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NEPREDAJNÉ

Veľká noc prišla veľmi rýchlo...
Tohoročná zima bola skúpa na sneh, najmä počas via−
nočných sviatkov a v januári si deti veľa snehu neužili. Aj keď
sa zdá, že len včera začal nový rok, dnes stojíme pred sviat−
kami jari. Čas neúprosne odkrajuje z nášho života, postupne
sa napĺňa prvý štvrťrok 2016.
Rozbiehajú sa úlohy a práce v obci. Tak ako každoročne,
i tento rok nám nová legislatíva pridala úloh. V oblasti komu−
nálneho odpadu sme začali napĺňať nový zákon. Postupne v
priebehu roka budeme vyhodnocovať úlohy predpísané no−
vou legislatívou a vyhodnocovať i finančné prostriedky vlože−
né do tejto oblasti. V najbližšom období nás čaká vytvorenie
legislatívnych podmienok pre jednotlivé komodity a prúdy
odpadu, ako i naštartovanie celkového systému riadenia od−
padového hospodárstva. Pre občanov sa v zavedenom sys−
téme zásadne veľa nemení, sprísňujú sa však podmienky
nakladania s odpadom a pries−tupkové konanie. Treba si uve−
domiť, že životné prostredie treba chrániť, ale ešte stále sú
ľudia, ktorí vyhodia čokoľvek a kdekoľvek. Z pohľadu legisla−
tívy zrejme narastie počet priestupkov, pretože skladovanie
odpadu inak, ako je vo všeobecnom nariadení obce (napr. i
na vlastnom dvore) je podľa nového zákona priestupkom.
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. Niektoré komuni−

Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík, ba aj koláč.
Trochu kriku, šťastia moc,
skrátka krásnu Veľkú noc.

kácie v obci sme opravili už v minulých obdobiach, nové úze−
mia pre bytovú výstavbu sa postupne napĺňajú novou zástav−
bou rodinných domov, v týchto častiach obce je potrebné
podľa možností zabezpečiť komplexné riešenia komunikácií,
vrátane sietí. Územný plán obsahuje viac území pre individu−
álnu bytovú výstavbu, čo zvyšuje náročnosť nielen na finan−
cie, ale i na stanovenie priorít pri realizácii.
Viac krát sa občania sťažovali na miestny rozhlas. Snaží−
me sa o komplexné riešenie tohto problému. Obec už kúpila
ústredňu a časť zariadenia na obnovu rozhlasu, do komplex−
nej obnovy je potrebné vložiť skoro 30 tisíc eur. Predpokladá−
me zabezpečiť komplexné riešenie rozhlasu v roku 2016.
Opravili sme a zrekonštruovali verejné osvetlenie na hlav−
nej ceste v minulom roku. Znížili sme energetickú náročnosť
v tejto komodite o tretinu, vrátane nulových nárokov na opra−
vy. Chceme i v tomto pokračovať znížením nárokov na ener−
gie tam, kde ešte máme staré energeticky náročné svietidlá s
cieľom nielen vymeniť svietidlo, ale i opraviť napájanie svieti−
diel vrátane obnovy náterov stĺpov.
Obec žiadala o nenávratný finančný príspevok na zatep−
lenie škôlky, projekt sa v súčasnosti vyhodnocuje. Jeho reali−
záciou by sme ušetrili finančné prostriedky na prevádzku tohto
zariadenia.
Cintoríny, ktoré obec vlastní sú vďaka správcom vo veľmi
dobrom stave, tak isto i domy smútku. Občania požiadali o
vytvorenie chodníka na novom cintoríne v Teplej, vrátane
osvetlenia. V súčasnosti zvažujeme technické riešenie. Na
cintoríne v Dobrej by sme chceli doriešiť v tomto roku zníže−
nie výšky stromov, ktoré by mohli ohroziť nielen hroby, ale i
schodisko a materskú školu.
Úloh je veľa, no finančné prostriedky z rozpočtu neposta−
čujú na ich zabezpečenie. Z ďalších by som chcel spomenúť
doplnenie zelene v obci, ako i obnovu dopravného značenia,
najmä vodorovného. Zápasíme s archívom na obci, aby sme
uchovali dokumentáciu a iné dôležité dokumenty, ktorú v sú−
časnosti nepotrebujeme, chceme riešiť i odstavnú plochu pri
obecnom úrade, ktorá už nepostačuje, ako i zabezpečiť ob−
novu kúrenia v remíze električiek. V tomto objekte remízy
sme začali naviac i s vnútornými úpravami priestorov pre
múzeum.
Postupne sa otvárajú výzvy a možnosti na získanie finanč−
ných prostriedkov mimo rozpočtu obce. Každoročne sa nám
darí niektoré požiadavky riešiť touto cestou, tým ušetríme v
rozpočte vlastné zdroje, ktoré môžeme použiť na riešenie
ďalších úloh.
V atmosfére pokoja a pracovnej pohody sme schopní za−
bezpečiť rozvoj obce, ako i získavať najmä finančné prostriedky
na realizáciu úloh.
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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FAŠIANGY V NAŠEJ OBCI
Ani sme sa nenazdali, ubehol ďalší rok a naša obec
pripravila v sobotu 6. februára pre občanov fašiangové sláv−
nosti, ktoré sa začali predpoludním o 9.30 hod. na obec−
nom trhovisku. Stretli sa tu občania a celé rodiny s deťmi.
Aj keď fašiangy boli tento rok veľmi skoro, počasie nám
prialo − bolo skôr jarné ako zimné.
Program fašiangov sme si po 10−rokoch pripravili vo
vlastnej réžii. Podieľali sa na ňom svojim programom hlav−
ne DH Dobranka, FS Teplanka a Teplanskí skauti. Predo−
šlé roky sme pripravovali fašiangy v spolupráci s mikrore−
giónom Teplička.
Fašiangujúcich úvodom privítala prednostka obce RNDr.
Sklenárová, ktorá predstavila hostí – Ing. Magdu Košúto−
vú, poslankyňu NR SR a štátneho tajomníka MH SR Ing.
Rastislava Chovanca, PhD. Po krátkych príhovoroch hostí
pravú fašiangovú náladu navodila dychová hudba Dobran−
ka a spevácka skupina Teplanka. Potom na trhovisko pri−
šiel sprievod fašiangových masiek aj s pripraveným progra−
mom, scénkami a veselými pesničkami. Začala veselá ná−
lada, občania si zatancovali s rôznymi maškarami. Pripojili
sa aj detské masky, ktoré zároveň vyhodnotila komisia z
obecného úradu. Bolo ocenených 5 najkrajších detských
masiek, ktoré boli odmenené darčekmi v podobe pekných
plyšových hračiek, knižiek a sladkej odmeny, ktorú záro−
veň dostali všetky deti, ktoré sa zúčastnili fašiangov.

Fašiangujúci na záver podľa starého zvyku symbolicky
pochovali basu, aby počas nasledujúceho pôstu utíchla
hudba a spev. Pochovávanie basy sa nezaobišlo bez ná−
reku plačiek a veselej muziky.
Okrem fašiangového programu nechýbali na trhovisku
ani fašiangové špeciality – šišky, koláče, horúci čaj a sa−
mozrejme nechýbali ani špeciality od miestneho mäsový−
robcu p. Hôrku – tlačenka a slaninka, ktoré boli ponúkané
zdarma. Návštevníci si mohli zakúpiť od skautov aj výbor−
nú kapustnicu za symbolickú cenu, ktorú navarili spolu s
členkou kultúrnej komisie. Okrem nej boli v ponuke aj iné
špeciality, ako klobásky, jaternice, varené víno a iné, ktoré
zabezpečila Pizzéria u Zaka.
Hlavne však, že nálada bola dobrá a sviatok prišlo osláviť
pomerne veľa našich občanov.
Mgr. Zuzana Janišová, referentka kultúry
Ing. Božena Masárová, kronikárka obce
Všetkým organizátorom fašiangov – dychovej hudbe
DOBRANKA, speváckemu súboru TEPLANKA, Teplanským
skautom, členkám Klubu dôchodcov, Kultúrnej komisii pri
OZ, pracovníkom OcÚ a sponzorovi našich fašiangov –mä−
sovýrobe Hôrka, s. r. o. za úspešný priebeh tohto podujatia
ĎAKUJEME!

20 ROKOV ČINNOSTI KLUBU DÔCHODCOV
Klub dôchodcov (KD) v Trenčianskej Teplej si v tomto
roku pripomína dvadsať rokov od svojho založenia.
Prví funkcionári KD boli páni Sýkora, Marčok, Daniško,
Opatík a pani Korbelová, Anetová, Nitrianská, Podušelová a
Horňáková. Členská základňa mala vtedy 30 členov. Za dvad−
sať rokov pôsobenia KD sa v ňom vystriedalo veľa členov.

