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Pôstne zamyslenie.
„Presväté znamenie, presvätý kríž:
s vierou a s nádejou k nemu sa blíž;“

Týmito slovami sa začína jedna z našich pôstnych piesní. Pôstna doba nás má zvlášť voviesť do tajomstva Ježišovho utrpenia a smrti, do tajomstva Ježišovho kríža. Aj my prichádzajme ku krížu. Prichádzajme s vierou a nádejou v srdci.
Prichádzajme, aby sme sa poklonili tomu, ktorý obetoval za
nás svoj život. Prichádzajme tak, ako už po dve tisícročia prichádzali ľudia rôzneho veku, povolania a postavenia, aby sme
padli na kolená a poklonili sa ukrižovanej Láske!
Koľkokrát sme už počuli o umučení Ježiša Krista a predsa
vždy znova a znova by sa v nás pri tomto počúvaní malo niečo pohnúť. Nikto z nás sa totižto nemôže stavať ku Kristovej
smrti indiferentne. Každý z nás máme na nej podiel. Kristov
kríž nám hovorí o tom, ako ďaleko až zašiel človek, že pribil
svojho Boha na drevo kríža. Teda aj ja mám vinu na smrti a
umučení Ježiša Krista. Áno, aj ja. Židia neboli predsa nič iné
než nástroje našich hriechov. Veď či som nevolal spitý slepou
nenávisťou s tým davom „Ukrižuj!“? Či som tiež nevolal proti
jeho pravde, proti jeho duchu, proti jeho zásadám, proti jeho
učeniu, proti jeho prikázaniam: „Ukrižuj!“? Nech je ukrižovaná jeho láska, nech je ukrižovaný jeho zákon, nech je ukrižované jeho učenie! Ukrižuj, ukrižuj Krista každý kto môžeš,
pretože jeho slová nám prekážajú nerušene otročiť telu, svetu
a mamone. Ukrižuj, ukrižuj ho, lebo nás ruší, lebo ruší naše
neviazané chúťky a túžby, našu nenávisť, závisť, sebalásku!
Áno, ako svorka hladných vlkov sme sa našimi hriechmi vrhli
na Krista. Zabili sme ho v tých najstrašnejších mukách. Krv
zalieva v bolestiach Kristovo telo a naše hriechy sa denne
znova posmievajú tejto ukrižovanej Láske. Smejeme sa denne tomu, že chce byť láskou, že chce byť kráľom nášho srdca.
Smejeme sa denne tomu, že nás toľko miluje. My radšej ideme
tam, kde nachádzame prázdnotu, hnus a tiene šťastia, za ktorými sa skrýva priepasť beznádeje. Denne znova a znova Krista križujeme. Ach aký veľký je náš hriech! Aké ťažké sú naše
viny! Každý vidíme hrôzu hriechu, každý vidíme na kríži strašnú príšernosť viny! Železnými klinmi prebodnuté ruky a nohy,
krvavá koruna z tŕnia vrazená do hlavy, bolesťou až neľudsky
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skrivená tvár, hrozné muky
bez počtu – to je kniha, v
ktorej môžeme čítať o veľkosti viny, o hrôze nášho
hriechu!
Kristov kríž však nehovorí len o veľkosti našej
viny, ten kríž nehovorí len
o tom, ako ďaleko som až
zašiel so svojim hriechom,
ale ten kríž, ten Kristov
kríž nám hovorí predovšetkým o tom, ako ďaleko,
ľudsky povedané, zašiel až
Boh, že z lásky k človeku
sa nechal naň zavesiť, že
z nesmiernej lásky k nám
rozpäl na ňom ruky aby
nás zachránil. Kristov kríž
ukazuje svetu, zomdlenému
a nešťastnému, že je jedno
srdce, ktoré naň nikdy nezabudne; že je Otec, ktorý tak miloval svet, svet ho urážajúci, svet zlý a hriešny, že ani svojho
Syna neušetril. Práve preto je ten Kristov kríž dôkazom najväčšej lásky. Veď keď Otec obetoval pre naše hriechy svojho
vlastného Syna, čo by ešte nám dokázal odoprieť? Čo by nám
nedal? Čo by sme ešte viac mohli čakať alebo hľadať? Kristus na kríži pozerá tak láskavo a vľúdne na nás. Sme zaťažení hriechmi, hriechmi, ktoré sa hanbíme i sami sebe doznať?
Podívajme sa do tých Kristových očí! Vieme, čo tam môžeme
jedine nájsť? Nie, žiadnu výčitku, nebojme sa! Ani len žiaden
náznak výčitky. V tých jeho očiach môžeme čítať toto: „Poď,
brat môj, daj sa obmyť krvou, poď sestra moja, skry sa so svojou bolesťou v mojom srdci. Veď z lásky k tebe som zomrel.
Keby len ty, len ty sám jediný si bol potreboval spasenie, bol
by som spravil to isté. Poď, daj sa zohriať mojou láskou. Poď
si pre lásku, poď si pre šťastie, poď si pre odpustenie!“
Láska, čo spravíme s tvojou láskou? Znova ňou pohrdneme? Pohrdneme aj teraz Kristovou krvou, pohrdneme Ježišom
za to, že neodpláca zlo, že netrestá, že nezneužíva,... ale že
miluje, že nekonečne miluje?...
Ján Vallo, farár

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
želáme Vám k sviatku jari.
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Ako keby zima odišla ......
Tento rok sme si snehu neužili, ako keby zima odišla ešte koncom minulého roku. Celá prvá dekáda skôr voňala jarou, ako zimou a snehom. I príroda má svoje výkyvy. Ešte pred viac ako rokom nám nestačili plánované prostriedky na zimnú údržbu a ak bude i jeseň taká teplá ako bol začiatok roku 2014, potom môžeme tieto prostriedky
presunúť tam, kde ich je nedostatok.
Chudobná na množstvo snehu, niektoré kvety najmä v príbytkoch ani nezazimovali, dokonca kvitli už vo februári. Taká bola zima. Jarné slniečko nás oveľa skôr prebudilo, ako i celú prírodu. Veď i jarné práce sa skoro o mesiac posunuli do zimy.
Tak ako každý rok i tento sme začali s čistením ulíc, aby obec bola na sviatky jari vyčistená. Treba opäť vyhrnúť
rukávy, vytiahnuť lopaty a pomôcť si sami sebe, aby sme odpratali všetok prach a nečistoty po zime. Aj keď nebolo snehu, materiálu na cestách je dostatok.
Chcem Vás nielen vyzvať na jarné upratovanie, ale i poďakovať tým, ktorí tieto práce pred svojimi príbytkami,
ale i na uliciach, robia nezištne a už skoro automaticky. Verte, že každá ruka priložená k dielu skrášľuje našu obec.
Trochu viac starostí nám pribudlo na úprave čističky odpadových vôd. Táto sa tento rok modernizuje na európske štandardy, upravuje sa podľa posledných noriem na modernú čističku odpadových vôd. Trochu viac trpezlivosti treba mať so zhustenou dopravou najmä nákladných vozidiel. Tieto nielen odvážajú, ale i privážajú materiál
a technológie do čističky. Dokončujú sa práce i na železnici, do konca apríla by mala byť cesta okolo železničnej
stanice opravená.
Tento rok nás čaká tiež veľa práce. Chcel by som dokončiť v súlade s finančnými možnosťami obce ešte niektoré chodníky a cesty. Treba opraviť strechu na remíze , kde má obec električky, opraviť interiér požiarnej zbrojnice.
Čaká nás postupná realizácia dokončenia projektu centrálnej zóny, jej vzhľad by mal byť do budúceho roku
dokončený. Už viem, že na envirofonde nie sú finančné prostriedky na dokončenie kanalizácie v obci, musíme ísť
zrejme inou cestou a využiť iné možnosti pre realizáciu tohto projektu.
Chceme sa vážne zaoberať modernizáciou verejného osvetlenia v obci a určite osvetliť prechody pre chodcov.
V tejto súvislosti som požiadal i dopravný inšpektorát o pomoc pri preškolení zamestnancov obce, ktorí budú
pripravení zabezpečiť prechádzanie detí na prechodoch pre chodcov na hlavnej ceste najmä v čase , keď idú do
školy.
Kultúrne zvyky a tradície patria neodmysliteľne k obci. Veľká Noc patrí medzi najväčšie sviatky roka, má svoje
čaro a krásu.
Želám Vám pokojné veľkonočné sviatky, veľa vody, šibačom peknú šibačku a všetkým určite najmä veľa zdravia a veľkonočnej pohody.
Ing. Milan BEREC, starosta obce

