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FS TEPLANKA

Veľká noc

Deň matiek

Po 2-ročnej pauze, počas ktorej sme
sa vôbec nestretávali ako členovia, len
si sem – tam zavolali a povzbudzovali
sa počas ťažkého obdobia, tešili sme
sa konečne, že sa spolu zídeme a Jožko
Johaník, naša legenda, nám zahrá na
harmonike a my si zaspievame.

Najväčší kresťanský sviatok – Zmŕtvychvstanie Krista Pána tento rok pripadol
na nedeľu 17. apríla 2022.

Druhá nedeľa v mesiaci máj už tradične
patrí našim mamám. V našej obci sme
tento krásny sviatok oslávili v nedeľu
8. mája 2022 o 15,00 hod. na miestnom
trhovisku. Slávnosť otvorila pani starostka
milým príhovorom adresovaným našim
mamám, babkám, prababkám či tetám.

... dokončenie na strane 2

... dokončenie na strane 6

Po slávnostných obradoch v kostole v miestnej časti Dobrá ako aj v kostole sv. Michala v centre obce návštevníkom zahrala
miestna dychová hudba Dobranka.

... dokončenie na strane 4
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Vážení spoluobčania,
máme za sebou prvý polrok 2022, ktorý sa z hľadiska rozvoja obce niesol v duchu rozpočtového
provizória, nakoľko obecné zastupiteľstvo neschválilo rozpočet na rok 2022 na začiatku roka
ale až na konci mája 2022. Dovtedy obec musela fungovať v akomsi „obmedzenom režime“. Školy
dostávali napriek nárastu cien elektriny, či potravín financie od obce iba vo výške podľa rozpočtu
z roku 2021. Spoločenské organizácie nesmeli čerpať dotácie vôbec, čo spôsobilo, že sa museli pozastaviť obecné aktivity napriek tomu, že po dlho očakávanom zrušení všetkých proti-pandemických
opatrení sa naopak očakával ich masívny rozvoj.
A tak sa stalo, že až do konca mája 2022
resp. začiatku júna 2022 nebolo možné
s výnimkou rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici J. Braneckého a parkoviska pri obecnom úrade, zrealizovať žiadne ďalšie investície. Dokonca ani po tomto
dátume sa mnohé investície nedokázalo
zrealizovať z dôvodu, že tieto neboli zo
strany obecného zastupiteľstva dodnes
schválené resp. neboli schválené v potrebnom rozsahu. A to napríklad okná
na Dome smútku v Trenčianskej Teplej
(navýšenie výdavkov oproti roku 2021),
rekonštrukcia oplotenia v MŠ, či rekonštrukcia WC v budove ZŠ. Hoci na tieto investície obecný úrad predložil obecnému
zastupiteľstvu konkrétny návrh na čerpanie
finančných prostriedkov zo zdrojov, ktoré
boli obci vyplatené z úspešných projektov
až vo výške 102.953,90 €, poslanci neprejavili potrebný záujem.
Obec vo svojom rozvoji závisí výlučne od
vôle orgánu obce, a tým je obecné zastupiteľstvo. Bez schválenia potrebných financií
poslancami obecného zastupiteľstva nie
je možné realizovať žiadne investície, nie
je možné stavať ani rekonštruovať ba nie je

možné ani zabezpečovať riadne a včas povinnosti, ktorých plnenie vyžaduje platná legislatíva. Napríklad podľa zmeny kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa majú byť za mesiac august (v mesiaci september) vyplatené
odmeny zamestnancom Materskej školy,
avšak žiadosť riaditeľky školy na navýšenie
financií zodpovedajúcich týmto odmenám
predložená na mimoriadnom zasadnutí
dňa 5. augusta 2022 nebola obecným zastupiteľstvom schválená. A takto by sa dalo
pokračovať vo výpočte aj ďalej keďže povinnosti kladené zo strany štátu na samosprávy sa neustále rozširujú a takmer „zo dňa
na deň“ menia a technicky nie je možné
ani hospodárne s každou zmenou v povinnostiach obce zvolať zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Otázka znie, prečo uvedené
problémy (napätý vzťah starostu a poslancov obecného zastupiteľstva) nemusel riešiť
predchádzajúci starosta obce. Odpoveď je
jednoznačná, a tým je fakt, že bývalý starosta obce mohol presúvať v rozpočte obce
z programu do programu neobmedzene
sumu 5.000 € (päťtisíc euro) avšak od roku
2020, na základe rozhodnutia obecného
zastupiteľstva (navrhovateľ Ing. D.Gallo),

Obnovenie činnosti FS TEPLANKA
... dokončenie z titulnej strany

Ale nestalo sa tak, pandémia síce prešla, ale zrejme zmenila aj
myslenie niektorých ľudí. Nevedeli sme sa takmer polroka dohodnúť, dokonca sa hovorilo v obci o zániku Teplanky.

