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Keď kvety kvitnú
a slnko teplo hreje,
tak príroda svoju náruč
každému dopraje.
Želáme Vám krásne
VEĽKONOČNÉ SVIATKY
a radosť z každého prežitého
jarného dňa.

Jar prebúdza ....
Tohoročná zimná nádielka zanechala stopy nielen v nás,
ako jedna z bohatých na sneh, ale poznačila svojou snehovou nádielkou i rozpočet obce. Stav doteraz vynaložených
finančných prostriedkov na odhŕňanie a čistenie komunikácii určite nie je konečný, pretože výtlky, opravy chodníkov a
ciest nám zostali „na krku“. Hneď ako sa ukáže krajšie počasie, vrhneme sa i na tieto úlohy, ktoré nás čakajú.
Aj keď veľkonočné sviatky prichádzajú veľmi skoro a apríl
sa určite ešte predvedie svojou vrtkavosťou počasia, všetci
určite nedočkavo čakáme na jarné slniečko, ktoré prebúdza
celú prírodu. Vlieva novú silu nielen prírode, ale i ľuďom.
Začínajú jarné práce, a to nielen v záhradách, ale i na uliciach a okolo domov. I tento rok, ako každý iný, nás čakajú
neľahké úlohy. Niektoré potrebujeme „zakopať“, iné budú na
očiach nás všetkých. Tie zakopané, to je určite dokončenie
kanalizácie na posledných uliciach – Š Straku (pri cintoríne),
ulica Ľ. Podjavorinskej a Teplická. Tým by sme (okrem Prílesa) odkanalizovali celú obec. Táto úloha je povinnosťou obcí
nielen voči záväzkom prijatých medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou, ale i pre ochranu životného prostredia. O finančné prostriedky som požiadal ministerstvo, verím, že nám ich pridelia a dokončíme posledné časti tohto
projektu zo zdrojov mimo rozpočtu obce.
V minulom roku sme začali opravovať cesty a chodníky.
Je to veľmi náročná úloha, najmä po finančnej stránke. Dokončíme chodník v Dobrej, vedľa hlavnej cesty – nielen kvôli
blížiacim sa oslavám 900. výročia prvej písomnej zmienky o
obci, ale i z dôvodov dlhodobo veľmi zlého stavu. Následne
chceme opravovať ulice Mayerova, Dubovecká, Žilinská. Pokiaľ sa mi podarí prefinancovať aspoň časť týchto nákladov z

mimorozpočtových zdrojov obce, ušetrené prostriedky použijeme na pokračovanie opráv.
Čaká nás i oprava centrálnej križovatky v obci. Viem , že
súčasný stav vytvára pocit, že sa viac o tom hovorí, ako robí,
no naplánovať a zohnať peniaze od štátu na rekonštrukciu
je neskutočná úloha, no neprestanem „otravovať„ príslušných funkcionárov, kým sa nepohneme ďalej. Naviac, obec
si svoje záväzky voči štátnym orgánom splnila, vytvorila autobusový otoč v centrálnej zóne, čím zabezpečila plánované
zrušenie autobusových zastávok v smere na Dubnicu, obec
zabezpečila právoplatné územné rozhodnutie, podieľala sa
na majetkovom vysporiadaní dotknutej časti územia a tiež
opravu vodovodného potrubia, ktoré ide cez súčasnú križovatku. Tým si svoje záväzky obec splnila a „na rade“ je štát.
Začali sme i komunikáciu o centrálnej zóne II. Cieľom je
vytvoriť a rekonštruovať priestor od obecného úradu smerom ku stanici. Detské ihrisko a tržnica plnia svoju funkciu v
tomto priestore, rekonštrukciou „pohostinstva“ a ďalších priľahlých priestorov chceme vytvoriť na tejto strane podobnú
zástavbu, ako je polyfunkcia na druhej strane hlavnej cesty.
Verím, že sa nám to spoločne podarí a centrum obce dostane komplexnejšiu novú tvár.
Do celkového koloritu obce patria i kultúrne zvyky a tradície. Patrí sem nielen vítanie jari, ktoré si pripomíname už
každoročne kultúrnym programom našich detí, ale najmä
Veľká Noc, ktorá tento rok prichádza veľmi zavčasu. Je to o
tradíciách, o ich podpore a o ich udržiavaní. Je to o dedičstve
našich starých otcov a mám, ktoré nám zachovali.
Želám Vám pokojné veľkonočné sviatky, veľa vody, šibačom peknú šibačku a všetkým určite najmä veľa zdravia a
veľkonočnej pohody.

Ing. Milan BEREC
starosta obce
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Dňa 14. 2. od 8. hodiny sa pre rodičov žiakov 9. ročníka uskutočnil v našej škole Európsky deň rodičov. Participovali na ňom zástupcovia dvanástich stredných škôl z nášho regiónu a informovali žiakov o jednotlivých stredných školách.
V čase fašiangov sa uskutočnil 1. 2. 2013 Školský ples za hojnej
účasti rodičov. Vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí podporili
náš Školský ples a prispeli do bohatej tomboly.
12. februára vyučujúci I. stupňa pripravili pre svojich žiakov
obľúbený karneval a odmenili dve najkrajšie masky z každej triedy.

Školské aktivity
Naša Základná škola žije čulým pracovným ruchom už od začiatku školského roku 2012/2013, o čom svedčí množstvo aktivít a
podujatí. Hneď v úvode nového školského roka sme sa zúčastnili
osláv v družobnej škole v Uherskom Ostrohu, kde sme strávili dva
nezabudnuteľné dni.
Jeseň sme privítali aranžérskou výstavou, ktorej motto bolo
Jeseň – pani bohatá. 17. – 19. 10. 2012 sa v školskej knižnici uskutočnil už 6. ročník výstavy z výrobkov a dekorácií z jesenných plodov.
V októbri sme pre žiakov 5. a 6. ročníka zorganizovali literárno-dejepisnú exkurziu do Martina, kde navštívili Slovenskú národnú knižnicu, Národný cintorín a Múzeum J. C. Hronského.
Nezabudli sme ani na starších žiakov. Ôsmaci a deviataci sa
zúčastnili poznávacej exkurzie do Bratislavy. Interaktívna expozícia Detského múzea pod názvom O troch centoch umožnila žiakom preniesť sa do zložitého sveta peňazí a na vlastnej koži si vyskúšať, aké je ťažké peniaze zarobiť, rozumne investovať a pritom
čo najviac zhodnotiť. Vďaka poslankyni NR SR Ing. Magde Košútovej mohli žiaci zavítať aj do sídla Národnej rady. Prezreli si interiér
budovy a na pár minút sa stali tichými pozorovateľmi zasadnutia
poslancov NR SR. Exkurzia sa zakončila diskusiou s poslancami a
krátkou prehliadkou Bratislavského hradu, kde si žiaci pozreli exponáty zachránené po požiari hradu Krásna Hôrka a prispeli aspoň skromnými príspevkami na jeho záchranu.
Vyučujúci sa v hojnej miere venujú i práci s talentovanými
žiakmi. Zúčastnili sme sa olympiád takmer zo všetkých predmetov – SJL, ANJ, MAT, GEG, DEJ, BIO, techniky. Mnohí žiaci boli
úspešnými riešiteľmi obvodových alebo okresných kôl. Jakub Svrbík (7.A) – 2. miesto z DEJ, Veronika Masárová (9.A) – 5. miesto zo
SJL, Daniel Baláž (7.A) – 7. miesto, súťažné družstvo z Technickej
olympiády – 4. miesto. Milovníci recitácie si mohli preveriť svoje
nadanie v prednese povestí v súťaži Šaliansky Maťko, rozprávok v
Rozprávkovom vretienku a už v tradičnom Hviezdoslavovom Kubíne. Tu treba pripomenúť krásne 1. miesto Veroniky Masárovej
na obvodnom kole v Rozprávkovom vretienku.
Téma rozprávky je pre žiakov obľúbeným žánrom, a tak sme
zapojili žiakov 5. ročníka do súťaže „Čarovný svet rozprávky“, vyhlásenej Mestskou knižnicou v Trenčianskych Tepliciach. Išlo o vytvorenie knihy obohatenej o vlastné ilustrácie detí.
Zrealizovali sme i spevácku súťaž Trenčianske hodiny. Víťazkou sa stala Dominika Gunárová z 8.A triedy. Nevynechali sme
ani celoslovenskú literárnu a výtvarnú súťaž Európa v škole.
6. decembra k nám zavítal Mikuláš v sprievode svojho nezbedného pomocníka v podobe čerta. Deti z jednotlivých tried si
pre Mikuláša pripravili vianočný program. Všetci boli za svoje vystúpenia odmenení sladkými odmenami. Deti zo školského klubu
dostali za vystúpenie rôzne nové hry a hračky.
Žiaci 9. ročníka zintenzívnili v tomto období prípravu na Celoslovenské testovanie 2013, ktoré ich onedlho čaká. Svoje vedomosti si mohli otestovať už v novembri v podobnom testovaní –
Komparo, ktorého sa pravidelne zúčastňujeme. Znalosti si prehlbujú i na krúžkoch z matematiky a slovenského jazyka.

