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Ďakujeme Vám
za úspešnú spoluprácu
v uplynulom roku
a prajeme všetko dobré,
pevné zdravie, veľa osobných
a pracovných úspechov
v novom roku 2019.
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Príhovor starostky obce

OZNAMY
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 2019
▪ povinnosť majiteľov psov nahlásiť všetky
zmeny, týkajúce sa VLASTNÍCTVA PSA
(nový pes, utratenie psa)

Vážení spoluobčania,
ako novozvolená starostka obce Trenčianska Teplá si
Vás dovoľujem prvý krát po prevzatí funkcie týmto spôsobom osloviť a vyjadriť Vám z celého srdca vďaku za
dôveru, ktorú ste mi prejavili v komunálnych voľbách
2018.
Každý jeden Váš hlas si nesmierne vážim a som si vedomá zodpovednosti, ktorá je s funkciou starostky spojená. A práve v tomto období, keď nastáva čas radosti,
veselosti, lásky, pokoja a mieru si o to viac uvedomujem
potrebu rozvíjať a šíriť hodnoty ako je ľudskosť, tolerancia, vzájomná pomoc a porozumenie.
Úprimne si želám aby sme nielen v tento sviatočný
čas boli navzájom k sebe dobrí a snažili sa každému
rozdávať len radosť. Lebo Vianoce sú obdobím, keď si
viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti, sú to sviatky radosti a pokoja.
Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro, je plný
spomienok a očakávaní, je to čas keď sa stretávame
s rodinami, príbuznými a známymi a spolu si sadáme
k štedrovečernému stolu. Je to čas, kedy by nikto nemal
zostať sám.
Napriek tomu sa niektorí z rôznych dôvodov nemôžu
zúčastniť vianočných sviatkov doma, sú chorí a osamelí,
alebo sú teraz v nemocniciach, či zostali sami doma.
Tu niekedy postačí teplé ľudské slovo, pohladenie, či len
milý pohľad a svet sa zrazu stáva krajším a ľudia sú si
k sebe bližší. Veď čas veselosti a radosti nastal svetu!
Vo svojom mene, ako i v mene obecného zastupiteľstva
a pracovníkov obecného úradu chcem pozdraviť všetkých
Vás spoluobčanov, rodákov, ako aj návštevníkov obce,
ktorí tu v našej obci prežívajú tieto sviatočné chvíle so
svojimi najbližšími a zaželať Vám všetkým požehnané
vianočné sviatky, nech ticho Vianoc nás všetkých naplní
pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím
požehnaním po celý nový rok. S úctou a pokorou
JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová

▪ na povinnosť predložiť ŽIADOSŤ O ÚĽAVU
NA KOMUNÁLNY ODPAD
Úľava sa týka študentov študujúcich na území
SR i v zahraničí, dlhodobo pracujúcich resp.
zdržiavajúcich sa v zahraničí a držiteľov preukazu ZŤP-S

V TERMÍNE DO 31. JANUÁRA 2019
PO UVEDENOM TERMÍNE NEBUDÚ
AKCEPTOVANÉ AKÉKOĽVEK ZMENY!
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na
prízemí obecného úradu v kancelárii č. 1,
alebo na čísle telefónu: 032/6 591 311

Na ceste ku klientskému centru
a „nonstop“ úradným hodinám
Od polovice novembra sa podateľňa obecného úradu
nachádza v nových priestoroch. Ide o prvý krok koncepcie,
ktorej cieľom je koncentrovanie klientsky zameranej agendy na prízemie budovy. Týmto prístupom sa vedenie obce
snaží vychádzať občanom v ústrety tak, aby v blízkej dobe
prakticky všetko s výnimkou stavebných záležitostí vybavili
na prízemí.
Minimalizovať nevyhnutnosť osobného vybavovania záležitostí na obecnom úrade sa snažíme i prostredníctvom
elektronickej komunikácie. V posledných týždňoch nám boli
Ústredným portálom verejnej správy schválené formuláre,
vďaka ktorým môžu občania a klienti prostredníctvom presmerovania zo stránky www.trencianskatepla.sk na portál
slovensko.sk z pohodlia domova vybaviť nasledovnú
agendu:
• Daň z nehnuteľnosti
• Poplatok za odpady
• Daň za psa
• Prenájom hrobového miesta
• Poplatok za trhové miesto
• Daň za ubytovanie
• Daň za automaty.
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Vo¾by 2018
VOĔBY
DO SAMOSPRÁVY OBCE TRENÿIANSKA TEPLÁ
10. 11. 2018
OKRSOK
ýÍSLO

ZAPÍSANÍ
VOLIýI

VYDANÉ
OBÁLKY

ODOVZDANÉ
OBÁLKY

PLATNÉ LÍSTKY
PLATNÉ
DO OBECNÉHO
LÍSTKY
ZASTUPITEďSTVA PRE VOďBY
STAROSTU
OBCE
492
491

1.

1 215

498

498

2.

896

392

392

389

390

3.

793

351

351

341

339

4.

518

273

273

268

267

SPOLU

3 422

1 514

1 514

1 490

1 487

Percento úþasti: 44,24 %

UMIESTNENIE KANDIDÁTOV NA FUNKCIU STAROSTU OBCE
TRENýIANSKA TEPLÁ
KANDIDÁTI

POýET
HLASOV PORADIE
SPOLU

OKRSOK OKRSOK OKRSOK OKRSOK
ý. 1
ý. 2
ý. 3
ý. 4

KYJAC Martin, Ing.

125

109

94

46

374

2

PROPPEROVÁ Slavomíra,

175

138

103

34

450

1

SKLENÁROVÁ Zuzana, Ing.

46

45

61

24

176

5

ŠVONDRKOVÁ Andrea, Ing.

74

35

42

143

294

3

VYHLÍDAL Stanislav

71

63

39

20

193

4

JUDr., Mgr.

Volieb sa zúčastnila aj naša 100-ročná obyvateľka

UMIESTNENIE KANDIDÁTOV
NA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEďSTVA
TRENýIANSKA TEPLÁ

UMIESTNENIE
NÁHRADNÍKOV NA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEďSTVA
TRENýIANSKA TEPLÁ

VOLEBNÝ OBVOD ý. 1 – TRENýIANSKA TEPLÁ

VOLEBNÝ OBVOD ý. 1 – TRENýIANSKA TEPLÁ

PORADIE

KANDIDÁTI

POýET
HLASOV
591

PORADIE
1.

Anton Jakúbek

KANDIDÁTI

POýET
HLASOV
373

1.

Dominik Gallo, Ing.

2.

Juraj Lajcha, Ing.

568

2.

Michal Masár, Ing.

292

3.

Slavomíra Propperová, JUDr., Mgr.

526

3.

Jozef Slováþek

232

4.

Eva Mydlová, Ing.

518

4.

Ján Valko

219

5.

Stanislav Vyhlídal

507

5.

Jozef Masár

176

6.

Pavol Masár, Ing.

462

6.

Ivan Švec

169

7.

Martin Jakúbek, Bc.

457

7.

Branislav Žáþek

159

8.

Zuzana Sklenárová, RNDr.

425

8.

Andrej Ježík

155

9.

Zuzana Sklenárová, Ing.

401

9.

Adriana ýerveĖanská, S.B.A.

149

VOLEBNÝ OBVOD ý. 2 – M. ý. DOBRÁ

VOLEBNÝ OBVOD ý. 2 – M. ý. DOBRÁ
1.

Andrea Švondrková, Ing.

204

2.

Milan Kubík

184

1.

Lukáþ Bagín, Ing.

94

Jana Kittová, Evidencia obyvateľov
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Zaujímavosti zo života žiakov našej Základnej školy
Po letných prázdninách sa v septembri opäť otvorili
školské brány a do lavíc Základnej školy v Trenčianskej
Teplej v šk. roku 2018/19 zasadlo 260 žiakov, z toho 131
na 1. stupni a 129 na 2. stupni. Obzvlášť srdečne sme
privítali 29 prvákov, ktorí si rýchlo zvykli na povinnosti
a robia radosť pani učiteľkám i svojim rodičom.
Postupne sa rozbehla aj činnosť v CVČ. Tento rok sme
deťom ponúkli na výber 15 krúžkov, z toho otvorených
bolo 13. Žiaci navštevujú športové krúžky, keramický
a výtvarný krúžok, angličtinu pre 1. stupeň, informatické
krúžky a deviataci sa pripravujú na testovanie a skúšky
na SŠ v krúžkoch zo slovenského jazyka a matematiky.
Naša škola sa snaží vzdelávať a vychovávať deti nielen na vyučovacích hodinách, ale každoročne vyberáme
z bohatej ponuky rôznych kultúrnych programov, realizujeme exkurzie, besedy a aktivity pri príležitosti medzinárodných dní a zúčastňujeme sa vedomostných
i športových súťaží.
V septembri nám o ochrane prírody prišiel porozprávať
významný ranger a ochranca prírody Alfonz Liška.
Veľmi zaujímavo prednášal o okolitej prírode, vzácnych
rastlinách a drevinách, rôznych zvieratách, o značnej
dôležitosti ochrany prírody aj o tom, ako sa máme všetci
v prírode správať a neznečisťovať ju. Žiaci si mohli
pozrieť a tiež ovoňať vtáčiu búdku z lipového dreva,
skúsiť tvrdosť krušpánu či iných drevín a prezrieť si
domčeky pre včely samotárky.
Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl je dopravná výchova. Jej úlohou je pripraviť
deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov alebo cyklistov. Koncom septembra sa žiaci prvého
stupňa zúčastnili základného výcviku dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku v CVČ v Považskej
Bystrici.
Deti po príchode na dopravné ihrisko dostali reflexné
vesty s číslami a bicykel. Povinnou výbavou bola vlastná
prilba. Po krátkej teoretickej časti nasledovala praktická
časť, v rámci ktorej si žiaci nacvičili jazdu na vozovke,
v kruhovom objazde a prechod cez železničné priecestie. Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti budú
žiaci aplikovať aj v praxi.

26. september má aj prívlastok „ Svetový deň mlieka“,
ktorý je každoročnou medzinárodnou udalosťou. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je
to spôsob, ako zvýšiť povedomie žiakov o plnohodnotnej výžive ich rastúceho organizmu a upozorniť ich na
dôležitosť pitia mlieka a konzumovania mliečnych výrobkov, ktoré majú nesmierny význam pre zdravý vývoj detí.

