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Fašiangy, Turice, Veľká noc ide....
Sviatky jari sú tu. Nielen ľudia, ale i príroda a zvieratá si
túto zimu užili. Celý január nás sužovali vysoké mrazy, zima
nepríjemne ukazovala, aká dokáže byť. Dnes, keď sa prebú−
dza príroda, vidíme, aké škody narobila a čo spôsobila. Me−
nej odolné rastliny, stromy vymrzli, ľudia a zvieratá čakali na
teplejšie slniečko oveľa intenzívnejšie, ako inokedy.
Po januári prišli fašiangy, ktoré prebehli veľmi rýchlo a po
pôstnom období stojíme pred veľkonočnými sviatkami. Príro−
da sa konečne prebudila, jarné slniečko ohrieva oveľa inten−
zívnejšie, no a spomienky na vysoké mrazy sú minulosťou.
Tak rýchle, ako prišli sviatky jari nám beží i rok. Obec má
za sebou prvý kvartál, postupne napĺňame úlohy stanovené
na prvý štvrťrok.
Schválením záverečného účtu obce za rok 2016, ako
i nasmerovaním zostatkových finančných zdrojov môžeme
postupne rozbehnúť ďalšie úlohy a práce v obci. Uzatvorili
sme finančný a hospodársky rok 2016 s kladným výsledkom
hospodárenia. Prebytok rozpočtu bol viac ako 160 tis. Eur.
Je to i vďaka tomu, že sa nám darí zohnať mimorozpočtové
zdroje financovania, a tým šetríme prostriedky z vlastného
rozpočtu. Tak to bolo i minulý rok. V dnešnej dobe zohnať
finančné prostriedky na pokrytie našich požiadaviek je veľmi
komplikované, no potrebné. Obec nemá financie na všetky
aktivity. Nevadí mi, že si to nevšimli i niektorí poslanci obec−
ného zastupiteľstva. Budem to robiť i v tomto roku.
Už koncom roka som Vás informoval o úlohách, ktoré nás
čakajú. Z pohľadu investícií chceme najmä pre nové územia
s bytovou výstavbou riešiť inžinierske siete. Nové komuniká−
cie chceme riešiť cestou úveru, ako i z mimorozpočtových
zdrojov. Celková potreba finančných prostriedkov je viac ako
2 mil. Eur, preto je potrebné rozložiť uvedenú úlohu do viac
rokov. V súčasnosti sa pripravuje celkový zámer realizácie.
V koncepcii bytovej politiky sme postupne prešli z budova−
nia obecných bytov do individuálnej bytovej výstavby. Rozvo−
jové územia sa postupne naplňujú novými domami. Veľa ob−

Fašiangy a oceňovanie detských masiek
V sobotu 26. februára sa na obecnom trhovisku konali
tradičné fašiangové oslavy v našej obci. Začali sa sprievo−
dom masiek spolu s dychovou hudbou Dobranka a folklór−
nym súborom Teplanka. Program prebiehal na obecnom trho−
visku, kde sa striedali „naši“ spolu s ľudovou kapelou Huncú−
ti z Kostolnej. Teplanskí skauti si okrem masiek pripravili aj
pekný fašiangový program.
Súčasťou programu bolo ocenených 5 najkrajších detských
masiek:
Pavlínka Goláňová – jaskynné dieťa
Matúš Majcher – kominár
Rastislav Kaštier – vodník, Zahrajko
Maximilián Kapko – čert
Dominika Hrvolová – Šipková Ruženka
Ocenené deti obdržali darčeky a sladkú odmenu, ktorú
taktiež dostali všetky detské masky.
Na záver podľa starého zvyku sa symbolicky pochovala
basa. Tento rituál sa nezaobišiel bez náreku plačiek a vese−
lej muziky.
Referát kultúry OcÚ
(ilustračné foto na stranách 1 a 8)

čanov si upravilo svoje domy, vzhľad obce sa v tomto ohľade
zmenil k lepšiemu. V súčasnosti však máme viac ako 150
žiadostí na obecné byty, čo ma prekvapilo. Aj s touto otázkou
je potrebné sa vážne zaoberať a prehodnotiť uvedený stav.
Obec sa i v tomto roku bude uchádzať o finančné zdroje
z mimorozpočtových zdrojov. Pripravili, spracovali a podali
sme projekty na zateplenie materskej školy, podali sme pro−
jekt na nákup komunálnej techniky pre zberný dvor obce, ako
i projekt na cyklotrasu. Verím, že sa nám podarí zabezpečiť
uvedené projekty až do realizácie, čím by sme ušetrili finanč−
né prostriedky z rozpočtu obce. Spolufinancovanie uvedených
projektov je 5 %, čo obec dokáže prefinancovať z vlastných
zdrojov.
Chceme i tento rok pokračovať na úprave verejného osvet−
lenia, predovšetkým ulica Teplická a M. R. Štefánika.
Úloh, najmä tých drobných, je veľa. Na tie veľké, finančne
náročné sú potrebné mimorozpočtové prostriedky, aby sme
maximálne pokryli požiadavky na celý rok. Z ďalších úloh
treba spomenúť doplnenie zelene v obci, ako i obnova do−
pravného značenia, najmä vodorovného. Zápasíme s archí−
vom na obci, aby sme uchovali dokumentáciu a iné dôležité
dokumenty, ktoré už nepotrebujeme. Konečne sa podarilo
vyčleniť finančné zdroje na jeho rozšírenie.
V remíze električiek chceme zabezpečiť obnovu kúrenia.
Kotolňa na koks už nefunguje, rekonštrukcia kúrenia si vyža−
duje nemalé finančné náklady. V tomto objekte remízy sme
začali naviac s vnútornými úpravami priestorov pre múzeum.
Naša električka je atrakciou, no i na jej chod bolo treba vyčle−
niť ďalšie finančné prostriedky.
V atmosfére pokoja a pracovnej pohody sme schopní za−
bezpečiť rozvoj obce, ako i získavať najmä finančné prostried−
ky na realizáciu úloh, ktoré sme si stanovili.
Dovoľte mi, zaželať Vám pokojné veľkonočné sviatky, veľa
zdravia a pohody nielen počas sviatkov, ale i po celý rok
Ing. Milan Berec, starosta obce
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OBEC A JEJ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V živote obce i každého jej obyvateľa skončila epizóda roku
2016, ktorý postupne hodnotíme či už z pohľadu obce, jednotli−
vých spoločenských organizácií a nás − všetkých občanov. Pre
každého z nás uplynulý rok priniesol niečo iné, niečo dobré,
niekedy i to horšie, ale všetkých nás naštartoval do nového
roku snáď len k tomu lepšiemu.
Našu trpezlivosť a porozumenie preverili hneď prvé dni ja−
nuárové. Bohatá nádielka snehu, zamrznuté a zľadovatelé cesty,
či chodníky s ktorými sa museli popasovať naši pracovníci pri
zimnej údržbe prinášali rôzne situácie. Niekedy prehnané po−

NAŠI DARCOVIA KRVI

Darovanie krvi je vysoko humánny čin, pri ktorom sa zdravý
jedinec slobodne rozhodne odovzdať svoju krv na jej ďalšie
vyšetrenie a spracovanie na jednotlivé transfúzne lieky. Krv je
životodarná tekutina, ktorá zásobuje tkanivá a orgány nielen
kyslíkom, ale aj potrebnými živinami. Jej jedinečnosť spočíva
v tom, že sa nedá ničím nahradiť. Na operačnom stole preto
život pacienta často krát závisí aj od dostatočných zásob trans−
fúznych prípravkov. Hoci kritériá darcovstva spĺňa až 25% oby−
vateľstva, pracoviská transfúznych staníc navštevuje len asi 5%
populácie. A to aj napriek tomu, že darovaním krvi sa organiz−
mus stáva odolnejším a ľahšie prekonáva krízové situácie.
V našej obci máme mnohých pravidelných darcov krvi, aj
tých, ktorí pochopili význam darovania krvi a rozhodli sa pravi−
delne darovať tento nenahraditeľný liek bez nároku na odmenu.
Územná rada Slovenského červeného kríža im za opako−
vané darovanie krvi udeľuje vzácne vyznamenanie – plaketu
prof. MUDr. Jánskeho a MUDr. J. Kňazovického. Podmienky
na udelenie týchto plakiet sú:
• Bronzová plaketa – ženy aj muži 10 za odberov
• Strieborná plaketa − ženy aj muži za 20 odberov
• Zlatá plaketa − ženy za 30 odberov, muži za 40 odberov
• Diamantová plaketa − ženy za 60 odberov, muži za 80
odberov
• Kňazovického medaila – ženy za 80 odberov,
muži za 100 odberov.
Z našej obce v roku 2016 darovali krv nasledujúci občania:
Kňazovického medaila
Libor Hošták
Zlatá plaketa
Anton Jakúbek
Strieborná plaketa
Ing. Michal Masár
PhD. Elena Kabitskaya
Michal Chovanec
MUDr. Zuzana Hoštáková
Tomáš Bielik
Bronzová plaketa
Peter Podhorský
Mgr. Petra Anetová
Daniela Bočincová
Ing. Jaroslav Malko

POZVÁNKA

Obec Trenčianska Teplá a Trenčianske osvetové stredisko
v Trenčíne vás pozývajú na multižánrový festival

TEPLANSKÁ MÁJOVÁ POHODA
27. mája 2017 o 15.00 hod. obecné trhovisko
Program: ŽENSKÉ TRIO KRAJKA, DH DRIETOMANKA,
HELENA VRTICHOVÁ

Hudobná skupina HEX
Zmena programu vyhradená!

