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Prišiel čas vianočný, rok s rokom sa stretá,
z našich sŕdc láska a pokoj na vôkol preniká.
Bielučký sniežik prikrýva celú krajinu
prajeme Vám zdravie pre celú rodinu.
Trblietavá jedlička žiari na každom kroku
prajem Vám zdravie, šťastie, lásku
a porozumenie v novom roku.

Vianoce, najkrajšie sviatky v roku ...
Ani nevieme ako, a znova sme v advente, prichádzajú
sviatky roka – prichádzajú Vianoce. Vždy si čítam, čo bolo
obsahom občasníka pred rokom, ako som hodnotil to, čo
sa dialo v obci, alebo ako obec riešila problémy, či udalostí,
ktoré sa bezprostredne týkajú nášho každodenného života.
Koniec roka je vždy v znamení najkrajších sviatkov v roku, no
je určite i čas obzrieť sa za uplynulým rokom a zhodnotiť aspoň čiastočne uplynulé obdobie.
Napriek tomu, že tento rok ako každý, ubehol ako voda,
problémov s ktorými zápasíme všetci a ktoré vplývajú na náš
život akosi pribudlo. Udržať rovnováhu pri ich riešení najmä
z pohľadu verejnej správy je už pomaly umenie. V mnohých
oblastiach života sa ešte viac prehĺbila kríza, nie tak ani finančná, ako schopnosť vnímať a reagovať na riešenie vzniknutých udalostí, ako i schopnosť hľadať a nájsť záujem jednotlivé problémy riešiť.
Dôchodcovia vedia zo svojich dôchodkov len s problémami vyžiť, stredná generácia hľadá zamestnanie, a deti?
Nervozitu a nevraživosť prenášame i na tých najmenších.
Mnohokrát deti pre neschopnosť rodičov riadia naše rodiny,
ale platí to i opačne. Niektorí rodičia zasahujú do banálnych
sporov detí už v tom najmenšom veku a vytvárajú vo svojich
vlastných deťoch agresivitu a nenávisť voči nielen spolužiakom, ale v konečnom dôsledku i voči sebe samým. To sa zakoreňuje hlboko v ich vnútri a výsledky sa veľmi rýchle dostavia, len treba počkať.
Veľmi dobre vieme, z akých finančných prostriedkov
obce žijú. Zabezpečenie „servisu“ pre našich občanov je z
viac ako deväťdesiat percent pokryté podielovými daňami,
t. j. finančnými prostriedkami, ktoré obec dostáva od štátu.
Tento rok je však akýsi špecifický pri prenášaní ťarchy na občana. Aj keď kolotoč zvyšovania cien energii ustal, štát sa už
dlhšie snaží prenášať niekoľkoročné problémy nepriamo na
občana cez obec. Akoby naznačoval, veď nech „Čierny Peter”
zostane na obci, veď oni to občanom vysvetlia.

Štát zákonom zrovnáva dane medzi podnikateľmi a občanom, no takými koeficientmi, aby ich obec „musela“ upraviť. Kto zdvihol dane – obec, nie štát. Je zaujímavé, že pri sčítavaní občanov všetky práce vykonali za štát obce, pri riešení štrajkov všetci apelovali na starostov a primátorov, aby
komunikovali s lekármi, učiteľmi a pod. o zastavení štrajkov.
Treba asi začať riešiť tieto problémy niekde inde a inak.
Kritizujeme európsku úniu za mnohé problémy, ale budujeme nezmyselne veľké a megalomanské stavby za peniaze únie, kritizujeme nezmyselné európske normy a obmedzenia, no v hĺbke problému sú to naše vlastné rozhodnutia,
možno ministerské maniere, a neschopnosť mnohých štátnych úradníkov. Európska únia to sú štáty, to sme i my, no
keď dávajú berte, nie je z nášho, keď pýtajú, nedáme, naše
vlastné nedáme.
Treba asi začať hľadať múdrosť našich starých otcov a
materí a ich jednoduché a prosté riešenia problémov. V tom
bolo čaro slovenského národa. Dnes sa viac sústreďujeme
na obal, ako na obsah. A ťažko počúvame čo dokážu urobiť
niektorí občania, čo dostávame na tanier v podobe stravy, čo
sa deje vo firmách, prečo viac ako trištvrte národa robí za minimálnu mzdu a každý rok narastá priemerná mzda v štáte.
Tu sú kdesi riešenia i odpovede.
Kde sa stratila zodpovednosť, vzájomná úcta, pomoc pri
riešení problémov, tolerancia, úcta k práci toho druhého,
úcta k majetku obce, či suseda. Kde sme nechali schopnosť
podať pomocnú ruku.
Ako je možné, že ten kto sedí doma na zadku sa vysmieva
tým, čo každé ráno vstávajú do práce, aby uživili svoje rodiny. Ako je možné, že tí čo pracujú nemajú žiadne výhody a tí
čo sa vyvaľujú, žiaľ niektorí i pri cigarete a alkohole si užívajú
nielen tie isté príjmy do rodiny, ale i rôzne príplatky a poplatky majú bez vynaloženia vlastných síl. Kam až dôjde ľudská
chamtivosť a ľudská hlúposť. Kam až...
Všetci veríme, že sa „to“ pohne, že konečne zavládne pokoj a láska, že sa ľudia budú vzájomne tolerovať a vychádzať
si v ústrety, že konečne prekonajú bariéru nenávisti a povýPokračovanie na str.2
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nie pre dôchodcov obce. Duchovnú podporu stretnutia s minulosťou nám odovzdal aj pán dekan ThLic. Marek Hriadel.

šenectva, ako i bariéru závisti a intolerancie a že sa konečne
začnú k sebe správať ako ľudia. Stále verím, že tento okamih
nastane, a nielen na Vianoce. Alebo už ani na Vianoce nie...
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi poďakovať Vám všetkým za vykonanú prácu
v uplynulom roku. Robíte to nielen pre svoje rodiny, ale i pre
spoločnosť a predovšetkým pre obec. Dovoľte mi poďakovať
podnikateľom za pracovné prostredie, ktoré vytvárajú, poďakovať všetkým zamestnancom a vedúcim pracovníkom
škôl a školských zariadení za ich náročnú prácu, 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 v tejto veľmi zložitej dobe.
Želám Vám spokojné a šťastné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia a pohody.

