň veľmi pekne ďakujeme za sponzorstvo v podobe mäsových výrobkov a mäsa MÄSOVÝROBE HÔRKA, s. r. o. Trenčianska Teplá.

Kto by ich nepoznal...Dve sestry. Jedna prináša zimu a
druhá jar...
S jednou sestrou sme sa 13. februára 2015 rozlúčili. Morena sa lúčila s fašiangovým obdobím.

Žiaci a pedagogickí zamestnanci Spojenej školy internátnej v Trenčianskej Teplej pripravili pre rodičov žiakov a širokú verejnosť Trenčianskej Teplej kultúrne predstavenie „Fašiangová veselica Moreny a Vesny“. Na predstavenie zavítal
predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, ktorý v mesiaci decembri
odovzdal ZPMPD, ktoré je pri škole - sumu 1000 € zo svojho
platu na zlepšenie životných podmienok žiakov školy. Zároveň sa predstavenia zúčastnila z Okresného úradu, odboru
školstva v Trenčíne Mgr. Magdaléna Bieliková, pani prednostka obce Trenčianska Teplá RNDr. Zuzana Sklenárová a
kultúrna referentka obce pani Mgr. Zuzana Janišová.

Súčasťou predstavenia bola i výstava prác žiakov školy s
Veľkonočnou a jarnou tematikou. Žiaci predstavili svoje pracovné zručnosti v podobe keramických výrobkov, výtvarných prác a ručných prác. Zároveň sa predstavila tvorba záujmových útvarov školy : Tvorivé dielne, Kreatívny svet.
Po predstavení sa deti školy i rodičia zabavili pri tanci.
Poďakovanie patrí obci za zapožičanie požiarnej zbrojnice,
občerstvením prispelo mäsiarstvo pána Štefana Hôrku, fašiangovými šiškami p.
Suchá vedúca pekárne Homôlka v Dolnej
Porube.
Ďakujeme
všetkým občanom obce,
ktorí sa zúčastnili nášho predstavenia, a
tým dali najavo, že si
vážia nesmiernu snahu žiakov ukázať, že i
oni vedia zaujať, zabaviť a potešiť srdiečka ľudí pekným vystúpením.
Mgr. Eva Ševčíková, SŠI Tr. Teplá

Mgr. Zuzana Janišová, referát kultúry
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ZO SKAUTSKEJ ČINNOSTI
Tradičný vianočný večierok
Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a celoročne očakávaná posledná
spoločná akcia v roku sa mohla začať. Všetci skauti a skautky z 31. zboru Trenčianska
Teplá, oddiel Slatina a Omšenie sa na tento večer veľmi tešili. Skautský vianočný večierok sa konal 27.
12. 2014 a bol plný zábavy, srandy a prekvapení. Program

Chata Vlčí Vrch
Počas jarných prázdnin sa v dňoch 19. - 22. 2. 2015 uskutočnila chata s názvom Nodus II. Zriadili sme školiace stredisko pre nových kozmonautov, aby mohli letieť na Mars.
Všetkých 45 účastníkov chaty sme podrobili zdravotnými
prehliadkami, rozdelili do skupín a zoznámili sa s našou slnečnou sústavou. Večerná obloha nám poslúžila na spoznávanie súhvezdí a orientáciu. Bolo treba zistiť, aký majú noví
kozmonauti postreh, výdrž, zručnosti tak, aby mohli prežiť
na kozmickej lodi vo vesmíre. K tomu boli prispôsobené aj
aktivity. Súčasťou bolo aj stretnutie sa s mimozemšťanmi vo
večernej skúške odvahy. Záverom nás čakala vedomostná
súťaž alebo záverečná skúška 5 proti 5. Víťazom bol udelený
certifikát o splnení podmienok za kozmonautov a že môžu
letieť na Mars. Taktiež odmeny. Deťom sa veľmi páčilo, lebo
sa niečo nové dozvedeli o našej zemi a o vesmíre.

bol naozaj pestrý, pretože okrem vyhodnotenia uplynulého
roku a odmeňovania najšikovnejších skautov sa nám o zábavu postarali aj scénky a pesničky, ktoré si pre nás pripravili
jednotlivé oddiely. Program bol naozaj pestrý, okrem iného
sme videli Perníkovú chalúpku, Hokejový zápas, no nechý-

bali ani mažoretky s ich krásnym vystúpením. Po programe
samozrejme nesmela chýbať ani tradičná kapustnica, ktorú
nám aj tento rok navaril skaut Janko a na ktorej si pochutili
nielen deti ale aj dospelí. No a spokojní a napapaní sa všetci
vybláznili na parkete pri írskom, stoličkovom či belgickom
tanci, ktorý nás naučil skaut Kubo a tiež na diskotéke, kde
nechýbali ani dospelí. Ďakujeme za účasť všetkým rodičom,
sponzorom, pani prednostke Obecného úradu v Trenčianskej Teplej, zástupcom TREŽ, zástupcom Spojenej školy internátnej v Trenčianskej Teplej, nášmu najstaršiemu skautovi bratovi Alahovi, ale hlavne účinkujúcim. Na ich scénky a
prekvapenia sa tešíme na ďalšom skautskom večierku v decembri 2015.

Čo nás čaká?
V tomto roku zbor slávi 25. výročie obnovenie skautingu
v Trenčianskej Teplej. Pri tej príležitosti na Čertovej skale budujeme pamätník k zakladateľovi svetového skautingu. Počas letných prázdnin uskutočňujeme tábor v Českej republike vo Vlašimi. Skautské mažoretky sa zúčastnia pri otvorení
hudobného festivalu Soaré v Banskej Bystrici a na iných súťažných podujatiach.
Slovenský skauting 31. zbor praje všetkým ľudom
dobrej vôle radostné veľkonočné sviatky.
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Od
posledného
vydania
občasníka
usporiadala
nezisková organizácia TREŽ dve podujatia do konca roku 2014
a to „Mikulášsku električku“ a“ Predvianočnú električku“. Jazdy na Mikuláša sa na Trenčianskej elektrickej železnici poriadajú tradične v týždňovom predstihu, čo sa síce
môže zdať zvláštne, ale vychádzame zo skutočnosti, že v
čase termínu Mikuláša je podobných podujatí neúrekom a
naši priaznivci by sa tak našej jazdy nemohli zúčastniť. A táto
stratégia sa na TREŽ-kového Mikuláša potvrdila ako správna. Účasť bola toho dôkazom. Podujatie sme trochu vylepšili oproti minulému roku a prispôsobili sme k programu aj
odchody električky z Trenčianskych Teplíc.