V tento deň sme urobili malý prieskum, aby sme zistili, ako sme na tom s konzumáciou mliečnych výrobkov
u nás v škole. V každej z tried zástupcovia zo Žiackej
školskej rady spočítali, koľko mliečnych výrobkov si žiaci
priniesli na desiatu. Najviac sa ich našlo v 7.A triede,
ktorej žiaci nám všetkým dokázali, že mlieko a mliečne
produkty tvoria neoddeliteľnú súčasť ich jedálnička.
Za svoj uvedomelý prístup boli odmenení nie zlatou
medailou, ale zdravou a chutnou mliečnou tortou z jogurtov a mliečnych tyčiniek.
Začiatkom októbra sme so žiakmi prvého a druhého
ročníka boli na výstave ovocia a zeleniny na Obecnom
úrade v Trenčianskej Teplej. Tu sme si prezreli jesenné
plody od miestnych pestovateľov - rôzne odrody jabĺk,
viaceré druhy zeleniny, med a výrobky z neho. Videli
sme včeliu kráľovnú a prácu včiel robotníc. Ujo včelár
oboznámil deti s užitočnosťou včiel v prírode a s významom ich produktov. Najväčším zážitkom pre žiakov bola
ochutnávka jabĺk a medu na oblátke.
Deviataci sa zúčastnili výstavy STREDOŠKOLÁK HRDINA REMESLA, ktorá každoročne ponúka prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako je strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, chémia, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo,
umenie, polygrafia, ekonomika, poľnohospodárstvo,
obchod a služby a iné odbory vyučované na stredných
školách v blízkom i vzdialenejšom okolí. Žiaci tak získali informácie a prehľad o možnostiach výberu strednej
školy.
Tiež absolvovali exkurziu v strojárskej spoločnosti HF
NaJUS v Dubnici nad Váhom, ktorá je jedným z lídrov
strojárskeho priemyslu na strednom Považí. Exkurziou
nás odborne sprevádzali koordinátor duálneho vzdelávania zo spoločnosti HF NaJUS a majster odborného výcviku, zo SOŠ v Dubnici nad Váhom. Žiaci mohli vidieť
celý technologický proces výroby produktov, ktoré sú
prevažne určené pre gumárenský, ale aj kovospracujúci, sklársky, obalový, letecký, automobilový a stavebný
priemysel a získali reálny pohľad na toto momentálne na
trhu žiadané povolanie.
Veľmi zaujímavým a pútavým podujatím pre žiakov
bolo stretnutie s členmi futbalového klubu AS Trenčín,
ktorých tím tvorí okrem slovenských aj 12 zahraničných
hráčov a v našej krajine sa neraz stretli s nie najmilšími
reakciami na to, že sú cudzinci. Niektorí z nich sa prišli
podeliť so žiakmi ôsmeho a deviateho ročníka o svoje
zážitky a skúsenosti s inakosťou, ktorá sa postupne stáva neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Rozprávali
a diskutovali o rôznych formách a prejavoch rasizmu.
Po prednáške sa tréneri a hráči AS Trenčín presunuli
do priestorov veľkej telocvične kde mali žiaci 1. stupňa
ukážkovú hodinu telesnej výchovy. Žiaci 1. a 2. ročníka
si vyskúšali prácu s loptou, prihrávky a na záver si zahrali futbalový zápas. Tréneri pochválili niektorých žiakov
a pozvali ich k sebe na tréning prípravky a mladších
žiakov AS Trenčín. Žiaci 3. A 4. ročníka si po krátkej
rozcvičke zahrali futbalový zápas.
Každoročne na jeseň v základnej škole organizujeme prvé kolo v zbere papiera. Počas dvoch dní mali
všetci žiaci, rodinní príslušníci, známi aj obyvatelia obce

www.trencianskatepla.sk

5

možnosť priniesť starý papier do zberu. A že sme sa
spoločne všetci veľmi snažili, o tom svedčí množstvo
vyzberaného papiera - viac ako 7 ton.
Spomedzi medzinárodných dní sme si 22. októbra pripomenuli Deň jablka, ktorý sa niesol v znamení
ľudovej múdrosti - Každý deň jablko, od lekára ďaleko...
Žiaci a aj viaceré pani učiteľky prišli v tento deň oblečení
v červenom tričku ako chutné, zrelé, červené jabĺčka.
Bola vyhlásená súťaž o najväčšie a najťažšie jablko na
škole, a preto každý prišiel do školy s jablkom v ruke
a dúfal, že to jeho je to naj... Počas malej prestávky
žiaci priniesli najväčšie jablko triedy na pripravený stôl
a začalo sa váženie. To najväčšie a najťažšie jablko sa
urodilo u žiaka 1. A. triedy a vážilo 0,478 kg. O trochu
menšie jablko vyrástlo v 4. B . triede - 0,438 kg a v 3. B.
triede - 0,430 kg. Víťazné kolektívy boli odmenené
a na tých jablkách, ktoré sa do súťaže nezapojili si žiaci
pochutili cez prestávku.

Veľkú radosť nám robia naši žiaci aj výsledkami
v športových súťažiach. V okresnom kole v cezpoľnom
behu žiakov ZŠ na 2000 m obsadili naše žiačky tretie
a šieste miesto zo 44 zúčastnených dievčat. Medzi
chlapcami v behu na 3000 m skončili chlapci na siedmom a osemnástom mieste z celkovo 57 zúčastnených
pretekárov. V hodnotení škôl v kategórii chlapcov sa

umiestnila naša škola na peknom piatom mieste z 21
zúčastnených škôl.
Dňa 19. 11. 2018 sa žiaci zúčastnili detskej olympiády, ktorú organizovalo Centrum voľného času v Trenčíne
v novopostavenej športovej hale osemročného športového gymnázia v Trenčíne. Súťaže boli určené pre žiakov
1. stupňa základných škôl a pozostávali z disciplín ako
bežecká štafeta, skok do diaľky, hod do diaľky, hod na
cieľ ap. ZŠ Trenčianska Teplá postavila dve sedemčlenné
družstvá zložené z dievčat a chlapcov. Jedno súťažilo
v kategórii žiakov prvých a druhých ročníkov a druhé
v kategórii žiakov tretích a štvrtých ročníkov. Po výborných
výkonoch sa podarilo obom družstvám zvíťaziť. Za sebou
nechali aj trenčianske základné školy, ktoré disponujú
oveľa väčším počtom žiakov ako škola v našej obci.
Za svoje výkony boli odmenení pohármi pre víťazov,
medailami a sladkou odmenou.

V týchto dňoch sa už usilovne pripravujeme na ďalšie
aktivity. Žiaci sa môžu tešiť napr. na nočnú školu, otvorenie školskej knižnice, ktorá sa práve rekonštruuje,
vedomostné súťaže Všetkovedko a Expert, exkurzie, divadelné predstavenia, naši najmenší usilovne nacvičujú
program na vianočné vystúpenie, vyrábame výrobky na
vianočné trhy, a mnoho, mnoho ďalšieho...
Ale o tom až nabudúce...
Mgr. Janka Mikolášková
a kolektív pedagógov základnej školy

Naši najmenší .....
V októbri sa opäť otvorili dvere sobášnej siene pre našich
najmenších občiankov, ktorí sa narodili v období od septembra 2017 do augusta 2018. Tentokrát ich bolo rovných
päťdesiat, 24 chlapčekov a 26 dievčatiek, medzi nimi dvoje
dvojičiek.
Slávnostnú akciu otvorili deti Materskej školy v Trenčianskej Teplej svojím vystúpením, priebeh slávnosti spestroval spev žiačok Súkromnej základnej umeleckej školy
v Trenčianskej Teplej s hudobným doprovodom pána
riaditeľa Mgr. Tibora Ukropca.
Rodičom detičiek sa prihovorila zastupujúca starostka
obce Ing. Eva Mydlová, ktorá im vo svojom príhovore popriala veľa šťastia, zdravia, lásky, spokojnosti a trpezlivosti pri
ich výchove. Mamičky si prevzali od nastupujúcej starostky
obce kvety, detičky boli obdarované tradične vankúšikom
v tvare psíka a blahoželaním s finančnou hotovosťou.
Vítanie detí bude pripomínať zápis do pamätnej knihy
Obce Trenčianska Teplá a fotografie detičiek vo vyrezávanej
drevenej kolíske.
Mgr. Iveta Adamcová za OcÚ
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Dobré hody 2018 v Dobrej
Počas víkendu 15 - 16. 9. 2018 sa ako každoročne
uskutočnili na dobranskom futbalovom ihrisku Tradičné
dobranské hody.
Sobotu sme zamerali na deti. Pripravili sme pre ne
rôzne športové disciplíny, v ktorých sme testovali ich
rýchlosť, zručnosť, alebo tímovú spoluprácu. Všetky deti,
ktoré úspešne zdolali disciplíny boli odmenené medailou, sladkosťami a malým prekvapením. Taktiež sme
ocenili dospelých v disciplínach: vrh metlou či fit loptou
alebo zatĺkanie klinca. Večerná diskotéka sa tiež niesla
v duchu zábavy a súťaží.
Nedeľa je už tradične vyhradená pre priaznivcov
futbalu. Druhý hodový deň sme preto zahájili zápasom

ženy vs. deti. V prvom polčase deti zdolali dámy hladko
0:3. Avšak družstvo dám sa počas prestávky zocelilo
a dorovnali na 3:3. O víťazovi museli rozhodnúť až penalty. Deti nakoniec porazili ženy 4:5.
Po uvoľnení ihriska nastúpili na zápas ženatí proti
slobodným. Tento rok prial ženatým. Deti sa počas zápasu mohli vyskákať na nafukovacom hrade, povoziť
na poníkoch, nechať si pomaľovať tvár alebo len tak
oddychovať a pripravovať sa na súťaž v kopaní penált
na bránu. Počasie bolo prekrásne, a tak sme si užívali
hody naplno. Už teraz sa tešíme na budúci rok.
Vaši Dobrí dobrania.