V dňoch 5. a 6. februára sa uskutočnil zápis pre deti do prvého
ročníka nesledujúceho školského roku. Zapísaných bolo 34 detí, z
čoho je 5 odkladov.
Nemožno zabudnúť ani na úspechy našich žiakov v športových súťažiach. Od začiatku školského roka sa starší i mladší žiaci
pravidelne zúčastňujú obvodových a okresných kôl, a to vo viacerých športových odvetviach: veľký futbal, bedminton, stolný
tenis, florbal, basketbal, vybíjaná. Najväčší úspech dosiahli starší žiaci – 1. miesto vo florbale. Pekné druhé miesto získali staršie
a mladšie žiačky vo veľkom futbale, mladšie žiačky vo vybíjanej.
Tretie miesta obsadili staršie a mladšie žiačky vo veľkom futbale,
staršie žiačky v stolnom tenise, mladšie aj staršie žiačky vo florbale. Žiaci 7. ročníka absolvovali v tomto polroku týždňový lyžiarsky

výcvik na Homôlke a žiaci 3. ročníka zase plavecký výcvik v Novej
Dubnici. Sme radi, že v dnešnej „počítačovej“ dobe je v našej škole naozaj veľa detí, ktoré majú šport rady a venujú sa mu s plným
nasadením.
Tento školský rok čaká žiakov Škola v prírode, množstvo
exkurzií, výletov, Olympijský festival detí a mládeže Slovenska a
pravdaže nezabudnuteľná a strašidelná Nočná škola, na ktorú sa
už intenzívne pripravujeme. Pre najaktívnejších žiakov ako každý
rok, aj tento rok, čaká odmena.
Rušno je u nás v škole každý deň. Dúfame, že sa naším žiakom
bude až do konca školského roku aj naďalej tak úspešne dariť. Budeme im v tom držať palce!
Mgr. Martina Ravasová, Mgr. Alena Nováková,
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Fašiangový karneval
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„Čo je to za čudná tvár? Vodník, obor, popolvár?
Každý by sa čudoval, keby nebol karneval.
Keď je mesiac február, všetko šantí lári - fári.
Aj dedko sa hotoval na náš detský karneval.“
Každoročne v materskej škole pripravujeme našim deťom fašiangový týždeň zábavy, ktorý ukončíme ,,Fašiangovým karnevalom“.

MŠ prevádzka Dobrá sa tiež nedala zahanbiť a pri karnevalovom harašení boli v maskách všetci prítomní, včetne
rodičov. Krásny program- predstavovanie nápaditých masiek krátkymi veršíkmi, piesňami, metlový tanec, súťaže detí
a rodičov, kde sme sa snažili všetci vyhrať, ale hlavne sme
sa nasmiali a výborne zabavili. Potešila nás návšteva pána
starostu Ing. Milana Bereca na karnevale v Trenč. Teplej aj v
Dobrej, vo vyzdobených interiéroch v plnom fašiangovom
nasadení.
Ďakujeme rodičom za príspevky do tomboly, za pohostenie, podporu a spoluprácu.
Aj tento rok kolektív MŠ zorganizoval detský karneval v
Požiarnej zbrojnici Trenčianska Teplá. Výzdoba sály, šišky,
odmeny pre deti a zvedavosť prilákali celé rodiny na ukončenie Fašiangov. Deti poobliekané v krásnych kostýmoch
privítali pani učiteľky v maskách. Karnevalový sprievod
obohatili staršie deti peknými piesňami a básničkami, ktoré
si pripravili ako prekvapenie pre plnú sálu zvedavcov.
Nechýbal Šašo – hlavný zabávač, dobrá hudba, metlový
tanec aj hra na sochy. Deti odchádzali unavené tancom ale
plné krásnych zážitkov domov.

Tešíme sa ďalšie krásne akcie, kde môžeme prezentovať
prácu s deťmi a deti si môžu užiť príjemnú zábavu v spoločnosti rodičov a starých rodičov, ktorí sa tiež s nami tento rok
vyšantili v hojnom počte.

Pochvala

Naďa Petrová, riaditeľka MŠ

Pochvala je niečo, čo naše pani učiteľky uštedria našim
deťom každý deň. Posúvajú ich tak stále o krôčik ďalej. Dnes
je ale rad na nás.
Milé pani učiteľky, karneval sa Vám veľmi vydaril! Ďakujeme Vám všetkým, ktoré ste vytvorili zábavu medzi deťmi,
ktoré ste karneval organizovali, zabezpečovali pochúťky,
hudbu, fotenie. Naše deti sa krásne vyšantili, predviedli sa v
maskách svojich vysnených hrdinov, princezien, zvieratiek....
videli aj Vás trochu inak. Už teraz sa tešíme na budúci rok.
Ďakujeme ešte raz.