čaká do konca marca. Tiež nás čaká oprava náteru jednej
električky a v letných mesiacoch veľká prehliadka spojená s
opravou na druhej električke. Zároveň sa pripravujeme na
ukončenie projektu dopravného múzea podporeného MAS
Teplička, ktoré nám prispelo výrobou vitrín. Niektoré vitríny
ste už mali možnosť aj pri poslednom podujatí vidieť. Rekonštrukciu sme vlastnými silami zrealizovali v časti bočného vchodu od hlavnej železnične trate a verejnosti zatiaľ nesprístupnenej miestnosti.
Práce nás čaká ešte neúrekom a samozrejme aj ďalšie
podujatia po fašiangoch a MDŽ to bude jazda k Svätému

Floriánovi, patrónovi hasičov 2. mája, na ktorú Vás srdečne pozývame a nesmieme zabudnúť na našich najmenších pri príležitosti sviatku detí na MDD a vyvrcholením pred
prázdninovou prevádzkou to budú oslavy obce a TREŽ-ky
- 106. rokov od zahájenia prevádzky.
Verím, že nás prídete podporiť a zabaviť sa na najbližšie
podujatie Trenčianskej elektrickej železnice.

Ako posledná akcia v roku 2014 bola jazda predvianočná
a k tomu bola prispôsobená aj výzdoba električiek. Všetky
boli sviatočne vyzdobené a hlavne vianočné osvetlenie vyniklo na poslednej jazde.
Začiatok roku 2015 sme „odštartovali príchodom „Troch
kráľov“ a jazda sa niesla v slávnostnom duchu. Svojou návštevou nás poctil aj predseda TSK Ing. Jaroslav Baška a za
prítomnosti médií sa bol odviezť električkou do Trenčianskych Teplíc a späť. Návšteva pána predsedu TSK nebola náhodná. Pán predseda predstavil projekt obnovy prevádzky Trenčianskej elektrickej železnice v roku 2015 v letných
prázdninových mesiacoch, kedy má električka jazdiť v piatok, sobotu a nedeľu. Táto prevádzka bude podporená z TSK
sumou 25 tisíc eur, z Obce Trenčianska Teplá a oblastnou organizáciou cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach
sumou po 5 tisíc eur.
V súčasnej dobe prebieha intenzívne príprava na takýto
druh prevádzky a to ako po stránke technickej, tak po stránke legislatívnej. Čaká nás ešte veľmi veľa práce, ale veríme,
že všetko sa napokon uskutoční tak ako bolo prezentované.

		

Dušan Nosál, riaditeľ TREŽ, n.o.

Trojkráľový koncert Trenčianskej dvanástky
Deň Troch kráľov – 6. január je považovaný za koniec vianočných sviatkov a presne v tento deň Obec Trenčianska
Teplá uskutočnila v požiarnej zbrojnici pre našich občanov
Trojkráľový koncert známej dychovej hudby Trenčianska
dvanástka.
Korene tejto dychovky siahajú až do roku 1910, kedy v
Trenčianskych Stankovciach vznikla prvá dychová hudba.
S názvom Stankovská dvanástka v roku 1964 sa v tomto
období prepracovala medzi popredné dychové telesá na
Slovensku. V roku 1979 začala pôsobiť v Trenčíne pod názvom Trenčianska dvanástka. Za posledné roky sa podstatne omladila a v súčasnosti pracuje pod vedením vedúceho a
kapelníka pána Jozefa Vitku, ktorý zároveň pôsobí aj v našej
dychovej hudbe Dobranka.
Pod jeho vedením dychová hudba predviedla pred teplanským publikom svoje umenie. Nehrali klasické ľudové
piesne, tak ako ich všetci poznáme, ale vianočné piesne a
koledy. Piesne ako Tichá noc, Pieseň svätého Valentína, Ave
Mária, Hallelujah.... snáď „chytili za srdce“ každého v sále. Na
záver koncertu po veľkom potlesku, kapela musela opakovať skladu Láska je trpezlivá.
Všetci odchádzali z tohto podujatia s konštatovaním, že
to bolo veľmi príjemne strávené sviatočné utorkové popoludnie a so želaním, že určite túto dychovú hudbu ešte pozveme na koncert do našej obce. Snáď jedinou negatívnou
stránkou celej akcie bolo, že sa tohto koncertu zúčastnilo
pomerne málo našich spoluobčanov. Tí, ktorí prišli – neoľutovali! Pevne verím, že nabudúce ich privítame na koncerte
vo väčšom počte.

V mesiaci december 2014 sme pripravili a úspešne vykonali technickú kontrolu jednej električky a 20. januára 2015
na zostávajúcich dvoch vozidlách. Na tento rok nám pripadli
aj zostrené skúšky vzduchojemov v periodicite 5 rokov na
dvoch električkách. Jednu sme už absolvovali a druhá nás