BABIÈKA, VRÁTIM SA
Každý z nás si spomenie na nezabudnuteľný film
„Babička“ - jeho hlavnú postavu - babičku, ktorá veľmi
ľúbila svoje vnúčatá, najmä Barunku. Získala si úctu
všetkých, vedela počúvať. Mala pochopenie pre všetkých
a hlavne, rozumela bolestiam srdca i duše, ako aj naše
dnešné babičky. Kto by sa rád nevrátil späť ku svojej
babičke? Kto by rád neochutnal jej vynikajúce koláče?
Všetci sa radi vraciame ku svojim babičkám, aby
sme im opätovali ich lásku, keď sa starali o nás po celý
ten čas, pokým sme si nezaložili vlastné rodiny. Deti
z triedy Včielok s p. zástupkyňou pre MŠ navštívili babičky
v miestnom domove dôchodcov. Deti im pripravili program k mesiacu „Úcty starším“. Ich rozžiarené očká,
srdiečka plné lásky, úsmev boli dôkazom toho, že sa
tešili z našej prítomnosti. Na chvíľu sa pre nich zastavil
čas, pretože pozabudli na svoje starosti, trápenia, bolesti, odlúčenie od svojich rodín. Slzičky, ktoré sa im kotúľali
po ich tvárach počas vystúpenia boli dôkazom toho, že
si spomínali na svoje detstvo, na svoje vnúčatá a chvíle
strávené v kruhu svojich rodín.
Na záver im deti odovzdali srdiečka a ony si ich všetky
pritúlili ku sebe, aby im pripomenuli ich vnúčatá. Popriali
sme im krásnu jeseň života a aby prežili ďalšie roky plné

lásky, pohody a šťastia.
Ďakujeme všetkým babičkám za ich výchovu, lásku,
pohladenie a nezabudneme na slová Barunky - „Babička,
ja sa vrátim a slová babičky - Nezabudni“, aby nezostali
samé, mal im kto podať pomocnú ruku a spoločne strávili
chvíle pri vianočnom stromčeku.
Za kolektív zástupkyňa pre MŠ Jana Sameková
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Z èinnosti našich organizácií
O prehlbovaní vlastenectva, národnej hrdosti a dôstojnej
spomienke na mnohé významné výročia v dejinách našej
vlasti svedčí i činnosť našich organizácií. Medzi takéto organizácie patrí Miestny odbor Matice slovenskej a Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika, ktoré v septembri usporiadali spomienkový
zájazd do Martina - srdca kultúrnej minulosti i súčasnosti.
Prvým zastavením bol pamätník padlým v Priekope, kde
sme si uctili pamiatku padlých vo svetových vojnách a najmä sme si pripomenuli i sté výročie ukončenia 1. svetovej
vojny, keď podpísanie kapitulácie Nemecka znamenalo koniec viac ako štvorročných krvavých bojov v Európe.
Ďalším zastavením bola návšteva Národného cintorína,
ktorý je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života. Tento bol založený
koncom 18. storočia pôvodne ako mestský cintorín. V roku
1967 bol vyhlásený za Národný cintorín a národnú kultúrnu
pamiatku. Svoj celonárodný význam si získal v druhej polovici 19. storočia, keď bola starostlivosť oň zverená Matici
slovenskej. Martin ako miesto Národného cintorína nebol
vybraný náhodne, v 19. storočí bol totiž strediskom kultúry.
Odpočíva tu mnoho známych osobností - Karol Kuzmány, Zora Jesenská, Janko Jesenský, Ján Francisci, Andrej Kmeť, Janko Kráľ, Július Barč-Ivan, František Hečko,
Ján Kalinčiak, Martin Kukučín, Jozef Škultéty, Martin Benko,
Štefan Krčméry, Jozef Cíger-Hronský, Anna Meličková,
Mikuláš Galanda, Svetozár Hurban Vajanský... a mnoho
ďalších osobností, ktoré významne obohatili kultúrny,
spoločenský a politický život Slovenska.
Kochajúc sa nevšedným prostredím, kde sa vysoké
stromy dôstojne týčia do nebies pripomíname si ľudí, ktorí
tu snívajú svoj večný sen a zároveň si želáme, aby aj mladá
generácia poznala tieto miesta a aby sa poučila zo životného
kréda Andreja Lettricha - „Beda národu, ktorý nemá históriu,
ešte väčšia beda národu, ktorý nepozná vlastnú históriu!“
Pri prechádzke mestom sme vzhliadli budovy Matice

slovenskej a najmä tiež budovu Tatra banky na ktorej je
osadená pamätná tabuľa pripomínajúca stretnutie delegátov k ustanoveniu Slovenskej národnej rady a prijatiu Deklarácie slovenského národa dňa 30. októbra 1918, ktorou
sa Slovensko pripojilo k československému štátu a oficiálne
zrušilo zväzok s Uhorskom. Deklarácia je jedným zo základných dokumentov zrodu česko-slovenského štátu, ktorým
bolo i podporené úsilie zahraničného odboja za vznik
Česko-Slovenska a ukončenie vojny.
S pocitom hrdosti sme opustili tieto pietne miesta a naše
putovanie za poznávaním histórie sme ukončili v Múzeu
slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch, kde sme sa
oboznámili so životom, bývaním a prácou našich predkov.
Prekrásny deň naplnený poznávaním histórie, minulosti a úsilia predchádzajúcich generácií o vytvorenie tej
súčasnosti, tej doby v ktorej žijeme v nás zanechal hlboké
zážitky, ako i pocit nutnosti chrániť si naše krásne Slovensko, našu domovinu, našu vlasť.
Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianska Teplá

,,Cesta nie je ihrisko“
V materskej škole Trenčianska Teplá bol 27. november nezvyčajným dňom. Z výtvarných prác deti 7 materských škôl trenčianskeho regiónu bola slávnostne otvorená
vernisáž „Moja radosť - môj strach“, ktorá sa konala v rámci
projektu na prevenciu kriminality „Cesta nie je ihrisko“
Tento slávnostný deň poctili svojou návštevou zástupcovia ŠŠI Trenčín, KŠÚ Trenčín, Obecného úradu Trenčianska
Teplá a tiež odborníci, ktorí s deťmi počas plnenia cieľov,
uskutočňovali besedy a výcvikové programy zamerané
na prevenciu kriminality. Do projektu boli zapojené i celé
rodiny , súťažili spolu s deťmi v rôznych disciplínach pod
vedením miestnych skautov, tvorili s deťmi rôzne predmety
v tvorivých dielňach „Jesenné kúzlenie“ a pod.
Tento slávnostný deň spestrili deti kultúrnym programom.
Prítomní hostia boli prezentáciou oboznámení s jednotlivými aktivitami a cieľmi projektu - prvá pomoc, hudobno
tanečné popoludnie s klubom dôchodcov, „Pozor červená“spolupráca s policiou, hasiči medzi deťmi, Nebezpečenstvo
cudzích ľudí, regionálna športová olympiáda atď.
MŠ vďaka projektu zabezpečila pre deti dopravné ihrisko,
malé športovisko, horolezeckú stenu, detské dopravné
prostriedky, športové náčinie a tiež bol vybudovaný kamerový systém, ktorý monitoruje exteriér školy. Projekt bol
realizovaný za finančnej podpory Ministerstva vnútra SR.
V závere slávnostného dňa bolo zo 69 výtvarných prác
ocenených 10 detí, ktorých práce získali v súťaži najviac

hlasov.
V závere riaditeľka školy poďakovala všetkým, ktorí sa
podieľali pri plnení cieľov projektu.
Mária Baštugová, riaditeľka MŠ
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AKTIVITY NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
Cvièenie rodièov a detí v MŠ v rámci projektu
Záhrada detských hier a športu

Prirodzeným pohybom môžeme docieliť u detí zvyšovanie celkovej telesnej zdatnosti, obratnosti, sily a vytrvalosti.
Vysokými hodnotami, sú výchova k odvahe pri prekonávaní
strachových situácií. Keď naučíme deti prekonávať jedno-

duché prekážky, rastie ich túžba prekonávať obtiažnejšie
prekážky a upevňuje sa sebadôvera malých cvičencov.
Dňa 11. októbra 2018 sa v popoludňajších hodinách
zišli rodičia s deťmi v MŠ - v Dobrej, kde si pod vedením
p. uč. Štefky precvičili telo motivovaným riekankovým cvičením, odvahu
a obratnosť cvičením na náradí.
Veľkú radosť prežívali deti pri spoločných pohybových hrách s rodičmi:
Na malé myšky, Strašiačika a Kolotoč
s veľkým farebným padákom.
Odmenou pre deti boli ozajstné
medaile a pre rodičov zasa príjemne
strávené popoludnie so svojimi
deťmi.
ĎAKUJEME rodičom za spoluprácu,
dôveru a ich malým ratolestiam za
lásku a nehu, ktorú nám denne preukazujú. Štefka Fabová, MŠ Dobrá

Deò materských škôl, Deò behu
Školský projekt:

„ZDRAVIE NADOVŠETKO”
Plán prevencie obezity v MŠ
Dňa 4. novembra 1829 vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska.
Práve preto sa 4. november stal dňom MŠ na celom Slovensku a naša MŠ ho oslavuje každý rok. Aj tento školský
rok 2018/2019 sme ho oslávili smiechom, športom, zábavou… Od rána znel v triedach spev, hudba a detský smiech.
Bolo krásne slnečné dopoludnie, a tak nám nestálo
nič v ceste, aby sme si na počesť Dňa behu 5. novembra
zasúťažili všetky triedy…
Aktivitu viedla pani učiteľka Ivetka. Deti súťažili s nadšením od najmladších po najstarších a najrýchlejší boli
odmenení medailami. S heslom „V zdravom tele zdravý
duch“ súťaž ukončili a už sa aj tešili na poobedie.

tak viac času a bude bohaté.“
Deň MŠ vyvrcholil „Lampiónovým sprievodom” po obci
a krátkym programom detí na obecnej tržnici. V závere sme
si zaželali každý niečo pekné pre našu MŠ, pre seba a vypustili sme lampióny šťastia.
Rozžiarené oči detí (nielen od lampiónov) a pochvalná
odozva zo strany rodičov, bola odmena pre zamestnancov
MŠ a deti zo Skautského oddielu (ktoré nám tento slávnostný deň pomáhali).
„Základom života je škola.
Bez nej by som hlúpa bola.
Tá naša Materská, je farebná - veselá.
Teplanské deti sa tu rady hrajú - učia,
cvičia, spievajú aj sa smiechom pučia.
Naše pani učiteľky sa trápia s nami,
sú pre nás ako otcovia a mamy.
Všetkým v dnešný deň zo srdca
ďakujeme a MŠ k narodeninám vinšujeme.
Dúfame, že ešte veľa vydrží a mnohým ďalším deťúrencom poslúži!
za kolektív MŠ uč. I. Rindáková