žiadavky a netrpezlivosť niektorých občanov, niekedy zas po−
núknutá pomoc a spolupráca pri zabezpečovaní bezpečnej
priechodnosti komunikácií. Drte po posype zľadovatelých plôch
zostalo veľa, no veľa zostalo i pozostatkov exkrementov po
domácich miláčikoch, ktoré síce sneh schoval, ale s prícho−
dom teplého slniečka tieto pozostatky riadne „prekukli“ na na−
šich verejných priestranstvách. Často sa zamýšľam nad tým, či
majiteľom psíkov nie je hanba voči ostatným spoluobčanom
nechávať takého znečistené plochy. Asi nie. Hlavne, že doma
majú čisto! Ale aby som všetkým nekrivdila – skutočne stretá−
vam i takých občanov, ktorí do vreciek zodpovedne pozbierajú
exkrementy po svojich psíkoch a odhodia ich tam, kde patria.
Sme proste rôzni. Takí, ktorým nezáleží na obci v ktorej žijú
a životnom prostredí vôkol nás, ale viac je takých , ktorí chcú
žiť v peknej, čistej a upravenej obci a preto hneď s príchodom
teplých a slnečných dní upravujú okolie svojich príbytkov a sú
nám tak nápomocní pri udržiavaní poriadku na verejných
priestranstvách. Niektorí nám zase narobia problémy znečiste−
ním priestorov poza obec (ul. Vážska, lesné cesty...) Práce nás
čaká skutočne veľa, či už je to pri likvidácii a prerezaní pre−
stárlych stromov a kríkov na verejných obecných plochách, ale
najmä pri čistení komunikácií od drte.
Vážení spoluobčania, verím, že spoločnými silami sa nám
podarí vyčistiť a upratať všetky verejné priestranstvá, ako i udr−
žiavať a skrášľovať celú našu obec aby zostala tou „Perlou Po−
važia“, ako bola i v minulosti. Všetkým vám prajem veľa radosti
z krásnej čistej obce a hlavne tiež s príchodom veľkonočných
sviatkov ich pokojné, požehnané a milostiplné prežitie.
RNDr. Zuzana Sklenárová, prednostka OcÚ

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom,
že v dňoch
10.5.2017 (streda) v čase od 7.30 – 17.00 hod.
11.5.2017 (štvrtok) v čase od 7.30 – 15.00 hod.
12.5.2017 (piatok) v čase od 7.30 – 12.00 hod.
sa uskutoční
vo dvore Obecného úradu v Trenčianskej Teplej
a vo dvore Starej školy v m. č. Dobrá

ZBER NEBEZPEČNÝCH
ODPADOV
− obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
(obaly od farieb, lakov a pod.)
− žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
(neónové trubice, výbojky, fotoblesky, úsporné žiarivky)
− vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky (chladničky, mrazničky)
− oleje a tuky
(motorové oleje, ropné látky)
− batérie a akumulátory
(olovené batérie a akumulátory)
− vyradené elektrické a elektronické zariadenia
(televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kopírovacie
zariadenia, telefóny, práčky, umývačky riadu, elektrické
sporáky, mikrovlnné rúry, fritézy, hriankovače,
kávovary, mlynčeky)
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Nadšenci kultúry a športu alebo Dobrí Dobrania ?
Nadšencov kultúry a športu z Dobrej už iste všetci poznáte
vďaka mnohým podujatiam, ktoré sme pre vás v uplynulých
rokoch pripravovali, ako napríklad Dobranské hody, Rozpráv−
kový les, Trojkráľovú opekačku, či 900. výročie obce Dobrá.

Čo však iste neviete je, že sme sa koncom roka 2016
pretransformovali z „anonymnej“ záujmovej skupiny na ob−
čianske združenie s názvom DOBRÍ DOBRANIA.
I naďalej chceme pokračovať v aktivitách spájajúcich obec
a jej občanov. Dokazujeme to aj pripravovanými akciami na
tento rok.
V januári po prvý raz prebehla Trojkráľová turistika na
Suché potoky spojená s opekaním. Hoci bolo mrazivo, na
Suchých potokoch vládla skvelá nálada. Stretli sa tam oby−
vatelia nie len Dobrej, ale i Trenčianskej Teplej či Opatovej.
Jar je krásne ob−
dobie. Vychádza sl−
niečko a to pre nás
znamená, že nebu−
deme počas trénin−
gov zatvorené v Te−
locvični ZŠ, či v sá−
le Hasičskej zbrojnice a začneme chodiť trénovať aj von.
Pomaličky sa nám blíži prvá súťaž, ktorou otvoríme súťažnú
sezónu číslo 4.
Pre túto sezónu máme pripravené choreografie v troch
vekových kategóriách DETI, KADET, JUNIOR a v dvoch ta−
nečných disciplínach BATON (palička), POM−POM (strapce).
Náš súbor ale aj našu obec bude na súťažiach reprezentovať
27 dievčat v 7 choreografiách. Prípravy choreografií vrcholia,
sólové kostýmy sa došívajú a všetky dievčatá makajú čo im
sily stačia. Počas tejto sezóny budú mažoretky bojovať
o najvyššie priečky na 1 postupovej súťaži v Trenčíne a 3
nepostupových súťažiach v Galante, Záhorskej Vsi a Púcho−
ve. Prvá súťaž v sezóne nás čaká o mesiac, konkrétne
29. apríla v Trenčíne kde na krajskom kole súťaže „DEŇ TAN−
CA“ budú bojovať naše DETI a JUNIORKY o postup na ná−
rodné kolo ktoré sa bude konať .
V tomto roku oslavuje Skautský mažoretkový súbor LA−
DIES svoje 5. narodeniny a my sa veľmi tešíme tomu, že je
v obci stále záujem o tento rozvíjajúci sa tanečný šport
v ktorom sa snažíme zdokonaľovať a napredovať.
Dominika Mojžišová
Vedúca a trénerka súboru

Ďalej pripravujeme Veľkonočnú kvapku krvi, do ktorej sa
dúfame, zapojí čo najviac ľudí. Budeme radi, ak spolu s nami
pomôžete iným aj vy. Prísť darovať krv môžete 7.4.2017 do
priestorov starej školy v Dobrej. O všetkých darcov sa skve−
le postaráme!
V júni nás i deti opäť privítajú čarovné bytosti z Rozpráv−
kového lesa a v septembri, ako už každoročne, sa budeme
tešiť na stretnutie na Tradičných Dobranských hodoch.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, alebo sa k nám pridať,
neváhajte nás kontaktovať na našej facebookovej stránke
Dobrí Dobrania alebo webe dobridobrania.sk.
Vaši Dobrí Dobrania

ZÁPIS MAŽORETIEK
do tanečnej sezóny 2018
pre vekové kategórie
DETI 5 až 7 rokov
(rok narodenia 2012, 2011, 2010)
KADET 8 až 10 rokov
(rok narodenia 2009, 2008, 2007)
Máte doma šikovnú a nadanú slečnu?
Tak neváhajte a prihláste ju k nám.
Tešíme sa na Vás
Zápis prebehne počas mesiacov
APRÍL, MÁJ
Vždy vo štvrtok od 16.00 do 17.00 hodiny.
Viac informácií o zápise nájdete na
www.smsladies.webnode.sk
alebo
majoretteladies@gmail.com
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AKTIVITY V NAŠEJ ŠKOLE
Od začiatku roku 2017 sa snažíme pre naše deti usporadúvať
rôzne podujatia a zapájať ich do rozličných aktivít.
V dňoch 23. – 27. januára 2017 sa žiaci 7. ročníka našej školy
zúčastnili lyžiarskeho výchovno−výcvikového kurzu v Novom Smo−
kovci. Všetci zúčastnení si užívali krásne počasie, komfortné nad−