Ďakujeme za vytvorenie príjemnej atmosféry a finančný
zisk pre deti MŠ všetkým zúčastneným rodičom. Tešíme sa
na ďalšiu spoluprácu a akcie s Vami.
Za kolektív MŠ Dana Filová

Za rodičov Romana Mikušová
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10. výročie právneho subjektu MATERSKEJ ŠKOLY

sú členkami Spoločnosti pre predškolskú výchovu, zúčastňujú sa odborných snemov,
seminárov, študujú nové odborné publikácie, vnášajú do práce s deťmi nové metódy
a formy. Od 1.9.2009 je v pôsobnosti interné metodické združenie, ktorého sú všetky učiteľky členkami. Pod vedením riaditeľky a neskôr vedúcej MZ, po naštudovaní
odb. literatúry sme vytvorili na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0
-Školský vzdelávací program pod názvom „Poďme spolu zdravo rásť!“ Jeho tvorba
si vyžadovala zvýšené pracovné nasadenie, nový systém práce, novú terminológiu,
projektovanie, rozvoj kompetencií, cieľovanie EA.
Učiteľky sú zapojené do kontinuálneho vzdelávania, čo je súčasťou celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov. Každá v svojom záujme dbá na odborný rast a právne povedomie. Pravidelne zasadajú pedagogické rady a metodické
združenia, zvyšuje sa počítačová gramotnosť učiteliek, získavajú informácie z webu.
Prácu s deťmi prezentujú na rôznych vystúpeniach v MŠ aj v obci v Teplanskom
občasníku aj v detských časopisoch. Interiéry tried a nástenky v šatniach majú vysokú
výpovednú hodnotu. Dôležitou súčasťou práce učiteľky je konzultačno- poradenská
činnosť učiteliek smerom k rodičom.
Pani učiteľka Štefánia Fabová prevzala v roku 2008 ocenenie „Vynikajúci pedagóg TN-kraja“ za dlhoročnú nadštandardnú a obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní
detí v MŠ .
V oblasti riadiacej práce sa snažím viesť kolektív osobným príkladom a prínosom. Dôraz kladiem na profesionálnu komunikáciu s rodičom a vzájomnú informovanosť, zodpovednosť, odbornosť, ústretovosť, vzájomnú dôveru a na pracovnú klímu,
ktorá je prínosom pedagogickým aj prevádzkovým zamestnancom.
Dbám na kvalitné personálne zabezpečenie, správnu pedagogickú a dokumentáciu PS, plánovanie, kontrolu a odstránenie nedostatkov v každej oblasti ,efektívne
ekonomické riadenie, kontrolu spotreby energií, tvorba rozpočtu, jeho účelné čerpanie. Ďalej zabezpečovanie vhodného pracovného prostredia, učebných pomôcok, odbornej literatúry, materiálových zásob, údržby MŠ, získavanie sponzorov ,prenájom
garáže /2005-10 /a 2% z daní cez OZ a následné účelné čerpanie. Popri tom som rodičom k dispozícii, komunikujem a riešim ich požiadavky podľa potreby v záujme detí.
Problém, s ktorým sa potýkame stále je nepravidelná dochádzka detí do MŠ, časté
vymeškávanie z dôvodu šk. prázdnin a predĺžených víkendov. Sú deti, ktorých rodičia
MŠ potrebujú a nútené uzatvorenie prevádzok im nevyhovuje tak, ako nám .
V oblasti spolupráce zaznamenávame každý rok podporu a ústretovosť od zriaďovateľa , Obce Trenčianska Teplá v zastúpení starostom Ing, Milanom Berecom pri
údržbe obidvoch prevádzok. Od okresu ich zdedili v stave, kedy sa do nich neivestovali žiadne kapitálové výdavky dlhé roky. Najskôr boli poriešené obidve strechy aj rýny
prevádzok /2005/, maľovanie interiérov /2006/,v Dobrej aj fasády budovy MŠ, v Trenč.
Teplej oplotenie areálu /2005/,v Dobrej výmena radiátorov, el. kúrenie /2006/,výmena
kobercov/ 2007/ Trenč. Teplá, tiež zakúpenie myčky a antikorových dresov do kuchyne /2008/, zrekonštruovanie riaditeľne a zasadačky na vytvorenie 5-tej triedy /k
1.9.2009 /Trenč. Teplá, nové PVC na chodbe /2009/ oplotenie malého dvora /2010/
T.T., vstupné schody do MŠ /2010/,nové plastové okná /2012/ v obidvoch prevádzkach, montáž novej striešky nad zadným vchodom/ 2012 / T.T., výmena ističa /2012/
T.T., prerábka kotolne- spoloautomatizovanie /2012/ T.T., kultúra - 50.výročie MŠ Dobrá 2007, -20.výročie MŠ T.T. 2008
Spolupracujeme s rodičmi /akcie rodičov a detí-/ šarkaniády, Jesenné tvorivé dielne, Jesenná slávnosť, Mikuláš v MŠ, Lucia, Štedrá večera v MŠ, Vianočný
program v PZ, zápis do ZŠ, detský karneval, Vítanie nových občanov, oslavy Dňa
matiek, besedy s Políciou, spisovateľom, divadlá, Sokoliari, návštevy GMAB v TN,
MDD- Indiánsky deň a noc, ŠvP, Rozlúčky s predškolákmi, návštevy dôchodcov–
tieto akcie sa každoročne opakujú. Vďačíme za pomoc rodičov pri údržbe / PVC v
chodbe 2006,plastové dvere, oprava detských WC-v D./2009/,ža-lúzie /2012/ v T.T.,
DVD z akcií, fotografie....,materiálna pomoc od rodičov, zbery železa a papiera v
Dobrej. Ďalšia spolupráca je s Radou školy MŠ -RŠ od vzniku právneho subjektu
zasadá podľa potreby, vyjadruje a presadzuje verejné záujmy detí a rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov je nápomocná riaditeľke MŠ ako poradný orgán. Zároveň plní aj funkciu kontroly. Spolupráca so ZŠ – bola hlavne v začiatkoch
vo výpomoci s ekonomikou, teraz pomoc pri výkone testov školskej zrelosti, poskytnutia telocvične, učebne PC, kultúra, výročia škôl, údržba. Regionálna spolupráca
– 2008 Športová olympiáda –vypracovaný projekt, ktorý je tradične organizovaný
každý rok, vždy v inej MŠ a tiež Vianočná hviezdička – súťaž v speve. Tiež spolupráca s logopédom – výkon logopedickej depistáže.
V oblasti materiálneho zabezpečenia -premien MŠ, sponzorstva boli prevádzky vybavené počítačom a tlačiarnou v riaditeľni D., neskôr aj v Teplej /2003/,
kuchyňa a výdajňa v T.T. – priečka, D.-skrinky, poličky, drez v ŠJ /2006/, kopírka
Dobrá /2008/ - riaditeľňa, príspevky rodičov - v novej triede v T.T. rodičia zakúpili
a prispeli na nábytok /2011/, koberec, police 2012/, PC a multifunkčné zariadenie
Dobrá / 2013/.