Nakoniec odvahu nabrala pani Gallová Silvia, zvolala členky a členov Teplanky, a napodiv všetci veľmi radi prišli. Vedenie obce,
hlavne pani starostka JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová nám
veľmi vyšla v ústrety, či už ohľadom miestností, kde sa môžeme
stretávať, prišla nás privítať i povzbudiť. A tak FS Teplanka žije
a spieva ďalej. Podporili sme oslavy oslobodenia obce, i stavanie
májov a po prvýkrát sme spolu spievali na oslavách Dňa matiek
v našej obci.
V tomto období máme už za sebou úspešný koncert v Kolačíne
na akcii Varenie bryndzových halušiek, 17. júla 2022, spievame v rámci Hudobného leta v Novej Dubnici, 14. augusta
2022 sme pozvaní do Bánoviec nad Bebravou tiež v rámci Hudobného leta a 19. augusta spievame na výstave Agrokomplex v Nitre. Takže program vystúpení máme bohatý. Sezónu
plánujeme zavŕšiť 1. septembra 2022 na dni kroja v Banskej
Bystrici.

Tešíme sa, že môžeme rozdávať radosť s našimi teplanskými, ale
i ostatnými ľudovými piesňami. Takže Teplania, držte nám palce,
aby sme naďalej dôstojne reprezentovali našu obec, naše krásne
kroje i našu kultúru.
Ďakujeme.

môže starosta obce takto presúvať iba
sumu 500 € (päťsto euro)!!! Všetko čo presahuje sumu 500 € musí schváliť obecné
zastupiteľstvo. Pre takú veľkú obec akou je
Trenčianska Teplá (najväčšia obec v okrese
Trenčín) je takto znížený finančný limit pre
starostu obce pri zabezpečovaní riadneho
výkonu správy obce v zásade nemysliteľný.
Napriek vyššie uvedenému sa obec snažila
pracovať a poskytovať služby v rámci finančných možností a práve v aktuálnom vydaní teplanského občasníka Vám prinášame
sled spoločensko-kultúrnych podujatí za 1.
pol rok 2022 tak ako boli vnímané očami
„nášho“ fotografa.
Týmto by som chcela zo srdca poďakovať
pani Silvii Gallovej a Miškovi Krúpovi za
ich prínos pre rozvoj kultúry a spoluprácu
viacerých subjektov v obci ako aj členom
FS Teplanka a DH Dobranka ako aj všetkým, ktorí vzorne reprezentujú našu obec
a nedajú sa odradiť snahami neprajníkov.
Všetkým Vám patrí moja úcta a úprimná
vďaka. Prajem Vám všetkým veľa zdravia,
šťastia a rodinného i vnútorného pokoja.
starostka obce

77. výročie oslobodenia obce
Sa spýtajte,
ó, spýtajte sa materí,
či túžia za vojnou, keď deti uspávajú,
či túžia zas blúdiť od dverí do dverí
s batôžkom perín - k tým, čo strechu dajú!
Otcov sa spýtajte!
Tých otcov skúpej reči,
čo s tajnou pýchou rast synov sledujú či sa im chce do múk, hrôz a nebezpečí
rozbíjať svet, čo sami tak budujú!
Detí sa spýtajte!
Ich očiek ako studne...
Nuž?... kto si trúfa ich zavaliť pohromou?
Kto túži zbaviť ich matiek ruky vľúdnej,
priniesť im hlad a strach - dať trosky za domov!
Zeme sa pýtajte!
Zbitého jej tela,
rozrytých chotárov, vypálených miest...
Ó, tej sa pýtajte, či by vojnu chcela,
či chce piť našu krv, naše telá jesť...
Mária Rázusová-Martáková,
báseň „Všetkým, čo vojnu chcú“ – úryvok
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V utorok 26. apríla 2022 si vedenie obce na čele s pani starostkou JUDr. Mgr. Slavomírou Propperovou pripomenulo 77.
výročie oslobodenia našej obce.
Oslavy sa začali pri Pomníku padlých hrdinov Slovenskou hymnou, ktorú zaspievala FS Teplanka spolu s prítomnými hosťami.
Pani starostka predniesla príhovor, v ktorom pripomenula prítomným udalosti z 26. apríla 1945 a vzdala úctu a vďaku
padlým hrdinom položením venca na pietnom mieste. Pri kladení venca a po minúte ticha FS Teplanka peknými dojemnými
piesňami doplnila slávnostnú chvíľu.