štandardné ubytovanie vo Villa Siesta v Novom Smokovci, ani−
mačný program a lyžovačku v Ski Resort Tatranská Lomnica.
Najlepší lyžovali nepretržite na väčšom vleku a nechceli ani pre−
stávku na občerstvenie. Menej zdatní lyžiari lyžovali na menšom
vleku a naďalej zdokonaľovali svoje schopnosti. V záverečný deň
všetci žiaci lyžovali na veľkom vleku a najodvážnejší sa zúčastnili
aj pretekov, ktoré sme honosne nazvali Majstrovstvá Trenčianskej
Teplej v slalome. Tohoročný lyžiarsky výcvik zhodnotili všetci ako
veľmi vydarený.
Po polročnom hodnotení mali žiaci prvého i druhého stupňa
možnosť navštíviť Slovenské národné divadlo v Bratislave. 24. ja−
nuára 2017 sa ôsmaci a deviataci zúčastnili na divadelnom pred−
stavení Sissi, v ktorom sa predstavili mnohí známi slovenskí herci.
4. februára navštívili Slovenské národné divadlo zasa žiaci prvého
stupňa, ktorí si pozreli veľmi peknú rozprávku o Lomidrevovi. Všetkým
žiakom sa divadelné inscenácie veľmi páčili, pochvaľovali si a te−
šia sa na ďalšiu návštevu divadla.
Aj tento školský rok
sme sa snažili pomôcť
našim ôsmakom a de−
viatakom pri ich rozho−
dovaní sa medzi stred−
nými školami. 9. febru−
ára sa žiakom v rámci
Európskeho dňa rodi−
čov a školy predstavili
žiaci a pedagógovia
stredných škôl z Tren−
čianskeho kraja a za−
mestnávatelia prezen−
tujúci duálne vzdeláva−
nie. Žiaci sa od nich
dozvedeli viac o učeb−
ných a študijných od−
boroch a získali infor−
mácie o prijímacích po−
hovoroch. Dúfame, že
pre žiakov boli prezen−
tácie prínosné a aspoň
trocha im pomohli pri náročnom rozhodovaní o ich budúcnosti.
Počas Dňa zaľúbených sa žiaci výborne zabávali, vyzvŕtali a
vyšantili na školskom karnevale, ktorý sa konal v priestoroch škol−
skej telocvične. Odborná porota zložená z pani učiteliek vyhlásila
a ocenila najlepšie masky, ostatné masky mali možnosť skúsiť svo−
je šťastie v tombole o veľmi pekné a zaujímavé ceny.
Na druhý deň, hneď po karnevale, sa v priestoroch telocvične
odohral 1. ročník Valentínskeho florbalového turnaja. V úvodných
zápasoch si navzájom zmerali sily žiaci 5. a 6. ročníka, trieda 7.A
hrala proti 7.B a 9.A proti 9.B. Do finálového kola postúpili žiaci 9.A
a víťazní šiestaci, ktorí v semifinále porazili i 7.A. Finále bolo nao−
zaj dramatické, pretože 6.A už v úvode strelila prvý gól, avšak
deviataci mali silnú motiváciu, keďže víťazný tím mal hrať zápas

proti učiteľskému ALL STARS TEAM−u. Deviataci napokon vyhrali
5:2, ale s “učiteľským profesionálnym florbalovým“ družstvom už
nemali šancu. Všetci, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili, či už ako
hráči alebo diváci, odišli s dobrou náladou a s vierou, že počnúc
týmto dňom sa začala budovať pekná športová tradícia a o rok sa
na Valentínskom florbalovom turnaji stretneme opäť.
V dňoch 14. − 15. marca 2017 sa naši žiaci Jasmína Janotková
a Dominik Klčo zúčastnili Zimnej kalokagatie 2017, ktorá sa konala
na Štrbskom Plese a usporiadala ju po ôsmykrát Slovenská asociá−
cia športu na školách. Otvorenie kalokagatie prebehlo za účasti žia−
kov a učiteľov z 88 základných škôl, vzácnych hostí zo športovej a
funkcionárskej sféry, mnohých divákov a štábu slovenskej televízie
v športovom areáli na Štrbskom plese. Oheň, ktorý horel po oba
súťažné dni zapálil bronzový medailista v biatlone z Olympijských
hier vo Vancouveri v roku 2010 Pavol Hurajt. Naši žiaci reprezento−
vali školu v zjazdovom lyžovaní a vybraní boli na základe školských
pretekov, ktoré prebehli v rámci lyžiarskeho výcviku v Tatranskej
Lomnici. Obaja sa zúčastnili pretekov v obrovskom slalome a slalo−
me. V početnej konkurencii prevažne zo škôl z okolia Tatier so za−
meraním na lyžiarske disciplíny sa umiestnili až v druhej polovici
štartového poľa. Avšak na ťažkých a miestami zľadovatených tra−
tiach podali bojovný výkon a súťaže dokončili. Zo súťaže si napriek
tomu odniesli pozitívne zážitky a na vlastnej koži zažili atmosféru
ozajstných pretekov, čo doposiaľ mali možnosť vidieť len v televízii.

Tento školský rok sme sa aj my – žiaci a učitelia našej školy −
rozhodli zapojiť do medzinárodnej výzvy „Lots of socks“ (Veľa po−
nožiek), ktorá prebieha pri príležitosti Svetového dňa Downovho
syndrómu. 21. marca sme si ráno na každú nôžku obuli inú ponož−
ku. Na vlastnej koži sme si vyskúšali, že byť iným neznamená nič
zlé. Ba práve naopak. Inakosť je často krásna, farebná, veselá a
dokáže náš život urobiť pestrejším. Touto milou akciou sme chceli
spoločne vyjadriť naše sympatie a podporu ľuďom s Downovým
syndrómom a zároveň všetkým ukázať, že odlišnosť nepovažuje−
me za problém. Aj keď je náš spolužiak alebo kamarát iný, srdce
má na správnom mieste a my ho máme radi.
Naša škola nepripravuje akcie len pre žiakov, ale počas pleso−
vej sezóny pripravila v spolupráci so Združením rodičov a školy
školský ples. 18. februára 2017 vo večerných hodinách všetkých
vrele privítali a ples otvorili pani riaditeľka Ing. Gabriela Zuberová,
pán starosta Ing. Milan Berec a predsedníčka ZRŠ Ing. Dana Váni−
ová. O úchvatnú výzdobu priestorov sa postarali žiaci a pani učiteľ−
ky Mgr. Andrea Kostolná, Mgr. Barbora Burianová a Mgr. Ida Krá−
liková. Tohtoročný školský ples sa tešil značnej účasti hostí, ale
i pani učiteliek z našej školy. Na tóny nemšovskej kapely Lunes
Band sa zabávalo bezmála 200 hostí. Hostia a rodičia si pochva−
ľovali príjemnú atmosféru plesu, zábavu i výzdobu. Zlatým klincom
večera bola tombola, ktorá bola obzvlášť bohatá. Organizátori by
sa touto cestou chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorý prispe−
li do tomboly. Výťažok je určený pre žiakov.
Mgr. Ida Králiková, Mgr. Klaudius Bilovský,
Mgr. Barbora Burianová
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MATERSKÁ ŠKOLA OD VIANOC PO FAŠIANGY
Zdobenie vianočných perníkov
v triede ,, Slniečok” spolu s rodičmi a tetou E. Tiburáko−
vou. Ďakujeme za spoluprácu a krásne popoludnie plné tvori−
vých nápadov...

Do MŠ prišiel Mikuláš aj Ježiško.
To bolo radosti...

Regionálna súťaž v speve detí
VIANOČNÁ HVIEZDIČKA
v MŠ Trenč. Teplice. Reprezentovali nás M.Zemanovič,
M.Bážová, K.Kučerová

Veselo sme spievali a tancovali so SIMSALOU...

číslo 1 − apríl 2017

TEPLANSKÝ OBČASNÍK

Hry so snehom a otužovanie v mrazivom
januárovom počasí.
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Nezabudli sme ani na zvieratká...
Ďakujeme za spoluprácu lesníkom G. a R. Toporovi.

Dedo JARO
Jeho gitara a pesničky s poučnými textami.

Karneval so ŠAŠOM JAŠOM.
Ďakujeme obsluhe hudby S. Vyhlídalovi a J. Dobiášovi a
ďakujeme taktiež za pomoc rodičom p.Kaštierovej, p. Mazá−
ňovej, p. Nemcovej a p. Bážovi...
ĎAKUJEME VŠETKÝM SPONZOROM

Pochovávanie BASY
Už i túto tradíciu zdedenú po našich predkoch poznajú
deti z MŠ...

Za kolektív MŠ uč. I.Rindáková
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FAŠIANGY A OCEŇOVANIE DETSKÝCH MASIEK

foto: Pavol Pytlík
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Teplania opäť privítali legendu československej hudby

MARCELU LAIFEROVÚ
„Šťastie je túžbou všetkých ľudí. Pre každého z nás je
však šťastím niečo iné, mne prináša šťastie moja rodina,
moji priatelia, práce, moje mesto, domácnosť“...
píše autorka vo svojej knižke Kľúč ku šťastiu.

Kľúč ku zdraviu − vám zasa prezradí, čo nám naznačujú
symptómy a ako si s tým poradiť. Je dôležité poznať sám
seba a všímať si signály tela. Astrológia vníma človeka ako
energetické telo v ustavičnom pohybe. Slova „choroba“ ako−
by opisovala zle fungujúci orgán. Je to celostný, bytostný
problém.
Pani Laiferová sa už veľa rokov venuje astrológii, ku kto−
rej ju priviedla herečka a astrologička Vilma Jamnická.
Kľúč ku láske − je zasa návodom, ako si pomocou astro−
lógie overiť, či sa k nám náš partner hodí a čo môžu priniesť

kombinácie znamení vo vzťahu. Pretože telesný kontakt je
elixír života.

