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Vianoce
Obdobie Vianoc je okrem iného známe aj tým, že ľudia
sa obdarúvajú. Na Štedrý večer zvlášť deti s netrpezlivosťou čakajú na pekný darček pod stromčekom. Áno, svojimi
darčekmi chceme spraviť radosť svojim najbližším. Rozdávame lásku do prostredia, v ktorom žijeme. A láska tá je
veľmi potrebná.
Rainer Maria Rilke spomína tento príbeh:
Skoro denne prechádzal so snúbenicou okolo jedného kostola
v Paríži. Na schodoch kostola vždy žobrala jedna starena. Ľudia jej hádzali rôzne drobné mince. Rilke však nikdy
tejto žobráčke nedal žiadny peniaz. Snúbenica sa ho raz
spýtala, že prečo aspoň niekedy nehodí žobráčke peniaze.
On jej odpovedal, že táto starena nepotrebuje peniaze, že
potrebuje čosi iné, že potrebuje pomoc pre svoje srdce. Raz
prišiel Rilke na stretnutie so snúbenicou s krásnou ružou.
Snúbenica sa potešila, no ruža nebola určená jej. Keď prechádzali okolo kostola, tak Rilke dal túto ružu žobráčke. Tá
hneď vstala, milo sa usmiala a odišla. Týždeň sa na scho-
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doch neobjavila. Keď potom prišla opäť žobrať na schody,
tak sa jej Rilke spýtal, že z čoho ten týždeň - keď nežobrala
– žila. Ona sa opäť len usmiala a jednoducho povedala, že
z lásky, ktorá bola daná v tejto ruži.
I v Betlehemských jasliach sa nám zrodila Láska. Boh nám
daroval tú najkrajšiu ružu – svojho Syna Ježiša Krista. Ak
ho prijmeme, ak prijmeme jeho lásku, tak i my budeme
môcť trhať plody tejto lásky – radosť, šťastie, pokoj,... Len
poďme aj my bližšie k jasliam a odhoďme všetky predsudky, hanblivosť, kariéru, pôžitkárstvo,... Veď ako spievame
v jednej piesni: „Ježiš je tu, Život je tu; poďte sem ľudia,
Láska je tu; Boh sám je tu, pristúpte sem; lásku nám dáva,
raduj sa zem!“
Bratia a sestry, milí farníci,
všetkým vám prajem ozaj milostiplné sviatky
Ježišovho narodenia, aby to svetlo lásky a viery
vychádzajúce z Betlehemských jasieľ zažiarilo
i vo vašich srdciach a vašich príbytkoch
a takto sa rozľahla vo svete opravdivá radosť.

Ján Vallo, farár
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a to tak materiálne, ako i podmienky pre výchovPrichádzajú opäť najkrajšie sviatky v roku .... detí,
no–vzdelávací proces. V týchto aktivitách budeme i naKoniec roka, to nie sú iba listy Ježiškovi, ktoré vyčarujú každoročne deti svojou nekonečnou fantáziou a
svojimi túžbami a ktoré tajne nosia vo svojich srdciach,
to sú i posledné dni v roku, čas na dokončenie úloh, čas
na bilancovanie.
Adventný čas si pripomíname nielen vianočnou výzdobou obce, prípravou Mikuláša, či vianočných koncertov. Toto obdobie vyhodnocujeme uplynulý rok, ale
i pripravujeme ďalší.
Takto pred rokom som konštatoval, ako sa komplikuje život na obciach, nielen vďaka kríze, ale i neschopnosťou hľadať spoločne možnosti a riešenia problémov
v spoločnosti v prospech občanov.
Obec je komunita, ktorá si v rámci svojich možností
a schopností rieši svoje problémy cestou starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Tieto dve ustanovizne zodpovedajú za rozvoj, či pokrok obce. Každá táto
štruktúra má úlohy, ktoré stanovuje zákon a tieto sú
rozdielne, ale i spoločné. Spoločnou úlohou je však výsledok a ten je nielen v posune obce dopredu, v pokroku, ale i schopnosti stanoviť také podmienky pre občanov, aby ich splnením boli v maximálnej miere uspokojení. Nastavenie týchto podmienok pokladám za strategické z dôvodov spokojnosti občanov, čo by malo
byť a je výsledkom nášho snaženia a práce.
Naša obec má svoje špecifiká a jej štruktúry sú veľmi citlivo nastavené v skoro každej oblasti. Obec nemá
zadlženosť, ktorá by ohrozila jej ekonomiku a funkcie.
Verte, že veľmi citlivo posudzujeme každú ekonomickú
transakciu. Je neuveriteľné, že sú i takí, ktorí sa snažia
najmä vo volebných rokoch poukazovať na obrovské
dlhy obce. Pokladám to za sociálne zlyhanie jedincov.
Pokúsim sa čiastočne vyhodnotiť niektoré oblasti
našej práce a stanoviť priority na najbližšie obdobie.
V oblasti sociálnej sa snažíme i naďalej udržať opatrovateľskú službu a naše zariadenie opatrovateľskej
služby. Zatiaľ tieto služby podporuje i štát a obec dopĺňa finančné prostriedky na opatrovaných. Viem, že
niektorí starší občania by si možno zaslúžili väčšiu starostlivosť. Obec bude i naďalej robiť maximum na zabezpečenie týchto aktivít.
V oblasti bytovej politiky stagnujeme. Bohužiaľ,
niektorých volených zástupcov nezaujíma táto oblasť,
i keď sú za ňu priamo zodpovední. S požiadavkami občanov na obecný byt je treba sa vážne zaoberať. Veď to
nie je len otázka bytov, to je otázka veľkosti podielových daní, stability rodín, riešenie zlej sociálnej situácie a pod. Každý začínajúci mladý človek by chcel mať
svoje zázemie pre rodinu, a obec vie takéto podmienky splniť. Takýmto spôsobom vieme stabilizovať najmä
mladých ľudí v obci a pomôcť im pri zakladaní rodín.
Predpokladám, že postavením približne 30 až 40 bytov
vieme naplniť požiadavky o byty v našej obci.
V oblasti školstva je treba citlivo naďalej zvažovať
možnosti, ktoré obec má a požiadavky, ktoré sú na
pedagogický proces kladené. Na jednej strane klesá
množstvo finančných prostriedkov do školstva, na druhej strane sme radi, že nám narastá počet detí v školách. 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