Spoločenské hry pre deti a dospelých

Súťažilo sa v šachu, žolíku, v Dáme a v hre Človeče - nahnevaj sa!

Komisia pre kultúru, mládež a šport pri Obecnom zastupiteľstve usporiadala v nedeľu 23. februára v poradí už 3. ročník Spoločenských hier pre
deti a dospelých.

I keď bola pekná, slnečná nedeľa a dospelých
spolu s deťmi určite viac lákalo vyjsť si niekam na
prechádzku, alebo do prírody, najviac súťažiacich
sa zúčastnilo na tomto ročníku.
Komisia pripravila pre zúčastnených malé občerstvenie, Pamätné listy a pre víťazov diplomy a
malý darček.
Na 1. mieste sa umiestnili:
Šach
Žolík
Človeče, nahnevaj sa! BLAHOŽELÁME !
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Michal TOMKO
Marie Švecová
Davidko Matušu.
Kultúrna komisia pri OZ
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Činnosť našich spoločenských organizácii je pestrá
a bohatá. Neoceniteľná je najmä ich spolupráca a pomoc pri obecných akciách, udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách obce a v obecných priestoroch.
Skrášľovanie našej obce a udržiavania čistoty v nej je
však záležitosťou nás všetkých. Každý z nás chce žiť v
peknom, upravenom a čistom prostredí, preto sa tiež
musíme správať tak, aby sme si takéto prostredie zachovali a udržiavali.
Je našou povinnosťou k tomu viesť naše deti, vnúčatá, ale niekedy i seba....
Snahou vedenia obce je tiež doplniť zeleň v obci a
vykonať úpravy na jestvujúcich výsadbách, ako i udržiavanie všetkých verejných priestranstiev. Verím, že za
pomoci všetkých občanov bude naša obec stále krajšia, upravenejšia a čistejšia.

Naše spoločenské organizácie
Len pred malou chvíľou sme sa pripravovali na Vianoce a príchod Nového roku a už tu máme marec s
očakávaním jari a veľkonočných sviatkov.
V tomto období sa naše obecné spoločenské organizácie postupne stretávajú na výročných členských
schôdzach, aby zhodnotili prácu v uplynulom období a taktiež rozobrali, čo pripravili pre svojich členov,
ako spolupracovali s obecným úradom, čo spravili pre
skrášlenie našej obce. Ani jedna z našich organizácii sa
veru nemusí hanbiť za svoju činnosť. S radosťou pozorujem stretávky členov týchto organizácií, keď si môžu
v príjemnej atmosfére posedieť so svojimi priateľmi,
susedmi, pobesedovať, pospomínať, zasmiať sa a pookriať na srdci a duši i v pochmúrnejšom zimnom období.
Výbory jednotlivých spolkov pripravujú program
nielen na tieto posedenia, ale snažia sa zaujať svojich
členov v priebehu roku rôznymi akciami, či pomocou
v obci. Niektoré hodnotiace schôdze sa už uskutočnili,
iné sa zas pripravujú. Každá organizácia má svoje špecifické problémy, ale jedno majú spoločné – obetavú
prácu členov výborov pri organizovaní podujatí pre ostatných členov (zájazdy, kúpanie, opekačky, návštevy
kultúrnych podujatí a historických zaujímavostí) a samozrejme i spomenuté práce pre obec.
Či už je to Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov M. R. Štefánika a ich starostlivosť o pamätníky v
obci, Klub dôchodcov a Jednota dôchodcov a ich spolupráca pri poriadaní kultúrnych akcií, ako i čistiace
práce v priestoroch Požiarnej zbrojnice, urbárske spoločenstvá a ich starostlivosť o lesy tak v Trenčianskej
Teplej ako i v Dobrej, Zväz záhradkárov a ich starostlivosť o zeleň a kvety v obci, ako i budovanie a údržba
náučného chodníka na Háji.
Nezastupiteľnou súčasťou všetkého diania a spolupráce pri údržbe verejných priestranstiev sú naši hasiči.
Svojou prácou a reprezentáciou tiež prispievajú skauti,
stolní tenisti, futbalisti, zdravotne ťažko postihnutí občania, sluchovo postihnutí občania, rybári, poľovníci.....
Ku koloritu obce prispievajú i jazdy električkou, o ktorých údržbu a prevádzku sa stará skupina nadšencov,
ktorí v spolupráci s obcou založili neziskovú organizáciu TREŽ.
Samozrejme nemôžeme vynechať reprezentantov
kultúrneho diania v obci – našu Teplanku a Dobranku.
Práve členovia Teplanky a Dobranky sa stali spoluzakladateľmi obnoveného miestneho odboru Matice slovenskej v našej obci a činnosť v uplynulom roku zamerali jednak na reprezentáciu obce ako folklórne súbory,
ale tiež sa zamerali i na spoznávanie histórie – návštevu archeologického náleziska a múzea v Bojnej z čias
Veľkej Moravy, ako i šírenie cyrilometodejských tradícii
a folklóru i na južnom Slovensku – nadviazaním partnerstva s matičiarmi v Štúrove. Popritom tiež navštívili
prekrásnu katedrálu v Ostrihome v Maďarskej republike a tak spestrili svoju činnosť. Tento zaujímavý výlet
bol realizovaný s finančnou podporou Matice slovenskej a obce Trenčianska Teplá.

RNDr. Sklenárová Zuzana
prednostka Ocú

ŠKOLSKÝ PLES
Tak ako v minulých rokoch, aj tento rok sa počas plesovej sezóny uskutočnil dňa 15.februára 2014 školský
ples v priestoroch Základnej školy v Trenčianskej Teplej.
Ples otvorili a svojimi príhovormi privítali zúčastnených pani Ing. Daniela Kohútová, predsedkyňa ZRŠ a
pani riaditeľka Mgr. Ivana Berec Majorošová, ktorá zároveň otvorila ples valčíkom zatancovaným s pánom
starostom obce Ing. Milanom Berecom. Otváranie plesu spestrili svojím vystúpením aj skautské mažoretky,
žiačky našej základnej školy.