V súčasnosti má Klub 132 členov s 13−členným výbo−
rom, ktorý pracuje v zložení: pp. Petríčková, Pupišová, Ma−
dová, Končierová, Kopiláková, Gancarčíková, Uherková, Je−
žíková, Kochanová a páni Hošták, Robota, Holec a Haruš−
tiak. Tento výbor pripravuje pre svojich členov rôzne akcie a
podujatia. Výbor zasadá jeden krát do mesiaca, kde sa za−
oberá prípravou akcií, na ktorých sa členovia klubu radi zú−
častňujú. Klub každý rok navštevujeme termálne kúpaliská
Bielice, Podhájsku a Veľký Meder. Ďalej prehliadku dycho−
vých hudieb Ratiškovice, návštevu trhov v Poľsku, posede−

nie pri hudbe Juniáles a Novoročné posedenie. Klub neza−
búda ani na svojich jubilujúcich členov, ktorým vždy pri prí−
ležitosti ich životného jubilea odovzdá malú pozornosť.
Členovia KD spolupracujú i s obecným úradom. Vypo−
máhajú pri rôznych akciách, ktoré sa v obci organizujú.
Klub dôchodcov v roku 2016 plánuje pokračovať v hore
uvedených aktivitách a ako novinku pripravujeme návšte−
vu Arboreta v Mlyňanoch a divadelného predstavenia.
Výbor Klubu dôchodcov v Trenčianskej Teplej chce touto
cestou poďakovať predstaviteľom obce za každoročný prís−
pevok na činnosť klubu.
Za výbor KD Marta Pupišová
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POSTREHY ZO ŽIVOTA V OBCI
Vážení občania,
každému z nás určite záleží
na vzhľade, čistote a poriadku
nielen svojho príbytku, ale i ce−
lej našej obce. Naša obec je vi−
zitka nás všetkých, nielen pra−
covníkov obecného úradu. Je na
nás – všetkých občanoch, aké
prostredie si v obci vytvárame,
či dokážeme udržať poriadok i na
verejných priestranstvách alebo
len vo svojich domácnostiach.
Poohliadnúc sa po stanoviš−
tiach nádob na separovaný zber
plastov, skla či papiera veľa krát
s hrôzou zistíme, že nielen v okolí
týchto nádob sa nachádza zmes
rôzneho odpadu, dokonca i v
nádobách sa často nachádza to
– čo tam vôbec nepatrí. A to si
hovoríme „kultúrny národ“.
Ku kultúre a spoločenskej
morálke patrí i naše správanie
v zanechávaní odpadkov po uli−
ciach a tiež i u majiteľov psíkov,
z ktorých mnohí pozostatky od
svojich miláčikov zanechávajú
na chodníkoch a „zdobia“ nám
tak naše verejné priestranstvá.
Nuž a pokiaľ ich niekto na
takúto netaktnosť upozorní, ešte
sú urazení.
Je to teda na nás, ako sa sprá−
vame voči sebe a svojmu okoliu,
čomu učíme deti, vnúčence...
Nielen zimné obdobie preve−
ruje našu tolerantnosť voči prá−
ci iných, našu trpezlivosť a po−
riadkumilovnosť pri údržbe ciest
a chodníkov, ale i parkovanie
vozidiel, ktoré sú často po oboch
stranách ulíc a vytvárajú tak pre−

kážku pre zimnú údržbu, zá−
chranárov, hasičov a tiež pre
ostatné vozidlá jazdiace po obci.
Berieme ohľad len na seba,
alebo aj na tých druhých?
Pri doručovaní listových zá−
sielok do domácností sa často
stretávame s tým, že domy nie
sú riadne označené súpisnými
a orientačnými číslami, chýbajú
poštové schránky a zásielky sú
potom ťažko doručiteľné. Sťažu−
jeme tak prácu doručovateľov a
zásielky nie sú včas doručené.
To všetko je napraviteľné.
Hoci nás sprevádza veľa
negatívnych skúseností, všetci
vieme, že naša obec si od nás
všetkých zaslúži viac pozornosti.
Už v minulosti bola nazývaná
„Perlou Považia“ a je teda len
na nás – jej obyvateľoch, či to−
uto perlou bude naďalej. A to
nielen pre nás obyvateľov, ale
pre všetkých, ktorí cez našu
obec prechádzajú.
Prajem nám všetkým, aby
sme sa o svoju obec riadne sta−
rali, zveľaďovali ju a skrášľova−
li, aby sme tu všetci žili ako dob−
rá starostlivá rodina, bez závis−
ti, nenávisti, zloby.
Vážení občania,
s príchodom slnečných jar−
ných dní Vám prajem slnko v duši,
úsmev na tvári a čistú myseľ.
Taktiež s nadchádzajúcimi
veľkonočnými sviatkami ich po−
kojné, milostiplné a požehnané
prežitie.
RNDr. Zuzana Sklenárová,
prednostka OcÚ

PLÁN KULTÚRNYCH PODUJATÍ
na II. a III. ŠTVRŤROK 2016
27. APRÍL
27. APRÍL
15. MÁJ
28. MÁJ
5. JÚN
25. JÚN
10. JÚLA
24. JÚLA
7. AUGUST
a 21. AUGUST
18. SEPTEMBER
25. SEPTEMBER

OSLOBODENIE OBCE
TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA
DEŇ MATIEK
TEPLANSKÁ MÁJOVÁ POHODA
POCHOD ROZPRÁVKOVÝM LESOM
DEŇ ŠPORTU
NEDEĽNÉ HUDOBNÉ POPOLUDNIE
NEDEĽNÉ HUDOBNÉ POPOLUDNIE
NEDEĽNÉ HUDOBNÉ POPOLUDNIE
NEDEĽNÉ HUDOBNÉ POPOLUDNIE
HODOVÉ SLÁVNOSTI V DOBREJ
TEPLANSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
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NAŠI DARCOVIA KRVI
Darcovstvo krvi patrí k najhumánnejším preja−
vom ľudskosti. Podľa slov prezidenta Slovenské−
ho Červeného kríža Viliama Dobiáša keby sa jed−
ného dňa darcovia rozhodli, že nebudú darovať
krv, do troch týždňov by sa minuli zásoby naj−
vzácnejšej tekutiny a ľudia, ktorí potrebujú trans−
fúziu krvi, by začali zomierať.
Darovanie krvi v mnohých prípadoch zname−
ná záchranu života. Od rýchlej transfúzie krvi totiž
často závisia životy pacientov po úrazoch, ne−
hodách, či ťažkých operáciách. Zabezpečenie do−
statočného množstva životodarnej tekutiny pre
pacientov rôznych krvných skupín je dlhodobým
problémom, na ktorý má upozorniť aj Svetový
deň darcov krvi, ktorý si každoročne pripomína−
me 14. júna.
Darcovstvo krvi bude mať pre ľudí mimoriadny
význam aj v budúcnosti. Lebo krv má také biolo−
gické vlastnosti, že sa nedá nahradiť ničím iným.
Je dôležité, že medzi darcami sa objavuje dosť
mladých ľudí, ročne tvoria z celkového počtu až
30 percent.
Aj v našej obci máme pravidelných darcov krvi,
ktorým Územný spolok Červeného kríža v Tren−
číne udeľuje vyznamenanie pri niekoľkonásobnom
darcovstve. V roku 2015 boli udelené plakety pro−
fesora MUDr. Jána Jánskeho a MUDr. Jána Kňa−
zovického nasledujúcim občanom:
Meno a priezvisko

Plaketa,
medaila

Blažej Hošták Kňazovického medaila
Michal Vicen
zlatá
Peter Stískala
strieborná
Štefan Kadlec
strieborná
Mgr. Zuzana Pavolková
bronzová
Stanislav Bielik
bronzová
Martina Dvorská
bronzová
Miriam Gabrišová
bronzová
Bc. Peter Sedlák
bronzová
Michal Grežďo
bronzová
Michal Segedi
bronzová
Mário Vavrek
bronzová

Počet
darova−
nia krvi
100
40
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10

Oceneným darcom srdečne blahoželáme a ďa−
kujeme za to, že dôstojne reprezentujú našu obec
a prispievajú k záchrane života ľudí !
Ing. Božena Masárová, kronikárka obce
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...A TÁ SRNKA, SEM – TAM BRNKÁ, PO HORE, PO LESE,
ČI JEJ HORÁR STEBIEL ZOPÁR DONESIE?...
Na túto otázku deťom z MŠ Trenčianska Teplá dňa
19. februára 2016 odpovedali „ujovia“ poľovníci bratia

Gustáv a Róbert
Toporovci.
Ich cieľom bolo pri−
blížiť našim najmenším
problematiku poľovníc−
tva, ochrany prírody a
starostlivosti o ňu. For−
mou zážitkového uče−
nia si deti mohli pre−
zrieť a dotknúť sa tro−
fejí diviačej, srnčej, je−
lenej zveri, preparátov
rôznych druhov ma−
lých šeliem, ako napr.
líška, jazvec, ale aj
vtákov ako je bažant,
sluka a spontánne vy−
jadriť svoje emócie.
Pri rozprávaní „ujo−
via“ zdôraznili, že po−
ľovačky sú iba jednou
z mnohých dôležitých

činností, ktoré po−
ľovníci vykonávajú.
Potom nasledo−
vala pútavá ukážka
„ulovenia“ jeleňa, ri−
tuálny postup a
spolupráca poľovní−
kov pri akcii, ktorú
deti sledovali s úža−
som na tváričkách.
Na všetky zvedavé
otázky, ktorým ne−
bolo konca kraja,
odpovedali poľovní−
ci tak, že zvedajko−
via počúvali so za−
tajeným dychom.
U nás v Mater−
skej škole Trenčian−
ska Teplá bola toto
1. návšteva poľovní−
kov, za ktorú veľmi
pekne ďakujeme. Tešíme sa, že „ujovia“ poľovníci k nám opäť
niekedy zavítajú.
Za kolektív MŠ Zuzana Buchlová

SPOLOČENSKÉ HRY PRE DETI A DOSPELÝCH
Komisia pre kultúru, mládež a šport pri Obecnom zastupiteľ−
stve usporiadala v nedeľu 24. januára v poradí 5. ročník Spolo−
čenských hier pre deti a dospelých.
Súťažilo sa ako každý rok tradične v šachu, žolíku, v Dáme a
v hre Človeče − nahnevaj sa! A tento krát bol záujem i o Mariáš.
Kultúrna komisia pripravila pre všetkých súťažiacich malé ob−
čerstvenie a pre víťazov knižné ceny a diplomy.
Hry prebiehali v príjemnej súťažnej atmosfére. Všetci, čo sme
sa zúčastnili týchto hier sme strávili spolu pekné nedeľné popo−
ludnie a dúfame, že nás bude na budúci rok zasa o niečo viac.
VÍŤAZI V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH
Šach − František Dubnička
Žolík − Marta Pupišová
Človeče, nahnevaj sa! − Lýdia Straňáková
Mariáš − František Dubnička
VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!
Mgr. Zuzana Janišová, referát kultúry
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KEĎ ŠAŠOVIA OŽÍVAJÚ,
FAŠIANGY SA ZAČÍNAJÚ...
Pozor, pozor, práve dnes
začína sa veľký ples.
Berte masky, je tu bál,
rozkrútime KARNEVAL.