Mgr. Zuzana Janišová, referát kultúry

6

TEPLANSKÝ OBČASNÍK
Verejné priestranstvá v obci
70 rokov od oslobodenia obce
O udržiavaní verejných priestranstiev v obci sme
toho popísali neúrekom, no nakoľko je to vizitka nás
všetkých musím sa ku nim opätovne vrátiť.
     Pomaly budeme mať za sebou zimné obdobie spojené
s odstraňovaním snehu a posypom – drťou či soľou
zľadovatelých  plôch. Niektoré dni bola snehová nádielka
veľmi bohatá a dochádzalo ku krízovému stavu nielen
v našej obci ale i v rámci celého Slovenska, dokonca
pod tlakom ťažkého snehu došlo na mnohých miestach
k porušeniu elektrického vedenia a veľa domácností
zostalo bez elektrickej energie i niekoľko dní. U nás
našťastie len niekoľko hodín.
Situáciu veľmi komplikovali odstavené vozidlá i
vraky automobilov v niekoľkých uliciach (Kukučínova,
Podhájska, Revolučná, Ľ. Štúra...). Žiaľ, mnohí naši
občania si neuvedomujú, že zatarasovaním komunikácií
robia zle hlavne sami sebe, nakoľko ulice nemôžu byť
prehrnuté na požadovanej úrovni tak, aby odstavené
vozidlá neboli poškodené.
     Našťastie sú i takí občania, ktorí neváhajú vytiahnuť
lopaty a prispieť k priechodnosti ulíc i chodníkov (ul.
Športovcov, časť ul. M. R. Štefánika...)
     Hoci boli zľadovatelé komunikácie posýpané, počas
dňa rozmrzli, na večer opäť zamrzli a tak sa stávali
veľmi nebezpečnými. Napriek  tomu niektorí z nás opäť
riskovali i na bicykloch...
Reálne zhodnotenie vzniklej situácie a porozumenie
nám žiaľ veľa krát pochybovalo.
     Snehová a ľadová nádielka z ulíc a chodníkov pomaly
mizne, ale to čo zostáva vážení majitelia psíkov po
vašich miláčikoch je na hanbu. Množstvá exkrementov
nám zdobia naše verejné priestranstvá a veru máme čo
robiť, aby sme do týchto ozdôb nestúpili.
     Aká je to zodpovednosť voči ostatným spoluobčanom a
celému okoliu? Aká je to  úcta k údržbe a čistote na našich
chodníkoch, cestách či trávnatých porastoch? Nie je to
trápne nechávať takéto pozostatky, znepríjemňovať život
ostatných spoluobčanov a zbytočne zamestnávať veľa
ďalších pracovníkov odstraňovaním exkrementov ? Veď
zatiaľ by mohli čistiť ulice od drte a iných pozostatkov
po zimnom období a skrášľovať našu obec.
Žiaľ u väčšiny z nás vymizla i snaha upraviť si
okolie svojich príbytkov a priedomie svojho rodinného
domu zabúdajúc, že to nie je len vizitka obce, ale i jej
jednotlivých občanov.
Vážení spoluobčania, buďme všetci nápomocní
udržiavaniu a zachovávaniu čistoty v našom okolí a
privítajme tak veľkonočné sviatky nielen čistotou v srdci,
ale i čistotou vo svojom okolí, v celej našej krásnej obci.
K tomu, aby naša obec naďalej rozkvitala a krásnela vám
prajem veľa porozumenia a radosti zo spoločného diela
a hlavne všetkým našim občanom prajem požehnané a
milostiplné veľkonočné sviatky v čistej a krásnej obci.

Každý rok je niečím významný. Tak ako si v tomto roku
pripomíname 660 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci, tak si celá naša vlasť i obec pripomína 70 rokov od
skončenia II. svetovej vojny a budovania vojnou zničenej
krajiny.
Vojnové roky poznačili aj našu obec a jej obyvateľov. Veľa
ľudí padlo v bojoch, niektorí sa nevrátili z koncentračných
táborov, niekoľkí boli odvlečení a zavraždení tesne pred
koncom vojny. Pri oslobodzovaní obce padlo aj 15 rumunských vojakov, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne,
ďalší dvaja sú pochovaní v lesnom poraste v Dobrej.
Na pamiatku týchto padlých bol 29. augusta 1947 odhalený pomník z dielne akademického sochára Vojtecha Ihriského, ktorý je taktiež autorom pomníka padlých v I. svetovej
vojne.
V obci po skončení bojov (26. apríla 1945) zostali zničené mosty, školy, cukrovar, obchody, železnica, domy... Nastal
čas opráv, rekonštrukcií, obnovy.
Postupne boli odstraňované škody – prebudovávané
mosty, rekonštrukcia elektrickej siete, cukrovaru, domov, zavedenie miestneho rozhlasu, budovanie nového cintorína
tzv. „Štefanského“ (podľa prvého občana Štefana Homolu –
pochovaného na tomto cintoríne v novembri 1948), boli budované nové cesty, prebiehala i výstavba nových rodinných
domov, obchodnej siete a rôznych služieb pre obyvateľstvo.
Aktivizovalo sa i kultúrno-spoločenské dianie, mládež, divadelníci, hasiči, roľníci...
Trenčianska Teplá bola z hľadiska výbornej geografickej
polohy významnou obcou – či už ako železničný uzol, výrobou cukru, chovom oviec, rozvinutá bola poľnohospodárska
výroba – živočíšna i rastlinná, pestovanie kvetov na skleníkoch, tehelňa, kameňolom, zdravotníctvo, školstvo...
Máme krásnu dedinu obkolesenú horami, ktoré pre ňu
vytvárajú nádhernú scenériu tak v zime, ako i v lete.
Rozvoj obce vo všetkých oblastiach počas uplynulých
slobodných rokov neustále pokračoval a pokračuje.
Popri tomto rozvoji a zveľaďovaní mnohí zabúdame na
tých, vďaka ktorým sme tu – v slobodnej a kvitnúcej obci,
vlasti.
Výročie oslobodenia si síce pravidelne pripomíname –
zamestnanci obecného radu, zástupcovia spoločenských
organizácií, folklórny súbor Teplanka, hasiči... Občas nás navštívia i zástupcovia rumunskej ambasády pripomenúc si
tých svojich vojakov, ktorí položili životy pri oslobodzovaní
našej obce.
Nostalgicky spomínam na dobu, keď ako žiaci základnej
školy sme išli v lampiónovom sprievode z Cukrovarskej ulice
ku pomníku padlých v strede obce a dychtivo sme očakávali
vystrelenie svetlíc zo Skaličiek, ktoré každoročne zabezpečil kapitán Valocký – ako vojak a dôstojník z povolania. Bol
to sviatok, ktorým sme vzdávali česť všetkým, ktorí pre našu
slobodu obetovali životy.
Pretieklo odvtedy veľa vody v Tepličke, prešlo veľa rokov
a z povedomia našej mládeže sa spomienka na pamiatku
oslobodenia od vojnových útrap akosi vytráca.
Kiež by aspoň pri tomto okrúhlom výročí sa nás pri tejto
pietnej spomienke zišlo trochu viac...
RNDr. Zuzana Sklenárová
prednostka OcÚ