Tohoročný ples sa tešil vysokej účasti, zúčastnilo sa
ho viac ako 400 ľudí. Plesajúci sa zabávali na známe
ľudové, staršie i novšie moderné piesne v podaní hudobnej skupiny Lunes Band z Nemšovej do skorých
ranných hodín. Popri výbornej zábave a tancovačke si
mohli zúčastnení pochutnať aj na vynikajúcom guláši,
klobáskach či inom sladkom a slanom malom občerstvení. Všetci účastníci plesu mali možnosť zapojiť sa aj
do tomboly o zaujímavé vecné ceny.
Zábavu, hudbu, občerstvenie i celkovú uvoľnenú a
príjemnú atmosféru plesu si pochvaľovali všetci zúčastnení a bez pochýb sa tešia na budúcoročnú veselicu v
našej škole.
Základná škola v Trenčianskej Teplej a ZRŠ touto
cestou srdečne ďakuje všetkým sponzorom plesu. Výnos z podujatia bude venovaný výlučne v prospech žiakov školy.
Mgr. Ida Králiková
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FAŠIANGY V TREŽ
FAŠIANGY V NAŠEJ OBCI
Fašiangy už tradične patria medzi najdôležitejšie
kultúrne podujatie v našej obci. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Sú obdobím
od Troch kráľov do Popolcovej, alebo „škaredej“ stredy, kedy sa pre kresťanov začína obdobie 40-dňového
pôstu pred najvýznamnejšími sviatkami – Veľkou nocou. Od dávnej minulosti sa spájajú s hodovaním, zábavami a veselosťou.
A bolo tomu tak aj v našej obci. Oslavovali sme a
veselili sa v sobotu 1. marca, kedy sa uskutočnil už 10.
ročník FAŠIANGOV v rámci mikroregiónu TEPLIČKA.
Počasie fašiangom veľmi prialo, čo sa odrazilo nielen
na rekordnom počte zúčastnených, ale aj na ich dobrej nálade.
Po prvý krát v histórii sme ich uskutočnili spolu s
obecnou neziskovou organizáciou TREŽ, kde I. časť fašiangov sa uskutočnila na trhovisku a II. v depe električiek.
Začalo sa v ranných hodinách na „vynovenom“
obecnom trhovisku. Postavilo sa krásne nové pódium
s prístreškom, ktoré sme pre obec získali z dotácií a taktiež boli zakúpené nové stoly s lavicami, takže fašiangujúci si mohli posedieť pri občerstvení a pohodlne
sledovať kultúrny program, ktorý moderovala členka
kultúrnej komisie pani Hromádková. Fašiangy otvoril
a všetkých hostí privítal pán starosta obce Ing. Berec.
V rámci kultúrneho programu vystúpili folklórne súbory OZVENA z Čierneho, JEDĽOVINA z Kysuckého Nového Mesta spolu so sprievodom masiek, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou našich fašiangov. O výbornú
atmosféru sa postarali aj naši domáci - folklórny súbor
TEPLANKA a dychová hudba DOBRANKA.
Pre fašiangujúcich bolo pripravené občerstvenie,
ako fašiangové šišky, moravské koláče a od hlavného
domáceho sponzora HÔRKA, s. r. o. ich výrobky – tlačenka a slaninka, za čo im patrí veľké „ĎAKUJEME“.
Naši „teplanskí“ skauti navarili výbornú fašiangovú
kapustnicu a samozrejme nechýbala ani osvedčená
domáca pálenka, „ochutený“ čaj a čaj pre deti.
Počas programu ako vždy aj teraz, kultúrna komisia vyhodnotila detské fašiangové masky, kde všetky
masky boli odmenené sladkou čokoládkou a 3 najkrajšie masky získali aj vecnú odmenu.
Účinkujúce folklórne súbory OZVENA a JEDĽOVINA
sa spolu s maskami presunuli do Dolnej Poruby a Omšenia, kde pokračovali fašiangy v rámci mikroregiónu.
Naši fašiangujúci sa presunuli, alebo odviezli pristavenou električkou do depa električiek, kde pokračovali
fašiangové oslavy (viď. Fašiangy v TREŽ).
Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa
nejakým spôsobom podieľali na príprave a úspešnom
priebehu fašiangových osláv. Všetkým členom kultúrnej komisie, teplanským skautom, Klubu dôchodcov, predstaviteľom a pracovníkom obecného úradu,
sponzorovi – Mäsovýrobe Hôrka, s. r. o. a samozrejme
TREŽ, n. o., ktorá sa stala súčasťou tohtoročných fašiangov.

Trenčianska elektrická železnica, n.o. v tomto roku
prispôsobila svoje nostalgické jazdy električkou, ktoré uskutočňuje v periodicite približne 1 krát za mesiac
kultúrnym aktivitám obce a historicky prvý krát sa priamo zapojila do kultúrneho diania v obci Trenčianska
Teplá a to 1.3.2014 pri príležitosti Fašiangových osláv.
Cestovný poriadok električky bol prispôsobený kultúrnemu programu prebiehajúcemu na obecnom trhovisku v Trenčianskej Teplej. Električka približne o pol
dvanástej previezla účastníkov fašiangových osláv, zo
zastávky električky pri lekárni na železničnú stanicu.
Odtiaľ sa fašiangový sprievod presunul do depa električiek. V depe bolo pre návštevníkov pripravené občerstvenie vo forme zabíjačkových špecialít a treba povedať, že návštevníkom chutilo.
A bolo veselo, dobrú hudobnú atmosféru navodila a do tanca zahrala i zaspievala DH Dobranka a FS
Teplanka. Zábava voľne prebiehala približne do jednej hodiny popoludní. To už zaznela smútočná hudba
a začalo sa pochovávanie basy. Treba dodať, že pohreb
bol taký presvedčivý, že nejedno dieťa vyronilo aj slzičku. Telesné pozostatky basy niesol uniformovaný personál železničky a „pán farár“ odslúžil spolu so svojimi
pomocníkmi vtipnú omšu.

Po ukončení smútočného obradu sa návštevníci
ešte občerstvili v improvizovanom bufete a električka
vyrazila na trať do Trenčianskych Teplíc. O dobrú náladu sa počas jazdy električky postarali dobrovoľníci v
maskách, na harmonike hral člen personálu električky
a zaspieval FS Teplanka. Veríme, že sa účastníkom fašiangových osláv v Trenčianskej Teplej takto netradične zorganizované oslavy páčili, odniesli si pekné zážitky a spomienky.
Za Trenčiansku elektrickú železnicu, n.o. by som sa
rád touto formou poďakoval za spoluprácu pracovníkom obecného úradu, kultúrnej komisii, skautskému
oddielu v T. Teplej, členom dobrovoľného hasičského
zboru v T.Teplej, skupine dobrovoľníkov z radov mládeže z obce za ich dobre odvedenú prácu. Verím, že
spolupráca v obci sa bude naďalej rozvíjať a spoločne
do budúcna pripravíme mnoho zaujímavých podujatí.

Mgr. Zuzana Janišová,
referát kultúry OcÚ

Dušan Nosál, riaditeľ TREŽ, n.o.
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Stretneme sa a zaspomíname...
na polovicu zbúraná. Rany utrpela pri prechode fron-

tu – boli vyhodené skoro všetky mosty. Ten na hlavnej
„hradskej“ pri škole bol zničený. Základná škola bola v
prestavbe. Táto bola daná do prevádzky v roku 1912.
Preto sa využívala aj „organistova“ z roku 1848 a nakoniec i škola v NEW YORKU. Tu sme už privítali nielen
dobranov a opatovanov, ale i nemšovanov i srňanov.
Tento školský kolektív od prváčikov až po ukončenie „meštianky“, dnes už len Základnej školy sa stretáva po 25 rokoch. Samozrejme nasledujúcich každých 5
rokov. A to sme sa dostali až k roku 2014. Pribudli našim školákom i regrútom vrásky i šediny.
Niektorí dokonca už neprichádzali, alebo dokonca
od nás odišli bez rozlúčenia...