Hoci je už po jarných prázdninách, dovoľte mi, vrátiť sa na začiatok roku 2013.
Oslavovali sme hneď ako sme nastúpili po novom roku do MŠ.
V téme týždňa „Keď oslavujú všetci“ sme si s deťmi pripomenuli 20. výročie
vzniku Slovenskej republiky. Milo by vás prekvapili krásne a zmysluplné vyjadrenia,
čo všetko svojej rodnej vlasti k jej narodeninám deti priali.
1. januára 2013 sme však mali ešte jeden dôvod na oslavu. K tomuto dňu sa
datuje vznik právneho subjektu – MATERSKEJ ŠKOLY.
Dňa 21. januára 2013 sme sa na slávnostnej porade zišli všetci terajší zamestnanci MŠ a srdečne medzi sebou privítali, ako čestného hosťa starostu obce Trenčianska Teplá pána Ing. Milana Bereca. V krátkom príhovore poďakoval všetkým prítomným za odvedenú prácu pri výchove, vzdelávaní a starostlivosti najmladšej generácie, vyjadril podporu školstvu v obci v rámci daných možností v tejto neľahkej ekonomickej situácii. Poprial všetkým dobré zdravie a veľa pracovného elánu.
Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianska Teplá sa datuje od 1. júna 2002, kedy prešla správa škôl a školských zariadení z okresov na
obce a mestá. 6. 12. 2002 som bola, ako riaditeľka MŠ Dobrá, poverená vtedajším
starostom p. Karolom Gendiarom vybavovaním právneho subjektu. Spojením MŠ
Trenčianska Teplá a MŠ v m.č. Dobrá. Bola to nová a veľmi ťažká úloha, hlavne
v začiatkoch, kedy bolo treba uvedomiť si v celej svojej kráse široký záber mojich
pracovných povinností. Vybavovať všetky právne náležitosti PS, zmluvy s dodávateľmi, so zdravotnými poisťovňami. Zdieľať nový fenomén doby v školstve -pripraviť
sa konkurz na riaditeľku, v ktorom som úspešne obstála v apríli 2003. Potrebovala
som zabezpečiť zodpovednú a stabilnú ekonómku a mzdárku, bolo treba riešiť stav
prevádzkových zamestnancov, neskôr aj pedagogických, predkladať a obhajovať
rozpočet. Riešiť pedagogické, metodické, ekonomické, BOZP záležitosti včetne revízií, registratúry, inventarizácie, prijímania detí, riešenie stravovania, pedagogickej
dokumentácie a dokumentácie právneho subjektu, Odborového zväzu, Rady školy,
Občianskych združení a veľa iných vecí, ktoré riešim stále, celých tých 10 rokov.
S odstupom času ani nechápem, ako som to všetko stíhala. Pracovnú dobu som
nevnímala, kedy začala a kedy skončila. Všetko bolo nové a náročné. Dnes už viem,
čo každá oblasť obnáša a systematicky úlohy plním, najlepšie ako viem, delegujem
niektoré úlohy zamestnancom školy. Času je ale stále málo. Pribudli nám nové metodické úlohy, takže sa nezastavím ani ja, ani celý môj kolektív MŠ.
Všetko sa ale celých 10 rokov v obidvoch prevádzkach deje s elánom, záujmom
a s pochopením nutnosti nášho riaditeľského a učiteľského pracovného nasadenia.
Našou úlohou je urobiť všetko preto, aby 3-6 ročné deti išli do základnej školy čo najlepšie pripravené po všetkých stránkach, aby rodičia v ovzduší dôvery chápali úlohu
a poslanie materskej školy.
Myslím, že pri bilancovaní môžem v každej oblasti prácu môjho kolektívu hodnotiť kladne.
Určite, nájdu sa rezervy, ale snažíme sa ich evidovať a v rámci možností vylepšiť,
posúvať sa dopredu a poučiť sa z chýb a prešľapov a v budúcnosti ich eliminovať s
celým kolektívom.
Hodnotenie mojich pracovných výsledkov prenechávam nadriadeným a rodičovskej verejnosti.
Aj keď je riadenie dvoch prevádzok MŠ veľká zodpovednosť a časovo náročná,
spojenie obidvoch MŠ v našej obci do samostatného právneho subjektu bola výborná voľba. Dovoľte mi pri tejto príležitosti zhodnotiť naše pôsobenie a výsledky, ktoré
sú merateľné pri bezproblémovej adaptácii na úlohy a zodpovednosť, ktoré sú na deti
kladené v ZŠ.
V oblasti osobnostného rozvoja detí hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu, kognitívnu a motorickú úroveň
ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
MŠ je od 1.1.2009 zaradená do školskej sústavy. MŠ vydáva Osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania po ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ pred vstupom do ZŠ. Dôraz kladieme na prijateľnú adaptáciu najmladších detí na prostredie
MŠ, individuálny prístup, pedagogickú diagnostiku, individ. vzdelávacie plány, dodržiavanie práv dieťaťa.
Zameriavame sa na rozvoj jemnej /grafomotorika/ a hrubej motoriky /športové
aktivity-náčinie, náradie, tanečná koordinácia /, evidujeme logopedické nedostatky...
V kognitívnej oblasti deťom prezentujeme a dbáme na osvojovanie si prvkov zdravého životného štýlu, environmentálneho cítenia, predčitateľskej gramotnosti, oboznamovanie sa s IKT –/ digitalizácia MŠ z EÚ/ a anglickým jazykom - všetko formou
zážitkového učenia.
V sociálno-emocionálnej oblasti venujeme pozornosť socializácii, prosociálnej
výchove, rozvoju kreativity, komunikácii citov, postojov, sebahodnoteniu, úcte k rodine,
domovu a vlasti.
Každý rok predkladáme v Správe o výchove, vzdelávaní a podmienkach MŠ a
tiež v analýze ročného plánu práce školy dlhý výpočet aktivít, akcií, exkurzií, ktorými
dosahujeme plnenie našich cieľov.
Z každej oblasti spomeniem aspoň projekty regionálnej športovej olympiády, ktorej sme iniciátorom, Daj si vodu z vodovodu, časopis „Škôlkárik“ vždy na inú tému,
vystúpenia detí, akcie s rodičmi, Zdravý úsmev, Škola v prírode, návštevy Galérie,
keramickej dielne, divadlá, Zimná hviezdička a veľa, veľa ďalších okrem edukačných
aktivít počas dňa v MŠ vždy na tému týždňa.
V oblasti úrovne pedagogickej práce učiteliek môžem konštatovať, že kolektív obidvoch prevádzok sa stmelil, prevláda spolupráca, tímový spôsob práce, je
priestor aj na vyniknutie osobnostných kvalít každého zamestnanca. Všetky učiteľky

Kto dočítal tento výpočet snaženia a obetavej práce zamestnancov obidvoch prevádzok MŠ až do konca, má načrtnutý široký záber nielen povinností, ale
aj osobného zaangažovania, nadšenia, záujmu a môže sa zamyslieť nad tým, či
sa učiteľky v MŠ len hrajú s deťmi a na obed idú domov. Prácu, ktorú odvádzame
mimo pracovnej doby málokto eviduje.
Vieme však, prečo je absolvovanie MŠ dôležité pre dieťa a preto máme silnú
motiváciu robiť svoju prácu s láskou, vysokým nasadením, s úsmevom a hlavne
vždy v prospech dieťaťa.
Ďakujeme všetkým, ktorí chápu úlohu MŠ, evidujú záslužnosť našej práce a
vyjadrujú nám podporu, pomoc, dôveru a úsmev.

Naďa Petrová, riaditeľka MŠ
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Projekt „Veselé zúbky“ v materskej škole.
V prvej polovici marca obidve prevádzky MŠ zareagovali na výzvu spoločnosti dm drogérie markt a zapojili sa
do projektu „Veselé zúbky“. V našom školskom vzdelávacom
programe máme oblasť starostlivosti o ústnu hygienu obsiahnutú. Tento projekt je deti prínosom v rovine vedomostnej, praktickej a materiálnej. Preto sme pristúpili na plnenie
jeho pravidiel.
Deti z prevádzky MŠ Trenč.Teplá navštívili zubnú ambulanciu, kde deti privítala usmiata sestrička a pán doktor. Deťom ukázali, čo všetko pri ošetrovaní pacientov používajú.
Deti zaujalo hlavne pohyblivé zubárske kreslo a veľa nástrojov k ošetrovaniu zubov.....