RNDr. Zuzana Sklenárová
prednostka OcÚ
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PREDSTAVUJEME ZAUJÍMAVÝCH RODÁKOV A OBYVATEĽOV NAŠEJ OBCE
JURAJ LAJCHA - reprezentant SR v cestnej cyklistike

výsledok nedosiahli, hoci sme boli už o rok starší, skúsenejší
a mali sme lepšie zázemie. V ten deň som od začiatku veril že
to dobre dopadne. Mal som veľkú motiváciu ukázať sa, keďže pri trati som mal veľa známych. Diváci vytvorili pri trati
super atmosféru. Trochu ma mrzelo že som nevydržal s najlepšími dlhšie ,ale s pretekármi ako Sagan, Velits či Štybar to
bolo nad moje sily. Avšak 3. miesto som vnímal ako úspech a
bolo to povzbudenie do ďalšej časti sezóny.
Na základe týchto výsledkov si sa ako 19 ročný po prvý
krát v septembri roku 2013 kvalifikoval do výberu slovenskej reprezentácie v cestnej cyklistike, ktorá bola účastníkom majstrovstiev sveta v talianskej Florencii. Ocitol si sa
medzi reprezentantmi SR, ako sú Peter a Martin Velitsovci, Peter a Juraj Saganovci a ďalšími jazdcami. Aké skúsenosti ti dali títo pretekári a ako hodnotíš túto skúsenosť
pretekať s najlepšími svetovými jazdcami tvojej vekovej
kategórie? Je to neuveriteľné, tam som si uvedomil, aká je
aj cyklistika vo svete populárna a že ľudia majú radi aj iné
športy ako je futbal. Okruh viedol aj cez historické centrum
Florencie, ľudia boli naozaj všade pri trati. Boli tam celé organizované fankluby z Belgicka, Holandska a podobných
krajín. Takú atmosféru zažijete málokde. Nad hlavami lietalo
stále niekoľko vrtuľníkov, stále ste na očiach, všetko bolo na
kamerách. V takej atmosfére vydáte zo seba úplne všetko a
idete viac ako na 100%. Na takýchto pretekoch tiež nesmiete podľahnúť zo začiatku nejakej eufórii, a zbytočne sa nehrnúť tam, kde netreba, ale tiež sa nesmiete ani zľaknúť. Pred
štartom som mal aj určitú trému, ale akonáhle sa odštartovalo to zo mňa opadlo. Teraz je na Slovensku taký cyklistický boom zo Sagana, ale absolútne sa to nedá porovnávať
s tými cyklistickými krajinami. U nás máme každý rok niekoľko kvalitných závodov, napríklad Okolo Slovenska, Preteky karpatských kuriérov a iné. Je to škoda, že na Slovensku
chodí tak málo divákov.

Juraj, v krátkosti sa predstav našim čitateľom. Volám sa
Juraj Lajcha, narodil som sa v roku 1994 v Trenčíne. Od narodenia žijem v Trenčianskej Teplej. Na základnú školu som
chodil taktiež do Trenčianskej Teplej. Od 5. ročníka som išiel
študovať na Gymnázium sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, kde
som aj v roku 2013 zmaturoval. Momentálne popri cyklistike
študujem verejnú správu na Trenčianskej Univerzite.
Kedy si sa začal zaoberať myšlienkou venovať sa cestnej cyklistike a kto ťa k tomuto športu priviedol ? K cyklistike som sa dostal vďaka bratovi Michalovi. Často ma brával
so sebou na rôzne cyklovýlety. Niekoľkokrát som sa s ním
zúčastnil nejakých amatérskych súťaží, kde som sa vždy
umiestnil medzi najlepšími, aj keď som mal len 14 rokov. Michal ma potom presvedčil, aby som sa začal cyklistike venovať systematicky v nejakom klube. Po krátkom váhaní sme
začali hľadať nejaký vhodný mládežnícky klub. Zobrali ma
do tímu Slávia športové gymnázium Kellys Trenčín.
Viem, že si začal súťažne pretekať v trošku vyššom veku
vo vzťahu k ostatným, vtedy už mladým cyklistom. Určite to bol hendikep, prvá sezóna bola veľmi ťažká pre mňa.
Hlavne som mal problém po technickej stránke, nevedel
som sa dobre pohybovať v pelotóne. Je to úplne iné jazdiť
individuálne a štartovať na pretekoch v balíku, kde je do 200
pretekárov a musíte sa dostať dopredu. Určitý hendikep v
tomto zmysle niekedy cítim ešte aj teraz.
V ktorom roku si sa dostal do slovenskej reprezentácie,
čo bolo tvojou úlohou v tíme a čo nové si sa naučil. Prvý
rok medzi kadetmi bol v podstate taký oťukávací, každé preteky boli pre mňa niečím úplne novým a výsledky neprišli
hneď. Takým impulzom pre mňa bolo, keď som skončil v mojej prvej sezóne na VI. mieste na MSR v časovke jednotlivcov medzi kadetmi. Druhá sezóna bola už oveľa lepšia, viac
som si veril, že dokážem držať krok s najlepšími. Po tom, ako
som skončil v roku 2010 na M SR na III. mieste v časovke jednotlivcov, som sa nominoval do reprezentačného družstva
na preteky ASVOE RADJUGENDTOUR v Rakúsku, ktoré patria medzi najprestížnejšie preteky v Európe pre túto vekovú
kategóriu.
Na aké preteky z juniorských čias máš najlepšie spomienky? Veľmi dobré spomienky mám napríklad na juniorskú verziu pretekov Paríž – Roubaix, kde som bol v roku
2012, ktoré sa jazdia v ten istý deň ako mužské protour preteky. Išli sme pár hodín pred „eliťákmi“ po tej istej trati, kde
boli už takmer všetci diváci, ktorí tam prišli hlavne kvôli mužom. Bolo to úžasné, keď všade pri trati boli tisícky divákov.
Sú to veľmi ťažké preteky, kde sú zaradené úseky po dlažobných kockách , tzv. pavé alebo mačacie hlavy. Tieto preteky
majú veľmi bohatú históriu, tento rok bol už 113. ročník a aj
kvôli tomu tieto úseky, ktoré sú po trati pretekov, udržiavajú
v pôvodnom stave a nesmú ich asfaltovať ,aby sa zachovala
história . Mal som tam pád a 2 defekty, ale do cieľa som stihol prísť v 7 percentnom časovom limite. V cieli som bol úplne vyčerpaný .Takmer hodinu som nemohol zovrieť ruky, čo
som ich mal také vytrasené z držania riadidiel na tých kockových úsekoch.
Tvoj zatiaľ najväčší individuálny úspech je z roku 2013,
kedy sa konali v Dubnici nad Váhom spoločné majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky v cestnej cyklistike a
ty si sa ako 19 ročný pretekár umiestnil v pretekoch s hromadným štartom na III. mieste v kategórii cyklistov SR do
23 rokov. Aký mal tento výsledok ohlas v tvojom tíme? Určite to bolo prekvapenie, nečakalo sa to. V tíme boli radi, že
sme sa v konkurencii Dukly nestratili a získali sme medailu.
Možno aj preto bolo cítiť sklamanie tento rok, keď sme taký