V nasledujúcich minútach sa sprievod pozostávajúci z členov
obecného úradu i obyvateľov obce presunul k Pomníku padlých
rumunských vojakov. Na znak vďačnosti a úcty bol položený
k Pomníku pekný veniec za spevu FS Teplanka.
Česť ich pamiatke!

Pocta legendám
Obec Trenčianska Teplá zorganizovala 23. apríla 2022 hudobné popoludnie s názvom „Pocta legendám“.
Pozvanie prijal pán Maroš Bango z Bratislavy, nevidiaci spevák
s krásnym hlasom, spolu s manželkou, ktorá je tiež nevidiaca.
Manželov na ceste sprevádzala asistentka p. Katka Hudáková.
Keď vystúpil na javisko pán Bango s piesňou od Pavarottiho,
slávneho operného speváka, zostali sme v nemom úžase a so
slzami v očiach. To sme naozaj nečakali. Tak vrúcne a s citom
zaspievaná pieseň nás okamžite rozochvela. Ak by ste aj zatvorili
oči, nerozoznali by ste hlas a prednesenú pieseň.
Pán Maroš Bango v nasledujúcich minútach spieval piesne
a verne napodobnil hlasy našich legiend, a to Karola Duchoňa
a Karla Gotta. Vzdal im poctu svojím vystúpením. Odtiaľ ten
názov Pocta legendám. Hoci bol horúci jarný deň, spevák spieval
známe hity s radosťou a s citom hodinu a pol bez prestávky.
A my obecenstvo, spolu s ním.
Pán Bango Maroš má krásny a citom sfarbený hlas, ktorý dokáže
napodobniť hlasy a piesne známych a slávnych interpretov. Ako
sám povedal, tým, že je nevidiaci, Boh mu dal do vienka vidiace
empatické srdce a veľa citu. Preto piesne spieva zo srdca a obecenstvo to vycíti.
Po koncerte spevákovi a jeho manželke pani starostka JUDr. Mgr.
Propperová a p. Gallová odovzdali krásne kytice s poďakovaním
za úžasný zážitok. Keďže sa v našej obci manželia veľmi dobre
cítili, pán Maroš Bango prejavil prianie vrátiť sa do Trenčianskej Teplej a zaspievať krásne mariánske piesne 15. septembra
2022.
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Stavanie májov
Rok 2021 prešiel ako voda, a už tu máme 1. máj 2022. Po prvýkrát
sme v obci Trenčianska Teplá zdobili až tri máje: štandardne
jeden v centre obce a druhý v miestnej časti Dobrá, ku ktorým
sa po prvý krát pridal tretí v časti Príles.
Krásne ozdobený máj sa 30. apríla, v sobotu, o 15:00 hod. začal
stavať po prvýkrát v Prílese, kde už boli pripravení hasiči so žeriavom a všetkým, čo je potrebné na postavenie mája. Občania
Prílesa s radosťou privítali túto aktivitu a novozavedenej tradícii
sa potešili, srdečne privítali vedenie obce na čele s pani starostkou JUDr. Mgr. Slavomírou Propperovou a členov FS Teplanka,
ako aj členov miestneho dobrovoľného hasičského zboru. A keď
Jožko Johaník, náš harmonikár, spustil veselé pesničky, spievali
spolu s nami. O dobrú náladu nebola núdza. Po krátkom občerstvení nielen výbornými koláčikmi a po postavení mája sa aktivity presunuli do centra našej obce pri obecný úrad. Krásne
farebné stuhy plápolali na vysokom máji, členovia FS Teplanka
a dychovej hudby Dobranka prispeli k výbornej nálade. Dokonca
sa aj tancovalo a čo to na zdravie popilo. V miestnej časti Dobrá
bolo stavanie mája zavŕšené pre verejnosť tak ako každý rok pri
hlavnej ceste. Slávnostná nálada nechýbala ani tu. DH Dobranka
hrala ostošesť a FS Teplanka spievala do taktu.
A takto, hoci trochu unavení, ale v dobrej nálade, sa všetci
účinkujúci pobrali do priestoru „starej školy“ v Dobrej, kde na
nich čakalo milé pohostenie. Príslušníci miestneho dobrovoľného
hasičského zboru boli zase pozvaní na krátke pohostenie do
miestneho hostinca, kde sa oslavy neformálne ukončili pri kofole
a kávičke, poďakovalo sa za pomoc a ochotu našim hasičom, bez
ktorých si takéto akcie nevieme v obci predstaviť.
Chlapci ďakujeme!