ďalej pokračovať. I otvorením modernizovaného športového areálu sme prispeli k aktivitám detí v obci. Starostlivosť o deti je prvoradá a strategická úloha obce.
V oblasti kultúry a športu sa dostávame na hranicu, kedy zvažujeme možnosti a požiadavky. Najmä vo
väčších centrách a mestách sa mladí ľudia viac orientujú na herne a reštauračné zariadenia. Tu hľadajú skôr
relax a zábavu viac, ako by vyhľadávali aktivity na udržovanie kultúrnych tradícii a zvykov. Naďalej chceme
skĺbiť tradície a zábavu tak, aby sme zachovávali kultúrne dedičstvo našich otcov a materí.
Investície do rozvoja obce sú jednou z najdôležitejších oblastí. Z viacerých aktivít sa nám najmä podarilo opraviť časť ciest a chodníkov. Chceme pokračovať
v rozvoji obce s cieľom jediným. Aby naša obec bola
krajšia a aby sme vytvorili také podmienky pre život v
nej, aby z nej ľudia neodchádzali.
Vždy keď sa blížia Vianoce je čas na hodnotenie. Ja
hodnotím tento rok 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 do trenčianskeho samosprávneho kraja. Dovoľte
mi poďakovať všetkým zamestnancom obce, vedúcim
pracovníkov 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. Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby
naša obec kráčala dopredu, aby bola krajšia a život v
nej spokojnejší.
Naďalej verím, že spoločne budeme robiť všetko
pre rozvoj našej obce.
Želám Vám spokojné a šťastné prežitie vianočných
sviatkov a v novom roku veľa zdravia a pohody. Aby sa
nám spoločná práca darila a naša obec naďalej rozkvitala.
Ing. Milan BEREC
starosta obce
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Školské aktivity

Podujatia sa zúčastnili všetci žiaci našej školy. Žiaci 1. – 4.
ročníka vytvárali domino, pexeso, knihy a leporelá s vlastnými ilustráciami a básničkami pod vedením svojich pani
učiteliek. Úlohou žiakov vyšších ročníkov bolo vytvoriť knihy, ktoré prináležali jednotlivým vyučovacím predmetom.
Takto vzniklo úžasných 16 kníh, ktoré jednotlivé triedy v Medzinárodný deň školských knižníc predstavili svojim spolužiakom a kamarátom. Knihy naďalej zostávajú v knižnici a
žiaci z nich môžu čerpať informácie na referáty, projekty a
iné úlohy.

Podobne ako minulý školský rok, tak aj tento rok sa naša
Základná škola v Trenčianskej Teplej môže pochváliť množstvom rôznych akcií, ktoré sa doteraz uskutočnili. Každá z
nich bola niečím výnimočná a zaujímavá.
Jedným z najdôležitejších septembrových podujatí bolo
Otvorenie školských ihrísk, počas ktorého boli slávnostne
otvorené všetky novovytvorené školské ihriská. Dané podujatie poctili svojou návštevou aj žiaci i učitelia z našej partnerskej školy v Uherskom Ostrohu. Súčasťou podujatia bola
prehliadka vycvičených policajných psov. Ich predstavenie
bolo pre žiakov nielen zaujímavé, ale i vtipné, čo všetky deti
vždy ocenili veľkých potleskom.

Zábavnou formou, vzájomnou spoluprácou a podporou
tak žiaci vytvorili zaujímavé knihy. Boli spokojní so svojimi
výtvormi a hrdí na svoju prácu. Každý priložil ruku k dielu
a svojou menšou časťou prispel k vytvoreniu väčšieho celku. Zároveň pri zisťovaní nových informácií nadobudli nové
poznatky a vedomosti, ktoré prostredníctvom kníh predajú
svojim spolužiakom či kamarátom. Všetky vytvorené knihy
sú dokladom šikovnosti, usilovnosti, zručnosti a kreativity
našich žiakov.
S prichádzajúcim jesenným obdobím sa na našej škole v
dňoch od 21. 10. do 25. 10. uskutočnila aranžérska výstava
pod názvom PLODY JESENE, ktorej motto bolo Jeseň – pani
bohatá. Múry našej školy sa tak rozohriali všetkými jesennými farbami. Úlohou mladších i starších žiakov bolo vytvorenie triednych výstaviek z jesenných plodov.
Zo svojich záhrad priniesli ovocie, zeleninu, gaštany, tekvice, pestrofarebné lístie, šišky či vetvičky. Mladší žiaci obohatili svoje výstavky namaľovaním pekných obrázkov s motívom jesene, či vytvorili malé aj väčšie šarkany s pomocou
svojich pani učiteliek, čím tak dotvorili nádhernú triednu kulisu svojim výstavám. Okrem obrázkov tiež vytvorili z gaštanov zaujímavé postavičky, ktoré na triednej výstavke pekne
vynikli. Niektorí dokonca priniesli svetlonosy, ktoré im doma
pomohli zhotoviť ich rodičia. Pri vytváraní výstaviek žiaci využili všetky svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti z výtvarnej a technickej výchovy. Z materiálu, ktorý si žiaci priniesli, tak vďaka svojej fantázii a aranžérskym schopnostiam
vytvorili nádherné výstavky, pričom každá z nich bola neob-

Po danej prehliadke navštívili našich žiakov hasiči, ktorí ich oboznámili so svojím povolaním, ukázali im hasičské
auto, ako aj celú jeho výbavu. Nakoniec im predviedli pravý
hasičský výstrek. Počas uvedeného podujatia mali všetci žiaci možnosť vyskúšať si nové ihriská. Pre žiakov boli pripravené viaceré športové súťaže, na ktorých si mohli overiť všetky
svoje zdatnosti.
Po vyčerpávajúcom celodennom programe bola našimi
hosťami, ktorí vo veľkej miere prispeli k vybudovaniu ihrísk,
slávnostne prestrihnutá páska, čím bolo oficiálne potvrdené a zahájené otvorenie nových školských ihrísk, ktoré budú
slúžiť pre športové aktivity všetkých našich žiakov. Želáme
im veľa športových úspechov!

Ďalšou zaujímavou akciou, do ktorej sa zapojila naša škola bola súťaž o Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktoré vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 28. októbra
2013. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských
knižníc bola Školské knižnice: Brána do života. Všetci žiaci sa s
veľkým nadšením zapojili do tejto akcie, v ktorej mohli využiť všetky svoje nápady, myšlienky a kreácie.
Cieľom súťaže bolo zábavnými formami práce s knihou
podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej
knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
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vyklá a hrala krásnymi jesennými farbami. V škole nám tak
vznikla naozaj pravá jesenná atmosféra.
Pre mnohých ľudí sú hady a pavúky nebezpečné zvieratá
naháňajúce strach, ale pre našich žiakov sa počas Výstavy
plazov uskutočnenej na našej škole stali neobvyklým a zaujímavým exponátom.
Počas jednej hodiny mali všetci žiaci
možnosť vidieť menšie i väčšie plazy, pavúky, jašterice a krokodíly. Pre žiakov bola
pripravená prezentácia plazov s podrobnou prednáškou o
spôsobe ich života.
Žiaci tak boli oboznámení so základnými informáciami o živote plazov. Dozvedeli sa nielen to, v ktorých krajinách žijú, čím sa živia, do akej
veľkosti môžu narásť, ale tiež to, ktoré z nich sú alebo nie sú
jedovaté. Mali tak príležitosť vidieť všetky exotické plazy z
tesnej blízkosti. Dokonca videli i najväčšie trojmetrové hady,
ktoré si počas tejto výstavy bez najmenšieho pohnutia oddychovali na dlážke v priestoroch našej telocvične, v ktorej
sa uskutočnila výstava. Žiaci tiež spoznávali rôzne najnebezpečnejšie jedovaté plazy či pavúky, ktoré boli zatvorené vo
vitrínkach. Žiakom sa zároveň naskytla príležitosť na vlastné
oči vidieť zvliekanie hadov z kože, ktorú si mohli odložiť ako
pamiatku na túto výstavu. Okrem toho mali možnosť si tieto
impozantné tvory aj pohladkať.
Pre všetkých našich žiakov sa tak na jeden deň premenila
telocvičňa na terárium pre hady, jaštery, krokodíly a pavúky.
Výstava plazov sa pre žiakov stala jedným z nezabudnuteľných a neobvyklých zážitkov, kedy mohli bližšie spoznať viaceré exotické plazy.