Po spánku a krátkych hrách prišli do MŠ už aj rodičia
detí a zapojili sa do športových aktivít na školskom dvore.
Preliezali prekážky, súťažili v štafetovom behu, skákali vo
vreci, hádzali krúžkami na cieľ, skákali detskú škôlku, preliezali strachové vrece… Tak zmysluplne venovali voľný čas
svojim deťom: ,,Daj dieťaťu dvakrát menej peňazí a raz
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Predplavecká príprava v MŠ
Voda patrí medzi najobľúbenejšie prostredie detí. Možno
povedať, že čím je dieťa mladšie, tým sa mu vo vode viac
páči. Preto aj tento šk. rok deti z MŠ - Tr. Teplá a m. č. Dobrá absolvovali predplaveckú prípravu,ktorú organizovala
spoločnosť REVEL SPORT CLUB v plaveckom bazéne ZŠ
v Trenčianskych Tepliciach.
Predplaveckú prípravu spolu navštevovalo, pod odborným vedením, 23 detí 5-6 ročných, o ktoré sa starali tri
skúsené učiteľky.
Úlohou tejto prípravy je:
- zvládnutie vodného prostredia technicky správnym pohybom končatín,
- pohyb dieťaťa vo vode bez zábran. Konkrétne ide o to,
aby dieťaťu nevadila voda na tvári, nerobilo mu ťažkosti
ponoriť sa.
Celá príprava prebiehala zábavnou formou, ktorá bola pre
dieťa príťažlivá, pretože sa v okamihu menili na
KAČICE, DELFÍNOV a ŽRALOKOV.
Týmto zaradením sa predchádzalo stresovým situáciám, pretože deti s radosťou,
nadšením a odhodlaním plnili ľahké i ťažšie
- náročnejšie úlohy vo vode, nad vodou i pod
vodou. Predplavecká príprava trvala 5 dní. Deti
plávali denne 1 hod. Za tento čas sa naučili
potápať, splývať, skákať do vody, splývanie na
znak s plaveckou doskou, striedavé kopanie
nohami a splývanie dolu tvárou.
Na záver plaveckého výcviku deti medzi

sebou súťažili v preplávaní bazéna na dĺžku s podporou
plaveckých dosiek. Odmena bola sladká i pamätná, pretože
každé dieťa bolo odmenené MOKRÝM DIPLOMOM , ktorý
im bude aj po rokoch pripomínať ich plavecké začiatky
a prvé víťazstvá vo vode. Č Ľ U P.
učiteľky: Štefka, Lenka, Janka

Mikuláš medzi deśmi v MŠ
Už opäť tu máme z roka najkrajší čas,
- kedy medzi všetky deti chodí Mikuláš,
keď ľudské teplo je silnejšie ako vonku štípajúci mráz.
Každý rok 6. decembra deti v našej Materskej škole
v Dobrej vítajú Mikuláša vianočnými koledami, scénkami
o zime, básňami i piesňami o Mikulášovi i ľudovými tradíciami, ktoré sa viažu k tomuto obdobiu. Tento rok privítali
deti Mikuláša, okrem iného krásnou ľudovou predvianočnou tradíciou o svätej Lucii. Od Lucie do Vianoc, každá noc
má svoju moc. 13. december patrí medzi najčarovnejšie
dni roka. V ten deň slávi
meniny Lucia. Okolo tohoto dátumu je veľa
starých zvykov a dlhoročných tradícií. Lucia
znamená svetlo, presnejšie ”tá, ktorá prináša
svetlo”. Jej úlohou bolo
premôcť tmu, temnotu,
zažehnať nepriazeň a privodiť nové svetlé dni.
A viete prečo? Pretože
ľudia sa po tme báli
zlých duchov a strašidiel.
A preto Lucia v bielom odeve chodila po dome, vymetala
kúty od zlých síl a vyháňala choroby.
Scénku Mikulášovi, rodičom i blízkej rodine predviedli
v MŠ 5-6 ročné dievčatá Bibka Bajzová, Lucka Durasová,
Nataška Betáková a Kristínka Tomková. Traja králi Vilko
Krajčík, Dominik Burdej a Jarko Hollý zvestovali vzácnu
novinu a Tri ružové prasiatka: 3-4 ročné dievčatá Veronika
Koštialiková, Stela Laštincová a Sofia Uherková zaželali

všetkým prítomným: ŠŤASTIA, ZDRAVIA a LÁSKY veľa.
Aj Vám všetkým teplanom a dobranom želáme:
“Keď zažnete na vianočnom stromčeku prvú sviečku
a očarený krásou budete pri ňom stáť,
spomeňte si na chvíľočku aj na nás.
Lebo aj my Vám chceme šťastné a veselé sviatky priať,
radostnú vianočnú náladu zaželať,
peknú cestu na polnočnú,
pod stromčekom prekvapenie,
silvestrovské pobavenie,
po vínečku rovný krok,
potom šťastný nový rok.”
Deti a celý kolektív MŠ
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Teplanské hodové slávnosti 23. 9. 2018

Foto: Pavol Pytlík
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Vianoèné inšpirácie 21. 11. 2018

Foto: Pavol Pytlík
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VÝNIMOÈNÁ SLÁVNOSŤ
100-roèné jubileum pani Kataríny Potoèkovej

V našej obci sa konala oslava
významného životného jubilea, aké
zažijeme len pár krát za život jednej
generácie.
27. novembra 2018 sa naša občianka Katarína Potočková v plnom zdraví a pohode dožila 100 rokov. V tento
deň z miestneho rozhlasu zaznela
obľúbená pieseň jubilantky „Za tú horu,
za vysokú...“ a krásna dojemná gratulácia v mene všetkých občanov.
Samotné oslavy tohto vzácneho
životného jubilea sa konali 29. novembra v obradnej sieni obecného úradu.
Jubilantka prišla s úsmevom na tvári,
v krásnej snehobielej blúzke, s moderným účesom spolu so svojimi dcérami Vierou a Oľgou. Privítala ju spevácka skupina Teplanka jej obľúbenou
piesňou. Oslavnú báseň na počesť
jubilantky zarecitovala Eva Krupa
Linhartová a deti z materskej školy
pod vedením pani učiteľky Štefánie
Fabovej predniesli dojemné básničky
a úprimnú detskú gratuláciu. Slávnostný príhovor k jubilantke mala zastupujúca starostka obce Ing. Eva Mydlová,
ktorá pripomenula v krátkosti životopis
našej jubilantky.
„Každý človek je spisovateľ. Píše
si svoju vlastnú knihu, ktorá sa volá
život. Ak si prelistujeme jej kapitoly,
pred vnútorným zrakom sa nám vynoria príbehy plné radosti, prekvapení,
i dobrodružstiev, plnokrvné ako život
sám.
Pred 100 rokmi si takúto osobnú
knihu začala písať naša pani Katka

Potočková, ktorá sa narodila 27. novembra 1918 v Trenčianskej Teplej ako
v poradí tretie dieťa. Bezstarostné hry
so súrodencami Máriou, Ondrejom a
Jozefom, čoskoro nahradili školské
povinnosti v starej, dnes už neexistujúcej Ľudovej škole v našej obci. Školu
nahradila práca v Škodových závodoch
v Dubnici nad Váhom a neskôr v miestnom cukrovare.
Pani Katku však všetci poznáme ako
ženu s veľkým srdcom, oddanú, láskavú
a milú, jednoducho stvorenú pre rodinný život. Vydala sa za výpravcu Jozefa Potočka, s ktorým sa odsťahovala
do Beluše, kde jej manžel ako štátny
zamestnanec pracoval. V manželstve
sa im narodili 2 dcéry - Vierka a Oľga,
a práve svojim najbližším venovala pani
Katka všetku svoju energiu, silu, lásku
a starostlivosť. Jej rodina tak dostala
pevné základy, aby sa neskôr mohla
rozrásť o 3 vnúčatá a 4 pravnúčatá.
V dôchodkovom veku to však manželov Potočkovcov ťahalo opäť do rodného hniezda, a tak sa rozhodli stráviť
zvyšok života v bývalom rodičovskom
dome na ulici Športovcov, kde naša
pani Katka žije v zdraví až do dnešného
požehnaného a sviatočného dňa.
A hoci je vdovou už 41 rokov, svoju
vnútorné svetlo necháva stále žiariť
okolo seba. Sama si nakúpi, uvarí,
upečie, chodí denne na prechádzky

