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VIANOČNÁ LÁSKA

Vianočná báseň
Keď aby pri ozdobenom stole nik nechýbal mamička dbá,
a štedrú večeru začne otcova pokorná modlitba...
... je tu dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.
Keď sa zaligoce v detských očkách odraz stromčeka,
a šťastím výska pri odbaľovaní každého darčeka...
... je tu dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.
Keď ten najštedrejší dar spoznáme vo vrúcnom objatí,
a na chvíľočku sa ocitneme v nostalgickom zajatí...
... je tu dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.
Keď polnočnú omšu ohlási hlasný kostolný zvon,
a naše kroky vedú za Ježiškom do noci von...
... je tu dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.

Prajeme Vám Vianoce
krásne a čisté ako sneh,
v rodine len pokoj a smiech,
dobrú silvestrovskú náladu,
a v novom roku šťastie, zdravie a pohodu.
Kolektív pracovníkov obecného úradu

Možno sme si zvykli prežívať Vianoce ako sviatky rodiny,
sviatky tradícií, stromčeka, Betlehema, vianočných piesní,
darčekov, sviatky pokoja a romantickej lásky,...
Čo je vlastne podstatou Vianoc? Sám Boh – Božia Láska
zostúpila na našu zem. Možno práve v tomto Svätom roku
milosrdenstva by sme si mali zvlášť uvedomiť túto Božiu
odpúšťajúcu Lásku a neostať len pri romantike.
Jedna žiačka základnej školy na tému „Moje Vianoce“
napísala nasledujúcu slohovú prácu:
Sedela som na zemi oproti môjmu staršiemu bratovi.
Mračila som sa naňho a on zas na mňa. „To nemôžeš urobiť“,
vyhlásil nahnevane. „Nie je to už otravné? Sú Vianoce! Ja
sa chcem zabávať a nie spievať trafené koledy!“, povedala
som trpko. „Keby šlo o mňa, tak choď kde chceš, ale teraz
tu ide o mamu . Vianoce pre ňu veľa znamenajú! Nemôžeš
stále behať so svojimi kamarátkami“, osopil sa na mňa. „Si
si istý?“ precedila som cez stisnuté zuby. „Miša prosím! Len
jeden večer!“, prosíkal. „Nie! Idem sa spýtať mamy“, zaťala
som sa. Postavila som sa a šla som do kuchyne, kde mama
práve prestierala stôl. „Mama?! Chcela by som ísť von s
kamoškami. Teraz!“, zdôraznila som. „Čože?!... ach... ale sú
Vianoce!“ zašepkala. „Áno, tá nudná trapošina. Veď darčeky
už poznáme, koledy sú trafené a polnočná...“ zúrila som.
Mama bola zo mňa úplne v šoku. Klesla na stoličku a veľmi
pomaly dýchala. „Takže pre mňa chystať nemusíš, idem.“
Mama nepovedala nič len potichu vzlykala. Keď som vyšla
von dovalil sa na mňa pocit viny. Mama kvôli mne plakala už
niekoľkokrát. Ibaže výčitky som vždy udusila. Teraz sa však
dostavili s drvivou bolesťou. Veď sú Vianoce. Mali by sme byť
spolu. Takmer som sa rozbehla dnu, ale čo by na to povedali
moje kamošky. Začala som sa túlať po námestí. Bola mi zima,
a len horko ťažko sa mi darilo zadržať slzy. Odrazu som
narazila na moje tri kamošky. V rukách držali poháre a trošku
sa tackali. „Hej Miša ! Už sme si mysleli že neprídeš, kričala
Lucia. „Čo, stará ťa nechcela pustiť?“ Vyškierala sa mi do
tváre Kristína. Mala som pocit akoby mi predložili varených
slimákov. Hnusili sa mi. „Poď, je tu jeden somár, čo nám
predal burčiak.“ Hlúpo sa chichotala Linda. „E... sorry ale
nemám chuť“ zahundrala som. „Výčitky? Ak chceš byť s nami,
nemôžeš byť fajnovka!“ Výstražne mi pripomínala Kristína.
Lucia a Linda sa za ňu postavili a spýtavo sa na mňa pozreli.
„Nie to nie, len nemám chuť.“ Povedala som. Hlas sa mi
zasekával a oči pálili. „Aha, Miša reve.“ Posmievala sa Lucia,
keď sa mi zradné slzy preliali cez viečka. „Jej mama doma
reve, a za to môže ona. Bože, aké trápne.“, prevracala očami
Linda. „Zmiznite! Už vás nikdy nechcem vidieť! Vypadnite!“
Skríkla som. Urazene sa obrátili a rozprávajúc odišli. Zastala
som pred veľkým stromčekom. Bol krásny, vysvietený... Teraz
som mohla byť s bratom a mamou za štedrovečerným stolom,
v teple domova. Na zemi by boli obaly z darčekov, a boli by
sme všetci traja pritúlení k sebe, a spievali by sme si vianočné
koledy. Už som to nevydržala. Klesla som na chladnú dlažbu
a rozplakala som sa. Zdalo sa mi že plačem celú večnosť, keď
som na pleci pocítila jemný dotyk. Prudko som sa obrátila
a zbadala som dvoch zvláštnych tvorov. Vznášali sa pár
centimetrov vo vzduchu, mali dlhé biele košieľky a ružové
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Čas Vianoc je tu ...

líčka, modré očká a zlatisté kučierky. „Duchovia“, zašepkala
som zdesene. „Nie žiadni duchovia“, zasmial sa prvý
človiečik. My sme anjeličkovia. Prišli sme po teba. Náš pán ťa
chce vidieť, chce potešiť každého smutného. Poučil ma druhý.
Vyzerali trocha, no dosť nadprirodzene. „Ale ja som na Boha
zabudla“, zašepkala som. „Ibaže on nezabudol. Stále na teba
myslí. Je smutný, pretože mu neveríš!“ Vravel druhý anjelik.
„Uvidíš, stačí keď mu dáš svoju lásku a dôveru, a on sa už
postará.“ Bolo to
ako sen. Veď kedy
som
naposledy
zakopla o Boha.
To bolo ešte vtedy,
keď všetko bolo tak
ako malo byť. Keď
bol s nami otec.
Ale keď odišiel s
frajerkou... Zničil,
všetko
zničil!!!
Vtedy to so mnou
šlo dolu vodou.
Každého som len
trápila. Ale je tu
šanca že by som
to mohla zmeniť?!
Áno, asi áno keby
som znova našla
Boha. „Zavedieme
ťa k Ježiškovi.“
Ozval s druhý. Myslela som že je to len krásny prelud, ale aj
tak som prikývla. Chytili ma za ruky a vyviedli ma za mesto.
Stála tam ošumelá maštaľ. Cez škáry prenikalo jasné svetlo.
Pri jasličkách kľačala Mária. Jozef ju držal za plece a obaja
sa s láskou dívali na prekrásne dieťatko. Ani som nevedela,
čím je také krásne. Možno to bolo tými čiernymi očkami, alebo
tými ružovými ručičkami, ktoré ku mne naťahovalo. Zostala
som tam stáť ako obarená. Nie, ja sem nepatrím. Toto je
miesto lásky. Musím ísť preč! Chcela som sa obrátiť a utekať.
„Vítame ťa tu, čakali sme ťa.“ Usmial sa na mňa Jozef. „Ja..
ale.. už.., ..teda“ Nedokončila som. Zhlboka som sa nadýchla:
„Musím ísť!“ vykoktala som. Chvíľu ostalo ticho. Potom sa
Mária pomaly postavila. Nežne vybrala malého Ježiška z
jasličiek a podala mi ho. Držala som v náručí Božieho Syna.
Nedokázala som sa pozrieť do tých nevinných očí, lebo som sa
bála, že tam uvidím odsúdenie. Odrazu mi bolo všetko tak ľúto.
To, ako som kradla, klamala, flákala sa a hlavne ubližovala
všetkým okolo seba. Dve horúce slzy sa mi skotúľali po lícach
a dieťa sa zasmialo šťastným klokotavým smiechom, vtedy som
pochopila že mi odpustilo,... nahla som sa, a pobozkala som ho
na vysoké čielko. Podala som ho Márii, ktorá stála neďaleko.
„Prepáčte, ale doma ma čakajú!“, povedala som. Mária sa len
usmiala a prikývla. Rýchlo som vybehla z maštaľky. Domov
som doslova letela. Keď som vbehla do domu mama sedela na
zemi a plakala. Brat bol pri nej a niečo jej hovoril. Hneď som
sa jej hodila okolo krku. „Odpusť mi to!“ zašepkala som...
„Odpusť mi!“ Nemáme i my povedať Bohu? „Odpusť mi!“
Nemáme i my povedať niekomu z našich blízkych? Skúsme
nad tým pouvažovať počas týchto Vianoc, počas celého
Svätého roku milosrdenstva. Nechajme Boha, aby sa nás
dotýkal milosrdnou rukou (zvlášť vo sviatosti zmierenia – a
nebojme sa ak sme už neboli i niekoľko rokov). Buďme aj my
milosrdní k iným.
Prajem vám, aby vás všetkých romantika Vianoc priviedla
k živému Bohu – k jeho nekonečnej milosrdnej Láske, v ktorej
aj náš život popri rôznych úskaliach dokážeme v Božom náručí
vždy prežívať šťastne.

Tak ako letí čas, tak prišli i Vianoce. Koniec roka sa nezadržateľne blíži a každý z nás očakáva príchod vianočných sviatkov. Nielen z dôvodov oddychu po celoročnej práci, ale i užiť si
atmosféru Vianoc, pokoja a ukončenie roku.
Asi najviac vnímame vianočnú atmosféru pred Vianocami. Jedni cez vianočný zhon, druhí cez stretnutia s priateľmi, s
rodinnými príslušníkmi. Akosi nestíhame vnímať rýchlosť času.
Veď navštíviť len tak v priebehu roku priateľov, či vzdialenejšiu
rodinu sa nám veľa krát nedarí. Aj k tomuto slúžia Vianoce a ten
krásny adventný čas.
Koniec roka je i čas na hodnotenie celého roka. Nemožno
nespomenúť situáciu v Európe. Všetci vnímame čo sa deje okolo
nás, v iných európskych štátoch. Terorizmus a nezmyselné zabíjanie ľudí v každom zanechá svoju odozvu. Tieto udalosti majú
určite vplyv i na našu prácu. Veď ku kríze spoločnosti, či štátu
dnes stačí veľmi málo. Koľko nezmyselných sporov a stretov
máme i na obci. Súdržnosť a spolupatričnosť sa stáva frázou.
Hrdosť na to, že žijem a bývam v našej obci si mnohí nepripúšťajú. Koľko susedských sporov riešime len na úrade v priebehu
roka. Mnohokrát si nevážime to, čo tu máme. Dokonca niektorí neustále bojujú proti rozvoju a najradšej by zničili všetko
čo sme za roky vybudovali. Je málo pochopiteľné, keď i niektorí volení zástupcovia nemajú záujem o rozvoj obce. Svet sa
stáva viac konzumnou spoločnosťou, ako rozvojovou. Je viac a
viac zložitejšie hýbať spoločnosť dopredu a zabezpečiť permanentný rozvoj. Udržateľný rozvoj nie je len frázou, stáva a stal sa
skutočnosťou. V niektorých oblastiach života obce je za touto
frázou ukryté neskutočné množstvom práce.
Úlohy, ktoré sme si stanovili na rok 2015 sa postupne napĺňajú. Asi najviac práce treba pre zabezpečenie novej generácie.
Pre materskú školu sme pripravili projekt o zateplení objektu.
Zatiaľ sa nám nepodarilo získať prostriedky na uvedenú aktivitu. Zmenilo sa i vedenie v materskej škole, nie všetky požiadavky legislatívy toto staré vedenie plnilo, snažíme sa stabilizovať situáciu a postupne po jednotlivých oblastiach zabezpečiť
zosúladenie stavu s požiadavkami, samozrejme bez vplyvu na
deti a celý výchovno – vzdelávací proces.
Podmienky pre deti v základnej škole sú v maximálnej
miere zabezpečené. Škola plní všetky požiadavky s maximálnou zodpovednosťou. To svedčí i o vysokom hodnotení školy v
rámci okresu. Za to patrí vďačnosť vedeniu školy ako i všetkým
zamestnancom školy. Udržať kvalifikovaný zbor v dnešných
podmienkach je niekedy nad ľudské schopnosti. Z hľadiska
investícii dokončujeme už niekoľko rokov opravu telocviční,
pustili sme sa i do opravy hygienických zariadení, ktoré boli už
v dezolátnom stave. Z dotácie vlády SR, ktorú sa nám podarilo
získať, sme začali tieto hygienické zariadenia postupne opravovať.
V sociálnej oblasti udržujeme v obci opatrovateľskú službu
ako i chod Zariadenia opatrovateľskej služby. Sme schopní
zabezpečiť v nutných prípadoch opatrovateľskú službu pre
občanov. Darí sa nám, i keď niekedy s veľkým úsilím umiestňovať v prípade potreby našich občanov v domovoch sociálnych služieb. Starneme všetci a pri zabezpečovaní týchto aktivít budeme pokračovať.
V oblasti investícii sme odovzdali 17 bytov ďalším občanom
a rodinám. Postupne opravujeme chodníky a ulice, ktoré sme si
naplánovali ešte v roku 2012.Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa zmluva dokončuje až teraz. Dokončením
ulice SNP sme naplnili uvedené dielo a ukončili zmluvu. V súčasnosti pripravujeme projekty pre podporu individuálnej výstavby najmä v oblasti inžinierskych sietí. Ale to je otázka budúceho roku a nového rozpočtu. Dokončili sme osvetlenie na hlav-

