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Decembrová
Od chvíle po chvíľu,
lístoček po lístku
opŕcha kalendár.
Rok, čo mal, rozdelil –
už iba prichodí
ďakovať za ten dar :
za život, za zdravie,
za dobrú úrodu,
aj za čas pokoja.
Vo chvíli polnočnej,
Na tichom rozhraní
hodiny postoja.
Modlitbou koledy,
ozvenou domova
hlaholí hlas veží.
Zrazu je sviatočne,
ako keď do duší
mäkučko nasneží.
Sťa dieťa v kolíske
krajina sníva sen
v belostnom páperí –
na úspech, na lásku,
na šťastný nový rok
v nádeji zas verí.
Autorka: Katarína Hudecová
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Vianočná rozprávka

Bol jeden malý anjelik, ktorý po narodení Ježiša spieval len: „Sláva
Bohu na výsostiach“ a nechcel spievať druhú časť: „a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle“. Keď sa ho veľký anjel opýtal, prečo nespieva aj druhú časť,
tak odpovedal: „Ja nevidím na zemi žiaden pokoj. Ja vidím len vojakov,
vojny medzi národmi, rozličné hrôzy, násilia, lietajú päste, ľudia sa nenávidia a na všetko ostro reagujú. Ako by som mohol spievať „a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle“?“
Veľký anjel mu vysvetlil, že Ježiš sa preto narodil, aby sa toto všetko
zmenilo. Aby neboli na svete žiadne vojny a ani iné zlé veci. Malý anjel
odpovedal: „Keď je to tak, budem teda spievať aj druhú časť.“
Keď sa chceli anjeli vrátiť naspäť do neba, chcel ísť s nimi aj malý
anjel. Veľký mu však hovorí: „Ty sa do neba nevrátiš. Ty pôjdeš na zem
a budeš ľuďom prinášať pokoj, ktorý prinieslo toto Dieťa.“ Malý anjel bol
poctený touto službou a odišiel na zem. Chodil po zemi a všade, kde boli
nejaké problémy, nepokoje nenávisti, všade prinášal Ježišov pokoj. A aj
jeho zásluhou bolo na zemi viac pokoja.
Vianoce sú predovšetkým sviatkami lásky. Lásky medzi nami a našej
lásky k Ježišovi. Nech Ježiš, ktorý prináša lásku do našich sŕdc ju cez nás
prinesie i do nášho sveta. Staňme sa aj my takými „malými anjelmi“, ktorí
budú šíriť Ježišovu lásku a pokoj medzi ľudí a to nielen po tieto sviatočné
dni, ale aby to bol náš životný program, ktorý budeme brať vážne a zodpovedne.

Ján Vallo, farár
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A Vianoce sú tu ......

Bytová politika je dôležitou súčasťou koncepcie rozvoje
obce. Neustále nás občania žiadajú o byty. Snažíme sa pomôcť
najmä mladým rodinám, beriem to ako štart do nového spoločného života. Od roku 2003 sme dali do užívania viac ako sto bytov. To má vplyv nielen na stabilizáciu mladých ľudí v obci, ale i
na výšku podielových daní. Veď už niekoľko rokov sme v počte
obyvateľov nad 4 tisíc. Neberiem vážne tých ktorí zabudli, ako
začínali, čo dnes stojí postavenie vlastného domu. Neviem, čo
si myslieť o tých, ktorí podpisujú petície proti výstavbe bytov, a
tí istí mi dnes píšu, že chcú byty pre svoje deti. Myslím, že toto
je jedna z foriem ako podporiť začínajúcich mladých ľudí a jednoznačne podpora mladých rodín. Bytová otázka nie je v obci
vyriešená a treba sa s ňou vážne zaoberať.
Infraštruktúra v obci a jej dobudovanie je dôležitou súčasťou života. Zostalo nám dokončiť krátke úseky kanalizácie. Hlavnú pozornosť treba sústrediť na dokončenie centra obce nielen
z hľadiska výstavby, ale i z hľadiska rozvoja obchodnej siete, dopravy a pod. Rozpracovaný je projekt opravy chodníkov a komunikácií, treba dokončiť opravu ulice SNP, chodníky v Dobrej
a pripraviť opravu ďalších chodníkov a ciest, ako napr. chodník
pred farským úradom a pod. Všetko závisí od finančných možností, najmä prostriedkov mimo rozpočtu obce.
Je potrebné sa venovať i stavu mostov a lávok. Postupne je
treba vyčistiť a namaľovať objekt po objekte. Obec pripravuje
opravu v súčasnosti nevyhovujúceho betónového mosta s cieľom zabezpečiť ďalší vstup z ulice Teplickej do územia za Tepličkou.
Oprava verejného osvetlenia je pripravená. Cieľom je nielen
úspora energie výmenou svietidiel, ale i opráv kabeláže a nátery stĺpov. Chceli sme už v októbri začať, no technické problémy nám realizáciu pribrzdili. V súčasnosti sa realizuje osvetlenie
prechodov pre chodcov.
V oblasti školstva, okrem personálneho riešenia materskej školy sa chceme v oblasti investícii sústrediť na dokončenie školských objektov. V základnej škole doriešiť opravu malej
telocvične a kotolne, vo vnútornom vybavení sú v zlom stave
hygienické zariadenia, tak v základnej ako i v materskej škole.
Oprava a výmena okien bola v materskej škole realizovaná, nie
je dokončené zateplenie objektu. Treba si uvedomiť, že školský
areál vrátane budov je najväčším objektom v obci z hľadiska
starostlivosti o majetok i zamestnancov.
Pre deti sme v obci skutočne doriešili prostredie pre ich rozvoj. Tak v materskej škole, ako i v základnej škole sú vytvorené
podmienky pre maximálny rozvoj detí a to tak materiálne, ako
i podmienky pre výchovno–vzdelávací proces. V týchto aktivitách budeme i naďalej pokračovať. Starostlivosť o deti je prvoradá a strategická úloha obce.
Finančných prostriedkov nie je veľa, každý rok sa treba snažiť získať najmä mimorozpočtové zdroje. Bez týchto zdrojov by
obec ani dnes nebola v takom stave, ako ju vnímame.
Adventný čas si pripomíname nielen vianočnou výzdobou
obce, prípravou Mikuláša, či vianočných koncertov.
Uplynulý rok hodnotím pozitívne. Vo veľmi zložitej, najmä finančnej situácii sa nám darí napĺňať ciele, ktoré sme si stanovili.
Budúci rok nebude jednoduchší, budeme pokračovať v úsilí a v
práci, ktorú sme začali.
Vianoce sú sviatky pokoja a lásky. Sú symbolom nielen konca roku, ale i začiatkom ďalšieho. Skôr než vykročíme do nového
roku, dovoľte mi poďakovať Vám všetkým za vykonanú prácu v
uplynulom roku. Poďakovať Vám za podporu, ktorú ste mi prejavili pri voľbách.
Dovoľte mi poďakovať všetkým zamestnancom obce, vedúcim pracovníkom škôl a školských zariadení za ich náročnú
prácu, všetkým učiteľom a nepedagogickým zamestnancom.
Poďakovať opatrovateľkám a sociálnym zamestnancom za ich
prácu, poďakovať spoločenským organizáciám za ich podporu
pri riešení a zabezpečení najmä kultúrneho a spoločenského života v obci. Poďakovať za prácu i v duchovnej oblasti. Spoluprácu s farským úradom považujem za jednu z kľúčových pre rozvoj obce. Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu,
aby naša obec kráčala dopredu, aby bola krajšia a život v nej
spokojnejší.
Verím, že spoločne vytvoríme podmienky na rozvoj obce a
obec bude napredovať aspoň tak, ako doteraz. Trvale udržateľný rozvoj nie je len fráza. V dnešnej komplikovanej dobe je to
vážna úloha.
Želám Vám spokojné a šťastné prežitie vianočných sviatkov
a v novom roku veľa zdravia a pohody.

Hovorí sa, že život je krátky, letí ako vietor bez ohľadu na
to, ako to vnímame. Aj dnes, pred sklonkom roka, čas neúprosne odkrojil už z posledného mesiaca roku. Človek sa obzrie za
ubehnutým rokom a hodnotí, porovnáva plnenie úloh roku, porovnáva plány a skutočnosť.
V polovici novembra prebehli komunálne voľby. Tak ako pre
štyrmi rokmi, i tentoraz sa niektorí sústredili viac na osobné útoky, ako na rozvoj obce. Asi je to slovenský folklór. Postaviť kampaň na osobných útokoch a ohováraniach, ešte sa tváriť, že sa
nič nestalo, to dokážu len jedinci v obci. Ako chcú dnes spolupracovať je otázne.
Ja stále verím, že najdôležitejší je rozvoj obce. Ak naším spoločným cieľom nie je zlepšenie podmienok obyvateľov obce vo
všetkých oblastiach, alebo aspoň snaha o zlepšenie, potom je
naša práca zbytočná. Verím, že budeme napredovať a udržíme
rozvoj obce na požadovanej úrovni.
Jedna zásadná myšlienka mi však nedá spať. Zmysel života
predsa nie je na sociálnej sieti, na internete, zmyslom života je
práca v prospech rodiny, občanov, obce.
Chcem sa všetkým občanom poďakovať za volebný výsledok. Prácu, ktorú robíme, robíme pre nich. Všetko, čo sa nám
podarí urobiť, ale i zohnať a zabezpečiť najmä z mimorozpočtových zdrojov, zostane v obci.
Začíname štvrté volebné obdobie. Komunálna politika je
veľmi komplikovaná. Čo sa týka finančných prostriedkov, „varíme“ len z toho, čo nám štát poskytne vo forme podielových
daní. Výška podielových daní však nezodpovedá požiadavkám,
ktoré sú na obce kladené formou zákonov a nariadení. Ideálny
stav nikdy nebol a zrejme ani nebude. Z tohto pohľadu je mi
ľúto najmä začínajúcich komunálnych politikov, pretože nastaviť všetky podmienky vo verejnej správe, aby celý systém fungoval, nie je také jednoduché.
Obec je obrovský subjekt, ktorý je poskladaný z mnohých
malých častí a čiastočiek, ktoré do seba zapadajú. Žiadne ministerstvo nerieši tak podrobne a bezprostredne v prvom styku
s občanom jeho problémy, ako obec. Veľmi citlivo vnímam tieto skutočnosti a reagujem na akýkoľvek zásah do rozbehnutých
štruktúr a výkonu. Naša obec má svoje špecifiká a jej štruktúry
sú veľmi citlivo nastavené v skoro každej oblasti. Meniť to čo je
funkčné a organizačne dobre zabezpečené je v dnešnej komplikovanej dobe nezmysel. Snažíme sa doladiť podmienky, zákony a štruktúry. Kto vstupuje do komunálnej politiky mal by mať
predstavu, čo chce robiť a ako. Osvojiť si jednotlivé strategické
rozhodnutia bez znalosti veci je zložité a rozhodovanie na úrovni obce je problematické najmä vtedy, keď osobné záujmy a neschopnosť myslieť trocha dopredu zakrývajú záujem občanov.
Potom aj dobrá myšlienka sa stráca kdesi v nedohľadne.
Ako ďalej v zásadných otázkach rozvoja obce? Skúste sa zamyslieť nad tým, ako a čo robíme. Každá dobrá myšlienka v prospech obce je vítaná.
Komunálny odpad nie je len odpadom, ale stal sa obchodnou komoditou. Na jednej strane je pre podnikateľov ziskovou
položkou, na druhej strane je snaha obce maximálne znižovať
poplatok pre občanov. Tento poplatok je vyvážený, čo vyberieme, to vkladáme do likvidácie. Pokiaľ nebudeme separovať a
znižovať náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, bude poplatok
pre občanov len narastať. Poslednú štúdiu, ktorú sme robili o
komunálnom odpade nám ukázala, že v tom, čo hádžeme do
kontajnerov pred domom je až 55 % komodít, ktoré mali skončiť niekde inde. Je na nás, ako sa k tomu postavíme, ako budeme všetci separovať, a či vôbec. To čo máme bez poplatkov je v
separácii, to čo vyhodíme pred domom, je za peniaze. Ako sa
rozhodneme je len na nás. Pozrite si poplatky u našich susedov,
blížia sa, alebo už sú na 30 Eur ročne. Je to len na nás, ako ďalej.
Sociálne služby predstavujú nielen zariadenie opatrovateľskej služby, ale i opatrovateľky. Slovensko starne, a čím ďalej viac
pribúda starších ľudí, ako sa rodí. Aj keď obec nie je prestarnutá,
snaha o pomoc starším je prioritou sociálnej oblasti. Vždy sa snažíme aspoň pár hodinami zabezpečiť službu najmä tým, ktorí sú
nevládni a ktorí potrebujú snáď len nakúpiť, či urobiť základné
hygienické potreby. Nie každý túto prácu vie robiť, preto treba
našim opatrovateľkám poďakovať za to, čo robia. V súčasnosti je
podpora štátu v tejto oblasti veľká. Pokiaľ by štát túto službu nefinancoval a sociálna politika štátu by sa zmenila, náklady na tieto
činnosti predstavujú skoro 40 tisíc Eur aj s príspevkom občanov,
ktorých opatrujeme. Obec by zo svojho rozpočtu len veľmi ťažko
zabezpečila súčasné podmienky v tejto oblasti.