Nášho spoločného posedenia sa zúčastnila prednostka
obecného úradu RNDr. Zuzana Sklenárová i časť folklórneho
súboru Teplanka. Bolo krásne vnímať pestrofarebnosť krojov a
cítiť spolupatričnosť, pochopenie občanov, ktorí s našimi žiakmi sedeli a diskutovali pri spoločnom „jesennom“ stole. Pri svetle sviec, sme si pripadali ako v období minulosti. Myslíme, že
naši spoluobčania mohli vnímať prostredie, v ktorom naši žiaci
žijú. Koncom októbra mohli občania navštíviť našu školu, prezrieť si priestory školy, školského internátu a výstavu výrobkov.
Mohli sa dotknúť tvorivosti rúk našich žiakov, ktorá bola zachytená v keramike a vo výrobkoch z rôznorodého materiálu.
Mesiac november bol pre nás prípravou na Vianočné predajné trhy, ktorých sa naša škola každoročne zúčastňuje v Trenčíne. Kúsok po kúsku, žiaci tvorili rôzne výrobky s dopomocou
pedagógov na predajné trhy, ktoré sa uskutočnia 4. 12. 2012 na
Mierovom námestí.
Obdobie Mikuláša pomaly klope na dvere. Tento rok ho naši
žiaci prežijú spoločne so Skautmi z Trenčianskej Teplej. Našu
školu navštívia aj bývalí žiaci, ktorí časť svojho života prežívajú
v n.o. Allis v Tr. Teplej.
Zároveň mesiac november bol prípravou na Benefičný koncert : „Vianočný sen“, ktorý pripravujeme pre širokú verejnosť 14.
12. 2012 o 16,00 hod. v Požiarnej zbrojnici v Tr. Teplej. Hlavná
myšlienka programu: “Vianočný sen, vianočné priania, splnia
sa, len ak budeš veriť v dobro v ľudských dlaniach...“, je pravdivá. Naše deti a dospelí veria, že táto obec – občania ich prijala
a krehkosť ich duše poníma. Žiaci pripravujú s pedagógmi kultúrny program, do ktorého sa zapojí aj folklórny súbor Teplanka. Vystúpenie bude spojené s výstavou prác našich žiakov.
Keď človek vystrie ruku a podá ju svojmu blížnemu...akoby
cítil ako plynie jeho život. Teší nás, že občania Trenčianskej Teplej sú súčasťou nášho pestrofarebného žitia v obci.
Nech i tieto okamihy zo života našich žiakov sú nositeľmi
zvesti pokoja a nádeje nadchádzajúcich Vianoc.

Ing. Milan BEREC
starosta obce

Žijeme medzi Vami...
Špeciálno-pedagogická spôsobilosť, to nie je len „vlastníctvo“ vzdelania pre deti a mládež
s mentálnym postihnutím. Viem a som presvedčená na základe dlhodobej praxe, že človek, ktorý chce pracovať s mentálne postihnutými deťmi a mládežou musí byť srdcom veľký človek. Musí vnímať svet, počúvať a vidieť, presne tak ako deti a
mládež jemu zverené.
Musí sa vedieť dokázať „znížiť“ k ich myšlienkam. Som nesmierne šťastná, že spolu s mojimi kolegyňami a kolegom venujeme časť svojho života mentálne postihnutým deťom a dospelým.
Milí občania - skúste zatvoriť oči, otvoriť svoju dušu mentálne postihnutým, ktorí žijú vo Vašej obci...
Tak vitajte u nás a nahliadnite do nášho života, ktorí sme
prežili od začiatku septembra 2012.
V mesiaci septembri sa na našej škole uskutočnil zber papiera, ktorého sa zúčastnili i občania Trenčianskej Teplej. Starý papier.. „hora starého papiera“, zber, prispel k tomu, že sme mohli
našim žiakom kúpiť učebné pomôcky na vyučovanie.
Jeseň patrí medzi krásne ročné obdobia. Spája sa so zbe-

Mgr. Eva Ševčíková
riaditeľka
ŠZŠI, PrŠI Trenčianska Teplá

Odpad náš každodenný

Tvorba, množstvo a uskladňovanie odpadu z našich domácností je problémom nielen obcí Slovenska, ale i problémom okolitých krajín.
Mesačne sa len z našej obce vyvezie cca 70 ton komunálneho odpadu z domácností, a to mimo odpadu z veľkoobjemových kontajnerov a vyseparovaného odpadu.
Pri pohľade do obsahu smetných nádob a kontajnerov je treba povedať, že pri dôslednom separovaní odpadu
– plastov do nádob na plasty, skla do nádob na sklo, papiera
- do papiera, textilu – do textilu atď. by neboli množstvá také
veľké a finančne náročné. Zároveň väčším vyseparovaným
množstvom odpadov by mohla byť pre obec návratnosť financií z recyklačného fondu a nie navyšovanie financií za
množstvo vyvezeného komunálneho odpadu.

rom darov zeme.
Na konci októbra sme pripravili v rámci mesiaca úcty k starším akciu pre spoluobčanov Trenčianskej Teplej: „Jesenné variácie očami minulosti“ .
Spolu s našimi žiakmi sme sa vrátili do obdobia našich prastarých mám, keď rodiny žili tradíciami minulosti. Uskutočnili
sme výstavu toho, čo skrývali povale našich predkov a posede2
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1. Československá republika

Pri pohľade do veľkoobjemových kontajnerov v obci sa
dá tiež skonštatovať, že je tam veľa biologického odpadu zo
záhrad, ktorý by mohol skončiť v kompostoviskách v týchto
záhradách a nie sa hromadiť na skládkach, ako i ďalšieho odpadu, ktorý by mohol skončiť v separovanom zbere.
Je to v každom jednom z nás, ako sa správame k svojmu okoliu, prírode k čomu vedieme svoje deti a čo pre tieto
deti a túto zem pripravujeme. Stačí sa niekedy lepšie poobzerať vôkol seba a zistíme, čoho všetkého sme schopní. Okolo svojho príbytku si upraceme, no neporiadok spravíme na
pozemku susedovom, či obecnom. Veď to niekto uprace...
Čo sa nepáči nám, nerobme ani vo svojom okolí.
Akosi pominula doba, keď ľudia mali k sebe bližšie, mali
pre seba viac porozumenia, milého slova a najmä kultúrnejšieho správania. Niekedy sa ku sebe správame ako k tomu
odpadu... Napriek mnohým negatívnym javom s ktorými sa
denno-denne stretávame je medzi nami veľa čestných ľudí
– občanov so zodpovednosťou ku sebe a k svojmu okoliu.
Ďakujem všetkým týmto ľuďom za ich poctivú prácu a
pomoc pri skrášľovaní a očiste našej obce. Ďakujem za to,
že je možné i v našej obci stretávať ČLOVEKA.
Ďakujem všetkým občanom za ich prácu v uplynulom
roku a do roku nadchádzajúceho všetkým prajem veľa
zdravia, osobných a pracovných úspechov, ale i susedského porozumenia, milého slova a úsmevu na tvári.

