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Zhadzuje listy strom
vietor je listárom.
Nesie list za listom
pred každý – každý dom.
Deti ich dvíhajú,
čítajú – čítajú.
Lístočky zlaté sú,
nemajú adresu.....

Prázdniny skončili a začína jeseň ......
Toto leto bolo výnimočné z pohľadu teplôt, teplomer
sa dlhodobo udržoval nad tridsať stupňov. Ani niektoré
prímorské dovolenkové strediská nedosahovali počas
prázdnin také vysoké teploty, ako na Slovensku.
Prázdninové horúčavy skončili a so začiatkom školského
roku prišlo i ochladenie. V septembri, tak ako každý rok,
ožívajú triedy a deťom sa začal nový školský rok. Pomaly
prichádza jeseň.

■ www.trencianskatepla.sk ■
Prvá polovica roku ja za nami. Z pohľadu obce bolo
najvýznamnejšou udalosťou 660. výročie prvej písomnej
zmienky o obci, ktorú sme oslávili v júni. Program bol
situovaný do dvoch dní, aj športovo – kultúrna časť v
sobotu , aj kultúrne – spoločenská časť v nedeľu svojou
úrovňou naplnili predstavy. Od sprievodu, ktorý svojou
pestrosťou určite zaujal, až po ukončenie nedeľného
programu Moravankou, ktorá oslovila najmä srdcia
staršej generácie, sa oslavy niesli v duchu „teplania
pre seba“. Dôležitou súčasťou osláv bolo i podpísanie
dohovoru s priateľmi z Chorvátska, ktorý je začiatkom
spoločnej spolupráce s Jastrebarskom.
Vo vedení obce sa snažíme pokryť každú oblasť
života obce a vytvárať v maximálnej miere podmienky
pre zlepšenie života občanov. Na jar sme odovzdali 17
bytov. Uspokojili sme ďalších občanov a najmä mladé
rodiny. Považujem za strategický cieľ stabilizovať
najmä mladých ľudí v obci. Postavené byty od roku
2003 zásadne ovplyvnili nielen počet obyvateľov, ale i
naplnenosť škôl a spoločenský život v obci.
Z hľadiska zníženia energetickej náročnosti obce
a zefektívnenia prevádzky verejného osvetlenia sme
tento rok dokončili rekonštrukciu verejného osvetlenia
na hlavnej ceste. I toto je cesta, ako postupne znižovať
výdavky obce a získať viac prostriedkov na iné aktivity.
Oprava miestnych komunikácii a chodníkov je najmä
finančne veľmi náročná aktivita. Napriek tomu, že sa
každoročne snažíme opravovať výtlky, niektoré cesty
potrebujú rekonštrukciu. Plán opráv bol spracovaný a
už tretí rok sa snažíme ho naplniť. Na jar boli opravené
chodníky v Dobrej. Hlavná ulica v obci, od hasičskej
zbrojnice, až po detské ihrisko, dostala novú tvár. Verím,
že si občania skrášlia okolia domov a obec v tejto časti
bude pokosená, skrášlená a čistá.
Prázdniny, to sú nielen detské radovánky a dovolenky,
to sú i starosti mnohých rodičov, kam s deťmi. Základná
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škola každoročne zabezpečuje počas prázdnin tábor
detí. I tento rok v júli mali rodičia viac ako 70 detí tri
týždne postarané o svoje ratolesti. Počas celého dňa
deti využívali všetky možnosti, ktoré škola poskytuje pod
dozorom pedagógov. Vedeniu školy patrí za to určite
poďakovanie. Veď je jednoduchšie zatvoriť školu a
čerpať dovolenku.
Spoločne so školou sa snažíme zlepšovať podmienky
pre naše deti. Nielen vylepšovať prostredie, v ktorom sa
učia, ale i kultúrne a športové vyžitie. I v školskom roku
2015/2016 sme zabezpečili autobusové spojenie ráno
pre deti z Teplickej ulice a okolia, ako i zabezpečenie
prechodu pre chodcov pred pizzériou „u Zaka“ v ranných
hodinách, keď deti idú do školy.
Spoločenský život v obci, ako i všetky kultúrne a
spoločenské podujatia sa nezaobídu bez našich hasičov.
Tak v Dobrej , ako i v Teplej sa hasiči zúčastňujú nielen
súťaží, ale i rôznych podujatí v obci. Hasiči sa príkladne
starajú o pridelenú techniku, zabezpečujú poriadok v
obci, ale zasahujú i pri požiaroch. Sú neoddeliteľnou
súčasťou obce. Zabezpečenie potrebnej techniky je
finančne náročné, ale potrebné. I preto sme využili
možnosť získať potrebnú techniku a 5. septembra im
bolo odovzdané ministrom vnútra Slovenskej republiky
nové vozidlo. Určite prispeje k zlepšeniu technického
potenciálu v obci.
Nie všetko sa darí zabezpečiť podľa predstáv. Sú
investičné akcie v obci, ktoré nerealizuje obec. Jednou
z nich je i rekonštrukcia železničnej trate. Stavebné
práce v Trenčianskej Teplej sú ukončené a stavba bola
odovzdaná, no práce v Dobrej, najmä výstavba podchodu,
patria do stavebných prác v rámci Trenčína. Spoločnosť,
ktorá realizuje podchod mešká nielen v Trenčíne, ale i
v Dobrej. Napriek snahe o nápravu sa nedarí pohnúť
dopredu. I štátny stavebný dohľad, ktorý obec nariadila,
síce docielil ohradenie staveniska a zlepšenie podmienok
na miestnych komunikáciách, no práce na samotnom
podchode stoja. Budeme ďalej pokračovať v snahe o
dokončenie podchodu.
September je časom i hodovania. Aj pri plnení
pracovných povinností si určite nájdete čas na stretnutia
s blízkymi v rodinách, či so známymi. Verím, že spoločne
naplníme plány a úlohy na tento rok. Veď čas neustále
odkrajuje deň za dňom, niekedy mám pocit, že až veľmi
rýchlo.