Zvieratká, svetlonosy a postavičky ešte dnes zdobia naše
priestory .
Deti prejavili veľkú radosť z toho, že sa ich rodina stala súčasťou hier v priestoroch, ktoré sú určené im - deťom.
Veľká účasť nás presvedčila o záujme rodičov o dianie v
MŠ.
Touto cestou všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemné popoludnie a sponzorskú podporu akcie.

Kolektív MŠ

NA NÁVŠTEVE U KAMARÁTOV
O svojej šikovnosti nás presvedčili kamaráti a pani učiteľky zo Špeciálnej základnej školy internátnej Trenčianska
Teplá. Prijali sme ich pozvanie prezrieť si s našimi deťmi výstavu ,,Jeseň“ v priestoroch školy.
Malých škôlkarov privítala dobrá ,,babka Ježibabka“. Pohostila nás sladkou šťavou z červenej repy, ktorú pre nás
uvarila. Šťava chutila každému. Žiak školy David Šarišský - víťaz súťaže SVETLUŠKA – odštartoval svojou veselou pesničkou prehliadku ,,jesenného kráľovstva“.
So zatajeným dychom sme obdivovali nespočetné množstvo krásnych výrobkov svedčiacich o vzájomnom priateľstve, dôvere a spolupatričnosti v tejto škole.
Tešíme sa do budúcna na ďalšie príjemné stretnutia, kamaráti!
Ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Eve Ševčíkovej a celému
kolektívu školy.
Kolektív MŠ

Človek je najprv celkom malý, keď narodí sa
maminke...
Slová básnika a tóny uspávanky odznievali 8. októbra 2013 v obradnej sieni Obecného úradu, keď naši
predškoláci prišli privítať najmenších občanov obce.
PRAJEME IM, ABY VYRASTALI V ŠŤASTÍ, SPOKOJNOSTI A ROBILI RADOSŤ NIELEN SVOJIM RODIČOM,
ALE AJ NÁM VŠETKÝM.

Mgr. Ravasová, Mgr. Králiková, Mgr. Mikolášková
ZŠ Trenčianska Teplá

JESEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE
„Už prišla jeseň nádherná, teší sa každý z nás, žltá a hnedá, červená,
farbí svet zas a zas....“

Október je venovaný v školskom vzdelávacom pláne obsahovému celku: Jeseň plná zdravia. Tretí týždeň sa venujeme zdravej výžive. Deti sa oboznamujú s dostupnými darmi
jesennej záhrady, pripomíname si dôležitosť ovocia a zeleniny pre naše telo. Okrem nových poznatkov sa naučia deti
veľa nových pesničiek, básní a hier s danou tematikou.
Ako každý rok, aj tento sme si čaro pani ,,Jesene“ pripomenuli tvorivými dielňami detí a ich rodičov v treťom októbrovom týždni. V troch najstarších vekových skupinách sa
popoludní stretli deti, rodičia, súrodenci aj babičky. V priateľskej atmosfére vytvorili množstvo kreatívnych výtvorov z
prírodnín, ovocia a zeleniny.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme pani SILVII KOBZOVEJ za spoluprácu. Bola predsedníčkou OZ MŠ od školského roku
2008/2009 až do júna 2013. Zodpovedne si plnila
svoju funkciu, bola ochotná, prístupná so všetkým
poradiť a pomôcť na úkor svojho voľného času.
Za všetko jej touto cestou ďakujeme a prajeme do
budúcna veľa spokojnosti a úspechov.
Kolektív MŠ
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pletenie, pripravujú drobné darčeky, ktoré potešia najbližších.

KOMÍN - OSIE KRÁĽOVSTVO

,,Tá včielka čo k nám práve letí je tá Mája, veľká, malá nezbednica Mája...“
...ale miesto pracovitých včeličiek, k nám do MŠ zavítali
osy. Každým dňom ich pribúdalo a ohrozovali naše deti a
okolie.
Pozorovaním sme zistili, že vlietajú do otvoru v komíne.
Oslovili sme pána Hálu, nakoľko má skúsenosti so včelami,
ktorý okamžite zareagoval a pustil sa do práce. Počas vydymovania osieho kráľovstva ostal v údive, čo si osy dokázali vybudovať. Pre úplné odstránenie vykonal tento úkon
opakovane po dvoch dňoch.
Touto cestou by sme sa vám chceli pán Hála, veľmi pekne poďakovať za vašu rýchlu a vždy nezištnú pomoc, aj napriek tomu, že vaše deti už niekoľko rokov nenavštevujú
materskú školu.
S veľkou vďakou deti a kolektív MŠ

Tvorivá jeseň...

Pedagógovia a žiaci pripravili so skautmi z Trenčianskej
Teplej mikulášske predstavenie: Ako čerti s ježibabou žili...
Predstavenie si pozreli rodičia žiakov, bývalí žiaci školy , aj
spoluobčania obce Trenčianska Teplá dňa 3.12. 2013 v Požiarnej zbrojnici.

Ubehli temer tri mesiace, čo naši žiaci opäť vystriedali
letný oddych za školské povinnosti . Počas tohto obdobia sa
jeseň rozvinula v plnej svojej kráse. Žiaci jeseňou žili vo vyučovacom i výchovnom procese. Od septembra tvorili spolu s pedagógmi projekt: Škola podporujúca zdravie. V rámci projektu zdravia sa rozvíjali v rôznych aktivitách.
Vyvrcholením projektu bol Metodický deň, na ktorom
predviedli pedagógom zo špeciálnych škôl Trenčianskeho kraja dňa 22. 10. 2013 majstrovstvo zdravej výživy. Hosťom ukázali ukážky z vyučovacích hodín o zdravej výžive,
plodoch zeme. Ponúkli vitamínové zázraky z dužín ovocia
a zeleniny, prezentovali výstavu : Zdravie našich záhrad so
svojimi výrobkami na tému: Jesenné variácie. Výstavu plodov zeme a výrobkov žiakov špeciálnej a praktickej školy
si mohli pozrieť aj spoluobčania Trenčianskej Teplej. Medzi

Na záver predstavenia Mikuláš rozdal žiakom mikulášske
balíčky. Všetci sa spolu zabavili pri hudbe a dobrotách, ktoré
upiekli zamestnanci školy.
Život našich žiakov je vždy tvorivý...na jeseň, v zime...stále.
Mgr. Eva Ševčíková, ŠZŠI, PrŠI Trenčianska Teplá

Mesiac úcty k starším
Každoročne v mesiaci október si pripomíname okrúhle životné jubileá našich občanov a pripravujeme na znak vďaky
a úcty k nim spoločenské posedenie. Nebolo tomu inak ani
v tomto roku.
Dňa 23. októbra sa konalo v požiarnej zbrojnici stretnutie
jubilujúcich dôchodcov, kde bolo pozvaných 137 dôchodcov vo veku 65, 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov.
Našim seniorom starosta obce Ing. Milan Berec vo svojom
príhovore poďakoval za ich celoživotnú prácu a poprial im
dobrého zdravia a pohody do ďalších rokov.
Oslávenci po zápise do pamätnej knihy boli obdarovaní
upomienkovým darčekom, ktorý im bude pripomínať toto
milé stretnutie.
Počas posedenia s občerstvením sa o spríjemnenie atmosféry postarali Folklórny súbor TEPLANKA a Dychová hudba
DOBRANKA a naši oslávenci tak prežili spolu príjemný večer.