MS v cestnej cyklistike 2013 – Florencia - Taliansko
V sezóne 2014 hlavne zásluhou funkcionárov a sponzorov klubu bol CK Epic Dohňany zaradený do kategórie európskych kontinentálnych tímov, pričom si sa začal
zúčastňovať na medzinárodných pretekoch kontinentálneho pohára. Priblíž, aký bol v tom rozdiel, keď si začal
štartovať spolu so svojím novým tímom, ktorý zmenil názov na Epic janom greenway, s cyklistami z profesionálnych družstiev, z ktorých mnohí boli účastníkmi vrcholných pro-tour pretekov ako Tour de France, Vuelta Espaňa alebo Giro Italia. My ako pretekári sme v tom rozdiel v
podstate príliš necítili, možno tak v tom, že sme mali viac
pretekových dní. Väčšinu závodov sme mali rovnakých, ako
predošlú sezónu. Keď sme neboli UCI kontinentálny tím, tak
sa ťažšie vybavovali pozvánky na závody, to však bola vec
vedenia. Na niektorých pretekoch sme ako tím museli štar8
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tovať pod hlavičkou reprezentácie, kvôli organizátorom. Určite to bol niekedy zážitok ,keď boli na štarte jazdci ktorých
som pár rokov dozadu sledoval na Tour de France. Vždy som
mali voči tým starším cyklistom určitý rešpekt, avšak aj tí, čo
boli niekedy v protour sú len ľudia a dá sa s nimi závodiť .
V roku 2014 si sa znova zúčastnil ako reprezentant SR
majstrovstiev sveta v španielskej Ponferrade. Priblíž v krátkosti tvoje účinkovanie na tomto podujatí. Určite to bolo pre
mňa sklamanie, že som preteky nedokončil. Myslím si, že
tam zohralo rolu viacero faktov. Absolútne som nemal svoj
deň, už som bol aj dosť vyčerpaný po celej sezóne a ani pretekový program nebol ideálny. Vydal som zo seba všetko, ale
bol som úplne bez sily, nebol som schopný poriadne ťahať.
Na druhej strane určite mi to dalo veľa skúseností.
Momentálne si súčasťou najlepšieho slovenského cyklistického tímu s bohatou históriou - Dukly Trenčín. Aké
sú tvoje očakávania v tomto klube ? Aká bude tvoja pozícia a úloha v družstve Dukly? Som veľmi rád, že som sa do
Dukly dostal. V tíme je viacero starších skúsených chalanov,
ktorí boli niekoľkokrát na olympiáde, ako napríklad Roman
Broniš alebo Matej Jurčo, ktorý jazdil 5 rokov v protour a dosahoval výborné výsledky na tých najslávnejších pretekoch
ako Giro´d Italia, Vuelta Espana a ďalšie. Pre mňa je to skvelá
skúsenosť byť s nimi v jednom tíme, veľa mi poradia, či už pri
pretekoch alebo pri trénovaní. Moja úloha bude na začiatku
hlavne pomáhať tým momentálne najlepším, Marošovi Kováčovi, Patrikovi Tyborovi a ďalším, avšak určite, keď budem
mať formu, budem mať dostatok príležitostí na to, aby som
sa ukázal a urobil nejaký dobrý výsledok. Mojím cieľom je
vyjazdiť nejaký ten UCI bod do svetového rebríčka a dobre
sa ukázať aj na reprezentačných pretekoch, nielen sa zúčastniť.
Stíhaš popri vrcholovom športe aj štúdium? Často je to
ťažké zosúladiť, avšak treba myslieť aj na budúcnosť. Niekedy je problém sústrediť sa na učenie po náročnom tréningu
alebo po závodoch. V škole mám individuálny študijný plán
a vyučujúci mi vychádzajú v ústrety. Nakoľko som dosť často
na sústredeniach a pretekoch, musím dobiehať zameškané,
keď som doma. Škole venujem veľkú časť svojho voľného
času.
Juraj, odkaz pre čitateľov Teplanského občasníka a
obyvateľom Trenčianskej Teplej. Chcel by som odkázať
všetkým, ale hlavne mladým ľudom, aby sa viac venovali
športu a aj prostredníctvom toho robili niečo pre seba a pre
svoje zdravie.