A k týmto trom zaujímavým knihám nám 15. marca 2017
prišla ich autorka a známa legenda československej hudby,
ocenená viacerými oceneniami ako napr. Speváčka roku 1968,
Zlatá Bratislavská lýra 1970, rok 1976 − 1. cena Hudobný fes−
tival Martin, bronzový slávik za rok 1998, rok 2014 − Osobnosť
Bratislavy a iné významné ocenenia spraviť besedu.
Pani Laiferová nás všetkých okúzlila svojim šarmom, svo−
jou pozitívnou energiou a entuziazmom. V rámci besedy, kto−
rá bola zameraná hlavne na „kľúče“, nás oboznámila nielen
so svojou kariérou úspešnej speváčky, ale aj manželky, mat−
ky, dcéry a aj babičky. Besedu spestrila rôznymi zážitkami

zo svojho života, či už úsmevnými, alebo aj smutnejšími.
Priebeh besedy obohatila svojimi známymi hitmi, na ktoré sme
sa všetci, hlavne tí skôr narodení nedočkavo tešili... Na ostrove
tráv, Sprav mi jar, Poď bielou alejou, Hymna lúčnych rán... i iné.
Beseda bola zakončená autogramiádou.
A na záver len toľko. Táto beseda bola veľmi zaujímavá a
poučná, piesne boli výborným spestrením, naša nálada bola
úžasná, všetci, ktorí sme slová piesní poznali, spievali sme
ich spolu so speváčkou a piesne sme dopĺňali hlasným po−

tleskom. Pani Marcela nás „nabila“ optimizmom tak, že sa
nám nechcelo ísť ani domov a pár „skalných“, ktorí tam ešte
zostali po autogramiáde, s ňou ďalej besedovali a fotili sa
viac ako hodinu.
Dúfam, že aj jej sa v našej Trenčianskej Teplej páčilo
a radi ju privítame možno aj o rok, keď čo nevidieť sa objaví
v kníhkupectvách jej nová knižka o varení s názvom „Ako si
spríjemniť a okoreniť život“. Tak sa budeme všetci opäť tešiť!
Mgr. Zuzana Janišová, referát kultúry OcÚ
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MATIČIARI MEDZI NAMI
Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slo−
venského s cieľom v členoch slovenského národa mravnú a umnú
vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať, slovenskú literatúru a krás−
ne umenia pestovať a podporovať, a tým i hmotný dobrobyt sloven−
ského národa napomáhať a na jeho zvelebení pracovať. Tak hovo−
ria Stanovy Matice slovenskej zo 4. augusta 1863. Matica sloven−
ská je verejnoprávna ustanovizeň, ktorá pôsobí ako nezávislá,

nadstranícka, národná a kultúrna ustanovizeň. Aktívne pôsobila
v procese národného seba určenia a ochrane národných práv slo−
venského národa, bola a je aktívna pri zachovávaní historického
a kultúrneho dedičstva, iniciatívne pracuje pri rozvíjaní národného
života Slovákov doma i v zahraničí.
Jej cieľom je rozvíjať duchovný, národný, kultúrny a spoločenský
život všetkých príslušníkov slovenského národa, ale aj ostatných
spoluobčanov žijúcich na území Slovenskej republiky. Dlhodobým
cieľom je rozvíjať a chrániť slovenskú reč, kultúru a tradície, upevňo−
vať národný život, národné uvedomenie, rozvíjať spoluprácu s prí−
slušníkmi národností žijúcich na slovenskom území ale i národmi
celého sveta s cieľom poznávania a výmeny kultúrnych hodnôt.
Takéto sú úlohy a ciele Matice slovenskej, ku ktorým sa pripája
i náš miestny odbor, lebo i v súčasnej dobe neustále treba prehl−
bovať v nás všetkých prirodzený pozitívny vzťah k svojej vlasti, do−
movine svojich predkov, upevňovať národnú hrdosť a vlastenectvo.
Treba oboznamovať i súčasnú mladú generáciu s velikánmi a de−
jateľmi doby minulej, zapájať ju do kultúrneho a spoločenského

života v našich obciach a mestách. Veď len poznávaním svojich
dejín a súčasného života si rozširujeme úctu k svojmu národu.
Náš miestny odbor sa od svojho znovuobnovenia v roku 2012
zapája do kultúrneho a spoločenského života tak v obci, ako
i v našom regióne. Aktívne spolupracujeme s vedením obce, spo−
ločenskými organizáciami v obci, ale i s okolitými miestnymi odbor−
mi v Trenčianskych Tepliciach, Omšení a Dubnici nad Váhom. Vý−
znamnou je naša účasť a spolupráca na oslavách Dňa ústavy, keď

každoročne 1. septembra si tento významný deň pripomíname pri
Lipke ústavy v Trenčianskych Tepliciach.
Významnou bola v minulom roku naša spolupráca na projekte
„Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva“ spolufinancovanom i Ma−
ticou slovenskou v Martine. V rámci tohto projektu bola v Základnej
škole v Trenčianskych Tepliciach odovzdaná expozícia krojov
z Omšenia a Trenčianskej Teplej, ktoré krášlia priestory vestibulu
tejto školy a uchovávajú a zároveň prehlbujú nádherné dedičstvo
vytvorené rukami našich starých mám.
„Krojované dedičstvo“ je tiež názov putovnej výstavy zo zbierok
našich rodákov pripravenou pani Oľgou Mikušovou z rodinných ar−
chívov Teplanov, ktorá bola v mesiaci október 2016 k nahliadnutiu v
priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tu sme mohli
obdivovať nádherné výšivky z Trenčianskej Teplej i okolia. Náš miestny
odbor združuje členov FS Teplanka a tiež DH Dobranka, ktorí našu
obec i náš miestny odbor zastupujú a reprezentujú na rôznych kul−
túrnych a spoločenských akciách tak v obci, ako i v rámci nášho
regiónu a tiež prezentujú naše krojované dedičstvo.
Naďalej pokračuje naša spolupráca s MO v Štúrove, ktorú sme
nadviazali v roku 2013 v rámci projektu „Bratské pozdravenie“,
ktorým sme chceli napomôcť k práci Slovákov – matičiarov na jazy−
kovo zmiešaných územiach. Okrem ich práce a problémov pri pre−
sadzovaní slovenského vlastenectva v Štúrove, sme spoznali i prácu

matičiarov na území Maďarska – v obciach Mlynky a Senváclav.
O tom, že je stále čo riešiť svedčí i Vyhlásenie a výzva k protizá−
konnej dvojjazyčnosti v proteste proti presadzovaniu dvojjazyčnosti
na železničných staniciach na zvrchovanom území Slovenskej re−
publiky, ktorá vzišla práve z tohto jazykovo zmiešaného územia.
Slováci na slovenskom juhu sú z tohto nariadenia pobúrení, preto−
že slovenský jazyk ako štátny jazyk a slovenská kultúra sú tým, čo
spája, zjednocuje a zrovnoprávňuje všetkých občanov Slovenskej
republiky. Slováci v Maďarsku, či iných krajinách nemajú dvojja−
zyčnosť na cestách a železniciach. Tu je teda tiež povinnosť
a právo Matice slovenskej bojovať proti porušovaniu zákona o štát−
nom jazyku, bojovať za budúcnosť detí slovenskej národnosti, za
zachovanie miestnej kultúry, za zachovanie Slovenskej republiky
tak, ako ju poznáme a nedopustiť jej oklieštenie.
Voči Matici slovenskej zo strany médií sú vytvárané rôzne
kauzy... Matici slovenskej a všetkým jej členom ide o zachovanie
a upevnenie slovenského vlastenectva a prehlbovanie národného
povedomia, zachovanie našej kultúry, folklóru, tradícií.
Pripájame sa k cieľavedomej činnosti Matice slovenskej a z toho
dôvodu spolupracujeme i na príprave matičného podujatia v spolu−
práci s MO Dubnica nad Váhom, Omšenie a Trenčianska Teplá. Ide
o projekt prezentácie krojov z nášho regiónu ako i náradia používa−
ného v minulosti pri rôznych domácich či poľnohospodárskych prá−
cach. Pozývame Vás preto dňa 7. mája 2017 do Domu kultúry
v Dubnici nad Váhom na „Veľkú módnu prehliadku pred 150 rokmi“.
Predseda MO MS Trenčianska Teplá
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Teplania na krajskom Plese seniorov 2017 v Trenčíne
Slávnostne vyzdobená spoločenské sála Posádkového
klubu Trenčín dňa 21. januára 2017 očakávala účastníkov II.
celokrajského PLESU SENIOROV, ktoré organizovali spolu
KO Jednoty dôchodcov Slovenska a združenie Trenčania pre