Každoročne v mater−
skej škole organizuje−
me karneval. Pri jeho
príprave všetky deti
prejavili svoju fantáziu
Po tanci a divom bále
a kreativitu. Usilovne
Šepkajú si masky v sále,
strihali, lepili, maľovali
že už skončil KARNEVAL
a vyrábali škrabošky,
a ohlásil novú JAR.
masky, šašov, ktorými
zdobili priestory mater−
Keď je mesiac február, február, skej školy. Učili sa fa−
všetko robí láry−fár, láry−fár.
šiangové rečňovanky,
Aj dedko sa hotoval
piesne, ktoré prezento−
na náš detský karneval.
vali dňa 9. februára
2016 na karnevale v
Požiarnej zbrojnici Trenčianska Teplá.
Detský karneval prebehol vo veselej nálade, o ktorú sa
postaral ŠAŠO JAŠO s tancom, množstvom súťaží, hier,
do ktorých boli zapojení aj rodičia.
Nechýbala tombola, ani tradičné šišky a občerstvenie
pre všetkých prítomných. Keďže všetky masky boli nád−
herné, tak boli odmenené rovnakou cenou, aby nikto nebol
smutný – veď to bol deň radosti a spokojnosti.
Poďakovanie patrí všetkým sponzorom a rodičom, ktorí
sa podieľali na príprave karnevalu a všetkým, ktorí kúpou
tomboly a občerstvenia prispeli k finančnému zisku, ktorý
bude použitý na výchov a vzdelanie detí v MŠ Trenčianska
Teplá.
Za kolektív MŠ Zuzana Buchlová
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30 rokov spolužitia...
Takúto veľkú časť najplodnejších rokov som strávila
v spoločnosti postihnutých detí v Spojenej škole inter−
nátnej v Trenčianskej Teplej, ktorá sa za môjho pôsobe−
nia tri krát premenovala.
Bola to : Pomocná škola, Špeciálna základná škola a
napokon Spojená škola. Nezainteresovanému tieto názvy
nič nepovedia a podľa mňa ani nemusia, vždy v škole
boli tí istí naši žiaci /naše deti.
Pracovala som na ekonomickom úseku, kde som mala
za úlohu zabezpečiť všetko tak po ekonomickej stránke,
aby prevádzka fungovala, skrátka , aby bolo čo jesť, aby
bolo svetlo a teplo a samozrejme aby bol materiál ktorý
deti potrebujú pre výuku a pobyt na internáte.
Boli doby keď financií v školstve bol dostatok, no nebo−
lo dodávateľov, doslova sme sa doprosovali firmám o pri−
jatie objednávok , v súčasnosti je síce firiem dostatok, no
žiaľ nie sú na potrebné práce finančné prostriedky, takže
jednoduché to nebolo pred 20−timi rokmi a ani teraz.
Ale deti, ktoré sme mali v opatere sú stále rovnaké,
sú úprimné, nezákerné a vedia plným priehrštím rozdá−
vať lásku a byť vďační za každé milé slovo, za každú
pomoc či pohladenie. Musím žiaľ skonštatovať, že také−
to vlastnosti som u mnohých zdravých detí nenašla.
Možno si poviete, že som priamo s deťmi nepracovala,
no naše deti nás všetkých brali ako tety, ktoré sú s nimi,
majú ich radi a urobia všetko pre to aby sa mali dobre a
hlavne aby nepociťovali odlúčenosť od rodičov cez týž−
deň. Bolo jedno či teta ich učí v triede, či sa s nimi hrá
na internáte, alebo im varí dobré jedlá, žili sme v jed−
nom kolektíve , ktorý sa nedá roztrhnúť podľa funkcií ale
každý robí jednoducho všetko čo je treba.
Nemôžem nespomenúť že naša škola to nemala vždy
jednoduché v obci. Bolo to zo začiatku zložité, mnohí
naši spoluobčania si veľmi dlho zvykali na mentálne
postihnuté deti.
Ich názory respektíve ich nevedomosť chcela takéto
deti zatvárať mimo , ako keby sme sa mali za ne hanbiť,
nejeden krát som prišla do styku s takýmito spoluobčan−
mi. Nechápala som ich jednanie, ich cítenie ale myslím
si doteraz, že bolo to hlavne z nevedomosti. Láska k
deťom si predsa nemôže dávať podmienky, láska buď je
alebo nie je a je jedno či je človek krásny, nepekný ,
chorý alebo zdravý, láska je vtedy pravá keď je rovnaká
pre každého a zvlášť pre deti. Verím, že už v súčasnosti
to väčšina ľudí pochopila a aj vo svojom srdci takýchto
ľudí a hlavne deti prijala.
Na záver chcem poďakovať všetkým s ktorými som
prišla do styku, že som mohla túto prácu robiť, pretože
ma nielen živila po materiálnej stránke, teda bola mi prá−
cou, ale hlavne ma duchovne posilnila, pochopila som
čo znamená, mať zdravé deti a čo znamená mať rada i
postihnuté deti.
Prosím všetkých, ktorí ešte nepochopili akým zvlášt−
nym darom boli obdarované mentálne postihnuté deti
aby sa o to aspoň pokúsili, veď nikdy nie je neskoro
naučiť sa mať úprimne a nezištne rád.
Anna Šušuková
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Zima v Spojenej škole internátnej...
Konečne na dvere zaklopala jar. Dokonca ich už aj pootvorila
a pomaly „nakúka dnu“. Príroda sa opäť prebúdza k životu. No aj
zima v našej škole bola veľmi plodná na akcie a podujatia.
Dňa 19. decembra 2015 sa opäť uskutočnilo už tradičné vystúpe−
nie žiakov našej školy vo vianočnom programe – tentokrát s názvom
„Modlitba za ľudskosť“. Žiaci sa naň usilovne pripravovali a tešili, lebo
to bola pre nich jedinečná príležitosť ukázať všetkým svojim blízkym i
známym, ako mať v úcte jeden druhého. Pripravovali ho spolu s pe−
dagógmi. Striedal sa tanec s piesňou i hovoreným slovom. Besiedku
svojím príhovorom otvorila riaditeľka školy Mgr. Eva Ševčíková a zá−
roveň privítala zástupcov Obecného úradu , zúčastnených rodičov,
zamestnancov školy i ostatných pozvaných hosťov. Po pásme piesní,
básní i scénok, ktorým nás svojim slovom sprevádzala pani riaditeľka,
boli žiaci odmenení nielen potleskom, ale aj materiálnymi darmi od
štedrých sponzorov, ktoré v očiach detí vykúzlili radosť. Nasledovalo
aj odovzdávanie cien zo súťaže „Záchranárik“.
Február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov.
Tak tomu bolo aj 9. februára 2016 v našej škole. Žiaci si spolu s
pani vychovávateľkami pripravili masky a klubovňa školy sa od−
razu premenila na rozprávkovú krajinu plnú bytostí, ktoré nestret−
neme každý deň. Indiána, mexičana, princezné, červenú čiapoč−
ku, transformera, kovboja a veľa ďalších masiek prišli obdivovať
aj niektorí rodičia. Karnevalovú zábavu vytvárali pani vychováva−
teľky, ktoré sa v ten deň premenili na šaša, kuchára a väzňa.
Zabaviť sa prišla aj nevesta, policajtka a riaditeľka v jednej oso−
be. Program pokračoval rôznymi súťažami a diskotékou.
Láska je tu s nami ....
Táto pieseň a mnohé nádherné básne zazneli z úst našich
žiakov 15. februára, kedy nás poctil svojou návštevou predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška a Spo−
jenú školu v Trenčianskej Teplej podporil sumou 500 eur. Pána
predsedu privítala pani riaditeľka, a žiaci sa spolu s pedagógmi
poďakovali pripraveným krátkym kultúrnym programom. Pán pred−
seda neodišiel od nás s prázdnymi rukami, ale odniesol si dary v
podobe výrobkov našich umelecky nadaných žiakov, ktorým sa
veľmi potešil. Aj vďaka finančnému daru pána predsedu Jarosla−
va Bašku sa môžu naši žiaci tešiť na koncoročný výlet.