8. máj - Deň matiek

... dokončenie z titulnej strany

V programe ako prví vystúpili naši najmenší – žiaci z miestnej
Materskej školy vrátane miestnej časti Dobrá. Krásne piesne
i scénky detí vohnali slzičky do očí nejednej mame. Vďaka patrí
pani riaditeľke, pani učiteľkám ako aj všetkým zamestnancom,
ktorí s trpezlivosťou a láskou pomáhajú vychovávať naše detičky.
Detičky ako aj ich mamičky či rodinní príbuzní dostali sladké
občerstvenie a pani učiteľky dostali ako prejav vďaky krásne
ručne vyrábané blahoželania z rúk pani starostky.
Pre naše mamy zahrali na hudobných nástrojoch deti zo Súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčianskej Teplej a ukázali svoje talenty, na ktoré môžu byť právom hrdí. Mažoretky v krásnych
kostýmoch veľmi dobre zvládli ťažkú zostavu. Slávnosť venovanú mamám zakončila FS Teplanka peknými piesňami. Pri nich
si určite každý z prítomných predstavil tú svoju mamu, milú,
nežnú, pracovitú, láskavú. Tú, ktorú nosí vo svojom srdci.

Všetkým mamám želáme hlavne pevné zdravie, veľa lásky a žiadne vrásky pri ťažkom, ale zároveň najkrajšom povolaní ženy.
Na záver oslavy matiek prebehol detský majáles. Deti sa vyšantili
a vytancovali do sýtosti a súťaž v tancovaní vyvrcholila v korunovácii kráľa a kráľovnej tanečného parketu.
Pán Pavol Liška z Opatovej výborne ozvučil pódium, hral deťom známe piesne
a za jeho trpezlivosť mu patrí veľká vďaka.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili
o výborne zvládnutú akciu, najmä našim
detičkám, ich rodičom, tanečníkom
a súťažiacim, vďaka ktorým stále platí, že
„teplanske deti sú super deti“.
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Uvítanie detí do života
Tak ako každý rok obecná matrika pamätá aj na najmenších
obyvateľov našej obce. Dňa 28. júna 2022 o 13:00 hod. pripravila obec na obecnom úrade slávnostné uvítanie detí do života
ako občana našej obce. Tento rok to bolo celkom 26 detí.
Detičky s rodičmi privítala pani starostka JUDr. Mgr. Slavomíra
Propperová a odovzdala zákonným zástupcom detí finančný
dar vo výške 50 Eur, ktorý im bude pripomínať túto nevšednú
chvíľu. Rodičia sa zapísali aj do kroniky obce ako aj do zápisnice,
ktorej hodnovernosť zabezpečovala referentka matriky - pani
Ing. Jarmila Svitanová. Mamičky dostali peknú ružičku. Slávnostnú chvíľu umocnila zarecitovaná báseň i hudba a hra na flaute,
ktorú zabezpečila miestna Základná súkromná umelecká škola.
Krásne predstavenie predviedli žiaci z Materskej školy z miestnej
časti Dobrá, za čo dostali od pani starostky aj pozvánku na veľkú
zmrzlinu u miestneho zmrzlinára.
Našim najmenším želáme šťastné krôčiky v ich živote a rodičom
veľa zdravia a šťastia a hlavne trpezlivosti.
Stela Malovcová • Máša Štefkovičová • Alexander Stránský • Stela
Kapková • Andreas Janík • Izabela Kutišová • Tereza Kormancová
• Mathias Panóc • Filip Lauko • Linda Dobiašová • Dominik Bujna
• Miriam Lajchová • Kamila Bulková
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Veľkonočné sviatky v našej obci
... dokončenie z titulnej strany