Trenčín, za pomoci predsedu TSK a ďaľších významných
sponzorov. Trenčianska Teplá v tomto mimoriadnom poduja−
tí má osobitné postavenie a zastúpenie, ktoré je akvizíciou

prešli aj tí dôchodcovia, ktorí sú obyvateľmi Trenčianskej
Teplej, alebo sa v nej narodili, či chodili do školy. Pre ilustrá−
ciu, nemenujem, iba fotografie dokumentujú ich účasť . At−
mosféra sa niesla v slávnostnom duchu. Senior Vršatec do−
kazoval, že dôchodci to veru len tak ľahko nevzdávajú. Proti−
pólom boli mladé tanečnice, ktoré predviedli, že spoločenský

honór im už nie je cudzí. Uvádzací valčík poslal na parket
všetkých zúčastnených. Bolo čo pozerať, ale aj obdivovať.
Krásne róby, upravené dámy a slávnostná atmosféra. A tak
aj trocha úcty bolo potrebnej, veď 260 prítomných dôchodcov
v úhrne predstavuje viac ako 16 000 rokov. Akože by to bolo
bez známeho a významného speváka Petra Stašáka. I ohňo−
vá show bola. Keď si dala malú prestávku CORTINA − kape−
la, nastúpili husličky a harmonika. Aj tu mala obec Trenčian−
ska Teplá svoje nepriame zastúpenie. Na husle hral otec a
dedo významných teplanských kultúrnikov. K veľkému plesu
patrí aj benefícia, tento rok pomoc pre Šimonka z Moravské−
ho Lieskového. V nemalej obľube a k celkovej atmosfére pat−

reprezentácie obce. Veď hlavná organizátorka, predsedníčka
KO JDS Mgr. Anna Prokešová − Pšenčíková je rodáčka. Na

I. plese, vlani, nechýbala ani TEPLANKA. V tomto roku ju v
kultúrnom programe striedali seniori Vršatca z Dubnice n/V.
No a tak, ako vlani mala Trenčianska Teplá aj zastúpenie
medzi účastníkmi. Cez červený koberec, pred 17. hodinou

rí tombola. Sponzori boli štedrí, televízor, a jedna cena išla aj
do Trenčianskej Teplej. II. Ples seniorov slávnostne otvorili
predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, predsedníčka KO JDS a
šéf klubu Trenčania Trenčanom. Keď prebehlo všetko, o čom
je tu popísané, išlo sa domov, bolo dobre po pol noci!
Tak, ako vlani, aj tento rok, návštevníci odchádzali s krás−
nymi zážitkami a s malým dovetom: “Ak zdravie vydrží, prí−
deme aj o rok”!
jf
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Výročná členská schôdza ZO SZŤP
V korunách jarných briez vetrík sa pohojdáva,
piesenku o jari veselo pobrnkáva...
Básňou o príchode jari sa začala Výročná členská schôdza
základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých
v Trenčianskej Teplej v sobotu 18. marca 2017 v priestoroch
hasičskej zbrojnice.
Pozvanie prijali Ing. Milan Berec, starosta obce a prednost−
ka úradu RNDr. Zuzana Sklenárová.
Členskú základňu tvorí 88 členov ZO. Riadi ju 9−členný vý−
bor v zložení: predseda Ján Frydecký, podpredseda Mgr. Zuza−
na Janišová, hospodár p. Janka Ondrejáková a členovia
pp. Anna Frydecká st., Helenka Holecová, Mária Wattová,
Jozefa Droppová, Pavol Droppa, Ján Ondreják.

Program výročnej členskej schôdze bol tradičný – uctenie
pamiatky našich dvoch zosnulých členov, kontrola uznesenia
z 2.4.2016, finančná správa o hospodárení za rok 2016 a návrh
rozpočtu na rok 2017, revízna správa...
Vo výročnej správe o činnosti za rok 2016 sa podrobne zhod−
notila činnosť ZO. Naša organizácia zrealizovala 27. augusta
VI. ročník športových hier Memoriálu Stanislava Frydeckého st..
V sobotu 1. októbra sa členovia výboru zúčastnili Krajských špor−
tových hier v Partizán−
skom, kde sa umiestnili
na peknom II. mieste.
Dňa 29. októbra 2016 sa
poriadal zájazd do Brati−
slavy. Poobede sme ab−
solvovali so sprievodcom
prehliadku hradu Devín a
večer sme strávili v Slo−
venskom národnom di−
vadle, kde sme sa zaba−
vili na divadelnom pred−
stavení Dobrodružstvo
pri obžinkoch. Rok 2016
sme zakončili 10. decem−
bra mikulášskym pose−
dením s tradičnou ka−
pustnicou a prišiel medzi
nás i Mikuláš spolu
s anjelom. Toto príjemné
posedenie spolu s kultúrnym programom detí Materskej školy
z Trenčianskej Teplej navodilo pohodu a radosť z prichádzajú−
cich vianočných sviatkov.
Všetci sme si spoločne zaspievali Tichú noc za doprovodu
pána Janka Dobiáša.
Týmto chcem poďakovať za ústretovosť MŠ v Trenčianskej
Teplej, konkrétne pani učiteľkám Ivetke Rindákovej a Zuzke
Buchlovej, ktoré s deťmi pripravili toto vystúpenie.

Počas roku sme nezabudli ani na našich dlhodobo chorých
a nevládnych členov. Navštívili sme aj 3 členov, ktorí sú umiest−
není v sociálnych zariadeniach. Veríme, že svojou návštevou
sme ich troška povzbudili a spravili im radosť.
Vykonali sme aj doplňujúce voľby do výboru ZO. Pani He−
lenka Holecová sa vzdala funkcie a nahradila ju p. Silvia Gallo−
vá. Pani Helenke Holecovej ďakujeme veľmi pekne za 20−ročnú
aktívnu prácu vo výbore našej ZO.

V rámci diskusie sa nám prihovorili naši hostia, Ing. Milan Be−
rec, starosta obce a prednostka úradu RNDr. Zuzana Sklenárová.
Jedným z najkrajších momentov výročnej schôdze patrí oce−
ňovanie jubilantov. V tomto roku ich má naša členská základňa
pätnásť. Akt odmeňovania za potlesku všetkých prítomných vy−
konali naši hostia, pán starosta a pani prednostka.
A čo nás čaká v tomto roku? V mesiaci jún sa zúčastníme muzi−
kálu Povolanie pápež v DAB Nitra, na sobotu 2. septembra pripra−
vujeme už VII. ročník športových hier Memoriálu S. Frydeckého st.
a Mikulášsky večierok by urobil bodku za akciami tohto roka.