Štúdium na FF KU úspešne ukončila v roku 1956. Zároveň začala vystupovať vo Vinohradskom divadle (Ústredné
divadlo čsl. armády, 1952-1955), potom bola konferencierkou Ústredného vojenského súboru letectva Vítězná křídla
(1955-1958; z tohoto súboru neskôr vznikol herecký personálny potenciál divadla Rokoko). Moderovala viaceré estrády a zájazdové zábavné programy. Svoje pôsobenie nakoniec zavŕšila účinkovaním v Laterne magika (1959-1961).
Aj napriek sľubnému začiatku hereckej kariéry jej v ďalších rokoch film poskytol len vedľajšie úlohy, ktoré boli veľmi podobné a vychádzali z jej obrovského temperamentného prejavu. Herečka hrala napríklad vo filmoch: Hudba z
Marsu (1955), Zaostriť, prosím (1956), Florián (1961), Tchýne (1963), v komédii Láska jako trám (1967) a naposledy sa
pred filmovou kamerou objavila v prepise Dostojevského
románu Hráč (1972), ktorý vznikol v sovietsko-československej koprodukcii a bol natáčaný v Mariánskych Lázňach.
V posledných rokoch svojho života trpela závažnou chorobou, ktorá jej znemožnila ďalšiu umeleckú prácu. Zomrela
v roku 1975 vo veku 48 rokov.

FRANTIŠEK VIKTOR PODOLAY (1905-1958)
slovenský akademický maliar a grafik.

Narodil sa v Slopnej v učiteľskej rodine. Túžba po maliarstve sa u neho prejavila už počas štúdia na meštianskej škole v Bánovciach nad Bebravou.
Tovarišský list dostal v roku
1924 ako maliar izieb. Po vyučení pracoval vo Viedni a zároveň navštevoval večerné kurzy
kreslenia a maľovania. V roku
1930 sa prihlásil na Kráľovskú
akadémiu výtvarných umení
do Budapešti, kde ho aj prijali.
Po ukončení akadémie sa v roku 1934 vrátil na Slovensko.
Žil a tvoril v Trenčianskej Teplej, kde mal súkromnú výtvarnú školu. Venoval sa komornej maľbe, monumentálnej dekoratívnej tvorbe a úžitkovej grafike. Pri figurálnej kompozícii stvárňoval námety zo slovenskej dediny – Svadba (1942),
Púť v Teplej (1936), Kopanie zemiakov – Omšenie (1936),
Teplania pri tanci (1937) nadväzoval na Rudnaya a Štefana
Straku. Väčšinu jeho diel tvorí krajinomaľba.
Neskôr pracoval v Bratislave. Mal reklamný ateliér
STYL, kde tvoril plagáty, reklamné tabule, dekorácie, inštaloval výstavy i v zahraničí.
Bol členom spolku výtvarných umelcov BOHÚŇ a po
februári 1948 členom SSVU,
na ktorého výstavách s pravidelne zúčastňoval až do svojej smrti.
Zomrel neočakávane v roku 1958 ako 53-ročný, kedy vďaka svojim tvorivým vlastnostiam mohol vytvoriť ešte nejedno hodnotné dielo a tak obohatiť slovenské výtvarné umenie.
VÝSTAVY: 1925 – prvá výstava svojich obrazov a kresieb,
Nitra - 1928, 1930, 1933, 1968, Trenčín, Trenčianske Teplice
- 1931, Olomouc a Trenčianskej Teplice - 1934, Ilava - 1935,
Rimavská Sobota, Žilina, Trenčianske Teplice - 1936, Michalovce, Trenčianske Teplice a Bratislava - 1940, Bratislava – 1943, 1946, 1950, 1954, Trenčianske Teplice – 1944 a
v roku 1968 posmrtná výstava v Nitrianskej galérii v Nitre.

Ďakujem za rozhovor - Martin KYJAC

NAŠI RODÁCI
BOŽENA OBROVÁ - RIZNEROVÁ  (1927-1975)

sa narodila v Trenčianskej Teplej. Pochádzala zo známej veľkostatkárskej rodiny Riznerovcov,
ktorým patril zámok v Bohuniciach v Bielych Karpatoch. K rodine patrila aj slovenská spisovateľka Ľudmila Podjavorinská.
Božena Riznerová študovala na Gymnáziu v Novom Meste
nad Váhom. Súbežne sa začala
venovať amatérskemu herectvu.
Po vojne začala študovať v Prahe
Filozofickú fakultu Karlovej univerzity (FF KU). Chvíľu na to dostala jednu z hlavných úloh v dodnes populárnej komédii
„Nevíte o bytě?“ (1947), kde hrala Elenu, slovenskú príslušníčku demobilizovanej zahraničnej armády. O dva roky neskôr zasa hlavnú úlohu v budovateľskej snímke Jána Kádára
KATKA (1949).

Spracoval: referát kultúry OcÚ
(zdroj: Monografie obce Trenčianska Teplá, internet)
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Bezdomovci – ľudia okolo nás

TEPLANSKÝ OBČASNÍK
občania nad tým, či môžeme ľuďom bez domova pomôcť. Základom je nepodľahnúť prvému dojmu, ktorý býva často negatívny, ale je nevyhnutné si uvedomiť, že v podobnej situácii
sa môžeme ocitnúť niekedy v budúcnosti aj my. Z tohto dôvodu sa nebráňme poskytnúť pomocnú ruku človekovi v núdzi,
pričom sa nemusí jednať výlučne o peniaze, ale niekedy postačí aj milé slovo či prejavený záujem z našej strany. Poskytnutie pomoci a podpora človeka žijúceho na ulici tak môže
predstavovať prvý a dôležitý krok pre jeho opätovný návrat
nielen do spoločnosti, ale aj do bežného života.