vú výstavu. Tá býva v zasadacej miestnosti. Ostatné priestory
sú im menej známe. Všetko ich preto veľmi zaujímalo.
Hneď po vstupe obe triedy milo privítala kultúrna referentka Mgr. Janišová, ktorá pracuje na sekretariáte starostu.
Prezradila nám, kam pôjdeme a koho na obecnom úrade
navštívime. Prvá návšteva bola v kancelárii pána starostu,
Ing. Milana Bereca. Žiaci očakávali privítanie pána, ktorý
je viac vážny a prísny. Napätia spadlo, keď pred nimi stál
pán síce vo vážnom obleku a za obrovským stolom, ale bol
ku nim milý, srdečný, zhovorčivý, dokonca sa s nimi smial a
žartoval. Malí talentovaní speváci – Mariannka Heldáková,
Tímejka Masárová, Gretka Lombardo a Dominko Struk sa mu
pochválili novými piesňami z okolia Trenčianskej Teplej. Pán
starosta najskôr porozprával o tom, čo všetko má na starosti,
čo musí zabezpečiť, vyriešiť. Aké je dôležité a ťažké vybrať si
veci podľa dôležitosti, ak chce pomôcť všetkým občanom
našej obce – starším i tým najmenším. Tým, ktorí majú problémy i tým, ktorí chcú zodpovedne a kultúrne žiť. Ďalšia časť
stretnutia bola pre všetkých ešte príjemnejšia. Pán starosta
sa so žiakmi rozprával voľne ako niekto blízky, koho zaujímajú aj detské nápady, detské starosti a otázky. Niektoré z
nich boli vážnejšie, iné, hoci vyludzovali na jeho tvári úsmev,
považoval pre nich tiež za dôležité. Deti boli zvedavé aj na
to, ako sa človek stane starostom a či už ako dieťa chce byť
starostom. Zaujímalo ich detstvo pána starostu, ako to bolo
v škole a pod. On im prezradil, kde všade študoval, ako veľa
sa vzdelával. Navštívil rôzne krajiny, všímal si ich osobitosti.
Dozvedeli sa aj o tom, že všetky otázky nerieši pán starosta sám. Pomáhajú mu ďalší zamestnanci úradu a poslanci
obecného zastupiteľstva. Všetci ho so zvedavosťou počúvali
a usadili sa, ako na celé dopoludňajšie vyučovanie. Pohodu
im narušili pani učiteľky, ktoré naznačili, že pán starosta má
už ďalšie povinnosti. Všetci sa mohli ponúknuť sladkosťou a
džúsom a na pamiatku si mohol každý zobrať pero.
Ďalšie stretnutie bolo s pani prednostkou obce RNDr.
Sklenárovou. Táto milá pani s úsmevom odpovedala na ich
otázky. Spočiatku si mysleli, že možno ona je tu na rozdávanie cukríkov. Určite aj jej slová sú občanom ponúkané rovnako milo, ako nám cukríky. Žiaci zistili, kde môžu
žiadať o stavebné povolenie, kde je odbor výstavby. Stretli
sa s pánom Langrom a Ing.Gajdošíkovou.
Obecnú knižnicu viacerí poznajú. Ostatných o zaujímavostiach v nej informovala p. Zuzana Sklenárová. Všetci
boli zvedaví odkiaľ sa vysielajú správy pre obec. Sklamanie
nastalo, keď neuvideli žiadnu modernú rozhlasovú ústredňu, ale nejaký muzeálny exemplár. Veľmi si priali, aby sa
pánovi starostovi podarilo časom vybaviť modernú, ktorú
by “možno“ dokázali riadiť aj ony. Veď čo všetko dokážu na
počítači!
V matrike žiakov privítala Ing. Svitanová. Prezradila im, kto
a kedy sa tu zapisuje. O evidencii obyvateľov im rozprávala
aj p. Kittová. Ďalej sa dozvedali, kde sa čo vybavuje a za čo
sa musí platiť. Posadili sa v svadobnej miestnosti, pokolísali
kolísku, v ktorej sa vítajú malí občania obce. Deťom sa zdalo,
že dve hodiny na exkurziu na obecnom úrade boli aj málo.
Žiadny prečítaný text, ani prezentácia žiakom nenahradí
to, čo všetko sa dozvedeli. O svojej obci, ľuďoch. O tom, čo sa
všetko rieši a čo treba riešiť.
Deti získali odpovede na množstvo otázok. Nielen počúvali, ale boli zvedaví na dianie v mnohých oblastiach. Učili sa
zaujať stanovisko, vyjadriť svoj názor. Všímali si, ako sa správajú dospelí a ako sa to v určitých situáciách žiada aj od nich.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým na Obecnom úrade v
Trenčianskej Teplej, ktorí nám spravili vyučovanie tak trocha
sviatočným.

Ing. Milan BEREC
starosta obce

Vyučovanie na Obecnom úrade v Trenčianskej Teplej

Vyučovanie v Základnej škole Trenčianska Teplá je vedené
tak, aby bolo živé, hravé, činnostné a zážitkové. Je prepojené
s reálnym životom dieťaťa. V nižších ročníkoch najmä s rodinou, s ľuďmi z obce. Žiaci skúmajú reálny svet, v ktorom sa
bezprostredne pohybujú. Je to blízke alebo menej vzdialené
okolie domu, školy, obce alebo regiónu. Vnímajú čas a priestor
v nadväznosti na spoločenský život a dianie. Spoznávajú
minulosť - vznik obce, významné budovy, všímajú si prítomnosť. Vytvárajú si vzťah ku krajine, v ktorej žijú. Vyučovanie je
spojené s príbehmi, prezentáciami, skúmaním, s vychádzkou
v rámci určeného tematického celku.
V apríli sa v rámci vyučovania vlastivedy v 2.ročníku uskutočnila exkurzia na Obecný úrad v Trenčianskej Teplej. Do
tejto budovy žiaci prichádzajú väčšinou vtedy, ak idú do
knižnice, alebo spolu s triedou absolvujú nejakú zaujíma-

Mgr. Viera Huliačková, učiteľka ZŠ
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ROZPRÁVKOVÁ CESTA
Integrácia detí môže mať aj takúto podobu. Spoločne

strávené chvíle, šťastné tváre detí a ich rozžiarené očká sú
pre nás učiteľky tou najväčšou odmenou.

MDD je sviatok, na ktorý sa tešia všetky deti a patrí všetkým
bez rozdielu. Nebolo tomu inak ani dňa 29. mája 2015 v našej
Materskej škole. Deťom žiarili očká a od rána boli plné očakávania. Po dobrom obede a výdatnom spánku ich čakala „Rozprávková cesta“. Slniečko nám hrialo a deti plnili veľa úloh v areáli
MŠ a ihriska ZŠ.

Jana Matlová, učiteľka MŠ

Slovenský skauting 31. zbor Trenčianska
Teplá Vás pozýva na turistický pochod na
Čertovu skalu pri príležitosti
25. výročia obnovenia skautingu na
OTVORENIE SKAUTSKÉHO CHODNÍKA k pamätníku
zakladateľa svetoveho skautingu Lorda Baden Powella.
Zraz účastníkov je v sobotu 26.9.2015 o 10,00 hod. na
autobusovom nástupišti v Trenčianskej Teplej.
Program: - otvorenie chodníka
- obnovenie skautských sľubov
- hry a súťaže nielen pre deti ale aj dospelých
Občerstvenie - kotlíkový guláš, sladkosti, nealko

Nezabudnuteľná Indiánska noc v škôlke
Koniec školského roka si najstarší škôlkari budú dlho pripomínať,
pretože im pani učiteľky pripravili netradičnú rozlúčkovú noc
odvahy plnú zážitkov. Aby sa jej mohli deti zúčastniť, museli
splniť jedinú podmienku: vydržať bez maminy a otecka prenocovať
v škôlke. Veru, deti z triedy Lienok a Mravčekov odvahy majú na
rozdávanie. V piatok 19. júna netušili koľko prekvapení a skúšok na
ne čaká. Popoludní im hasiči DHZ Trenčianska Teplá predviedli
ukážky svojich záchranárskych prác. Deti si vyskúšali ako sa sedí v
hasičskom aute aj to, že nie je jednoduché uhasiť požiar.

Čakala ich BABA JAGA s Medovníkovým domčekom a medovníkmi, spiaca Šípková Ruženka, ktorú bolo treba zobudiť, s
Jankom Hraškom bolo treba pozbierať halušky, vodníkovi Čľupkovi pochytať rybky z rybníka, na deti čakal aj Dlhý, Široký a
Bystrozraký, Červená Čiapočka, či Šmolkovia. V každej rozprávke deti za zvládnutú úlohu získali pečiatku. Za odmenu deti čakala v rozprávkovom obchode sladká odmena a samozrejme aj
malý darček.
Veľké poďakovanie patrí aj mladým skautom zo skautského
krúžku za ochotu a pomoc pri organizovaní akcie.
Jana Matlová, učiteľka MŠ

DETI DEŤOM
V rámci spolupráce a integrácie na spoločnom projekte
nás dve triedy predškolákov z Materskej školy pozvali pani
učiteľky zo Spojenej školy internátnej na spoločné oslavy
Medzinárodného dňa detí.

Pani učiteľky pre nás v stredu 27. mája pripravili na školskom dvore doobedie plné hier a zábavy. Privítali nás policajti a ich psovodi, ktorí nám predviedli rôzne ukážky so
psami - ako vedia stopovať, štekať, sedieť na povel a ešte
veľa iných zvieracích kúskov. Z takéhoto vystúpenia sme
mali „my deti“ obrovskú radosť. Ako odmenou za ich zvierací výkon bol pre nich obrovský potlesk od nás detí. Potom
nás Traja mušketieri privítali na stanovištiach, kde sme plnili
spoločne s deťmi z SŠI rôzne úlohy - ako triafanie loptičiek
na cieľ, skákanie vo vreci, alebo chytanie rybičiek na udicu.
Za všetky splnené úlohy sme boli sladko odmenení. Všetci
sme sa snažili a tešili z každej splnenej úlohy.