Na záver by sme si Vás dovolili požiadať, ak by ste mali
možnosť a chceli poukázať 2% dane z príjmu za rok 2016 našej
základnej organizácii, môžete tak urobiť do 30. apríla 2017.
Údaje o prijímateľovi sú nasledovné:
IČO/SID: 12664979/0042, Právna forma: občianske združe−
nie, Názov: Slovenský zväz telesne postihnutých – ZO Tren−
čianska Teplá, Sídlo − ulica: Andreja Hlinku, Súpisné/orien−
tačné číslo: 1059/44, PSČ: 914 01, Obec: Trenčianska Teplá
VOPRED VÁM ĎAKUJEME !
Mgr. Zuzana Janišová, podpredsedníčka ZO
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Blíži sa čas Veľkonočných
sviatkov a ako to už býva zvy−
kom k ich spestreniu prispeje
aj Trenčianska elektrická želez−
nica, n.o. Železnička „ožije“ na
Veľkonočnú nedeľu 16.4.2017 v tra−
dičných časoch o 13, 15 a 17−tej hodine a električka „vyrazí“ do Trenčian−
skych Teplíc. Celé podujatie bude sprevádzať ľudová muzika. Srdečne Vás
na jazdy električky pozývame.
Od posledného príspevku v občasníku Trenčianska elektrická železni−
ca, n.o. zorganizovala ešte do konca roka 2016 tri nostalgické, tematicky
ladené jazdy električky podľa plánu jázd pre rok 2016 a to súťaž vo varení
gulášu spojenú s návštevou spolupracujúcej firmy Comextrans, ktorá ako
každoročne poskytla ťahače návesových súprav pre možnosť odviesť sa
v kabíne ťahača deťom, ale aj „dospelákom“. Samozrejme, že nechýbala ani
dobrá „muzika“ v podaní skvelých hudobníkov bratov Dobiášovcov z Tren−
čianskej Teplej a možnosť pochutnať si na dobrom guláši, či pivku. Počasie
nám prialo a odrazilo sa to aj na vysokej návštevnosti podujatia. Nasledova−
lo podujatie, deň významnej osobnosti kraja, kde sa električkou „vozil“ cele
popoludnie aj Svetozár Hurban Vajanský, a poslednou tradičnou nostalgic−
kou jazdou bola Mikulášska električka.
Ako obvykle sa železničná stanica v Trenčianskych Tepliciach na je−
den deň premenila na stanicu peklo. Všetky tri jazdy boli nadmieru vyťažené
spolu s našim autobusom, ktorý sme práve v tento deň predstavili v novu−
čičkom reklamnom nátere zhotovenom svojpomocne v priestoroch depa.
Úplne najrealistickejší zážitok mohli naši návštevníci prežiť na poslednej
jazde, kedy „stanica peklo“ doslova horela ako ozajstné peklo. Program bol
pre deti pripravený tak, aby bol čas na čertovskú zápletku svätého Mikulá−
ša a Lucifera, kde opäť čerti ukradli deťom balíčky, no všetko sa napokon
na dobré obrátilo a rozdávali sa balíčky, bolo pripravené občerstvenie sa
punčom, čajom a samozrejme bol čas aj na fotografovanie sa s Mikulášom.
Poďakovanie patrí celému personálu TREŽ za odvedené nadľudské
výkony a patrí aj každému účinkujúcemu na podujatí, spolu s úžasným
svätým Mikulášom, alias Mariánom Mikušom. Celá partia dokázala navodiť
naozaj realistickú atmosféru a pobavila deti aj rodičov.
Mikulášskou električkou sme teda ukončili sezónu roku 2016 a nadišiel
čas bilancovania a vyhodnocovania. Naše štatistické výsledky nám jedno−
značne dokázali, že rok 2016 bol na návštevnosť úspešnejší ako rok 2015 a
to hlavne v návštevnosti letnej víkendovej prevádzky. Tu sme previezli za to
isté obdobie o 2190 osôb viac ako v roku 2015. Celkovo teda za rok 2016
sme previezli 13 247 osôb, čo je číslo za ktoré sa naozaj hanbiť nemusíme.
Kolektív Trenčianskej elektrickej železnice, n.o. dokazuje, že k svojim
pracovným povinnostiam, aj keď dobrovoľnícky pristupuje zodpovedne, pro−
fesionálne a naplno. O čom svedčia aj pochvalné reakcie od návštevníkov,
ktoré sme dosiahli v ústnej, alebo písomnej forme. Celému kolektívu TREŽ,
n.o. patrí teda aj touto formou veľké poďakovanie a rovnako aj účinkujúcim
v našich sprievodných programoch počas podujatí, pracovníkom obecného
úradu v Trenčianskej Teplej pod vedením pána starostu obce Ing. Milana
Bereca a pani prednostke obecného úradu RNDr. Zuzane Sklenárovej za
pomoc pri organizovaní podujatí a riešení problémov. Samozrejme nesmie−
me opomenúť členov skautského oddielu pod vedením Stanislava Vyhlídala,
dobrovoľného hasičského zboru v Trenčianskej Teplej, Mestských policaj−
tov a policajtov z OO PZ v Trenčianskych Tepliciach.
V roku 2016 sme sa zamerali hlavne na opravu električky 411 902−0,
ktorú realizujeme vo vlastnej réžii, Oprava je rozsahom a finančne veľmi
náročná. Po dlhšom čase sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s firmou,
ktorá nám vyšla v ústrety, podujala sa nám vypomôcť a použitím technoló−
gie odstredivého liatia kompozitného materiálu vykoná renováciu poškode−
ných tlapových ložísk. Pôvodný náš zámer bol odliať tieto ložiská u nás
v depe a to klasickou gravitačnou metódou. Táto metóda sa podľa skúse−
ností príliš neosvedčila, hoci sa používa na opravy „veľkých“ lokomotív. Pri
električkách dochádza približne po roku prevádzky k poškodeniam ložísk.
Máme však záujem dodržať pôvodné technické riešenie uloženia trakčných
motorov a preto sme „našetrili“ nemalú finančnú čiastku a pokusne ložiská
vyhotovíme technológiou odstredivého liatia. V prípade, že sa táto technoló−
gia osvedčí, budeme postupne opravy realizovať aj na ostatku vozového
parku. Len pre zaujímavosť uvádzam, že podobná firma, ktorá by bola
technicky schopná podobné zrealizovať renováciu je až v Nemecku.
Ďalej sme sa v minulom roku zamerali na rozšírenie odborných spôso−
bilostí, čím sme odbúrali nutnosť zadávania niektorých činností potrebných
pre prevádzkovanie dopravy na dráhe a údržbe električiek, depa a koľajis−
ka depa ďalším osobám a firmám. Čiastočnú opravu sme vykonali aj na
nášom autobuse Karosa B732 a ako bonus sme zrealizovali reklamný
náter autobusu pre propagáciu Trenčianskej elektrickej železničky. V depe
sme sa povenovali exponátom nášho malého múzea, nainštalovali sme
rozvod systému jednotného času v historickom prevedení, rovnako ako aj
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100V rozvod ozvučenia celé−
ho priestoru depa. Tento ozvu−
čovací systém je veľmi užitoč−
ný pri prednáškach a výklade
počas návštev a exkurzií. Samo−
zrejme neustále doplňujeme zbierky
predmetov historického charakteru, postupne ich renovujeme a pripravuje−
me k vystaveniu.
Radostnou správou je pre nás, že obecné zastupiteľstvo schválilo fi−
nančné prostriedky na rekonštrukciu vykurovania budovy depa, za čo sme
vedeniu obce a aj celému obecnému zastupiteľstvu povďační, nakoľko do−
terajšie alternatívne vykurovanie na pevné palivo nás veľmi časovo zaťa−
žovalo a už naozaj hospodárnosťou a technickým stavom nevyhovovalo.
Ale ani 66 ročná kotolňa nevyjde navnivoč. Máme v úmysle ju upraviť do
vystavovatelného stavu a bude súčasťou historickej expozície depa. Zub
času sa podpísal aj na budove v podobe opadávania vonkajšej a vnútornej
omietky vplyvom vyschnutia zatekania do objektu. Do budovy po oprave
strechy v roku 2013 prestalo tak povediac v hodine dvanástej zatekať
a nasiaknuté murivo a betón teraz vysychá. Rovnako je v havarijnom stave
zasklenie oblúkových priečelí. Tu vplyvom zatekania a zamŕzania došlo
k rozpadnutiu betónu medzi sklom a táto vec sa bude musieť čo najskor
riešiť, aby nedošlo k vypadnutiu skiel na personál, návštevníkov a exponá−
ty. Rovnako je na tom aj podlaha haly, kde vplyvom zatekania došlo
k vyhnitiu jednotlivých drevených kociek a k prepadávaniu podlahy. Túto
situáciu postupne riešime výrobou nových kociek a vymieňame miesta
najviac poškodené a prepadnuté. Práce na zanedbanej budove je naozaj
dosť a nie je jednoduché postupne budovať interiér múzea a vykonávať
údržbu a opravy budovy, vozidiel a koľajiska.
Vráťme sa ale späť k hodnoteniu prevádzky električky za rok 2016. Od
roku 2015 je TREŽ, n.o. dopravcom na dráhe a teda rok 2016 bolo možné
porovnať s rokom 2015. Aj výsledky štatistík nás viedli k zmene plánu počtu
nostalgických jázd v roku 2017. Pristúpili sme k vypusteniu menej navšte−
vovaných podujatí v zimnom období a radšej sme predĺžili turistickou verej−
nosťou obľúbenú pravidelnú letnú prevádzku. Preto v tomto roku spustíme
pravidelnú letnú prevádzku už 17.6.2017 do 3.9.2017. Bližšie informácie,
ako aj kompletný plán jázd Trenčianskej elektrickej železnice na rok 2017
nájdete aj na našej webovej adrese www.trez.sk.
Prestávku medzi nostalgickými jazdami sme okrem iného využili na
prvé spoločné stretnutie členov TREŽ, n.o., zástupcov vedenia obce, rodin−
ných príslušníkov našich členov a spolupracujúcich kolegov pri organizova−
ní nostalgických jázd električky. Stretnutie sme využili na vyhodnotenie hos−
podárskeho výsledku TREŽ, n.o. a porovnali sme si štatistiku návštevnosti
podujatí spolu s letnou pravidelnou prevádzkou za rok 2015 a 2016.

Zorganizovali sme ešte jedno spoločné stretnutie a to bývalých pracov−
níkov na tejto železničke, či už rušňovodičov, pracovníkov dielne, majstrov,
prednostov depa a železničnej stanice. Skrátka stretli sa u nás ľudia, kedysi
každodenne pracujúci na tejto železničke a prispeli tak k zachovaniu tohto
unikátneho technického skvostu. Samozrejme sme pre našich vzácnych
hostí vypravili súpravu električiek a účastníkov sme „previezli“ do Trenčian−
skych Teplíc a späť. Nechýbalo ani spoločné fotografovanie v Trenčian−
skych Tepliciach. Vek účastníkov bol úctyhodný, aj vyše 80 rokov, ale
nehral na tomto stretnutí rolu a čas sa akoby na pár hodín zastavil. Spoloč−
né stretnutie po návrate z jazdy električkou pokračovalo v útrobách depa
pri dobrom guláši a nejakom tom kalíšku. Spoločne sme si premietli fotogra−
fie a videá od historických, až po súčasnosť. Zaspomínali sme si na tých
bývalých kolegov, čo sa už tohto spoločného stretnutia nedožili, aj na krás−
ne chvíle tejto železničky, huncúctvá, ťažkosti, ale aj krušné chvíľky. Určite
budeme v podobných stretnutiach pokračovať a ostáva veriť, že sa opäť
všetci stretneme v plnej sile a zdraví. Toľko v skratke o dianí na TREŽ−ke.
Za Trenčiansku elektrickú železnicu Vás na pripravované podujatia v
roku 2017 srdečne pozývam a s celým kolektívom sa tešíme na Vašu
návštevu.
Dušan Nosál, riaditeľ TREŽ, n.o.