V dnešnej dobe sa každodenne stretávame s rôznymi problémami, ktoré často už považujeme za bežnú súčasť modernej
spoločnosti. Medzi takéto problémy môžeme zaradiť aj bezdomovectvo, alebo inak povedané bezdomovstvo. Bezdomovectvo predstavuje závažný sociálny problém, ktorý v súčasnosti postihuje čoraz väčší počet osôb, strácajúcich domov.
Pri zmienke domov si však nepredstavujme výlučne miesto na
prespanie, ale je to priestor, kde človek nachádza určité bezpečie a pocit istoty v každodennom živote. Prostredníctvom
domova a istoty bývania môže človek každodenne rozvíjať
vzťahy s rodinnými príslušníkmi, priateľmi či známymi. Domov preto predstavuje miesto bezpečia a istého zázemia. Strata domova sa tak podpisuje pod výrazný zásah do života každého jedinca, ktorý na takúto situáciu často nie je pripravený.
Pri slove bezdomovec si veľa ľudí aj dnes predstavuje osobu, ktorej sa nechce pracovať, a ktorá upúta pozornosť verejnosti predovšetkým v súvislosti so zanedbaným vzhľadom,
špinavým oblečením, alebo výstredným správaním sa voči
svojmu okoliu. V tejto súvislosti sa málokto pozastaví nad
skúmaním skutočných príčin vzniku bezdomovectva u konkrétnej osoby. Stále sa môžeme stretnúť s mylnou predstavou,
že za stratu domova si môže každý človek sám. Pravda je však
taká, že v dnešnej dobe je veľmi ľahké prísť o domov či už v
súvislosti s neistotou v práci, vysokou mierou nezamestnanosti, zdravotnými problémami, prípadne problémami v osobnom
živote. Sociálne a ekonomické problémy aj napriek neustálemu napredovaniu nášho štátu postihujú veľkú skupinu obyvateľstva. Chudoba a sociálne vylúčenie sa stávajú sprievodnými javmi bezdomovectva. Preto v tejto súvislosti musíme
pristupovať ku každej osobe individuálne, pričom zistíme, že
za každým človekom žijúcim na ulici sa môže ukrývať iný
príbeh.
S bezdomovcami sa môžeme stretnúť na miestach, kde sa
koncentruje veľký počet ľudí. Jedná sa napríklad o priestory
autobusovej a železničnej stanice alebo parkoviská pred veľkými obchodnými domami. Ľudia bez domova sa tak stávajú symbolom chudoby vo vnútri bohatstva. Život bez domova predstavuje niečo, čo si dokáže málokto z nás predstaviť.
Hodnoty, ktoré zastávame sa pri strate domova automaticky
strácajú, pričom do popredia sa dostáva predovšetkým snaha o zabezpečenie základných potrieb pre život (jedlo, pitie,
miesto na prenocovanie). Na zabezpečenie týchto potrieb bezdomovci využívajú rôzne spôsoby, medzi inými napríklad aj
žobranie, ktoré môže vyvolávať u mnohých ľudí pocit zlosti a
odporu. V skutočnosti však žobranie môže predstavovať často
jediný príjem, z ktorého si bezdomovci zabezpečujú svoje
prežitie.
V súčasnosti sa problematikou bezdomovectva nepriamo
zaoberá Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý pojednáva o jednotlivých možnostiach pomoci
pre ľudí bez domova. Závažným problém zostáva však to, že
zákon priamo nedefinuje pojem bezdomovec. Problematika
bezdomovectva sa tak nedokáže riešiť komplexne, ale iba na
určitom stupni. Pre bezdomovcov sa na základe uvedeného
zákona poskytujú rôzne formy sociálnych služieb, medzi ktoré môžeme zaradiť zriadenie a prevádzkovanie nocľahárne,
útulku alebo nízkoprahového denného centra, v rámci ktorých
môžu získať títo jedinci teplé jedlo, možnosť prenocovania, či
získania nového oblečenia. 		
Uvedené sociálne služby spadajú pod kompetencie samospráv, ktoré však často v súvislosti s nedostatkom finančných
prostriedkov nedokážu tieto služby zabezpečiť v plnej miere.
Ako alternatíva sa ponúkajú rôzne mimovládne organizácie
pôsobiace v rámci tretieho sektora. V tejto súvislosti sa rovnako vytvára priestor preto, aby sme sa zamysleli aj my bežní

PhDr. Tomáš Habánik

Činnosť ZO Slovenského zväzu záhradkárov Trenčianska Teplá
ZO bola založená v roku 1958 a má v súčasnosti 52 členov, z toho 16 žien.
Kolektív priateľov prírody tvoria vo väčšine seniori, pretože mladí občania z obce nemajú o takúto činnosť záujem
a ani čas.
V roku 2012 – 2014 bola naša činnosť zameraná na pestovanie kvetov, ovocia, ale taktiež na skrášľovanie rodinných
domov, predzáhradiek a balkónov. Našu činnosť prezentujeme na výstavách a prácou v priestoroch obce Trenčianska
Teplá.
Po vybudovaní bytových domov pri fare a vybudovaní autobusovej stanice na mieste starej školy sa otvorili
priestory pre skrášľovanie obce. Na moste pri pohostinstve
„Jeleň“ členovia ZO v roku 2013 a 2014 upravili priestory na
trojuholníku, dopestovali a vysadili sadenice okrasných kvetov (Aksamietnica a Kokarda) a v priebehu roka zabezpečili
polievanie z miestneho potoka a čistenie výsadby.
V roku 2012 členovia ZO realizovali výrobu drevených
propagačných panelov 2 ks veľké a 3 ks malé s popisom
lokality „Háj“. Previedli úpravu turistického chodníka v lese
nad cintorínom a osadili stojany, čím vznikla pre občanov
obce oddychová zóna, ktorú môžu občania využívať na relax. V lokalite „Kanákech járok“ bola upravená studienka, ZO
realizovala výrobu stojana s ručným navijakom na vodu a s
popisom o studienke a vtákoch žijúcich v danej lokalite. Studienku prehĺbil miestny podnikateľ a na obecnej lúke zhotovil tzv. salaš, kde návštevníci majú možnosť stretnúť kozy,
ovce, kravy a čierne prasatá.
V októbri 2014 členovia ZO vykonali úpravu bývalého
železničného parku formou preriezky stromov a krušpánu,
občania poberajúci sociálnu podporu previedli likvidáciu
konárov a odpadkov, ktoré sa nachádzali v parku. Čistenie je
potrebné opakovať i tento rok. Pozemok patrí ŽSR, ktorá na
takúto činnosť nemá finančné prostriedky.
V januári tohto roku členovia ZO z miestnej časti Dobrá
zhotovili drevený posed pre cca 10 ľudí a osadili ho v lokalite Suché potoky pod Cukrovarskou chatou pri studienke.
Bude slúžiť návštevníkom danej lokality v Dobrej a turistom,
ktorí budú prechádzať na kúpalisko Opatová.
V roku 2015 chce ZO pokračovať v netypickej činnosti
pre záhradkárov – (nahrádzame turistov). Chceme vykonať výsadbu okrasných kvetov, úpravu náučného chodníka
– opraviť poškodené stojany, turistické značky, úpravu studienky a pod.
V rámci kultúrnej činnosti členov plánujeme uskutočniť
vlakový zájazd do mesta kultúry Košíc.
Pri príležitosti 660 výročia prvej písomnej zbierky o obci
usporiadame v dňoch 24.- 27. septembra 2015 výstavu
ovocia, zeleniny.
Výbor ZO touto cestou „prosí“ tzv. návštevníkov náučného chodníka a studienky, aby neničili náučné stojany a
turistické značky. Je náročné ich opravovať.
Odpad z donesených potravín nezahadzujte v lese, ale ho
zoberte so sebou – poškodzujete životné prostredie!
Ing. Rudolf Šandora
tajomník ZO
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TEPLANSKÝ OBČASNÍK
OBEC
TRENČIANSKA TEPLÁ