žiakov školy 21. 10. 2013 zavítali skauti a niektorí členovia
folklórnej skupiny TEPLANKA. Žiaci spoločne so skautmi vyrezávali tekvicové strašidielka. So spoluobčanmi obce si posedeli pri zdravých dobrotách, zaspievali si. Výstavu plodov
zeme a výrobkov žiakov navštívili aj žiaci MŠ a ZŠ v Trenčianskej Teplej. Na výstave škôlkarov a prváčikov privítala Ježibabka, ktorá deťom ponúkla elixír večnej mladosti. Deťom
zaspieval žiak Dávid Šarišský.
Jeseň býva v našej škole naozaj pestrofarebná a tvorivá
vo všetkých oblastiach života žiakov. Pomaly sa jeseň vo vyučovacom a výchovnom procese žiakov rozlúči. Naši žiaci
začínajú žiť obdobím Vianoc. Zdá sa Vám to zavčasu? Nie,
nie... Žiaci a pedagógovia musia pripraviť výrobky na Vianočné trhy v Trenčíne (Mierové námestie). Prezentujú prácu
svojich rúk v rôznych oblastiach. Tvoria keramiku, papierové

Obecný úrad
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Memoriál Stanislava Frydeckého st.
ZO SZTP v Trenčianskej Teplej výrazne zvýšila svoju aktivitu, keď sa do vedenia organizácie
dostal Stanislav Frydecký (†). Vtedy, spolu s Jozefom Holecom (†), predsedom ZO sa rozhodli
usporiadať okresné športové hry pre telesne postihnutých v
Trenčianskom kraji. Nie je tajomstvom, že už skoro pred 20timi rokmi vošli
do histórie. Boli
pripravené na
veľmi
dobrej
úrovni. Vtedy sa
vytvorila aj silná
skupina dobrovoľníkov – výbor,
ktorého
sídlom sa stala
rodinná vila Frydeckých. Tam sa schádzal a pracoval výbor aj za predsedovania Jozefa Farkašovského a až doteraz, keď už je predsedom Ján Frydecký. Popri pravidelných aktivitách sa športové
hry stali akousi motivačnou hnacou silou organizácie, ktorá
vyvrcholila pred piatimi rokmi organizovaním už 15. ročníka
krajských športových hier. Tieto sa tiež veľmi páčili krajským
organizáciám, lebo prostredie školy, ako aj účinkovanie teplanských súborov a dary sponzorov boli na vysokej úrovni.
Záštitu mal osobne pán starosta Ing. Milan Berec.

Odvtedy ako som 15. apríla 1988 napísal kratučký článok o Prílese do podnikových novín Predstih ZŤS v Dubnici k jeho 550. výročiu, uplynulo už štvrťstoročie. Ďalšie jubileum sa dostavilo v podobe stovky v tomto roku, keď sa pripojil Príles do Trenčianskej Teplej,
teda v roku 1913.
V kronikách sa v
roku 1438 spomína
Preles, v roku 1453
Prílez, ďalej od roku
1485 ako Prielozi a
neskôr v roku 1486
Prielez. A tak týmto
prielezom, či prechodom cez rieku
Váh a Biele Karpaty
a Moravu sa asi odvodil tento názov.
Dokonca sa objavuje i rok 1351, kde
v historických prameňoch sa píše: že
istý Lack, syn Tomáša z Kotešovej dáva
jednu
usadlosť
Prílich, ležiacu pri
Váhu
neďaleko
Teplej, Petrovi zvanému Zeuke... Možno práve „Kotešovci“ našli náš Príles. Dokonca
už za Príleskovcov v roku 1525 sa Mikuláš podpisoval, ako z Malej
Kotešovej, hoci už býval v osade.
Nechcem sa rozpisovať o Príleskovcoch. Táto rodina tu vlastnila
zemiansku kúriu a bola ozaj rozvetvená. Rodiny Príleskovcov a Kotešovských sa roky ťahali za prsty – samozrejme pre pozemky.
Mikuláš Prílesky bol v roku 1468 slúžnym Trenčianskej župy. Práve on sa súdil s Dorotou, dcérou Kotešovských, hoci boli v príbuzenskom vzťahu. No tak to bolo a je podnes. Pre majetky sa rody
nepohodnú.
Malú kúriu mali i vo Veľkom Kolačíne, kde sa v roku 1587 riešil
spor Teplanov s Martinom a Jánom Kolačanským. Z dlhého rodokmeňa spomeniem aspoň posledného „príleskovca“, ktorý odišiel
z osady, bol to Alexej v roku 1736. Býval potom v Zemianskom
Podhradí. Zomrel v roku 1743 v Bratislave. Jeho dcéra Lodovika sa
vydala do rodiny Ostroluckých a tým sa rodina rozvetvila. Tí starší
zostali však v osade, kde sú i pochovaní. No i ich hroby spolu s hrobom baróna Skrbenského chátrajú a zanikajú. Tak postupne zanikla i zemianska kúria s kaštieľom.
Keď čítam mená na pomníkoch miestneho cintorína starousadlíkov, ktorí prichádzali na „panstvo“ za robotou v minulosti so svojimi rodinami z Turzovky, Makova, či Staškova....
Ležia tu rody Staníkovcov, Dubačovcov, Žilkovcov. Ďalej Michalovských, Perďochových, Slotíkových, Habánikových, Štefánkových, Ježíkových, ale i iných.
Z novších hrobov usadlíkov čítam Ostrovských, Baťkových, ale
i Doričkových.
V tichu si zaspomínam na priateľov a známych, ktorých som poznal. Až veľmi pekná melódia zo zvonice ma vráti do pekného jesenného poludnia. Na zvonici je zvon z roku 1660 a pred ňou liatinový kríž z roku 1891. Z minulosti stála medzi Teplou a Dubnicou
socha svätého Floriána, dnes len kovový kríž. Pravdepodobne rozhranie medzi obcami.
Dnes je táto bývalá „osada“ malebná dedinka, ako oáza kľudu
a ticha. Môžeme im len a len závidieť tú pohodu od hluku motorizmu našej doby. Hoci cesta cez kanál a dva mosty do Nemšovej
je, ale nedá sa však používať autiakmi. Doprava sa vytratila, zostal
len malý „prielez“ pod železničnou traťou. Sem tam však prebehne
i motorkár.
Dnes desiatky a stovky Prílesanov i Teplanov a ich potomkov
býva v Novej Dubnici. Títo im môžu len priať do ďalších rokov len
„dobro“, lebo tá naša spoločnosť sa rúti vpred a nemáme času. Na
svoju minulosť – zabúdame.
Držkári a Čačani držte sa a nezabúdajte na svoje korene. Zveľaďujte svoju regionálnu históriu.
Autor článku: Pavol Veselý