Ján Vallo, farár
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nej ceste, postupne dokončujeme centrálnu zónu. Opäť sme
podali projekt na dokončenie kanalizácie v obci. Verím, že sa
nám podarí dokončiť i toto dielo na budúci rok.
Najviac zmien nastáva v oblasti komunálneho odpadu.
Nový zákon nám definuje mnohé nové povinnosti. Upravili
sme poplatok, aj keď nepopulárnym spôsobom, no postupne
v priebehu budúceho roku budeme upravovať podmienky v
tejto oblasti tak, aby sme naplnili požiadavky nového zákona.
Naviac v oblasti daňovej politiky nerobíme žiadne úpravy a nie
je predpoklad upravovať dane.
Nezabúdame i na oblasť kultúry. Oslavy obce pri príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci podľa hodnotenia občanov splnili očakávanie. Všetkým, ktorí svojou prácou
prispeli k priebehu osláv je potrebné poďakovať. V polovici
novembra bola podpísaná zmluva o priateľstve a spolupráci s chorvátskym mestom Jastrebarskom. Je to pokračovanie spoločných záujmov o výmenu skúseností a vzájomného
poznávania medzi našou obcou a mestom Jastrebarsko.
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.
Opäť sa pokúsime o získanie zdrojov i z eurofondov, formou
spolufinancovania. Súčasné programové obdobie sa metodicky dotvára a postupne budú ministerstvá zverejňovať nové
výzvy.
Adventný čas si pripomíname nielen vianočnou výzdobou
obce, prípravou Mikuláša, či vianočných koncertov.
Uplynulý rok hodnotím kladne z hľadiska naplnenia cieľov
a možností obce. Vo veľmi zložitej najmä finančnej situácii
sa nám darí napĺňať ciele, ktoré sme si stanovili. Budúci rok
nebude jednoduchší. Pohyby v Európe, ktorých sme svedkami,
budú ovplyvňovať i našu prácu. Vedenie obce bude pokračovať v úsilí a v práci, ktorú sme začali, v práci pre rozvoj obce.
Verím, že spoločným úsilím nielen udržíme, ale i zabezpečíme
rast obce.
Vianoce sú sviatky pokoja a lásky. Sú symbolom nielen
konca roku, ale i začiatkom ďalšieho. Dovoľte mi poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k tomu, aby naša obec kráčala
dopredu, aby bola krajšia a život v nej spokojnejší.
Želám Vám spokojné a šťastné prežitie vianočných
sviatkov a v novom roku veľa zdravia a pohody.

viac myslíme na našich drahých zosnulých, stojac pri hroboch či
krížoch na cintorínoch im ďakujeme za všetko, čo pre nás v živote
spravili, spomíname na všetky tie krásne, veselé, smutné i ťažké
chvíle spoločne prežité. V spomienkach im ďakujeme a modlíme
sa za ich duše.
Vzdávame úctu nielen našim drahým, ale i mnohým tým, ktorí
padli v bojoch vojnových útrap, či zákernou zradou počas týchto
vojen. Odpočívajú nielen na cintorínoch, ale i v lesoch, poliach a
lúkach, či už vo svojej vlasti, ale i mimo nej.
V tomto roku – roku 70. výročia od ukončenia útrap vojny sme
si mnohých padlých pripomenuli, či už rumunských vojakov, či
popravených občanov vo Valašských Klobúkoch, no spomíname v
rodinách i na ďalších občanov nádejných športovcov, futbalistov
(Homola Jozef, Smolek Ján, Bielik Ján, Mayer Viktor,...), ktorých
mladé životy boli násilne ukončené a zostali iba spomienky. Vzdávame úctu úpravou hrobových miest a ich okolia na našich cintorínoch a pamätníkoch, nezabúdame na ich činy a obetu.
Vštepujme i do sŕdc mladej generácie úctu tak voči živým, ako
i voči našim zosnulým a padlým.
Prejavujme si úctu nielen počas jedného mesiaca, ale počas
celého roka navzájom, majme pre svoje okolie viac porozumenia a
spolupatričnosti, stretajme sa s úsmevom na tvári.
Na sklonku roku 2015 si dovoľujem poďakovať všetkým,
ktorým nie je ľahostajný život v našej obci a jej rozvoj, všetkým
členom našich spoločenských organizácií, poslancom, pracovníkom obecného úradu, aktivačným pracovníkom, všetkým občanom, ktorí prikladajú ruku k dielu a napomáhajú ku skrášľovaniu
našej obce.
Zároveň vám všetkým prajem pokojné prežitie vianočných
sviatkov a v novom roku veľa zdravia, porozumenia, spokojnosti a vzájomná úcta nech nás sprevádza počas celého roka.
RNDr. Zuzana Sklenárová
prednostka Obecného úradu

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
27. októbra 2015 sa deti MŠ z triedy ,,Slniečok“ a ,,Včielok“
( 3-4-5 ročné ), vybrali na návštevu za babičkami do Domova
opatrovateľských služieb v Trenčianskej Teplej.
Svojimi pesničkami, básničkami a žiarivými očkami vyčarovali nielen úsmev, ale aj kde - tu malú slzičku dojatia na tvárach
našich milých babičiek.
Deti obdarovali babičky papierovými srdiečkami a úprimnými objatiami. Od babičiek deti dostali krásne jabĺčka, oriešky,
milé slová a želania...Veď stačí tak málo.

Ing. Milan Berec, starosta obce

Mesiac úcty k starším
Už tradične mesiac október – je ten čas, keď prejavujeme
pozornosť a úctu tým z nás skôr narodeným, je to čas, keď sa
pravidelne stretávajú naši jubilanti s vedením obce. Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo 21. októbra v Požiarnej zbrojnici a
našich milých jubilantov privítali starosta obce Ing. Milan Berec,
ako i zástupkyňa starostu z radov poslancov – Mgr. Kristína
Bulková.
Neodmysliteľne k tomuto stretnutiu patrí i vystúpenie FS
Teplanka a DH Dobranka, ktorí hudbou a spevom spríjemnili
spoločne strávené chvíle všetkých prítomných. V stretnutiach a
rozhovoroch s našimi jubilantmi čerpáme z ich životných múdrostí
a skúseností, učíme sa trpezlivosti, odvahe i pokore, láske aj
ochote navzájom si pomáhať a najmä ctiť si jeden druhého.
Úcta človeka k človeku by mala byť základom dobrých vzťahov medzi ľuďmi, základom dôvery a porozumenia si navzájom.
Práve generácia skôr narodených je nám príkladom v ich postojoch voči životu a dianiu vôkol nás. Príjemne strávené chvíle s
našimi jubilantami a vzdanie úcty k ich životu a práci, ktorú po
roky odvádzali pre našu obec či vlasť sú len malým zastavením v
uponáhľanom čase.
Mesiac úcty k starším sa akoby symbolicky prelína so sviatkom
všetkých svätých a pamiatkou zosnulých. Je to čas, keď omnoho

Ktože mi môj prštek boľavý pofúka?
Ktože ma posmelí, keď zbadám pavúka?
Ktože mi do vláskov mašličku uviaže?
Ktože mi na chlebík masielko namaže?
Ktože mi vysuší slzičku na líčku?
Ktože by? - No kto že? Zavolám BABIČKU!

Za kolektív
MŠ uč. Iveta Rindáková

3

10. rokov
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nosť vzplanúť za čokoľvek : céčka, známky, futbal, disko,
motorka, pilot či modelka, spevák či herečka ....ale dodal,
musí to vydržať dekádu, až tak je to akceptovateľné. V tabuľke všeobecnosti, by sme mali každý v živote zaznamenať
nejaké tie dekády: radosti, šťastia, športu, záujmovej činnosti....zlé jazyky hovoria, že už 7 rokov stačí, najmä tí, ktorí sú
z akéhokoľvek dôvodu nešťastní. Poprajme si, aby tá naša,
súčasná dekáda bola pokojná, sprevádzaná slúžiacim zdravím, vystlaná dobrými rodinným vzťahmi, priateľmi a takou
činnosťou, ktorá nás teší.
Rok 2005. To už bolo dávno, zvykneme povedať. A my,
čo sme narodení v minulom tisícročí si dobre pamätáme,
počuli sme viackrát a možno aj sami povedali: či sa vôbec
roku 2000 dožijeme. Píše sa rok 2015 . A ak povieme, že 2005
bolo dávno, vedzme, že uplynulo 10 liet. Iba, alebo až?
Vrátim sa k pôvodnej méte, čo je to 10 rokov. Môj názor,
že je to čas, za ktorý sa môžeme stať človekom. V odbornostiach tomu hovoria prax. V živote sa nestretáme, že by sme
si nárokovali na človečinu praxou. Nie, sú to zážitky a prežitky udalostí, ktoré by mali prejsť ponad naše hlavy a my si
ich uvedomili. Sobáš, narodenie dieťaťa, zamestnanie, bývanie, úmrtie, spoločenské zaradenie a najmä pochopenie, že
život, nie je maličkosť. V živote sa ale treba tešiť z maličkostí
a vážiť si ich, chrániť si zdravie svoje a svojich detí.
Kukučín nám nechal odkaz, ktorý je platný vo všetkých
generáciách: „Kto si mála neváži, mnohého nie je hoden.“
A čo je málo a čo je mnoho? Tak ako pre niekoho 10 rokov
je dar, pre iného je to iba chvíľka.
Verte, každých 3650 dní je pre človeka po 65-ke už darom,
za ktorý ďakujeme.