Za správne odpovede a úsmevný program boli deti odmenené od pani Vierky zubnými kefkami, pastami, obrázkami, žuvačkami a medailami . Rodičia si mali možnosť svoje poznatky tiež overiť v kvíze pre rodičov. Náučné knižočky veríme, že spolu s deťmi „prelúskajú“ ako veveričky Bibi
a Bibka oriešky.

Téme venujeme v MŠ dostatok pozornosti a dôslednosti. Preto sme v rámci tohto projektu uvítali možnosť oslovenia rodičovskej verejnosti a vyzvania k spolupráci k vytváraniu správnych návykov detí.V besedách, ktoré sa konali 12. a
14. marca si mohli rodičia spolu s deťmi pozrieť vzdelávacie
DVD od zúbkovej hliadky dm drogérie markt.

Opäť sme zmysluplne využili jedno popoludnie s rodičmi, ktorí sa dostavili v počte nad naše očakávania. Veríme, že
deti si formou zážitkového učenia uvedomia od malička, že
zdravie nielen zúbkov máme len jedno na celý život a že sa
oň musíme starať pravidelne s plnou vážnosťou. Dúfame, že
sme aj rodičov podnietili k prevencii vzniku zubného kazu u
detí, ale aj u seba.

Deti sa úspešne predstavili krátkym programom. V ňom
bola dominantná zúbková pieseň a básne o zúbkoch. Pieseň
si deti rýchlo osvojili aj na základe toho, že sa v nej spieva
ako a kedy treba dbať o ústnu hygienu hravou formou.

Počas celej besedy mala hlavné slovo prizvaná dentálna
hygienička p. Vierka Štefková. Povedala nám, čoho sa vyvarovať, na čo nezabudnúť, či pri čistení zubov, starostlivosti o
ústnu dutinu ,ale tiež o vhodnom stravovaní. Deti suverénne
správne odpovedali na otázky o ústnej dutine /čelusť, sánka, ďasno, koreň a korunka zubu, aké druhy zubov poznáme
a akú majú funkciu/,ako sa správne čistia, dočisťujú, načo je
zubná niť a ústna voda, aká je vhodná zubná kefka, koľko
pasty treba na vyčistenie zubov, že nezabúdame aj na čistenie jazyka, a aj na to, ako často a ako dlho treba zúbky umývať a absolvovať prehliadky u zubára. Pani Vierka podotkla,
že deti o zúbkoch niekedy vedia viac, ako ich rodičia. A že
zuby rovnako bolia dospelých ale aj deti. Preto je prevencia
a starostlivosť taká dôležitá.

Pani učiteľky Štefka Fabová, Zuzka Buchlová, Ivetka Rindáková, Alenka Nedielková, Gitka Hoštáková a ja už len zozbierajú obrázky Bibiho a Bibky, ktoré deti kreslili, pribalia
fotografie z aktivít detí doobeda a poobede s rodičmi a pošlú do súťaže, v ktorej budú ocenení všetci, ktorí dodržali pravidlá. A my sme dodržali, tak sa tešíme na darčeky na
MDD od dm drogerie markt. Nech deti a nás všetkých zdobí
zdravý a veselý úsmev každý deň !
Naďa Petrová, riaditeľka MŠ
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zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
prikázaním pohľadávky,
predajom hnuteľných vecí,
predajom cenných papierov,
predajom nehnuteľnosti,
predajom podniku,
príkazom na zadržanie vodičského preukazu,
pričom exekútor môže vykonať exekúciu kombináciou
viacerých spôsobov vykonania exekúcie. Nemôžete pritom
dúfať, že by sa exekútor o nejakých peniazoch nedozvedel.
Banky, pošta, poisťovne sú povinné oznámiť čísla a stavy
účtov, výplaty poistných plnení či sumy, ktoré prichádzajú
dlžníkovi poštou. Ak ukladáte nasporené peniaze, napríklad
doma „do ponožky“, tieto môže nájsť exekútor pri prehliadke bytu. Pri exekúcii musíte byť pripravení aj na to, že neplatíte len svoje dlhy a úroky z omeškania. Na vašich pleciach
ostanú aj trovy exekúcie. Exekútori idú najskôr po veciach, o
ktorých vedia, že ich majú šancu predať.
Čo Vám predsa len nesmú zobrať?
 Pri prikázaní pohľadávky Vám na účte v banke musí
zostať najmenej 99,58 eura, nesmú Vám siahnuť na
príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb
alebo na dávku v hmotnej núdzi.
 Pri zrážkach zo mzdy alebo dôchodku Vám nesmú zobrať
minimálne 60 % životného minima na osobu dlžníka, čo
je 116,74 eura a 25 percent na každú vyživovanú osobu
vrátane manžela či manželky, teda 48,64 eura,
 Pri prehliadke bytu a iných priestorov Vám nesmú
zobrať počet postelí zodpovedajúcich počtu členov
spoločnej domácnosti, stôl a stoličky, chladničku, sporák,
varič, vykurovacie teleso, palivo, práčku, periny, posteľnú
bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač, študijnú
literatúru, domáce zvieratá a hračky.
 Pri osobnej prehliadke Vám nemôžu zobrať snubný
prsteň či obrúčku, bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
veci dlžníka, ktoré potrebuje na prácu do určitej výšky.
Dlhy Vás môžu dostihnúť aj po čase, nakoľko exekúcia
môže zostať otvorená aj niekoľko rokov bez obmedzenia a
exekútor môže postihnúť majetok, ktorý dlžník nadobudne
v budúcnosti, napríklad dedením alebo ak sa zamestná. Preto buďte opatrní a nemajte strach prípadne aj požiadať o
odbornú pomoc.








Krajina sa teší na nadchádzajúcu jar...
Vzduch vonia prichádzajúcou jarou, v prírode začína
nový kolobeh.
Aj pre našu školu, deti začína nový kolobeh. Vlastne sa už
začal. Veľa sa zmenilo v žití našich žiakov. Po našom decembrovom Benefičnom koncerte, akoby sa pred nami otvoril
nový svet. Je nádherné cítiť, vnímať, že spoluobčania Trenčianskej Teplej sa nám na vychádzkach prihovárajú, chvália prácu našich detí, pýtajú sa ako sa deti majú- čo majú
nové..... Vnímajú naše deti ako spoluobčanov obce.
Počas zimných dní mali deti okrem vzdelávacej činnosti
viacero akcií v škole. Všetko, čo sa týka života našej školy je
umiestnené na web stránke školy. Deti žili obdobím prípravy na školskú SUPERSTAR, fašiangovým obdobím....
Predajne pána Bónu, Haninca, Gazdíka, pekáreň pána
Marka, mäsiarstvo pána Hôrku, Obecný úrad prispievajú
nášmu zariadeniu sladkými balíčkami k Mikulášu, Karnevalu... Patrí im naše poďakovanie.
Niektorí občania obce nám pomáhajú poukázaním sumy
do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre
naše Združenie občanov pre pomoc mentálne postihnutým deťom v Tr. Teplej. Pomôže nám aj autobusová doprava
pána Jozefa Biskorovajného Bisbus. Vďaka bezplatnému poskytnutiu autobusu naše deti 30.5.2013 navštívia ZOO Lešná
a zároveň vystúpia v Uherskom Hradišti pre družobné zariadenie s kultúrnym programom: „Na krídlach motýľa.“
Deti i zamestnanci školy si cenia hlavne duchovnú podporu občanov obce nášmu zariadeniu.
V nadchádzajúcom období sa pripravujeme na veľkonočné obdobie. V škole pripravujeme pre širokú verejnosť
výstavu s názvom: “ Čaro veľkonočnej tradície v rukách človeka ukryté“(21.3.2013).