Rok 1918 sa považuje za jeden z najdôležitejších rokov
dvadsiateho storočia. Ide o prelomový rok, pretože práve vtedy dochádza k ukončeniu prvej svetovej vojny, ktorá trvala
štyri roky, a ktorej ukrutnosti sa nevyrovnala žiadna prechádzajúca vojna. Pod vplyvom nastolenia mieru vo svete však
dochádza aj k zmenám na mape Európy. Pod vplyvom pádu
rakúsko-uhorskej monarchie, ktorej bolo Slovensko súčasťou
takmer 1000 rokov, dochádza k vytvoreniu 10 nových európskych štátov v strednej Európe. Po porážke rodu Habsurgovcov Slováci využili prvú vhodnú príležitosť na rozchod s cisárskou monarchiou.
Už 28. októbra 1918 vyhlásil v Prahe päťčlenný revolučný
Národný výbor vznik samostatného československého štátu. Národný výbor reagoval na činnosť Československej národnej rady, ktorá vznikla v roku 1916 v Paríži. Československá národná vyvíjala čulú politickú aktivitu na medzinárodnom politickom fóre s cieľom presvedčiť dohodové veľmoci
o podpore myšlienky samostatného štátu Čechov a Slovákov.
Predsedom tejto rady sa stal profesor Tomáš Garrigue Masaryk, podpredsedami generál Milan Rastislav Štefánik a Edvard
Beneš. Iba vďaka Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sa dokázala
československá národná rada oficiálne transformovať na dočasnú vládu Československa, ktorá bola ku koncu prvej svetovej vojny už akceptovaná aj prezidentom USA, Woodrowom
Wilsonom.

prednostka obecného úradu

pokračovanie na str.4

S P R Á V N E
P O P L A T K Y
platné od 1. 10. 2012
podľa zákona č. 145/1995 Z.z.o správnych poplatkoch v znení nesk. predpisov

Názov položky

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom
s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí
Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu
- v slovenskom jazyku
- v českom jazyku
Osvedčenie podpisu na listine alebo jej ro vnopise
- za každý podpis
- odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu
- osvedčenie podpisu na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík
Povolenie uzavrieť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi
občanmi SR - delegačka
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi
občanmi SR
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než příslušným matričným úradom medzi
štát. občanom SR a cudzincom alebo cudzincami
Uzavretie manželstva medzi štátnym občano m SR a cudzincom
Uzavretie manželstva medzi cudzincami
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt
Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena a hanlivého priezviska
b) priezviska maloletých detí
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby
Za žiadosť o výpis z registra trestov a odpis registra trestov
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný
b) mesačný
c) ročný
d) trojročný
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Suma €
5,00
1,50
3,00
1,50
5,00
1,50
1,50
16,50
16,50
16,50
66,00
33,00
66,00
165,50
199,00
3,00
33,00
100,00
5,00
4,00

100
95
75

25
5
0

100
95
75

25
5

1,50
3,00
7,00
17,00

0
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partizána. Z toho tri obete pochádzali práve z našej obce –
Jozef Červeňanský, Štefan Prekop a Jozef Horňák. Dvaja partizáni boli z Trenčína – Ján Korenek a Michal Šeršeň, Ján Drahovský z Dubnice nad Váhom, Vilím Šnajdar z Piešťan, Ján
Bálinth z Prešova, partizán Vasil Miasnikov zo ZSSR, dvaja
neznámi muži a pätnásťročný chlapec.
Predseda oblastného výboru Ján Holička položil k pamätníku kyticu kvetov a sviečku zapálila prednostka obecného úradu. Minútou ticha si účastníci zájazdu uctili pamiatku obetí fašistickej zlovôle, obetí, ktorým chýbalo iba šestnásť dní a mohli sa dočkať slobody, za ktorú bojovali. Ani po
šesťdesiatich siedmych rokoch na nich nezabúdame.
Je však smutné, že pozemok, na ktorom sa udiali tieto
smutné udalosti a bol tu postavený pamätník v rámci reštitúcie pripadol do súkromných rúk a súčasný majiteľ by najradšej pamätník z tohto miesta odstránil.
Obvodný výbor SZPB preto vyvíja aktivity na záchranu
pamätného miesta a to i cestou Ministerstva obrany Slovenskej i Českej republiky.
Druhým zastavením bol Národný kultúrny pamätník
Ploština, vybudovaný v roku 1975 na miestach fašistami vypálenej osady. Stála expozícia múzea je venovaná histórii
protifašistického odboja, perzekúciám civilného obyvateľstva, východnému a zahraničnému odboju. Expozícia je tiež
doplnená výstavou približujúcou ťažký život ľudí na valašských kopaniciach.
Popri prehliadke expozície si návštevníci vypočuli aj
rozprávanie pani Boženy Huščovej, ktorá si zaspomínala na
udalosti na kopaniciach odohrávajúce sa koncom 2. svetovej vojny. V tej dobe bola šestnásťročným dievčaťom.
Tragédiu, ktorá sa 19. apríla 1945 odohrala v osade Ploština a neskôr aj v ďalších osadách, spáchala nemecká jednotka SS Jagdkomando. Keďže pri potláčaní partizánskeho hnutia na Ploštine nenašli partizánov a obyvatelia ich
nezradili, tak 8 kopaničiarskych chalúp fašisti vyrabovali a
domy podpálili. Zaživa tu upálili 24 osôb, 3 osoby popravili,
jednu osobu umučili.
Túto udalosť verne opisoval v knihe „Smrť sa volá Engelchen“ spisovateľ Ladislav Mňačko, ktorý bol v tom čase členom partizánskeho oddielu Ploština.
Rozprávanie Boženy Huščovej o popisovaní týchto udalostí a hľadaní tiel zhorených na uhoľ sa nám hlboko vrylo
do pamäti.
Želaním všetkých účastníkov zájazdu bolo, aby všetky
tieto strašné vojny skončili, aby sa ľudia poučili a vojnové
ohne v rôznych kútoch sveta viac nazapaľovali.
Spomienkový zájazd na moravskej strane bol spojený i
s prehliadkou kúpeľného mestečka Luhačovice, múzea J. A.
Komenského v Uherskom Brode a pre všetkých zúčastnených zostane nezabudnuteľným a zaujímavým zážitkom.
Podrobnejšie: www.szpb.sk/obvtn/obvtn.htn