Nastala nám jar a prípravy na Veľkú noc sú v plnom prúde aj
v našej škole. Čo znamená Veľká noc sa učia žiaci našej školy u
od nástupu do školy. Jej tradícia pretrváva stáročia a jej krása sa
preniesla aj do priestorov našej školy. Pod šikovnými rukami na−
šich žiakov a pod vedením pedagogických pracovníkov vznikajú
jarné a veľkonočné dekorácie, maľované vajíčka, venčeky, košíč−
ky, zajačiky a iné pestré symboly.
Pri tvorbe výrobkov z keramiky naďalej spolupracujeme s
Materskou školou v Trenčianskej Teplej. Ku koncu školského roka
nás čaká už vyššie spomínaný výlet, na realizáciu ktorého prispel

pán Ing. Baška. Všetci žiaci sa tešia, lebo tento školský rok to
bude tajomná rozprávková krajina nazvaná Habakuky, nachá−
dzajúca sa na Donovaloch.
V máji by malo osem žiakov prvého stupňa našej školy absol−
vovať 5 dňový pobyt v škole v prírode v Belušských Slatinách
spolu s deťmi z MŠ v Trenčianskej Teplej. Veríme, že pôsobenie
prírodného prostredia, aktívny pobyt v prírode budú mať pozitívny
účinok na psychické i fyzické zdravie žiakov.
Koncom školského roka sa uskutoční aj oslava 30. výročia
založenia našej školy. Žiaci už intenzívne pripravujú program,
ktorý bude orientovaný na spoluprácu rodiny a školy. Vítaní sú
rodičia našich žiakov a zástupcovia Obecného úradu.
Jar sme teda v našej škole privítali dobrou náladou a piesňou
na perách, dúfajme, že bude plná nápadov a príjemných zážitkov
našich žiakov.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov všetkým občanom
Trenčianskej Teplej želajú žiaci a zamestnanci Spojenej školy
internátnej v Trenčianskej Teplej.
Mgr. Monika Heldáková, učiteľka SŠI
NAŠI RODÁCI

Mons. ThDr. ŠTEFAN JANEGA
* 10.12.1912 v Zemianskom Podhradí
† 6.7.2006 v Trenčianskej Teplej

Nepochybne patrí medzi
významné osobnosti našej
obce.
Bol jedným z tých, ktorým
obec udelila čestné občian−
stvo.
Monsignorovi doktorovi Šte−
fanovi Janegovi bolo udelené
dňa 24. septembra 1997 „za dl−
horočné pôsobenie v našej obci
a výrazné povznesenie duchov−
ného života obyvateľov“.
Po vysviacke v roku 1937
nastúpil ako kaplán v Terchovej, odtiaľ ho biskup Karol
Kmeťko povolal do nitrianskeho seminára už ako dokto−
ra teológie. V 50−tych rokoch bol internovaný do tzv.
„Prevýchovného tábora“. Tam prichádza o svoje zdravie
a po útrapách a strádaniach ho ako tvrdohlavého zauja−
tého nepriateľa socialistického zariadenia prepúšťajú z
väzby. Po niekoľkých mesiacoch zotavenia sa dostáva
na faru do Chynorian, odkiaľ na prianie biskupa Nécsey−
ho v roku 1968 k nám do Trenčianskej Teplej. Tu sa
hneď pustil s vervou cez všetky ťažkosti totalitnej doby
do práce − stavba fary, opravy kostolov.
Do toho bol povolaný za profesora Cyrilo−metodskej
bohosloveckej fakulty v Bratislave. Splnil sa jeho sen
pokračovať vo výchove kňazského dorastu. Po niekoľ−
kých rokoch na fakulte sa stáva na 9 rokov dekanom
fakulty. Po smrti biskupa Pástora bol zborom konzultan−
tov zvolený za ordinára Nitrianskej diecézy.
Za dlhoročné pôsobenie v našej obci a výrazné po−
vznesenie duchovného života obyvateľov bolo dňa 24.
9. 1997 Mons. ThDr. Štefanovi Janegovi udelené „Čestné
občianstvo Obce Trenčianska Teplá“.
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Chýbaš nám, Drahuška!

V posledný deň uplynulého roka nás opustila naša pria−
teľka, žena s láskavým srdcom, zmyslom pre humor a od−
danosť – Drahuška Kráľová.
Niekto ju poznal pod menom Viera, iní Drahuša, ale pre
nás bola a navždy ostane Drahuška. Bola iniciátorkou a
jednou zo zakladateliek klubu cvičeniek, ktorej dala názov
Klub XXL. Bol založený 23. januára 2006, t.j. presne pred

desiatimi rokmi. Sama viedla cvičenie, vyhľadávala nové
cviky a vnášala do cvičenia duch radosti a precíznosti.
Okrem pravidelného cvičenia dbala aj o to, aby sme mali
rovnaké športové oblečenie, športové náčinie, ktoré zabez−
pečovala a zháňala finančné prostriedky. Nezabudnuteľné
sú spomienky na spoločné výlety, ktorých bola organizá−
torkou. Boli sme na spoločných pobytoch v Liptovskom
Jane, Tatranskej Lomnici, v kúpeľoch Kováčová, chodili
sme sa kúpať do Trenčianskych Teplíc. V letných mesia−
coch sme sa často kúpavali u nej doma v bazéne.
Mala radosť, keď nás mohla prekvapiť programom, ktorý
tajne pripravila. Dokázala sa radovať aj z maličkostí, z toho,
keď mohla potešiť iných. Nezabudneme ani na časté, pritom
neplánované posedenia pri kávičke v pizzérii „U Zaka“.
Proste, bola to úžasná žena s veľkým životným elánom
a všetkým, ktorí ju poznali veľmi chýba. Ako spomienku
uvádzame úryvok z básne, ktorú máme zapísanú v našej
kronike:
Spomíname na tie chvíle
Keď sme boli najskôr v Jáne.
Tam sme chatu hľadali, dookola chodili.
Chodili a chodili, sem − tam sme sa motali.
Beda, beda, prebeda,
Čo sa chata prepadla?
Pomáhajte ľudkovia, už sme celé bez seba.
Helenka už nevládze, kufrík ťahať nemôže.
Drahuška zas kvíli, volá, zavolajte toho Jana.
Nejdem ďalej ani krok, už som mokrá ako zmok.
Nech nám cestu ukáže a na chatu vynesie.
Všetko dobre dopadlo, skončilo sa divadlo.
Pekne sme sa usadili, funkcie si rozdelili.
Adelku na kúrenie, poradie na varenie.
Program sme aj splnili, domov šťastne trafili.
Milá Drahuška, si stále v našich srdciach. Ďakujeme Ti
za Tvoju obetavosť a láskavosť.
Cvičenky Klubu XXL
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Čo máme nové?
Začal sa nový kalen−
dárny rok a s ním sa pre
nás otvorila 3. súťažná
sezóna. Prípravy choreo−
grafií vrcholia, sólové kos−
týmy sa postupne došíva−
jú, dievčatá makajú naplno a sústredenia sa hromadia. Počas
tejto sezóny budú naše dievčatá bojovať o najvyššie priečky na
4 súťažiach hneď v 3. vekových kategóriách s 8 choreografiami.
Prvá súťaž v sezóne nás čaká o mesiac, konkrétne 9. apríla v
Sobotišti, kde budú bojovať naše KADETKY a SENIORKY.
V januári 2016 sme rozdelili prípravnú vekovú kategóriu do
zatiaľ nesúťažných skupín DETI a KADET. V tomto roku bude
náš súbor oslavovať svoje piate narodeniny a my sa veľmi
tešíme. Musíme povedať, že sa nám tento tanečný rok podari−
lo získať počas náboru pekný počet nových a hlavne šikov−
ných členiek, ktoré už usilovne pracujú na svojich prvých cho−
reografiách. Tieto dievčatá spolu s ostatnými sa po prvý krát
predstavia verejnosti na vystúpení 28. mája na TEPLANSKEJ
MÁJOVEJ POHODE. Veľmi nás teší záujem dievčat pridať sa
k nám aj počas tanečného roka. Ďalej nás teší veľký záujem v
obci o tento rozvíjajúci sa tanečný šport.
Niečo málo o súbore
Súbor vznikol pod vedením Dominiky Mojžišovej v septem−
bri 2011. Momentálne súbor navštevuje 27 dievčat. Trénuje sa
v troch vekových kategóriách v disciplínach BATO (palička) a
novinkou v súbore je aj disciplína POM−POM (strapce). Mažo−
retky LADIES ponúkajú rôzne vystúpenia v sólových, ale aj v
malých formáciách na rôznych spoločenských akciách, firem−
ných večierkoch, plesoch. Novinkou súboru je možnosť vystú−
penia s ľudovou choreografiu „Slovak Folk“ s náčiním baton.
Mažoretky otvorili 2.skautský ples na Orave!

23. januára 2016 sme v skorých ranných hodinách vyrazili
na dlhú cestu vlakom, ktorá sa končila na Orave v obci Liesek.
Po dlhej a náročnej ceste sme predsa dorazili na miesto kona−
nia. Po prvý krát sme mali tú česť otvárať skautský ples tak
ďaleko od domova. Po príchode sme si zložili veci v skautskej
klubovni, naobedovali sa, vyskúšali si choreografie v priesto−
roch kultúrneho domu, kde sa konal ples, očesali sa, prezliekli
do kostýmov, namaľovali a čakali na čas otvorenia plesu. Vy−
stupovali sme s dvoma formáciami. Keďže ples sa niesol v
téme „Na ľudovú nôtu“ otvárali sme ho s choreografiou „Slo−
vak Folk“, ktorá mala na tomto plese premiéru a získala si
veľký potlesk od divákov. O polnoci sme predviedli choreogra−
fiu „Child of Light“. Po odtancovaní našich choreografií sme sa
prezliekli do „plesového“ a zabávali sa. Darilo sa nám aj v
tombole. Domov sme si všetky spoločne priniesli nové skúse−
nosti, spomienky, priateľstvá a pekných 6 výhier v tombole a
hlavnú výhru prekrásnu ľudovo zdobenú tortu, ktorá nám veľ−
mi chutila. Ďakujeme 108. Zboru Oriešok Liesek za pozvanie
a dúfame, že sa vidíme aj o rok.
Vedúca súboru MS LADIES – Dominika Mojžišová
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FAŠIANGY V NAŠEJ OBCI
Foto: Pavol Pytlík
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PREDSTAVUJEME ZAUJÍMAVÝCH RODÁKOV A OBYVATEĽOV NAŠEJ OBCE