a rada sa zúčastní aj na kultúrnych
podujatiach v obci. Jej milý úsmev
a vľúdne slová pozná snáď každý.
Pani Katka, ste veľmi inšpiratívnou
bytosťou, občas aj návodom pre nás
mladších, ako plnohodnotne prežiť
svoje dni a naplniť ich hlbokým zmyslom a významom. Vďaka vašej pamäti
ste sa stali živou kronikou našej obce,
spojivom prítomnosti a minulosti.
A najmä pre mladších je dôležité, aby
poznali svoje korene.
Váš život je úžasná kniha nielen
o vás, vašich blízkych a rodine, ale aj o
nás ostatných, ktorí žijeme v obci spolu
s vami. Píšte pre nás a s nami ďalšie
kapitoly! Všetci vám zo srdca prajeme
pevné zdravie, veľa síl a radosti!“
Na záver jubilantke poďakovala jej
za skromný a plnohodnotný život naplnený prácou a starostlivosťou o svoju
rodinu. V mene všetkých občanov jej
zablahoželala k tomuto významnému
životnému jubileu, zaželala pevné zdravie a pohodu v kruhu svojej rodiny.
Odovzdala jej krásnu kyticu kvetov
a vyzvala k roztvorenej Pamätnej knihe,
kde sa oslávenkyňa podpísala spolu so
svojimi dcérami. K tomu jej spevácke
duo Anka Laskovičová a Jordán Raček
zaspievali dojemnú ľudovú pieseň Láska, Bože láska. Celý kolektív obecného
úradu jej postupne zablahoželal a vyjadril uznanie a obdiv. Celú slávnostnú
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atmosféru zaznamenali redaktori internetového portálu Impulz press a miestny
fotograf Pavol Pytlík. Na záver nahrali s oslávenkyňou, jej dcérami a zastupujúcou starostkou krátky rozhovor.
Po oficiálnej časti slávnosť pokračovala prípitkom v malej zasadacej miestnosti slávnostným posedením pri kávičke a drobnom občerstvení. Počas besedy
s oslávenkyňou gratulanti chceli vedieť najmä recept na dlhovekosť.
S úsmevom na tvári odpovedala, že prechádzky po lese, výlety do prírody, práca
v domácnosti a striedmosť v stravovaní. Hoci má rada slaninku, oškvarky, rezne,
klobásky aj sladkosti, vždy však v malom množstve. Je štíhla, udržuje si peknú
postavu. Každodenne chodí najmenej na hodinovú prechádzku, sama si nakupuje aj navarí. Proste zdravie jej slúži, humor ju neopúšťa a je šťastná v kruhu
svojej rodiny. Keď sa jej redaktori opýtali na čo najradšej spomína, povedala, že
rada chodila s manželom na poľovačky, lebo má rada prírodu a vôňu lesa.
Dcéry povedali, že hoci mama bola aj prísna, mala ich rada, bola ich radkyňou aj
spoločníčkou. Majú pekné spomienky na mladosť v rodnom dome.
Ako povedala zastupujúca starostka Ing. Eva Mydlová, pani Kataríne
Potočkovej právom patrí poďakovanie nielen za plodný pracovný život ale aj za
ľudské kvality, ktorými bola a stále je príkladom pre mnohých. Jej vyrovnanosť,
láskavosť, veselosť ale i dôvera v ľudí sú najúčinnejším tajomstvom dlhého pokojného ľudského života, viac, než materiálne bohatstvá.
Buďte zdravá a stále šťastná, vážená pani Katarína Potočková!
Kronikárka obce
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Báseò našej jubilantke
Na ceste žitia dni sťa metre
a roky ako míle zasa;
tak letia v divom, bujnom vetre,
že človek ani nenazdá sa.
Len keď sa zavše v svojej púti
na prešlé roky naspäť díva,
do duše sa mu naraz vnúti
myšlienka zvláštna, trochu clivá.
A zrazu plecia tuhšie cítia
ťarchu, čo rôčik s rôčkom zbieral,
dokiaľ sa na šnúročke žitia
zjagalo sto perál.
Ako to rýchlo preletelo
nad Tvojou hlavou nebadane.
Jarčeky vrások zdobia čelo,
strieborný sniežik krášli stráne.
A zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa Ti roja v mysli,
a tie, čo radosť prinášali,
a tie, čo smútok v dušu vtisli.
Nejedna chvíľa v prešlom žití
ťažila dušu ako jarmo
no srdce hreje to, keď cíti,
že nežil si tie roky darmo.
Pre svojich drahých šťastné chvíle,
pre všetkých, čo máš naokolo,
pre všetko, čo ti je tu milé,
prežiť tie roky hodno bolo.
A hoc sa myseľ ešte viackrát
v spomienkach k prešlým rokom vráti,
radšej sa smelo napred zahľaď,
na to, čo ešte život dá ti.
Človek, kým žije, silou celou
snaží sa, ako srdce velí
a nevzdáva sa svojich cieľov
rozdať sa svojim drahým celý.
V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Ti rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
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Pa¾o Šmatlák-Teplánsky a jeho dve publikácie
Kto bol Paľo Šmatlák-Teplánsky? Doposiaľ neznámy redaktor dvojice kníh vydaných v druhej polovici 30. rokov 20. stor.
- úplne prvej monografie obcí
Trenčianska Teplá a Trenčianske
Teplice a informatívneho sprievodcu po kúpeľoch Trenčianske
Teplice. Kuriózne je, že kniha
v roku 1936 vyšla v dvoch variantoch: Monografia Tr. Teplej
a Tr. Teplíc a Monografia Tr.
Teplíc a Tr. Teplej. Ide o zborník
príspevkov (112 strán) viacerých, spravidla domácich autorov.
Začína príspevkom Dezidera Moleca1 (1897 - 1972).
Krátky článok sa venuje uvítaniu prezidenta Masaryka
dedinčanmi. Uvádza menoslov vzácnych hostí a prezidentov odchod. Nasleduje príspevok Bela (Vojtecha) Horvátha2
zaoberajúci sa históriou, dopravou, opisom centra kúpeľov
a okolitej prírody. Iľja J. Marko3 si všíma poprevratové kultúrne aktivity Trenčianskych Teplíc. Tamojšia meštianska
škola založená Jánom Pucom pestovala československú
vzájomnosť. Školu navštívili rôzne osobnosti verejného
života. Marko vyjadruje poľutovanie nad zánikom teplického kroja. Menuje knižnice: obecnú, kúpeľnú, knižnicu
Sokola, Robotníckej telocvičnej jednoty a meštianskej školy.
Druhý Molecov príspevok sa týka Štefánikovej spoločnosti
v Trenčianskych Tepliciach. Táto bola ako pobočka založená
z iniciatívy Vavra Šrobára dňa 17. 3. 1934. Mala štyri odbory:
hospodársky, kultúrny, propagačný a tlačový a spoločenský.
Hospodársky odbor pracoval za lepšie komunikačné spojenie trenčianskeho kraja s Moravou - nahradiť týmto: usiloval o lepšie komunikačné spojenie trenčianskeho kraja
s Moravou.
Kultúrny odbor organizoval poučné prednášky, usporadúval dôstojné oslavy národných a štátnych sviatkov. Odbor propagačný a tlačový upozorňoval na miestne potreby
- úprava jazdeckého poriadku, autodoprava... Spoločenský
odbor obstarával zábavy, večierky a čaje. Neskôr bol založený aj odbor ženský - jeho cieľom bola výchova ženy
k uvedomeniu si pravého jej poslania na poli sociálnej kultúry, charitatívnej činnosti a vlasteneckej výchovy. Irena Molecová4 stručne opísala ľudový kroj a zvyky v Trenčianskej
Teplej. Osobitnú pozornosť venuje tradičnej ľudovej svadbe.
Jozef Stross5 písal o spolkovom živote v Trenčianskych Tepliciach.
Zbor dobrovoľných hasičov, Spolok československého
červeného kríža, Telocvičná jednota „Sokol“, odbočka katolíckej jednoty a Ski-klub - to sú tie najvýznamnejšie teplické spolky. V príspevku sa skratkovito dozvedáme o ich
histórii a súčasnosti. Nasleduje jadrná kratšia stať o stručnej
histórii, návštevnosti kúpeľov a o prekvapení, ktoré chystajú
(Zelená žaba). Napísal ju Vavro Šrobár. Druhý príspevok
Jozefa Strossa má mierne zavádzajúci názov: Prezident
Dr. E. Beneš v Tr. Tepliciach. V skutočnosti iba krátko informuje o návšteve Dr. Beneša v kúpeľoch na zjazde konanom 8. augusta 1926. Beneš vtedy pred hydrocentrálou
prednášal o dejinách svetovej vojny a zahraničného odboja.
Ďalšie časti príspevku sa týkajú pošty, Liečebného domu
nemocenskej pokladnice štátnych železníc a Liečebného
domu nemocenskej poisťovne súkromných úradníkov a zriadencov Praha II. Zaujímavá je zmienka o založení poštovne
v Omšení r. 1912. O prevrate na železničnej stanici v Tr.

Teplej (október 1918) referuje J. Rybář - vtedajší a tamojší
inšpektor - prednosta československej dopravy.
O histórii a súčasnom využití bývalého zámku baróna Skrbenského v Prílese sa dozvedáme v príspevku
Zotavovňa čsl. legionárov a invalidov. Stručné dejiny obce
Tr. Teplá napísal Pavel Rekem. Hodnotná je zmienka
o archeologických nálezoch pri stavaní domov v časti obce
zvanej Palestína. Vznik Tr. Teplej dáva Rekem do súvisu
s kolonizáciou údolia Váhu za Ľudovíta Veľkého. Spomína
tiež susednú Dobrú a najstaršie písomné zmienky o tejto
dedine. Za husitského vpádu na Považie bol dobranský kostol vypálený a zničený. Teplá sa pravdepodobne začiatkom
16. storočia cirkevne osamostatnila a mala už i svoj vlastný
kostol a faru. Zložité pomery späté s reformáciou a protireformáciou viedli k nepokojom. O rekatolizáciu sa pričinil
farár Štefan Dubnicay (1675 - 1725), ktorého životom
a dielom sa podrobne zaoberal Ján Rekem. Pavel Rekem
spomína aj teplianské cintoríny, kostolné oltáre, hodiny na
veži, kostolné schody. Následne prechádza k opisovaniu
života poddanského obyvateľstva. Vracia sa do súčasnosti
a uzatvára konštatovaním, že dnes už v Teplej jestvuje iba
niekoľko gazdovských rodov. Ďalej sa venuje obecnému
školstvu. Cenné sú údaje v podobe mien učiteľov - Ján
Chobodides, Ján Burdel, Alojz Chobodides a Anton Horváth. Neopomenul ani výstavbu dolnej školy, cukrovaru,
továrne na čipky a elektrárne - všetko faktory, ktoré prispeli k hospodárskemu rozvoju obce začiatkom 20. storočia.
V krátkosti je zmienené rabovanie židovských obchodov
a hostincov. Počas zásahu oddielu maďarského vojska bol
zabitý miestny obyvateľ Adam Čierny. Tiež sa dozvedáme
o zregulovaní potoka Teplička (1929) a výstavbe nového
bitúnku (1933), predovšetkým zásluhou miestneho vedúceho notára Moleca. Ďalšie v poradí sú stručné životopisy
viceprezidenta považského akc. cukrovaru v Trenč. Teplej
Ernesta Wolfa (1862 - 1935) a župana župy trenčianskej
a prezidenta (36 rokov) cukrovaru, baróna Júliusa Szalavského (1846-1936). Nedávne udalosti týkajúce sa obce obsahuje výňatok z kroniky písanej Deziderom Molecom.
Anton Ferényi6 opisuje vznik teplianskej štátnej ľudovej školy. Jeho podanie udalostí je potrebné brať s rezervou, pretože
zamlčiava svoje niekdajšie maďarizačné aktivity a práve
s nimi priamo spojený dôvod odporu vtedajšieho správcu farnosti Štefana Richtera - Rényiho voči štátnej ľudovej škole.
Správca školy František Horák podáva históriu teplianskeho
školstva od prevratu. Učiteľov menuje, takisto nezabúda na
ich aktivity v spolkoch a ľudovýchovnú prácu. Anton Ferényi
v ďalšom svojom príspevku spomína na Wolfa a Szalavszkého. František Horák následne zmieňuje farára a lekára
v Trenčianskej Teplej Franka Madvu a reálie zo starších
dejín teplianskej školy. Pre návštevníkov a kúpeľných hostí
je určený Adresár hotelových a súkromných izieb z Trenč.
Teplej (sedem izieb) a Soznam súkromných bytov z obce
Trenč. Teplej (štrnásť bytov), ktoré môžu byť hosťom prenajaté. Krátky nekrológ významného miestneho rodáka
Štefana Straku (1898 - 1932) a pár životopisných údajov
o Františkovi Viktorovi Podolayovi (1905-1958) i Jánovi
Šandorovi (1912 - 1997) sa viažu k výtvarnému umeniu
v Trenčianskej Teplej. Pisateľ skrývajúci sa pod šifrou a.b.
(pravdepodobne Andrej Bagar) podáva krátky medailón
a charakteristiku tvorby básnika Iľju J. Marku, vyrastajúceho v Trenčianskych Tepliciach. Sokolstvu v Trenč. Teplej sa
venuje starosta tamojšieho Sokola L. Forejtek. Záverečný
príspevok pochádza z pera redaktora a zostavovateľa publikácie, Pavla Šmatláka-Teplánskeho. Hodnotí význam tur-
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istiky pre štát, poukazuje na Trenčiansku Teplú ako na obec
vyspelú, s príjemným podnebím, možnosťami ubytovania
a stravovania atď. Bodkou za textami sú reklamy živnostníkov, remeselníkov a stravovacích zariadení.
Ohlasy na dielo neboli početné. Pravdepodobne ako
propagačný nástroj vyšla správa Ireny Molecovej „Tlačou
Ilavskej kníhtlačiarne v Ilave (Nový svet, roč. 11, č. 40, 3. 10.
1936). Pisateľ m. (pravdepodobne etnograf a niekdajší
kustód Mestského múzea Dr. K. Brančíka v Trenčíne Ján
Mjartan) stručne monografiu zhodnotil v Národopisnom
sborníku, roč. 1, 1939, s. 134-135. Podľa jeho názoru je
hodnotnejšia časť týkajúca sa Trenčianskych Teplíc. Úplne
kriticky sa vyjadril k asi stovke v knihe reprodukovaných fotografií. Problém tu nepredstavuje ani tak výber obrazového
materiálu, ako chatrná kvalita reprodukcií a fotomontáží.
(V súčasnosti sú aj tieto nekvalitne reprodukované fotografie z knihy samy osebe cenným prameňom.) Autor recenzie napokon volá po vydaní reprezentačnej monografie Tr.
Teplíc.
Na záver niekoľko faktov o samotnom zostavovateľovi,
redaktorovi Paľovi Šmatlákovi-Teplánskom. Narodil sa
1. septembra 1905 v Trenčianskej Teplej ako syn Adama
Šmatláka a Augustíny Ďurdíkovej. V rodine prišli na svet ešte
brat Ján (zomrel v útlom veku) a sestry Helena (manželka
Štefana Rekema), Antónia (slobodná), Mária (manželka Ondreja Kaňovského) a Katarína (manželka Štefana Seriša).
O Pavlovom vyššom vzdelaní nie sú známe žiadne podrobnosti, ale tituloval sa ako redaktor. 20. apríla 1937 sa v Dubnici nad Váhom zosobášil s Melániou Gustávou Reimovou
(narodenou 16. 6. 1894). Motívom tohto manželského zväzku
mali údajne byť peniaze, pretože nevesta - hoci slabomyseľná - bola po predčasnej smrti svojho brata jedinou dedičkou
významného staviteľa železničných staníc a kúpeľných
domov židovského pôvodu Gustáva Karola Reima (1859 1933). Reim sídlil v Dubnici a poskytoval prácu mnohým jej
obyvateľom. Paľo Šmatlák-Teplánsky ako redaktor zostavil
po Monografii Tr. Teplej a Tr. Teplíc už iba jedno útle dielko,
Malého turistického sprievodcu Trenč. Teplíc s okolím