Následne však prišla smutná udalosť a organizácia prišla o
svojho zakladajúceho člena. Život ale ide ďalej. Keďže športové hry boli akousi pečiatkou na pamätnom liste ZO SZTP v
Trenčianskej Teplej, výbor nemal ani chvíľku pochybností o
tom, že na pamiatku Stanislava Frydeckého bude pravidelne
organizovať športové hry ako MEMORIÁL .
Čas beží, je neúprosný a v tomto roku už výbor
posielal
svojim
členom pozvánku na III. ročník
Memoriálu Stanislava Frydeckého,
s termínom 28.
septembra 2013
do požiarnej zbrojnice. Súťažilo sa v pohodovej atmosfére v
piatich disciplínach – šípky, hod na cieľ, krúžky, kolky a streľba zo vzduchovky. Rozhodcov v tomto roku robili vnukovia
a ceny odovzdávala vdova Anna Frydecká.Každá disciplína mala svojho víťaza. Ale po sčítaní všetkých dosiahnutých
bodov boli aj celkoví víťazi. Kategória ženy – Margita Masárová, muži – Pavol Droppa.
Škoda len, že menšia účasť členov nezabezpečila dôstojnejší priebeh podujatia.
hlavný rozhodca DRJF
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Skautský mažoretkový súbor Ladies
Súbor Skautských mažoretiek Ladies, vznikol v
školskom roku 2010/2011 ako súčasť neziskovej organizácie Slovenského skautingu v Trenčianskej Teplej. Súbor od jeho vzniku vedie Dominika Mojžišová.
Na začiatku súbor navštevovalo 7 dievčat. Dievčatá trénovali v jednej vekovej kategórií. Zúčastňovali sme sa na rôznych skautských akciách. Od roku
2011/2012 sa náš súbor rozrástol do väčšieho počtu
členiek. Začalo sa trénovať v dvoch vekových kategóriách:
•
Mini Kadetky (7-8 rokov)
•
Kadetky (9-11 rokov)
V júni tohto roku sme naše dievčatá obliekli do prvých kostýmov a zúčastnili sa prvého verejného vystúpenia na futbalovom ihrisku, pri príležitosti osláv
90. výročia skautingu v Trenčianskej Teplej. Po veľkom úspechu nasledovali vystúpenia na rôznych
spoločenských akciách. V roku 2012/2013 sa súbor
rozrástol na aktuálny počet členiek 20. Dievčatá trénujú v novej vekovej kategórií:
•
Kadetky (6-11 rokov)
•
Juniorky (12-15 rokov)
Bolo potrebné zakúpiť nové kostýmy, nakoľko
sme boli pozývaní na obecné a skautské podujatia
: 5.12.2012 Vítanie Mikuláša v obci, 1.2.2013 Školský ples v Trenčianskej Teplej, 15.6.2013 900. rokov
Dobrej, 26.6.2013 90. výročie futbalu v našej obci,
26.6.2013 104. rokov TREŽ.
V týchto mesiacoch sa naše dievčatá už usilovne pripravujú na novú tanečnú sezónu, v ktorej ich
čakajú prvé súťažné vystúpenia: 12.4.2014 Pohyb
bez bariér (Žilina), 26.4.2014 Súťaž o cenu mažoretiek Taktik (Sobotište), Prešporský pohár (Bratislava),
Trenčianska palička (Trenčín), Memoriál Janky Jakubíkovej (Púchov).
Okrem súťažných vystúpení nás čaká 1. 3. 2014
otvorenie Skautského plesu v Hornom Srní. Taktiež
nás čakajú vystúpenia v obci a na skautských akciách.
Záverom je treba dodať, že sme chceli takouto formou predstaviť aj Vám čitateľom Teplanského občasníka náš súbor mažoretiek.
Viac informácií o našom súbore nájdete na www.
skautske-mazoretky.webnode.sk.
Skautské mažoretky Ladies

V rámci jednotlivcov bol ocenený jeden zo zakladajúcich
členov – pán Milan Berec.
Udelenie ocenenia je zároveň i morálnym ohodnotením
všetkých súčasných i bývalých členov dychovej hudby za ich
záslužnú prácu v oblasti kultúry.
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NAŠI RODÁCI
Prvá slovenská astronómka

Ľudmila Pajdušáková

patrí k najvýznamnejším ženám,
ktoré sa presadili v slovenskej vede.
Už v mladosti sa zaujímala o vesmír a
hviezdy. Splnila si svoj sen a hoci je astronómia doménou mužov, stala sa v
tomto smere ženskou priekopníčkou.
Narodila sa 29. júna 1916 v Radošovciach, ako najstaršia zo štyroch súrodencov. Po absolvovaní Základnej školy v Radošovciach
študovala v rokoch 1927 – 1935 na Gymnáziu v Kláštore pod
Znievom a svoje vzdelanie si doplnila na učiteľskom ústave
v rokoch 1935 – 1936. V rokoch 1936 – 1944 pôsobila ako
učiteľka na ľudových školách vo Vinosadoch a v Slepčanoch
a na meštianskych školách v Štiavniku, Brovništi a v Trenčianskej Teplej.
V Trenčianskej Teplej pôsobila v rokoch 1942 –až 1944.
V roku 1944 začala študovať vysnívanú astronómiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Stala sa pracovníčkou Štátneho observatória na Skalnatom Plese a od roku 1953 Astronomického ústavu SAV v Tatranskej
Lomnici, kde pôsobila v rokoch 1958 – 1979 ako riaditeľka.
Titul RNDr. získala v roku 1951 a CSc v roku 1966.
K jej najväčším zásluhám patrí objavenie piatich nových
komét : Pajdušáková – Rotbart – Weber (1946), Pajdušáková
– Mrkos (1948), P/Honda – Mrkos – Pajdušáková (1948), Pajdušáková (1951) a Pajdušáková (1953).
Zúčastňovala sa náročných projektov výskumu slnečnej
koróny a na príprave experimentov a prístrojov pre umelé
družice programu Interkozmos. Zaslúžila sa o vznik odborného časopisu Kozmov, v ktorom publikovala početné články.
Bola členkou mnohých komisií, zastávala funkcie vo vedeckých kolégiách ČSAV a SAV, v rokoch l961 – 1963 bola
členkou Svetovej rady mieru, v rokoch 1962 – 1974 bola
predsedníčkou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri
SAV, taktiež od roku 1964 – 1974 bola členkou ÚV Slovenského zväzu žien a od roku 1974 zastupovala slovenské ženy
na svetových kongresoch v Lausanne a v Moskve.
V roku 1956 bola vyznamenaná Radom práce, v roku 1971
Čs. cenou mieru, 1973 Keplerovou medailou ČSAV a Koperníkovou plaketou Poľskej akadémie vied, 1974 Zlatou plaketou Slovenského zväzu žien.
Zomrela 6. októbra 1979 vo Vyšných Hágoch v Starom
Smokovci. Pochovaná je na cintoríne v Tatranskej Lomnici.