Ing. Milan Berec starosta obce
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Oslavy 130. rokov DHZ Trenčianska Teplá PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ V MŠ

2. september 2014 bol pre nás rodičov a hlavne naše deti
príjemným prekvapením.
Deti hneď vo vestibule čakal lentilkový maskot, ktorému
dali tie najmenšie deti meno „Panáčik“. On deti aj s pani riaditeľkou MŠ Danou Ďuriačovou milo privítal a obdaril ich balónikmi
a sladkosťami, ktoré pre deti poskytol Obecný úrad Trenčianska
Teplá.
Ďalším prekvapením pre nás boli krásne vymaľované steny
vo vestibule a na medziposchodiach a celková rozprávková atmosféra.

V sobotu 20.9.2014 sa konali v Trenčianskej Teplej oslavy
pri príležitosti 130-teho výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci. Začalo sa tradične slávnostnou svätou
omšou v miestnom kostole, kde pán farár posvätil sochu sv. Floriána. Po omši sa zúčastnení zoradili pred kostolom a slávnostným sprievodom sa presunuli na miestne futbalové ihrisko,
kde program osláv pokračoval. Po príchode na ihrisko sa zahájil hlavný program privítaním hostí, príhovorom starostu obce
Ing. Milana Bereca, predsedu OV DPO v Trenčíne Jozefa Chybu
a veliteľa výcvikového štábu DPO v Trenčíne Jána Siváka. Predseda DHZ Trenčianska Teplá Andrej Dobiaš odovzdal pamätné
plakety pozvaným hosťom a taktiež zástupcom okolitých DHZ.
Po úvodných oficialitách tajomníčka DHZ otvorila program pripravený pre verejnosť. Vystúpila tanečná skupina Goonies, začala sa súťaž hasičských družstiev v netradičnom požiarnom
útoku, skupina Gladiator revival odohrala pre hostí koncert,
deti sa zabávali na pripravených súťažiach, kolotočoch, skákacom hrade a svoju prácu im predviedli aj policajti a profesionálni hasiči.
Počas celého dňa bola pre verejnosť v budove sokolovne
otvorená výstava hasičstva v Trenčianskej Teplej - od jeho založenia až po dnešok. Po ukončení hasičskej súťaže nasledovalo vyhodnotenie a odovzdanie cien. V ženskej kategórii sa na
druhom mieste umiestnilo domáce družstvo a na prvom mieste družstvo žien z DHZ Trenčín - Opatová. V mužskej kategórii obsadili tretie miesto DHZ Dobrá, druhé miesto DHZ Trenčín
- Opatová a na prvom mieste skončilo družstvo mužov z DHZ
Trenčianska Teplá.
Po odovzdaní cien predniesol záverečné slovo veliteľ výcvikového štábu DPO v Trenčíne Ján Sivák, pán Koštialik z DHZ
Dobrá a predseda DHZ Trenčianska Teplá Andrej Dobiaš. Následne program ukončili a pozvali všetkých prítomných na nočnú zábavu, ktorá sa konala v budove sokolovne a bola skvelým
zakončením osláv DHZ Trenčianska Teplá.
Poďakovanie patrí všetkým hasičom, obecnému úradu,
TREŽ, n.o., sponzorom a veľa ďalším, ktorí sa podieľali na príprave osláv.

Namaľované „Slniečka - Motýliky- Lienky - Mravčekovia“ sa
zároveň stali znakmi jednotlivých tried, čím sa zjednodušila pre
nás orientácia v budove, hlavne pri odovzdávaní a preberaní
detí z MŠ.

Chceme všetkým, ktorí mali zásluhu na príprave začiatku
školského roka v novom duchu úprimne poďakovať. Hlavne
dievčatám, už študentkám a bývalým škôlkarkám Majke Svitanovej a Veronike Masárovej, ktoré vo veľkej miere výtvarne vyzdobili MŠ, novej pani riaditeľke a všetkým učiteľkám.
Aj touto cestou chceme popriať celému kolektívu MŠ veľa
pracovných úspechov počas celého školského roka 2014/2015

Hasiči Trenčianska Teplá

Farebnosť sveta
Ani biely, ani čierny... farebný je tento svet!
Nič nie je jednoduché
a často krát na naše otázky nedostaneme odpovede hneď...
...prichádzajú rokmi a skúsenosťami,
ako aj iným – triezvym pohľadom na tento svet.
Tak ako ani priamej – rovnej cesty v našich životoch niet...
...kľukaté sú, plné nástrah a keď prší, prosíme slnko svieť!
Čo by sme všetci mohli chcieť?
Zdraví byť a to dobré vidieť na sebe,
nie mstiť sa na druhých kvôli sebe!
Nie po chrbtoch druhých dostať sa niekam,
kam tak veľmi niektorí chcú
a dávať falošné sľuby a zrádzať svoje vlastné ja...
...to je presné tá cesta od nikam ...nikam.
Napredovať tam, kde to má zmysel, ale nie za každú cenu,
pomaličky, pozvoľna, opatrne a nenásilne,
aj keď sa výsledky nedostavia hneď...
...čo má prísť príde...veď ani biely, ani čierny...
ale farebný je tento svet.

Za radu školy a rodičov
Mgr. V. Červeňová, I. Rindáková

Informácia k zmenám v oblasti vodného a stočného:
Trenčianske vodárne a kanalizácie , a. s. Trenčín (TVK, a. s.) je
spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1997. V súčasnosti obhospodaruje majetok v celkovej hodnote viac ako 54,8 milióna Eur.
Trenčianske vodárne a kanalizácie zabezpečujú predovšetkým :
- výroba a rozvod vody
- odvod odkanalizovaných vôd
- čistiace a prevádzkové služby pre obce a mestá
- prevádzku čistiarne odpadových vôd
- posudzovanie technickej dokumentácie
- oprava vodárenskej infraštruktúry.
Spoločnosť TVK, a. s. tvoria výlučne obce a mestá (akcionári) – okresov Trenčín a Nové mesto nad Váhom, t. j. 56 obcí a
miest vložilo svoj majetok do spoločnosti Trenčianske vodárne
a kanalizácie, a. s..
V Trenčianskej Teplej nie je možné, aby prevádzku vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry zabezpečovala iná spoločnosť. To znamená, že nie je možné , aby ktokoľvek z občanov
dostal po 1.11.2014 faktúru za vodu alebo kanál od inej spoločnosti, ako je TVK, a. s. .