Nový československý štát teda vznikol za zložitých politických udalostí. Keďže konanie parlamentných volieb bolo
po vzniku štátu nereálne, revolučné Národné zhromaždenie
bolo tvorené na základe výsledkov volieb do rakúsko-uhorského snemu z roku 1911. Slováci získali nárok na 40 poslancov, ktorí mali zastupovať práva Slovákov v novej republike.
Už 14. novembra 1918 bol na prvom zhromaždení Národného zhromaždenia zvolený za prezidenta ČSR Tomáš Garrigue
Masaryk, predsedom vlády sa stal Karel Kramař a ministrom
zahraničia Edvard Beneš. Slovákov zastupoval vo vláde generál Milan Rastislav Štefánik, ktorý obsadil post ministra vojny.
Medzi prvé kroky nového štátu bolo prijatie dočasnej ústavy,
ktorá garantovala existenciu demokratického a právneho štátu. Táto ústava bola z hľadiska demokracie vzorová, pretože v
tej dobe akceptovala nielen občianske práva, ale aj práva národnostných menšín, ktoré sa stali súčasťou nového štátu.
Hoci Československo vzniklo oficiálne 28. októbra 1918,
dôležitým medzníkom bol aj 30. október, kedy dochádza k zasadnutiu slovenských politikov v Martine. Novovytvorená Slovenská národná rada prijala dokument pod názvom Deklarácia slovenského národa. Týmto dokumentom všetky politické
prúdy na Slovensku podporili odlúčenie Slovákov spod uhorského jarma a pripojenie sa k novovytvorenému štátu s Čechmi. Všetci prítomní boli jednotní s myšlienkou Andreja Hlinku,
ktorý sa vyjadril priamo už v máji roku 1918: ,,Treba nám určite vysloviť, či pôjdeme aj naďalej s Maďarmi, alebo s Čechmi. Neobchádzajme túto otázku, povedzme otvorene, sme za
orientáciu československú. Tisícročné manželstvo s Maďarmi
sa nevydarilo. Musíme sa rozísť.“
Slovenská strana však trvala na tom, aby bol spoločný štát
organizovaný na základoch Pittsburskej dohody, ktorá Slovákom garantovala autonómiu, vlastný národný snem a vládu. Československá vláda však neskôr postupovala odlišným
smerom, než sa väčšina Slovákov nazdávala. Oficiálne bol stanovený kurz jednotného československého národa, ktorý nepočítal s existenciou samostatného slovenského národa. Slováci boli de facto považovaní iba za príbuznú vetvu československého národa. Tento pražský postoj voči Slovákom neskôr vyvolal napätie a spory, no aj napriek tomu Slováci mohli
po dlhých storočiach žiť v demokratickom a slobodnom štáte, ktorý im garantoval používanie slovenčiny v úradnom aj
bežnom styku, vybudovanie vzdelávacieho systému, počnúc
obecnými školami až po univerzitu Komenského, ktorá vznikla v roku 1919. Už o rok neskôr, bolo oficiálne otvorené Slovenské národné divadlo, ktoré sídli v Bratislave.
Napriek tomu, že Československo nesplnilo všetky požiadavky Slovákov, treba otvorene priznať, že jeho existencia zabezpečila prežitie slovenského národa, pretože je otázne, či
by Slováci dokázali odolať ďalšej vlne maďarizácie v Uhorsku.
Odkaz 28. októbra 1918 je jasný a právom by sa mal stať štátnym sviatkom na Slovensku, pretože mnohí ľudia už zabudli
na to, že iba vďaka vzniku spoločného štátu sa zabezpečila
naša budúcnosť.
Bc. Tomáš Habánik
FSV v Trnave

Návšteva pamätných miest 2. svetovej vojny

Oľga Kajabová
Zuzana Sklenárová

pri príležitosti 94. výročia vzniku 1. ČSR

111 rokov od historicky prvej kampane cukrovaru

Dňa 26. októbra 2012 Obvodný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne uskutočnil spomienkový zájazd na pamätné miesta 2. svetovej vojny pri
Valašských Kloboukoch v okrese Zlín, ktoré súvisia so spoločným bojom Čechov a Slovákov proti fašizmu.
Zájazdu sa zúčastnilo 46 členov základných organizácií z
celej oblasti. Za našu obec pozvanie prijali prednostka obecného úradu RNDr. Zuzana Sklenárová a kronikárka obce Ing.
Božena Masárová.
Prvým zastavením bol pamätník v lesíku Březina pri obci
Poteč, ktorý miestni obyvatelia venovali padlým slovenským
partizánom. Na tomto mieste 22. apríla 1945 zastrelilo Jagdkomando SS dvanásť slovenských a jedného sovietskeho

v Obci Trenčianska Teplá
September sa akosi tradične stal mesiacom, keď obecný
úrad v spolupráci so spoločenskými organizáciami pripravuje rôzne spomienkové slávnosti a výstavy.
V piatok 21. septembra bola otvorená v zasadačke obecného úradu výstava pripravená záhradkármi z našej obce.
Pestovatelia vystavili plody zo svojich záhrad – ovocie, zeleninu a rôzne špeciality z týchto plodov.
Zaujímavú a pestrú výstavu navštívilo množstvo občanov, žiakov základnej školy i detí materskej školy.
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práve z nášho cukrovaru prítomných tiež veľmi zaujali. Fotografickým materiálom prispeli i naši občania k spestreniu
celej expozície. Zaspomínali sme na dobu budovania, ale
vyzdvihli sme i dobu súčasnú. Výstava bola pre verejnosť
prístupná do 26. septembra 2012.
Na toto pekné podujatie zostali vo všetkých z nás
milé spomienky. Za prípravu a priebeh osláv a výstavy si dovoľujem poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na
prípravách a organizácii osláv.

V ten istý deň sa konalo i spoločenské stretnutie a výstava k 111. výročiu prvej cukrovarníckej kampane cukrovaru
v Trenčianskej Teplej.

Ďakujem všetkým organizátorom, návštevníkom a účinkujúcim a dúfam, že svoje sily spojíme pri príprave ďalších
takýchto zaujímavých podujatí.
RNDr. Zuzana Sklenárová
prednostka OcÚ

Stretnutie jubilujúcich dôchodcov

Tohtoročné stretnutie „okrúhlych jubilantov“ sa nieslo v
trochu netradičnom duchu. Oslávencov, i keď len na krátky
čas prišli pozdraviť poslanci Národnej rady SR Ing. Magda
Košútová a Ing. Jaroslav Baška. Sme vďační, že i pri svojej
náročnej práci si našli chvíľu, aby sa u nás zastavili a po-

Vedenie obce Trenč. Teplá, ako i vedenie a. s. Považský
cukor pripravili túto spomienkovú slávnosť, aby opäť ožila
história cukrovaru ako i jeho význam a prínos pre obec a
občanov.

Ing. Pavol Kyselica – podpredseda predstavenstva ocenil niektorých bývalých, ale i súčasných zamestnancov, ktorí sa v rozhodujúcej miere podieľali a podieľajú na tom, že
cukrovar je dnes modernou fabrikou.
Slávnosti a oceňovania sa mimo zástupcov z okolitých
miest a obcí a iných vzácnych hostí zúčastnila i poslankyňa
NR SR Ing. Magda Košútová.
Cukrovarníci historickú výstavu spestrili mnohými vzácnymi exponátmi najmä z laboratória, ako i z modernizácie
a súčasnosti fabriky.
Súčasne bola výstava obohatená i zbierkou súkromného zberateľa p. Jiřího Průžeka. Jeho exponáty hygienicky
baleného cukru a rôzne staré obaly z cukru pochádzajúce
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Začiatok prác odkopaním zeminy začal 12. septembra. K
termínu spustenia nového spoločného nástupišťa bolo koľajisko dokončené. V koľajisku pred depom bolo vymenených viac než 200 ks podvalov, z koľajiska bolo vyvezené
staré koľajové lôžko a bolo nahradené novým štrkom. Na
prácach sa vystriedalo niekoľko pracovných skupín uvedenej firmy.