Oceňovanie pracovníkov z oblasti kultúry
Dňa 25. októbra 2013 sa konal v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostný večer pri príležitosti udeľovania ocenení kolektívom a jednotlivcom z oblasti kultúry v našom regióne za osobitný prínos k rozvoju
kultúry Trenčianskeho kraja a za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa.
Medzi ocenenými kolektívmi bola i Dychová hudba
DOBRANKA pri príležitosti 45. výročia ich pôsobenia a reprezentácie obce na rôznych kultúrnych a spoločenských
podujatiach v obci i širokom okolí. Za dychovkárov ocenenie prevzal kapelník pán Dominik HOLEC.
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Cyrilo-metodská púť do Ellwangenu

PRÁVNICKÉ OKIENKO

26. 9. – 29. 9. 2013

Praktické informácie na konci roka 2013

• Minimálne výživné
mesačne
• Úrok z omeškania –občania
ročne
• Úrok z omeškania – podnikatelia
• Životné minimum na dospelého
• Minimálna mzda na rok 2013
• Trestný čin krádeže
266 €
• Rodičovský príspevok
• Minimálny súdny poplatok
• Súdny poplatok za rozvod

Správca farnosti Trenčianska Teplá monsignor Ján Vallo
zorganizoval púť v rámci roka svätého Cyrila a Metoda do
Ellwangenu v Nemecku. Pre nedostatok účastníkov púte z
Trenčianskej Teplej bol doplnený autobus pútnikmi z Tepličky nad Váhom.
Po nočnej ceste sme dorazili do Mníchova ráno o ôsmej
hodine. Na Slovenskej misii v Mníchove sme mali doobeda
svätú omšu. Do večerných hodín sme si prezreli známy Októberfest – pivný festival a mesto Mníchov.
V sobotu sme sa zúčastnili na Cyrilo-metodskej púti v Ellwangene spolu so Slovákmi žijúcimi v Mníchove a okolí i
za účasti Slovenského veľvyslanca v Nemecku a primátora
Ellwangenu.
V nedeľu po raňajkách sme nastúpili cestu domov. Po
ceste sme sa zastavili v pútnickom mieste Altofing, kde sme
boli na svätej omši. V popoludňajších hodinách sme pokračovali v ceste do Marktl am Inn, rodiska emeritného pápeža
Benedikta XVI. V miestnom kostole sme videli krstiteľnicu,
kde bol pokrstený Benedikt XVI. a urobili sme si spoločnú
fotografiu pred jeho rodným domom. V podvečerných hodinách sme pokračovali v ceste domov a o 23.hodine sme boli
s nezabudnuteľnými duchovnými zážitkami doma.
Cestou domov v autobuse nechýbal spev a modlitba svätého ruženca.
Pánovi monsignorovi Vallovi ďakujeme za tak skvele zorganizovanú púť. Veríme, že táto púť nebola posledná a v budúcnosti zaplníme autobus len účastníkmi z Trenčianskej
Teplej, Dobrej a Prílesa.
Spracované DVD z tejto púte si záujemcovia môžu objednať u pána Koštialika.

			

:

27,13 €

:

5,50 %

:
:
:
:

9,50 %
198,09 €
337,70  €
viac ako

:
:
:

199,60  €
16,50 €
66 €

JUDr. Slavomíra Propperová,
Poslankyňa OZ

Otázka:
Aká je súvislosť medzi trvalým bydliskom v byte/dome a
vlastníckym právom?
Vlastníkom bytu/ domu je osoba, ktorá je zapísaná ako
jeho vlastník v časti „B“ príslušného listu vlastníctva v katastri nehnuteľností, ktorý je pre Obec Trenčianska Teplá
vedený Okresným úradom Trenčín, Katastrálnym odborom,
pokiaľ sa nepreukáže opak. Osoby, ktoré majú v danom
byte/dome nahlásený trvalý pobyt nemusia byť totožné s
osobou vlastníka/spoluvlastníka resp. prihlásenie na trvalý
pobyt je podmienené súhlasom vlastníka/spoluvlastníkov
alebo súvisí s právom na užívanie bytu/domu vyplývajúceho z existencie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
doživotného užívania, z existencie manželstva alebo zo statusu nezaopatreného dieťaťa vlastníka.
Skutočnosť, že tretia osoba – nevlastník má v byte trvalé
bydlisko nemá v súvislosti s existenciou vlastníckeho práva
žiadny právny význam. Podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 253/1998
Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké
právo k budove alebo bytu, na ktorý je trvalý pobyt hlásený,
ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter. To znamená, že prihlásenie na trvalý pobyt nie je dôvodom pre užívanie konkrétneho bytu, ale skôr naopak, na trvalý pobyt sa
môže občan prihlásiť len vtedy, ak vlastník/spoluvlastníci
bytu/domu s takýmto prihlásením súhlasia.

Pavol Koštialik, účastník púte

Spoločná fotografia na púti v Ellwangene. V strede správca
slovenskej misie v Mníchove, na pravo Slovenský veľvyslanec v
Nemecku.

JUDr. Slavomíra Propperová
Poslankyňa OZ

Redakčná rada Teplanského občasníka ďakuje
za spoluprácu všetkým prispievateľom, ktorí sa
svojimi článkami a príspevkami podieľali na jeho tvorbe.

Prajeme Vám krásne a príjemné vianočné sviatky
a všetko najlepšie do nového roku 2014.

Účastníci púte pred rodným domom emeritného pápeža
Benedikta XVI. v Marktl am Inn v Bavorsku.
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Informácie referátu stavebného úradu.

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje
podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon č. 502/2001
Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. V ustanovení
tohto zákona kontrolná činnosť spočíva v kontrole zákonnosti,
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania
sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov vrátane kontroly vlastnej normotvorby
– všeobecne záväzných nariadení obce. Do vecnej pôsobnosti
hlavného kontrolóra patrí tiež kontrola dodržiavania interných
predpisov obce. Na vysvetlenie osobnej pôsobnosti hlavného
kontrolóra uvádzam , že kontrolnej činnosti podlieha obecný
úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadenej obcou,
právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok
obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa
tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie
alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu.
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o
právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec
v správnom konaní.
Metodika celej kontrolnej činnosti spočíva vo viacerých rovinách. Za vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly zodpovedajú štatutárne orgány a hlavný kontrolór vykonáva vždy až následnú finančnú kontrolu. Prípadné požiadavky,
ktoré sa objavujú v praxi na hlavného kontrolóra, aby vykonával predbežnú finančnú kontrolu sú neoprávnené.
Kontrolnú činnosť hlavný kontrolór uskutočňuje v súlade
s plánom kontrolnej činnosti, prípadne na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva, ktorým mu bola uložená povinnosť
vykonať konkrétnu kontrolu. Plán kontrolnej činnosti sa spracováva na základe vlastných analýz kontrolóra, prípadne na základe podnetov raz za šesť mesiacov a musí byť najneskôr 15
dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený
spôsobom obvyklým.
Hlavný kontrolór, okrem vyššie uvedenej kontrolnej činnosti:
 vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a
k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v
obecnom zastupiteľstve,
 predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému
zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne
správu o kontrolnej činnosti do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roku,
 spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly
hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho
rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom o obecnom
zriadení,
 zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej
rady s hlasom poradným.
Kontrola je vo všeobecnosti označenie pre súbor činností,
ktorého jadro spočíva v porovnávaní skutočného stavu so stavom predpokladaným. Pre mňa je blízka definícia kontroly ako
procesu preverovania, porovnávania a analýzy.
Nájdu sa aj takí, ktorí kontrolóra stavajú do pozície akéhosi
„ postrachu“ hlavne pre samotné vedenie obce alebo zamestnancov obecného úradu. Ale nie toto je prioritou kontrolnej
činnosti, ktorej snahou je naopak pomoc pri vytváraní podmienok, aby obec zvládla úlohy, ktoré na ňu prešli a aby stabilizovala problematiku sociálnu či školskú. Dosahovanie naozaj dobrých cieľov je určite efektívnejšie a rýchlejšie za pomoci dobrých vzťahov. Veď aký máme pocit z človeka, ktorý si presadzuje
len svoj názor, nedáva pozornosť slovám druhých, zvyšuje silu
hlasu a veľa vecí posudzuje neoprávnene negatívne?