Plán kultúrnych podujatí
apríl - december 2015
22. apríl 		

Oslobodenie obce

30. apríl 		

Tradičné stavanie mája

10. máj 		

Deň matiek

27. - 28. jún		
				
				

660. výročie
prvej písomnej zmienky
o obci Trenčianska Teplá

Obecný úrad Trenčianska Teplá
oznamuje občanom,
že v dňoch

13. 5. 2015 (streda )v čase od 7,30 – 17,00 hod.
14. 5. 2015 (štvrtok) v čase od 7,30 – 15,00 hod.
15. 5. 2015 (piatok) v čase od 7,30 – 12,00 hod.
sa uskutoční

vo dvore Obecného úradu v Trenčianskej Teplej
a vo dvore Starej školy v m. č. Dobrá

zber nebezpečných odpadov
- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
(obaly od farieb, lakov a pod.)

Jún – júl		

Deň športu

27. september
				

Teplanské hodové
slávnosti

21. október 		
				

Stretnutie jubilujúcich
dôchodcov

5. december		

Vítanie Mikuláša

13. december		

Vianočný koncert

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

(neónové trubice, výbojky, fotoblesky, úsporné žiarivky)

- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky
(chladničky, mrazničky)

- oleje a tuky

(motorové oleje, ropné látky)

- batérie a akumulátory

(olovené batérie a akumulátory)

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia

PLÁN PRÁCE
KLUBU DÔCHODCOV NA ROK 2015
1. Výročná členská schôdza
2. Arborétum Mlyňany
s návštevou Topoľčianok
3. Juniáles
– spoločenské posedenie pri hudbe
4. Malé Bielice – termálne kúpalisko
(autobusový zájazd)
5. Podhájska – termálne kúpalisko
(autobusový zájazd)
6. Jablonka – Poľsko
(autobusový zájazd)
7. Vianočné posedenie
Výbor Klubu dôchodcov

(televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, telefóny,
práčky, umývačky riadu, elektrické sporáky, mikrovlnné rúry, fritézy,
hriankovače, kávovary, mlynčeky)

Motoristi!
Položme si veľmi dôležitú otázku.
Nevisí každou jazdou automobilom náš život na vlásku?
Žiaľ je to vo veľkej miere tak, že ten kto dodržiava pravidlá
cestnej premávky je už neborák.
Dá sa vôbec naučiť žiť s vedomím, keď nezodpovedný vodič zapríčiní zodpovednému vodičovi smrť svojim nedbalým konaním?
Čo bude ďalej?
Kto to zažil, ten už vie... výčitky druhých, no najmä tie
vlastné spávať vinníkom nedajú a budia ich zo sna ako hlasy
temné zo záhrobia.
Veď keď dieťa takto stratí svojho otca hrdinu, či svoju láskavú a nežnú maminu,alebo keď takto odíde dieťa maličké...
neuľaví sa pozostalých dušičke.
Opatrne treba viesť každé jedno motorové vozidlo,aby
sme sa všetci tešili jeden z druhého.
Buďme k sebe ohľaduplní, no najmä buďme opatrní... veď
opatrnosti nikdy nie je dosť!
A radšej byť opatrní ako si volať v poslednej chvíli „linku
112“ na pomoc.
Barbora a Adam

Teplanský občasník – vydáva Obecný úrad, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 00312045, www.trencianskatepla.sk. Administrácia a inzercia: Obecný úrad Trenčianska Teplá: obecnyurad@trencianskatepla.sk, tel. 032/6591 311. Zodpovedný: Referát kultúry OcÚ Mgr. Zuzana Janišová.Budúca
uzávierka: 2. september 2015. Príspevky, návrhy a podnety zasielajte na e-mail: obecnyurad@trencianskatepla.sk. Registrácia: MK SR, pod číslom EV 2856/09,
ISSN 1339-441 X, poradové číslo 1/2015. Redakcia nezodpovedá za obsah dodaných príspevkov a vyhradzuje si právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť
alebo aj nezverejniť. Názory čitateľov nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie. Tlačiarenský škriatok možný. Neprešlo jazykovou úpravou. Náklad 1350 ks.
Nepredajné. Technické spracovanie: DIGIPRESS Trenčín, tlač: T-EXPRES Trenčín.

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT TRENČIANSKEJ DVANÁSTKY 6. 1. 2015

FAŠIANGY V NAŠEJ OBCI 14. 2. 2015

POZVÁNKA

OBEC Trenčianska Teplá Vás pozýva na oslavy

660 rokov prvej písomnej zmienky o obci Trenčianska Teplá,
ktoré sa uskutočnia v dňoch

27. 6. 2015
27. 6. 2015
28. 6. 2015

27. – 28. júna 2015
(sobota)
(nedeľa)

FUTBALOVÉ IHRISKO – so začiatk om o 13 00 hod. (sprievod)
ZÁBAVA v Sokolovni - 20 00 hod.
OBECNÉ TRHOVISKO – so začiat kom o 1400 hod.

O pestrý a zaujímavý program, súťaže, občerstvenie a zábavu je postarané!

TEŠÍME SA NA VÁS !