(1938). Obidve knihy sú dnes vzácnosťou. Jediný exemplár „Malého turistického sprievodcu“ sa nachádza vo fonde
Slovenskej národnej knižnice v Martine. Podľa spomienky
Pavlových neterí bola Monografia Tr. Teplej a Tr. Teplíc po
roku 1945 daná na index. Šmatlákovci spočiatku žili v rodinnej vile Reim (dodnes jestvujúci trenčianskoteplický objekt),
tá im však bola znárodnená a pod názvom „Mier“ pripojená
k mestskej nemocnici. V 50-tych rokoch bol Šmatlák-Teplánsky väznený a domov sa vrátil s podlomeným zdravím.
O jeho ženu sa starala pani, ktorá so Šmatlákovcami
bývala. Zvyšok svojho života prežil Pavol v Trenčianskych
Tepliciach, kde je aj pochovaný. Zomrel 28. marca 1962
v Dubnici nad Váhom. Melánia Šmatláková sa do večnosti
pobrala v Trenčianskych Tepliciach 13. júla 1967 - ako posledné z detí a vôbec rodiny kedysi chýrneho architekta.
Mgr. Martin Malo
Trenčianske múzeum v Trenčíne
Poznámky:
1 (1897-1972), rodák zo Starej Turej, obvodný notár Tr. Teplíc.
2 (1880-1950), starosta Trenčianskych Teplíc. Jeho syn MUDr.
Gabriel Horváth (1912-1998) dlhodobo pôsobil ako kúpeľný
lekár v Piešťanoch.
3 (1907-1980), básnik, prozaik, publicista, redaktor, zakladateľ
literárnej skupiny Postup.
4 (1896-1972), manželka Dezidera Moleca, príležitostná publicistka, prekladateľka a etnografka.
5 (1899-1943), učiteľ v Tren. Tepliciach, kronikár obce.
6 (1864-po r. 1934), narodený ako Antonín Františák v Střelnici
na Morave. Snažil sa o pomaďarčenie obyvateľov Trenčianskej
Teplej, ale má zásluhy o výstavbu cukrovaru a továrne na čipky,
čím životná úroveň dedinčanov stúpla. Po roku 1919 sa prihlásil k novému štátnemu zriadeniu a stal sa hlavným notárom
považskej veľžupy, neskôr radcom politickej správy na krajinskom úrade. S prvou manželkou Gabrielou rod. Castiglione
(1864-1929, pochovaná na cintoríne v Trenčianskej Teplej)
mal synov Juraja (1898-1972), strojného inžiniera - hydromechanika, vysokoškolského profesora a publicistu a Aladára,
lekárnika v Trenčíne.

SEN NOCI VIANOÈNEJ...
Sme v období adventu. Adventné obdobie je časom
pre spomalenie a upokojenie..., určené na rozjímanie. Deti
a žiaci školy sa tešia na Mikuláša, Vianočný benefičný
program s názvom: „Sen noci vianočnej“... . Program je
ukážkou, že aj zdravotne znevýhodnené deti snívajú svoj
sen o Vianociach . Určite nesnívajú o predvianočnom zhone,
zháňaní darčekov, vypekaní, zháňaní sa za matériou...
Ich sny zahŕňajú lásku a porozumenie v rodine. Čas, kedy mama
a otec sa usmievajú, chytia sa za
ruky, počúvajú vianočné koledy,
pozerajú vianočné rozprávky.
Počas Benefičného programu
žiaci školy budú vystavovať svoje
výrobky vyrobené z rôznorodého
materiálu a keramiky. Tešíme sa, že
na náš Vianočný program zavítajú
nielen rodičia, priatelia školy, ale
i občania obce Trenčianska Teplá.
Ďakujeme všetkým, ktorí našej
škole v poslednom období pomáhali.
Mikulášsku nádielku pre deti pripravili ako každý rok Potraviny MG
Market - Jána Gazdíka. Predajňa
pána Š. Hôrku nám opäť pripravuje mäsové výrobky na vianočnú

kapustnicu, ktorá je dielom skautov z Trenčianskej Teplej.
Obec Trenčianska Teplá opäť bezplatne poskytuje hasičskú
zbrojnicu na realizáciu vianočného benefičného programu. A takto nám mnohí pomáhajú. Všetkým patrí úprimné
ĎAKUJEME !
Po advente zaklopú na dvere Vianoce. Prajem Vám, aby
Sen noci vianočnej navštívil aj Vaše príbytky...
Mgr. Eva Ševčíková, riaditeľka SŠI Trenč. Teplá
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Zabudnutý klenot z Považia

Príspevok z dokumentovania trenèianskoteplianskeho kroja
Medzi kultúrne bohatstvo Považia nepochybne patrí aj
ľudový odev, ktorý sa v minulosti nosil v obciach Trenčianska
Teplá, Dobrá a Trenčianske Teplice. Trenčianskotepliansky
typ kroja, ktorý prezentuje tento mikroregión, patrí do veľkej
skupiny krojov z okolia Trenčína a Dubnice, s ktorými má
spoločnú skladbu súčastí. Výšivka sa stala jedným z hlavných
znakov regionálnej odlišnosti trenčianskoteplianskeho typu
kroja. Výrezové výšivky na ženských rukávcoch a zásterách
sú známe geometrickou ornamentikou a kompozíciami so
štylizovanými motívmi renesančného charakteru (páv, kohút, jeleň, tulipán, osemcípa hviezda). Ešte i dnes nájdeme
v našej obci krojové súčasti - cenné dedičstvo po predkoch. Mnohí rodáci sú presvedčení, že „teplanský kroj“ dobre poznajú. Vieme, ako sa kroj nosil, aké súčasti k nemu
prináležia; veď ho donedávna v pozmenenej podobe nosili
ešte niektoré staršie ženičky (1). Keď som v roku 2011 začala
v našej obci a blízkom okolí dokumentovať zachované
súčasti trenčianskoteplianskeho kroja, zistila som, ako málo
„náš kroj“ poznám. Neodmysliteľnou súčasťou dokumentovania bola nielen výdatná pomoc miestnych obyvateľov,
ale aj štúdium odbornej literatúry a bádanie v muzeálnych
fondoch. Počas dokumentovania (v rokoch 2011 - 2018)
som v 160-tich rodinných zdrojoch zaznamenala 396 rukávcov s výrezovou výšivkou, 218 rukávcov s plnou výšivkou,
342 vyšívaných záster, 197 mužských košieľ, 43 lajblíkov,
41 pásov - karetkových tkaníc, 29 bielych sukní - rubáčov
a iných súčastí, najmä z prelomu 19. a 20. storočia. Niektoré dobové fotografie z rodinných archívov (2) a literárne
pramene (3-5) upozorňovali, okrem iného, na staršiu vývojovú formu rukávcov z 19. storočia: rukávce so širokým
golierom namiesto úzkeho stojačika - obojka (2). Rukávce
s takouto úpravou goliera sú v obci neznámou súčasťou;
spomenuli si na ne len dve pamätníčky: Katka Potočková a
Jožka Homolová. Na ich výskyt v lokalite poukazoval cenný
objav v rodine Martina Masára: dva goliere obdĺžnikového
tvaru - torzá staršej formy rukávcov. Pri dokumentovaní som
sa však s touto formou rukávcov v lokalite reálne nestretla.
Bolo preto nutné pátrať v muzeálnych zbierkach. V roku 2018,
po siedmych rokoch bádania, sa konečne objavili rukávce
so širokým golierom. Jedinečné rukávce z Trenčianskej
Teplej z 19. storočia - zabudnutý klenot z Považia - v zbierke
Národného múzea v Prahe! Rukávce č. HA 48257 - cenný artefakt z Národopisnej výstavy českoslovanskej, ktorá
sa konala v roku 1895 v Prahe. Výstava sa stala významným počinom spoločnej spolupráce Čechov a Slovákov
v oblasti ľudovej kultúry. Vďaka organizátorom, ktorí zmobilizovali našich predkov na aktívnu účasť na výstave (darovaním, zapožičaním alebo odpredajom rôznych artefaktov
z ľudového prostredia), sa mohol na výstave prezentovať
aj odev a výšivky z Trenčianskej Teplej a iných obcí
z okolia Trenčína. Rukávce ženské, lokalita Slovensko,
Trenčianska Teplá, 2. polovica 19. storočia, zbierka
Národného múzea, inv. č. HA 48257, Praha, Česká republika (obr.1) - popis: „Rukávce z jemného, ľanového
plátna, pri krku naberané do úzkeho pásika, na ktorom je
prišitý rovný golier obdĺžnikového tvaru, na okraji vyšívaný
žltým a svetlohnedým hodvábom a žltými kovovými niťami.
Vo vzore sú ružicové a tulipánové kvety. Na náramkoch je
vyšívaný pruh ako na golieri. Dole sú rukávy stiahnuté 3,5 cm
od okraja do úzkeho pásika tak, že tvoria volánik, na okraji
ozdobený krokvičkou z bavlnky“. Významný objav vývojovo
staršej formy rukávcov z Trenčianskej Teplej a ďalších artefaktov zo stredného Považia v zbierkach Národného múzea