V zmysle § 117 zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) je stavebným úradom
obec a pôsobnosť stavebného úradu je preneseným
výkonom štátnej správy.
Referát stavebného úradu plní úlohy na úseku
územného konania a stavebného poriadku v rozsahu
stavebného zákona a úlohy špeciálneho stavebného
úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie.
Stavebný úrad v zmysle stavebného zákona vydáva :
 oznámenie k ohláseniu drobných stavieb, stavebných
úprav a udržiavacích prác
 rozhodnutie o umiestnení stavby, o využívaní územia, o
chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere,
zmene územného rozhodnutia
 stavebné povolenie pre stavby, zmeny stavieb, terénne
úpravy, informačné, reklamné a propagačné zariadenia
 kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene v užívaní
stavieb
 povolenie na odstránenie stavieb, nariadenie na
odstránenie stavieb, nariadenie zabezpečovacích prác
Prostredníctvom výkonu štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj
práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby
alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a terénnych úprav a reklamných zariadení. Prerokúva priestupky a správne delikty zistené
pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
V prvom stupni vykonáva štátnu správu vo veciach
ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, taktiež vydáva povolenia na stavebné úpravy hrobového miesta.
Referát stavebného úradu zabezpečuje investičnú
činnosť obce so zabezpečením príslušných povolení,
zabezpečuje obstáravanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, podklady pre verejné obstarávanie obce, správu verejného osvetlenia
a verejného rozhlasu, vybavuje podnety a sťažnosti
občanov a ostatnú korešpodenciu súvisiacu s uvedenou činnosťou.
V súčasnej dobe pripravuje nové vzory pre žiadosti občanov na úseku územného konania a stavebného poriadku v rozsahu stavebného zákona, zákona o pozemných komunikáciach a taktiež zákona o
ochrane prírody a krajiny. Žiadosti budú zverejnené
na webovej stránke obce k 1.1.2014. Ku každej žiadosti je spracovaný podrobný popis dokladov, ktoré
je potrebné priložiť k žiadosti. Taktiež budú zverejnené výšky správnych poplatkov, ktoré môžu žiadatelia uhradiť priamo v pokladni obecného úradu alebo bankovým prevodom na účet obce.

Bc. Zuzana Kravarčíková

Ing. Miroslava Gajdošíková
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RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ TRENČIANSKA TEPLÁ

O Z N A MY

Poriadok bohoslužieb

Obecný úrad v Trenčianskej Teplej
upozorňuje občanov :

Deň
Nedeľa

 ktorí

nadobudli
(kúpili,
zdedili,
skolaudovali), predali alebo darovali
nehnuteľnosť, zmenili druh alebo výmeru
pozemku, pristavili, nadstavili, zmenili
účel využitia stavby
sú povinní podať daňové priznanie
na DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
na rok 2014

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Sviatok
s pracovnou povinnosťou
Modlitba sv.ruženca:
Sviatosť zmierenia:

 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

Sviatosť krstu:

Trenčianska Teplá
7.30; 10.30
14.00 - pobožnosť
18.00
-		
6.30		
18.00 + adorácia
18.00		
6.30		
7.30;
18.00

Dobrá
9.00
18.00
16.30

1/2 hod. pred svätou omšou
1/2 hod. pred svätou omšou
V prvopiatkovom týždni:
- utorok v Dobrej od 16.30
- štvrtok a piatok v Trenč.Teplej
  od 16.00

Vysluhuje sa spravidla raz do mesiaca v nedeľu pri
sv.omši o 10.30. Termíny sú vypísané vo výveske
kostola na celý rok. Treba aby jeden z rodičov aspoň
5-6 dni vopred prišiel krst nahlásiť na farský úrad. Treba
priniesť rodný list dieťaťa.

 na povinnosť majiteľov psov nahlásiť

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

Sviatosť manželstva:

do 31. januára 2014.

K príprave na sobáš je potrebné prihlásiť sa aspoň tri
mesiace vopred. Treba aby obidvaja snúbenci prišli na
farský úrad.

Po tomto termíne nebudú akceptované
akékoľvek zmeny.

Sviatosť pomazania nemocných:
Vždy na požiadanie.

Farská kancelária:

Úradné hodiny nie sú. Pokiaľ som prítomný, tak vás
vybavím v každom čase. Najlepšie však je vybavovať
veci na fare po sv. omši, kedy som prítomný.

Bližšie informácie Vám poskytneme na
prízemí obecného úradu v kancelárii č. 1.

V NEDEĽU SA KANCELÁRSKE VECI NEVYBAVUJÚ
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 21. 12. 2013, z vlaku R 605 Dargov s príchodom o 1127 hodine,
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 900 hod. do 1300 hod. po našej obci,
v miestnej časti Dobrá a v Prílese.
Vašou pozvánkou prijať toto svetielko bude nezapálená sviečka vo Vašom okne, keď
sviečku uvidíme, tak Vám svetielko odpálime a zavinšujeme.
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 2014.