KRISTÍNA MADAJOVÁ – cestovateľka
Spomedzi zaujímavých obyvateľov našej obce som na rozho−
vor do nášho občasníka zámerne vybral mladú ženu, ktorá na−
priek svojmu hendikepu premenila svoje obrovské snaženie a
odriekanie na realizáciu plánu cestovať spolu s partiou dobrodru−
hov, filmárov a fanúšikov naprieč viacerými kontinentmi na zvlášt−
nom a upravenom motorovom vozidle vyrábaného v bývalej NDR
– trabante.
Kristína povedz nám, ako si sa vlastne dostala k partii
nadšencov, ktorú mnohí z nás poznajú z dobrodružných do−
kumentárnych filmov Českej televízie a časopisov, partii „exo−
tov“ z Čiech Sloven−
ska a Poľska, ktorý
cestujú po celom sve−
te na starých bájnych
východonemeckých
trabantoch, historic−
kých českosloven−
ských motorkách, ale−
bo poľských malu−
choch (Fiat 126).
Ozvali sa mi sami.
Cestovala som práve po
Strednej Amerike, keď mi
Marek Slobodník, chalan
z Banskej Bystrice, ktorý
cestoval s nami na Jawe
250 zavolal, či náhodou
nechcem ísť s nimi na expedíciu na žltých trabantoch. Samozrejme
som neváhala asi sekundu a už v apríli 2015 sme vyrazili na túto
dobrodružnú výpravu naprieč Austráliou, Indonéziou až do Thajska.
Ako prebiehala príprava na cestu naprieč Austráliou, a
cestu po východnej Ázii.
Prípravy boli zdĺhavé. Bolo potrebné zistiť kadiaľ pôjdeme,
presné typy ciest a trasy, aby sme vedeli, či tadiaľ vôbec pre−
jdeme, či chodia nejaké trajekty, aké vybavenie neskôr pripraviť a
tak ďalej. Príprava množstva náhradných dielov, techniky na ka−
merovanie a fotografovanie, získavanie sponzorov na túto našu
cestu zabrala niekoľko mesiacov. Všetky tieto prípravy z veľkej
časti zabezpečovali práve českí chalani, keďže tento „výlet“ bol
práve pod ich záštitou. Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou bolo
očkovanie, balenie len tých najnevyhnutnejších vecí na niekoľko
mesiacov, pretože trabant predsa nie je žiadny kamión a deväť
ľudí sa muselo zmestiť so všetkými vecami do 3 áut.
Priblíž nám koľko bolo účastníkov tejto zvláštnej expedí−
cie a ako plynula cesta naprieč Austráliou.
Bolo nás spolu deväť – štyria česi: Dan Přibáň, ktorý celú túto
srandu vymyslel, Zdeněk Krátky, hlavný kameraman, Vojta Du−
choslav – fotograf, Dominika Gawliczková, motorkárka, ktorá sama
prešla Európu, cestu až do Kyrgistanu a teraz sa chystá na vlast−
nú výpravu do Južnej Ameriky a Jakub Koucký, vozíčkar, ktorý
sa venuje extrémnym športom. Ďalej nám robili spoločnosť dvaja
Poliaci, ktorí šoférovali malucha (Fiat 126 ) – Radoslaw Jona,
skvelý parťák a mechanik na cestovanie so schopnosťou dvakrát
stratiť pas počas jednej expedície a Marcin Obalek, traktorista,
ktorý sa snaží prejsť svet na traktore Ursus, zatiaľ však prešiel
len Južnú Ameriku a aj to mu trvalo 7 rokov. ? Posledný traja
členovia sme boli za Slovensko ja, ako nežná časť trabantu, v
ktorom sme sedeli dvaja vozíčkari a šoférovali si ho sami, Marek
Slobodník, motorkár cestujúci po svete na pionieri a Marek Du−
ranský, muzikant a skvelý fotograf z Bratislavy.
Do Austrálie sme prileteli presne 1. apríla 2015 kedy sme si
mysleli, že na cestu vyrazíme hneď o pár dní na to. To sme však
ešte nevedeli, aká veľká byrokracia bude stáť za získaním našich

trabantov z prístavu v Perthe. Po dennodennom papierovaní sa
nám ich nakoniec podarilo získať po neuveriteľných troch týž−
dňoch a my sme vyrazili naprieč Austráliou. Počas cesty bolo
zaujímavé sledovať neustále opravy na týchto starých autách,
postupne začínajúcu ponorkovú chorobou medzi nami, ale najmä
objavovať krásy a neuveriteľnú kultúru Austrálie. Za tieto nesku−
točné tri mesiace strávené cestovaním cez suchú západnú Aus−
tráliu z Perthu, cez chladný a vlhký outback a Alice Springs až do
zelenej a tropickej severnej Austrálie a Darwinu sme videli nád−
herné pamiatky – Holland Track, Wave Rock, Uluru, Kata Tjutas,
Národný park Kakadu, zvieratká ako klokany, krokodíly a ťavy,
ale najmä sme mali možnosť spoznať kultúru Aboridžoncov, čiže
pôvodných obyvateľov žijúcich v Austrálii.
Nerobilo ti problém šoférovať trabanta po tak náročnej a
dlhej trase bez riadnych ciest? Aké malo tvoje auto riadenie
a ovládanie?
Trabant bol už od výroby určený pre hendikepovaných, mal
špeciálne spravenú prevodovku, tzv. hycomat, ktorá fungovala
na princípe automatického vypínania spojky, čo v praxi znamena−
lo, že sme rýchlosti radili bez toho, aby sme spojku stláčali. To
nám ušetrilo veľa práce, pretože sme mali ešte primontované
ručné ovládanie na plyn a brzdu, takže sme mali predsa celú
cestu čo robiť. S Jakubom sme sa v šoférovaní striedali, prešli
sme všetky terény od piesočnatých opustených ciest, cez krásne
asfaltky, nespevnenú Great Central Road plnú roliet či cez brody,
hlboké niekedy aj 40cm.
Cesta po východnej Ázii. Aká bola, cez ktoré štáty ste
prešli.
Z Austrálie sme na konci júna odleteli na Východný Timor, kra−
jinu na východe Indonézie. Autá sme poslali trajektom a už po pár
dňoch nebol v tejto krajine problém s ich vydaním. Prešli sme celý
Timor, ďalej sme pokračovali už do Indonézie, ktorá ako všetci
vedia pozostáva z niekoľkých tisícok maličkých ostrovčekov. Mu−
seli sme sa teda preplavovať trajektami. Prešli sme cez Flores,
Komodo známe svojimi Varanmi komodskými, ďalej cez kresťan−
skú Sumbawu a Lombok, hinduistické Bali, kde sme mali možnosť
sa aj potápať až na preľudnenú Jawu a znečistenú Sumatru, kde
sa aktuálne vypaľujú pralesy, kvôli výsadbe palmy olejnej.