Nedávno som dostal ponuku, vyrobiť príhovor k desiatemu výročiu založenia jednej organizácie a v príprave som
počal manipulovať s pojmom 10 rokov. Dnes sa s vami podelím o myšlienky, ktoré sa mi prehnali hlavou.
Čo je to a koľko je to 10 rokov ? Zdá sa, že nie je to málo,
ale ani veľa, toť laické konštatovanie. Veď z novorodenca je
školák, zo školáka sa za ten istý čas stane dospelák, zo šesťdesiatnika skoro starec, ale v porovnaní s dĺžkou života, je to
len sedmina či osmina.
Keď pred nejakým časom pacientovi stanovovala pani
doktorka diagnózu, povedala: „ máš z toho najhoršieho to
najlepšie, bez príznakov a liečenia by to mohlo vydržať aj
desať rokov.“ Och, aký to dar. S nádejou prijal pacient informáciu, že ešte má 10 rokov. Koľkí zdraví a nielen iba mladí
ich minuli, len tak, ako chvíľu a niektorí, žiaľ, aj premrhali.
Áno, zdraví rátajú čas života v rokoch. A my, starci, sem
tam už aj poznačení kde čím, to tiež tak počítame?
Pri stretnutiach s rovesníkmi, už si pripadám aj ako
gramofón, zvyknem zašveholiť vetu: „Och, ako som rád že Ťa
vidím, zaplať pán Boh za každý deň, keď nohy ráno pustím z
postele a zistím, že žijem, heuréka.“ Vtedy ma vždy napadne,
a verte už je to stále častejšie, že patrím, či lepšie povedané,
patríme do skupiny tých, ktorí čas nemerajú na roky, nebodaj desiatky, ale merajú ho skôr na dni.
Dovoľte mi, vsunúť sem aj môjho odbornostne významného vedca, fyzika Alberta Einsteina. Pri vysvetľovaní zákonov o energií, hmotnosti, pohybe, rýchlosti a čase, mimovoľne zdôraznil vetu : „dámy a páni, všetko je relatívne.“ Myslím,
že dominantnou relatívnou veličinou je práve čas. Päťminútové meškanie autobusu sa nám zdá večnosť, polhodinové meškanie vlaku považujeme za tragédiu. Ak ale ideme
na stanicu neskôr, normálne by sme zmeškali, i keď máme
šťastie a vezieme sa, nezabudneme dodať: mešká!
A tiež, môj postreh z čakární. Skoro pravidelná samozrejmosť: „sedela som tam tri hodiny ......“ A to je tak veľa, keď
skutočne potrebujeme pomoc? Ak ju naozaj potrebujeme
a dokážeme sa denne dívať hodiny na úchvatné telenovely,
mali by sme v čakárni vydržať a nefrflať. Veď čakám na niečo
pre mňa a neunavujem svojich spolučakateľov poznámkami
- čo jej to toľko trvá, veď musím ísť ešte tam a tam, urobiť to a
to, vybaviť tamto. Len nie uvedomiť si, že čas je síce presný,
ale každým jednotlivcom inak vnímaný. A to už nehovorím
o zdravotnej záchrannej službe, kde nejde o minúty, ale o
sekundy.
Nechajme čakárne pre chorých a my, čo beháme ako
„srnky“, pravda si nachvíľku pripomeňme iné meranie času,
napríklad pri športových prenosoch . Ako neskutočne
dlho trvá posledných 5 minút zápasu. Koľko hodín presedíme pred obrazovkou, aby sme videli, že víťaz má o stotinu
sekundy lepší čas ako porazený.
Hovorí sa, že dôchodcovia nemajú na nič čas. Ono je to
relatívne, ako hovorí pán Einstein. Nemusia stereotypne do
práce, tak čo teraz s celým dňom. A je to tu, začnú aj desať
robôt, nič sa im nedarí dokončiť, zrak, pohyblivosť a zábudlivosť sú samozrejmé a večer príde to slávne: nič som neurobil,
na nič nemám čas... a pritom by stačilo večer konštatovať: to
som urobil, a aj to a nemusel som. Ďakujem za prežitý deň.
Každý z nás bol na väčšom autokarovom zájazde. Ako
len dlho sme šli tam, pojedli, popili, pospali a ešte sme tam
neboli. A späť? Vzdialenosť tá istá, skutočný čas jazdy rovnaký, ale my máme pocit, že sme boli oveľa skôr, ako v cieli, išli
sme domov! Je to tým, že do neznáma to ubieha pomaly.
Aj tá naša mladá generácia má pocit, že všetko dlho trvá,
dospievanie, štúdium, čas v práci...ale nám, už akosi ten
kráčajúci čas ide zrýchlene, vnímame to tak, ako tú cestu
domov.
A čo tak 10 rokov odňatia slobody. Je to vysoký trest ?
Neriešme dôvody, ale skúsme zvážiť, 10 rokov pre väzňa a
10 rokov pre príbuzných. Čas rovnaký , ale ......
Nazvime tých 10 rokov pracovne - dekáda. Jeden
psychológ raz povedal, že človek už od detstva má schop-

JF

MŠ Trenčianska Teplá a súťaž DOMESTOS PRE ŠKOLY...

Po úspešnom prvom ročníku súťaže v školskom roku
2014/15, kedy naša MŠ vyhrala mimoriadnu cenu 478 euro na
nákup hygienických prostriedkov značky DOMESTOS, zapojili
sme sa aj do druhého ročníka tejto súťaže. V období od septembra do novembra 2015 zbierame body ...
Cieľom súťaže je získať financie na rekonštrukciu školských
toaliet, financie na nákup hygienických prostriedkov pre MŠ na
celý školský rok.. Každá
zapojená MŠ získava v
súťaži body za splnené aktivity (priebežne vyhlasované usporiadateľom
súťaže),
za hlasy zaregistrovaných a hlasujúcich ľudí
za ,,naše „ aktivity na
webovej stránke domestospreskoly.sk, za
nákup výrobkov značky DOMESTOS v období súťaže.
Súťaž má však veľmi dôležitý a možno
mnohými nepovšimnutý rozmer. Deti pri
plnení aktivít spolu so
svojimi triednymi učiteľkami sa hravou formou učia základom
hygienických návykov, uvedomujú si potrebu dodržiavať hygienické návyky pre zdravie človeka, pre život...
Chcem poďakovať všetkým rodičom a priateľom MŠ, ktorí
ochotne spolupracovali, hlasovali za ,,naše“ aktivity a získavali
body pre MŠ, aj za nákup výrobkov DOMESTOS (pre svoje potreby, MŠ zbierala len pokladničné bločky). Ďakujem aj neprajníkom, veď aj zlá reklama - je reklama!
Súťaž skončila 22. novembra 2015 a vyhodnotenie bude
známe ku koncu kalendárneho roka. Držte nám palce a ešte raz
veľká vďaka!
Za kolektív MŠ uč. Iveta Rindáková
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Čo máme nové?
HODOVALI SME VO VEĽKOM
V
septembri

2015 sme usporiadali nábor nových
členiek. Po nábore
sa k nám pridalo
11 veľmi šikovných
dievčat, ktoré už teraz usilovne trénujú prvú choreografiu.
Musíme povedať, že nás teší záujem hlavne mladších dievčat o tento rozvíjajúci sa tanečný šport.
Niečo málo o súbore
V tomto tanečnom roku navštevuje MS LADIES celkom
27 dievčat. Naše dievčatá trénujú v 4 vekových kategóriách
Prípravka (nováčikovia), Deti, Kadetky, Seniorky. V týchto
mesiacoch sa mažoretky pripravujú na ich 3. súťažnú sezónu
ktorú odštartujú 9. apríla na súťaži v Sobotišti.
Mažoretky vybojovali cenné medaile v Púchove!
17.10.2015
sme
sa
zúčastnili 3.ročníka priateľskej nepostupovej súťaže
v mažoretkovom športe
Memoriál Janky Jakubíkovej v Púchove. Súťaž organizovala Asociácia mažoretkového športu Slovensko a
centrum voľného času Včielka v Púchove. Súťaž oficiálne začala o 9:00 hodine slávnostným nástupom všetkých zúčastnených súborov a prestrihnutím pásky.
Mažoretky LADIES súťažili v 3 kategóriách DETI, JUNIORKY,
SENIORKY. Dievčatá podali krásne výkony za ktoré vybojovali tieto umiestnenia:
2.miesto - Malá formácia DETI
3.miesto - Malá formácia JUNIORKY
11.miesto - Sólo pom-pom Veronika Vanková
11.miesto - Sólo baton Veronika Stískalová
Trénerky na Twirlingovom seminári v Bratislave
Dňa 14. 11. 2015 sa zúčastnili naše trénerky Veronika a
Romanka spolu s vedúcou súboru Dominikou vzdelávacieho
semináru určeného pre mažoretky. Seminár oficiálne začal o
9:30 hod., predstavením lektoriek s ČR a
rozcvičkou. Trénovali
sme celkom 8 hodín a
naozaj to dalo zabrať.
Ako trénerky sme si
zopakovali niektoré
prvky ktoré už ovládame a naučili sme
sa ďalšie, ťažšie prvky
ktoré určite využijeme pri tvorbe choreografií. V rámci tohto
semináru sme získali nielen nové vedomosti ale aj certifikát,
ktorý z nás robí školené trénerky. Ďakujeme MS A&M Bratislava za organizáciu a možnosť zúčastniť sa.

Poslednú septembrovú nedeľu 27. septembra sa konali v
našej obci TEPLANSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI, ktoré sa začali
už ráno slávnostnými svätými omšami v kostole sv. Matúša
a pokračovali poobede na obecnom trhovisku pestrým
programom.
Úvodné slovo mal pán starosta Ing. Milan Berec, ktorý
slávnosti otvoril a všetkých privítal. O dobrú náladu sa
postarala dychová hudba Dobranka, známa Trenčianska dvanástka so svojim repertoárom - výberom krásnych
slovenských ľudových piesní v rytme polky, ako napríklad
Trenčianska kasáreň, V richtárovej studni, Už sa to žitečko... ,
valčíka – Mamičko, tatíčku, To naše stavení, Tichá noc, tmavá
noc... a ľudových – Horela lipka horela...atď.
Folklórny súbor Teplanka si pre nás pripravila krásne
dožinkové pásmo a záver teplanských hodových slávností
patril tradične bratom Dobiašovcom.
V priebehu programu prednostka úradu RNDr. Sklenárová predstavila starostovi obce návrhy na ocenenie pamätným listom i vykonanie aktu ocenenia občanov i organizácií
za prácu a aktívny prístup k dianiu v našej obci nasledovne:
Folklórny súbor Teplanka (55 rokov) a DH Dobranka
(45rokov) – za dôstojnú reprezentáciu obce v oblasti folklóru, hudby, teplanského kroja a uchovávanie základných
hodnôt ľudového bohatstva z našej obce a celého regiónu.
Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá (130) a DHZ
Dobrá (90) – za vzornú reprezentáciu obce v hasičskom
športe, zodpovednú starostlivosť o zverenú hasičskú techniku, profesionálnu zásahovú činnosť pri ochrane životov a
majetku obyvateľov a obce, ukážkovú činnosť svojej práce a
aktívnu spoluprácu pri spoločenských akciách s obcou.
Ocenení jednotlivci: pani Marta Pupišová – za dlhoročnú spoluprácu v oblasti kultúrneho a spoločenského života
obce, aktívnu prácu v rôznych spoločenských organizáciách
a taktiež v FS Teplanka a pán Pavol Pytlík – za uchovávanie
kultúrneho dedičstva vo fotografii – zameranú na históriu,
premeny a súčasnosť obce, tvorbu fotokníh z unikátnych
záberov zahrňujúcich tradície, kultúru a folklór v obci.
Ocenenie im odovzdali pán starosta Ing. Berec a pani
poslankyňa NR SR pani Magda Košútová.