Program nabral na obrátkach. Hlavy nám spestrili indiánske
čelenky. Pani Stískalová deťom pomaľovala tváričky ako sa na
indiánov patrí a pri indiánskom toteme sme sa rozdelili do družstiev.
Indiáni plnili športové disciplíny, medzi ktorými nechýbala ani
lukostreľba.
Posilnení koláčikmi od mamičiek sme sa presunuli do záhrady
skautského domu, kde nás milo privítali členovia klubu s pánom
Vyhlídalom a „náčelník“ Majko Mikuš. Pomohli nám vytvoriť tú
správnu atmosféru pri opekaní.
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Zo života urbárnikov

Veru, nechcelo sa nám odísť, ale program pokračoval v škôlke.
Čakanie na tmu sme vyplnili kreslením a hrami. Nastal čas, keď si
mohli deti zobrať baterku a hľadať v areáli vytúžený poklad. Všetci
splnili skúšku odvahy aj keď niektorých vyľakal ,,strážca pokladu“.
Aby sa strach a napätie vytratili, deti sa vyšantili pri pyžamovej
diskotéke.

V poslednej dobe sa dosť často stretáme s názorom občanov, že urbárnici nekontrolovateľne ničia lesné plochy, nevykonávajú výsadbu
nových stromov a ochranu vysadených stromkov.
Pre oboznámenie verejnosti a uvedenie vecí na pravú mieru uvádzame tieto skutočnosti.
Združenie urbárnikov, pozemkové spoločenstvo tak v našej obci,
ako i ostatné spoločenstvá pracujú a činnosť v lese vykonávajú na základe programu starostlivosti o les platného na decénium – t. j. vždy na
10 rokov (2012-2021), spracovaného LH Projektom – SK, s.r.o. Piešťany
na základe zadania okresným úradom odborom lesným a pozemkovým a podľa usmernení Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Každé spoločenstvo má zmluvne určeného odborného lesného hospodára,
ktorý činnosť v lese usmerňuje a kontroluje v zmysle týchto spracovaných plánov. Žiadne spoločenstvo teda nemôže vykonávať činnosť svojvoľne – teda rúbať hlava – nehlava, ako sa niektorí ľudia domnievajú.
Ťažba, výsadba, starostlivosť o porasty v lese sú teda vykonávané
v zmysle týchto plánov. Preto ani ťažba na Šlochovci, ako niektorí mylne prezentujú – nebola svojvoľná. Kritizovať prácu je ľahko, no zapojiť
sa do nej – to je už ťažšie.
Preto aj výbor a dozorná rada sú často očierňovaní a napádaní z
nevedomosti, závisti, nenávisti... Mnohí sú potom znechutení ohováraním, ba dokonca i krutými činmi, keď sú ohrozovaní na živote, dokonca sú medzi nami i takí, ktorí sa neštítia zlikvidovať domáce zvieratá našim členom.
Kam sme to až došli?
V roku 2016 budú opätovné voľby členov výboru a dozornej rady.
Urbárnici, máte možnosť pracovať v týchto orgánoch a vymeniť súčasných členov a dokázať, že to viete viesť lepšie, ako sme to robili doteraz.
Výbor a Dozorná rada Združenia urbárnikov

Nechýbala rozprávka pred spaním a pohladenie pre každého
namiesto mamy pani učiteľkou. Deti spali výborne a po raňajkách
si právom zaslúžili diplomy za odvahu. Hneď by si takú noc ešte
zopakovali. A viete kto sa najviac bál? Rodičia. No keď uvideli ráno
spokojnú a usmiatu tvár detí, ich strach a obavy sa vytratili. Všetci
sme sa originálne zabavili a prežili spolu nezabudnuteľné chvíle.
Ahoj v novom školskom roku kamaráti!
Dana Filová

Škôlkari na výlete v Trenčianskych Tepliciach

Seniori a ich miesto v dnešnej spoločnosti
V súčasnosti v našej spoločnosti neustále narastá počet osôb,
ktoré dovŕšili dôchodkový vek a prijali tak nový status - status seniora. Jedná sa o významnú časť populácie, ktorá je charakteristická svojimi špecifickými potrebami a záujmami, a ktoré sú typické
pre túto skupinu obyvateľstva. Starobu môžeme považovať za jednu z fáz prirodzeného cyklu ľudského života, pričom v tejto fáze
postupne dochádza k obmedzovaniu niektorých funkcií ľudského
organizmu. Uvedené obmedzenia sa následne prejavujú v zníženom výkone, ako aj v schopnosti pracovať, či aktívne reagovať na
vonkajší svet. V dôsledku zníženého výkonu sa mnohé osoby dostávajú do stavu sociálnej izolácie, pretože sa už nedokážu pravidelne stretávať s inými ľuďmi tak, ako tomu bolo až do ich odchodu do dôchodku. Stávajú sa tak často osamelí, nepochopení, nepovšimnutí či dokonca zraniteľní.
Dnešné, mladšie generácie zastávajú rôzne názory na seniorov.
Podľa jednej skupiny názorov sa jedná o ľudí, ktorí už nie sú aktívni a nedokážu plnohodnotne prežívať svoj život, čím sa stávajú
iba akousi ,,príťažou“ pre zvyšok spoločnosti. Na druhej strane rezonujú oveľa dôležitejšie tvrdenia, ktoré pojednávajú o význame
seniora v dnešnej spoločnosti. Seniori sa stávajú nositeľmi nielen
múdrosti, ale aj vedomostí, skúseností a tradícii. Cieľom je, aby po
zvyšok života nezostali pasívni, ale aktívne využívali každú voľnú
chvíľu a cítili sa opäť plnohodnotne.
Netreba si zakrývať oči pred tým, že súčasná spoločnosť stále viac a viac starne. Na jednej strane pribúda starších ľudí, no na
strane druhej sa počet detí neustále zmenšuje. Často sa stávame
svedkami rozhorčenia starších ľudí, ktorí upozorňujú na to, že hoci
celý život pracovali a odvádzali odvody štátu, štát sa o nich v starobe nedokáže plnohodnotne postarať, v dôsledku čoho sa mnohí z
nich často ocitajú na hranici chudoby či bezdomovectva. V tomto
smere sa teda naskytá otázka, či má spoločnosť skutočne záujem
túto problematiku riešiť. Napriek tomu, že dochádza k významným demografickým zmenám, seniori si zaslúžia naše pochopenie,
toleranciu a úctu. Okrem toho si však určite zaslúžia predovšetkým
pomoc od štátu za odpracované roky pre túto spoločnosť a za odovzdanie skúseností pre ďalšie generácie. Pomocnú ruku však môžeme ponúknuť seniorom aj my, mladšie generácie, aby sme dokázali
efektívne zúročiť za dlhé roky získavané skúsenosti našich seniorov
a následne sa plnohodnotne potom presadiť v ďalšom živote.
PhDr. Tomáš Habánik

Zažiť niečo neobyčajné v škôlke je pre deti vždy lákavé.
Deti z triedy Lienok a Mravčekov mali možnosť 25. júna ísť
na výlet do kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice. Počasie
bolo krásne a batôžky s občerstvením pripravené. Po raňajkách sme vyštartovali na železničnú stanicu, kde iba pre nás
bola pristavená električka, ktorou sa deti veru už tak často nevozia. Po krásnej jazde sme sa v mestečku prešli námestím k
tradičným kúpeľným oplátkam. Veľmi nám chutili a naše kroky viedli do lesoparku. Deti mali možnosť ísť lesným náučným chodníkom, s množstvom vzácnych drevín popri potôčku Teplička až k jazierku na Baračke. Tu sa potešili kŕmeniu
kačíc a šanteniu na detskom ihrisku. Veru, späť sa nechcelo
nikomu. Čas však rýchlo letí a električka nás čakala. Unavené
deti si po príchode do škôlky a dobrom obede pospali a tešili
sa na popoludnie, aby svojim najbližším porozprávali o zážitkoch z výletu.
Výlet bol jedinečnou a príjemnou rozlúčkou so školským
rokom.
Dana Filová

POĎAKOVANIE

Chceli by sme sa srdečne poďakovať neznámemu pánovi z
Trenčianskej Teplej na striebornej Škode Octavia, ktorý dňa
16.8.2015 zastavil v noci, v daždi na diaľnici D1 na mieste
dopravnej nehody, nezištne nám pomohol a nakoniec nás zaviezol domov aj so všetkými vecami. Nevieme ani Vaše meno,
ale veríme, že sa tu nájdete a prečítate si to, pretože práve
Vám patrí naše poďakovanie za Vašu ľudskosť.