Pohostenie domácimi „svadobnými“ zákuskami zabezpečil obecný úrad a členky FS Teplanka v krásnych teplanských krojoch
roznášali pohostenie. Evidentne chutilo všetkým, lebo zákusky mizli jedna radosť.
Veľkonočný pondelok je posledným dňom veľkého týždňa a je
spojený predovšetkým s oblievačkou a šibačkou. Namočenie
dievčat mládencami do potoka, postriekanie voňavou vodou,
poliatie vedrom či vodou z hrnčeka sa považovalo za očistné,
plodonosné a malo dievčatám na celý rok zabezpečiť zdravie.
A ako vyzerala veľkonočná oblievačka a šibačka v Trenčianskej Teplej v roku 2022? Mládenci zaodetí aj s podporou obecného úradu v teplanských krojoch so spevom a s harmonikou
na koči povyťahovali z domov dievčence a s plnými vedrami
ich dobre pooblievali a vyšibali. Výskajúce dievčence, mokré
a doslova dych-lapajúce si ešte zatancovali s chlapcami a nakoniec šibačov pohostili.
Teplanskú šibačku a oblievačku štandadne zachytili viaceré
média, dokonca bola obec prezentovaná v televízii ako dedinka,
kde sa snažíme udržiavať slovenské tradície.
Takto aktívnym teplanským slobodným mládencom ešte raz
zo srdca ĎAKUJEME.
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Život v materskej škole
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Život v materskej škole
V školskom roku 2021/2022 Materská škola poskytla bohatú
a pestrú ponuku aktivít pre všetky deti materskej školy. Pre
predškolákov sme zorganizovali korčuliarsky kurz a plavecký
výcvik. Svoje pohybové zručnosti si zlepšili na kurze Tanečníček
a Obratníček. Zároveň mohli navštevovať kurz anglického jazyka. Počas celého školského roka mali deti možnosť zúčastniť sa
divadelných a hudobných predstavení: Zahrajko, Smiech je najlepší liek, Eko divadielko Malý princ, Klaun, Divadlo o Jankovi
Polienkovi, Divadlo Dobrý deň pán učiteľ. Do MŠ zavítalo Mobilné planetárium So zvieratkami o vesmíre a Mobilné oceanárium, kde deti získali zábavnou formou vedomosti a poznatky
o vesmíre a podmorskom svete.
Materskú školu navštívili policajti, hasiči a vojaci, ktorí oboznámili
deti s praktickými ukážkami súvisiacimi s ich profesiami. Deti mali
počas roka 3 besiedky: vianočnú, ku Dňu matiek a predškoláci
aj rozlúčkovú. Deti z elokovaného pracoviska Dobrá uvítali deti
do života na Obecnom úrade básničkami a pesničkami pre najmenších obyvateľov Trenčianskej Teplej. Svoje mozgové bunky si
deti precvičili na logickej olympiáde. Na bosonohej olympiáde
zase zdolávali rôzne prekážky bosými nohami. V rámci výtvarnej
súťaže ,,Mesto, ktoré by som rád navštívil“ deti vyhrali výtvarné
pomôcky a víťazné práce detí sa dostali do kalendára. Spolupracovali sme so Spojenou školou internátnou, v ktorej si deti vyrobili z keramiky krásne výrobky.
V rámci projektu ,,Múdre hranie 2“ sme do elokovaného pracoviska Dobrá zakúpili didaktické pomôcky a knižky pre deti. Do Dobrej sme zakúpili nový nábytok, do Teplej nové stoličky a stoly do
jedálne. Školský dvor bol obohatený o nové športové náradie:
trampolínu a hojdačky. V rámci projektu ,,Pomocný vychovávateľ
v materskej škole“ sme zamestnali dve pomocné vychovávateľky,
z ktorých jedna prekladala ukrajinským deťom do slovenčiny
a učila ich slovenský jazyk.
Na konci školského roka všetky deti absolvovali dva koncoročné
výlety: električkou o Trenčianskych Teplíc a autobusom na
Gazdovstvo Uhliská, kde si mohli pohladkať a nakŕmiť rôzne
zvieratká pod vedením lektora. Vyvrcholením školského roka
2021/2022 bolo slávnostné ukončenie na školskom dvore za
účasti pani starostky JUDr. Mgr. Slavomíry Propperovej, ktorej
ďakujeme za kvety a finančné poukážky pre každého zamestnanca. Všetkým čitateľom prajeme príjemnú dovolenku a zaslúžený
oddych.
Mgr. Marianna Tomeková
Riaditeľka MŠ Trenčianska Teplá