Tak ako kedysi, ako šarvanci sme behávali za odvedencami (regrútmi), tak som sa ja a moji vrstovníci dožili tohto momentu – asentírka.
Písal sa rok
1958. Na vyzdobenom povoze s vymašlenými
koníkmi a v teplanských krojoch,
so spevom sme
vyklusali
po

Na teplanskej veži,
večný strážnik beží,
odbíja nám čas.
Či chceme, či nechceme
je to ďalších päť
a našich sedemdesiatpäť...

rodnej dedine.
Doprovádzali
nás muzikanti
Hudby z Marsu.
Samozrejme
nechýbal ani
richtár Ondro
Dobiaš. Niektorým budúcim
o d ve d e n co m
nie celkom sedel „sellácky voz“ – išli na OVS (Okresnú
vojenskú správu) radšej vlakom. Húf detí nás, ako kedysi vyprevádzal až k dobranskému vŕšku. Saxofonista
Veselčiných Karol a heligonista Karol F. to nemali ľahké. Z plných pľúc sme spievali: „A v tej Teplej na rínečku
pijú chlapci borovičku...“. Každý z regrútov mal na posilnenie i desiatu. A tak sme cestou častovali dobranov,
opatovanov či kubranov.
Po asentírke, ale i výtkach lampasákov, ale i doktorov s výložkami sme sa lúčili s Trenčínom. Zbohom rodné Slovensko, rukujeme do Žiliny... Nebola to Žilina, ale
západná hranica Čiech. A tu sme mali brániť „ľudovú
demokraciu“. Po regrútskej zábave, kde sme povykrúcali spolužiačky a frajerky v Sokolovni, kde bývali vychýrené zábavy, ale i Sibrinky (maškarné). Dva roky povinnej vojenčiny, či výučby vojenského umenia a nie
len vojenského – vychovalo z tvrdohlavých neposedov, ale veselých chalanov chlapov. No a po skončení
nás čakala práca, či štúdium, kde sme prestali a znova
začali. Toto dnešnej dospievajúcej mládeži veľmi chýba. Áno, po skončení sme mali všetci prácu, ktorá nás
živila až do dôchodku. I keď tých „prachov“ nebolo až
toľko, ale žili sme vzájomne a ohľaduplne.
Spomeňme si ešte na rok 1945, kedy sme sa posadili prvý krát do školských lavíc. Obecná škola bola

P.S. Tí ktorí nechceli ísť s regrútmi museli ísť s vlakom.
Pavol Veselý

NAŠI RODÁCI
ThDr. Andrej P A L D A N
( * 29. 8. 1906 † 17. 3. 1984)
Narodil sa 29. augusta 1906 v Trenčianskej Teplej. Pochádzal z remeselníckej rodiny. Ľudovú školu vychodil v Trenčianskej Teplej, gymnázium v Trenčíne a teológiu v Olomouci. Za kňaza bol vysvätený
29. júna 1930. Prešiel rozličnými duchovnými hodnosťami – od kaplána až po farára. Prvé kaplánske miesto nastúpil v Krásne nad Kysucou,
postupne vo Varíne, v Dolnej Tižine a Žiline. Dňa 24. júna
1933 bol menovaný na doktora teológie v Olomouci.

Rodný dom

V máji 1939 dostal Dr. Andrej Paldan poverenie od ústredia slovenských katolíckych študentov, aby zastupoval Slovensko na kongrese Svetového združenia katolíckych študentov a profesorov Pax Romana vo Washingtone a v New
Yorku v Spojených štátoch amerických.
Svoje teoretické vedomosti si rozširoval cestami po cudzine. Navštívil Blízky východ, Taliansko, Španielsko, Kanadu,
Ameriku...., kde sa zaujímal hlavne o rodákov zo Slovenska.
K jeho pôsobiskám patrila okrem iného aj Opatová
nad Váhom, Slatinka nad Bebravou, Trenčín, bol dekanom
dištriktu pre okres Trenčín, správcom trenčianskej fary a napokon správcom fary v Lednických Rovniach, kde i zomrel.
Pochovaný je vo svojom rodisku – v Trenčianskej Teplej.
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Z našej histórie

častňovali aj filatelisti z Vrútok, zamestnanci Slovenských železníc, ktorí prinášali výbery známok. Nemalá
časť členov KSF v Trenčianskej Teplej boli tiež zamestnanci Slovenských železníc. Schôdzok sa zúčastňovali aj kúpeľní hostia so vzťahom k filatelii (na budove
pošty v Trenčianskych Tepliciach bola vývesná skrinka
KSF v Trenčianskej Teplej informujúca o schôdzach a
známkových novinkách).
Po začatí Slovenského národného povstania 29. 8.
1944 filatelistický život v obci utíchol. Väčšina členov
klubu už boli zamestnanci Slovenských železníc, Slováci i Moravania, teda i českej národnosti, ktorí ako
hospodársky činní zostali aj po roku 1939 na Slovensku
a vzhľadom na veľké a časté kontroly nemeckého vojska na železničnej stanici a nielen tam, neriskovalo sa
prípadné zatknutie. Ako život klubu pokračoval v roku
1945 a po roku 1945 zatiaľ nie je známe.
Potiaľ príspevok Dr.Otta Gáťu. Pokúšal som sa zistiť niečo bližšie i medzi našimi občanmi. Žiaľ nič bližšie som nezistil – možno niekto zareaguje na tento článok. No možno po 70 rokoch by bolo zaujímavé obnoviť filatelistický život v našej obci. Viem minimálne o
troch zberateľoch a myslím si, že bude ich i viac a možno budú i noví záujemcovia (i z radov detí a mládeže).
Preto taká iniciatíva z mojej strany: Kto zbiera poštové
známky alebo má o to záujem, tak nech sa bližšie informuje na našej fare. A nakoľko už tiež dlhšie vediem
kresťanskú filateliu na Slovensku, tak dávam do pozornosti i internetovú stránku www.svgabriel.sk, kde sa
môžete bližšie zoznámiť s prácou kresťanských filatelistov ako i s akciou „známky na misie“, ktorú sme už
úspešne rozbehli i v našej farnosti.