Manželia Makasoví
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Daniela Kováčová, Zdenka Horňáková, Pavol Koštialik,
Milan Berec, Anton Jakúbek, Peter Kadlec, Gabriela Pagáčová a Jakub Svrbík.
Záverom osláv vystúpilo naše DUO Dobiašovci, ktorí
svojim hudobným prejavom zaujali a zabavili hostí do
neskorých večerných hodín.
Počas osláv 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci
bola v zasadačke obecného úradu inštalovaná pútavá výstava z histórie, života, ľudovej tvorby našich obyvateľov. Výstavu obdivovali tak naši občania, ako i hostia a rodáci, ktorí nás
počas osláv poctili svojou návštevou.
Tvorcom výstavy i prispievateľom vzácnych rodinných
exponátov z dedičstva po predkoch úprimne ďakujeme za
ich záujem o spoluprácu a zachovávanie týchto pamiatok
pre ďalšie generácie.
Takéto boli teda naše oslavy – dôstojné a neopakovateľné. Za ich prípravu, priebeh, slávnostnú atmosféru a neopakovateľné čaro si dovoľujem poďakovať všetkým, skutočne
všetkým tým, ktorí sa na nich zúčastnili či už ako účinkujúci,
či ako diváci.
Vďaka Vám!

660 rokov v živote obce znamená veľa. Je to kus
histórie, mnoho udalostí, striedanie generácií, dejinných

zvratov a javov. Pripraviť dôstojnú oslavu takéhoto významného výročia prvej písomnej zmienky o obci nie je z úloh
najľahších, no obzrúc sa späť na priebeh prípravy a samotných osláv, bola táto úloha vynikajúco zvládnutá.
Termín 27. – 28. jún bol zvolený tak, aby sme mohli do
akcie zapojiť i deti všetkých škôl pôsobiacich na území obce,
šibeničným bol termín najmä pre kolektív pôsobiaci na
spracovaní, respektíve prepracovaní našej novej monografie. No zvládli sme to!
Samotné oslavy začali v sobotu 27. júna o 1400 hodine
zhromaždením občanov v centrálnej zóne – a to hlavne
množstva nadšencov oblečených v našom nádhernom,
všetkými farbami hrajúcom a žiariacom kroji, športovcov,
skautov, mažoretiek, trežkárov, hasičov a ich techniky, remeselných vozov a kočov, účinkujúcich hostí, hostí z Chorvátska, vedenia obce....
Sprievod, ktorý prešiel obcou na futbalové ihrisko bol
pestrý a nezabudnuteľný. Po príchode na ihrisko program
osláv začal vystúpením skautských mažoretiek, z ktorých
najmä tie najmenšie vzbudili obdiv všetkých prítomných.
Naše dievčatá – moderátorky tejto akcie privítali hostí a
ostatných prítomných a požiadali o zahájenie osláv starostu obce Ing. Milana Bereca. Po vykonaní tohto aktu sa opäť
ujali slova dievčatá, v krátkosti nás oboznámili s históriou
obce a postupne sprievodným slovom vítali jednotlivých
účinkujúcich. Či už to boli naše domáce súbory – FS Teplanka, DH Dobranka, ako i hostia – skupina historického šermu
Wagus, FS Kopaničár zo Starého Hrozenkova, žiaci súkromnej základnej umeleckej školy.
Súčasne s dianím na pódiu na ploche ihriska prebiehali
ďalšie sprievodné akcie – ukážky hasičskej techniky, policajných psovodov, streľba zo vzduchovky, maľovanie na tvár,
hry a súťaže pre deti, nafukovací skákací hrad.
Atmoféru dotvárali mnohé stánky – s výrobkami zo slamy,
magnetky s tématikou Trenčianskej Teplej, perníky a najmä
tiež stánky s občerstvením, ktoré rozvoniavalo do ďaleka....
Po vyčerpaní programu účinkujúcimi, oslavy pokračovali posedením pri hudbe a zábavou až do skorých ranných
hodín.
Nedeľná oslava dopoludnia začala slávnostnou svätou
omšou v miestnom kostole sv. Matúša, ktorú tiež doprevádzal Ženský spevácky zbor z Horného Srnia, nuž a popoludní slávnosť pokračovala na obecnom trhovisku.
Sprievodné slovo tu patrilo žiakom základnej školy, ktorí
slovom i obrazom z pódia informovali o dôležitých udalostiach z histórie obce, samozrejme tiež privítaním starostu a
vzácnych hostí – predsedu TSK a poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku, poslankyňu NR SR Ing. Magdu Košútovú, čestného občana Mons. Mareka Hriadela a všetkých ostatných
hostí z okolia, družobného mesta Uherský Ostroh, delegáciu
z mesta Jastrebarsko (Chorvátsko), rodákov z obce i hostí v
minulosti pôsobiacich v obci a tiež všetkých prítomných.
Postupne sa na pódiu so svojim programom vystriedali
deti z našich škôl, a tiež účinkujúci hostia – FS Vršatec a DS
Moravanka. Zážitok z týchto vystúpení bol jedinečný a nezabudnuteľný, všetci prítomní boli nadšení tým, čo nám tieto
súbory predviedli.
K významnému výročiu obce patrí i ocenenie občanov
obce, ktorí svojim životom, dielom a prácou prispievajú
k dobrému menu obce, preto starosta obce ocenil niekoľkých občanov, ktorí v uplynulom období tiež dosiahli svoje
významné životné výročia. Boli to:

RNDr. Zuzana Sklenárová, prednostka OcÚ

NEDEĽNÉ HUDOBNÉ POPOLUDNIA
V nedeľu 24. mája odštartovala obľúbená ľudová hudba
BOROVIENKA z Krakovian 2. ročník nedeľných hudobných
popoludní, ktoré organizovala kultúrna komisia v spolupráci s obecným úradom.
V mesiaci jún sme sa pripravovali na veľké oslavy 660.
výročia našej obce, takže hudobné popoludnia pokračovali až v júli. V nedeľu 5. júla mala vystupovať naša Teplanka a
Dobranka. Toto popoludnie sa však nekonalo. Ale ich fanúšikov nesklameme. Budú ich môcť vidieť na Teplanských
hodových slávnostiach 27. septembra 2015.
Nedeľa 27. júla patrila ľudovej hudbe – kapele Huncúti z
Kostolnej – Záriečia. Kapela je na začiatku svojej umeleckej
dráhy – je mladá, vznikla len v roku 2014, ale na ich vystúpení to veru poznať nebolo. Hrali o dušu. Ich repertoár bol
veľmi pestrý, skladal sa zo známych slovenských ľudových
pesničiek. Vystúpenie malo úspech a veľmi sa nám páčilo.
Taktiež dychová hudba Omšeňanka, ktorá vystupovala 9. augusta mala úspech a páčila sa prítomným. Kapela
v tomto zložení funguje pomerne krátko. Repertoár mala
zložený zo slovenských, českých a moravských ľudových
piesní s vlastnou úpravou. Kapela účinkuje v zložení, Pavol
Marček – kapelník, trumpeta, Michal Samuhel – trumpeta,
krídlovka, Matúš Kohút- bicie, Jaroslav Tvrdoň – harmonika,
Rudolf Kazík – spev, basgitara, Milan Čmelko – spev, trumpeta, Alexander Marček – tenor, pozauna.
V ľudovom tóne sa niesol aj posledný koncert v zozname nedeľných hudobných popoludní. Odohrala ho veľmi
známa dychová hudba Opatovanka so svojimi 13 členmi a
2 speváčkami. A veru bolo čo počúvať.
Hudobné popoludnia sa stali pomerne obľúbenými,
navštevujú ich nielen naši občania, ale aj ľudia z blízkeho
okolia, preto by sme aj v ďalšom roku chceli pokračovať a
dať znovu priestor aj iným kapelám z blízkeho okolia, aby sa
prezentovali v našej obci.
Na záver len toľko. Dúfame, že ďalšie kapely, ktoré zabezpečíme v budúcom roku si nájdu čoraz viac svojich priaznivcov medzi vami.
Mgr. Zuzana Janišová, ref. kultúry OcÚ
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Od
aprílového
vydania Teplanského
Občasníka uplynuli
štyri mesiace, a nezisková organizácia Trenčianska elektrická
železnica usporiadala plánované jazdy podľa svojho kalendára podujatí na rok 2015. 2. mája sa konalo opäť úspešné podujatie spojené so sviatkom svätého Floriána, patróna hasičov. Tak ako aj pred rokom bolo počasie chladné, čo
ale neodradilo návštevníkov nášho úspešného spoločného podujatia. Aj tento rok sa so svojou hasičskou technikou zúčastnili profesionálne a dobrovoľné hasičské zbory z
okolia. Nechýbala samozrejme ani ukážka vyslobodzovania
osôb z havarovaného automobilu, ktoré prebiehalo v reálnom čase teda od ohlásenia až po dokončenie záchranných
prác. Každému hasičovi a aj vedeniu jednotlivých zborov by
som sa chcel veľmi pekne poďakovať za ochotu a pomoc.
Nemenej úspešné boli aj ďalšie dve podujatia a to jazdy
pri príležitosti sviatku detí MDD a spoločnou oslavou obce
660 rokov od prvej písomnej zmienky a 106 rokov od spustenia prevádzky Trenčianskej elektrickej železnice. Je treba
podotknúť, že program oboch osláv bol skĺbený a na svoje
si prišli návštevníci oboch osláv.
Okrem organizovania príprav podujatí pre našich priaznivcov, naša nezisková organizácia vykonala v zmysle
zmluvy „obnovy prevádzky na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice“ všetky podmienky, ktoré boli zmluvou s
Trenčianskym samosprávnym krajom podpísané. Výroba a
montáž banerov na depo TREŽ, výrobu a montáž vnútornej
brány a vyhotovenie náteru jednej električky vo farbách TSK.
Pri tejto príležitosti sme vykonali opravu karosérie a výmenu
zvodov dažďovej vody, ktoré sme vyrobili z nehrdzavejúcej ocele, čo by malo predĺžiť životnosť strechy a karosérie.
Zároveň sme vykonali demontáž, revíziu a spätnú montáž
tlakových nádob, ktorá sa robí raz za 5 rokov n. o.
Významnou udalosťou bolo získanie dopravnej licencie pre našu organizáciu, čo bolo podmienkou k naplneniu
zmluvy s TSK. Zároveň sa nám podarilo získať povolenie na
prevádzkovanie dráhy „Depo TREŽ“ a následne bola celá trať
od 1.7.2015 prekategorizovaná z regionálnej dráhy na dráhu
špeciálnu. A tak sme sa stali na Slovensku prvou elektrifikovanou špeciálnou dráhou.