Cyklistický chodník v našej obci
Dňa 6. júna 2022 bolo symbolickým otvorením zavŕšených
takmer osem rokov úsilia o vybudovanie cyklistického chodníka prepájajúceho obec Trenčianska Teplá s hranicou katastrálneho územia Trenčianskych Teplíc. Vďaka partnerstvu našej
obce s mestom Valašské Klobouky sa na projekt Na kole blíže
k lázním podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Z celkových výdavkov na projekt vo výške
550.284,43 € bolo obci za oprávnené uznaných 440.743,58 €.
Cyklisti sa môžu územím našej obce presunúť k svojmu cieľu
v krásnom prostredí a hlavne bezpečne mimo frekventovanej
cesty pre motorové vozidlá.

V júni sme na projekt nadviazali a začali v spolupráci
s mikroregiónom Valašské Kloboucko realizovať mikroprojekt,
vďaka ktorému pribudne pri cyklistickom chodníku odpočívadlo.
Uskutočnili sa tiež vstupné rokovania, ktorých výsledkom má byť
príprava projektu prepojenia centra obce s Vážskou cyklomagistrálou v súlade s Plánom udržateľnej mobility krajského mesta
Trenčín, na ktorého príprave sa obec v roku 2019 podieľala.

35. výročie založenia
Spojenej školy internátnej
v Trenčianskej Teplej.
Dňa 28. Júna 2022 Spojená škola internátna oslávila 35.
výročie svojho založenia. Slávnosť bola spojená s workshopom „Tvorba inkluzívnej kultúry školy“. Pani riaditeľka Mgr. Eva
Ševčíková na oslavu tohto vzácneho výročia pozvala hostí či už
z Úrady vlády SR, prednostu z Okresného úradu v sídle kraja
Trenčín, vedenie Obecného úradu v Trenčianskej Teplej, riaditeľku MŠ, ale i bývalých žiakov a učiteľov školy. Na stretnutí nechýbal FS Teplanka, s ktorou má Spojená škola internátna veľmi
dobré vzťahy už 10 rokov.
Pani riaditeľka po uvítacom príhovore oboznámila hostí s históriou a poslaním školy napríklad aj slovami: „Sme spojená škola internátna, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zdravotne
znevýhodneným deťom a mládeži s ľahkým, stredným a ťažkým
mentálnym postihnutím“.
Ako vidieť z uvedeného, od roku 2012, kedy sa stala riaditeľkou tejto školy pani Mgr. Eva Ševčíková, spravila obrovský kus
práce, za čo jej právom patrí veľká vďaka. Samozrejme bez práce
ochotných a láskavých učiteliek, vychovávateliek a ďalšieho nepedagogického personálu by to nešlo.
Pani starostka obce JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová poďakovala pani riaditeľke za doterajšiu prácu z hľadiska šírenia dobrého
mena našej obce, v príhovore vyzdvihla veľkú obetavosť pani
riaditeľky a celého personálu školy, nakoľko svoje životy venujú zdravotne znevýhodneným deťom, pričom do tohto procesu
zapájajú viaceré organizácie v obci, vrátane FS Teplanky, Skautov,
Matice slovenskej, miestnej materskej a základnej školy a nezabúdajú ani na šírenie kultúry, osvety a dobra medzi ľuďmi v našej
obci. Pani starostka i pani Gallová za FS Teplanka odovzdali na
znak vďaky a úcty pani riaditeľke veľký darčekový kôš i krásnu
kyticu.
Na koniec slávnosti pani Gallová ako vedúca FS Teplanky v príhovore pripomenula niekoľkoročnú spoluprácu FS Teplanky a Spojenej školy internátnej. „Deti zvuk harmoniky milujú, veľmi radi
spievajú, i tancujú, takže na vystúpeniach či už jubileách, benefičných alebo vianočných koncertoch sa s deťmi stretávame
a spoločne si zaspievame.“ Bolo tomu tak aj pri tomto výročí,
deti boli oblečené v krásnych krojoch, členky Teplanky tiež, a tak.
na záver stretnutia hosťom spoločne zaspievali pár veselých
pesničiek.
Ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Eve Ševčíkovej za pozvanie a prajeme je do budúcna hlavne pevné zdravie, dobrých a ochotných
ľudí okolo seba, aby sa jej splnili všetky plány, ktoré má, či už
v súkromí alebo v škole.
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35. výročie založenia
SŠI v Trenčianskej Teplej.