ďakovali dôchodcom za ich celoživotnú prácu a popriali im
pevné zdravie do ďalších rokov.
Oslávenci si zaspievali, niektorí aj zatancovali pri veselých tónoch dychovej hudby Dobranka a folklórnej skupiny
Teplanka.

Ako odmena za ich vykonanú prácu bola naša VIP jazda
určená zamestnancom firmy Viamont a posedeniu pri guláši. Mäso na guláš poskytol mäsokombinát Hôrka s. r. o.
Trenčianska Teplá.
Organizáciu celej akcie a varenie gulášu zabezpečili naši
dobrovoľníci a miestna folklórna skupina Teplanka, pod vedením pána Johaníka.
Program otvorenia koľajiska začal prestrihnutím pásky
a typickým slovenským aktom - podaním chleba a soli zúčastneným. Po príhovore starostu obce a hostí nasledovala
jazda električkou za doprovodu harmoniky a spevu.
Za prípravu programu všetkým ďakujeme. Taktiež ďakujeme všetkým cestujúcim za ich účasť a podporu.
Fotoreportáže a pozvánky k jazdám sú prístupné na
webe: http://www.trezka.net/

Obec pripravuje toto stretnutie pre našich občanov každý rok v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Na
tvárach a počte zúčastnených jubilantov je vidieť, že sú
vďační za takého spoločenské posedenia, na ktorých stretnú svojich známych a pri dobrom vínku, občerstvení a hudbe si zaspomínajú na predošlé roky.
Prajeme všetkým veľa šťastných, spokojných dní a pevné zdravie.

Pavol Tabak
TREŽ

Teplanskí pútnici v Mariazelli

obecný úrad

Trenčianska elektrická železnica (TREŽ)

Veriaci z našej obce dňa 15. septembra 2012 navštívili
pútnické mesto Mariazell, v čase, kedy kresťania na Slovensku slávia sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Zúčastnili
sa 4. ročníka púte pod vedením ThDr. Mariána Červeného
PhD, ktorý celebroval svätú omšu o 12.15 hod. Koncelebroval Mag. Karl Schauer. Po svätej omši sa veriaci zúčastnili krížovej cesty na Kalvárii.
Mesto Mariazell leží v Hornom Štajersku. Podľa legendy bolo založené roku 1157. Legenda spomína nasledovnú
históriu: Opát Otker z benediktínskeho Kláštora St. Lambrecht poslal v roku 1157 mnícha menom Magnus do okolia dnešného Mariazellu, ktoré bolo vlastníctvom kláštora.
Tento mních mal prebrať duchovnú starostlivosť o miestnych ľudí. So schválením opáta si mohol na dlhú cestu zobrať sochu Panny Márie, vyrezanú z lipového dreva.
Večer 21. decembra mu cestu takmer pred cieľom zahatal balvan. Magnus, hľadajúc pomoc, sa obrátil na Matku Božiu. Vtom sa skala rozštiepila a cestu uvoľnila. Keď mních dorazil do cieľa, postavil sochu na peň a začal stavať celu, ktorá
slúžila ako kaplnka i jeho príbytok zároveň. Mária v cele dala
teda meno tomuto mestu.
Socha Panny Márie sa stala známym milostivým obrazom, ktorý je ešte dnes uctievaný ako Magna Mater Aus-

slávnostné otvorenie zmodernizovaného koľajiska 3. 11. 2012
Niekedy v letnom období prebehla neformálna debata
s vedúcim firmy VIAMONT d.s.p., že uvažuje sponzorsky
zmodernizovať koľajisko TREŽ pred depom električiek. Zobral na seba aj opravu koľajiska po firmách, ktoré počas
modernizácie koľajisko zdevastovali ťažkou technikou.
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triae (Veľká Matka Rakúska). Prvými prominentnými pútnikmi boli moravský markgróf Henrich a jeho manželka Agnesa, ktorí sa na pokyn svätého Václava vydali na cestu do
Mariazellu a vyliečili sa z ťažkej choroby lámky. Ako poďakovanie za vyliečenie dal Henrich v roku 1200 vystavať okolo
cely románsku kaplnku.

Ďalším zaujímavým miestom, ktoré sme spoznali, bola
pernikáreň PIRKER spojená s ochutnávkou medovníkov a
likérov. V pernikárni sa ročne spotrebuje 80 ton kvetového
medu. Za jeden deň vyrobia 1 tonu cesta, z ktorého sa upečie 10 000 medovníkov. Pernikáreň je známa tým, že ich ponuka je široká. Vyrábajú až 60 druhov medovníkov. Príjmajú objednávky z celej Európy a na Vianoce pečú už od júna.
Videli sme viac než len medovníky. Obdivovali sme hotové
umelecké diela, pri ktorých sa nám až nechcelo veriť, že to je
všetko vyrobené z perníka.
Pekný zážitok dotvárala výborná atmosféra, o ktorú sa
postaral príjemný personál zamestnancov, ktorí nám všetko
ochotne poukazovali a zo všetkým nás oboznámili.

Pri vstupe do baziliky nám pohľad hneď padol na milostivú kaplnku v centre hlavnej lode. Jednoduchá románska
milostivá socha z lipového dreva urobila z Mariazellu ako
„Magna Mater Austriae“ najznámejšie pútnické miesto Rakúska. Podľa starého zvyku sa socha ozdobuje slávnostnými šatami , ktoré sú najčastejšie darom urodzených dám.
Bez tohto slávnostného rúcha ju môžeme vidieť len v deň
patrónky baziliky, 8.septembra (narodenie Panny Márie) a
21.decembra, v deň založenia Mariazellu.
Bazilika má na každej strane hlavnej lode šesť kaplniek,
ktorých názov je označený na priečelí. Obrazy na klenbách
hlavnej lode predstavujú postavy zo Starého zákona, patriarchov, prorokov ako aj najobľúbenejších svätých.

Púť nie je len niečo, čo sa opäť vracia, ale vždy bola špeciálnym výrazom kresťanov a celej Cirkvi, ktorá je Božím ľudom na ceste. Pútnik by chcel nájsť u Boha ohlas a robí tak
nielen s vyznaním na perách, ale celým svojím bytím, aj „nohami“. Tu v Mariazelli sa stopy tejto viery vtlačili hlboko. V
priebehu roka sem prichádza viac ako milión pútnikov zo
všetkých krajín Európy. Reč viery, radosti a starosti ľudí sa tu
zviditeľnia.
Pri tejto príležitosti by sme sa chceli poďakovať našej krajanke žijúcej v Rakúsku pani Viere Kyjacovej- Hilscher, ktorá
nás sprevádzala a prekladala počas celej púte, organizátorke Monike Masárovej, taktiež tým, ktorí sa postarali o obetné dary a našim krojovaným dievčatám, ktoré reprezentovali našu farnosť v Mariazelli.
Eva Sýkorová
Organistka Trenč. Teplá