čoho bolo približne 98% turistov a priaznivcov našej železničky. 2% tvorili cestujúci, ktorí naše služby využili ako prípoj
na cestovanie k a od vlakov. Určite na počte prepravených
osôb zohralo aj cestovné, ktoré bolo 50 centov obyčajné, 20
centov zľavnené a deti 0-6 rokov zdarma. Touto cestou by
sme chceli poďakovať našim priaznivcom za podporu tejto
prekrásnej 106 ročnej atrakcie ich účasťou na našich jazdách
aj napriek extrémne horúcemu letu. Budeme sa snažiť z
nadobudnutých výsledkov leta 2015 zlepšovať naše služby.

Počas prázdninovej prevádzky sme súčasne opravovali dve jazdiace električky, ktoré počas celého leta jazdili bez
jedinej závady, či poruchy a zároveň sme sa pripravovali na
úkony potrebné k veľkej oprave tretej električky s označením 411 902-0 (delimonka). Úspešne sme vykonali revíziu
„zdvihákov“ a naši dobrovoľníci získali oprávnenie na prácu
s týmto zdvíhacím zariadením. Koncom augusta sme ešte
vykonali potrebné opravy na našom autobuse Karosa C732
a absolvovali sme úspešne technickú kontrolu.

Počas najbližších podujatí až do ukončenia opravy električky nám bude náš autobus vypomáhať pri vyššom záujme
v preprave osôb spolu s električkou a tak sa budete môcť
odviezť v dnes už nepoužívanom type autobusu Karosa
C732.
V súčasnej dobe sme zakúpili starší vysokozdvižný vozík,
ktorý nám bude nápomocný pri veľkej oprave električky.
Počas uzávierky Teplanského občasníka usporiada naša
nezisková organizácia po úspešnom minuloročnom nultom,
prvý ročník súťaže vo varení gulášu a samozrejme pre našich
najmenších nebudú chýbať atrakcie v podobe skákacieho hradu, miniatúrnej železnice, modelovej železnice aj
možnosť odviezť sa v kabíne ťahača kamióna.
Do konca roku 2015 nás ešte čakajú dve podujatia a to
10.10 jazda električiek pri príležitosti 200 rokov od narodenia Ľ. Štúra a 28.11.2015 už tradičná Mikulášska električka.
Toľko v skratke z našej doterajšej činnosti a tešíme sa na
Vašu návštevu a priazeň počas našich podujatí.

3.7.2015 naša nezisková organizácia začala s pravidelnou prázdninovou víkendovou prevádzkou. Od 16.7.2015
sme po rokovaní s TSK urobili zmenu cestovného poriadku
dodatkom k zmluve s TSK. Hlavná zmena bola vo vypustení dvoch párov spojov v piatky a pridaní po jednom páre
spojov v sobotu a nedeľu. Súčasne sme postavili cestovný
poriadok na odsledovanom záujme našich priaznivcov a
prispôsobili sme odchody k odchodom a príchodom vlakov
v železničnej stanici Trenčianska Teplá.
A oplatilo sa. Zmena priniesla vyšší počet prepravených
osôb v priemere obsadenia na jeden spoj z 12,31 osôb na
25,53 osôb v mesiaci júl a 29,53 osôb za mesiac august. 2015.
Celkovo sa s nami odviezlo za celé prázdniny 4012 osôb, z

Dušan Nosál, riaditeľ TREŽ, n.o.
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PREDSTAVUJEME ZAUJÍMAVÝCH RODÁKOV A OBYVATEĽOV NAŠEJ OBCE
Lukáš M A D Ě R A Reprezentant SR v hokejbale

kov a vynikajúca atmosféra. Nám sa za dve posledné majstrovstvá podarilo dostať až 2x do finále,
obhájili sme titul majstrov
sveta z pred dvoch rokov
z Kanady, keďže majstrovstvá sveta sa hrajú každé
dva roky. Vyhrať titul
majstra sveta je prekrásny zážitok, v tej chvíli keď
sa to stane, človek ani
nemá slová, nevie, či sa má
od šťastia radovať, alebo
plakať.
S akými štátmi ste sa
stretli. na tohoročných MS
v Zugu?
Boli to národné výbery
USA 1:3, Pakistanu 3:3,
Portugalska 4:2, Fínska
1:1 v základnej skupine. V
Play off vo štvrťfinále sme
porazili Kanadu 5:4pp, v semifinále Českú reprezentáciu 3:1 a vo
finále, ako som už spomenul USA 4:3pp. Samozrejme po zisku
titulu majstrov sveta boli veľké oslavy, ako vo Švajčiarsku, tak aj
po príchode na Slovensko. Bolo mi cťou priniesť a ukázať pohár
majstrov sveta na tohoročný športový deň, ktorý sa konal 18. júla
na futbalovom štadióne v Trenč. Teplej.
Lukáš, gratulujem k týmto skvelým úspechom, prajem hlavne
veľa zdravia a pevne verím, že sa s nami ešte v budúcnosti o nejaké
podelíš.
Ďakujem za rozhovor.
Ing. Martin Kyjac