Barbora a Adam

Ing. Milan BEREC, starosta obce
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Výstava „Svätý Ján Pavol II.“
Úcta a ľudská dôstojnosť
Úcta a ľudská dôstojnosť. Sú to len slová, alebo naozaj ešte
v dnešnom uponáhľanom svete niečo znamenajú? Akosi sa z
nášho života vytrácajú.....
Úcta k živým, úcta k starším, k susedom, k učiteľom, či spoluobčanom sa už akosi nenosí. Zabúdame na slušné správanie
voči svojmu okoliu a vidíme len sami seba. Veľmi často v súčasnosti pociťujeme tieto prejavy, ktoré narušujú dobré vzťahy
medzi ľuďmi, a preto mnohí prestávajú dôverovať svojmu okoliu a uzatvárajú sa do seba.
Žiaľ s neúctou sa stretávame i voči našim zosnulým, či už na
cintorínoch, ako i pamätníkoch. Veď akú radosť môže mať niekto z kvetov, ktoré odcudzí z hrobu, či od pamätníka, ako sme
sa s tým stretli viackrát v tomto roku!? O úcte a ľudskej dôstojnosti tu nemôže byť ani slovo....
Ako sa asi cítia ľudia, ktorí sa s úctou starajú o hroby a pamätníky našich zosnulých, o verejné priestranstvá, o blaho, rozvoj a rozkvet našej obce?
Je veľmi smutné, že sa stretávame i s takýmito prejavmi
vandalizmu a neúcty, ktoré akoby ničili to dobré v nás.
Napriek tomu všetkému je u nás veľa ľudí, ktorí sa dokážu zapojiť a zmobilizovať svoje sily pre krajší život v našej obci, pre uctenie si ostatných spoluobčanov a najmä priestorov, v ktorých
žijeme. Nemajú len veľa rečí a sľubov, ale prikladajú ruku k dielu
a dotvárajú a zušľachťujú verejné priestranstvá našej obce.
Medzi takýchto patria najmä členovia našich spoločenských organizácií, či už sú to záhradkári, vyslúžilí vojaci, hasiči,
urbárnici, Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov, občania zapojení do aktivačnej činnosti a mnohí , mnohí ďalší.
Poďakovanie a prejav našej úcty patrí týmto občanom.
K prejavom úcty voči jubilujúcim dôchodcom v mesiaci október patrí i pravidelné stretnutie týchto našich jubilantov s vedením obce. I v tomto roku sa naši jubilanti stretli 17. októbra v
Požiarnej zbrojnici a to i za prítomnosti hostí – pána Petra Pellegriniho, ministra školstva SR a pani Magdy Košútovej, poslankyne NR SR a starostu obce Milana Bereca.
Našich jubilantov potešili svojim vystúpením FS Teplanka a
DH Dobranka. Strávili veľmi príjemné chvíle a zaspomínali na
roky svojej mladosti.
Milým podujatím a prejavom úcty k pracovníkom v kultúrnom a spoločenskom živote obcí bolo i stretnutie jubilantov
na Trenčianskom samosprávnom kraji 27. októbra, kde za našu
obec boli ocenení :
Ing. Božena Masárová – kronikárka obce
Ing. Milan Berec – starosta obce
p. Rudolf Dobiaš – spisovateľ a čestný občan obce Trenč. Teplá
FS Teplanka – za šírenie a uchovávanie folklórnych tradícií
Udelenie ocenenia z rúk trenčianskeho župana je i morálnym ohodnotením všetkých ocenených za ich dlhoročnú tvorivú a záslužnú prácu, ktorú vykonávajú.
S prejavmi úcty, či neúcty? sme sa stretli i v predvolebnej
kampani starostov, primátorov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev tak v našej obci, ako i v rámci celej našej
vlasti.
Je veľmi smutné, čo všetko dokážeme spraviť pre hanobenie a očiernenie svojich protivníkov, či protikandidátov. Zvolili
sme si ako občania svojich zástupcov, ale našou povinnosťou a
právom je sledovať ako títo naši zástupcovia plnia svoje predvolebné sľuby, ako bránia a chránia záujmy občanov, alebo zastupujú len vlastné záujmy?
Je na škodu, že málo občanov navštevuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a chýbajú im potom znalosti o dianí v obci.
Alebo nemáme záujem o to, čo sa deje v obci, v ktorej žijeme
a ľahostajne len kritizujeme, prípadne mlčky prežívame dianie
vôkol nás. Je len na nás, ako sa zapojíme do života a diania v
našej obci.
K tomu, aby záujem o veci verejné vzrástol a bol pod akýmsi
drobnohľadom Vám milí občania prajem dobré medziľudské a
susedské vzťahy, veľa zdravia, spokojnosti a porozumenia počas nastávajúceho roku.
Zároveň ďakujem všetkým, ktorým nie je ľahostajná úcta
človeka k človeku a pošliapavanie ľudskej dôstojnosti, ako i
všetkým občanom za ich obetavú prácu v prospech našej krásnej obce.

„Pripomenúť si významné osobnosti
nášho života je dôležité nielen pre oživenie pamäti, ale najmä v z hľadiska historického významu. Takouto významnou
osobnosťou s určitosťou Ján Pavol II.
bol. Svojou láskavosťou a typickým slovanským srdcom oslovil i tých, ktorí nepatria ku kresťanom.“ 		
			
		
(MY Trenčianske noviny)
Výstava „Svätý Ján Pavol II.” sa konala v dňoch 16.10.2014
– 27.10.2014 v zasadačke Obecného úradu v Trenčianskej
Teplej.
Pred otvorením výstavy sa konala vo štvrtok 16.10.2014 v
podvečerných hodinách v miestnom kostole slávnostná sv.
omša celebrovaná nitrianskym biskupom Mons. Viliamom
Judákom. Svätú omšu koncelebrovali aj ďalší hodnostári Nitrianskej diecézy, správca miestnej fary Mons. Mgr. Ján Vallo
i kňazi z okolitých farností. Bohatú účasť na tejto slávnosti
podporili aj veriaci z okolitých farností a rázovitý kolorit zabezpečili miestni veriaci v krásnych teplanských krojoch. Po
sv.omši si mohli veriaci uctiť relikviu krvi svätého Jána Pavla
II. Táto relikvia bola vo farskom kostole počas celého konania výstavy.

Po svätej omši výstavu slávnostne otvorili Mons. Viliam
Judák a starosta obce Trenčianska Teplá Ing. Milan Berec. Výstavu tvorili filatelistické exponáty, fotografie, telefónne karty, mince, knihy, obrazy a spomienkové predmety zo zbierok
Mgr. Jána Vallu a pána Mariana Žáka z Trenčína. Počas nasledujúcich dní ju navštívili desiatky ľudí nielen z Trenčianskej
Teplej, ale aj z Trenčína, Trenčianskych Teplíc, Novej Dubnice
a okolia. Na výstave bola možnosť si opečiatkovať poštové
zásielky príležitostnou poštovou pečiatkou.
Sprievodnou akciou bolo 47. stretnutie Spoločenstva Sv.
Gabriel - dobrovoľného združenia zberateľov filatelistických
materiálov s kresťanskou tematikou, ktoré sa konalo v sobotu 18.10.2014 v doobedňajších hodinách v požiarnej zbrojnici.

RNDr. Zuzana Sklenárová
prednostka OcÚ

Marian Miazdra
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Školské aktivity

nym a efektívnym postupom umývania rúk, aby tak zabránili
nežiaducemu šíreniu sa baktérií.
Vyučovanie sme začínali aj končili s čistými rukami a namiesto školského zvončeka nás na začiatok a koniec vyučovacích hodín upozorňovali piesne s témou čistých rúk... Naši žiaci
si tak aj na základe vystavených plagátikov a vypočutých zvonení s danou tematikou mohli pripomínať tento dôležitý deň,
počas ktorého venovali najväčšiu pozornosť a starostlivosť práve svojim rukám, na ktorú často zabúdajú. Je potrebné, aby už
od malička dodržiavali základné hygienické zásady. Možno aj
vďaka tejto aktivite, ktorú pani učiteľky pripravili, sa umývanie
rúk stane pre našich žiakov jednou z obľúbených činností nielen v školskom, ale i v domácom prostredí.

V tomto školskom roku máme za sebou síce ešte len prvé
dva mesiace, avšak už teraz sa naša Základná škola môže pochváliť množstvom zaujímavých akcií, ktoré sa doteraz uskutočnili a priniesli žiakom veľa zážitkov, nových vedomostí, ale
i plno zábavy.
Druhý septembrový týždeň sa na našej škole niesol v
znení hesla: „V zdravom tele
zdravý duch“. Žiaci a žiačky II.
stupňa sa zapojili do športových aktivít v rámci projektu –
Športový týždeň.
Cieľom Športového týždňa
bolo predovšetkým motivovať
žiakov k zdravšiemu životnému štýlu, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, zvyšovať
pohybovú gramotnosť žiakov, rozvíjať koordinačné a kondičné
schopnosti žiakov, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej
výkonnosti a zdatnosti, zdôrazniť podiel každého žiaka na výkone družstva a dodržiavať zásady fair-play. Žiaci počas tohto
týždňa absolvovali na hodinách telesnej výchovy pod dohľadom pani učiteľky Mgr. Zuzany Komárkovej a pána učiteľa Mgr.
Róberta Hasidla besedy a diskusie o zdravom životnom štýle a
o dôležitosti telesného pohybu pre zdravie a zdravý vývoj, následne boli uskutočnené základné antropometrické merania
(výška, hmotnosť) žiakov a vypočítaný index telesnej hmotnosti (BMI) každého žiaka a žiačky. Účastníci odohrali turnaje vo vybíjanej, prehadzovanej a volejbale, zúčastnili sa rôznych súťaží
družstiev i cvičení na stanovištiach.

V príjemnom jesennom októbrovom období sme dňa 17.
10. 2014 v popoludňajších hodinách s radosťou privítali vzácnu
návštevu... Našu školu navštívili pán minister školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Peter Pellegrini spolu s pani poslankyňou NR SR Ing. Magdou Košútovou,
sprevádzaní pánom starostom obce Ing. Milanom Berecom.
Po slávnostnom privítaní, na ktorom p. riaditeľka Mgr. Ivana
Berec Majorošová hosťom stručne predstavila školu, sa pán minister pozdravil s prítomnými pedagógmi a žiakmi, ktorí boli v
čase popoludňajšej krúžkovej činnosti prítomní v škole. Potom
pani riaditeľka previedla hostí po budove školy. Prezreli si učebne, oddelenia ŠKD, telocvične, odborné učebne, pozreli si ako
naši tretiaci pracujú s interaktívnou tabuľou a deviataci predviedli v učebni chémie pokusy.
Pán minister zhodnotil, že naša škola patrí k tým typom
škôl, ktoré na Slovensku vídať bežne, čo sa týka stavby budovy, ale veľmi pozitívne vyzdvihol to, koľko práce sa už na budove odviedlo a akú má škola atmosféru. V besede s pedagógmi
otvorene a v uvoľnenej priateľskej atmosfére rozobral aktuálne
problémy, ktoré v súčasnosti trápia regionálne školstvo. Pozitívne ocenil spoluprácu vedenia školy so zriaďovateľom, v ktorej sa odzrkadľuje úspešný rozvoj a zveľaďovanie školy. Osobitne sa poďakoval za dlhoročnú činnosť Mgr. Viere Huliačkovej
a odovzdal jej písomné ocenenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za úspešnú a príkladnú
prácu v profesii učiteľky, lektorky, autorky a spoluautorky učebníc a pracovných zošitov a ocenil jej tvorivý prístup k edukačnému procesu.

Žiaci pristupovali k jednotlivým úlohám aktívne, s radosťou
a elánom plnili všetky úlohy, zapájali sa do diskusie. V kolektívnych hrách si pomáhali, navzájom sa povzbudzovali, radovali
sa z víťazstva. Naša škola sa bude počas hodín telesnej a športovej výchovy naďalej snažiť zvyšovať kondíciu aj športové výkony, aby boli na konci školského roka ešte lepšie a výraznejšie.
Podobne ako september, tak aj celý nasledujúci mesiac sa
niesol v znamení rôznych akcií venovaných žiakom našej školy.
Každá z nich priniesla niečo nové a prospešné pre našich žiakov.