Hody na trhovisku

Na centrálnej zóne sa po prvý krát sa uskutočnil veľký
hodový jarmok - ponuka bola pestrá, od burčiaku, vína,
perníkov, hračiek, šperkov, až po tradičné skalické trdelníky.
V priestoroch trhoviska sme pre deti zabezpečili obľúbené maľovanie na tvár a dospelí si mohli pochutiť na zemiakových plackách a grilovaných klobáskach.
Aj naši teplanskí záhradkári prispeli k príjemnej hodovej
atmosfére tým, že pripravili v zasadačke obecného úradu
nádhernú výstavu ovocia, zeleniny a špecialít zo záhrad.
Nechýbali ani živé včely a ich produkty a samozrejme odborná literatúra. Výstavu ste si mohli pozrieť od piatku 25. do
pondelka 28. septembra.
Mgr. Zuzana Janišová, ref. kultúry OcÚ

Vedúca súboru MS LADIES – Dominika Mojžišová
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žiaci prehĺbili a rozšírili poznatky v nadväznosti na prebraté
Š K O L S K É A K T I V I T Y siučivo.
Šťastní odchádzali domov s prosbou na perách, že o rok
si chcú exkurziu zopakovať.
Podobne ako v minulých ročníkoch sa aj tento rok naša škola zapojila 26. októbra do 11. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý vyhlásila
Slovenská pedagogická knižnica. Naša základná škola sa s veľkým nadšením zapojila do tejto akcie, v ktorej sme mohli využiť
nové nápady, myšlienky a kreácie.
Počas Medzinárodného dňa školských knižníc sa žiaci učili v knižnici. Nadobudli tu nové vedomosti a poznatky, pričom
využívali aj knihy z knižnice. Aby sme zvýšili záujem žiakov o
knihy zriadili sme v priestoroch školy akciu Požičaj si ma. Na
chodbe školy boli umiestnené knihy, ktoré si žiaci môžu požičať bez registrácie. Po prečítaní žiak knihu vráti späť do police,
ale ak sa mu náhodou páči a chce si ju nechať, prinesie z domu
nepotrebnú, náhradnú knihu, ktorú uloží do police namiesto
ponechanej knihy. Deti si tak môžu knihu kedykoľvek požičať,
nemusia netrpezlivo vyčkávať na otváracie hodiny knižnice a
zároveň majú možnosť podeliť sa so svojimi knihami s inými
spolužiakmi.
Na naše podujatie bol pozvaný aj pán starosta obce Trenčianska Teplá Ing. Milan Berec, ktorý naše pozvanie s radosťou
prijal a prišiel sa pozrieť na priebeh akcie a podporiť žiakov i
učiteľov.
V rámci spolupráce obce Trenčianska Teplá s českou obcou
Uherský Ostroh sa naši žiaci zúčastnili 6. – 7. novembra výletu do tohto moravského mestečka. S partnerskou školou sa
zoznámili prostredníctvom súťaží, žiaci si medzi sebou zmerali
sily v priateľských florbalových zápasoch a nakoniec sa výborne
zabavili na diskotéke v priestoroch telocvične. Žiaci spoločne s
pani učiteľkami mali možnosť prezrieť si priestory renesančného zámku, galériu obrazov i tajomné podzemie. Vo veži zámku sa nachádzala veľmi zaujímavá výstava bábik, kočiarikov a
hračiek, ktorá deti značne zaujala. V dielni, v ktorej sa vyrábajú
ľudové kroje si mohli žiaci pozrieť rôzne techniky vyšívania a
výroby krojov, dokonca si mohli skúsiť ako sa tkalo v minulosti.
Okrem zámku sa žiaci prešli aj po architektonickej dominante
mesta – železobetónovom moste ponad rieku Moravu.
Z tohto výletu si všetci priniesli domov pekné suveníry,
nové kamarátstva, skúsenosti i veselé zážitky.
Dňa 13. novembra sa žiaci deviateho ročníka našej školy
zúčastnili výstavy Stredoškolák, ktorá sa konala na výstavisku
v Trenčíne. Tento rok sa tu prezentovalo viac ako tridsať stredných škôl. Žiaci mali príležitosť vidieť prezentáciu škôl nielen z
Trenčína či Dubnice nad Váhom, ale i vzdialenejších miest ako
sú Nové Mesto nad Váhom, Handlová, Nováky...
Prínosom pre budúcoročných stredoškolákov bolo, že sa
mohli bližšie zoznámiť s ponúkanými študijnými a učňovskými
odbormi, porozprávať sa o náročnosti a podmienkach štúdia.
Veľkým lákadlom, ktoré odborné školy ponúkajú je možnosť
duálneho vzdelávania, čo znamená, že žiak absolvuje odborný
výcvik priamo vo firme a ako absolvent má za sebou kvalitnú
odbornú prax. Videli sme prácu kozmetičiek, kaderníkov, zdravotníkov, stolárov, geodetov, stavbárov, automechanikov... Tí
odvážnejší si vyskúšali vzlietnuť a pristáť s lietadlom na leteckom trenažéri.
Žiaci spoznali aj nové možnosti, ktoré im ponúkajú stredné
školy a veríme, že aj vďaka návšteve tejto výstavy získali jasnejší
obraz o tom, kde povedú ich kroky po skončení základnej školskej dochádzky.
Dňa 26. novembra sa zúčastnili žiaci piateho až siedmeho
ročníka exkurzie do Bratislavy na výstavu Titanic. Žiaci si prezreli stovky originálnych artefaktov, ktoré boli zachránené zo slávneho vraku lode Titanic. Prešli sa palubou, kajutami, ale i strojovňou lode. Medzi vystavovanými exponátmi boli časti vybavenia lode, rôzne kusy nábytku, porcelán či šperky. Táto dychberúca výstava sa žiakom veľmi páčila
Pre našich žiakov aj naďalej usporadúvame a organizujeme
rôzne zaujímavé podujatia, exkurzie, výlety a akcie, vďaka ktorým sa dozvedia nielen nové informácie a poznatky, ale sa aj
zabavia či spoznajú nové miesta.

Počas prvých troch mesiacov školského roka 2015/ 2016 sa
toho u nás na Základnej škole v Trenčianskej Teplej opäť veľa
udialo.
Európska komisia s cieľom podporovať pohyb a šport na
všetkých úrovniach spoločenského života vyhlásila v tomto
roku - Európsky týždeň športu. Základným cieľom tohto podujatia je podporovať pohyb, šport a zdravý životný štýl, preto
sa zameriava na všetky vekové kategórie - od tých najmladších
až po seniorov.
Naša základná škola nechcela zostať v tejto aktivite pasívna
a prejavila svoju iniciatívu tým, že všetci žiaci sa aktívne zapojili
do športových súťaží, ktoré sa uskutočnili 11. septembra v areáli našej školy. Pripravené športové súťaže preverili telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť našich žiakov.
Pohybová aktivita a s tým súvisiaci zdravý životný štýl sa
stretli s veľkým pochopením a odhodlaním u žiakov našej školy. Veríme, že u detí, je to ten najlepší potenciál na vybudovanie dobrého návyku do života.
Okrem športových podujatí sa v škole neustále snažíme žiakom pripravovať aj zaujímavé exkurzie, ktoré by doplnili a spestrili vzdelávací proces.
Jednou z nich bola nepochybne aj septembrová exkurzia
žiakov ôsmeho a deviateho ročníka v Osvienčime (Poľsko), v
najväčšom koncentračnom tábore z 2. svetovej vojny. Sprievodkyne žiakov previedli komplexom Auschwitz, kde im podali
základné informácie o tom, ako prebiehal denný režim v tábore. Prezreli si verejnosti prístupné priestory a dozvedeli sa rôzne
zaujímavosti.
Potom sa žiaci presunuli do neďalekej Brezinky, kde sa nachádzala druhá časť komplexu - Birkenau. Tu sa mladí návštevníci zastavili pri železničnej rampe, kde sa kedysi rozhodovalo
o živote a smrti ľudí privezených do tábora, taktiež videli trosky
krematória a trosky obytných blokov. Azda najhlbšie na všetkých zapôsobilo vidieť množstvo osobných vecí, ktoré sú v tábore vystavené, topánky, kufre, okuliare, vlasy, ktoré väzňom
ostrihali... Kráčať po týchto miestach bolo ako kráčať po cintoríne. Žiaci odchádzali s prianím, ktoré za všetkých vyslovila pani
sprievodkyňa: „Kiež by sa nič také nezopakovalo, aby sme to, čo
sme videli, nikdy nemuseli zažiť!“

Dňa 8. októbra prebiehalo vzdelávanie našich tretiakov a
štvrtákov v Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad
Hronom. V úvode, vo hviezdnej sále, v špeciálne upravených sedadlách sa žiaci cítili, akoby leteli v rakete. S mimozemšťanom
Ufíkom sa premiestnili do vesmíru prostredníctvom videofilmu
a pristáli na planéte Mars. Telesá našej slnečnej sústavy vyzerali veľmi reálne. Žiaci obdivovali planétu Zem a život na nej.
Po prezretí videofilmu nás odborný zamestnanec pozval
do Ufo sály, kde sa deti posadili do „Ufostroja“ a mohli sledovať
prednášku o Slnku. Tu mali možnosť diskutovať a položiť svoje
otázky. Na záver boli žiakom v aule pre astronomickú techniku
predstavené a popísané rôzne druhy ďalekohľadov.
Krásny zážitok nepokazilo ani nepriaznivé počasie, pre ktoré nebolo možné pozorovať Slnko z pozorovateľne. Na exkurzii

Mgr. Mária Balážová, Mgr. Ida Králiková,
Mgr. Janka Mikolášková, Mgr. Peter Oravec
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„Každý deň s

TEPLANSKÝ OBČASNÍK
Bibliou“ ČAS OTVÁRANIA ĽUDSKÝCH SŔDC
Blížia sa Vianoce - čas otvárania ľudských sŕdc.
Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru. Čas, ktorý nám
dáva možnosť na chvíľu sa pristaviť a zaspomínať si. Čas rodinných stretnutí, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa
tešili z jedinečnej sily rodinného puta.
Vianoce a nový rok sú obdobím, keď sa každý z nás snaží byť s
blízkymi a možno viac ako inokedy si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To sú všetko hodnoty, ktoré znamenajú veľa aj pre našu materskú školu. Pre každého z nás zamestnancov, rodičov i detí je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou a spolupatričnosťou pri dosahovaní vytýčených cieľov.
Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia iných, my dospelí sa
tešíme hlavne zo šťastia našich detí. K našim vianočným sviatkom v materskej škole patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme, že bez tradícií by neboli tie pravé Vianoce.
Preto i v príjemnom teple materskej školy budú znieť vianočné
koledy a rozvoniavať medovníčky, ako poďakovanie za míňajúci
sa rok i ako prosba za zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Tiché
a úprimné rozhovory pri sviečkach, bez náhlenia, plné pochopenia, radosti a potešenia z prítomnosti najbližších zanechávajú hlboké stopy nielen v nás dospelých ale hlavne v detských
dušiach a to na celý život.
Vianoce ako symbol čarovných chvíľ prenášajúcich sa z
generácie na generáciu opantali najmä deti, pre ktoré majú
osobité kúzlo. Sú to dni plné očakávania, rozprávok, dobrôt a
darčekov v rodinnom kruhu. Na jagajúci sa stromček, štedrovečernú večeru a okamihy zázračných pocitov, ktoré sa nedajú
ničím nahradiť sa však tešíme všetci. Darujme deťom všetko čo
môžeme – hlavne však lásku a pocit domova.
Milí rodičia, deti a zamestnanci materskej školy, želám vám
príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti.
Prežite ich v zdraví a šťastí. Spokojnosť, zdravie a tolerancia nech vás sprevádza aj po celý nasledujúci nový rok 2016.
Prajem vám nádherné Vianoce a pokoj v duši.