2–NÁSOBNÝ MAJSTER SVETA
Túto rubriku by som chcel venovať
zaujímavým osobnostiam a obyvateľom
našej obce, ktorých možno väčšina našich
spoluobčanov ani nepozná, nie sú z nich
známe osobnosti, alebo mediálne hviezdy,
ale napriek tomu dokázali svojou prácou
a húževnatosťou to, o čom sa možno
mnohým ľuďom iba sníva.
Lukáš, povedz nám niečo o sebe, o tvojich úspechoch a športovej kariére.
Takže volám sa Lukáš Maděra, narodil som sa v roku 1987 v
Liptovskom Mikuláši, kde som do svojich 16 rokov aj žil. Tu som
začal aj s hokejbalom.
Pre nezainteresovaných, hokejbal sa hrá na rozmerovo podobnej hracej ploche, ako hokej, ktorá je však bez ľadu. Hra je všeobecne veľmi podobná ako ľadový hokej, ale namiesto puku hráte s
loptičkou.
Áno, presne tak. Z mojich začiatkov spomeniem aspoň to, že
hokejbalovú ligu som začal hrať ako 15 ročný v Liptovskom Mikuláši v žiackej lige. Do Trenčianskej Teplej sme sa spolu s rodinou
presťahovali v roku 2008.
V akých ligových kluboch si pôsobil
Po presťahovaní som začal hrať hokejbal za Pruské, kde na tento
šport majú vytvorené vynikajúce podmienky. Je tam kvalitné ihrisko a veľmi dobrá hráčska základňa. Tam momentálne pôsobím
dodnes s menšími prestávkami, kedy som v roku 2006 odohral
sezónu v 2.NHBL v Prahe za mužstvo South Park Cows. V rokoch
2011 - 2013 som hral extraligu v Nitre za klub Nitrianskych rytierov. Momentálne som nastúpil do deviatej hokejbalovej extraligovej sezóny.
Na akom poste hrávaš
Hrám stredného útočníka, čiže center.
Na akej báze funguje na Slovensku hokejbal.
Všetky slovenské extraligové hokejbalové mužstvá sú na
amatérskej úrovni, to znamená, že nikto nie je za to platený. Každý
z nás ( aspoň čo ja viem ) popri tom, ako trénuje normálne chodí do
práce, prípadne ešte študuje. Ja pracujem ako elektrikár pre firmu
BREMS a mám vyštudovanú vysokú školu s odborom aplikovaná
informatika.
Priblíž nám tvoje najväčšie hokejbalové úspechy.
Mojim najväčším úspechom, ktorý je zároveň aj najlepším
umiestnením Slovenskej hokejbalovej reprezentácie sú dva tituly
majstrov sveta. Prvý bol z roku 2013 zo St. Johns v Kanade, kedy
sme to s chalanmi dotiahli až do finále, kde sme vo finálovom
súboji zdolali reprezentáciu Česka. Ďalší veľký úspech nielen môj,
ale celého mužstva mužov SR je tohtoročný titul majstrov sveta
zo Švajčiarskeho Zugu. Popri tom mám doma ešte jedno druhé
miesto z MS juniorov z roku 2006 v Talianskej Aoste, druhé miesto z
ME dorastu z roku 2005 a jeden krát som zo Slovenskou reprezentáciou vybojoval druhé miesto na hokejbalových majstrovstvách
Európy žiakov v roku 2003 v Česku. Z klubových úspechov môžem
spomenúť dvojnásobný titul v Slovenskej extralige ( Nitra ) a jeden
krát som s mužstvom z Pruského obsadil v slovenskej extralige 3.
miesto. Ešte som bol tri krát na treťom mieste na svetovom pohári
klubov.
Veľmi pekné úspechy, ale priblíž nám na záver tohoročné
majstrovstvá sveta vo Švajčiarskom Zugu.
Boli to zatiaľ najvyrovnanejšie a najkrajšie majstrovstvá sveta,
na ktorých som sa zúčastnil. Teda aspoň podľa mňa. Mali sme
veľmi ťažkú cestu, pričom zo začiatku sa nám moc nedarilo, aj keď
sme mali výborný tím, ale po tom, ako sa nám podarilo poraziť
Kanadu, tak sme verili, že dokážeme všetko. Ja osobne som celý
turnaj nastupoval vo formácii s Borisom Oravcom z Kežmarku. Náš
útok dal vo finále 2 góly, ja som bol dokonca pri troch čo sme dali.
Vo finále celých majstrovstiev sveta sme porazili mužstvo USA 4:3
po predĺžení. Bol to skvelý zážitok, človek nikdy nevie, či to finále,
ktoré hrá, nie je náhodou to posledné, preto tam treba odovzdať
maximum a užiť si to. Na finálovom zápase bolo množstvo divá-

NAŠI RODÁCI
NEMČÁK Ján Nepomuk
národnokultúrny pracovník, kňaz

* 5.12.1802 Čadca - Horelica
† 14.1. 1885 Trenčianska Teplá
130. VÝROČIE ÚMRTIA
Narodil sa 5. decembra 1802 ako syn
richtára v Čadci, v časti Horelica. Základné vzdelanie získal v škole v Oščadnici.
Po ukončení gymnaziálneho štúdia pokračoval v štúdiu teológie v Nitre a v Bratislave. Počas svojej
pastoračnej misie slúžil vo viacerých pôsobiskách, v roku 1832
aj ako kaplán v Starej Bystrici. Počas svojho života bol známy
nielen ako zanietený národovec, ale aj ako dobrodinec. Podporoval vznik spolkov miernosti. Finančne prispel na stavbu murovanej školy v Horelici a pre žiakov zakúpil slovenské šlabikáre.
Pre kysuckých študentov na slovenskom gymnáziu v Kláštore
pod Znievom ustanovil základňu na ich štúdium, preplácal a
rozširoval slovenskú tlač. Ján Nemčák patril k zakladateľom Matice slovenskej, slovenských gymnázií v Kláštore pod Znievom
a v Revúcej. Bol účastinárom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho
spolku v Turčianskom sv. Martine a slovenskej tlačiarne Minerva v Pešti. V archíve čadčianskej fary sa nachádza spis s názvom
Odpis dejín fary Dolnej Súče. Súpis obsahuje aj jeho podrobný
životopis a záznamy o jeho štedrosti. Zomrel 14.1. 1885 v Trenčianskej Teplej.
Literatúra vo fonde KK (výber)

Prikryl, Ľubomír. Nemčák Ján Nepomuk. In: Lexikón
katolíckych kňazských osobností Slovenska. - Bratislava:
Lúč, 2000.- S. 986-987.
Blaha, Anton. Osobnosti Kysúc. Bratislava : Kysucká
kultúrna nadácia, 2004. S. 77.

Zdroj: internet
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TEPLANSKÝ OBČASNÍK
Sociálna integrácia „Integrácia na dlani“
Návšteva pamätných miest pri príležitosti