Teplanskí skauti
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Vážení spoluobčania!
Po slnečnom horúcom letnom počasí nastalo sychravé,
daždivé jesenné počasie ako predzvesť zimy. Aká bude, ťažko povedať.
Tá minuloročná nám pripravila riadnu nádielku snehu a s
tým spojené i podstatné čerpanie financií. Zostáva nám preto len dúfať, že tohtoročná zima bude o niečo miernejšia,
najmä na snehovú nádielku.
So snehovou nádielkou prichádza i zimná údržba našich
ulíc a chodníkov, tak zo strany obce, ako i zo strany všetkých
vlastníkov a nájomníkov nehnuteľností.
Ak chceme chodníky a ulice priechodné a bezpečné, musíme k tomu prispieť všetci.
Obec má zmluvne zabezpečené čistenie komunikácií a o
chodníky sa musíme postarať spoločne s vlastníkmi priľahlých nehnuteľností. Treba rešpektovať postupnosť čistenia
komunikácií – prednostne tie, ktoré smerujú k autobusom,
vlakom, školám....
Tiež treba rešpektovať priechodnosť jednotlivých ulíc a
vozidlá odstavovať do svojich dvorov. V prípade odstavenia
na komunikácii zastavovať len jednu stranu ulice (M.Kukučína,
J. Braneckého, Príles....), aby sme nevytvárali zbytočné
prekážky a tak sa vyhli nepríjemnostiam pri prechádzaní odhŕňačov.
Pevne verím, že zimu prežijeme bezpečne, v porozumení a vzájomnej tolerancii a všetci priložíme ruku k dielu, aby
naša obec bola čistá a priechodná i pri bohatších snehových
nádielkach.
Uplynulý rok bol pomerne náročný aj na údržbu verejných priestranstiev obce hlavne pri kosení, ale tiež pri polievaní vysadených drevín v centre obce.
Vďaka zodpovedným pracovníkom v obci, hasičom, záhradkárom i mnohým ďalším občanom, ktorí boli nápomocní pri skrášľovaní a udržiavaní poriadku a čistoty v našej obci,
môžeme konštatovať, že za stav verejných priestranstiev sa
naozaj nemusíme hanbiť.

Ďakujem preto všetkým týmto ľuďom za ich poctivú prácu a pomoc pri skrášľovaní a udržiavaní čistoty
v našej obci.
Ďakujem všetkým občanom za spoluprácu, podporu a porozumenie v uplynulom roku a prajem pokojné
prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa pevného zdravia, porozumenia a spokojnosti.
RNDr. Zuzana Sklenárová,
prednostka OcÚ

VAŠI

HASIČI

Málokto z občanov vie o tom, čo robia hasiči v ich obci a
tak sme sa rozhodli trochu vám našu činnosť priblížiť.
Na začiatku by sme sa vám chceli predstaviť.
Toho času máme tridsať aktívnych členov, ktorí sa zúčastňujú rôznych hasičských akcii, cvičení, súťaží a v prvom rade
zabezpečujú akcieschopnosť v prípade požiaru, živelnej pohromy, či iných život, zdravie a majetok ohrozujúcich udalostí. U nás v obci sa o to starajú členovia Obecného hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru.
Obecný hasičský zbor tvorí desať členov, ktorí sú vždy pripravení zasiahnuť v prípade krízovej udalosti. Sú to veliteľ
Jakúbek Martin, zástupca veliteľa Dobiaš Andrej, strojníci
Brezovský Martin, Samák Vladimír a členovia výjazdovej jednotky Janiš Miroslav, Janiš Rastislav, Debnár Martin, Sklenár

Marek, Novák Jozef a Kučera Branislav. Každý z menovaných
úspešne absolvoval základnú prípravu členov hasičských
jednotiek. To znamená, že majú osvedčenie, na základe ktorého môžu vyraziť k požiaru, či inej situácii. Piati z našich členov majú aj osvedčenie na používanie dýchacích prístrojov
v zadymených priestoroch, ktoré sme tento rok zakúpili. Samozrejme sa starajú aj o techniku, ktorá musí byť neustále
výjazdu schopná.
Tento rok sme zasahovali pri požiari rodinného domu v
miestnej časti Dobrá a požiari strniska v katastri obce spolu s Hasičským a záchranným zborom v Trenčíne. Organizovali sme námetové cvičenie v katastri našej obce zamerané
na spoluprácu hasičských jednotiek okolitých obcí, ktoré sa
konalo dňa 5. júla 2013. Zúčastnili sa ho hasiči z našej obce
z Dobrej, Opatovej a z Omšenia. Pre priblíženie, akcie sa zúčastnilo 34 členov hasičských jednotiek, bolo použitých 540
metrov hadíc a 20 kusov hasičskej techniky. Ukázalo sa, že
spolupráca medzi týmito zbormi je výborná a určite bude
pokračovať aj naďalej.
Zabezpečovali sme „pálenie Ďura“ v Ilave, medzinárodné futbalové stretnutie medzi FC Astra a AS Trenčín, ktoré
sa konalo v Dubnici nad Váhom. Taktiež robíme rôzne ukážky, čím predstavujeme ľuďom a hlavne deťom našu činnosť.
Tento rok sme robili ukážky pre deti pri električkovom depe
v našej obci, ukážky na športový deň v Hornej Porube pre
deti a pre detský tábor v Košeckom Podhradí. Toľko, čo sa
týka našej výjazdovej jednotky.
Našu základňu v Dobrovoľnom hasičskom zbore tvorí od
minulého roka taktiež súťažné družstvo žien a toho času už
aj družstvo dorastencov. Družstvo žien pracuje v zložení:
Petrechová Alžbeta, Balajová Natália, Dobiašová Natália, Potočná Lívia, Dobiašová Alena, Váleková Simona, Balajová Veronika, Ferencová Lenka. Tieto členky sa zúčastňujú rôznych
súťaží a pomáhajú nám pri organizovaní hasičských súťaží.
Tento rok sa im podarilo získať aj III. miesto na nočnej súťaži
v Ruskovciach.
Družstvo dorastencov sa zatiaľ pripravuje a trénuje na
budúcu sezónu, nakoľko sa ešte len dali dohromady. Sú to
Daňo Martin, Buček Zdeno, Zámečník Tomáš, Robota Šimon,
Frydecký Ján a Porubský Dominik. Veríme, že ich to bude baviť a budú sa snažiť dosiahnuť čo najlepšie výsledky.
V tomto roku sme sa zúčastnili viacerých hasičských súťaží v obciach Chocholná, Ruskovce, Motešice, Opatová nad
Váhom a Horná Poruba. Organizovali sme súťaž jednotlivcov
s názvom „Železný hasič“. Silu si prišlo zmerať 33 mužov
a 12 žien. Žiaľ, pokazilo sa počasie a nemohli sme uskutočniť vopred pripravený sprievodný program. Ten však chceme obohatiť a znovu zorganizovať budúci rok pri príležitosti
osláv 130-teho výročia založenia Dobrovoľného hasičského
zboru v našej obci.
V neposlednom rade musím spomenúť aj RNDr. Sklenárovú Zuzanu, Sklenárovú Zuzanu ml., Kotúčovú Jozefínu,
Frydeckého Jána a Kotúča Petra, ktorí sú našimi dlhoročnými členmi.
Toto je stručné zhrnutie a priblíženie našej činnosti v
tomto roku. Veríme, že aj naďalej budeme pokračovať v našej činnosti v spolupráci s obecným úradom, za ktorú sa im
chceme touto cestou poďakovať.
Našim cieľom je byť vždy nápomocní ľuďom v núdzi. Veď
to je hlavné poslanie dobrovoľných hasičov. Ako sa hovorí:
„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“
Preto v prípade akejkoľvek situácie nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle:
0944 299 150
				

S pozdravom, vaši hasiči

Andrej Dobiaš, predseda DHZ
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Skautský mažoretkový súbor LADIES

VAŠI HASIČI