15. október je Medzinárodným dňom umývania rúk, ktorý
v roku 2008 vyhlásila UNICEF ako svetový deň. Na našej škole
sme sa tiež zapojili do tejto aktivity a pripomenuli sme si dôležitosť hygieny rúk. Pani učiteľka Mgr. Králiková v spolupráci s
pani učiteľkou Mgr. Mikoláškovou a žiakmi v tejto súvislosti pripravili zaujímavé farebné plagátiky s odtlačkami rúk, ktoré boli
umiestnené do každej triedy a na dvere WC. Okrem plagátov si
žiaci na krúžku výtvarnej výchovy vyrobili tiež svoje mydielka,
aj vďaka ktorým sa pre niektorých žiakov stala daná akcia zábavnou činnosťou. V jednotlivých triedach boli najmä mladší
žiaci oboznámení svojimi triednymi pani učiteľkami so správ-

Teší nás, že aj napriek mnohým povinnostiam si pán minister našiel čas navštíviť našu školu. Napriek tomu, že sa nezdržal
dlho, jeho krátka návšteva a povzbudzujúce slová sú pre nás
veľkou motiváciou do ďalšej práce.
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V druhej polovici októbra sa na našej Základnej škole uskuŠARKANIÁDA
točnila v priestoroch školskej knižnice výstava tradičnej ľudo-

vej kultúry na tému Regionálna výchova / Dedičstvo našich
starých mám a otcov, ktorú mal možnosť vidieť i pán minister
Ing. Peter Pellegrini. Jej hlavným cieľom bolo priblížiť žiakom
význam kultúrneho dedičstva našich predkov a oboznámiť ich
tak s ľudovou kultúrou a tradíciami regiónu. Je potrebné, aby
žiaci spoznávali ľudové umenie a získavali základné vedomosti
o kultúre regiónu, v ktorom vyrastajú, a tak si k nemu vybudovali pozitívny vzťah.
Žiaci mali možnosť vidieť ľudové kroje, výšivky, truhlice,
detskú kolísku, nádoby, svietniky, keramiku, či vybavenie a
jedlá ľudovej kuchyne. Vo vystavených knihách sa mohli dočítať o tradíciách, zvykoch a živote ľudí svojho regiónu. Množstvo
obrazov zase priblížilo žiakom prírodné krásy regiónu, v ktorom
naši predkovia žili a starali sa o svoju úrodu. Žiaci si tak mohli na
základe oboznámenia sa s ľudovou kultúrou regiónu porovnať
spôsob života v minulosti a v súčasnosti.

Letí šarkan, letí, tešia sa mu deti,
zrazu šarkan zdvihne chvost, že má všetkých detí dosť.
Veselo si lieta, letí na kraj sveta, šarkanicu nájde tam,
nebude viac nikdy sám.

Dňa 12.11.2014 sme sa zišli na tradičnej ,,Šarkaniáde“ v MŠ.
Slnečné popoludnie prilákalo deti a rodičov s pestrofarebnými
šarkanmi, ktorých sme pesničkou povzbudili k vzlietnutiu, pretože vetrík veľmi fúkať nechcel. Pri veselej naháňačke sa zabávali veľkí aj malí a zabudli chvíľu na každodenný zhon.

Uskutočnená výstava s regionálnou tematikou pomohla
žiakom našej školy uvedomovať si krásy ľudového umenia. Dúfame, že sa výstava tradičnej ľudovej kultúry žiakom páčila a
podnietila ich k odovzdávaniu materiálneho i duchovného dedičstva predkov našim ďalším generáciám.
Dňa 27. októbra sa v našej školskej knižnici uskutočnil celoslovenský projekt pod názvom „Najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc,
ktorý prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Wools, prezidentka medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, v roku 1999.
Témou tohtoročného Medzinárodného dňa školských knižníc bola Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia. Keďže v súčasnej modernej dobe dnešné deti a
mladí ľudia podliehajú rôznym trendom, rozhodli sme sa, že im
dáme možnosť, aby ukázali svoju tvorivosť, a tak aj na základe
témy daného podujatia vytvorili obľúbené rôznofarebné náramky z gumičiek. Práve náramky sú a vždy aj budú symbolom
priateľstva i rozmanitosti vďaka svojim pestrým prevedeniam
a farbám. Žiaci zo všetkých tried tak vytvorili nádherné náramky,
ktoré boli vystavené
v priestoroch školskej
knižnice. Náramky z
jednotlivých tried boli
pospájané do reťazí,
aby tak poukázali na
silu a spojenie žiakov,
ktorí ich s radosťou
a nadšením vytvorili.
Veľká pozornosť žiakov patrila i jedinej vystavenej knihe, ktorej
obal sa od všetkých ostatných kníh odlišoval práve tým, že bol
podobne ako náramky vytvorený z gumičiek. Jeho autorkou je
naša šikovná žiačka Vanda Vlkovičová z V. B. Súčasťou výstavy
bolo tiež čítanie úryvkov z kníh zástupcami žiakov z jednotlivých tried. Témou úryvkov bola sila spoločenstva, priateľstvo a
kolegialita. Na základe prečítaných úryvkov bolo ďalšou úlohou
žiakov napísať na papier jednou vetou to, čo podľa nich priateľstvo znamená, príp. svoj najobľúbenejší výrok na danú tému.
Pripravené podujatie sa žiakom veľmi páčilo. Dúfame, že aj
vďaka zapojeniu súčasného trendu výroby náramkov v nich zábavnou formou podnietilo dobrý vzťah ku knihe a knižnici.

Ďakujeme všetkým zúčastneným rodičom za spoločnú zážitkovú aktivitu s deťmi.

Za kolektív MŠ I.Rindáková a D.Filová

Štatistické údaje za rok 2013
K 31. 12. 2013 bolo v obci evidovaných spolu
obyvateľov :
Z toho sa v priebehu roka prisťahovalo:
odsťahovalo:
Vekové zloženie obyvateľov:
- v produktívnom veku od 15 do 64 rokov je
celkom
- v poproduktívnom veku 65 rokov a viac je
Priemerný vek obyvateľov obce je :

3 012
648
41,12 rokov

V roku 2012 v obci zomrelo celkom obyvateľov:
z toho:
mužov
žien
Narodilo sa spolu:
z toho:
chlapcov
dievčat

44
19
25
48 detí
26
22

V obci uzavrelo manželstvo mladomanželov:
Z toho bolo na obecnom úrade občianskych
sobášov:
V miestnom kostole cirkevných sobášov:

20
8
12
Katarína Potočková
95 rokov

Najstarším obyvateľom obce je :
Obecný úrad eviduje počet žiadostí o byt :

Vypracovali: Mgr. Ravasová,
Mgr. Králiková, Mgr. Mikolášková

4 125
83
60

72

Spracovala kronikárka obce
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ku plávania. Oboznámili sa s vodným prostredím, s dýchaním
ČAROVNÉ JESENNÉ POPOLUDNIE
do vody, orientáciou nad a pod vodou, so splývaním a základnými plaveckými spôsobmi /prsia, kraul, znak../. Koncom výcviku už všetky deti zabudli na strach a v záverečných pretekoch
ukázali smelosť a radosť z plávania. Inštruktori ich odmenili diplomom a spokojným úsmevom za vynikajúcu spoluprácu a dosiahnutý cieľ: zvládnuť obstojným spôsobom pohyb vo vode.
My dúfame, že sme u detí prebudili pozitívny vzťah k plávaniu a
k vodným aktivitám. Veríme, že budú poznatky využívať a zdokonaľovať sa ďalej v škole aj vo voľných chvíľach s rodinou.

V rámci jesenných aktivít kolektív materskej školy pripravil
vo svojom areáli dvora pre deti a ich rodičov tekvicové popoludnie. Prialo nám slnečné počasie a pod rukami zručných rodičov a detí sa objavovali tekvicové strašidlá rôznych veľkostí.
Veselé, štrbavé, strapaté, dotvorené rôznym prírodným materiálom. Deti neskrývali nadšenie zo spoločných výtvorov, ktoré
spestrili na niekoľko dní náš dvor. Odmenou im bol diplom, tekvicová medaila a spokojný pocit zo spoločného času stráveného s kamarátmi a rodičmi.

Stretnutie v čase.....

Dana Filová

Kroje, ľudové zvyky, tradície.... minulosť, s ktorou sa denne
nestretávame. Ale predsa mali by sme poznať ľudové tradície a
odovzdať ich mladším generáciám.
Dňa 21.10.2014 Spojená škola internátna Trenčianska Teplá ožila minulosťou, stretnutím v čase. Pre špeciálne školy v regióne sme v spolupráci s folklórnou skupinou Teplanka a pani
Kováčovou pripravili dopoludnie regionálnej výchovy. Výstava
ľudových krojov Trenčianskej Teplej, predmetov našich prastarých mám bola umiestnená v priestoroch školskej klubovne. Videli ju deti z Materskej školy v Trenčianskej Teplej, spoluobčania obce. Pani učiteľky ukázali minulosť prostredníctvom vyučovacích hodín, ktoré boli zamerané na ľudové zvyky a tradície
Trenčianskej Teplej, jeden spred 100 rokov. Pani Kováčová hosťom porozprávala o histórii nosenia a tvorby krojov v Trenčian-

MD - REGIONÁLNA VÝCHOVA V ŠZŠI
Ľudové tradície, zvyky našich starých rodičov, spev ľudových piesní s harmonikou ale aj ochutnávka tradičných jedál
spojená s krásnou výstavou teplanských krojov, ľudového remesla...to všetko čakalo na našich predškolákov v ŠZŠI v Trenčianskej Teplej.

skej Teplej. Žiaci, ktorí navštívili náš metodický deň – regionálna
výchova, si mohli vyrobiť tradičnú jesennú výzdobu z plodov
zeme. V popoludňajších hodinách našu školu navštívili občania
obce Trenčianska Teplá. Spolu s členmi folklórnej skupiny sme
si zaspievali. Stretli sme sa v čase. Minulosť a prítomnosť. Neverili by ste, že aj stretnutie v čase pomáha naším deťom obohacovať ich obzor žitia.
Ďakujeme všetkým občanom obce, ktorí sa podieľali na
tvorbe dňa regionálnej výchovy v Spojenej škole internátnej
Trenčianska Teplá.

Ďakujeme Vám za krásne a poučné dopoludnie, ktoré ste
pre nás pripravili.