70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Pred nami je obdobie, kedy deti
opäť zasadnú do lavíc. I tie naše…
Keď sa obzriem do zadu predstavím si minulý školský rok. Spojená škola internátna (ďalej SŠI) v
Trenčianskej Teplej realizovala sociálnu integráciu mentálne postihnutých žiakov školy: „Integrácia na
dlani“.
Sociálna integrácia mentálne
postihnutých (ďalej MP) žiakov: „Integrácia na dlani“ predstavila možnosť spájať svet mentálne postihnutých a intaktnej populácie v spoločných aktivitách. Umožnila vstúpiť do spoločensko - pracovných
a rozumových aktivít, ktoré spolu
realizovali mentálnou úrovňou dva
odlišné „svety“. Poukázala na cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu dvoch odlišných „svetov“ a zároveň umožnila vstúpiť do krehkého sveta sociálnej integrácie.
Sociálna integrácia netradičnými formami… Nie, nie naši
žiaci nesedia a neučia sa v laviciach základnej školy pre intaktné
deti. Naša sociálna integrácia predstavila stretnutia mentálne
postihnutých žiakov Spojenej školy internátnej v Trenčianskej
Teplej a zdravej populácie prostredníctvom aktivít regionálnej
výchovy. Mentálne postihnutí žiaci sa spoločne so zdravou populáciou učili o tradičnej ľudovej kultúre, ľudovom folklóre, ľudových remeslách a ľudovej výrobe. V školskom roku sa uskutočnili stretnutia MP žiakov s intaktnými deťmi MŠ z Trenčianskej Teplej, intaktnou populáciou - folklórnou skupinou TEPLANKA a spoločná aktivita a činnosť zameraná na skvalitnenie
života MP vo výchovno-vzdelávacom a voľnočasovom živote s
dôchodcami obce. Spolupráca MP s intaktnou populáciou tvorí
neodmysliteľnú súčasť formovania osobnosti MP dieťaťa a zároveň i zdravej populácie, spoluutvára charakter žiaka. Jedným
z cieľov „Integrácie na dlani“ bolo pretrhnúť bariéry neznalosti
o živote MP a poukázať na spoločnú existenciu zdravotne znevýhodneného človeka s človekom zdravým.
Sociálna integrácia MP žiakov: „Integrácia na dlani“ poukázala na netradičnú možnosť integrácie MP žiakov s intaktnou
populáciou. Predstavila nenásilné možnosti spolupráce, tvorivosti, spolupatričnosti, momenty, okamihy, kedy MP žiaci SŠI a
deti MŠ plnili spoločný cieľ: TVORILI, POZNÁVALI, UČILI SA, AKCEPTOVALI. Naučili sa spoločne vychádzať, akceptovať sa, spolupracovať, vnímať jeden druhého bez pocitu menej cennosti.
Sociálna integrácia zároveň spojila svet občanov obce Trenčianska Teplá so svetom žiakov SŠI. Folklórny súbor Teplanka,
dôchodci obce učili poznávať MP žiakov tradičným ľudovým
tradíciám obce, folklóru, ľudovému odievaniu a ľudovým remeslám. Raz do roka spoločne pripravujú deň regionálnej výchovy, spojený s výstavou predmetov, krojov obce, spoločne s
folklórnou skupinou Teplanka kultúrne predstavenie pre obec.
Následne MP žiaci odovzdávajú občanom obce skúsenosti s
tvorbou výroby keramiky. Niektorí občania obce spoločne s
MP deťmi ŠI vytvárali keramické dielka. Práce v dielni s názvom
: „Tvorivé dielničky“ využívali aj žiaci MŠ z Trenčianskej Teplej.
Prostredníctvom aktivít v keramickej dielni sa deti MŠ od útleho veku učia poznávať osobnosť MP žiakov. Žiaci vytvárajú svoje dielka spoločne. Stretávajú sa vždy v období pred Vianocami,
v období pred Veľkou nocou, Dňom matiek a Dňom otcov.
Viete si predstaviť krajšiu formu sociálnej integrácie?
Tá naša je na dlani. Spojila dlane MP žiakov SŠI a dlane intaktnej populácie obce a detí Materskej školy Trenčianska Teplá.
V školskom roku 2015/2016 budeme spolupracovať aj so
Základnou školou v Trenčianskej Teplej. Sme vďační, že pani
riaditeľka ZŠ Mgr. Ivana Berec Majorošová nám umožní navštevovať školskú telocvičňu, že vzájomne budeme spolupracovať
v oblasti výroby keramiky.
Tešíme sa na spoločné stretnutia so žiakmi prvého stupňa
ZŠ z Tr. Teplej.

Dňa 23. apríla 2015 obecný úrad v Trenčianskej Teplej v spolupráci so spoločenskými organizáciami v obci a najmä s oblastným
výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne uskutočnil spomienkový zájazd na pamätné miesta 2. svetovej
vojny pri Valašských Kloboukoch v okrese Zlín, ktoré súvisia so spoločným bojom Čechov a Slovákov proti fašizmu.
Prvým zastavením bolo mesto Valašské Klobouky, kde nás privítali zástupca starostky mesta Ing. Martin Janík a pán Petr Odehnal z mestského múzea a zároveň sa spoločne s nami zúčastnili
pietnej spomienky pri pamätníku v lesíku Březina pri obci Poteč.
Tento pamätník miestni obyvatelia venovali padlým slovenským
partizánom. Na tomto mieste 22. apríla 1945 zastrelilo Jagdkomando SS dvanásť slovenských a jedného sovietskeho partizána. Z
toho tri obete pochádzali práve z našej obce – Jozef Červeňanský,
Štefan Prekop a Jozef Horňák. Ich telá boli po vojne exhumované a
pochované na cintoríne v Trenčianskej Teplej.
Po položení kytíc venovanými obcou Trenčianska Teplá a
mestom Valašské Klobouky prítomní pri pamätníku zapálili sviečky
a minútou ticha si uctili pamiatku obetí fašistickej zlovôle, obetí,
ktorým chýbalo iba zopár dní do výtúženej slobody za ktorú bojovali. Na ich obetu nezabúdame.
Ďalším zastavením bolo mestské múzeum vo Valašských Kloboukoch, kde sme si so záujmom pozreli výstavy k 70. výročiu konca 2. svetovej vojny. Jedna pod názvom „Československé vojsko na
Strednom východe a v severnej Afrike“, ktorá bola venovaná pamiatke českých a slovenských vojakov, ktorí na území Palestíny vytvorili 11. čs. peší prápor – Východný (čs. vojaci bojovali po boku
Spojencov proti talianskej a nemeckej armáde až do ich porážky v
severnej Afrike).
Druhá výstava bola venovaná čs. zahraničnému vojsku vo Francúzsku. Tieto výstavy pripravil Klub vojenskej histórie protifašistického odboja a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 1 v spolupráci s vojenským historikom
Jozefom Bystrickým z VHÚ Bratislava. Obe expozície nás veľmi zaujali.
Hlboko sa nám vrylo do pamäti rozprávanie Daniela Garguláka
v múzeu v obci Prlov. Obyvatelia tejto obce, ako i mnohých ďalších v regióne Zlínska boli zázemím pre ozbrojené zložky 1 čs. partizánskej brigády Jána Žišku. Nakoľko nacistom sa nedarilo zničiť
partizánske brigády, kruto sa pomstili na obyvateľoch dediniek o
ktorých predpokladali, že partizánov podporujú. Jednou z takýchto obcí je i Prlov, ktorý bol 23.04.1945 vypálený, obyvatelia postrielaní, či upálení za živa. Tieto hrozné činy vykonané na konci vojny
sú pre nás akýmsi mementom, aby sa už nikdy viac nič podobné
neopakovalo.
Spomienkový zájazd bol spojený i s návštevou a prehliadkou
kúpeľného mestečka Luhačovice, kde účastníci v príjemnom prostredí pookriali po smutných spomienkach z konca vojny.
Obec Trenčianska Teplá si uctila pamiatku obetí 2. svetovej vojny v obci tiež v stredu 22. apríla 2015 za účasti občanov, zástupcov spoločenských organizácií, ako i zástupcov Oblastného výboru
SZPB – pánov Jána Holičku a Pavla Lišku položením vencov tak pri
pomníku padlých, ako i pri pamätníku padlých rumunských vojakov. Účastníkom pietneho aktu sa prihovoril starosta Ing. Milan
Berec a členovia folklórneho súboru Teplanka vzdali úctu padlým
krásnymi hymnickými piesňami.
Zároveň dňa 8. mája – v deň skončenia vojny na výzvu prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku, aby na každom
vojnovom hrobe horela svieca – bol uskutočnený slávnostný pietny akt pri pamätníku a hroboch 15-tich rumunských vojakov na
miestnom cintoríne, ktorí padli pri oslobodzovaní našej obce.
Pietny ceremoniál vykonaný členmi čestnej stráže prezidenta
republiky, za účasti zástupcu prezidenstskej kancelárie JUDr. Stanislava Gaňu, poslankyne NR SR Ing. Magdy Košútovej, vedenia
obce a zástupcov jednotlivých spoločenských organizácií zostane
pre všetkých účastníkov nezabudnuteľnou spomienkou. Obohatený bol taktiež hymnickými piesňami v podaní FS Teplanka.
Kiež by hrozná vojnová doba zostala len spomienkou a nikdy
viac sa neopakovala.
RNDr. Zuzana Sklenárová
prednostka OcÚ

Mgr. Eva Ševčíková, SŠI
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Chudoba a príčiny jej vzniku
Obecný rozhlas