Aké komplikácie sa počas tejto cesty stali.
Najčastejšie sa kazili samozrejme autá, v strede Austrálie sa
nám pokazila dokonca kľuková hriadeľ, ktorú sme samozrejme
náhradnú nemali so sebou. Museli sme preto niekoľko dní čakať
kým nám ju nepošlú až z Čiech. V Indonézii to už bolo lepšie, je
to totiž krajina motorkárov, takže pokiaľ bolo treba niečo opraviť
alebo pozvárať, nebol problém nájsť dielňu na každom rohu. Hor−
šie to bolo, keď sme sa začali kaziť my. Rôzne črevné problémy
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a príznaky malárie nás nejedenkrát prinútili navštíviť aj lekára.
Našťastie vždy všetko dobre dopadlo a my sme si mohli vychut−
návať aj tie krajšie časti našej cesty.
Auto vydržalo?
Samozrejme, veď je nemecké ;) Najviac dostávali zabrať asi
brzdy, tlmiče a šoféri, ale vždy sme si vedeli nejako pomôcť.
Tvoj najzau−
jímavejší záži−
tok z celej ex−
pedície.
Na konci In−
donézie sme sa
rozhodovali, či
budeme pokra−
čovať až do
Thajska, preto−
že preprava áut
necelých 300km
trajektom do
Malajzie mala
stáť toľko, ako
keby sme ich
poslali rovno do Európy. A to nám zostávalo prejsť posledných
1.000 km z celkových 15.000km. Rozhodli sme sa preto autá
poslať kontajnerom rovno do Európy a dohodli sme sa, že cestu
dokončíme – ale iba na motorkách!!! V priebehu pár dní sme
zohnali staré a skoro rozpadnuté motorky, mňa Marek naložil na
Jawu, vozík sme prigurtňovali a ako správny gang sme vyrazili
dokončiť našu expedíciu so cťou. Z Malajzie, cez Thajsko až do
Bangkoku sme ôsmi dorazili unavení a vyčerpaní, ale s neuveri−
teľným pocitom, že sme celú expedíciu aj napriek veľkým problé−
mov dotiahli do konca. Bolo až neskutočné sledovať ako sa nám
vrátil elán, celá expedícia mala totiž trvať len 4 mesiace a keď
sme už vedeli, že sa určite bude predlžovať, dochádzali nám sily
a chceli sme to vzdať už skôr. Preto som nesmierne rada, že sme
to dokončili a po úžasnom dobrodružstve odleteli na konci sep−
tembra domov.
Majú možnosť naši čitatelia vidieť nejaký dokument z tej−
to cesty, ak áno, kde konkrétne.
V týchto dňoch sa už dokončujú posledné úpravy na filme, ktorý
príde v Čechách do kín slávnostne 17. marca. U nás na Slovensku
ho budeme môcť začať v kinách sledovať asi o pár dní neskôr. Bude
niesť autentický názov Trabantom až do posledního dechu. Potom
sa bude pripravovať dvanásť dielny seriál, pravdepodobne vysielaný
až niekedy v septembri 2016. Dovtedy sa bude konať množstvo
prednášok, či už Dana Přibáňa v Čechách alebo Mareka Slobodní−
ka po Slovensku. Rada by som preto pozvala čitateľov na najbližšiu
prezentáciu o našej ceste práve v Trenčíne, ktorá sa bude konať 14.
marca 2016 ( konala sa po uzávierke Tepl. občasníka ) v priesto−
roch Kina Hviezda. Viac info na www.visittrencin.sk, kde sa dajú aj
kúpiť lístky. Radi tam všetkých uvidíme.
Prezraď ešte o sebe niečo bližšie, kde študuješ a aké
máš plány do budúcna.
Pred troma rokmi som mala úraz na lyžiach vo Švajčiarsku,
odvtedy som na invalidnom vozíku, ale môj život sa ani na se−
kundu nezastavil. Vždy som milovala cestovanie, po strednej škole
som odišla žiť do Ruska, neskôr do Švajčiarska a hneď po úraze
ma to ťahalo opäť cestovať. Prestopovala som Strednú Ameriku a
teraz dokončila expedíciu s trabantami. Študujem na univerzite v
Nitre ekonomický odbor v angličtine a v septembri sa chystám na
rok študovať do Španielska. Kto vie, kam ma vietor zaveje medzi−
tým. Mám skvelú rodinu, blízkych a kamarátov, ktorí ma veľmi
podporujú a umožňujú každý deň žiť naplno.
Kristína, ďakujem veľmi pekne za krátke priblíženie jednej z
tvojich zaujímavých a dobrodružných ciest a verím, že sa ešte
spolu stretneme na prezentácii tejto, ako aj iných tvojich cestopi−
sov u nás v Trenčianskej Teplej, ďakujem za rozhovor.
Ing. Martin Kyjac
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VEĽKONOČNÉ VARIÁCIE
Veľkú noc sme privítali tvorivou dielňou
I keď tohoročná zima nebola veľmi tuhá, aj tak snáď
každý z nás s radosťou očakáva príchod jari. Jari, ktorá
symbolizuje nový život, prebúdzanie sa prírody a tiež svia−
točné veľkonočné dni. Toto obdobie sa spája s bohatými
tradíciami. K neodmysliteľným prípravám patrí zdobenie
veľkonočných vajíčok a v súčasnosti aj výzdoba našich
príbytkov rôznymi jarnými dekoráciami.
Prichádzajúcu jar sme privítali veľkonočnou tvorivou
dielňou, ktorú referát kultúry našej obce pripravil v spo−
lupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčí−
ne pod názvom VEĽKONOČNÉ VARIÁCIE v stredu
9. marca 2016.
Veľa žien z našej obce prejavilo záujem o takýto
spôsob sebazdokonaľovania. Pod vedením skúsenej lek−
torky pani Ľudmily Katonovej, našej rodáčky, si pre seba
a svojich blízkych vykúzlili zaujímavé dekorácie k nastá−
vajúcim sviatkom. Priučili sa nielen pôvodným, ale aj
moderným technikám zdobenia kraslíc. Kraslica ako zvy−
koslovný predmet symbolizovala veľkonočné obdobie.
Vajíčko bolo symbolom slnka, svetla, tepla, zdravia, plod−
nosti, lásky, znovuzrodenia.
Podujatie môžeme hodnotiť ako „vydarené“, naše
ženy sa rady zúčastňujú takýchto kolektívnych aktivít.
Z vlastnoručne vyrobenej výzdoby sa tešili určite viac
ako z tej, ktorá sa dá zakúpiť v obchodoch. Domov
odchádzali s novými poznatkami a s dobrým pocitom z
príjemne stráveného času.

Cieľom organizátorov podujatia bolo aj takouto for−
mou prispieť k udržiavaniu tradícií v našej obci. Máme
záujem v podobných aktivitách pokračovať aj v budúc−
nosti. Sme radi, že ste prijali naše pozvanie a tešíme sa
na ďalšie stretnutia.
Na záver by som chcela poďakovať lektorke pani Lud−
ke Katonovej a zástupkyni riaditeľky TNOS pani Mgr. Anke
Vraždovej za výbornú spoluprácu a verím, že aj v budúc−
nosti „dáme dokopy“ viacero zaujímavých projektov.
Mgr. Zuzana Janišová, referentka kultúry OcÚ
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Ani sme sa nenazdali a na
svetle sveta máme ďalšie číslo Tep−
lanského občasníka.
Nadišiel čas ohliadnuť sa za ro−
kom 2015 z pohľadu bilancovania čin−
nosti a diania na úzkorozchodnej železnici.
Rok 2015 bol pre Trenčiansku železničku prelomový a naštartoval
svoju pomalú premenu. Medzi významné udalosti treba spomenúť
získanie licencie na prevádzkovanie dopravy, povolenia na prevádz−
kovanie dráhy „depo TREŽ“, preklasifikovanie celej trate Trenčian−
ska Teplá – Trenčianske Teplice na trať špeciálnu, uskutočnenie
dopravných výkonov v pravidelnej letnej víkendovej prevádzke a
podobne.
To všetko sa podarilo zrealizovať za finančnej podpory a spolu−
práce medzi neziskovou organizáciou TREŽ a Trenčianskym samo−
správnym krajom, obcou Trenčianska Teplá a oblastnou organizá−
ciou cestovného ruchu Trenčianske Teplice. Jedná sa o jedinečný a
na Slovensku prvý projekt tohto druhu.
Aj touto cestou by som sa rád poďakoval zástupcom všetkých
inštitúcií za ich profesionálny prístup, ústretovosť a záujem o úspeš−
né zrealizovanie projektu. Je potrebné povedať, že všetko neprebie−
halo štandardne a hladko, hlavne zo strany železníc, ktoré sú našim
obchodným partnerom a zmluvy potrebné pre prevádzkovanie do−
pravy vznikali veľmi ťažko a zdĺhavo. Nakoniec sa však z väčšej
časti podarilo tieto zmluvy podpísať k spokojnosti oboch strán. Sa−
mozrejme, že všetko ešte stále nie je úplne doriešené a budú po−
trebné ešte ďalšie jednania. Verím však, že sa postupne všetko
podarí dotiahnuť do konca. Za veľkú a významnú pomoc pri jedna−
niach a rokovaniach sa chcem poďakovať hlavne pánovi starostovi
obce Trenčianska Teplá Ing. Milanovi Berecovi.
V roku 2015 sme teda uskutočnili 9 príležitostných jázd a pravi−
delnú letnú víkendovú turistickú prevádzku uskutočnenú v mesiacoch
júl a august. O tom, že turistická prevádzka bola v roku 2015 úspešná
svedčí aj počet prepravených osôb, ktorý sa vyšplhal k číslu 11 000
osôb. To už je číslo, za ktoré sa naozaj hanbiť nemusíme a samozrej−
me treba poďakovať aj našim dobrovoľníkom, za ich prístup k náv−
števníkom našich podujatí. Tu treba dodať, že dobrovoľnícky personál
na TREŽ−ke bol cca zo 70% obmenený a v roku 2015 sa osvedčil a
ukázal sa ako stabilný schopný zvládnuť nápor návštevníkov pri na−
šich podujatiach. Obzvlášť sa chcem poďakovať dvom našim dobro−
voľníkom za to, že počas letných horúčav doslova odtrpeli únavnú
„saunu“ dvojmesačnej prevádzky. Prvým je náš vodič „električky“ pán
Michal Mikulík a druhý je
pán Martin Bielik, ktorý
sa počas letnej prevádz−
ky venoval našim cestu−
júcim, stará sa o organi−
začné zabezpečenie kul−
túrneho programu k na−
šim podujatiam a všetok
svoj voľný čas venuje
údržbe budovy, zariade−
niu a prevádzke depa a
vozidiel v správe TREŽ,
n.o. A v neposlednej
rade poďakovanie patrí
každému nášmu priaz−
nivcovi za podporu a účasť na našich podujatiach a jazdách, lebo bez
nich by naša činnosť nemala zmysel.
V predošlom čísle občasníka sme rok 2015 na TREŽ−ke končili
Mikulášom a vianočné sviatky sme ukončili prvou jazdou električky
v roku 2016 šiesteho januára v sprievode Troch kráľov.
Táto jazda je už pre električku tradíciou a je po vianočnom oddy−
chu obľúbeným spestrením pre našich najmenších podporovateľov.
Nebolo tomu inak ani v tomto roku a na svoje si prišli deťúrence a aj
rodičia a starí rodičia. Diskutovali a spovedali našich Troch kráľov,
čím boli tieto jazdy ešte zaujímavejšie. Treba povedať, že tento rok
boli naši návštevníci vedomostne dobre pripravení. V chladnom zim−
nom počasí bolo pre našich účastníkov podujatia pripravené aj po−
hostenie horúcimi nápojmi v podobe citrónového čaju a tradičného
punču pre nevodičov a rodičov.
Presne o mesiac sme podľa plánu jázd usporiadali jazdu elek−
tričkou za vysvedčenie. Ako bonus sme pripravili pre tie deti, ktoré
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priniesli so sebou ukázať svoje vy−
svedčenie jazdu zdarma. Tento rok
sme jazdu zdarma nepodmienili vy−
svedčením na samé jednotky, čo po−
tešilo aj deti, ktoré sa neučia úplne naj−
lepšie, aby im nebolo ľúto.
Jazdy električkou boli naplno využité, o čom svedčí aj počet
prepravených účastníkov, niečo cez 600 osôb. Počasie vyšlo úplne
podľa našich predstáv a teplanská električka spríjemnila atmosféru
fašiangov návštevníkom v Trenčianskej Teplej a Trenčianskych Tep−
liciach. Naše podujatie navštívili aj zástupcovia médií TV Považie a
RTVS. Viac fotografií a videí si môžete pozrieť na našej Facebooko−
vej stránke TREŽ, n.o., alebo webovej stránke www.trezka.sk.
Tu nájde−
te aj ďalšie in−
formácie a no−
vinky z diania
na našej úz−
korozchodnej
železnici. Do−
čítate sa aj o
novom prí−
rastku
do
zbierky vozi−
diel z oblasti
cestnej dopra−
vy a TREŽ, n.o. ho dostala doslova pod vianočný stromček. Získali
sme zberateľsky a technicky zaujímavý a vzácny autobus Karosa
GT 11 od spoločnosti SAD Trenčín, za čo tejto spoločnosti veľmi
ďakujeme. O možnosti získať tento autobus pre účely Trenčianskej
elektrickej železnice sme s vedením SAD Trenčín, a.s. jednali skoro
dva roky a od 23.12.2015 je teda naša expozícia dopravnej techniky
bohatšia o tento skvost a verím, že nám i vám tento vianočný darček
bude dlho slúžiť a robiť radosť.
Okrem príprav a realizovania podujatí sme 29.12.2015 a 3.2.2016
vykonali potrebnú prípravu technického stavu a úspešne absolvova−
li technickú kontrolu „električiek“ 411 901 a 411 903. Počas dní voľ−
na počas vianočných sviatkov sme tiež vykonali prípravu priestorov
depa na veľkú opravu „električky“ 411 902. Táto príprava spočíva v
tom, že sme usporiadali zhromaždené dopravné exponáty tak, aby
sme vytvorili bezpečný „chodník“ pre návštevníkov depa počas opravy
električky, Práve táto úprava spôsobu pohybu návštevníkov depa
umožní počas našich podujatí návštevníkom vidieť postup opravy
električky a pritom ich udržať v bezpečnom odstupe od nebezpeč−
ných častí pracoviska. Nechceme našich priaznivcov nechať počas
prebiehajúcej opravy za zatvorenými dverami. Preto chcem našich
návštevníkov požiadať, aby pri našich návštevách striktne dodržia−
vali pokyny našich pracovníkov a nevstupovali za bariéry a do ohra−
dených priestorov za čo im vopred ďakujem.
Začiatkom februára 2015 sme absolvovali školenie potrebné pre
prevádzku na trati Trenčianska Teplá –Trenčianske Teplice, ktorá je
v správe ŽSR na ústrednom inštitúte vzdelávania a psychológie v
Žiline v počte 5 osôb a získali sme tak odbornú spôsobilosť. Zároveň
sme úspešne absolvovali technickú a emisnú kontrolu nášho auto−
busu Karosa B732 a začali s opravou „električky 411 902“. Táto
„električka“ bola minulý rok odstavená po kontrole technického sta−
vu. Konkrétne na nesprávny jazdný profil obručí kolies. Jedná sa o
pomerne technicky a finančne nákladnú opravu na ktorú sme sa
museli dôkladne pripraviť. Absolvovali sme školenie a získanie od−
bornej spôsobilosti pre obsluhu zdvíhacieho zariadenia, zároveň sme
dali vykonať revíziu zdvíhacieho zariadenia, zakúpili sme vysoko−
zdvižný vozík a časť potrebného náradia k oprave.
V polovici februára po zvýšení teploty na hale depa električiek
nad 7 stupňov, sme začali s výväzom podvozkov električky 411
902. Podozrenie na opotrebované tlapové ložiská trakčných moto−
rov sa po ich demontáži potvrdilo. Podľa záznamov v prevádzkovej
knihe vozidla bola totiž veľká oprava vozidla niekoľkokrát odložená
predošlým prevádzkovateľom. Oprava si teda bude vyžadovať ne−
malé finančné prostriedky a veľké množstvo odpracovaných hodín.
Koncom mesiaca, konkrétne v nedeľu 27.3. 2016 vás pozývame
na jazdy veľkonočnou električkou v sprievode šibačov a ľudovej
hudby. Tešíme sa na vás a na vašu návštevu.
Text: D. Nosál, foto: L. Malovec, T.Drobcová a TREŽ, n.o.
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VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY 2016
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu
vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5. marca 2016
POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTIE, KOALÍCIA
Č. 1
1. STRANA TIP