Už dlhé roky sa zaujímam o
filateliu a v časopise Bytčianska
filatelia v čísle 1/2014 som sa
dočítal, že 2.apríla 1944 bol založený klub filatelistov aj v našej
obci Trenčianska Teplá. Poprosil
som preto redaktora Bytčianskej filatelie Dr. Otta Gáťu, či by
mi o tom nemohol niečo bližšie
zistiť a on mi zo svojich archívnych poznámok napísal nasle-

dujúci článok:
70 rokov Klubu slovenských filatelistov v Trenčianskej Teplej
V období prvej Slovenskej republiky (1939 - 1945),
najmä po založení Zväzu slovenských filatelistických
spolkov 7. novembra 1943 v Bratislave, nastal značný
rozmach zakladania klubov slovenských filatelistov v
mestách i v menších obciach. Nebol mesiac, v ktorom
by sa nezaložil najmenej jeden klub filatelistov. V mesiaci apríl 1944 sa založilo viac klubov dokonca v jeden
a ten istý deň 2. apríla 1944. Boli to Kluby slovenských
filatelistov v Malackách, v Detve a v Trenčianskej Teplej. Týždeň pred uvedeným dátumom, 26. marca 1944
sa založil Klub slovenských filatelistov v Novákoch a
o necelé dva týždne neskôr 13. 4. 1944 v Tatranských
Matliaroch, 17. apríla v Starej Turej atď., atď. Skutočne,
niečo obdobné sa neudialo nikdy predtým a už vôbec
nie nikdy potom až do dnes. Naopak, stali sme sa svedkami opaku. Nevídaná priam explózia organizovanej
filatelie na Slovensku v čase prvej Slovenskej republiky vďaka ústrediu - Zväzu slovenských filatelistických
spolkov, ktoré dokázalo podnietiť rozvoj filatelistického klubového života. Aj to v širšom kontexte niečo hovorí o pomeroch na Slovensku v porovnávaní s okolitými štátmi.
Dňa 2. apríla 1944 zberatelia poštových známok,
priaznivci filatelie i predstavitelia činných spolkov v
Trenčianskej Teplej boli pozvaní na zakladajúce valné
zhromaždenie Klubu slovenských filatelistov v Trenčianskej Teplej. Medzi pozvanými boli predstavitelia
miestnych spolkov: Štefánikova spoločnosť, Spolok katolíckych žien v Trenčianskej Teplej (zast. bývalou predsedníčkou Máriou Miláčkovou), Miestny odbor Matice
slovenskej (zast. predsedom Jozefom Strakom), zástupcovia Orla a Robotníckej telocvičnej jednoty (zast.
Františkom Horákom), Z Klubu slovenských filatelistov
v Trenčíne sa zhromaždenia zúčastnili vyslaní členovia
JUDr. Vojtech Čelko a Ladislav Gáťa.
Za predsedu Klubu slovenských filatelistov v Trenčianskej Teplej bol zvolený A. Korec, za podpredsedu
E. Seichter. Za ďalších členov výboru boli zvolení do
funkcie tajomníka J. Konečný a za pokladníka R. Kopriva. V záujme získavania čo najviac výberov známok
boli zvolení dvaja správcovia kolovania: J. Mezník a J.
Hypík. Členov bolo 23. Do mesiaca septembra 1944 sa
počet členov klubu zvýšil na 38. Na schôdze do obecného domu chodili filatelisti i neorganizovaní aj z Trenčianskych Teplíc, z Dobrej a Opatovej. Schôdzok sa zú-

Ján Vallo

KLUB DÔCHODCOV
Vianočné posedenie
Dňa 4. januára 2014 sa konalo vianočné posedenie.
Zúčastnilo sa ho 76 členov klubu a 12 členov výboru.
Pozvanie prijali aj traja zástupcovia obecného úradu –
starosta obce, prednostka obecného úradu a kultúrna
referentka. O dobrú sviatočnú náladu sa postarali bratia Dobiašovi, ktorí nám zahrali do tanca.

V rámci vianočného posedenia boli odmenení jubilanti nášho klubu sladkým darčekom.
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mimoškolských súťaží a vyrábali sme „Moje najmilšie
zvieratko“ z textilu. Deti s vychovávateľkami svojou
fantáziou nešetrili a neverili by ste, čo sa všetko dá zhotoviť. Napríklad z ponožiek a PET fľašiek.
Február sa niesol v znamení fašiangov. Pekní šaškovia zdobili nástenky v škole. Nezabudli sme ani na
Valentínske srdiečka z drôtu a vlny, pekné pozdravy, či
chutné „volské oká“ v tvare srdiečka, ktoré sme upiekli
v cvičnej kuchynke. Nechýbali ani tradičné šišky, ktoré
dostali prezývku „šiška Mňam“. Tento školský rok sme
mali pyžamový karneval. Deti absolvovali módnu prehliadku, rôzne súťaže, diskotéku a na záver nasledovala poriadna papierová guľovačka. Február sme zakončili spoločným stretnutím s deťmi v Školskom klube na
Základnej škole v Trenčianskej Teplej. Spolu sme sa pozoznamovali, zahrali, porozprávali a aj občerstvili.
Marec začal prípravou na veľkonočné obdobie a
tak sme napiekli prvé medovníky, zhotovili dekoračné
predmety a z hliny vytvorili rôzne keramické ozdoby,
ktorými vyzdobíme interiér školy. Do júna nás čakajú
ešte rôzne aktivity. Už sa na ne spoločne tešíme.

Výročná členská schôdza
Dňa 22. februára 2014 sa konala výročná členská
schôdza Klubu dôchodcov, ktorej sa zúčastnilo 89 jej
členov a dvaja hostia, pán starosta Ing. Milan Berec a
prednostka OcÚ RNDr. Zuzana Sklenárová.

Po privítaní hostí a členov klubu pani predsedkyňa Petríčková predniesla Správu o činnosti klubu za
rok 2013 a tiež oboznámila s plánom na rok 2014. Pani
Pupišová predložila správu o hospodárení s finančnými prostriedkami. Potom sa slova ujal pán starosta a
oboznámil prítomných o plánovaných investičných
akciách v tomto roku.
Po otvorení diskusie a schválení plánu na rok 2014
p. Petríčková poďakovala všetkým za účasť a popriala
príjemné posedenie pri dobrom guláši a občerstvení.
					

Emília Ružičková
Vedúca vychovávateľka, ŠZŠI

KURZ STUDENEJ KUCHYNE

Tohtoročná jar prišla čoskoro. Za dverami je Veľká
noc. Čím prekvapiť šibačov?
Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve a
Obecný úrad v Trenčianskej Teplej túto dilemu vyriešili za nás.
Prišli s nápadom kurzu studenej kuchyne. Prvé
stretnutie sa uskutočnilo 12. marca 2014 a školenia
sa ochotne ujala pani Madová. Jej kreativita nadchla
všetkých účastníkov kurzu, ktorých sa schádza každú
stredu v požiarnej zbrojnici neúrekom.

Veronika Petríčková
predsedkyňa KD

AKO TEN ČAS LETÍ ...
Od Vianoc prešli tri mesiace. Čas plesov a karnevalov sa už skončil a je tu veľkonočné obdobie. Počas
týchto mesiacov sme s deťmi v Špeciálnej základnej
škole internátnej veľa zažili. Čas mimo vyučovania až
do večierky náleží vychovávateľkám. Mesiac, čo mesiac sa spolu stretávame, aby sme spravili pre naše deti
na internáte bohatý program.

Na tomto prvom stretnutí sme vyskúšali zdobenie
studených mís. Nielen ich dekorovanie, ale aj kombinovanie podľa farieb, tvaru či chutí. Účastníci boli veľmi spokojní. Tento kurz skončí približne o mesiac. Po
ňom bude možné zapísať sa na kurz teplej kuchyne.
Dúfame, že našich občanov poteší, že by sme chceli
pokračovať aj v ďalších kurzoch, ak bude zo strany občanov o tieto kurzy záujem. Plánujeme otvoriť napríklad kurz kreatívnej tvorby, kurz spoločenského tanca
a iné. Dúfame, že táto ponuka osloví občanov našej
obce a tešíme sa na ich hojnú účasť.