Svätý
Otec
František vyhlásil
„Svätý rok milosrdenstva“. Tento rok
sa začal 8. decembra 2015 na slávnosť
Nepoškvrneného počatia
Panny Márie a zavŕši sa 20. novembra 2016 v nedeľu
Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho
Milosrdenstva. Tento rok by mal byť „novou etapou cesty Cirkvi
v jej poslaní zaniesť každému človeku evanjelium milosrdenstva.“ Otvorenie jubilea sa uskutočnilo v čase 50. výročia ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu (8.12.1965) a nadobúda
preto osobitný význam podnecovania Cirkvi, aby pokračovala
v práci začatej koncilom.
Jeden z dokumentov Koncilu je aj Dogmatická konštitúcia o
Božom zjavení – Dei Verbum (Božie Slovo). Na záver tejto konštitúcie nás konciloví otcovia vyzývajú:
Posvätný koncil veľmi naliehavo a osobitným spôsobom vyzýva všetkých veriacich v Krista, aby častým čítaním Svätého písma
nadobudli „vznešené poznanie Krista Ježiša“. Lebo „nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista“. Preto nech sa ochotne a s radosťou
oboznamujú s posvätným textom buď prostredníctvom posvätnej
liturgie, ktorá oplýva Božími výrokmi, alebo nábožným čítaním,
prípadne pomocou iných na to vhodných prostriedkov a podujatí,
ktoré sa dnes všade chválitebne šíria so schválením a pod vedením
duchovných pastierov. Nech však pamätajú, že čítanie Svätého
písma má sprevádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi
Bohom a človekom. Lebo „keď sa modlíme, jemu sa prihovárame,
a keď čítame Božie výroky, jeho počúvame“.
Nech sa teda čítaním a štúdiom Svätého písma Pánovo slovo
rýchle šíri a oslávi a Cirkvi zverený poklad Božieho zjavenia nech
čoraz viac prenikne do ľudských sŕdc. Ako častá účasť na eucharistickom tajomstve zveľaďuje život Cirkvi, tak isto možno očakávať
nové oživenie duchovného života zo zvýšenej úcty k Božiemu slovu, ktoré „trvá naveky“.
Vo farnosti vám ponúkame projekt „Každý deň s Bibliou“.
Spočíva v tom, že každý deň si prečítame doma (individuálne
alebo spoločne v rodine) jednu kapitolu z Biblie – začneme Novým Zákonom. Po prečítaní tejto kapitoly zamyslíme sa chvíľku
nad prečítaným Božím slovom (môžu nám pomôcť poznámky
v Biblii, alebo nejaký komentár). Raz do mesiaca (v nedeľu po
litániach) bude pre záujemcov i spoločné stretnutie v kostole
pod vedením kňaza. Rozpis kapitol, ktoré budeme v jednotlivé
dni čítať nájdete na tri mesiace vždy na farských výveskách ako
i na webovej stránke farnosti (www.trencianskatepla.fara.sk –
pastorácia – biblia na každý deň).
Čo tým chceme dosiahnuť? Prehĺbiť našu vieru! Keď sa naučím pravidelne čítať Bibliu a premýšľať nad ňou, tak potom
môžem aj žiť podľa Božieho slova (nielen v kostole, ale v každodennom živote). A keď žijem podľa viery, potom ju môžem i
odovzdávať ďalším generáciám. Stojí pred nami (pred každým
z nás) veľká úloha.
Máme teda šancu i cez denné čítanie Božieho slova prehĺbiť sa vo viere. Využime vo farnosti i túto možnosť. Denne (ak
by nám to ozaj nevyšlo, tak tú neprečítanú kapitolu si doplním
nasledujúci deň) sa stretajme pri Božom slove. Bude to 5-10 minút (niektoré kapitoly sú možno len na 2-3 minúty). Už do polovice augusta budeme mať prečítaný celý Nový zákon a potom
môžeme prejsť i na starozákonné spisy. Nebojme sa! Dajme sa
osloviť! Začali sme už 1.decembra (ktorí začnú neskôr, môžu si
potom predchádzajúce kapitoly postupne doplniť).

Mária Baštugová, riaditeľka MŠ

Redakcia Teplanského občasníka
ďakuje za spoluprácu
všetkým prispievateľom,
ktorí obohatili Teplanský občasník
svojimi príspevkami.

Všetkým našim čitateľom:
Želáme Vám krásne vianočné sviatky
a do nového roku veselý krok,
budeme tu pre Vás aj budúci rok.

Ján Vallo, farár
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Anketa „SOKOLOVŇA“

TEPLANSKÝ OBČASNÍK
OZNAMY

Vážení spoluobčania,
v septembri ste do vašich schránok prostredníctvom Teplanského občasníka , na môj podnet dostali anketové lístky o možnostiach
a návrhoch využitia budovy Sokolovne. Mojím cieľom bolo zistiť
práve od Vás , čo s budovou a počkať na Vaše pripomienky a návrhy. Nechcel som alebo nechceli sme riešiť tento chátrajúci obecný
objekt bez vás a vašich návrhov. Preto je dobré, keď budeme spoločne hľadať riešenie. Podľa výsledkov ankety k 30.11.2015 sa zapojilo celkom 117 spoluobčanov s možnosťami a návrhmi využitia tejto
budovy. Z toho bolo:
za prerobenie na byty 			
12 návrhov
za prerobenie na domov pre seniorov
6 návrhov
za centrum voľného času 		
16 návrhov
za predaj 				
10 návrhov
za celkovú rekonštrukciu 			
73 návrhov

Obecný úrad v Trenčianskej Teplej
upozorňuje občanov :
 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

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2016
 na povinnosť majiteľov psov nahlásiť všetky

zmeny, týkajúce sa VLASTNÍCTVA PSA (nový
pes, utratenie psa)

Výsledky ankety ma milo prekvapili, aj keď sa do ankety zapojilo necelé 3 % obyvateľov. Je predpoklad, že za zachovanie objektu bude väčšia časť občanov. Anketa priniesla aj vedomosť o záujme spoluobčanov o veci verejné. Je na škodu že málo spoluobčanov má záujem sa o takéto veci zaujímať, veď sa jedná o našu obec
o prostredie, kde žijeme a aké tu máme možnosti využitia voľného
času. Myslím si, že budova Sokolovne leží na srdci väčšine občanov,
hlavne tým starším, ktorí si pamätajú jej spoločenské využitie. Či to
bolo kino Teplan, divadelné predstavenia, zábavy a iné. Aj mne záleží ako to dopadne, ale určite som za rekonštrukciu a za zachovanie
sály, s prípadným rozšírením. Som za vytvorenie Kultúrneho spoločenského centra s využitím aj na športové účely. Či to bude fitnes
centrum, masážny salón, bowling, bistro, nízko podlažná telocvičňa
a pod. Spoločenská sála nám ponúka široké spektrum možností jej
vyžitia , ako napr. divadlo, plesy, kultúrne podujatia, kino a iné. Musím priznať, že sme zaspali a neboli sme ani projektovo pripravení
na čerpanie finančných prostriedkov na obnovu kultúrnych zariadení
z eurofondov. Vidím tu však možnosť a dúfam, že aj vôľa kolegov
poslancov a vedenia obce riešiť tento stav aj na základe tejto ankety.
Jednou z možností je splatenie úverov, ktoré obec čerpala na zlepšenie podmienok a prostredia obce. Tieto by mala obec vyplatiť za
dva až tri roky. Je tu teda možnosť vziať si úver práve na čiastočnú
obnovu tohto objektu. Myslím, že obec na to má a nejako vážne to
nezaťaží obecný rozpočet. Samozrejme, okrem toho treba hľadať aj
ďalšie finančné prostriedky. Dôležité však bude treba začať a už teraz
hľadať projektových architektov a vydať výzvy na návrhy na projekty tejto budovy.
Vážení spoluobčania, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste sa
zapojili do ankety a pomohli ste tak vytvoriť spoločný obraz čo s touto budovou. Takisto aj vám všetkým ostatným, ktorí by ste chceli ešte
prispieť s nápadmi, je tu možnosť do konca februára budúceho roka
hodiť lístok do schránky obecného úradu. Dúfam, že sme spoločne
naštartovali obnovu Sokolovne.
Na záver vám všetkým ľuďom dobrej vôle prajem radostné
Vianoce a všetko dobré v novom roku 2016.
Stanislav Vyhlídal, poslanec OZ

 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

V TERMÍNE DO 31. JANUÁRA 2016
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

BETLEHEMSKÉ SVETLO
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 Trenčianskej Teplej
v sobotu 19.12.2015,
z vlaku R 605 Dargov s príchodom o 1132 hod.,
odkiaľ ho slávnostne prenesieme
do miestneho farského kostola,
kde sa bude udržiavať až do štedrého dňa.
Teplanskí skauti budú toto svetielko pokoja
roznášať 24. 12. na Štedrý deň
v čase od 900hod. do1300hod. 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.
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 2016.

H L Á S E N I E P O RU C H Y
NA VEREJNOM OSVETLENÍ
A M I E S T N O M RO Z H L A S E
Poruchy na verejnom osvetlení
a miestnom rozhlase môžete hlásiť na:
telefónnej linke: 032/6592709
e-maily:		
obecnyurad@trencianskatepla.sk
alebo osobne
na Obecnom úrade v Trenčianskej Teplej,
1. posch., č. dverí 8 – stavebný úrad

Skauti z Trenčianskej Teplej  
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TEPLANSKÝ OBČASNÍK
Ing. Anton Sumichrast, Mgr. Kristína Bulková, Bc. Zuzana Sklenárová, členovia folklórnej skupiny TEPLANKA a dôchodcovia obce.
Občania obce sa vrátili do čias keď navštevovali základnú školu...
Prečo? Čakali ich ukážky z vyučovania žiakov Spojenej školy internátnej. Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra pani učiteľky pripravili projekty s témou: „Po stopách Ľ. Štúra“. Občanov obce
nadchli ukážky práce žiakov s interaktívnou tabuľou, ktoré boli
prezentované v dvoch triedach školy. Zapojili sa aj do kvízu o osobnosti Ľ. Štúra, pozreli si divadielko, dramatizáciu rozprávky: „Kto
má zuby“, ktorú pripravili pani učiteľky so žiakmi prvého stupňa
SŠI. Spoločné stretnutie prezentovalo spolupatričnosť a spoluprácu
obce so školu, v ktorej sa vzdelávajú deti s mentálnym postihnutím.
Vážime si, že obec, ktorá nie je našim zriaďovateľom má porozumenie pre život a dianie v Spojenej škole internátnej a jej organizačných zložkách.

Jeseň v Spojenej škole internátnej....
Bola bohatá na „úrodu“...Nielen na tú v záhrade, ale hlavne
na úrodu tvorivosti zamestnancov školy , ktorú prezentovali
prostredníctvom aktivít spolu so žiakmi školy.
Dňa 10. októbra 2015 sa žiaci i pedagógovia previezli „Nostalgickou električkou s Ľudovítom Štúrom do Trenčianskych Teplíc“.
Po stretnutí s Ľ. Štúrom, ktoré preverilo vedomosti žiakov sa menší
žiaci odviezli mini električkou do DEPA Trenčianska Teplá, ktoré je
pod vedením pána D. Nosála obohatené o množstvo zaujímavých
exponátov z čias historickej doby. Električku vypravil v starodávnej
uniforme výpravcu historik železnice pán P. Králik. V DEPE železnice žiakov čakala výstava DOPRAVY z čias začiatku 20. storočia.
Žiakov nadchla, mohli sa zahrať aj s elektrickým mini modelom
železnice. Pán M. Bielik žiakom vysvetlil odkiaľ pochádzajú všetky
exponáty, zaspomínal na históriu prvých električiek a ukázal nám
starodávne motocykle, vagóny... Stretnutie prinieslo všetkým
mnoho príjemných zážitkov a zároveň poukázalo na možnosť
ďalšej spolupráce.
21. október je vyhlásený ako Svetový deň jablka a my sme
ho oslávili súťažami, do ktorých sa zapojili nielen všetci žiaci našej
školy, ale prišli k nám aj deti z Materskej školy v Trenčianskej Teplej.
Pozreli si výstavu : „Plody zeme“...na ktorej ich privítal gazda Jakub.
Táto akcia bola súčasťou projektu Škola podporujúca zdravie.
Samotnému priebehu tohto dňa predchádzala „jablková výzdoba“ interiéru školy – tried a chodieb. Od rána žiaci nosili do svojich
tried jablká rôznych farieb, odrôd a veľkostí. Celou školou sa šírila
vôňa jabĺk.
Žiaci si počas vyučovania pripomenuli dôležitosť dodržiavania zdravého životného štýlu. V náučnej prezentácii sa dozvedeli o význame každodennej konzumácie jabĺk na ľudský organizmus, Zapojili sa do skladania jablkového puzzle. Boli šikovní, skladali rýchlo. Najväčšiu radosť mali zo súťaží o najrýchlejšie zjedené
jablko, o prenesenie jabĺčka na lyžici... A nezabudli sme ani na jablkový tanec vo dvojici. Na záver sme ochutnali jablkový koláč, ktorý
nám upiekli žiaci 7. a 9. ročníka variantu A. Deň to bol vydarený,
veselý, plný jablkových aktivít a vitamínov.
Mesiac október sa niesol v našej škole spomienkou na 200.
výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Žiaci školy už počas mesiaca
zozbierali množstvo materiálov o tomto najvýznamnejšom predstaviteľovi slovenského národného života a kodifikátorovi slovenského jazyka v období národného obrodenia. V rámci zberania
poznatkov o Ľ. Štúrovi navštívili žiaci Gymnázium v Trenčíne, ktoré
nesie jeho meno, v knižnici si prezreli diela o Ľ. Štúrovi... pracovali s
internetom, pripravovali si projekt: „Po stopách Ľ.Štúra“.