14

www.trencianskatepla.sk

TEPLANSKÝ OBČASNÍK

Spoločná družinovka Sovičiek a Snežienok
24.3.2017 sme v našom skautskom dome privítali návštevu,
družinu včielok (Snežienky) z 52.zboru Sv. Juraja Dubnica nad
Váhom, pre ktoré sme si pripravili spoločnú družinovku plnú hier,
spoznávania a kreativity. Po príchode Snežienok do skautského
domu v Trenčianskej Teplej, sme otvorili spoločnú družinovku skaut−
ským pozdravom a družinovými pokrikmi Sovičiek a Snežienok.
Po slávnostnom zahájení družinovky sme si spoločne zahrali spo−
znávaciu hru „Peter, Pavol“, aby sme vedeli kto sa ako volá. Diev−
čatám sa hra veľmi páčila a mená ostatných včielok sa nám vryli do
pamäte. Nasledovali hry na záhrade skautského domu. Zlé počasie
a studený vietor nás neodradili, veď sme predsa skautky musíme
niečo vydržať. Hry na záhrade si dievčatá užili a vôbec sa im ne−
chcelo dnu.
Nakoniec sa radkyniam družín podarilo dostať dievčatá dnu,
chvíľku si oddýchli, vypili si teplý čajík, pohostili sa koláčikmi od
Denisky Stískalovej a mohol pokračovať pripravený program. Na
znak spolupráce a priateľstva našich družiniek sme vytvorili plagát

číslo 1 − apríl 2017

Prevencia od útleho veku
Vieme, že kriminalita na nás číha za každým rohom. Tak ako
dospelí, mládež tak i deti sa musia oboznámiť s kriminalitou ako
takou ...ani nie tak s kriminalitou ako s prevenciou proti Krimina−
lite. My sme si v novembri do Materskej školy pozvali psovodov

z oddelenia Kriminality v Trenčíne. Deťom i nám ponúkli vidieť
dvoch nádherných psíkov, ktorí boli vycvičení na rôzne účely.
Vyňuchali škodlivé látky, nebezpečenstvo, našli strateného.
Deťom sa to veľmi páčilo a dúfame, že zavítajú do našej škôlky

pomocou odtlačkov našich rúk v tvare znaku nekonečna, ktorý
nám bude pripomínať nezabudnuteľné chvíle strávené spoločne
s družinou Snežienok.
Po kreatívnej časti družinovky sa k nám pridal vodca zboru Akela
a naučil nás pár tanečných hier. Tieto hry boli veľmi zábavné, určite
si ich zahráme aj počas družinoviek Sovičiek.
Na záver sme sa s dievčatami odfotili a rozlúčili. Tešíme sa na
ďalšie stretnutie s družinou Snežienok.
Dominika Mojžišová, Radkyňa družiny Sovičiek

i nabudúce. Ďakujeme pánom policajtom, za ich čas a ochotu.
Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.
Za kolektív MŠ uč. N. Masaryková

ZASPOMÍNAJME SI...
Pochádzal z chudobnej oravskej rodiny. Láska k deťom ho
priviedla k učiteľskému povolaniu. Jeho snaha bola vždy tam,
kde bola jeho pomoc potrebná.
Áno bol to Ján KUBAČKA * 7. 12. 1904 − † 28. 12. 1981
v Dolnom Kubíne
Počas SNP zanechal učiteľskú katedru a so zbraňou v ruke
bojoval proti Nemcom.

Po skončení vojny pôsobil na povereníctve informácií v Bra−
tislave, ale jeho vzťah k mládeži a škole ho priviedol znova
medzi žiakov a učiteľov. Najskôr na Orave, Brezovej a od roku
1953 už v našej obci, ako riaditeľ základnej školy.
Do „kantorského“ povolania zasväcoval mladých. Učil ich
svedomitosti a zodpovednosti tohto povolania. Okrem profesio−
nálnej učiteľskej, pedagogickej roboty sa zaujímal o oblasť kul−
túry a osvety. Pod hlavičkou osvetovej besedy snažil sa každo−
ročne, ako režisér nacvičovať počas zimy aspoň jednu divadel−
nú hru. Samozrejme z dedinského prostredia. Mal okolo seba
ochotníkov, ktorým záležalo na kultúre v obci. (Farkašovský,
Ďurdík, Homola a mnohí iní).
Kultúra v obci bola už pred vojnami. Známi boli režiséri: kap−
lán Juszka, Král, Straka, Filip, Rudinský, Šandorfi až po Jána
Kubačku.
Spoločne sme sa s ním rozlúčili 6. januára 1982 v Dolnom
Kubíne, kde je i pochovaný (35. výročie).
Zostane svetlým vzorom pre tých, ktorí chcú pokračovať
v našej kultúre. Pekné tradície nám zachováva „Teplanka“,
„Dobranka“, ale stratil sa nám „Teplanček“.
Dúfam, že sa podarí, aby teplanský folklór a jeho bohaté
tradície zostali aj mladšej generácii (Zem spieva).
Pavol Veselý

číslo 1 − apríl 2017

TEPLANSKÝ OBČASNÍK

NAŠI RODÁCI
Ján ŠANDORA
akademický maliar
* 12.8.1912 Trenčianska Teplá
† 31.5.1997 Trenčianske Teplice
Ľudovú školu navštevoval v rodisku, meštian−
sku v blízkych Trenčianskych Tepliciach. Dlhé
roky pôsobil v kúpeľoch Trenčianske Tepli−
ce. Od detstva bol postihnutý zdravotnými ťaž−
kosťami. Prvým radcom a učiteľom mu bol Štefan Straka. V štúdiu
pokračoval v Bratislave na Škole umeleckých remesiel ( u prof. Ľ.
Fullu, M. Galandu ). Neskôr študoval na Akadémii výtvarných umení
vo Viedni a napokon na Akadémii výtvarných umení v Prahe u
prof. Maxa Švabinského. Šándorovi veľmi vyhovovalo Švabinské−
ho akademizujúce zameranie bez formálnych experimentov a
avantgardných kreácií. Uprednostňoval kontinuitu so staršími slo−
hovými názormi európskeho umenia s dôrazom na rukodielňu
remeselnú zakotvenosť výtvarného prejavu. Početné študijné ces−
ty po svete mu poskytli plodnú inšpiráciu. O to viac ho po návrate
domov očarila slovenská krajina. Objavoval romantickú i drsnú
scenériu Považia, Kysúc, Oravy, Tatier, Liptova. Šándora sa nevy−
hýbal ani figurálnej ikonografii. Zvlášť ho upútali folklórne námety
z jeho rodiska. Inštinktívne cítil potrebu ich zachytiť na plátno a
uchovať pre budúce generácie.
Dňa 11. marca 1944 prekvapil Šandora verejnosť vernisážou
svojej prvej výstavy v Trenčíne. Dominoval figurálny prejav, krá−
sa teplanskej výšivky. Zvečnil typické postavy obce – dobrácke−
ho dedka Važinských, starého zvonára Lašu a iných. Popri por−
trétnej maľbe (J. Chalupku, Ľ. Štúra, Timravy) pracoval predo−
všetkým v krajinárskom žánri, ktorý mu umožňoval lepšie uplat−
niť charakteristický rukopis a ponímanie svetla nejasné a predsa
pevné kontúry, chvejivá presvetlená atmosféra a triezva fareb−
nosť sú charakteristickými znakmi jeho obrazov.
Po skončení vojny sa na krátky čas usadil v Piešťanoch, no
potom sa definitívne vrátil do svojho rodiska. V novembri 1967
sa kvôli ateliéru presťahoval do Trenčianskych Teplíc. V máji
1985 ho poctili čestným titulom zaslúžilého umelca. Počas celé−
ho aktívneho obdobia stačil zrealizovať okolo 45 samostatných
výstav, zúčastniť sa na desiatkach kolektívnych výstav.
Zomrel 31. mája v roku 1997 v Trenčianskych Tepliciach.