Pri spomenutí slova chudoba sa mnohým z nás vytvára obraz
akéhosi nedostatku, ktorý môže súvisieť s nedostatočným zabezpečením jedla, primeraného bývania, prístupu ku vzdelaniu, kultúre či zdravotnej starostlivosti. Chudoba sa stala závažným celospoločenským problémom nielen v chudobných, ale takisto aj v
bohatých krajinách, nevynímajúc ani Slovensko. Jedná sa o negatívny jav, v dôsledku ktorého nemajú všetci ľudia zabezpečené
rovnaké podmienky pre život. Ako už bolo uvedené, chudobný
človek nedokáže, alebo nemôže v plnej miere využívať možnosti,
ktoré mu spoločnosť ponúka. Ak sa však zamyslíme, kedy na Slovensku ľudia skutočne pocítili chudobu?
Chudoba bola v spoločnosti prítomná v minulosti, a takisto je
prítomná aj v dnešnej dobe. Netreba si zakrývať oči pred faktom,
že ako chudoba, tak aj ďalšie negatívne javy boli prítomné na
Slovensku aj v období predchádzajúceho režimu, avšak vo veľmi
minimálnej miere, kedy boli ťažko identifikovateľné. Ľudia skutočne, na vlastnej koži pocítili chudobu predovšetkým po roku
1989, kedy dochádza k pádu komunistického režimu v bývalom
Československu. Trhová ekonomika sa podpísala nielen pod privatizáciu a zrušenie mnohých podnikov, no zároveň aj pod ohrozenie a likvidáciu tisícov pracovných miest. Veľké množstvo ľudí,
ktorí pracovali a živili svoje rodiny, prišlo náhle o stabilné zamestnanie, čo sa výrazne podpísalo pod ďalší život týchto rodín. Nezamestnanosť, ktorá sa premenila na dlhodobú, spôsobila prudký nárast chudoby predovšetkým v oblastiach na strednom a
východnom Slovensku, a ktoré aj doteraz bojujú s veľkým počtom obyvateľov, nachádzajúcich sa v pásme ohrozenia chudoby. Mnoho ,,ponovembrových“ nezamestnaných sa nedokázalo
presadiť na trhu práce aj v súvislosti s nedostatočným vzdelaním,
ktoré si už novodobé podmienky vyžadovali. Nastavený systém
sociálnej pomoci sa však javí ako nedostatočný, čoho výsledkom
sa stáva, že nezamestnaný človek sa dostáva do problémového
kruhu, z ktorého často nedokáže nájsť východisko. Chudoba je
však takisto aj sprievodným javom ďalších negatívnych javov ako
sú bezdomovectvo, drogová závislosť, rast kriminality, sociálne
vylúčenie či prehlbovanie sociálneho napätia v spoločnosti, ktoré môžu využiť pre dosahovanie svojich záujmov rôzne, demokracii neprijateľné skupiny.
Treba si uvedomiť, že chudoba predstavuje vážne riziko pre
stabilitu a poriadok spoločnosti, pričom najlepším spôsobom
ako bojovať proti chudobe je upraviť systém sociálnej ochrany
pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ktoré sú na túto ochranu odkázané, ako aj investovať do vzdelania, v čom však štát stále zlyháva. Systém vzdelávania treba prispôsobiť požiadavkám
trhu. Naša krajina sa však nemôže premeniť iba na jednu veľkú
fabriku, ale musí predovšetkým podporiť vedu a výskum, aby sa
vyprodukované hodnoty mohli uplatniť doma, na Slovensku, z
čoho bude mať ďalší úžitok celá naša spoločnosť.
PhDr. Tomáš Habánik

Udelenie plakety
prof. MUDr. J. Janského a MUDr. J.
Kňazovického občanom našej obce

Zlatá plaketa:
Andrej Masár		
Ing. Branislav Pecháček
Bronzová plaketa:
Michal Gallo		
Vladimír Minárik
Andrea Mikulíková		
Ing. Stanislav Stehel
Pavol Spaček		
Ján Tomko
Ing. Róbert Vojdan
Za svoj humánny čin, ktorým prispeli k rozvoju
dobrých medziľudských vzťahov získali
vyznamenanie Slovenského červeného kríža.
ĎAKUJEME!

Vážení spoluobčania, prihováram sa Vám týmto spôsobom a bola
by som veľmi rada keby ste akékoľvek pripomienky týkajúce sa
Obecného rozhlasu smerovali zamestnancom Obecného úradu a to
priamo mne, alebo Ing. Miroslave Gajdošíkovej.
Často krát nám telefonujete, že nie je dobre počuť, alebo vôbec
nepočuť rozhlas pri vašom dome, alebo na ulici, kde bývate. Nás to
samozrejme mrzí a nahlásenú poruchu sa snažíme v čo najkratšej
dobe vyriešiť. No prosím berte na vedomie, že sa to nedá z minúty
na minútu. V prípade, že sa nahlásené poruchy odstraňujú, niektorým občanom prekáža hudba, ktorá pri tom z rozhlasu znie. No žiaľ,
inak ako pustením hudby v rozhlase sa tieto poruchy opraviť nedajú.
Hlasitosť je v tomto prípade nastavená minimálna možná, aby bola
počuteľná aj v koncových bodoch či už v Trenčianskej Teplej, miestnej časti Dobrá, alebo v Prílese.
Niektoré oznamy, najmä vopred nahlásené odstávky na inžinierskych sieťach (elektrina, plyn, voda) sú zverejnené aj na Úradnej tabuli pred Obecným úradom a rovnako aj na webovej stránke
obce www.trencianskatepla.sk › Úradná tabuľa › Úradné oznamy. Pri
ráno nahlásených poruchách od Západoslovenskej distribučnej a.s.,
Slovenského plynárenského priemyslu a.s. a Trenčianskych vodární
a kanalizácií a.s., ktoré sú v priebehu niekoľkých hodín odstránené,
tieto bezodkladne vyhlásime v Obecnom rozhlase, čo je najrýchlejší
spôsob ako upovedomiť „vás“ našich občanov o odstávke.
Rovnako sa snažíme meniť aj hudobný žáner a nepúšťať stále tie
isté pesničky a len pre jednu vekovú kategóriu. Hudobný fond nie
je taký pestrý akým sa disponuje na rôznych zábavách, alebo diskotékach, no veríme, že ulahodíme všetkým, no samozrejme, že nie
súčasne. Ďakujeme za pochopenie.
Bc. Zuzana Sklenárová, samostatný referent OcÚ

PRÁVNICKE OKIENKO
ZMENY V KATASTRI OD 1.1.2016
Nový zákon o katastri nehnuteľností s účinnosťou od
01.01.2016 nahradí súčasný zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Týmto Vám predstavujeme iba niektoré zo zmien:
1. Skrátenie lehôt: pri urýchlenom konaní o návrhu na vklad je
lehota na rozhodnutie znížená na 10 dní (z pôvodných 15 dní).
Lehota na vykonanie záznamu, ak bol návrh na vykonanie
záznamu podaný v elektronickej forme, je po novom 30 dní
(z pôvodných 60 dní). Pri konaní o výmaze záložného práva:
„Okresný úrad vykoná záznam do piatich pracovných dní odo
dňa začatia konania o výmaze záložného práva.“
2. Čiastočný zápis: umožňuje čiastočný zápis listiny doručenej
na vykonanie záznamu, tzn., že ak budú podmienky na
vykonanie záznamu splnené len v časti (to znamená len k
niektorým nehnuteľnostiam, ktoré sú obsahom predloženej
listiny), okresný úrad vykoná záznam len v tejto časti, o čom
vyhotoví úradný záznam. Plombu však zruší ku všetkým
nehnuteľnostiam, ktorých sa listina týkala.
3. Súpis nehnuteľností: znamená nový výstup z katastra, a to
súpis nehnuteľností, ktorý bude obsahovať zoznam všetkých
nehnuteľností jedného vlastníka alebo správcu, alebo
nájomcu z celého územia SR.
4. Poplatky:
- za návrh na začatie konania o vklade nehnuteľnosti do katastra: 70 EUR,
- za žiadosť o urýchlené konanie:
		
260 EUR,
- za vydanie výpisu z listu vlastníctva s chronológiou zmien: 		
25 EUR,
- za návrh na prešetrenie údajov v jednom katastrálnom území:
50 EUR,
- za výpis zo zoznamu parciel v rámci jedného
katastrálneho územia: 5 parciel/
		
10 EUR,
- za výpis zo súboru popisných informácií v rámci jedného katastrálneho
územia: 			
3 EUR.

V prípade využitia možnosti elektronického podania sa
cena znižuje o polovicu.

JUDr. Propperová,
poslankyňa OZ Obce Trenčianska Teplá
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SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE HASIČSKÉHO AUTA MINISTROM VNÚTRA 5.9.2015

NEDEĽNÉ HUDOBNÉ POPOLUDNIA
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