Mgr. E. Yilmazová a Mgr. E. Ševčíková,
SŠI Trenčianska Teplá

Činnosť folklórnej skupiny TEPLANKA v roku 2015
Hovorí sa, že pieseň je korením života. Ľudia vždy spájali
toto umenie aj s vlastným životom. Oni to, čo spievali, vlastne
prežívali. A to, že každý kraj má iné nárečie, iné zvyky, iné kroje, iné piesne, dáva Slovensku bohatú rozmanitosť prejavov hudobno-spevných i tanečných. Práve to nám závidia iní.
Preto aj folklórna skupina TEPLANKA prezentuje ľudovú
pieseň nášho regiónu a uchováva ju už 55 rokov. Svedčí o tom
oddanosť ľudovej piesni niektorých členiek skupiny, ktoré v nej
pôsobia od jej založenia. Sú to Marta Šandorčinová, Eva Znamenáková a samozrejme harmonikár Jožko Johaník. Rôčky
však pribúdajú a my musíme myslieť aj na budúcnosť. Nechceme, aby zahynula naša pieseň. Preto by sme chceli omladiť
náš súbor, nájsť mladších ľudí, ktorí majú radi ľudovú pieseň a
chceli by sa jej venovať. Veríme, že sa v našej obci nájdu takí,
ktorí rozšíria rady našej skupiny. Milovníci ľudovej hudby, príďte
medzi nás. Pretože činnosť našej skupiny je veľmi bohatá.
V tomto roku sme účinkovali pri každom spoločenskom
podujatí obce. Možno niektorí občania obce aj tzv. „ohŕňajú nos“ nad našim vystúpením a zdá sa im stále rovnaké. To si
však nevšímame, veď nie každému sa musíme páčiť. My naše
vystúpenia poctivo pripravujeme a vkladáme do neho celú
dušu. Mali sme veľký úspech na vystúpení v Štúrove v rámci
družobného stretnutia s organizáciou Matice slovenskej. Toto
stretnutie usporiadala naša organizácia Matice Slovenskej, kde
okrem našej skupiny pozvala aj svojich členov a záujemcov z
radov občanov. Prítomný bol aj starosta našej obce Ing. Milan
Berec. V rámci tohto podujatia sme navštívili aj obec Biňa, kde
sme pri rímskokatolíckom kostole v Kaplnke – rotunde s výbornou akustikou zaspievali mariánske piesne a naša členka Anka
Laskovičová zaspievala pieseň Ave Maria.
Veľký úspech sme mali aj na výstavisku v Trenčíne, kde sme
na výstave Senior Expo v rámci konferencie Za zdravý životný
štýl seniorov vystúpili v programe „Spevom k srdcu“. Tiež sme
vystupovali v Hornej Súči pri príležitosti každoročnej slávnosti
ľudovej piesne „Závrskou dolinou“, kde bolo prítomných až 18
súborov z celého Slovenska. Ešte nás čaká vianočné vystúpenie
počas vianočných trhov v Trenčíne.
Milí občania, uznajte, nebola by škoda, keby naša spevácka skupina zanikla? Veď slovenský folklór je taký vzácny a jedinečný a dovolím si tvrdiť, že v strednej Európe hádam najbohatší. Snažme sa spoločne aby nezahynula naša pieseň. Ba
naopak, rozširujme ju. Naši ľudia, Slováci vo svete, v Amerike,
mnohokrát už neovládajú reč, ale ešte ovládajú pieseň. A spievajú slovenské ľudové piesne. Lebo cez pieseň sa udržiava i reč.
A keď bez reči nemôžeme existovať ako národ, tak nemôžeme
existovať ani bez piesne. Je súčasťou nášho cítenia a komunikácie. Všimnite si i dnes, keď sa zíde nejaká spoločnosť a začnú si
spievať, čo si spievajú? Predovšetkým ľudovú pieseň. Tam je to
korenie života.
Preto neváhajte a príďte medzi nás, aby naše piesne mohli
ďalej tešiť tých, ktorí majú radi ľudovú pieseň a ľudovú tvorivosť.

27. októbra 2015 sa uskutočnil v SŠI Metodický deň: „Po stopách
Ľ. Štúra“, na ktorom sa zúčastnili žiaci a pedagógovia zo siedmich
špeciálnych škôl regiónu, pani inšpektorka Mgr. Eva Šedivá, metodička pre špeciálne školy Okresného úradu, odboru školstva Mgr.
J. Rajnincová. Celou akciou nás sprevádzal „Ľudovít Štúr s Adelou
Ostrolúckou“. V tento deň sme videli a počuli o Ľ. Štúrovi množstvo
zaujímavostí, pretože každá škola v svojej prezentácii predstavila
zaujímavou formou osobnosť, život a dielo Ľ. Štúra, žiaci recitovali
úryvky z básní a aj najmenší žiaci zahrali divadielko.
Popoludní nás navštívili členovia predstavenstva obce: RNDr.
Zuzana Sklenárová, Mgr.Iveta Adamcová, Mgr. Zuzana Janišová,

Želám Vám šťastné a požehnané vianočné sviatky a v
novom roku pevné zdravie a rodinnú pohodu.
Za FS Teplanka, Helena Uherková
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Od vydania posledného čísla Teplanského občasníka máme
úspešne za sebou tri podujatia a to „Električkou na súťaž vo varení gulášu“ 12.septembra, dňa 10.októbra sa električkou prišiel
odviezť aj sám Ľudovít Štúr a poslednú tohto ročnú akciu usporiadala TREŽ-ka „Mikulášsku električku“ v nedeľu 29. novembra.
Septembrová akcia spojená so súťažou o najlepšie uvarený
guláš sa niesla v duchu dobrej nálady, výborného guláša, vychladeného piva, a do dobrej pohody už tradične za doprovodu živej hudby pánov Janka a Jožka Dobiášovcov. Pre deti boli
pripravené sladkosti a nealkoholické nápoje, mohli si zaskákať
na skákacom hrade, odviezť sa na živom koni, alebo sa povoziť na miniatúrnej železničke. O spestrenie podujatia sa tak ako
aj minulý rok postarali Ťahače kamiónov od firmy Comextrans,
s.r.o. z Ilavy za čo im patrí úprimné poďakovanie. Ťahače sa o
tretej hodine popoludní vydali na súbežnú jazdu s električkou
do Trenčianskych Teplíc a späť v sprievode motorizovanej jednotky polície. Polícia sa postarala o bezpečný a bezproblémový
priebeh súbežnej jazdy, ktorá bola určite nezabudnuteľným zážitkom pre návštevníkov vezúcich sa v električke, alebo ťahači.

V októbrovom termíne, sme vystrojili električku na počesť
slovenského velikána Ľudovíta Štúra a jeho okrúhleho dvestého
výročia od jeho narodenia. Toto podujatie sa aj napriek nevydarenému upršanému počasiu tešilo veľkej návštevnosti. Bolo to
nezvyčajné podujatie, lebo si k Vám v električke prisadol, alebo
na nástupišti sa Vám prihovoril sám Ľudovít Štúr a otvorene sa
s účastníkmi pozhováral o radostiach a útrapách svojho života.
Nedal sa zahanbiť a skupinu turistov z Holandska privítal v ich
rodnom jazyku. Bolo že to prekvapenie, keď ich tento národovec
pozval na prehliadku dopravnej expozície a dokonca aj s hŕstkou
iných turistov doslova vyprovokoval k spevu na ľudovú nôtu. A
tak k nám do depa zavítal Ľudovít Štúr so spievajúcou družinou.
Celé podujatie sa nieslo v duchu dobrej nálady, poznania a dobrodružstva. Veľmi by sme sa chceli aj touto cestou poďakovať
hlavnej postave podujatia, kde Ľudovíta Štúra verne stvárnil náš
spolupracovník, „TREŽ-kár“ Marián Mikuš.

tradične na električku prišiel Mikuláš v týždňovom predstihu.
Program pre návštevníkov bol tiež tradične v Trenčianskych
Tepliciach na železničnej stanici, ktorá bola v nedeľu 29.novembra premenovaná na „stanicu peklo“. A realitu názvu peklo
umocňovali aj efekty ohňov, dymu a pachu síry. K návštevníkom
sa po príchode električiek a autobusu prihováral cez reproduktor sám Lucifer a Mikuláš po telefonáte s Ježiškom potrestal čertov za strašenie detí. Ako inak, čerti museli zborovo zaspievať
vianočnú pieseň „rolničky“.
Nakoniec anjeli spolu s Mikulášom porozdávali deťom
balíčky,
deti
mohli pozrieť
železničný betlehem, vyfotografovať sa s
Mikulášom, anjelom a odvážnejší aj s čertom.
Záujem bol
veľký a električky boli preplnené na každej
jazde, za čo sa
návštevníkom
ospravedlňujeme, nakoľko máme žiaľ jednu električku ešte v
dlhodobejšej oprave. Vláčik súbežne sprevádzal aj náš autobus
a vypomáhal zvládnuť dav zvedavých návštevníkov. Veríme, že
sa električkou podarilo odviezť každému aspoň jedným smerom a že aj jazda povedľa vyzdobených a „vysvetielkovaných“
električiek sa našim priaznivcom páčila a brali ju ako spestrenie
podujatia.

Najbližšia jazda električky bude na Troch kráľov 6. Januára
2016. Kompletný plán nostalgických jázd uverejníme v najbližšom vydaní občasníka a môžete si ho nájsť aj na našej internetovej stránke www.trezka.sk
Blíži sa koniec roka, čas vianočný a za neziskovú organizáciu
Trenčianska elektrická železnica chcem našim priaznivcom a
verným návštevníkom poďakovať za záujem o železničku a dianie na nej. Zároveň by som chcel na konci roka 2015 poďakovať
vedeniu obce Trenčianska Teplá, Trenčianskemu samosprávnemu kraju, Oblastnej organizácii cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach, členom DHZ v Trenčianskej Teplej, členom
TREŽ, n.o. a každému, kto nám pomáhal v tomto roku pri organizovaní, prípravách a údržbe budovy depa, koľajiska a vozidiel.
K prichádzajúcim sviatkom Vianoc Vám za Trenčiansku elektrickú železnicu chcem popriať krásne a pokojné prežitie sviatkov v kruhu rodinnom.
Foto: Timea Drobcová, Slávka Gajdošíková
a Bc. Jaroslav Filo
Dušan Nosál, riaditeľ TREŽ, n.o.

Koniec novembra a vlastne aj koniec nostalgickej sezóny
v roku 2015 uzatvorilo podujatie „Mikulášskej električky“. Už
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rov a iných umelcov nás očarila úzkymi uličkami dláždenými
Matičiarske priateľstvo bez hraníc
kamennou dlažbou, množstvom obchodíkov s umeleckými pred-

metmi, kostolmi, múzeami, galériami pripomínajúcimi mestečká
pri brehu Jadranského mora.
Po prehliadke tohto čarovného miesta naša púť pokračovala
návštevou Pilišských Slovákov do obce Mlynky, kde nás v Slovenskom dome privítala pani Marta Demjénová – predsedníčka Združenia Pilišských Slovákov a predsedníčka Slovenskej samosprávy v
tejto obci spoločne so svojimi spolupracovníkmi.
Po milom zvítaní sa, krátkom spoločnom programe a obhliadke sídla miestnych a regionálnych slovenských organizácií v tomto
kultúrnom stánku prišlo ďalšie lúčenie s priateľmi a pokračovanie
našej cesty po Pilišských vrchoch k ďalším priateľom do obce Pilisszentlászlo – Senváclav. V tejto príťažlivej obci dýchajúcej históriou
nás už očakával predseda tamojšej Slovenskej samosprávy pán
Rudo Fraňo, známy to spisovateľ, prekladateľ a vydavateľ, regionálny historik a verejný činiteľ. Oboznámil nás so svojou rodnou
obcou, jej históriou, verejným životom, ako i príchodom slovenského obyvateľstva pred 300 rokmi. Dobrosrdečná slovenská pohostinnosť pretrvávajúca v tejto oblasti sa opäť prejavila i pri našom
príchode a návšteve Jánošíkovej krčmy, ktorú pán Fraňo prevádzkuje pod týmto hrdým slovenským názvom viac ako 30 rokov.Ako
spomienku na literárne dielo pána Fraňa sme si odniesli niekoľko z
jeho kníh v slovenskom jazyku a samozrejme mnoho nezabudnuteľných zážitkov z tejto návštevy.