v Prahe, ako sú vyšívané obdĺžnikové goliere z Trenčianskej
Teplej, Trenčianskych Teplíc, Kubrej a Opatovej, predstavuje cenný doklad. Dotvára obraz o vývoji ľudového odevu
a jeho zabudnutých podobách nielen v našej obci ale aj
v širšom okolí. Dokladá, že rukávce so širokým golierom boli
v oblasti stredného Považia v 19. storočí rozšírené nielen na
pravej strane Váhu: Červený Kameň, Mikušovce, Bolešov,
Dulov, Horovce (6), ale aj na ľavej strane Váhu v južnej
časti stredného Považia: Trenčianska Teplá, Opatová, Kubrá, Trenčianske Stankovce a okolie (3). Bádanie v muzeálnych zbierkach pokračuje: v súčasnosti v Národnom múzeu
v Martine, kde sa nachádzajú ďalšie klenoty z našej minulosti. Nájdeme tam nielen iný variant rukávcov so širokým
golierom, ale aj iný typ trenčianskoteplianskych rukávcov
s iným strihom rukávcov. O tom však nabudúce.
autor: Mgr. Oľga Mikušová
Poznámky a literárne zdroje:
1. Niektoré ženy tradičný odev nosili v pozmenenej podobe
až do smrti, napr. Anna Holá z Dobrej (*1924 +2018), Helena Veselá z Trenčianskej Teplej (*1923 +2018). Základ tvorila sukňa garaša, namiesto rukávcov tmavá blúzka s krátkym
rukávom stiahnutým do obojčeka, čierna glotová zástera na
nedeľu, z modrého plátna na robotný deň, čierny pletený sveter,
šáfolový ručník na hlavu, na nohy čierne papuče na zips.
Kroj v každodennom živote mužov zanikol v prvej polovici 20.
storočia.
2. Fotografie rukávcov so širokým golierom od rodiny Pavla
Pytlíka (Katarína Pytlíková r.Čačková *1849), Martina Masára
(Serafína Beláková r. Pšenáková *1884), Juraja Danišku (Eva
Masárová r. Pšenáková *1867), Melánie Rabínovej z Tr. Teplíc
(Františka „Frančeska“ Halaxinová r. Gazdíková *1868).
3.Viera Ábelová považuje rukávce s našitým 10 cm límcom zv. hazucha za najstarší typ rukávcov z Veľkých Stankoviec
a blízkych obcí zo začiatku 19. stor.; v terénnom výskume sa
s nimi nestretla, uvádza ich len ako spomienku najstarších žien
zo Stankoviec. In: Ženský ľudový odev v okolí Trenčína, Vlastivedný zborník Múzea a hradu v Trenčíne, 1969, s.45 - 92.
4. Irena Molecová spomína prechodné varianty rukávcov
z Trenčianskej Teplej z 19. storočia so širokým prehnutým
ležatým límcom. Uvádza aj starší typ rukávcov so širokým golierom omšenského typu s prierankovými rukávmi a In: Omšenie,
Krojový vývoj v okolitých obciach, 1938, Farský úrad v Omšení,
strojopis.
5. Richard Benech
hovorí o rukávcoch
s viložením límcom,
resp. o rukávcoch
s hazuchou - vyšívaným obdĺžnikovým
obojkom. In: Ľudový
odev Ilavskej kotliny,
Mesto Dubnica,
2013, 100 ks,
ISBN 978-80-971600
-1-2, s. 47 - 49.

Obr. 1
Rukávce ženské,
Lokalita: Slovensko,
Trenčianska Teplá,
2. polovica 19. stor.,
Zbierka Národného
múzea, H4-48257,
Praha, ČR
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Oddych a relax v Demänovej
Už je tradične známe, že Základná organizácia telesne
postihnutých pripravuje pre svojich členov veľmi zaujímavé
zájazdy a podujatia. Sú to najmä návštevy významných
prírodných pamiatok Slovenska alebo hodnotných divadelných predstavení. Tento raz príjemne prekvapili svojich členov a v spolupráci s Klubom cvičeniek L+ pripravili
týždňový pobyt v krásnej Demänovskej doline. Ubytovaní
boli priamo pri jaskyni Slobody v hoteli Relax FIM.
Pobyt bol spojený s možnosťou rôznych druhov rehabilitácie, saunovania a oddychového plávania. Tí zdatnejší
využili možnosti výjsť si na turistické výlety do blízkeho okolia alebo sa len tak poprechádzať okolo Vrbického plesa.
Okrem výstupu na Ostredok alebo Poľanu navštívili aj Symbolický cintorín pod rozhľadňou, kde sa nachádza kaplnka
s nápisom: „Úcta obetiam, výstraha živým“. Mali možnosť
položiť smrekovú vetvičku k pamätnej doske nášho rodáka
Rudolfa Provazníka, ktorý zomrel počas turistického pochodu. Iná skupinka vystúpila k unikátnym bunkrom, ktoré
sa nachádzajú v krátkej strmej dolinke v masíve Krakovej
hole. Bunkre vybudovali partizáni v novembri 1944, keď po
potlačení SNP potrebovali tábor na koordináciu partizánskych akcií v Liptove.
Samozrejme, že navštívili aj jaskyňu Slobody, ktorá
vyniká množstvom a pestrosťou kvapľových útvarov každého druhu. Popri bielych kvapľoch sa tu vyskytujú kvaple

sfarbené do žlta, ružova až červena. Na dne sa nachádzajú
sintrové jazierka s rôznymi kvapľovými formami.
Výhodou bolo, že priamo pred hotelom bola autobusová
zástavka a tak rekreanti mali možnosť navštíviť aj mesto
Liptovský Mikuláš alebo Liptovský Ján.
Skrátka možností na rekreáciu a oddych bolo veľa a tie
aj v plnej miere využili. Domov sa vrátili oddýchnutí a plní
spomienok na príjemne strávený týždeň. Veľké poďakovanie
patrí hlavne Janke Ondrejákovej a Zuzke Janišovej, ktoré
sa o účastníkov vzorne starali a tento pobyt pripravili.
Ing. Božena Masárová

Praha stovežatá - Praha predvianoèná
Klub cvičeniek Lplus pripravil pre svoje členky a rodinných
príslušníkov dvojdňový kultúrno-poznávací zájazd do Prahy.
Program bol náročný, ale veľmi zaujímavý. Veľkou výhodou
bolo, že cestovala s nami aj erudovaná sprievodkyňa, ktorá
nás už počas cesty postupne zoznamovala s miestami,
ktoré navštívime. V prvý deň sme navštívili CHOCOTOPIU
- múzeum belgickej čokolády. Bolo malým potešením, že
sme mohli vidieť aj ukážky výroby čokoládových bonbónov,
ktoré sme samozrejme aj ochutnali. Múzeum je od mája tohto roku pod jednou strechou a je spojené s výstavou voskových figurín Grévin, ktoré sme si so záujmom prezreli.
Celé poschodie majú pre seba české aj svetové osobnosti sveta kultúry, športu aj politiky. Stretli sme tu Jaromira
Jágra, Karla Gotta, Tinu Turner, Luciu Bílu, Václava Havla,
Dagmar Havlovú, či anglickú kráľovnú… a iné známe svetové osobnosti.
Večer patril kultúre. Navštívili sme
Národné divadlo, kde sme si pozreli
vrcholné dielo českého vidieckeho
realizmu MARYšA. Je to najnovšie
moderné naštudovanie tejto inscenácie, ktoré nás mierne povedané prekvapilo. Hercom sa podarilo zachovať
napätie malej rodinnej tragédie,
strašidlá domáceho násilia a zničené
medziľudské vzťahy. Pre priemerného
diváka to bolo náročné predstavenie,
nie každému sa páčilo, ale výkony
hercov- ako Pavla Beretová, Taťjana
Medvecká, David Prachař, či Vladimír
Javorský boli parádne. Inscenácia
bola emočná, múka prášila príbehom
ako symbol peňazí a tie potom ako
symbol jedu. Potom sme si urobili
krátku prechádzku po Václavskom