Z činnosti folklórnej skupiny „TEPLANKA“
Keď sa rok s rokom stretáva, každý bilancuje a zratúva, čo
sa mu v tomto roku podarilo. Tak aj folklórna skupina TEPLANKA počíta vystúpenia, ktorými potešila ľudí peknými
teplanskými piesňami od západu až po východ.
Tento rok sme mali naozaj rekordný počet vystúpení.
Okrem domácich podujatí, ktorými boli fašiangy, spomienka na oslobodenie Trenčianskej Teplej, stavanie mája, bolo to
aj otvorenie turistického pochodu, ktorý organizovala MAS
mikroregiónu Teplička pod názvom „Cesta, ktorá spája“.
30. mája 2012 sa konal v Levoči Leader Fest, na ktorom
sa zúčastnili súbory z celého Slovenska a starostovia a primátori miest a obcí. Veľkým zážitkom bolo pre nás pozvanie na Národné matičné dni do Martina, kde tiež účinkovalo
15 súborov. Na záver vystúpili Cigánski diabli a naši operní
speváci.
Každý rok sa konajú v Trenčianskych Tepliciach remeselné trhy, na ktorých pravidelne účinkujeme. Pre nás bolo veľ-

Hlavný oltár, veľkolepé súborné umelecké dielo z úcty
k najsvätejšej Trojici vznikalo medzi rokmi 1693-1704. Nad
hornou plochou oltára je umiestnený strieborný bohostánok v tvare zemegule. Ovíňa ju had ako symbolický obraz
hriechu. Nad ním je v nadživotnej veľkosti zobrazená scéna
Boha-Otca a Krista. Pod krížom stojí Ježišova Matka a najobľúbenejší učeník Ján.
Štrnásť zastavení krížovej cesty na Kalvárii pochádza z
roku 1955. Kríž na Kalvárii nesie telo z liateho železa. Za opáta Benedikta sa zriadilo 15 ružencových zastavení pozdĺž
posledného úseku cesty do Mariazellu.
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spomína bol postavený na „Čertovej skale“. A tak ako ho postavil sám čert, tak v hneve ho aj rozmetal o čom svedčí aj
diera na vrchu brala, ktorá tam zostala, keď čert od zlosti dupol kopytom o skalu.
Čím boli večery dlhšie, tým aj rozprávky boli neuveriteľnejšie, ale každá sa odvíjala od nejakej udalosti, ktorá sa tu
kedysi stala. Boli to obri i trpaslíci, čerti i dobré víly, ktoré za
teplých večerov tancovali na lúke pod stáročnou lipou. No
najstrašnejšie boli o drakoch prepádajúcich ľudí, ktorí žili v
neveľkých chalúpkach pod tajuplným hradom, ktorý možno
strážil poklady ukryté v jaskyni pod skalným bralom.
Jedni hovorili o drakovi s tromi hlavami, iní o sedemhlavom a z papule mu šľahali plamene. Možno to bol ten, z ktorého som videl zub viac ako 20 cm dlhý, ktorý vykopali v tehelni v Pruskom v roku 1945.
Ľudia v staroveku nevedeli písať, ale na to, čo chceli odkázať ďalším pokoleniam používali rôzne obrazce (v starom
Egypte bolo obrázkové písmo, v jaskyniach sa zachovali rôzne výjavy namaľované na stenách).
A tu v Podhradišti niekto do kameňa vyryl odkaz, či posolstvo tým, ktorí prídu po ňom. Je to obrazec viac ako 2
metre veľký. Spravil to tak ako malé dieťa, tak ako to on videl a tak ako to on vedel vyjadriť. Drak, šarkan či iný netvor
v skoku či v lete. Hlbšie sú základné ryhy, jemnejšie sú ako
nohy a ich ukončenie je veľmi krásne, jemné. Na tejto skale
to príroda nemohla vytvoriť. Príroda v priebehu vekov či tisícročí to mohla iba poškodiť.
Tento odkaz či posolstvo zo skaly vošlo do rozprávania
a cez storočia prišlo až ku nám ako drak zo strašidelnej rozprávky, pričom na jeho predchodcu pod Čertovou skalou sa
zabudlo.
V rozprávkach žil u našich ľudí dovtedy, pokiaľ nezhasla
u nás posledná petrolejová lampa.
Rozprávači odišli do večnosti a s nimi aj ich rozprávkový
drak. Ten však svoj život žil ďalej na skale ukrytý pred zrakom
ľudí za machom a burinou. Bolo ho treba znova nájsť a to sa
mi podarilo pred viac ako polstoročím.
V úcte stojím pri skale s rozprávkovým drakom. Vždy sa
tu zastavím, keď prechádzam posvätnými cestami našej histórie. Pozerám na Dubovec. Kedysi bol zarastený mohutnými dubmi a bol posvätným hájom ľudí dávnych dôb. O tom
vydali svedectvo vykopávky.
Naša história je krásna i keď často bolestivá. Chráňme si
povesti, rozprávky, piesne, zvyky i všetko to krásne, čo nám
zanechali naši predkovia, lebo to všetko je poklad nášho národa.
A určite sem patrí aj Drak pod Čertovou skalou.

mi príjemným prekvapením pozvanie teplického vdp. farára, zahrať a zaspievať po svätej omši pred kostolom.
Nasledoval Agrokomplex Nitra, kde sme s veľkým úspechom vystúpili s pásmom DOŽINKY a mohli sme celému Slovensku ukázať naše nádherné kroje.
V septembri Jednota dôchodcov Slovenska uskutočnila
folklórny festival pod názvom „Zďaleka i z blízka“ v Dubnici
nad Váhom.
Do Špeciálnej základnej školy internátnej v Trenčianskej
Teplej nás pozvala Mgr. Eva Ševčíková, riaditeľka školy na
prehliadku prác detí pod názvom „Jesenné variácie“, kde vystúpili deti SZŠI a tiež vystavili svoje práce. Ešte sme zaspievali seniorom a zamestnancom teplických kúpeľov v Kúpeľnej dvorane.
Zlatým klincom na záver roka bolo pozvanie troch členov folklórnej skupiny TEPLANKA – Mgr. Dušana Winklera,
Anny Laskovičovej a Heleny Uherkovej do Bratislavy na slávnostnú akadémiu pri príležitosti ukončenia Európskeho roka
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Pripravilo ho Ústredie Jednoty dôchodcov Slovenska. Bol pozvaný
pán prezident Ivan Gašparovič a dvesto hostí.
Tak takto úspešne sme zakončili rok 2012. Tešíme sa, že
nám pribudli noví členovia, ktorých sme potrebovali ako soľ,
hlavne muži a dúfame, že sa odhodlajú aj ženy a pridajú sa k
nám. Tak nám držte palce, aby sa nám ešte darilo uchovať v
pamäti ľudí piesne, zvyky a kroje v Trenčianskej Teplej.
Folklórna skupina TEPLANKA Vám v novom roku
2013 želá veľa zdravia a spokojnosti.
Helena Uherková

hif
hf
ik

Sú tu opäť Vianoce a znova príležitosť Vás obohatiť a spojiť ľudí dobrej vôle plamienkom lásky a pokoja.
Betlehemské svetlo prevezmeme na
železničnej stanici v Trenč. Teplej v
sobotu 22.12.2012 z vlaku s príchodom o 11,37 hod., odkiaľ ho
slávnostne prenesieme do miestneho farského kostola, kde
sa bude udržiavať až do štedrého dňa.
Teplanskí skauti budú toto svetielko pokoja roznášať na
Štedrý deň v čase od 9.00hod. do13.00 hod. po našej obci, v miestnej časti Dobrá a v Prílese.
Vašou pozvánkou prijať toto svetielko bude nezapálená
sviečka vo Vašom okne, keď ju skauti zbadajú, tak Vám ho
odpália a zavinšujú.
Taktiež prinesieme Betlehemské svetlo aj do Trenč. 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 zo svetlom v srdciach a všetko dobré v novom roku 2013.