O tom, že miestne odbory Matice slovenskej žijú kultúrou – niet
pochýb. Svedčí o tom i opätovné stretnutie matičiarov zo Štúrova a
Trenčianskej Teplej, ktoré začalo v roku 2013 v rámci projektu „Bratské pozdravenie a pokračuje každoročne spoločnými podujatiami.
Tak je tomu i v tomto roku, keď MO MS a SNS v Štúrove pripravili dňa 30. mája 2015 na pešej zóne v Štúrove „Tradičné májové
stretnutie“ a ľudovú veselicu, na ktoré pozvali aj nás – spriatelený
MO MS z Trenčianskej Teplej a našu folklórnu skupinu Teplanku.
Pozvanie nás veľmi potešilo a spoločne s Marikou Vavreczkou –
tajomníčkou MS v Štúrove sme začali vymýšľať program návštevy,
ktorú sme si predsavzali uskutočniť na 2 dni a navštíviť tak i našich
priateľov Slovákov v Maďarsku.
Nastal deň „D“ – 30. máj, keď autobus plný matičiarov z Trenčianskej Teplej a tiež ich kamarátov z Trenčianskych Teplíc vyrazil
do Štúrova. Cesta v dobrej nálade ubehla pomerne rýchlo a ani
sme sa nenazdali a už prišlo priateľské zvítanie na matičnom dvore
v Štúrove, kde v plnom prúde prebiehala príprava večernej ľudovej veselice. Nasledovalo ubytovanie v penzióne Európa a potom
návšteva obce Bíňa severne od Štúrova, nachádzajúcej sa na riečnej terase Hrona. Toto územie sa spomína v súvislosti s výpravou
rímskych légií proti dobyvačným germánskym kmeňom, ktorej sa
zúčastnil aj samotný cisár Marcus Aurelius. V intraviláne a extraviláne obce sa nachádza rozsiahle zemné opevnenie pozostávajúce
z troch pásiem zemných obranných valov a priekop. Vznik tohto
opevnenia sa dáva do súvisu s bojom o nástupníctvo na uhorský
kniežací stolec v roku 997 medzi nitrianskym kniežaťom Štefanom
a šomoďským kniežaťom Kopáňom.
Najstaršou pamiatkou obce sú dve sakrálne stavby – kostol
Nanebovzatia Panny Márie a románska rotunda Dvanástich
apoštolov. Kostol bol postavený začiatkom 13. storočia v doznievajúcom románskom slohu s prvkami gotiky a ide o jednoloďovú baziliku s dvoma vežami. Rotunda pochádza už z 12. storočia,
riešenie jej interiéru nemá na Slovensku obdobu. Apsida je tvorená
výklenkom v múre a zvýrazňuje ju triumfálny oblúk presahujúci
do priestoru lode. Vnútorné steny sú navyše členené 12 výklenkami s polkruhovým zakončením a zachovali sa tu aj vzácne nástenné maľby vysokej úrovne z obdobia okolo roku 1220. Obidva tieto
kostoly boli súčasťou kláštora premonštrátov a dal ich postaviť
komes Omodej z rodu Hunt -Poznanovcov. Bíňa bola jedným z
centier kresťanstva, vzdialených len pár kilometrov od vtedajšieho
hlavného mesta a sídla arcibiskupa – Ostrihomu.
Oboma vzácnymi stavbami nás sprevádzal miestny pán farár
pre ktorého, ako aj pre nás všetkých bolo hlbokým zážitkom
zaspievanie marianskych piesní členkami FS Teplanka a to i vďaka
výbornej akustike v kostole a tiež v rotunde.
Cestou späť do Štúrova nás pani Vavreczká upozornila na
majestátny pamätník obetiam 2 svetovej vojny pri obci Kamenín tvorený dvoma vysokými pylónmi a doplnený tiež tankom T
34. Súčasne v tejto oblasti sa nachádzajú Kamenínske slaniská –
unikátna lokalita s vysokým obsahom solí v pôde, kde sa miestni
hospodári rozhodli obnoviť pastvu domácich zvierat a zachovať
tak priaznivý stav vzácnych slanísk.
Po príchode do Štúrova nasledovala príprava členov folklórneho súboru na vystúpenie na pešej zóne, kde okrem našich folkloristov vystúpil spevácky súbor z Gbeliec, detský folklórny súbor z
Vinodolu a ženská skupina s country tancami. Všetci účinkujúci
podali vynikajúce výkony ocenené mohutným potleskom.
Po vystúpeniach na pešej zóne nasledovala ľudová veselica na
matičnom dvore až do neskorých večerných hodín. Jediva a pitiva
bol dostatok a najviac bolo dobrej nálady a veselosti všetkých
prítomných, preto sa nikomu ani nechcelo ísť spať. Nakoľko však
v nedeľu nás čakala cesta do Maďarska, muselo nastať i lúčenie s
poďakovaním za nádherne prežitý sobotný deň.
Nastalo nedeľné ráno, ako i príchod starostu Ing. Milana Bereca z
Trenčianskej Teplej a ihneď po zvítaní sa a bohatých raňajkách sme
štartovali na prehliadku Vyšehradu. Je to jedna z najmalebnejších
častí Maďarska, kopírujúca líniu Dunaja, kde predkovia zanechali
množstvo pamätihodností – Dolný hrad, Vodná Bašta, Kráľovský
palác, nachádzajú sa tu i termálne liečivé a minerálne vody.
Výhľad z Kráľovského paláca na úchvatnú scenériu tvorenú
zákutiami Dunaja je skutočne nezabudnuteľný. Podobne návšteva malebného mestečka Szentendre – bydliska maliarov, sochá-

Naše tohtoročné stretnutie sme ukončili v Štúrove rozlúčkou s
pani Vavreczkou, ktorá nás na tomto našom putovaní sprevádzala a oboznamovala nás tak s históriou, ako i súčasnosťou a rôznymi zaujímavosťami slovenského i maďarského národa, na prehĺbenie nášho priateľstva a prísľub ďalšieho stretnutia. Melancholickú náladu a mraky z našich tvárí po rozlúčení sa zahnali matičiari množstvom vtipov a tak sme sa v pohode a bezpečne dostali
domov, tešiac sa na opätovné priateľské srdečné stretnutie.
Matičiarske aktivity neutíchali ani v ďalšom období. Významnou udalosťou pre celú našu obec boli oslavy 660. výročia prvej
písomnej zmienky, ktorých sme sa aktívne zúčastnili a podieľali sa
i na príprave výstavy k tejto akcii.
Vynikajúcou akciou bol 1. september – Deň ústavy, na príprave
ktorého sme spolupracovali s MO MS v Trenčianskych Tepliciach a
Omšenia. Privítali sme vynikajúcich fujaristov – trombitášov z Nimnice, ktorí svojim originálnym vystúpením zaujali nielen matičiarov, ale
i prítomných kúpeľných hostí. Súčasne krátkym literárnym pásmom
sme vzdali hold výročiu 200 rokov od narodenia Ľ. Štúra. Štúrovcov
sme si pripomenuli i na akcii našej TREŽ-ky – a jazde električky s
Ľudovítom Štúrom, ako i s deťmi Spojenej školy internátnej, ktoré
sa nám predstavili so svojimi bohatými vedomosťami o štúrovcoch. Naša činnosť v roku 2015 bola veľmi rozmanitá a pestrá.
Poďakovanie za účasť a aktívny prístup k matičnej činnosti patrí všetkým členom miestneho odboru, ale zvlášť členom FS
Teplanka a DH Dobranka, ktorí sú šíriteľmi a nositeľmi folklóru a
tradícii v širokom okolí nášho regiónu.
V nastupujúcom roku prajem všetkým matičiarom, ale i
ich sympatizantom veľa zdravia, spokojnosti, porozumenia a
najmä chuti do ďalšej činnosti.
RNDr. Zuzana Sklenárová
predseda MO MS
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PREDSTAVUJEME ZAUJÍMAVÝCH RODÁKOV A OBYVATEĽOV NAŠEJ OBCE
Dominika SÁDECKÁ – reprezentantka SR vo florbale žien

to všetko stíhaš popri tomto športe, a pripoj ešte priania čitateľom
Teplanského občasníka.
Študujem na Akadémii policajného zboru v Bratislave. Je veľmi
náročné študovať, pripravovať sa na skúšky na VŠ a byť vrcholovým športovcom. Momentálne sa snažím trénovať každý deň,
keďže som v plnej príprave na MS ( dva tréningy, 1-2 krát posilňovňa, inak každý deň beh, cez víkend zápasy). Hrám aj univerzitnú
ligu, ktorú hrám za našu Akadémiu s chlapmi. Všetkým deťom a
mladým odporúčam vyskúšať florbal, ak ich láka kolektívny šport.
Je to veľmi zaujímavá hra, pri ktorej spoznáte množstvo kamarátov.
Všetkým, ktorí sa nejakému športu venujú prajem pevné zdravie,
nech sa im darí a hlavne nech na sebe pracujú, iba snahou a drinou
dosiahnete svoje sny. K blížiacim sa Vianočným sviatkom prajem
všetkým spoluobčanom, aby si ich vychutnali s pokojom v duši a
v rodinnom kruhu.