námestí.
Druhý deň bol v miernejšom tempe, pomaly sme sa vydali na Vyšehrad. Najskôr sme si prezreli kapitulný chrám sv.
Petra a Pavla a potom sme prešli na vyšehradský cintorín,
kde je pochovaných viac ako 600 významných osobností.
Prešli sme okolo hrobu Mikuláša Aleša, Emy Destinovej,
Antonína Dvořáka, Maxa Švabinského, Hany Maškovej,
Waldemara Matušku, Radka Brzobohatého, Vlastu Buriana
aj okolo monumentálnej hrobky Slavín, kde sú pochovaní
národní velikáni.
Celé poobedie sme mali na prechádzku po centre Prahy,
ktorú sme využili na prehliadku vianočných trhov. Ochutnali
sme aj miestne špeciality a posedeli pri kávičke. Tým náš
pekný výlet skončil a v plnom zdraví sme sa vrátili domov.
Ďakujeme organizátorom za krásny zážitok a príjemne
strávené dni v dobrom kolektíve. Ing. Božena Masárová
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Futbalový oddiel TJ Lokomotíva Trenèianska Teplá
Čo máme nové vo futbalovom klube ?
V uplynulom futbalovom ročníku 2017/2018 sa
mužom až na poslednú chvíľu podarilo v nie celkom
vydarenej sezóne zachovať príslušnosť v VI. lige MO Oblasti. Počas letnej prestávky prišlo k výraznej
obmene a hlavne k omladeniu hráčskeho kádra.
Výbor FO sa tentokrát rozhodol vsadiť na mladých
hráčov prevažne z Trenčianskej Teplej. V aktuálnom
hráčskom kádri sú len 4 hráči pochádzajúci mimo našej
obce. Tabuľkové postavenie nie je lichotivé - muži napokon po jesennej časti aktuálnej sezóny obsadili posledné 15. miesto. Počas zimnej prípravy a následne
v jarnej časti ich teda čaká ešte veľa tvrdej práce.
Okrem družstva mužov a už fungujúceho mládežníckeho družstva „U11“ sa FO rozhodol od jesennej
časti prihlásiť do súťaží aj mladšie družstvo „U9“.
Získať nových záujemcov pre futbal v dnešnej dobe
vôbec nie je jednoduché ale napokon sa s vynaložením značného úsilia manažérky mládeže p. Pastorkovej s asistenciou p. Poláčka podarilo získať potrebný
počet detí. Spomínaná prípravka „U9“ si vo svojej
premiérovej sezóne viedla nad očakávania. V ligovej
tabuľke obsadila po polovici sezóny pekné 5. miesto.
V závere sezóny sa trénerom tejto prípravky stal M.
Ronec.
Staršia prípravka „U11“ si vo svojich stretnutiach
tiež viedla dôstojne ale výrazný futbalový progres zaznamenala až po zmene trénera. Družstvo prebral P.
Farkašovský. Toto družstvo skončilo po jesennej časti
napokon na 7. mieste. Obe naše mládežnícke družstvá
nezaháľajú a vo svojom futbalovom napredovaní pokračujú aj po skončení sezóny. Tréningy prebiehajú na umelej tráve a v telocvični ZŠ.

Prípravka „U11” sezóna 2018 / 2019

Prípravka „U9” sezóna 2018 / 2019
Od nasledujúceho súťažného ročníka 2019/2020
má FO v pláne vytvoriť aj tretie družstvo mládeže a to
družstvo „U13“. Preto aj touto cestou pozývame nových
mladých futbalistov, či už chlapcov alebo dievčatá, aby
sa ku nám pridali.
Na futbalovom štadióne máme v pláne
v roku 2019 vybudovať ochrannú sieť aj
za druhou futbalovou bránou, dobudovať
nové lavičky a starať sa o čistotu a poriadok na ihrisku, ktoré slúži pre nás
všetkých.
V mene FO mi dovoľte poďakovať
všetkým sponzorom - hlavne spoločnosti
ILLE a p. Ľuptákovi za zakúpenie nových
dresov pre prípravku, spoločnosti BISBUS za dopravu na stretnutia, pizzérii
U Zaka - p. Pastorkovej za občerstvenie
pre deti počas stretnutí, Obecnému
úradu Trenčianska Teplá, výboru FO
a dobrovoľníkom, ktorí sa úkor svojho
voľného času podieľali na fungovaní futbalu.
Všetkým obyvateľom našej obce prajeme
krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa
zdravia v roku 2019 a naším futbalistom lepšie výsledky ako v už pomaly sa
končiacom roku.
Spracoval: Martin Rýdzi, tajomník FO
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Blíži sa koniec roka a je čas poohliadnuť sa na činnosť
a dianie Trenčianskej elektrickej železnice. V tomto roku
sme naplánovali sedem tematicky ladených podujatí,
z čoho šesť už je za nami. Rovnako máme za sebou
úspešnú pravidelnú letnú víkendovú prevádzku, ktorú sme
tento rok začali netradične a to náhradnou autobusovou
dopravou. Príčinou bola oprava telesa cestného mosta
v obci Trenčianska Teplá, ktorá pôvodne nemala ovplyvniť
prevádzku električky. Žiaľ, až počas opravy mosta sa
ukázalo, že je v kritickom stave aj jedna z dvoch podpier
mosta. Bude musieť byť vymenená a dráha električky bola
prehlásená za vylúčenú z prevádzky. Samozrejme sme
ako náhradnú autobusovú dopravu využili náš autobus
a práve to nám ušetrilo veľkú časť finančných prostriedkov.
Nielen, že sme prišli o tržbu od cca 1500 návštevníkov,
ale naviac by sme museli zaplatiť za objednaný autobus
cca 1500 €. Napokon zle vyzerajúca prognóza opravy mosta aj vďaka ústretovosti stavebnej firmy a úsilia pri jednaniach pracovníčkami stavebného úradu obce Trenčianska
Teplá, dobre dopadla a po troch týždňoch električka vyšla
na trať a konečne robila radosť deťom, kúpeľným hosťom,
a turistom. Počas leta previezla 6182 cestujúcich, čo je
veľmi pekné číslo a ak by sme pripočítali podľa odhadu
z minulých rokov cca 1500 cestujúcich bolo by toto číslo
ešte krajšie.
Po spojazdnení dráhy sme sa pustili do plánovanej
opravy autobusu pred technickou kontrolou. Postupne
boli vymenené potrubia a hadice chladenia i kúrenia, boli
vymenené predné nástupné schody, vyvarené blatníky,
ošetrený rám autobusu, ošetrené dutiny rámu, vymedzené
vôle radiaceho systému, vyčistili sme interiér autobusu
a prístrojovú dosku sme uviedli do stavu ako prišla z výroby.
Týždeň po skončení pravidelnej letnej víkendovej
prevádzky sa na Trenčianskej elektrickej železnici prebehlo pri depe TREŽ podujatie pod názvom Električkou
na súťaž vo varení gulášu, kde sa síce zúčastnili len štyri
súťažné družstvá, ale porota mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní, nakoľko kvalita bola vyrovnaná. O zábavu bolo
postarané, do dobrej nálady zahralo a zaspievalo duo bratov Dobiášovcov a po dobrom gulášiku sa len „zaprášilo“.
Pre deti a návštevníkov boli pripravené atrakcie v podobe
jazdy na miniatúrnej železničke, živých koníkoch, v ťahačoch kamiónov a maľovanie na tvár.
Dňa 28. 10. 2018 TREŽ, n. o. v spolupráci so Spoločnosťou považskej dráhy, o. z. zorganizovala jazdy električky
pri príležitosti výročia ČSD. Napriek nie celkom správne
zostavenému cestovnému poriadku mimoriadnych vlakov,

ktoré mali nadväzovať na odchody električky, si na svoje
prišli aj kúpeľní hostia. V sobotu 24. 11. 2018 sa TREŽ,
n. o. na pozvanie zúčastnila dňa otvorených dverí SAD
Trenčín pri obchodnom centre Laugarício, kde sa prezentovala historickými autobusmi zo svojej zbierky. Podujatie
bolo úspešné a určite prospelo propagácii Trenčianske
elektrickej železnice ako takej. V interiéri autobusu sme
inštalovali fotografie na troch informačných paneloch,
ktoré sme pred výstavou doplnili osvetlením. Odprezentovali sme tak verejnosti opravu autobusu, od jeho kúpy
po dnešnú podobu, fotografie z podujatí a fotografie expozície útrob depa električiek.
Čaká nás posledné podujatie v roku 2018, Mikulášska
električka. Uvidíme, čo tento rok čerti „vyparatia“, ako
situáciu zvládne sv. Mikuláš a či tento rok darčeky nikto
neukradne. Ako to celé dopadne si napíšeme v budúcom
čísle občasníka.
Je po komunálnych voľbách a voliči rozhodli. Došlo
k zmene vedenia obce Trenčianska Teplá a aj mesta
Trenčianske Teplice. Zmeny sú aj v obecnom a mestskom zastupiteľstve. Verme, že aj nové zloženie v oboch
zastupiteľstvách bude pokračovať v úspešnej spolupráci
s Trenčianskou elektrickou železnicou a že do budúcna spoločne budeme rozvíjať spoluprácu a fungovanie
železničky ako takej. Za Trenčiansku elektrickú železnicu
prajeme novozvolenej p. starostke, p. primátorke a poslancom v oboch zastupiteľstvách veľa úspechov, energie
a trpezlivosti do ich práce. Toľko teda v skratke o dianí na
TREŽ.
Dušan Nosál, riaditeľ TREŽ, n.o.
foto: Inpulz Press

Betlehemské svetlo
Sú tu opäť Vianoce a znova príležitosť
Vás obohatiť a spojiť ľudí dobrej vôle
plamienkom lásky a pokoja.
Betlehemské svetlo prevezmeme na
železničnej stanici v Trenč. Teplej v sobotu 22. 12. 2018 z vlaku R605 Dargov s príchodom
o 11,41 hod., odkiaľ ho slávnostne prenesieme do miestneho farského kostola, kde sa bude udržiavať do štedrého
dňa.
Teplanskí skauti a skautky, budú toto svetielko pokoja
roznášať na Štedrý deň v čase od 9.00hod. 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 Trenč.
Teplíc. Betlehemské svetlo od nás putuje aj do Omšenia,
Dolnej Poruby, Motešíc, Krásnej Vsi, Slatiny nad Bebravou a do okolitých miest a obcí.
Týmto posolstvom, Vám všetkým ľuďom dobrej vôle,
členovia Slovenského skautingu zo srdca prajú krásne
a požehnané Vianočné sviatky, prežité zo svetlom v srdciach a všetko dobré v Novom roku 2019.
Skauti z Trenč. Teplej
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Vítanie Mikuláša 4. decembra 2018

Mikulášske posedenie ZO SZTP 8. decembra 2018

Redakcia Teplanského občasníka ďakuje všetkým, ktorí obohatili a spestrili občasník svojimi príspevkami.
Prajeme Vám krásne a požehnané vianočné sviatky a do nového roku veľa zdravia, šťastia a pohody.
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