S. Propperová
Poslankyňa OZ

Vážení spoluobčania,
opäť nám končí zimné obdobie a neodvratne prichádza
dlho očakávaný jarný čas.
Pozrúc sa po našich chodníkoch a komunikáciách nás
čiastočne nadšenie opadá. Množstvo exkrementov a výkalov po našich rodinných miláčikoch zdobí verejné priestranstvá, podobne tiež rôzny odpad, ktorý neodhodíme do
smetného koša, ale hocikde na zem.
Samozrejme i množstvo posypového materiálu po zime
zostalo na krajniciach ulíc, ale priznajme si – bez posypu by
sme veľmi ťažko bezpečne zvládli zimné obdobie – a to najmä na svahových uliciach.
Niekto kritizuje, že sa zbytočne veľa posýpa, iný tvrdí, že
ulice mali byť ešte viac posypané. Nuž, kde nájsť zlatú strednú cestu?
Tohtoročná bohatá zimná nádielka bola pomerne dobre
zvládnutá, no spravila veľký nápor na obecný rozpočet. Preto uvítavame i ochotu mnohých občanov, ktorí sa i bez vyzvania podieľajú na zametaní a čistení ulíc od posypového
materiálu a iného neporiadku.
Nedá mi však opätovne nespomenúť nedisciplinovanosť
občanov, ktorí odstavujú svoje vozidlá po oboch stranách

Zároveň v ten deň má ŠZŠI, PrŠI Deň otvorených dverí.
Nazvali sme ho : Deň ružových okuliarov. Budeme radi, keď
občania obce nahliadnu do nášho školského života, budú
súčasťou skladania mozaiky jedného bežného školského
dňa.
Mgr. Eva Ševčíková
riaditeľka školy

PRÁVNICKE OKIENKO
Vážení občania,
doba v ktorej žijeme a spôsob života aký vedieme, nezriedka so sebou prináša aj nepríjemné situácie, medzi ktoré
nepochybne patrí aj exekúcia. Stačí ak dlhujete zopár centov
banke, poisťovni či ste nezaplatili dane, odvody alebo uloženú pokutu, ani sa nenazdáte a exekútor už môže klopať
na Vaše dvere. Zákon nepozná minimálnu výšku dlhu, pre
ktorý na Vás pošlú exekútora. Menšie dlhy sa riešia zrážkami zo mzdy či dôchodku. Väčšie predajom hnuteľných alebo
nehnuteľných vecí. Zákon upravuje rôzne spôsoby, ktorými
môže exekútor od Vás získať peniaze, a to konkrétne:
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 V spoločnosti hovorte primeranou intenzitou hlasu.
Nekričte, to odpudzuje!
 Mať dostatok času – povedať nemám čas, znamená že sa
mi nechce alebo som neschopný ...
 Pamätajte, nič nemusíte !
 Nenechajte si hovoriť do života, nech si mladí nechajú
svoje rady pre seba.
 Ale mladým, do ničoho nehovorte! Poraďte, keď sa
opýtajú ale pokiaľ možno tak, ako to chcú počuť!
 Dokázať pripustiť, že sme v minulosti urobili aj nejaké
chyby.
 Nepredstierať mladosť a chuť na sex, keď už nie je!
 Nerobte deťom služobníkov!
 Pravidelný pohyb nevynechávajte, ale kartu poistenca
majte pri sebe.
 Nepredvádzajme sa , je to dosť trápne ....
 Obliekajme sa primerane veku.
 Používajte internet ale maily neposielajte mladým, majú
iný vkus. Vzbudzujeme u nich súcit. Niekedy nás aj
zosmiešňujú.
 Neprejedať sa, nefajčiť, iba primerane vínko, pivo alkohol
piť!
 Udržujte osobnú čistotu, je to spoločensky dôležité.
 .. a celkom posledná: Výchova seniorov je nezmysel.
Pozor – vzdelávanie je niečo iné!!
K zamysleniu o orieškoch ma inšpirovala magnetka, ktorú mi moja vnučka dala na chladničku. Stoji na nej:
Dedkovia (aj babky) sú ako oriešky. Pod tvrdou škrupinkou skrývajú múdrosť. Pekné, nie?
Určite tu odznie dnes veľa umeleckého slova a tak verš
by zbytočný už bol, no zopár myšlienok ešte zakomponujem do mozaiky slova, ktorým si obohacujem dnešné stretnutie. Dovoľte mi na záver ešte zopár citátov, ktoré poskytol
život a internet :
 Žiadne bohatstvo sa nedá porovnať so zdravým telom.
 Všetko, čo chceme je niekto, kto nás bude počúvať.
 Prežívanie skutočností vám sprostredkúva myseľ, preto
sa naučte nažívať so svojou mysľou v priateľstve.
 Skutočná sloboda vychádza z toho, ako reagujete na
život a nie z toho, ako s vami život zaobchádza.
 Človek si nemôže vybrať, ako sa cíti, ale môže si vybrať
čo stým urobí.
 Pokiaľ je človek naplnený trpkosťou, šťastie zakotví
niekde inde.
 Úsmev je najlacnejší spôsob, ako zlepšiť svoj vzhľad.
 Pod tvrdou schránkou každej osobnosti sa skrýva niekto,
kto potrebuje byť ocenený a milovaný.
 Všetci niekedy potrebujeme držať v dlani niečiu ruku a
srdce, ktoré nám rozumie.
 Pamätajme, šance nie sú nikdy stratené , ale tú ktorú
človek prepasie, už dostane niekto iný ...
 Deti nie sú šťastné, keď nemajú čo ignorovať. Preto
boli stvorení rodičia.
 Všetko, čo potrebujeme k šťastiu, máme v sebe.
 Všetky prekážky sú v skutočnosti ponaučenia, preto
si ich vážte a učte sa z nich.
 Každý, koho stretneš si zaslúži byť pozdravený
úsmevom.
 Udržujme svoju reč, svoje slová , aby boli jemné,
príjemné a nežné, lebo zajtra, zajtra sa k nám môžu
vrátiť.

ulíc a vytvárajú tak prekážky pri údržbe ulíc. Vstúpme si trochu do svedomia a priznajme i svoje pochybenia. Niekedy
naozaj chýba iba trochu porozumenia ...
Privítajme jarné obdobie upratanými priedomiami,
príbytkami i ulicami.
Privítajme veľkonočné sviatky čistými srdcami a mysľou preniknutou slnečnými lúčmi.
Krásne jarné obdobie a požehnané veľkonočné sviatky všetkým občanom praje
RNDr. Zuzana Sklenárová
prednostka OcÚ