Ďalším z našich úspešných mladých ľudí
žijúcich v našej obci je talentovaná 19 - ročná
športovkyňa, ktorá dokázala svoj talent skĺbiť
s drinou a poctivou prácou, pričom výsledkom je dlhodobá reprezentácia Slovenskej
republiky v tímovom športe, ktorý zaznamenal vo svete, ale aj u nás veľký progres, popularitu a taktiež obľúbenosť – florbal.
Dominika, ako si sa dostala vôbec k
takému športu, ako je florbal.
Už od malička som bola rodičmi vedená k
športu, vždy ma bavilo športovať, nech išlo o
hocijaký šport. V detstve som hrávala futbal,
hokej a iné športy s chalanmi za bytovkou. K florbalu som sa dostala na Základnej škole v Trenčianskej Teplej. Keďže som hrávala od
mala hokej, florbal je tomuto športu veľmi podobný.
Možno mnoho našich ľudí o florbale toho veľa nepočulo.
Priblíž nám, aký je to šport.
Florbal je halová hra podobná hokeju. Je to rýchly mierne
kontaktný kolektívny šport. Hrajú ho 5-ti hráči v poli plus brankár.
Hráme s deravou plastovou loptičkou a hokejkami zo špeciálneho
karbónového vlákna. V dnešnej dobe je tento šport veľmi obľúbený, pretože je nenáročný na výstroj a je veľmi zábavný.
Tvoje začiatky a prvé úspechy.
Ako som už uviedla, florbal som začala hrávať na Základnej škole
v Trenčianskej Teplej, pričom si ma raz na školskej súťaži všimol p.
Tydlačka z extraligového tímu NTS Nemšová. Bola som šiestačka na
ZŠ, keď som sa začala florbalu venovať ,,profesionálne“. Najskôr som
hrávala za žiačky, no veľmi rýchlo som sa prepracovala k ženám. V
15-tich som už hrávala najvyššiu súťaž na poste center, ktorý hrám
dodnes. K mojim úspechom môžem povedať, že som niekoľkonásobná majsterka SR v nižších vekových kategóriách.
Kde hráš momentálne.
Túto sezónu som už ôsmy rok v Nemšovej. Mojim najväčším úspechom v klube je druhé miesto v ženskej extralige spred dvoch rokov.
Aké boli tvoje reprezentačné začiatky.
Po necelých dvoch rokoch hrania som bola prvý krát pozvaná
do slovenskej reprezentácie. V 15-tich rokoch som bola prvý krát
na Majstrovstvách sveta junioriek, kde som reprezentovala našu
krajinu. Od toho času som bola 2 krát na MS junioriek, 2 krát na
kvalifikácii na MS žien a o pár dní budem 2. krát na MS žien. Za môj
najväčší úspech v kariére považujem 5-te miesto na posledných MS
junioriek, ktoré sa konali v poľskom meste Babimost v roku 2014.
Veľmi som spokojná aj s výsledkom na posledných Majstrovstvách
sveta žien, ktoré boli pred 2-mi rokmi v Čechách v Brne a Ostrave, kde sme síce skončili na deviatom mieste, ale základnú skupinu
sme suverénne vyhrali a v zápase o postup medzi prvých 8 tímov
sme prehrali vo vyrovnanom zápase o gól.
Aká je atmosféra na takýchto vrcholných svetových turnajoch, aké máš z nich zážitky.
Atmosféra na každom takomto vrcholnom podujatí je samozrejme fantastická, sú tam najlepšie svetové tímy, pričom najväčší
zážitok mám zo zápasu z kvalifikácie tohto roku s Češkami, ktoré
pred dvoma rokmi skončili na MS žien štvrté, my sme s nimi do
posledných sekúnd dokázali hrať maximálne vyrovnanú hru a
prehrali sme len o gól.
Pripravuješ sa na tohtoročné Majstrovstvá sveta žien, ktoré
budú vo fínskom meste Tampere od 4.12. do 12.12.2015. Aké
máš očakávania z tohto turnaja z tvojho pohľadu a aké sú ciele
slovenskej reprezentácie.
Mojim veľkým snom a cieľom je o pár dní ( pozn. uzávierka
Teplanského občasníka je 26.11.2015 ) spraviť veľký úspech na MS
žien vo Fínsku. Máme veľmi silný tím a sme skvelý kolektív, ktorý
nám závidia aj najlepšie krajiny sveta, preto po tvrdej príprave na
šampionát chceme ukázať čo v nás je. Chceli by sme vyhrať skupinu, vyhrať zápas o postup do prvej osmičky a skončiť do 6. miesta.
Mojim cieľom je byť užitočná pre tím a streliť nejaký ten gólik.
Zápasy našej reprezentácie bude vysielať STV 2, preto by som
prosila všetkých čitateľov o podporu. Dúfam, že pri čítaní tohto
rozhovoru, ktorý robíme s časovým predstihom, budú tí fanúšikovia, ktorí nás sledovali a zaujímajú sa o tento šport spokojní s predvedeným výkonom a aj umiestnením.
Samozrejme, že držím celému družstvu a hlavne tebe palce. Na
záver ťa poprosím priblíž našim čitateľom ešte kde študuješ, ako

Ďakujem za rozhovor.

Ing. Martin Kyjac

NAŠI RODÁCI
ANKA HOŠTÁKOVÁ,
rod. Horňáková, učiteľka
* 13. 7. 1932
† 16. 11. 1975

Naša drahá mamička. Je asi len málo
žijúcich starších obyvateľov našej obce, ktorí
by si na ňu nepamätali. Na pani učiteľku
Aničku....
Po ukončení štúdia na Pedagogickom
inštitúte v Bratislave najskôr – ako to bolo
v päťdesiatych rokoch zaužívané – dostala umiestnenku vyučovať
dva roky v Podpoľaní – v rázovitých dedinkách Hriňová a Očová. Ako
klenot si potom po celý život niesla krásnu spomienku na tamojších
ľudí. Priamych, čestných, láskavých, žijúcich v tvrdých podmienkach,
ale asi preto nezlomných. A taká bola napokon aj ona sama.
Po návrate domov, až do svojej smrti učila na teplanskej základnej škole chémiu, biológiu, zemepis. V mnohých detských srdiečkach
svojim materinským prístupom a odovzdaní sa zasiala lásku k týmto
predmetom. Takto usmernila mnoho budúcich lekárov, inžinierov, či
pedagógov... Tí veľmi často posielali promočné oznámenia „svojej
pani učiteľke“. Ale mnohí prišli aj osobne s kyticou kvetov a slovami vďaky. A pohľadnice z dovoleniek jej bývalých žiakov k nám pani
poštárka nosievala nepretržite z celého vtedy dostupného sveta.
Rovnako tak prichádzali aj listy od žiakov, ktorých rodiny po šesťdesiatom ôsmom emigrovali do cudziny. Tam v ťažkých začiatkoch
pobytu v utečeneckých „lágroch“ im spomienka zalietla k milej pani
učiteľke. V listoch sa jej vyžalovali zo svojich pocitov z neznáma, keď
si už sami nevedeli rady. A mamička sa im snažila pomôcť dobrým
slovom, povzbudením. Netrvalo však dlho a všadeprítomná ŠTB toto
prekazila. Len vysoká pedagogická spôsobilosť ju vtedy udržala na
mieste pedagóga.
V rokoch uvoľnenia bola vtedajším Okresným národným výborom
v Trenčíne vyznamenaná čestným uznaním za vynikajúcu výchovno-vyučovaciu činnosť.
Deťom sa venovala aj vo voľnom čase. Prípravou na chemické
olympiády, vedením bábkového divadla. Malí bábkoherci vodili svoje
bábky na ruku – maňušky v mnohých rozprávkach pre maličkých i
na súťažiach. Škoda len, že v jej započatej práci nikto nepokračoval.
Mamičkine krásne písmo a maľby však ostali ako spomienka v Obecnej kronike, ktorú po niekoľko rokov viedla.
Ani začínajúce mladé gazdinky neostali bez povšimnutia, aj tu
bola pomocníčkou v kurze varenia. So zanietením, hoci ju už zdravie
začínalo opúšťať sa venovala príprave dievčat na letnú Spartakiádu
1975. Dlho sa nacvičovalo, už v predchádzajúcom roku, aby do Prahy
išli len tí najlepšie pripravení cvičenci. A veru aj išli. Úspešne odcvičili a šťastne sa vrátili. Ale tu sa začala choroba už naplno prejavovať. Mesiace potláčaná bolesť sa už nedala zastaviť tíšiacimi tabletkami. Sú tu prázdniny, aby sa dala do poriadku. Lenže život ukazuje
svoju krutú tvár. Nejde len o „obyčajný žlčník“. Tu ide o všetko. O život.
A mamička nám po 3 mesiacoch v nemocnici zomrela. Slnko pre ňu
zhaslo.
Zomrela ako 43-ročná.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej prosím tichú spomienku v
štyridsiatom výročí jej úmrtia.
Ďakujeme, deti Igor a Ika s rodinami. Česť jej pamiatke.
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Futbalový oddiel TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá

Dovoľte mi, v krátkosti Vás poinformovať o dianí vo futbalovom
klube TJ Lokomotíva.
Futbalisti „A“ Mužstva Trenčianskej Teplej majú momentálne už
jesennú časť sezóny 2015/2016 úspešne za sebou. Zimovať budú
na 1.mieste tabuľky VII.ligy Sever so 4-bodovým náskokom pred
svojimi prenasledovateľmi zo Záblatia a Dolnej Poruby.
Poďme ale pekne po poriadku. Po neúspešnom minulosezónnom boji o postup do vyššej súťaže zostal káder mužov takmer
nezmenený iba s drobnými úpravami. Na začiatku prebiehajúcej
sezóny sa muži museli vysporiadať s absenciou niektorých hráčov
kvôli pracovným povinnostiam v zahraničí. V úvodných stretnutiach jesene sme viackrát nastúpili v oklieštenej zostave, ale aj
napriek tomu sme boli v majstrovských stretnutiach úspešní. Prvú
prehru sme zaznamenali až v 10. kole, keď sme v derby stretnutí
podľahli na domácom ihrisku D. Porube. Jesennú časť sme zavŕšili vysokým víťazstvom proti Horňanom, keď sme im na cestu cez
Machnáč pribalili 8 gólov.
Jesenná časť mužov v skratke:
1.miesto v tabuľke
10 výhier
3 remízy
1 prehra
40 nastrielaných gólov
8 inkasovaných gólov
10 gólov nášho najlepšieho strelca Mareka Adamčíka
6x čisté konto brankára Vladimíra Čupalku

Mládežnické kategórie v našom klube sú už tou horšou stránkou nášho klubu. Žiacke družstvo si aj napriek odchodu viacerých
starších a skúsenejších hráčov do lepších klubov počínalo statočne. Z 9 stretnutí sa žiakom podarilo zvíťaziť iba v dvoch prípadoch,
ostatné stretnutia sa skončili vysokými prehrami. Tešiť môže aspoň
aký taký záujem mladších ročníkov o futbal, keď už počas jesennej
časti začala trénovať aj prípravka pod vedením Miloša Doricu.

Družstvo dorastu je kapitola sama o sebe. Do jesenných bojov
bol dorast v poslednej chvíli prihlásený do súťaže, nakoľko bolo

vidieť záujem od mladých chlapcov hrávať futbal za Teplú. Postupne však záujem opadol, hráčov bolo nedostatok a po odohratom
7. kole sme boli nútení družstvo dorastu po dlhých rokoch odhlásiť zo súťaže. Táto situácia je alarmujúca a je hanbou, keď sa v tak
veľkej obci nenájde aspoň 15 mladých chlapcov, ktorí by mali
záujem hrávať futbal.

Popri futbalových aktivitách v lete roku 2015 futbalový oddiel
organizoval tradičné športovo – kultúrne podujatie Deň športu
2015, ďalej spolupracoval s obecným úradom pri organizovaní
osláv 660-teho výročia prvej písomnej zmienky o obci a taktiež
spolupracuje s hasičmi z Trenčianskej Teplej pri zabezpečovaní
hasičských súťaží. Taktiež v roku 2015 boli prijaté nové stanovy
nášho futbalového oddielu - občianskeho združenia, zaevidované
na MV SR a zvolený nový výbor FO.
V už pomaly končiacom sa roku 2015 sa nám podarilo zveladiť
aj náš futbalový štadión. V spolupráci s Obcou Trenčianska Teplá a
PD Flóra sme vybudovali ochrannú sieť za bránou, v letných mesiacoch bolo postriekané ihrisko proti burine s následným podsiatim
trávnika, zakúpila sa nová kosačka, položila sa zámková dlažba
pri striedačkách, garáž dostala novú fasádu s opravou strechy a
dokončilo sa aj detské ihrisko pre tých najmenších.
Na záver by som
chcel poďakovať všetkým
sponzorom,
Obecnému
úradu
Trenčianska
Telá,
výboru FO a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na spomínaných
úpravách futbalového
štadióna a fungovaní klubu počas celého
roku 2015.
Dovoľte mi popriať všetkým obyvateľom obce krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia v roku 2016 a hlavne našim
hráčom „A - mužstva“ konečne vysnívaný postup do vyššej súťaže
– Majstrovstiev oblasti.
Spracoval: Martin Rýdzi, tajomník FO
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TEPLANSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI – 27. septembra 2015

Dožinkové pásmo FS Teplanka

Výstava ovocia a zeleniny s FS Teplanka

Oceneňovanie jednotlivcov a kolektívov

Vystúpenie DH Trenčianska dvanástka

ZŠ - Medzinárodný deň školských knižníc 26.októbra 2016

ZŠ - V Uherskom Ostrohu 6. - 7. november 2015

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – Jubilujúci dôchodcovia 21. OKTÓBRA 2015

Škôlkári s Adelkou a Ľudovítom v SŠI

Vítanie Mikuláša 4. 12. 2015

Foto: p. Pavol Pytlík