Spomienka

Profesor MUDr. Oto Masár, PhD.

Samo

Narodil sa 8. januára 1956 manželom Jánovi
a Jozefíne Masárovcom z
Trenčianskej Teplej. Bol vychovávaný ako jediné dieťa.
V roku 1962 začal navštevovať Základnú deväťročnú
školu v Trenčianskej Teplej,
no keď v roku 1967 bola v
Nemšovej otvorená trieda ,
v ktorej sa začal vyučovať
francúzsky jazyk, ako 11ročný chlapec začal navštevovať túto školu.
Po ukončení Gymnázia
v Trenčíne šiel študovať medicínu na Karlovu univerzitu v
Prahe.

Skauti z Trenč. Teplej

Je jeseň. Aj v mojom živote už je neskorá jeseň a prichádza mi bilancovať. Vraciam sa späť do mladosti a do dlhých
večerov prežitých na našej malej, ale krásnej dedinke. Trenčianska Teplá kedysi dostala prívlastok „Perla Považia“.
Úroda z polí i zo záhrad sa zobrala a život stiahol sa do
tepla izieb. Dlhé večery boli vyplnené rozprávaním o všeličom čo sa kedy stalo, o ďalekých krajinách, o vojnách, o Tatároch i Turkoch, ale aj o hrôzostrašných strašidlách.
Aj v chotári našej dediny bol kedysi hrad. Neveľký, nikde
sa nespomína, ale bol a bol to ten najstrašidelnejší. Ako sa
8
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FUTBAL

Jeho medicínske začiatky sa viažu k Nemocnici v Ilave a
po nežnej revolúcii zakotvil v Bratislave. Od roku 1988 pracoval vo funkcii primár Anesteziologicko-resuscitačného oddelenia vo viacerých nemocniciach na Slovensku.
V roku 1998 sa stal docentom a následne v roku 2003,
po ukončení inauguračného konania, bol menovaný Prezidentom Slovenskej republiky za Profesora.
Momentálne prednáša na Lekárskej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave a je Prednostom Kliniky urgentnej
medicíny a medicíny katastrof.
V roku 2002 počas eskalácie občianskej vojny v Sudáne
pracoval 3 mesiace v katolíckej nemocnici v Mapuordite v
južnom Sudáne, za čo obrdžal Medailu Trnavskej univerzity
za misijnú a charitatívnu prácu.
Po vzniku Slovenskej republiky, keď v Bratislave boli
akreditované zahraničné zastupiteľstvá, sa jeho cesty stretli s Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave, kde od roku
1994 vykonáva funkciu Lekár akreditovaný pri Francúzskom
veľvyslanectve.
Profesor Masár bol menovaný Dekrétom francúzskeho prezidenta zo dňa 9. mája 2012 za aktivity v
oblasti vzťahov medzi Francúzskom a Slovenskom a
najmä za lekársku činnosť pre francúzsku komunitu na Slovensku ako konziliárny lekár Francúzskeho
veľvyslanectva.
Dňa 10. júla 2012 prevzal toto vysoké štátne vyznamenanie „Rytier Národného rádu za zásluhy“
od veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku. Národný rád za zásluhy je v poradí druhým najvyšším vyznamenaním Francúzskej republiky.

Opustili nás!

Futbalový oddiel Lokomotíva Trenčianska Teplá prešiel v letnom období roku 2012 výraznými zmenami. Zo zostupu mužského
týmu z majstrovstiev oblasti do nižšej II. triedy – sever boli sklamaný nielen hráči, tréner a vedenie mužstva, ale aj samotný fanúšikovia. Viacročné balansovanie mužského tímu na hranici zostupu z
majstrovstiev oblasti sezónou 2011-2012 skončilo a mužstvo zostúpilo do nižšej súťaže. Na začiatku novej sezóny rezonovala v klube otázka výmeny trénera, pričom po rozhodnutí výboru FO bol
tréner p. Kriško vymenený za dovtedajšieho trénera dorastu Patrika Farkašovského. Ten sa úlohy zhostil ešte pred začiatkom majstrovských stretnutí. Aj napriek viacerým hráčskym výmenám a doplnení niektorých staronových hráčov mužstvo v prvých zápasoch
ukázalo ambíciu bojovať o čelo súťaže. Zlepšila sa herná disciplína,
ktorá bola v minulosti často oprávnene kritizovaná mnohými fanúšikmi nášho futbalového oddielu. Vyrovnanými výkonmi a hernou
kvalitou počas celej jesennej časti si nakoniec vybojovalo pekné 2.
miesto, čo rozhodne málokto čakal.
Situácia v mužstve dorastu bola v lete úplne iná. Mužstvo pod
vedením p. Farkašovského počas celej uplynulej sezóny išlo za jasným cieľom a tento aj podľa očakávania splnilo. Konečné 1. miesto
a postup do vyššej súťaže / 1. triedy sever / chalanom dodalo viac
sebavedomia a jesennú časť odohrali na nováčika veľmi sľubne. Vo
vyššej súťaži sa mužstvo nestratilo a po jesennej časti sezóny 20122013 skončilo na peknom 6. mieste.
Zo žiackeho družstva, ktoré trénuje Marek Režný, odišli 2 hráči
do dorastu, pričom mužstvo zostalo tak ako minulú sezónu značne
omladené. V mužstve začali dostávať príležitosť mladšie ročníky
chlapcov, ktorí nemali žiadne skúsenosti s hraním majstrovských
zápasov. Väčšina z nich sa dokázala v mužstve adaptovať, pričom
možno trénera pochváliť, že dával príležitosť a zapájal do hry v
rámci možností všetkých – aj tých najmenších. Tento omladený kolektív skončil po jesennej časti na peknom 6. mieste, pričom keby
niet slabšej disciplíny niektorých starších hráčov mohlo byť postavenie v tabuľke oveľa vyššie.
Po jesennej časti sezóny možno vyjadriť spokojnosť s dosiahnutými výsledkami, ako aj s podmienkami v ktorých sa klub nachádza. Vedenie futbalového oddielu Lokomotíva Trenčianska Teplá ďakuje všetkým hráčom a trénerom za obetavosť a predvedený výkon, funkcionárom, sponzorom, obecnému úradu a hlavne
fanúšikom za dôveru. V roku 2013 čaká miestny futbalový oddiel
významný medzník v jeho histórii – 90. výročie vzniku organizovaného futbalu v Trenčianskej Teplej. Verím, že všetci fanúšikovia, ale
aj obyvatelia Trenč. Teplej prispejú k tomu, aby oslavy výročia založenia klubu v obci boli aj jeho dôstojnou reprezentáciou.
Všetkým Vám želám v mene FO lokomotíva Trenč. Teplá krásne
prežitie vianočných sviatkov do nového roku 2013 veľa zdravia,
porozumenia, tolerancie a lásky.
Za FO Ing. Martin KYJAC