V januári, keď nám „ pani Zima“ nedopriala snehu,
zhotovili sme papierových trojrozmerných snehuliakov a taktiež kŕmidla pre vtáčikov. Zapojili sme sa do

Ľubomíra Hromádková, členka kultúrnej komisie
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SKAUTI informujú

Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým
tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli 31. zboru
pri jeho činnosti za rok 2013. Hlavne rodičom za pomoc pri zabezpečení tábora, chaty, Obecnému úradu
a akciovej spoločnosti Považský cukor za finančné príspevky na činnosť. Aj vďaka nim máme teraz aspoň
čiastočne, svoje materiálne zabezpečenie na tábor.

Ako každoročne sme ukončili rok
skautským večierkom. Za hojnej
účasti rodičov, sponzorov a predstaviteľov obce sa vyhodnotili najaktívnejší
skauti a skautky. Bol pripravený zábavný program, dobrá kapustnica a tanečná zábava pre všetkých zúčastnených. Nový rok sa
začal tradičným zborovým školením vodcov a hodnotením roka 2013. Vydala sa výročná správa a vykonala
sa každoročná registrácia. Na rok 2014 registrujeme 97
členov zboru. Z toho je 78 detí a mládeže. Do zboru
patrí aj oddiel v Omšení a v Slatine nad Bebravou.
Počas jarných prázdnin zbor uskutočnil akciu na
chatu na Vlčom Vrchu, časť obce Horná Súča. Deti
si vyskúšali hru Boyard a bola pripravená aj Valentínska párty. Počas pobytu na chate, starší skauti natočili krátky film. Mali možnosť vyskúšať si svoje herecké
schopnosti a naučiť sa pripraviť si scénu a napísať scenár. Film s názvom Love sa vydaril a má veľký úspech
v zbore.
V nedeľu 26. februára 2014 sa v Omšení konala oslava sviatku Dňa sesterstva . Zúčastnili sme sa skautskej omše a pokračovali v kultúrnom dome krátkym
programom a súťažami.
Niektorí členovia zboru sa podieľali na príprave
tohtoročných fašiangov a pochovania basy v električkovom depe. Myslím, že kapustnica bola aj toho roku
výborná. Veď sa minulo skoro 90 litrov. Zatiaľ toľko z
tohtoročnej činnosti.

Dúfam že aj v tomto roku sa nám podarí splniť svoje plány a že naši skauti a skautky budú napredovať v
skautskej praxi, zručnostiach a vzdelávaní.

Stanislav Vyhlídal, vodca 31. zboru

Skautský mažoretkový súbor Ladies
Naše mažoretky sa vo februári a v
marci zúčastnili troch vystúpení.
15.2.2014 naše Juniorky už po druhý
krát otvárali Školský ples na základnej
škole v Trenčianskej Teplej, na ktorom
sa predstavili s duom a mini formáciou GEISHA.
Dňa 23. februára 2014 Juniorky vystúpili na oslavách Dňa sesterstva v Omšení. Na týchto oslavách sa
predstavili s mini formáciou GEISHA a s duom Veroniky
Vankovej a Veroniky Stískalovej.
Dňa 1. marca 2014 sme boli pozvané na otváranie 9. skautského plesu v Hornom Srní. Tohto vystúpenia sa zúčastnili všetky naše dievčatá. Vystúpili sme s
veľkou formáciou PÁRTY, mini formáciou GEISHA a už
spomínaným duom. Naše dievčatá mali možnosť po
prvý krát vystúpiť pred takým veľkým počtom ľudí, aký
bol na tomto plese. Tréma bola v každej z nás. Všetky
sme toto vystúpenie zvládli tak ako treba s precíznosťou, ľahkosťou a hlavne na plno.

Skautské mažoretky sa Vám predstavia vlastným
príspevkom. Čo nás ešte čaká v tomto roku? Už niekoľko rokov spolupracujeme s nadáciou Liga proti rakovine pri príležitosti „Dňa narcisov“ . Tento deň pripadá
na 11. apríla 2014. Najdôležitejšou udalosťou je skautský tábor, ktorí tento rok pripravujeme na táborisku
Mojtín, začiatkom letných prázdnin. Taktiež starší skauti a skautky sa zúčastnia aj medzinárodného stredoeurópskeho podujatia Jamboree 2014 v ČR. Tu je možnosť spoznať skautov z iných štátov a zdokonaliť sa v
komunikácii v angličtine. Spoznať ich kultúru, nadviazať priateľstvá. Určite to prináša osoch pre zúčastnených. Koncom augusta sa zúčastníme aj na turistickom
pochode za poznávaním krás Slovenka a to cestou Slovenským rajom. Okrem týchto hlavných podujatí organizujeme ďalšie svoje pravidelné aktivity. Pokračujeme
v spolupráci zo ŠZŠI a z ostatnými spoločenskými organizáciami v obci.

V týchto dňoch sa naše Juniorky usilovne pripravujú na ich prvú súťaž MERCI POHÁR, ktorá sa uskutoční
12. apríla 2014 v Záhorskej Vsi.
Dominika Mojžišová
vedúca súboru
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Odpadové hospodárstvo

v kancelárii č. 1 na základe občianskeho preukazu
odovzdať rôzny odpad do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených vo dvore obecného úradu.
Je na nás všetkých ako budeme nakladať s odpadom a hlavne dôsledne separovať jednotlivé komodity
a tým znižovať tvorbu a množstvo komunálneho odpadu a udržiavať čistotu a poriadok v celej obci.

V obci Trenčianska Teplá zabezpečuje komplexné služby nakladania s odpadmi, ktoré zahŕňajú zber,
vývoz a zneškodnenie komunálnych odpadov, veľkoobjemových kontajnerov, triedených odpadov, nebezpečných odpadov a biologicky rozložiteľných odpadov
firma Marius Pedersen, a. s., Trenčín, ktorá zabezpečuje
vývoz na skládky odpadov Borina Ekos Livinské Opatovce a Kopaničiarska odpadová spoločnosť – skládka
Kostolné.

Kompostovanie
Prečo by sme mali kompostovať? Je to ekologické
a zároveň ekonomické. Z celkového odpadu, ktorý človek vyprodukuje za rok, tvorí organický odpad približne 45%. Ten vyhadzovať nemusíme, naopak, môžeme
ho opäť efektívne využiť. Ak nekompostujeme, musíme platiť za odvoz a likvidáciu odpadu. V tom horšom
prípade vytvárame čierne skládky.
Kompostovanie je riešenie, ktorým zabraňujeme
vzniku ďalšieho odpadu a z hľadiska životného prostredia je jednou z najprirodzenejších foriem recyklácie. Zužitkovaním bioodpadu získavame kvalitné hnojivo, bez nakupovania drahých priemyselných
výrobkov.
Na Slovensku, ale aj v Čechách má kompostovanie
veľkú tradíciu, dokonca oveľa väčšiu, ako v ostatných
krajinách. Kompostovali naši prarodičia a dnes sa o to
začíname znovu zaujímať. Tradičný spôsob kompostovania v hnojiskách a jamách postupne vystriedalo moderné a funkčnejšie riešenie – kompostovanie v kompostéroch, pretože ľudia v ňom vidia veľmi veľký prínos.
Kompostér sa plní zhora, najčastejšie posekanou
trávou, odrezkami stromov a kríkov, kuchynským odpadom, zbytkami ovocia a zeleniny. Do kompostéra
nepatrí mäso a mliečne výrobky. Všetko by malo byť
len rastlinného pôvodu. V spodnej časti kompostéra
sa vytvára čerstvý kompost, ktorý môžeme postupne
odoberať a využívať v záhrade.
V hnojisku, ktoré má na záhrade väčšina ľudí, trvá
spracovanie bioodpadu minimálne rok. Kompostér
tým, že udržuje teplotu a vlhkosť, túto dobu skracuje
až o tretinu. Navyše nevyžaduje takú veľkú starostlivosť ako bežné kompostovanie v hnojiskách.
Takto získané kvalitné, prírodné hnojivo, o ktorom
môžeme s istotou povedať, že neobsahuje žiadne chemikálie, zúrodňuje pôdu a je vhodné aj pre izbové rastliny.
Kompostovanie: tradícia v modernom ponímaní

V roku 2013 obec vyprodukovala spolu 1 341,30 t odpadu:
Por.