Senior, to znie hrdo!
Nuž, všetci sme žili, keď to úslovie letelo. Bolo nám jasné,
prečo vojak, prečo baník, prečo učiteľ a prečo dôchodca! Ale
dnes ... akosi to nepasuje k nikomu.
A predsa, sú chvíle, keď si, mnohokrát, iba sami sebe, povieme, že byť dôchodcom, ba čo viac byť členom dôchodcovského spolku je povznášajúce, prínosné i radostné, ak sa
nám podarí získať za nejakú aktivitu uznanie, najčastejšie od
seberovných, ale aj to poteší. Chcime teraz rozlúsknuť symbolické tri oriešky, aby sme ten starší vek mohli prežiť k spokojnosti nás, ale najmä tých, ktorí žijú s nami.
Nuž, skúsme otvoriť prvý oriešok:
Vnúčence sú pre radosť a nie starosť, na to majú svojich
rodičov a tými už my nie sme.
Druhý nám pripomenie, že jediná spravodlivosť na svete
je, že všetci rovnako starneme, i keď na niektorých to nie je
až tak vidno.
A ten tretí skrýva tajomstvo, ktoré je náročné pre
všetkých, lebo sa akosi nechceme s ním stotožniť: Nenúťme
okolie, aby žilo pre nás ale žime my pre okolie. Nechcime
zmeniť to, čo sa zmeniť nedá, ale prispejme k tomu aby sa
menilo to, čo sa zmeniť dá.
I keď nie som tu medzi nami najstarší, akosi sa mi zachcelo povedať zopár poučení. Možno je to tá moja učiteľská deformácia.
Ešte raz chcem osloviť rozprávkové tri oriešky a nazveme
si ich: Minulosť, Budúcnosť a Prítomnosť.
Hovoriť o minulosti – znamená, že budeme k smiechu.
Nikoho to nezaujíma. Všetci to už niekoľkokrát počuli a nie
vždy je to pravda. Sú síce takí, ktorí zdvorilostne počúvajú,
ale často majú toho dosť , a tí smelší nás upozornia : starneš,
priateľu ....
V tom druhom oriešku bola budúcnosť.
Tiež nie je dobré o nej veľa hovoriť, ale nevyhnutné sa na
ňu pripraviť. Aby nikto nepovedal, že je k plaču. Do kúpeľne
a do záchodu držadlá, teplo a teplú vodu, výťah na schodište, zubné protézy, francúzsku barlu, okuliare, čitateľný mobil, načúvací strojček pre slabšie počujúcich, vhodný darček
od rodiny, lebo slabý sluch je neskutočne popudlivý.
A ten tretí oriešok, ten je najdôležitejší – prítomnosť. Je
nevyhnutné ju čo najlepšie využiť. Dovoľte mi, predložiť
Vám niekoľko vybraných doporučení preverených a odskúšaných samotným životom:
 Mať domov, ktorý dôverne poznáme a sme v ňom
spokojní
 Nešetrite, už nebude veľa príležitostí na míňanie a
potomkovia sa iba rozhádajú
 Dôsledne si uvedomiť svoju nedôležitosť
 Starať sa o svoje zdravie primeraným spôsobom
 Byť samostatný, dokázať základné domáce práce.
 Za priateľov mať iba pozitívne naladených ľudí

DRJF
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Antónia Hromádková
HABEMUS PAPAM FRANCISCUM
Narodila sa 13. apríla 1926 v rodine železničiara Jána a Alžbety Javorkovej.
Vzdelanie získala na základnej škole v Trenčianskej Teplej a v Mešťanke v Trenčianskych Tepliciach. Cez vojnu sa vydala za Jána Hromádku,
zámočníka v Škodovke v Dubnici nad Váhom.
V päťdesiatych rokoch pracovala ako učiteľka
Materskej školy a ako vedúca školskej jedálne v
Tr. Teplej. Zároveň vyštudovala popri zamestnaní Strednú pedagogickú školu pre materské školy v Modre. Neskôr si zvýšila kvalifikáciu štúdiom na Národnej škole pri ped. škole v Trenčíne pre učiteľov
národných škôl.
Po ukončení štúdia od r. 1961 až do odchodu do dôchodku vyučovala na Základnej deväťročnej škole v Trenčianskej Teplej. Ešte aj v
dôchodkovom veku, pre nedostatok pedagógov pracovala ako vychovávateľka Špeciálnej základnej školy internátnej v Trenč. Teplej.
Bola veselej a spoločenskej povahy a celý aktívny život venovala
okrem výchovy niekoľkých generácií detí, kultúrnemu a spoločenskému životu v rodnej obci.
Bola od roku 1948 členkou Slovenského zväzu žien v Tr. Teplej a
neskôr jeho predsedníčkou. Venovala sa zachovaniu folklóru a ľudových piesní v obci. Ako prvá vyslovila myšlienku o vzniku speváckeho
folklórneho súboru Teplanka, o založenie ktorého sa spolu s Annou
Karabcovou, predsedníčkou Československého červeného kríža zaslúžili. Od starých spoluobčanov zozbierali teplanské piesne, ktoré
začali spievať na svatbách, krstinách a iných zábavách. Potom Jozef
Šandorfi tieto piesne zostavil do scenára „Teplanská svatba“. Bolo
to divadelné pásmo so spevmi a tancom a s týmto veľmi obľúbeným
programom súbor pod vedením učiteľa Štefana Filipa vystupoval v
okolitých dedinách.
P. Hromádková v súbore hrala i spievala a podieľala sa na organizácii nácvikov a vystúpení. Neskôr začal súbor spolupracovať s osvetovou besedou, ktorej správcom bol učiteľ J. Pavlacký a s členom speváckeho Zboru slovenských učiteľov Jozefom Dobošom, ktorý prevzal
odborné vedenie folklórneho súboru Teplanka.
P. Hromádková pracovala od r. 1960 aj ako poslankyňa MNV a
neskôr – až do r. 1990 ako členka rady MNV. Bola prvou predsedníčkou Zboru pre verejné a občianske záležitosti v ktorom aktívne
pracovala dlhé roky. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch písala
Obecnú kroniku. Celý svoj život venovala našej obci, výchove svojich
dvoch detí a niekoľkých generácií detí našej obce i spádových obcí,
občianskej správe a kultúrnemu a spoločenskému životu … je súčasťou histórie obce.
Žila skromne, bola milujúcou matkou... Zomrela po dlhej a ťažkej
chorobe 31. 1.1997.
OcÚ