Ľubomíra Hromádková

Dňa 11. novembra 2012 odišiel navždy z našich radov zaslúžilý člen DPO
SR Ján Rehák z Trenčianskej Teplej, m.
č. Dobrá vo veku 74 rokov. Hasičská verejnosť sa s ním rozlúčila 14. novembra
2012 na cintoríne v Dobrej.
Do radov DPO vstúpil v roku 1955.
Najskôr bol strojníkom, veliteľom družstva, tajomníkom, predsedom. Zastával
rôzne funkcie i v okresnom výbore, ako
člen predsedníctva ústredného výboru,
člen veliteľského štábu, veliteľ OV, vedúci tajomník OVPO.
Dostal všetky zväzové vyznamenania, nespočetné čestné uznania, ďakovné listy, tak z postov ústredných orgánov
ako i na okresnej úrovni.
V poslednej dobe bol aktívny v predsedníctve okresného výboru v hodnosti vrchný inšpektor. Bola mu udelená i
hodnosť generála, ktorá mu za jeho obetavú prácu právom
patrila.
Pomáhal mladým hasičom, neúnavne a ochotne pomáhal i v obci pri rôznych kultúrnych, spoločenských a športových akciách.
Zostane nezabudnuteľným vzorom tak pre všetkých
miestnych hasičov, ale i hasičov zo širokého okolia, ktorí sa s
ním prišli rozlúčiť a vzdať úctu jeho pamiatke.
Janko, ďakujeme Ti z celého srdca za Tvoju obetavú
prácu tak pri rozvoji ochrany pred požiarmi v našej obci
a okolí, ale i za Tvoju ľudskosť a obetavosť, ktorú si preukazoval po celý svoj život.
Odpočívaj v pokoji.
RNDr. Zuzana Sklenárová
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Tabuľky:
II. trieda sever - muži

O Z N A M

1

Zamarovce

15 11 1 3 60 : 26

34

2

Trenčianska Teplá

15 10 2 3 45 : 29

32

100

3

Drietoma

15 10 2 3 33 : 18

32

100

95

4

Dolná Poruba

14 10 0 4 40 : 20

30

95

75

5

Opatová nad Váhom

15 5 6 4 31 : 31

21

75

6

Svinná

15 6 3 6 39 : 42

21

25

7

Nová Ves n/ Váhom „J“ 15 6 3 6 32 : 38

21

25

100
5

8

Mníchova Lehota

15 6 2 7 32 : 41

20

100
5

95
0

9

Kľúčové

15 6 0 9 28 : 35

18

95
0

10 Melčice-Lieskové

15 5 3 7 35 : 46

18

75

11 Neporadza

15 5 2 8 35 : 38

17

25

12 Omšenie

15 5 0 10 37 : 42

15

25

5

13 Záblatie

15 5 0 10 24 : 40

15

5

0

14 Bobot

15 4 2 9 32 : 33

14

0

15 Ivanovce

15 3 4 8 28 : 52

13

75

Obecný úrad v Trenčianskej Teplej
upozorňuje občanov, že

žiadosť o úľavu
na komunálny odpad
sú povinní predložiť
do 31. 1. 2013
do kancelárie č. 1 – Jana Kittová.
Úľava sa týka študentov študujúcich
na území SR i v zahraničí,
dlhodobo pracujúcich resp.
zdržiavajúcich sa v zahraničí
a držiteľov preukazu ZŤP-S.
Potvrdenia predložené po tomto
termíne nebudú brané do úvahy.

I. trieda sever - dorast
100
95
75

25
100
5
95
0
75

OZNAM

1 Dolná Súča

12 12 0 0

55 : 6

36

2 Selec

12

9 0 3

60 : 20

27

3 Horná Súča

11

7 2 2

40 : 18

23

4 Horné Srnie

12

7 1 4

50 : 30

22

5 Záblatie

12

6 3 3

52 : 22

21

6 Trenčianska Teplá

12

7 0 5

42 : 22

21

7 Trenčianske Teplice

12

5 2 5

23 : 29

17

8 Trenčianske Jastrabie

11

4 2 5

34 : 29

14

9 Svinná

12

4 2 6

35 : 45

14

Obecný úrad v Trenčianskej Teplej
upozorňuje občanov,
ktorí nadobudli (kúpili, zdedili, skolaudovali),
100
95
75

zmenili druh alebo výmeru pozemku,
zmenili účel využitia stavby alebo predali,
25
darovali nehnuteľnosť,
100
5
že sú povinní podať daňové priznanie na
95
0
75

10 Kočovce

12

2 1 9

13 : 67

7

25

11 Omšenie

12

1 0 11

21 : 72

3

25

5

12 Ľuborča

12

0 1 11

9 : 74

1

5

I. trieda skupina A - žiaci

0

daň z nehnuteľností na rok 2013
do 31. januára 2013.
Bližšie informácie Vám budú podané
v kancelárii č.1
Jarmila Svitanová
č. tel. 032/6591311

0

1 Bobot

10 9 0 1 68 : 8

27

100

2 Trenčianske Teplice

10 8 2 0 66 : 12

26

100

95

3 Neporadza

10 8 0 2 63 : 16

24

95

4 Dubodiel

10 6 2 2 43 : 20

20

5 Ľuborča

10 6 0 4 42 : 19

18

6 Trenčianska Teplá

10 5 2 3 45 : 24

17

7 Dolná Poruba

10 4 0 6 22 : 42

12

8 Mníchova Lehota

10 2 0 8 21 : 50

6

Skalka n/VáhomKlúčové

10 2 0 8 11 : 81

6

10 Veľká Hradná

10 1 0 9

8 : 62

3

11 Trenčianske Jastrabie

10 1 0 9

7 : 62

3

75
100

95

25
75

5

025

5

0

9

75
100
95
25
75
5
0
25
5
0

OZNAM

Obecný úrad Trenčianska Teplá
upozorňuje majiteľov psov
na povinnosť nahlásenia
akýchkoľvek zmien týkajúcich sa
vlastníctva psa
(nový pes, utratenie psa)

do 31. januára 2013

v kanc. č. 1 – Iveta Adamcová,
nakoľko po tomto termíne nebude možné
tieto zmeny uskutočniť.
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