PREDPLAVECKÁ VÝCHOVA V MŠ

Jana Matlová

Mgr. Eva Ševčíková, riaditeľka školy

Obnovená internetová stránka farnosti

Plávanie má veľký význam pri formovaní osobnosti človeka
a je súčasťou učebných osnov u detí predškolského veku. Zvyšuje sa ním úroveň pohybových schopností a plaveckých zručností, pestuje sa pohotovosť, odvaha, rozhodnosť a správanie v
nezvyčajných situáciach. Zabezpečuje prirodzenú ochranu detí
proti ochoreniam horných dýchacích ciest. Preto sme s potešením využili ponuku zúčastniť sa s deťmi MŠ /4-6 ročnými/, prvé
dva novembrové týždne, predplaveckej prípravy v ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Kvalifikovaní inštruktori Peanguin
sport clubu úžasným prístupom a hravou formou povzbudzovali aj menej odvážne deti k tomu, aby zvládli základnú techni-

Človek chce byť informovaný zo všetkých strán a podľa možnosti mať tieto informácie čo najčerstvejšie a z
prvej ruky. Moderné masmédiá v tomto vychádzajú človeku čoraz viac v ústrety.
Zvlášť pán farár Hlinka sa snažil dávať veriacim informácie i pomocou internetu a farnosť mala svoju stránku
na webe. Táto stránka postupne však strácala na aktuálnosti a dokonca boli tam také informácie, ktoré už boli
zmätočné. Pomocou miništrantov sa podarilo obnoviť
túto stránku a postupne budem sa snažiť okrem farských
oznamov (ktoré budú aktualizované každý týždeň) aktualizovať i ostatné informácie. Nie som až tak zbehlý v práci na internetových stránkach, no verím, že s pomocou
miništrantov (prípadne iných počítačových odborníkov)
sa bude dariť podávať vždy aktuálne informácie o našej
farnosti. Zatiaľ stránka je len v počiatkoch, no keď si „kliknete“ na www.trencianskatepla.fara.sk, tak základné
údaje už tam môžete nájsť.
Ján Vallo, farár
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ba dodať, že rozhodnutie mala porota ťažké, lebo guláš navarili všetky družstvá výborný. Pozdraviť účastníkov podujatia a pogratulovť k víťazstvu v súťaži prišiel aj starosta obce
Ing Milan Berec.

Máme
po
komunálnych voľbách,
je rozhodnuté a ja by
som chcel v mene Trenčianskej elektrickej železnice, n.o. aj
touto formou popriať k volebnému výsledku veľa elánu, síl
do ďalšej práce a hlavne úspechov tak znovuzvolenému starostovi Ing. Milanovi Berecovi, ako aj znovuzvoleným a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej. Verím, že dobrá vzájomná spolupráca medzi
obcou a našou neziskovou organizáciou bude pokračovať,
naďalej sa rozvíjať a upevňovať. Čas je neúprosný, sú to už
tri mesiace od vydania predošlého čísla Teplanského občasníka. V predošlom vydaní sme si zrekapituloval podujatia,
ktoré sme usporiadali pre návštevníkov a priaznivcov Teplanskej električky. Nebude tomu inak ani teraz a ohliadneme
sa spolu za obsahom našich uskutočnených podujatí.
V predošlom čísle občasníka sme končili vydareným podujatím „Hudobná električka“. Ďalšou jazdou električky podľa plánu bola „Hodová električka“ 21.septembra 2014, kde
sme po dohode s predstaviteľmi kultúry v obci dospeli k dohode, že električka bude jazdiť pre účely obce a nebudeme v
tento deň pripravovať žiaden sprievodný program, aby sme
tak nenarušili priebeh hodových osláv v obci. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako veľmi rozumné a správne. Hodové slávnosti obce sústredené na obecnom trhovisku mali úspech
a električka slúžila kúpeľným hosťom z Trenčianskych Teplíc ako nostalgická spomienka na časy, kedy električka plnila
funkciu skorej dopravnú, ako turistickú.

Atmosféra bola výborná, o hudobnú produkciu sa postarali bratia
Dobiášovci, ktorí navodili celému podujatiu ten
správny ráz. Taktiež veľká
vďaka patrí firme Comextrans s.r.o. ktorá poskytla bezplatne štyri ťahače
návesov a jedno vozidlo ako pódium pre hudobníkov. Ťahače vozili záujemcov v kabíne, o čo bol nesmierny záujem
nielen u detí, ale aj dospelých. Vďaka patrí aj vodičom ťahačov za ich bezplatne odvedenú prácu. Uskutočnila sa aj tradičná súbežná jazda ťahačov a električiek v sprievode polície. Bol to prekrásny zážitok. Pre deti bola v depe električiek
pripravená aj detská železnička, ktorá ich povozila a dva koníky z útulku v Dubnici nad Váhom.
Najbližšou plánovanou akciou pre našich najmenších je
jazda plánovaná na sobotu 29.11.2014 „Mikulášska električka“. Po skúsenostiach z minulých rokov sa budeme snažiť navodiť ešte realistickejšiu atmosféru hlavne v stanici
„PEKLO“ v Trenčianskych Tepliciach. Mikuláš, anjeli a čerti sa
už na deti tešia.
Poslednou akciou v tomto roku bude „Predvianočná
električka“ 20.12.2014. Touto akciou uzavrieme rok 2014 a
pustíme sa do príprav podujatí na rok 2015.
Toľko k podujatiam a príležitostným jazdám električky organizovaných a zabezpečovaných Trenčianskou elektrickou
železnicou, n.o.
Prostredníctvom občasníka by som chcel informovať čitateľov, že ani počas obdobia medzi jednotlivými podujatiami nesedíme so založenými rukami. Robíme drobné opravy
v depe a v areáli depa, opravy električiek a údržbu, dokončili sme zastrešenie technologickej časti budovy od nového
nadjazdu, nakoľko cez násypné rošty dochádzalo k neustálemu vlhnutiu múrov kotolne, máme v pláne opraviť osvetlenie v hale depa a to inštaláciou LED osvetlenia. LED osvetlenie sme postupne inštalovali aj do technologickej časti
budovy , čo už prinieslo viditeľné úspory elektrickej energie.
Postupne „zháňame“ a sústreďujeme exponáty do dopravného múzea, ktoré postupne budujeme a nesústreďujeme sa len na dopravu železničnú, ale aj na dopravu cestnú. Exponáty postupne pripravujeme k videniu našim návštevníkom. Aj touto cestou by som bol rád, ak by niekto
bol vlastníkom zaujímavých exponátov vhodných pre účely
múzea , ako sú napr. historický bicykel, detský kočiar, automobil, rôzne súčiastky, fotografie, dokumenty a boli by ich
ochotní poskytnúť na dobrú vec, aby sa ozval na t.č. 0905
501 613, alebo nás navštívili priamo v depe električiek.
Chcel by som sa záverom príspevku poďakovať každému,
kto sa pričinil pri organizovaní našich podujatí a pomohol
pri opravách a údržbe vozidiel a budovy depa. Samozrejme,
nemožno vynechať poďakovanie členom DHZ, skautom v
Trenčianskej Teplej, ako aj zamestnancom obecného úradu.
Verím, že budeme spoluprácu naďalej rozširovať a podujatia
tak neustále zlepšovať.
Dušan Nosál, riaditeľ TREŽ, n.o.

Ďalšou plánovanou akciou TREŽ, n.o. mala byť jazda
26.10.2014 „Vznik samostatného československého štátu
/1918/“. Vzhľadom na to, že sme počas „teplanských hodov“ v obci zrušili plánovaný sprievodný program na Hodovú električku 21.9.2014, uskutočnili sme prvý krát zmenu v
pláne jázd a namiesto plánovanej jazdy na 26.10. 2014 sme
usporiadali podujatie už 18.10.2014 s názvom „Električkou
na súťaž vo varení gulášu“.

Toto podujatie sa tešilo veľkému úspechu, za ktorý vďačíme ako súťažiacim, porote, hudobníkom, sponzorom , tak
počasiu. O navarený najlepší guláš súťažilo dovedna šesť
družstiev a porota mala plné ruky práce a hlavne jej chuťové
bunky, aby rozhodla naozaj spravodlivo. Výsledkom bol verdikt, že najlepší guláš navarilo družstvo kandidátky na starostku obce Trenčianska Teplá JUDr. Mgr. Slávky Popperovej.
Aby to bolo ešte korenistejšie, predsedom poroty bol teraz
novozvolený starosta obce Omšenie Mgr. Alojz Marček. Tre-
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Zaslúžime si ?
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Kúpeľ bol dostavaný v roku 1888, slúžil pre bohatú šľachtu a finančných magnátov a táto stavba nemala dovtedy v Európe obdobu. Dnes slúži HAMMAM pre kúpeľných hostí ako miesto odpočinku po kúpeli a je to jedinečná historická pamiatka.
Všetkých prítomných zaujal zaujímavý výklad našej sprievodkyne Anky Vráblovej ako i citát pre uzdravujúcich sa pacientov: „Existuje väčšie šťastie ako byť zdravým a to je – uzdraviť sa.“
Po tomto unikátnom zážitku nás opäť čakala jazda električkou
späť do Trenčianskej Teplej a návšteva Pizza restaurant u ZAKA, kde
bol pre nás pripravený chutný obed a po ňom presun do spoločenskej sály v Požiarnej zbrojnici. Tu v rámci projektu Bratské pozdravenie v príjemnej priateľskej atmosfére nás najskôr svojim vystúpením pozdravili naši priatelia zo Štúrova, ku ktorým sa vzápätí pridala naša folklórna skupina Teplanka s huslami Jozefa Farkašovského
a zábava tak bola v plnom prúde.
Očaril nás nádherný hlas a spev nášho hosťa Leviho, a potešili
nás i knihy z pera nášho hosťa – spisovateľa Rudolfa Fraňa, ako i
jeho pozvanie na návštevu Hotela PILIS v „slovenskom“ Maďarsku
– do obce Pilisszentlászló – Senváclav.
Nezabudnuteľný a krásny deň ubehol veľmi rýchlo a prišiel i čas
odchodu našich milých hostí. Naše lúčenie bolo však sprevádzané
sľubom, že spolupráca miestnych odborov z juhu a severu Slovenska
bude pokračovať a v budúcom roku opäť zavítame k priateľom my.
Poďakovanie za túto akciu patrí všetkým účastníkom, nakoľko
vyčarili neopakovateľnú priateľskú atmosféru, ale tiež za finančnú
podporu od Matice slovenskej a hlavne obce Trenčianska Teplá a
jej starostovi Ing. Milanovi Berecovi.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
RNDr. Zuzana Sklenárová
predseda MO MS Trenčianska Teplá