„Oznamujem Vám veľkú radosť: MÁME PÁPEŽA!“
týmito slovami oznámil dňa 13. marca 2013 krátko pred
20:00 h vo Vatikáne z lodžie balkóna Baziliky sv. Petra francúzsky kardinál protodiakon Jean-Louis Tauran, že za nového Svätého Otca bol zvolený 76-ročný argentínsky kardinál
Jorge Mario Bergoglio SJ, ktorý prijal meno František. Bude
vôbec prvým pápežom s týmto menom. Aj Vy sa pýtate, prečo si práve toto meno vybral? Lebo prvá myšlienka, ktorá
ho po zvolení napadla, bolo „Nezabudni na chudobných!“. V
súvislosti s chudobnými si spomenul na Františka Assiského,
lebo „František je mužom chudoby, pokoja, muž, ktorý miluje a
chráni stvorenstvo, práve vo chvíli keď sami máme so stvorenstvom nie veľmi dobrý vzťah...“
Zvolenie vôbec prvého pápeža z Latinskej Ameriky ohlásil svetu krátko 19:00 h biely dym vychádzajúci z komína
vatikánskej Sixtínskej kaplnky a zvony na Bazilike sv. Petra.
Nového Svätého Otca zvolili kardináli po piatich kolách 75.
konkláve, ktoré sa začalo v utorok podvečer. Na jeho voľbe
sa zúčastnilo 115 kardinálov zo všetkých svetadielov. Novozvolený Svätý Otec nahradí nemeckého predchodcu Benedikta XVI., ktorý sa takmer po ôsmych rokoch pontifikátu
posledný februárový deň tohto roka vzdal svojho úradu.
Kardinál Jorge Mario Bergoglio, SJ sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires v Argentíne (Južná Amerika). Vyštudoval za chemického technika, ale potom sa rozhodol pre
kňazstvo a vstúpil do kňazského seminára. V roku 1958 prešiel do noviciátu Spoločnosti Ježišovej, počas ktorého v Čile
dokončil štúdium humanitných vied. V r. 1963, po návrate
do Buenos Aires, zavŕšil štúdium filozofie vo veľkom seminári sv. Jozefa v San Migueli. V rokoch 1964-65 vyučoval literatúru a psychológiu na Kolégiu Nepoškvrnenej v Santa Fe
a potom v r. 1966 tie isté predmety na Jezuitskej Univerzite
Spasiteľa v Buenos Aires. V rokoch 1967 – 1970 študoval teológiu vo veľkom seminári sv. Jozefa v San Migueli. 13. decembra 1969 bol vysvätený za kňaza. V rokoch 1970 – 1971
absolvoval tretiu probáciu v Španielsku a 22. apríla 1973 zložil doživotné sľuby. Od r. 1980 do 1986 bol rektorom Filozofickej a teologickej fakulty v San Migueli a pôsobil ako farár
vo farnosti Patriarchu sv. Jozefa v diecéze San Miguel. V marci 1986 odišiel do Nemecka dokončiť svoju dizertačnú prácu. Predstavení ho následne poslali na Univerzitu Spasiteľa
a potom do Cordoby, kde pôsobil ako profesor a špirituál. V
máji 1992 ho Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa Aucy a pomocného biskupa v Buenos Aires. Dňa 3. júna
1997 bol menovaný za arcibiskupa koadjútora v Buenos Aires a vo februári 1998 sa stal nástupcom kardinála. Bol tiež
generálnym relátorom na 10. riadnom valnom zhromaždení Biskupskej synody v októbri 2001. Ako predseda Biskupskej konferencie Argentíny pôsobil od 8. novembra 2005 do
8. novembra 2011. Za kardinála bol menovaný a kreovaný
blahoslaveným Jánom Pavlom II. na konzistóriu 21. februára 2001.
Končiac slovami riaditeľa Vatikánskeho tlačového strediska Federica Lombardi SJ: „Kardinál Bergoglio je jezuita. Jezuiti sú typickí pre ich službu Cirkvi, zhŕňajúci všetky charizmy,
aké nám dal Pán, kdekoľvek sú potrebné, ale vyhýbajú sa pozícii moci.“, považujem za potrebné poukázať, že pápež František je pre ľudí zdrojom veľkých očakávaní aj nádejí. Tému
chudoby pozná veľmi dobre a vychádza z nej. Prichádza z
Latinskej Ameriky, kde sú chudoba a nespravodlivosť na
dennom poriadku. Cez svoju osobu tak prináša novú tému
„cirkvi ako nástoja pre ľudí - chudobných, opustených či žijúcich v zlých podmienkach“. Tým, že si zvolil meno František, sa prihlásil k dobrote, zmierlivosti, ekológii a láske. Tak
mu Pán Boh pomáhaj!

Z činnosti senior klubu XXL

Dávno sme nepísali o našej činnosti, ale to neznamená,
že sme ustrnuli v nečinnosti. Náš klub je stále aktívny a už
6 rokov prežívame spolu pekné veselé chvíle. Okrem pravidelného cvičenia sa venujeme aj oddychu. Chodíme na
spoločné výlety, či zájazdy. Boli sme na peknom jesennom
pobyte vo Vysokých Tatrách a absolvovali sme veľmi zaujímavé túry, či na Zámkovského chatu, Popradské pleso, vodopád Skok alebo chatu Pod Soliskom. Aby sme vyhriali aj
naše telo, uskutočnili sme pobyt v kúpeľoch Kováčová, kde
sme sa okrem kúpania venovali turistickým túram. Boli sme
si obzrieť aj pekný hotel Kaskády. Uplynulé leto sme sa rozhodli využiť na pobyt pri mori a preto veľká skupina cvičeniek vycestovala do Talianska do rekreačnej oblasti Lignano.
Krásne sme si tam oddýchli a nabrali nové sily na cvičenie.
Zložili sme si aj svoju hymnu, ktorú si spoločne zaspievame
pri posedeniach, ktorých tiež nie je málo. Snažíme sa spolu
osláviť okrúhle výročia našich členiek. Takto nám rýchlo plynie čas a každý raz sa tešíme na ďalšie cvičenie. Zakúpili sme
si aj nové športové úbory a pomôcky na cvičenie. Prijali sme
nové členky, ktoré sa cítia medzi nami veľmi dobre. Preto
pozývame ďalšie ženy, nech prídu medzi nás a skúsia sa zapojiť do nášho kolektívu. Cvičíme každý pondelok a štvrtok
od 18,30 do 19,30 hod. v zasadačke Požiarnej zbrojnice.
Naše heslo je: „Cvičíme pre radosť, cítime sa skvele“!

S. Propperová
Poslankyňa OZ

Členky klubu XXL
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OZNAM:
Obecný úrad v Trenčianskej Teplej

Futbalový oddiel Lokomotíva Trenčianska Teplá pri príležitosti osláv 90. výročia založenia klubu, ktoré sa budú
konať od 28. 06. 2013 do 30.
06. 2013, vyzýva občanov našej obce a všetkých priateľov futbalu o zapožičanie
zaujímavých fotografií a predmetov súvisiacich s činnosťou klubu. Tieto môžete zapožičať priamo počas
domácich zápasov jarnej časti súťaží, prípadne ich
osobne odovzdať funkcionárom oddielu p. Antonovi
Jakúbkovi, alebo p. Martinovi Kyjacovi. Fotografie a
predmety budú použité na prípravu výstavy, ktorá
sa bude konať pri tejto príležitosti v Požiarnej zbrojnici v Trenčianskej Teplej. Taktiež by sme ich chceli
použiť pri spracovaní krátkeho dokumentárneho filmu z histórie klubu.
Za zapožičanie uvedených predmetov vám vopred ďakujeme.

v spolupráci s Regionálnou organizáciou
vyslúžilých vojakov
a ZO Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov
uskutoční

dňa 24. apríla 2013
/v stredu/ o 15,00 hod.
pri príležitosti
68. výročia oslobodenia obce
kladenie vencov obetiam
2. svetovej vojny

Obecný úrad Trenčianska Teplá
oznamuje občanom,

že v dňoch

pri pomníku padlých hrdinov
a pomníku padlých
rumunských vojakov.

15. 5. 2013 (streda) v čase od 7,30 – 17,00 hod.
16. 5. 2013 (štvrtok) v čase od 7,30 – 15,00 hod.
17. 5. 2013 (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

o 17,00 hod. pri Obecnom úrade
v Trenčianskej Teplej
o 18,00 hod. v m. č. Dobrá

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