Č. 2
2

2. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

OKRSOK
Č. 3

91

SPOLU

1

2
2

1

4

70

55

38

254

1

3. OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI (OĽANO – NOVA)

Č. 4
1

6

4. DEMOKRATI SLOVENSKA – ĽUDO KANÍK

1

5. ŠANCA

2

1

2

1

6

41

43

27

38

149

8

2

5

15

6. SME RODINA – BORIS KOLÁR
7. STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA

1

8. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
9. MAĎARSKÁ KRESŤANSKODEMOKRATICKÁ ALIANCIA –
MAGYAR KERESZTÉNYDEMOKRATA SZOVETSÉG

1

10. VZDOR – STRANA PRÁCE

1

1

1

2

11. MOST − HÍD

12

16

7

7

42

12. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

97

57

47

33

234

2

2

1

5

5

4

16

1

3

13. ODVAHA – VEĽKÁ NÁRODNÁ A PRORUSKÁ KOALÍCIA
14. KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

4

3

15. SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA –
DEMOKRATICKÁ STRANA

1

1

205

162

157

122

646

40

45

21

33

139

5

6

5

2

18

19. KOTLEBA – ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO

83

64

74

39

260

20. ? SIEŤ

34

22

33

13

102

16. SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA
17. KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE
18. SLOVENSKÁ OBČIANSKA KOALÍCIA

21. STRANA MAĎARSKEJ KOMUNITY – MAGYAR KOZOSSÉG PÁRTJA

1

22. PRIAMA DEMOKRACIA

1

23. SLOBODA A SOLIDARITA

73

39

1
1
53

29

194

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konané dňa 5. marca 2016
Zapísaní voliči