V dôchodcovskom veku sme nie z roka na rok, ale deň čo deň
starší a starší. A nielen na tele sa to javí. Nedávno mi prišiel mail
v češtine, veď ľudia starnú všade, kde myšlienky pani Šiklovej začínajú slovami „ Aj šediny môžu byť krásne....“ a ešte z toho mailu
nám, starším, chcem zdôrazniť : „ Byť starý nie je žiadna zásluha
ani prednosť, ale byť príjemný starý človek – to je umenie. Každé ráno si môžeme vybrať – pamätať si problémy a ťažké chvíle
minulosti, alebo cítiť vďačnosť za každý krásny okamih , ktorý je
nám ešte dnes dopriaty.“
Aká krásna zjednodušená filozofia staršieho veku, neprístupná k samoľútosti , vecná a tiež počujúca, kde dominujúcou vlastnosťou je osobný vzťah staršieho človeka k okoliu, k blízkym, či
k spoločnosti.
Vo všeobecnosti sa hovorí, že merať lásku rodiča k dieťaťu sa
nedá. A dá sa merať úcta a pozornosť k staršiemu človeku? Som
presvedčený, že by som našiel veľa dôkazov, ako sa dá odmerať
láska rodiča k dieťaťu, no našli by sme aj dôkazy o merateľnosti
vzťahu k starším. Časovo neobmedzujeme lásku rodiča k dieťaťu, ale akosi na tých ľudí v jeseni života všímame si viac iba v jednom jesennom mesiaci. Dieťa si svojou existenciou lásku vyžaduje a zasluhuje. A čo my, starci ? Zaslúžime si vždy tú lásku, ktorú sme dávali našim deťom ? Ale áno, no mnohokrát to závisí aj
od nášho správania, reakcií a požiadaviek na naše deti a okolie.
Verte, ak zistíte , že vaše vnúčatá dostávajú od svojich rodičov, teda vašich detí to, čo ste im dávali vy, ste spokojní.
Chcel by som do vlastných radov vložiť myšlienku, ktorá úzko
korešponduje s tým, čo bolo doteraz povedané. Stáva sa, že niekedy z rutiny stareckej dôležitosti sa stávame negatívnymi, neprijímame iné názory, podporujeme cestu najmenšieho odporu ,
ale pozor, občas sú to reakcie k veciam, ktorým už, možno , nerozumieme. Inokedy sa samoľúbosťou a vnútorným presvedčením
stávame neomylnými, najdôležitejšími a nenahraditeľnými. V
tomto momente je už veľmi blízko k tomu, aby sme porušili spoločenské a etické pravidlá.
Spomína sa tu láska k deťom, či úcta k starcom , ale hlavne
to, či sa dá odmerať. Áno, láska sa dá odmerať aj tým, že my sami
sa budeme učiť od detí, od tých mladších, ako ľahko nájdu riešenie, cez naše oči toho najväčšieho problému : počítač, mobil,
bankomat, platobná karta... A od vnúčaťa počujeme čarovnú
radu – „dedo, vygoogli si to!“
Ešte jedna cesta by tu bola.
Žime život, ktorý nám naša telesná schránka dovoľuje, ale
nedovoľme jej, aby bola silnejšia, ako naše chcenie.
MOTTO POZITÍVNE NALADENÉHO DÔCHODCU:
„Nech zaznie pieseň tá, čo dušu ovlaží a poteší,
nech zaznie slovo, čo radosť urobí,
že seniori TEPLANSKÍ budú stále aktívni.
Roky nie sú, ani nesmú byť prekážkou,
šedina, čo umocňuje úctu a vnem,
a keď dovolené nám je žiť,
spievajme, športujme , neprestávajme tvoriť.“

Matičiari posilňujú národné povedomie

Cvičenie v KLUBE XXL

Náš Senior klub XXL začal novú jesennú sezónu s veľkým elánom. Musíme uznať, že sa už nemôžeme predstavovať ako senior klub, lebo nás milo prekvapil záujem
oveľa mladších cvičeniek. Pribudlo nám 10 nových členiek
a to všetko mladých. Tešíme sa z toho, lebo naše cvičenie je obohatené a všetky cvičíme s elánom. Okrem toho
sa nám dobre cvičí v rekonštruovanej zasadačke hasičskej
zbrojnice. Podlaha je krásna, lesklá, dobre sa udržuje, celkové prostredie je veľmi útulné. Je dobré, že sa tam už
nekonajú predajné akcie, lebo po nich zostával veľký neporiadok a veľa prachu na podlahe, ktorú sme museli niekoľko razy umývať. Máme z toho radosť.
Ale vráťme sa k nášmu cvičeniu. Cvičíme pravidelne
každý pondelok a štvrtok od 18,30 do 19,30. Cvičenie
úspešne vedie Drahomíra Kráľová. Cviky sú zložené z prvkov pilates aj kalanetiky, zamerané sú hlavne na chrbticu,
svalstvo a brušnú oblasť. Pri pilatese je dôležité sústredenie na vykonanie konkrétneho pohybu, správne dýchanie
a držanie tela pri cvičení. Veľká pozornosť je venovaná aj
dýchaniu. Väčšina cvikov vychádza z precvičovania všetkých svalových skupín vrátane hlbokých svalov, hlavne je
to oblasť panvy, brucha a zadku. Vďaka tomu si zlepšujeme držanie tela a odstraňujeme svalovú nerovnováhu.
Ide to ťažko, ale snažíme sa. Hoci sa kalanetika v spleti ostatných cvičebných programov dostala do úzadia a
zdá sa pomerne neatraktívna, my niektoré cviky cvičíme
stále. Sú to hlavne posilňovacie a naťahovacie cviky na
spevnenie a tvarovanie nášho svalstva. Tu okrem kvality
cvičenia je dôležitý aj počet opakovaní, či zväčšovanie záťaže. My používame činky, lopty, gumy alebo stuhy, ktoré
robia cviky intenzívnejšími aj zábavnejšími. Máme pekné
cvičebné úbory jednotnej farby, cvičíme na podložkách.
Tieto pomôcky sme si zakúpili vďaka tomu, že naše cvičenky poskytli príspevok 2% dane zo mzdy a aj tomu, že
sme dostali finančný príspevok od sponzorov - reštaurácie
PIZZA „U Zaka“ pani Evy Pastorkovej a firmy NDF, s.r.o.
pána Pavla Provazníka. Srdečne im ďakujeme. Aj preto sa
tešíme na každé cvičenie a želáme si stále pevné zdravie.

jf

Činnosť miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčianskej
Teplej je obohatená v rámci posilňovania národného povedomia
o spoluprácu s miestnym odborom MS v Štúrove a realizáciou projektu Bratské pozdravenie. V minulom roku sme navštívili našich
priateľov v Štúrove a tohto roku prišli na návštevu oni ku nám.
Dňa 22. novembra 2014 zavítal do našej obce autobus plný matičiarov zo Štúrova a ich priateľov slovákov žijúcich v maďarských
obciach Mlynky a Senváclav.
Pre našich priateľov sme prichystali vyhliadkovú jazdu električkou do Trenčianskych Teplíc po ktorej podal informácie o budovaní
električkovej trate a celej histórii našej električky pán Dušan Nosál
– riaditeľ neziskovej organizácie TREŽ.
Potom nasledovala prehliadka kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice, záujem bol hlavne o obhliadku mostov slávy, kúpeľnú
dvoranu, park a vyvrcholením návštevy v Trenčianskych Tepliciach
bola prehliadka tureckého kúpeľa HAMMAM. Tento dala v 19. storočí vybudovať vtedajšia majiteľka Ifigénia de Castries d´Harcout
podľa vzoru modelu prepychového kúpeľa, ktorý uvidela na svetovej výstave v Paríži.

Kolektív cvičeniek klubu XXL
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Memoriál Stanislava Frydeckého st.
TEPLANIA V PRAHE
V sobotu 25. októbra 2014 sa už po štvrtý krát stretli športovo
naladení členovia ZO SZTP na športových hrách, ktoré nesú meno
po zakladajúcom a zanietenom členovi organizácie telesne postihnutých v Trenčianskej Teplej Stanislavovi Frydeckom st.. Štatisticky sme zaznamenali v tomto roku zvýšenie počtu účastníkov .
Bolo nás 30. Už tradičné podujatie s príjemnou atmosférou sa konalo v požiarnej zbrojnici .

O štvrtej ráno, 24. septembra sa plne obsadený BIS BUS vydal
na cestu , smer Praha.
O akciu bol veľký záujem už odvtedy, čo kooptovaná členka
kultúrnej komisie OÚ, zamestnankyňa pražských múzeí Ľubomíra Hromádková navrhla, že na obohatenie kultúrno-spoločenskej
ponuky pre obyvateľov Teplej by bol vhodný aj poznávací zájazd.
S veľkým očakávaním sme teda vyrazili. Po ubytovaní v slušnom zariadení Rezidence Topolová, v blízkosti stanice metra Skalka, sme sa vydali na prvú návštevu mesta. Sprievodca (Ing. Ľubomír Hromádka) nás doviedol až k najatraktívnejšiemu miestu ,
plnému zahraničných turistov - ku Karlovmu mostu. Nádherný výhľad na Hradčany, Vltavu a samotný most, sprevádzaný slnečným
počasím bol úchvatný. Po prehliadke mosta a múzea o výstavbe a
histórii mostu nás čakalo prekvapenie, ktoré väčšina z nás, aj keď
sme možno už v Prahe boli, nezažili. Pražské Benátky nás naložili, pohostili a previezli po Vltave. Fundovaný výklad – história, ale
aj súčasnosť, nezvyčajné prostredie lode a atraktívne výhľady na
pamätihodnosti mesta – bol to zážitok. Nasledovalo Staromestské
námestie. A opäť tisíce zahraničných turistov, cvakanie fotoaparátov a „povinné“ čakanie na celú, aby sme videli a zažili atmosféru počas „idúceho“ Orloja. Vyvrcholením dňa bola okružná prechádzka okolo Václavského námestia. Aj metro dokázalo očariť.
„Ukončete nástup, dveře se zavírají ...“ Niektorí sa boli ešte v noci
povoziť ....

V otvorení zdôraznil predseda ZO J. Frydecký podporu obecného úradu a s potešením privítal Ing. Milana Bereca, starostu obce.
Nielen príhovorom, ale aj skutočnosťou, že zotrval s nami počas
celého podujatia a prispel k slávnostnému vyhlasovaniu výsledkov
spolu s vdovou Annou Frydeckou, všetci zúčastnení vysoko hodnotili.. Na regulárnosť dohliadali rozhodcovia , vnuci pána Stanislava, Jakub Milka od skautov a kontrolórka OÚ Bc. Zuzana Kravarčíková , naša členka. Dokumentáciu vychystala pani Margita Janesová. Plnenie obľúbených súťažných disciplín sa rozbehlo následne po otvorení.