Názov odpadu

číslo

podľa Katalógu odpadov

Množstvo
odpadu
v tonách

1.

Zmiešané obaly

0,85

2.

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

2,65

3.

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

26,00

4.

Zemina a kamenivo

6,12

5.

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

11,80

6.

Papier a lepenka

38,73

7.

Sklo

36,17

8.

Šatstvo

5,40

9.

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0,01

10.

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

1,00

11.

Oleje a tuky

1,80

12.

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné
časti

1,78

13.

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia

0,90

14.

Plasty

28,17

15.

Biologicky rozložiteľný odpad

0,36

16.

Zmesový komunálny odpad

976,12

17.

Objemový odpad

203,44

V obci je vytvorených 15 stanovíšť na separovaný zber:
Komodita
Papier

Počet
zberných
Stanovištia zberných nádob
nádob
7
ul. A. Hlinku, Mayerova, SNP, Revolučná, Podhájska , m. č. Dobrá

Plasty

23

Sklo

14

ul. A. Hlinku, Cukrovarská, Krížová, Ľ. Štúra, Mayerova,
M. R. Štefánika, P. O. Hviezdoslava, Podhájska, Revolučná, SNP,
Železničná, Príles, m. č. Dobrá
ul. A. Hlinku, Ľ. Štúra, Mayerova, Podhájska, P. O. Hviezdoslava,
Revolučná, SNP, Príles, m. č. Dobrá

Termíny
rozmiestnenia
Obec
Trenčianska

Ulice rozmiestnenia
Teplá vytvára
veľmi dobré pod31. 3. 2014 -na
pondelok
M. R. Štefánika, P. O.čistoty
Hviezdoslava, a
Revolučná
mienky
zabezpečenie
poriadku v obci
umiestňovaním
veľkoobjemových
kontajnerov pra1. 4. 2014 - utorok
Hrádky,
Podhájska, SNP
videlne
každý
prvý
pracovný
deň
v
mesiaci v počte
2. 4. 2014 - streda
Partizánska, Revolučná, Príles
troch kusov. Vo väčšom rozsahu bývajú rozmiestňova3. 4. 2014 - štvrtok
Cukrovarská, Mayerova, m. č. Dobrá
né veľkoobjemové kontajnery po jednotlivých uliciach
v rámci jarného a jesenného upratovania a tiež každoročne obec na jar a na jeseň organizuje zber nebezpečných odpadov. Na separovaný zber (papier, plasty a
sklo) sú vytvorené v obci stabilné stanovištia. Občania
majú taktiež možnosť po ohlásení na obecnom úrade

Referát odpadového hospodárstva OcÚ
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2010, zaväzuje členské štáty Európskej únie pri tvorbe
politických rozhodnutí, týkajúcich sa sociálnej politiky,
apelovať zvýšený dôraz na boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a marginalizácii niektorých sociálnych
skupín zo spoločnosti. Uvedený aspekt však dopĺňa
princípy zásluhovosti a subsidiarity, ktoré vstúpili do
platnosti počas reformy sociálnej sféry už v roku 1989.
Veľmi veľa občanov Slovenskej republiky stále očakáva, že štát sa postará o všetkých svojich občanov, čo je
však už v rozpore s prijatými zásadami subsidiarity a
zásluhovosti, ktoré pojednávajú o zodpovednosti každého živého člena v spoločnosti za svoj život. Štát na
jednej strane stále zostáva hlavným garantom sociálneho zabezpečenia, no na strane druhej sa snaží apelovať na ľudí, aby sa sami začali zaujímať o to, ako žijú a
hľadať spôsoby, ktoré by im pomohli sa lepšie adaptovať v spoločnosti, a v konečnom dôsledku by viedli aj
k zvyšovaniu ich sociálneho statusu. Jednotlivé prvky
pomoci, ktorú štát v tejto oblasti ponúka voči svojim
občanom sú napríklad kurzy na zvyšovanie kvalifikácie
a vzdelávania, rôzne druhy príspevkov, ktoré majú ľudí
naďalej motivovať pracovať, prípadne opätovne vytvárať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných.
V tomto kontexte sa stále prejavuje priama závislosť
mnohých ľudí od sociálneho systému, kedy desaťtisíce
obyvateľov Slovenskej republiky pokladajú poberanie
sociálnych dávok za svoj jediný a trvalý príjem.
Hlavný cieľ sociálnej politiky na Slovensku teda
spočíva v dlhodobom časovom horizonte, vo vytváraní priaznivých životných podmienok a postupnom
prechode od závislosti na sociálnom systéme k individuálnej a rodinnej samostatnosti, ako aj efektívnejšej
kontrole sociálneho systému, nielen zo strany štátnych
inštitúcii, ale aj organizácii tretieho sektora a samotných občanov.

Sociálna politika ako produkt občianskej spoločnosti
Každá spoločnosť sa vyznačuje určitými znakmi,
ktoré determinujú vývoj jednotlivých štátov. Niektoré
spoločnosti sú vytvárané výhradne s použitím násilia,
ako hlavného faktora pri upevnení politickej moci. Na
druhej strane však rozoznávame tie štáty, ktoré svoju
existenciu legitimizujú prostredníctvom funkčnej spoločnosti. Áno, sú to ľudia, ktorí dokážu ovplyvniť proces vývoja modernej občianskej spoločnosti prostredníctvom zvyšovania svojho záujmu na rozhodovaní
o veciach verejných, a takisto sa aktívne zapájajú do
všetkých oblastí spoločenského života. Je to práve termín ,,social“, ktorý charakterizuje ľudí ako spoločenské
tvory. Táto oblasť sa teda prioritne dotýka sociálnej politiky, ako jedného typu verejnej politiky, ktorú štátna
moc uskutočňuje.
V rámci sociologického prístupu sa do popredia
záujmu nedostáva dôležitosť inštitúcii, ale predovšetkým jednotlivcov, ktorí spoločnosť a jej hodnoty kreujú. Dôležitou úlohou je, aby občania získali dostatočný priestor pre pracovné a sociálne aktivity, a zároveň
by Ústava mala garantovať občanom nielen ich povinnosti, ale aj sociálne istoty. Zámer štátu teda spočíva
v trvalom rozvoji jednotlivých sociálnych skupín ako
celku. Sociálna politika ako súčasť hospodárskej politiky, ktorá odráža ekonomickú realitu daného štátu, sa
do popredia záujmu občanov dostala až po roku 1989,
kedy dochádza k uskutočneniu zásadných spoločenských zmien na Slovensku. Demokratizácia, pluralita a
privatizácia vytvorili základy nového sociálneho systému na Slovensku. Ak by sme sa snažili charakterizovať
samotnú podstatu sociálnej politiky, môžeme ju označiť ako ,,súbor aktivít a opatrení, ktoré cieľavedome
smerujú k rozvoju človeka, spôsobu jeho života, zlepšovaniu životných podmienok obyvateľov, k zabezpečeniu sociálnej suverenity, či bezpečia v rámci daných
politických a hospodárskych možností krajiny“.
Medzi hlavné ciele sociálnej politiky teda možno radiť predovšetkým motiváciu pracovať u tých občanov,
ktorí sa nachádzajú v produktívnom veku, a zároveň
vytvárať efektívny systém sociálnej ochrany, ktorá dokáže poskytnúť dostatočnú pomoc voči tým občanom,
ktorí sa v prípade neľahkej sociálnej situácie ocitnú v
stave hmotnej núdze, prípadne sú životne odkázaní na
pomoc štátu. Takto sa uplatňuje princíp sociálnej spravodlivosti a solidarity v praxi. Jednotlivé oblasti sociálnej politiky sa v súčasnosti dotýkajú napríklad rodinnej a vzdelávacej politiky, politiky zamestnanosti a
nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, politiky
bývania, prípadne princípov sociálnej ochrany vybraných skupín obyvateľstva, ako sú dlhodobo nezamestnaní, zdravotne postihnutí občania, či seniori.
Konkrétne spôsoby tvorby sociálnej politiky na
Slovensku pozostávajú zo zlúčenia princípov sociálnej ochrany na národnej, ako aj európskej úrovni. Lisabonská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti v roku