Cyklistický chodník v našej obci
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Ukončenie školského roku v MŠ 2021/2022
Dňa 30. júna 2022 pri príležitosti ukončenia školského roku
2021/2022 navštívila starostka JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová i s pani Gallovou miestnu MŠ. Osobne poďakovala pani
učiteľkám i všetkým zamestnancom za ich náročnú prácu.
Deti - predškoláci sa lúčili so škôlkou a zaspievali nám na dvore
MŠ pekné pesničky na rozlúčku. Od 1. septembra budú z nich
školáci.
Pani riaditeľka sa zaujímala o FS Teplanku, keďže bola jedným
z hostí na oslavách 35. výročia Spojenej školy internátnej a videla nás spievať s deťmi. Zaujímala sa o spoluprácu s Teplankou,
a pani Gallová ako vedúca FS sa zas zdôverila s myšlienkou od
septembra založiť v obci detskú FS Teplanček.

Pani riaditeľke i zamestnancom škôlky bol odovzdaný malý
darček a pekný kvietok ako poďakovanie a na záver aspoň
spoločné foto.
V MŠ Dobrá nás tiež srdečne privítali pani učiteľky, ale i detičky.
V trošku stiesnených pomeroch (v jednej triede sú deti od 2 do 6
rokov), čo je náročné aj na výuku i výchovu, ale deti – predškoláci mali pre nás tiež pripravené piesne na rozlúčku so škôlkou.
Všetky sa tešili do školy.
Pani učiteľkám i zamestnancov MŠ Dobrá tiež boli odovzdané
malé darčeky a kvetinka ako poďakovanie za ich záslužnú prácu
počas školského roka.

Memoriál Petra Gjabela
Posledné pekné ceny, ktoré do súťaže venoval aj miestny Obecný úrad a Považský cukor Tr. Teplá pre troch najlepších v každej
z deviatich kategórií si víťazi prebrali v nedeľu podvečer o 18:00
hod.
Veľká pochvala patrí aj p. Hudecovi Jánovi, p. Pružincovi Romanovi a p. Svitanovej Jarmile za zvládnutie tohto nezabudnuteľného podujatia.
Všetkým želáme športu zdar!