Deň druhý. Hradčany. Po raňajkách a odovzdaní ubytovania
sme prešli Prahou autobusom. Vďaka Jozefovi (vodičovi) sme videli po ceste na hrad i späť zopár vzácnych pozoruhodností. Nechýbala Letná.....
Na hrade sme dostali opäť vynikajúcu sprievodkyňu. V Chráme
sv. Víta sme sa dostali aj tam, kde sa iní, zahraniční turisti nedostanú. Svatováclavská kaple, podzemie ... nasledoval Vladislavský sál
a korunovačné klenoty. Zlatá ulička, staré zámecké schody a krásny výhľad na slnkom zaliatu Prahu.
Každý súťažiaci absolvoval postupne všetkých päť a do výkazu mu rozhodcovia vpísali získané body. Už v rozprave hlavný rozhodca zdôraznil, že „naj“ disciplínou budú šípky a tiež pripomenul
techniku hádzania, čo niektorým veľmi pomohlo. Počas spracovávania výsledkov si zahrali aj detské kocky, pri rovnosti bodov v jednotlivých disciplínach povýšil súťažiaceho väčší počet hodených
bodov na kockách. Jednotlivé disciplíny sa vyhodnocovali koedukovane. Z dosiahnutých bodov celkove sa hľadal najlepší muž a
najlepšia žena . Atmosféru podujatia dokumentoval Mgr. Marian
Damborák. O občerstvenie sa starali členky výboru ZO.

VÝSLEDKY :

1. MIESTO
Šípky: Š. Čačko
Kolky: Š. Čačko
Krúžky: L. Straňáková
Valce: J.Ondrejáková
Krúžky: Dr.J.Farkašovský
NAJLEPŠÍ MUŽ, ŽENA:

To už bolo 13 hodín. Ideme domov. Začalo pršať. Cesta nás doviedla do gazdovského dvora. Špeciality českej kuchyne a pivo.
Dokonca aj spevy Teplanky. A akýže by to bol výlet bez nakupovacej aktivity. Zastávka bola v Brne - Olympii.
Večer sme sa šťastlivo vrátili plní dojmov a najmä spokojní s
vydareným zájazdom. Ideme aj na rok, zaznelo od väčšiny účastníkov. Ďakujeme organizátorom.
Áno, som presvedčený, že poznávacie zájazdy na významné
miesta v okolí by mohli byť dobrým obohatením kultúrno-spoločenského života pod gesciou kultúrnej komisie . Veď ponúk na ciele
je veľa – Vielička, Krakow, Viedeň, Gabčíkovo, Ostrihom, Tatry ....

2. MIESTO
3. MIESTO
P. Droppa
Dr. J. Farkašovský
J. Ondrejáková
J. Ondreják
M.Čižmáriková
J. Ondreják
Dr. M. Diviaková
P. Droppa
H. Holecová
J. Frydecký
Štefan Čačko, Dr. Jana Farkašovská

O konečnom poradí rozhodli body za šípky. (87 rsp.57) Sme
radi, že počet účastníkov každý rok rastie a získava si obľubu medzi
členmi a že nás v aktivitách podporuje obecný úrad, za čo ďakujeme. Budúci ročník bude jubilejný – piaty.
Využívam príležitosť pripomenúť najbližšie aktivity ZO SZTP:
Mikulášsky jarmok vo Valašských Kloboukoch a vianočný večierok.
Šťastné a pokojné Vianoce, no najmä zdravie želáme
našim členom a tým, ktorí nám pomáhajú.
		
DRJF

JF
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TEPLANSKÝ OBČASNÍK
ktoré predstavujú jeden z najkomplexnejších pohľadov na osudy
jednotlivcov postihnutých bývalým režimom.
Spisovateľ je držiteľom viacerých ocenení:
1975 - za rozhlasovú hru Štyria bratia, za zbierku poviedok
Veľké biele vtáky
1996 - za knihu Temná zeleň
2009 - za básnickú zbierku Litánie k slobode
2010 - udelenie čestného občianstva Obce Trenčianska
Teplá „Za významnú literárnu a publicistickú činnosť“
2013 - za tvorbu pre deti a mládež (Trojruža)
2013 - cena Ústavu pamäti národa
2014 - štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy od prezidenta SR
Na záver pánovi spisovateľovi Rudolfovi Dobiášovi v mene
všetkých občanov Trenčianskej Teplej, Dobrej a Prílesa ďakujeme
za všetko, čo pre nás a našu obec urobil, povedať mu, že si ho vážime a prajeme mu k jeho krásnemu životnému jubileu veľa zdravia,
lásky, spokojnosti a hlavne veľa energie a inšpirácie v jeho ďalšej
literárnej tvorbe.

NAŠI JUBILANTI
Krásneho životného jubilea 70 rokov sa v tomto roku dožil
člen DHZ Dobrá pán
Pavol KOŠTIALIK.
Do DPO vstúpil v roku 1978 a za
jeho vzorný prístup k práci, ochotu a
spoľahlivosť bol ako člen výboru navrhnutý na funkciu tajomníka, neskôr pokladníka na pracovisku v základnej organizácii Považský cukrovar
Trenčianska Teplá.
Okrem toho sa aktívne zúčastňoval práce v DHZ Dobrá vo svojom
bydlisku, kde bol v roku 1995 zvolený
za predsedu DHZ a túto funkciu vykonáva dodnes.
Je aj aktívnym členom okresného výboru, Predsedníctva OV DPO a
v súčasnosti pôsobí ako člen preventívnej komisie pri OV DPO v
Trenčíne.
Za doterajšiu prácu bol ocenený rôznymi vyznamenaniami, je
držiteľom medaile ZPP, ZZ a v roku 2004 mu bola udelená medaila ZMZ. Je taktiež držiteľom odznaku III. Stupňa Vzorný požiarnik,
v roku 2002 mu bola udelená hodnosť Mladší inšpektor a v roku
2005 mu bolo právom navrhnuté najväčšie vyznamenanie „Zaslúžilý člen DPO SR“.
Aktívne tiež pracuje v Obci Trenčianska Teplá nielen s miestnymi hasičmi, ale i pri zabezpečovaní kultúrnych a spoločenských
podujatí, ako správca cintorína v Dobrej, v minulosti tiež ako poslanec obecného zastupiteľstva a člen stavebnej komisie.
K životnému jubileu mu touto cestou ďakujú a do ďalších rokov života prajú veľa zdravia, energie, spokojnosti v rodine a Božieho požehnania dobrovoľní hasiči z Trenčianskej Teplej, Dobrej a
Opatovej, ako i zamestnanci Obecného úradu v Trenčianskej Teplej a OV DPO Trenčín.

Obecný úrad Trenčianska Teplá

Folklórny súbor TEPLANKA

V nedeľnom popoludní poza teplanské humná,
vyšli si k poľnej studni šuhaj i deva šumná.
On klobúk podperený, ona v červenej šatke –
v ľúbostnom roznežnení bozkal jej líčko hladké.
Aká si moja milá krásna v tom našom kroji...

Takto ľúbozvučne píše vo svojej básni o teplanskom kroji autorka Katarína Hudecová. A veru teplanský kroj je naozaj prekrásny. Všade kam prídeme s našimi piesňami, obdivujú aj náš kroj.
Folklórna skupina TEPLANKA, obohatená peknými mužskými
hlasmi žne stále väčšie úspechy. V tomto roku sme absolvovali veľmi veľa vystúpení, účinkovali sme pri príležitosti všetkých významných výročí a podujatí v obci, aj na občianskych pohreboch.

Spievali sme na stretnutí traktoristov v Hornej Súči, v rámci expozície mikroregiónu Teplička sme vystupovali na výstave Agrokomplex
Nitra, kde sme s veľkých úspechom predviedli pásmo „Dožinky“. Na
krajskej prehliadke speváckych súborov seniorov Jednoty dôchodcov v Novom Meste nad Váhom sme obsadili prvé miesto. V septembri sme boli pozvaní na slávnostnú prehliadku najlepších súborov seniorov, ktorá sa tentoraz konala v Trenčíne. V októbri zavítal do Trenčianskych Teplíc mužský spevácky zbor z Talianska, ktorému sme boli
zaspievať. Naše ľudové piesne aj miestne kroje sa im veľmi páčili. Na
pozvanie vedenia Špeciálnej základnej školy internátnej Trenčianska
Teplá sme sa zúčastnili na výstave prác jej žiakov. Mali sme možnosť
zoznámiť sa s ich ručnými prácami, ktoré pripravujú pod vedením skúsených pedagógov a vychovávateľov. Spolu so žiakmi sme si spoločne
aj zaspievali.

Dobrý dobran z Dobrej
Rudolf DOBIÁŠ,
septembrové dieťa, spisovateľ, ktorý
stál pri založení Literárneho klubu OMEGA a ktorý sa 29. septembra dožil krásnych 80 rokov. Takto oslávenca charakterizovala Jana Poláková tajomníčka uvedeného klubu.
Rudolf Dobiáš pochádza z roľníckej
rodiny z Dobrej. Ľudovú školu navštevoval vo svojom rodisku a v rokoch 1945 1953 študoval na Gymnáziu v Trenčíne.
Bol skautom a družinovým radcom oddielu v Trenčianskej Teplej.
Ako študent bol nespravodlivo obvinený z protištátnej činnosti, velezrady a odsúdený na osemnásť rokov väzenia v Jáchymove. Po
amnestii v roku 1960 ho prepustili a potom nastúpil na vojenskú
základnú službu. Po návrate pracoval ako brigádnik v bani, potom ako robotník a neskôr ako technik v Slovliku v Trenčíne. Popri zamestnaní si doplnil vzdelanie na Strednej priemyselnej škole
chemickej v Bratislave. Do literatúry vstúpil zbierkou poviedok pre
deti Veľké biele vtáky a rozhlasovými rozprávkami a hrami pre deti
a mládež. Od roku 1976 pôsobil ako profesionálny spisovateľ. V
roku 1970 bol čiastočne a roku 1990 úplne rehabilitovaný.
Deväťdesiate roky znamenajú návrat do spoločenského a kultúrneho života. Pôsobí v Konfederácii politických väzňov, bol šéfredaktorom časopisu Svedectvo a Naše svedectvo. V súčasnej slovenskej literatúre má výnimočné postavenie – tak svojim životom
ako aj témami svojich kníh.
Je autorom vyše 30 rozhlasových hier, ale najmä rozprávkami
a knižkami pre deti sa dostal do povedomia detských čitateľov a
poslucháčov. Po roku 1989 začína písať knihy - Svedectvo troch
krížov (venované procesu a smrti troch absolventov trenčianskeho gymnázia), kniha noviel Temná zeleň, Tajní ľudia, literárne zaujímavý cyklus príbehov o nezabúdaní a odpúšťaní Zvony a hroby,
román Johana a Johanin chlapec. Memoria passionis – pamätníky a pamätné tabule venované obetiam komunizmu na Slovensku. Vydal štyri básnické zbierky -Slávnosti jari ,Medzi trávou a
vetrom, Rozhovory s Rút a iné básne a Litánie k slobode. Je autorom antológie poézie Básnici za mrežami.
V rokoch 1990-1992 pracoval ako redaktor Slovenského denníka. Na pokračovanie publikoval diela Triedni nepriatelia I. a IV.,