HLÁSENIE PORUCHY
NA VEREJNOM OSVETLENÍ
A MIESTNOM ROZHLASE
Poruchy na verejnom osvetlení
a miestnom rozhlase je potrebné hlásiť na:
telefónnej linke: 032/6592709
e−maily: obecnyurad@trencianskatepla.sk
alebo osobne
na Obecnom úrade v Trenčianskej Teplej
1. Poschodie, číslo dverí 8 – STAVEBNÝ ÚRAD
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Zmeny v exekúciách
od apríla 2017
Od 1.4.2017 majú byť účinné zmeny v Exekučnom
poriadku, vďaka ktorým by mali byť exekučné konania fé−
rovejšie. Či to tak bude, ukáže až čas. V porovnaní so
súčasným právnym stavom kedy si súdneho exekútora
pre výkon exekúcie vyberá oprávnený, predstavuje zá−
sadnú zmenu zavedenie náhodného výberu súdneho exe−
kútora pre každé exekučné konanie. Náhodný výber sa
uskutoční zo zoznamu exekútorov sídliacich v príslušnom
územnom obvode, ktorým bude územný obvod krajského
súdu, v ktorom sa nachádza trvalý pobyt, miesto podnika−
nia alebo sídlo povinného. Exekútora bude teda náhodne
vyberať počítač. Dlžník získa právo raz za exekúciu požia−
dať o odklad bezprostredného výkonu exekúcie zo sociál−
nych dôvodov, ak sa dostane do ťažkej životnej situácie,
ktorá mu bráni plniť si záväzky z exekúcie. Odklad na
základe žiadosti dlžníkovi povolí priamo exekútor na 3
mesiace aj bez súhlasu oprávneného. Nebude už nevy−
hnutné, aby o tomto rozhodoval súd. Ďalšia možnosť je,
že namiesto odkladu môže povinný využiť inštitút splátko−
vého kalendára, pričom pri splátkach nebude mať zablo−
kovaný majetok. Podľa nového znenia zákona nebude
nevyhnutné, aby o splátkovom kalendári rozhodoval súd.
Novela rieši aj otázku exekučných konaní, ktoré dnes zo−
stávajú účelovo otvorené a prenasledujú ľudí niekoľko
rokov, často až do dôchodku. Po novom, ak sa v priebehu
troch rokov v prípade fyzickej osoby nepodarí nič vymôcť,
bude môcť súd exekučné konanie zastaviť.
Podľa nového znenia už nebudú exekútori vymáhať
dlhy Sociálnej poisťovne, nakoľko si ich táto bude vymá−
hať sama priamo exekučným príkazom na peňažné
prostriedky vedené na účtoch alebo zrážkami zo mzdy či
iných príjmov. Dlžníkom tak odpadnú náklady na trovy
exekúcie. Upovedomenie o začatí exekúcie sa bude do−
ručovať na adresu uvedenú v registri obyvateľov, ak sa
nedoručí takto, tak bude doručované zverejnením v ob−
chodnom vestníku.
Do pozornosti čitateľov je potrebné uviesť, že uvede−
né zmeny sa budú týkať exekúcií začatých po dni 1.4.2017,
pričom exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa
dokončia podľa predpisov účinných do 31.03.2017.
S pozdravom a prianím všetkého dobrého
Poslankyňa OZ Trenčianska Teplá
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VEĽKONOČNÉ VARIÁCIE
Jar je tu, príroda sa prebúdza, začína sa poľnohospodársky
rok. Blížia sa Veľkonočné sviatky, ako oslava Vzkriesenia Božieho
Syna, oslava znovuzrodenia. Predchádza obdobie duševnej očis−
ty, čistenie príbytkov, ako príprava na začiatok nového života. Veľ−
konočné sviatky sú spojením cirkevných obradov a starodávnych
obradov z čias starých Slovanov. S prijatím kresťanstva sa obsah
sviatkov síce zmenil, ale v oboch prípadoch sa oslavuje víťazstvo
života nad smrťou. Úlohou ľudových obradov bolo urýchliť koniec

zimy (vynášanie Moreny − symbolu smrti) a prebudiť prírodu k živo−
tu (oslava Vesny − chodenie so stromčekom z ozdobeného prútia –
Letečkom). Symbolom jari sa stali „bahniatka“ – rozvíjajúce sa vŕ−
bové prúty, ktoré sa v kostole počas sviatkov svätili a neskôr slúžili
ako ochrana proti blesku a ohňu. Ich svätenie na Kvetnú nedeľu –
zaviedla cirkev v 7. storočí ako symbol víťaznej „palmy“. Kvetná
nedeľa je pamiatkou oslavy jarného slnovratu, od ktorého závisí,
kedy sa slávi Veľkonočná nedeľa. Stanovuje sa na prvú nedeľu po
splne mesiaca, ktorá nasleduje po jarnej rovnodennosti. Závisí od
nej záver fašiangov, končia štyridsať dní pred Veľkou nocou, a
dátum Turíc, ktoré nasledujú päťdesiat dní po nej. Ďalším symbo−
lom je vajíčko. Symbolizovalo plodnosť a pokračovanie života. Bolo

obradovým veľkonočným darom. Dievčatá ho dávali mládencom,
rovnako ako dnes, ženy menším deťom z rodiny a dávalo sa na
hroby príbuzných. Dôležitým prostriedkom na zabezpečenie zdra−
via a krásy bola voda, bez ktorej by nebolo života. Na Bielu sobotu,
keď sa „rozviazali zvony“, sa ľudia umývali v potoku, aby boli zdraví
a bystrí. Aj „oblievačka“ a „šibačka“ na Veľkonočný pondelok slúžila
ako očistný a zdravie posilňujúci obrad. Šibanie malo vyhnať z tela
choroby, zabezpečiť zdravie a obnoviť fyzické sily. Šibali sa nielen
ľudia, ale aj statok. Verilo sa, že dotyk s pučiacim jarným prútím
umožní ľuďom prevziať silu jarnej prírody. Podobný význam mala aj
zelená strava (žihľava, púpava a pod.), ktorá sa konzumovala na
Zelený štvrtok. Na Veľký piatok sa nesmela „hýbať zem“, nesmelo sa
orať, ani kopať, všetky úkony sa robili pre zabezpečenie hospodár−
skej prosperity a zdravia. Ľudová kultúra sa formovala cestou odo−
vzdávania informácií medzi jednotlivými generáciami. Styk žijúcich
generácií, obvykle 3 − 4 generácií bol základom tradície, formujúcej
spoločenské normy, ale aj zmeny. Zmenil sa spôsob života rodiny,
mnohé ľudové obyčaje stratili svoj význam, alebo celkom zanikli, ale
posolstvo našich predkov, viera v kontinuitu života, zostala. Aj v
dnešnej modernej dobe oslavujeme jar očistou a zdobením príbyt−
kov, prípravou tradičného jedla, ku ktorým patrí hlavne jedlo z vajec

– veľkonočná „baba“, pečené jahňa či kozľa a pod. Zdobíme krasli−
ce a pletieme korbáče, čakáme oblievačov...
A v tomto čase príprav na Veľkú noc prichádza dobre oku aj duši
lahodiaca kultúrna akcia usporiadaná Obcou Trenčianska Teplá a
Trenčianskym osvetovým strediskom s názvom Veľkonočné variá−
cie. Stretnutie ľudových remeselníkov a miestnych tvorcov dekoratív−
nych predmetov s občanmi našej obce bolo obojstranne obohacu−
júce. Z pestrej palety farebných kraslíc zdobených najrozmanitejšími
technikami od viacerých tvorcov, možno spomenúť napr. vajíčka zdo−
bených háčkovanou čipkou od p. Danky Kováčovej a Oľgy Pružin−
covej, voskované, dierkované a ručnou maľbou zdobené vajíčka od
p. Alenky Novákovej, veľkonočné vajíčka vyrobené metódou „pat−
chwork“ od Janky Kotesovej, veľkonočné ozdoby od Bc. Lenky Stís−
kalovej a Marty Valachovej, vajíčka zdobené slamou od Milana Ti−
buráka. Zaujali aj nápadité košíčky z papiera od p. Anny Hudecovej,

p. Margity ČIžmárikovej a Vierky Bučencovej, ručne robené veľko−
nočné pozdravy od Zuzky Moškovej, Kristíny Tinkovej, ale aj krásne
zdobené sladké medovníčky Evky Tiburákovej a Ľudky Katonovej.
Zručnosťou a paličkovanými čipkami, s jarnými motívmi sa prezento−
vala Božena Masárová. V ponuke a na obdiv bolo množstvo krás−
nych veľkonočných ozdôb vytvorené deťmi zo Spojenej školy inter−
nátnej z Trenčianskej Teplej a praktické drevené výrobky do domác−
nosti, rapkáčiky či rapkáče od pána Jána Holovica. Nechýbali ani
pletené korbáče a košíky, o ktoré sa postarali naši „Dobrania“, páni
Pavol Gallo a Vladimír a Jozef Hoššovci. Názornú ukážku výroby
pletených košíkov a korbáčov a zároveň minikurz pletenia pre záu−
jemcov počas akcie zabezpečoval košikár Ing. Ján Zeman zo Starej
Turej, ukážky paličkovania „na babe“ Boženka Masárová a pletenie
slamených ozdôb Ľudka Katonová.

Spestrením a oživením kultúrneho programu bola harmonika
nášho rodáka Jožka Johaníka a milé vystúpenie detského folklór−
neho súboru Prvosienka z Dubnice nad Váhom. Pozadím kultúr−
nej akcie bola výstavka starých krojovaných fotografií z fotozbierky
Oľgy Mikušovej. Táto dôstojná spomienka na život našich predkov
sa mohla uskutočniť len vďaka všetkým našim spoluobčanom, ktorí
boli ochotní otvoriť svoje rodinné archívy a poskytnúť na spracova−
nie vzácne rodinné relikvie. Veľká vďaka im, organizátorom a všetkým
zúčastneným!
Mgr. Oľga Mikušová