Dňa 30. apríla a 1. mája 2022 sa konal v Trenčianskej Teplej
32. ročník memoriálu Petra Gjabela.
Po dlhej covidovej prestávke počet účastníkov prekonal pôvodné
očakávania.
Organizáciu súťaží pre 109 mužov a 16 žien počas dvoch dní
domáci usporiadatelia zvládli k plnej spokojnosti. Vážnosť podujatiu dodala svojou účasťou na zahájení aj starostka obce JUDr.
Mgr. Slavomíra Propperová, ktorá turnaj slávnostne otvorila
a poďakovala všetkým prítomným športovcom z celého Slovenska za účasť na tomto športovom podujatí.
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Pozemky pod miestnymi
komunikáciami
Pozemky pod miestnymi komunikáciami treba raz
a navždy vysporiadať za náhradu.
MY - Trenčianske noviny v článku zo dňa 10. mája 2006 uviedli
okrem iného, že „Mnohé obce a mestá na Slovensku majú nevysporiadané pozemky pod miestnymi komunikáciami“. Na tomto
by nebolo nič zarážajúce, keby ďalej v článku z roku 2006 nebolo
uvedené nasledujúce znenie.
„Týmto problémom sa zaoberajú aj na Obecnom úrade
v Trenčianskej Teplej. Podľa Miroslavy Gajdošíkovej nemajú majetkovo vysporiadané niektoré úseky pod miestnymi komunikáciami, ale budú sa problému venovať vzhľadom na to, že obec
potrebuje kompletne rekonštruovať tieto úseky ciest.“
Píše sa rok 2022 a pokus vedenia obce o postupné vykupovanie
pozemkov pod miestnymi komunikáciami od občanov narazilo na problém obecného zastupiteľstva, ktoré rozhoduje o nakladaní s majetkom obce.
Počas rokov 2020 až 2021 sa podarilo odkúpiť pozemky pod
chodníkom na ulici Žilinskej, ako aj pod miestnou komunikáciou
na ulici Podhájska, pričom sa jednalo vzhľadom na rapídny
nárast cien na trhu s nehnuteľnosťami iba za ceny symbolické.
„Obec má morálnu povinnosť voči svojim občanom majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod obecnými stavbami,
a to za primeranú náhradu. V tejto veci je potrebné vychádzať
z čl.20 Ústavy Slovenskej republiky a čl.11 Listiny základných
práv a slobôd, keďže sa jedná o obmedzenie vlastníckych práv
občanov zo strany obce“ uviedla starostka obce.
Starostka obce upozornila, že sa nebude jednať o obyčajné
zmluvy. Aby obec ušetrila na poplatkoch do katastra, plánuje využiť formu hromadných zmlúv s desiatkami vlastníkov. Pri týchto
sa napr. pri devätnástich vlastníkoch neplatí devätnásť poplatkov, ale iba jeden, pričom aj tento sa dokáže znížiť na 51 € namiesto 66 €.

Rozprávkový les - Dobrá
My, z OZ Dobrí Dobrania, sme veľmi šťastní, že sme sa po
dlhých dvoch rokoch mohli opäť stretnúť so všetkými našimi
priateľmi a priaznivcami na Rozprávkovom lese 2022, usporiadanom v miestnej časti Dobrá.
Zhruba trojkilometrový pochod rozprávkovým lesom sme museli
pre nepriazeň počasia veľmi rýchlo presunúť do našej dediny.
Tento variant sme už otestovali v minulých rokoch, takže každý
vedel čo robiť aby sme stihli všetko pripraviť včas, ešte pred
príchodom prvých návštevníkov.
Vchod do rozprávkovej dediny bol na parkovisku spoločnosti
Leoni, kde im čakanie spríjemňovalo množstvo hier a rôznych
zábavných aktivít. Prvé stanovisko privítalo deti rozprávkou
O Jankovi a Marienke. Zaujímavosťou je, že protagonisti tejto
rozprávky sú už deti členov nášho združenia.
Pri hasičskej zbrojnici, deti pomáhali hľadať zatúlané ovečky
Kubka a Maťka, potom si s Patom a Matom vyrobili originálne
medaile z dreva a s Majstrom N vykonali rôzne pokusy a mohli
ochutnať žabí sliz. Na poslednom stanovisku si museli deti potrápiť hlavičky hádankami Ferda mravca.
Odmenou za zdolanie všetkých úloh bol sladký balíček, vozenie
na koňoch, maľovanie na tvár a množstvo hier, ktoré na nich
čakali v cieli.
Veľmi nás potešilo množstvo detí, ktoré prešlo rozprávkovou
dedinou. Ich počet bol ohromných 164 detí. Skvele sme si užili
tento deň a už teraz sa tešíme na Dobranské hody, ktoré sa uskutočnia 17.-18. septembra 2022, na futbalovom ihrisku v miestnej časti Dobrá.
Tešíme sa na stretnutie s Vami, OZ Dobrí Dobrania :)

Usporené prostriedky tak ostanú obci. Náklady na vypracovanie
takýchto zmlúv sú pre obec toho času tiež nulové.
Počas mesiaca AUGUST 2022 si môžu občania prihlásiť svoje
ponuky na odpredaj pozemkov do vlastníctva obce na tlačive,
ktoré je k dispozícii na internetovej stránke obce ako aj v budove Obecného úradu na prízemí – vstupná chodba.
Pomoc pri vyplnení tlačiva Vám bude poskytnutá v kancelárii č.1
na prízemí Obecného úradu.
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