Voliči, ktorí sa
zúčastnili na
hlasovaní

Voliči ktorí
odovzdali obálku

Voliči, ktorí
zaslali návratnú
obálku z cudziny

Počet platných
odovzdaných
hlasov

Okrsok č. 1

1 189

702

694

5

693

Okrsok č. 2

887

554

550

4

542

Okrsok č. 3

797

509

504

5

495

Okrsok č. 4

522

371

371

2

369

3 395

2 136

2 119

16

2 099

SPOLU

PERCENTO ÚČASTI: 62,92 %
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Krátka, ale úspešná história cyklistiky v Trenčianskej Teplej
lek, Ivan Hrubina, Juraj Vanko, Pavol Štefanec, Anton Cyp−
rián a Vladimír Hanák ku ktorým pridali: Jozef Hošták a
Ján Rehák z Dobrej, Jozef Dobiáš, Jozef Syrový a Pavol
Mrázek z Teplej, Jozef Pavlačka,Viliam Vavro z Nemšovej
a ďalší, ktorí pôsobili v oddiele iba krátkodobo. Trénerom
oddielu bol František Magula.
Oddiel sa hneď po svojom vzniku prezentoval v mlá−
dežníckych kategóriách ako suverén v rámci trenčianske−
ho okresu ako aj bratislavského kraja víťazstvami na okres−
ných aj krajských majstrovstvách a v rámci
Slovenska sa postupne prepracoval k ce−
loslovenskej špičke. Najúspešnejšími pre−
tekármi oddielu sa stali Ivan Hrubina, ktorý
v kategórii staršieho dorastu zaznamenal
v roku 1960 3.miesto na majstrovstvách
Československa v cyklokrose v Brne, zví−
ťazil vo viacerých verejných pretekoch v
rámci Československa a bol tiež majstrom
bratislavského kraja v roku 1959, ďalším
bol Juraj Vanko, ktorý bol v kategórii staršie−
ho dorastu majstrom bratislavského kraja
v cestnej cyklistike v rokoch 1959 a 1960,
obsadil 3.miesto na majstrovstvách Sloven−
ska v roku 1960, 2.miesto v Slovenskom
pohári v cyklokrose a 3.miesto na majstrov−
Skupina cyklistov Lokomotívy Trenčianska Teplá po majstrovstvách
stvách Slovenska v cyklokrose v roku 1960
bratislavského kraja, Trenčín 1960
a v tomto roku bol tiež na 11.mieste na
Príčina tohto kroku bola jednoduchá: mladí, ale už aj majstrovstvách Československa v cestnej cyklistike v Pra−
celkom ostrieľaní cyklisti nedostávali v dubnickom Sparta− he. Taktiež ostatní pretekári preukazovali svoju kvalitu
ku dostatok podpory, čo sa prejavilo najmä tým, že ich pódiovými umiestneniami na rôznych verejných pretekoch
možnosti cestovať na preteky bola v priebehu cyklistickej v rámci Slovenska i Československa
Oddiel dosiahol svoj výkonnostný zenit v roku 1960,
sezóny len minimálna. Uvedomovali si však, že iba kon−
frontáciou so svojimi súpermi v rámci celej republiky môžu keď po odchode časti jeho členov na vysoké školy po ma−
naďalej športovo rásť a preto hľadali cesty ako túto situá− turite a tiež na základnú vojenskú službu bola jeho činnosť
ciu riešiť. Pri všeobecnom nedostatku finančných prostried− postupne utlmovaná. Definitívnu bodku za jeho činnosťou
kov, ktorý bol aj v tých časoch hlavným problémom športu dala tragická smrť jeho nádejného člena Pavla Mrázka v
sa ukazovala jedna celkom zaujímavá cesta, ktorou boli roku 1963, ktorá sa stala traumou pre celý oddiel z ktorej
železničiarske telovýchovné jednoty, ktoré síce tiež neoplý− sa už nikdy nepozviechal.
Dnes, keď slovenská cyklistika dosiahla svetovú úro−
vali žiadnym bohatstvom, ale mohli svojim členom poskyt−
núť jednu významnú výhodu, ktorou bolo bezplatné cesto− veň, sa môže zdať príspevok tohto oddielu k jej dejinám
vanie na preteky na základe „voľných lístkov“. A táto výho− bezvýznamný. Je však príkladom toho, ako aj v časoch,
da bola zásadná, pretože cestovné predstavovalo podstatnú ktoré neoplývali peniazmi a tobôž nie slobodou, šikovní
časť nákladov na prevádzku akéhokoľvek športového klu− mladí ľudia mohli aj v malých dedinských pomeroch rozvi−
bu a preto navštívili vtedajšieho predsedu TJ Lokomotíva núť činnosť cyklistického tímu tak, že tento v svojom čase
Trenčianska Teplá p. Lukáča, ktorý s návrhom založiť cyk− predstavoval špičku v rámci Slovenska a šíril tak dobré
listický oddiel pri TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá súhla− meno svojej obce a celého regiónu. A to je síce skromný,
sil s podmienkou, že jeho vedúcim musí byť aktívny želez− ale predsa len príspevok k základu na ktorom vyrástli aj
ničiar. Veľmi rýchlo takého našli – bol ním výpravca na takí majstri ako je dnes Peter Sagan.
Veľa z tých, ktorí tvorili tento oddiel už nie je medzi
miestnej železničnej stanici Ivan Jurík, ktorý sa tejto funk−
cie rád ujal, pričom tajomníkom oddielu, ktorý zabezpečo− nami, ale niektorých ešte stále môžete stretnúť ako bráz−
dia naše cesty na svojich bicykloch, často aj so svojimi
val kontakt vedúceho a pretekárov sa stal Juraj Vanko.
Jadro oddielu tvorili pretekári, ktorí prišli zo Spartaka deťmi a vnukmi. Nečudujte sa im − cyklistika, ktorú objavili
Juraj Vanko
Dubnica n/V: Koloman Krásny, Jozef Pecko, Milan Pave− v mladosti je láska na celý život.
Bolo to niekedy na jar v roku 1958, keď skupina mla−
dých cyklistických nadšencov zo susednej Dubnice n/V
prišla s myšlienkou založiť pri Telovýchovnej jednote Lo−
komotíva Trenčianska Teplá cyklistický oddiel, od ktorého
očakávali lepšie naplnenie svojich športových ambícií. Od
myšlienky k činu nebolo ďaleko a ešte v tom roku vznikol
cyklistický oddiel, ktorý sa v priebehu niekoľkých rokov
stal rešpektovaným tímom nielen na Slovensku, ale aj v
rámci vtedajšieho Československa.
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Futbalový oddiel TJ Lokomotíva
sa pripravuje na náročnú jarnú časť sezóny 2015/2016. Preto sme položili otázky ohľadom zimnej prípravy vedúcemu
mužstva mužov v Trenčianskej Teplej, ktorý má azda najväčší prehľad o tom, čo sa deje a chystá v tomto klube. Na naše
otázky odpovedá pán Martin RÝDZI.
Ako prebieha príprava na jarnú
časť sezóny?
Prípravu na jarnú časť prebieha−
júcej sezóny sme odštartovali 10. ja−
nuára v domácich podmienkach.
Tréningové jednotky prebiehajú na
umelej tráve v areáli ZŠ a soboty sa
stretávame v športovej hale v Novej Dub−
nici.
Nastali počas zimy zmeny vo vedúcich funkciách klubu?
Na trénerskom poste, ako aj vo vedení TJ nebolo potrebené
riešiť počas zimnej prestávky žiadne zmeny. Trénerom zostáva
Peter Ondrejík. V sezóne budeme pokračovať tak, ako sme ju
začali.
Aké pohyby v kádri nastali počas zimnej prestávky?
Počas zimnej prestávky opustil náš káder mužov jediný hráč
a to J. Richtárech. Tento hráč bude kôli pracovným povinnostiam
pôsobiť v klube OFK Branč (ObFz Nitra).

stretnutia, či už proti piatoligovým Horovciam, alebo proti Bole−
šovu, ktorý je ašpirantom na postup do 5.ligy.
S akým tímom sa stretnete v generálke na ligu?
Generálku na jarnú časť sezóny zatiaľ ešte nemáme dohod−
nutú so žiadnym tímom. Máme nato rezervovaný ešte jeden vol−
ný víkendový termín. Generálku by sme už radi odohrali na prí−
rodnej tráve niekde na súperovom ihrisku, nakoľko v prvom jar−
nom kole vycestujeme do Neporadze. Do tohto termínu máme
ešte dostatok času a zariadime sa aj podľa počasia.
Tím nie sú len muži, ako sú na tom vaše mládežnícke
mužstvá?
Naše mládežnícke družstvá (hlavne žiaci a novo tvoriaca sa
prípravka) trénujú tak isto od januára v telocvičniach ZŠ pod vede−
ním trénerov Mareka Režného a Miloša Doricu. Družstvo dorastu
sme tesne pred koncom jesennej časti boli nútení odhlásiť zo sú−
ťaže pre nedostatok a nezáujem hráčov o futbal. Zopár hráčov
ktorí mali ako taký záujem budú hosťovať v okolitých družstvách.
Plánujete zmeny vo vašom futbalovom areáli?
Na našom štadióne plánujeme v jarných mesiacoch iba drob−
né úpravy ako napr. vydrnovanie poškodených miest ihriska, osa−
denie nových lavičiek a pod.
S akým umiestnením budete po sezóne spokojní?
Po jesennej časti prebiehajúcej sezóny sme na 1. mieste so
4 bodovým odstupom od naších prenasledovateľov a netajíme
sa cieľom postúpiť do vyššej súťaže. Radi by sme tento náš pred−
sezónny cieľ doviedli do úspešného konca.
Ďakujem za pozornosť

ZMENA
vývozu komunálneho odpadu
Do nášho kádra oproti jesennej časti pribudol navrátilec Peter
Friedl, ktorý si dal polročnú pauzu od futbalu a na skúške je Ma−
rián Bajzík z Omšenia. O jeho prípadnom angažovaní sa rozhod−
neme na základe odporúčaní trénera do začiatku jarnej časti.
Aké zápasy ste odohrali počas zimného obdobia?
V rámci zimnej prípravy sme sa zúčastnili halového turnaja v
Novej Dubnici. Spomedzi 16 štartujúcich družstiev sme obsadili
konečné 2. miesto, keď sme až vo finale podľahli skúsenému
miniligovému družstvu FC Čukaričky.
Prípravné zápasy v rámci zimnej prípravy máme dohodnuté
na umelej tráve v Trenčíne a Tr. Tepliciach. Bude to 5 príprav−
ných stretnutí. Aj v tomto roku sme sa zamerali na súperov z
vyšších súťaží.Doposiaľ sme odohrali 2 prípravné stretnutia. Naj−
skôr sme zdolali Kočovce v pomere 8:2 a v druhom stretnutí sme
vyhrali nad Zamarovcami 2:1. S kvalitou týchto dvoch odohratých
stretnutí vládne spokojnosť. Odohrali sme ich v Trenčíne na vyni−
kajúcom povrchu. Do stretnutí zasiahli zatiaľ všetci hráči pričom
sa nám vyhýbajú zranenia a zdravotné problémy.
Naším najbližším súperom bude pre nás neznáme mužstvo
TJ Pavlice (ObFz TT). Vrcholom zimnej prípravy budú pre nás

Z dôvodu veľkonočných
sviatkov sa vývoz
komunálneho odpadu
uskutoční

v piatok 1.4.2016
(namiesto štvrtku 31.3.2016)

Žiadame občanov,
aby si na uvedený termín
pripravili zberné nádoby
na vývoz a navzájom
sa na zmenu vývozu upozornili.
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POZVÁNKA
Obec Trenčianska Teplá
a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Vás pozýva na

MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL
TEPLANSKÁ MÁJOVÁ POHODA,
ktorý sa uskutoční v sobotu 28. mája 2016
MÔŽETE SA TEŠIŤ NA ZAUJÍMAVÝ PROGRAM

číslo 1 − marec 2016

ZO SZZ Trenčianska Teplá a Obec Trenčianska Teplá
vyhlasuje pre rok 2016

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU KVETINOVÚ VÝZDOBU
RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMOV
pre všetkých obyvateľov našej obce.
Súťaž bude prebiehať
od 1. mája do 15. septembra 2016

VÝSTAVA O NAJKRAJŠIE OVOCIE
sa uskutoční v nedeľu 25. septembra 2016
v zasadačke obecného úradu.

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV SA USKUTOČNÍ DŇA 25.9.2016
NA TEPLANSKÝCH HODOVÝCH SLÁVNOSTIACH

Veľkonočné variácie

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PRANOSTIKY
Marcový prach a májové blato, to je sedliakov nad zlato.
Mokrý apríl, suchý jún, suchý apríl, mokrý jún.
Ak v apríli pohrmieva, tak už mrazov viac nebýva.
Keď v máji často hrmí, rok býva požehnaný.
Chladný máj je pre ovocie dar.
Jestliže je pekný čas na deň Urbana,
bude oberačka hrozien požehnaná.

Foto: Pavol Pytlík

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa,
zo srdca Vám všetkým želá
kolektív pracovníkov obecného úradu
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