Môžeme sa pochváliť aj ďalším úspechom. V mene celého súboru
som v Trenčíne prevzala z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku významné ocenenie - diplom „Za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry a šírenie kultúrneho dedičstva“.
Je to ocenenie, ktoré nás zaväzuje a dáva nám energiu k ďalšej práci.
K tomu by sme potrebovali aj nové mladé hlasy, ktoré nám chýbajú,
ale dúfame, že časom sa nám aj toto podarí a omladíme náš súbor.
Pri tejto príležitosti sa obraciam s prosbou k ženám - teplankám,
aby nám pomohli nájsť vlniaky, ktoré potrebujeme pre naše vystúpenia hlavne v zime. Určite sa niekde v domácnostiach ešte nájdu po starých babičkách a sú už nepotrebné, ale pre nás majú významnú úlohu. Veľmi by nás všetky potešilo, ak nám vlniaky ponúknete.
Záverom chcem poďakovať za podporu starostovi obce Ing. Milanovi Berecovi a prednostke RNDr. Zuzane Sklenárovej, sú pre nás veľkou oporou pri príprave spoločenských podujatí.
Za FS TEPLANKA Helena Uherková
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TEPLANSKÝ OBČASNÍK
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ
15. 11. 2014

OKRSOK
ČÍSLO

ZAPÍSANÍ
VOLIČI

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 – TRENČIANSKA TEPLÁ

VYDANÉ ODOVZDANÉ PLATNÉ LÍSTKY PLATNÉ
LÍSTKY
OBÁLKY
OBÁLKY
DO OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA PRE VOĽBY
STAROSTU
OBCE
484
484
476
474

1.

1 180

2.

888

399

399

394

398

3.

820

366

366

353

358

4.

538

282

282

275

279

SPO LU

3 426

1 531

1 531

1 498

1 509

Percento účasti: 44,69 %

UMIESTNENIE KANDIDÁTOV NA FUNKCIU
STAROSTU OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 – TRENČIANSKA TEPLÁ
KANDIDÁTI

Milan BEREC, Ing.

Slavomíra PROPPEROVÁ,
JUDr. Mgr.

POČET
OKRSOK OKRSOK OKRSOK OKRSO HLASOV PORADI
Č. 1
Č. 2
Č. 3
K
SPOLU
E
Č. 4

266

208

195

203

198

160

188

91

847

1.

662

2.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 – TRENČIANSKA TEPLÁ

Slavomíra Propperová, JUDr. Mgr.

484

2.

Pavol Masár, Ing.

454

3.

Martin Kyjac, Ing.

446

4.

Monika Bubeníková Mozoláková

410

5.

Dominik Gallo

397

6.

Alžbeta Anetová, Ing.

395

7.

Kristína Račková, Mgr.

390

8.

Eva Mydlová, Ing.

372

9.

Stanislav Vyhlídal

332

Vladimír Hoššo, Ing.

110

2.

Milan Kubík

108

1.

Martin Jakúbek, Bc.

328

2.

Milan Hudcovský, Ing.

314

3.

Anton Jakúbek

311

4.

Milena Masaryková

251

5.

Martin Uhlárik

235

6.

Eva Pastorková

225

7.

Oľga Hôrková

213

8.

Marián Zúber

209

9.

Jozef Slováček

195

10.

Jozef Tydlačka, Ing.

186

11.

Marián Šalamon, Ing.

163

12.

Rudolf Pardubický, Ing.

162

13.

Martin Hála, Bc.

145

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 – M. Č. DOBRÁ
Lukáč Bagín, Ing.

78

2.

Katarína Gallová, Ing.

70

3.

Andrea Švondrková, Ing.

68

4.

Vladimír Galiovský, Ing.

55

5.

Jarmila Kadlecová

32

6.

Vladimír Benko
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Sú tu opäť Vianoce a znova príležitosť Vás obohatiť a spojiť ľudí dobrej
vôle plamienkom lásky a pokoja. Betlehemské svetlo prevezmeme na železničnej stanici v Trenč.Teplej

v sobotu 20.12.2014
z vlaku R605 Dargov s príchodom o 11,32 hod.,
odkiaľ ho slávnostne prenesieme do miestneho farského
kostola, kde sa bude udržiavať až do Štedrého dňa. Teplanskí skauti budú toto svetielko pokoja roznášať na

Štedrý deň v čase
od 9,00 hod. do13,00 hod. po našej
obci,
v miestnej časti Dobrá a v Prílese.
Vašou pozvánkou prijať toto svetielko bude nezapálená
sviečka vo Vašom okne, keď ju skauti zbadajú, tak Vám ho
odpália a zavinšujú.Taktiež prinesieme Betlehemské svetlo
aj do Trenčianskych Teplíc. Betlehemské svetlo od nás putuje aj do Omšenia, Dolnej Poruby, Motešíc, Krásnej Vsi,
Slatiny nad Bebravou a do okolitých miest a obcí.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 – M. Č. DOBRÁ

1.

POČET
HLASOV

Betlehemské svetlo

POČET
HLASOV

1.

KANDIDÁTI

1.

UMIESTNENIE KANDIDÁTOV
NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA TRENČIANSKA TEPLÁ

PORADIE KANDIDÁTI

PORADIE

Týmto posolstvom Vám, všetkým ľuďom dobrej vôle,
členovia skautingu zo srdca prajú krásne a požehnané
vianočné sviatky, prežité so svetlom v srdciach a všetko
dobré v novom roku 2015.
Skauti z Trenčianskej Teplej
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TEPLANSKÝ OBČASNÍK
Poďakovania
PEREGRINUS – ZÚČTOVANIE

Monika Bubeníková Mozoláková, novozvolená nezávislá
poslankyňa obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej Vám
všetkým úprimne ďakuje za každý jeden hlas a hlavne za prejavenú dôveru.
Je to pre mňa dar od Vás všetkých, čo si ma pamätajú za 14
rokov odpracovaných na obecnom úrade.
Ďakujem, že STE !
Vážení spoluobčania,
rád by som sa Vám chcel poďakovať za prejavenú dôveru v
komunálnych voľbách.
Želám Vám všetkým požehnané vianočné sviatky a úspešný
nový rok 2015.

Stanislav Vyhlídal, poslanec OZ

OZNAMY
Obecný úrad v Trenčianskej Teplej upozorňuje občanov:

Obdobie r.2005 - 2014

z toho
rok

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2015
 na povinnosť predložiť ŽIADOSŤ O ÚĽAVU NA
KOMUNÁLNY ODPAD. Úľava sa týka študentov
študujúcich na území SR i v zahraničí, dlhodobo
pracujúcich resp. zdržiavajúcich sa v zahraničí a
držiteľov preukazu ZŤP-S

 na povinnosť majiteľov psov nahlásiť všetky zmeny,

týkajúce sa VLASTNÍCTVA PSA (nový pes, utratenie
psa)

5 052,52

poplatky

234

234

SK

924

924

SK

2007

4,39
134851,1

2953,5

2953,5

SK

2008

91265,6

146129

1129

SK

145000 5240,5

SK

2006

145000

maľovanie kostola
krížová cesta
celkom 231 173,61

150240,5

2009

1859,37

36,13

2010

1218,9

1638,88

2011

886,93

1539,23

1600

36,13

€

38,88

€

39,23

€

39,51

€

sochy kazateľnica

 ktorí nadobudli (kúpili, zdedili, skolaudovali), predali

alebo darovali nehnuteľnosť, zmenili druh alebo
výmeru pozemku, pristavili, nadstavili, zmenili účel
využitia stavby , že sú povinní podať daňové priznanie
na

výdaj spolu

príjem

kostol
2005

mena

1500

hl.oltár rek.obrazu
2012

1261,89

1039,51

1000

GO vežové hodiny
2013

2195,4

45,15

45,15

€

2014

699,43

43,14

43,14

€

celkom

8121,92

4342,04

4100 242,04

Zostatok k 06.11.2014 6 466,37 €
Vyhotovila: Anna Šušuková
, štatutárny zástupca

V TERMÍNE DO 31. JANUÁRA 2015
Po uvedenom termíne nebudú akceptované
akékoľvek zmeny!
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté
na prízemí obecného úradu
v kancelárii č.1, alebo na č. tel.: 032/6591311

Redakcia Teplanského občasníka
ĎAKUJE ZA SPOLUPRÁCU VŠETKÝM PRISPIEVATEĽOM,
ktorí sa svojimi článkami a príspevkami podieľali na jeho tvorbe.

Prajeme Vám krásne vianočné sviatky a všetko najlepšie

Občianske združenie Peregrinus Trenčianska Teplá

v novom roku 2015.

Valné zhromaždenie oznamuje verejnosti, že k 31.10.2014
Občianske združenie Peregrinus ukončilo svoju činnosť. Ukončenie činnosti odsúhlasilo Valné zhromaždenie, ako jediný právoplatný orgán, ktorý môže činnosť ukončiť.
Správu o ukončení činnosti a likvidácii majetku združenia
likvidačná komisia predložila v súlade so zákonom a stanovami združenia Ministerstvu vnútra Bratislava v stanovenej lehote. Valné zhromaždenie ďakuje všetkým darcom a tým ktorí
prispeli 2 % z daní a tak pomohli v našej obci finančne prispieť
na obnove kostola. Štatutárny zástupca združenia predkladá
spracovanú štatistiku za celé obdobie činnosti združenia tak,
aby sa mohol každý oboznámiť s činnosťou a spôsobom financovania združenia.
Zostávajúce prostriedky boli prevedené na účet Ružencového bratstva v Trenčianskej Teplej, ktoré bolo zaviazané tieto
prostriedky použiť v zmysle likvidačného protokolu na obnovu
kostola, prípadne jeho okolia.
S úctou a vďakou všetkým, ktorí svojou pomocou podporovali naše združenie Peregrinus
Anna Šušuková, štatutárny zástupca
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Oslava 130. rokov DHZ Trenčianska Teplá 20. 9. 2014

Teplanské hodové slávnosti 21. 9. 2014

Výstava „Svätý Ján Pavol II.“ 16. – 27. 10. 2014

Stretnutie matičiarov Štúrovo – Trenčianska Teplá 22. 11. 2014