PhDr. Tomáš Habánik

Informácie referátu stavebného úradu.
Od 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 506/2013
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“ ). Zmena sa týka najmä § 47
ods. 4, kde došlo k podstatným zmenám a ktorým sa
určujú dreviny, na ktoré nie je potrebný súhlas orgánu
ochrany prírody.
Podľa §47 ods. 4 zákona súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
1. za hranicami zastavaného územia obce na stromy s
obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm
nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m²,
2. v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom
kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou
a súvislé krovité porasty do 10 m²,
3. na dreviny rastúce v ovocných sadoch a lebo záhradách,
4. pre bezprostrednom ohrození zdravia alebo života
človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej
škody na majetku,
5. ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
6. ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že
výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie
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starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany
prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa
drevina nachádza,
7. na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2
8. na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom
a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných
drevín,
9. ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do
biotopu európskeho významu alebo biotopu národného
významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa §6 ods. 2

Knihy zakúpené do Obecnej knižnice v roku 2013
Pre dospelých:
autor:
názov diela:
Bednarič Ján
Demitra 38
Carlson Richard
Netrápte sa pre maličkosti
Coelho Paulo
Veronika sa rozhodla zomrieť
Cornwellová Patricia Posledný prístav; Červená hmla
Dán Dominik
Kožené srdce;
Kráska a netvor; Uzol
Demitrová Mária
P. D. 38
Dirieová Waris
Púštny kvet; Svitanie nad púšťou;
Deti púšte;
Čierna žena,biela krajina
E. Matkin Maxim
Mužské interiéry; Nie na ústa
Fartelová Marta
Črepiny spomienok
Christie Agatha
Vražda na golfovom ihrisku;
Vraždy podľa abecedy
James E. L.
Pätdesiat odtieňov sivej;
Päťdesiat odtieňov temnoty
Jonasson Jonas
Storočný starček, ktorý vyliezol
z okna a zmizol
Kamenec Ivan
Slovenský štát v obrazoch
1939 - 1945
Keleová- Vasilková Liek na smútok; Tá druhá
Krištofíková Adriana Ako chutí voda
Lacika Ján
Najkrajšie diela prírody a človeka,
1000 zaujímavostí Slovenska
Meyerová Stephenie Nov; Zatmenie
Nagyová Džerengová Petra Ide o život
Nesbo Jo
Zrada; Diablova hviezda;
Snehuliak; Pancierové srdce
Plaček Miroslav;
Bóna Martin

Ten kto chce vyrúbať dreviny podľa bodu 4. a 5. je
v zmysle zákona povinný túto skutočnosť pred plánovaným vykonaním výrubu písomne oznámiť orgánu
ochrany prírody, ktorým je podľa novely zákona od
01.01.2014 Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, Trenčín.
V zmysle bodu 3. novely zákona nemusia občania
žiadať obec o výrub v súkromných sadoch a záhradách. Pre výruby na verejných priestranstvách platí
bod 2. novely zákona.
Konania, ktoré začali a neboli ukončené právoplatným rozhodnutím budú dokončené podľa zákona
platného od 01.01.2014 ( § 104b ).
Ing. Miroslava Gajdošíková, SÚ OcÚ

Obecný úrad Trenčianska Teplá

oznamuje občanom, že v dňoch
28. 5. 2014 (streda) v čase od 7,30 – 17,00 hod.
29. 5. 2014 (štvrtok) v čase od 7,30 – 15,00 hod.
30. 5. 2014 (piatok) v čase od 7,30 – 12,00 hod.
sa uskutoční

Encyklopédia slovenských hradov

Potterová Alexandra Kto je to dievča;
Daj si pozor na želania
Quick Matthew
Terapia láskou
Sasková Lucia
Zlatokopka
Silva Daniel
Padlý anjel
Steel Danielle
Sklamanie
Šulajová Zuzka
Džínsový denník 3
Tornielli Andrea
Jorge Mario Bergoglio
- František pápež chudobných
Urbaníková Eva
Za facku; Maj ma rád
Van der Holland Tina Shalom Kronika zvláštneho manželstva
Pre deti:
autor:
názov diela:
Heribanová Tamara Misia Eva, prísne tajné
Kinney Jeff
Denník odvážneho bojka 1
Kinney Jeff
Denník odvážneho bojka 2
Kinney Jeff
Denník odvážneho bojka 3
Kinney Jeff
Denník odvážneho bojka 4
Mičová Zuzana
Maľované riekanky
Pavlovič Jozef
Deduško Večerníček
Pechová Ladislava;
Hamar Juraj
Najkrajšie slovenské hádanky
Štefánková Mária Veľká kniha riekaniek
Wilsonová Jacqueline To najhoršie na mojej sestre

vo dvore Obecného úradu v Trenčianskej Teplej
a vo dvore Starej školy v m. č. Dobrá

zber nebezpečných odpadov

- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
(obaly od farieb, lakov a pod.)

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

(neónové trubice, výbojky, fotoblesky, úsporné žiarivky)

- vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky)

- oleje a tuky

(motorové oleje, ropné látky)

- batérie a akumulátory

(olovené batérie a akumulátory)

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia

(televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kopírovacie zariadenia,
telefóny, práčky, umývačky riadu, elektrické sporáky,
mikrovlnné rúry, fritézy, hriankovače, kávovary, mlynčeky)

Zuzana Sklenárová ml.,
referent Obecnej knižnice
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PZ SR informuje

výrobky ponúkané inzertnými portálmi, aby si radšej dohodli stretnutie, tovar si pozreli, skontrolovali a ak je všetko v poriadku až potom za tovar zaplatili. V takýchto prípadoch sa nedočkavosť a tzv. zaručene výhodná cena,
ktorá býva aj o ½ nižšia neopláca, záujemca nielenže
nemá tovar, ale príde aj o peniaze, ktoré dostať späť od
páchateľov takýchto skutkov je takmer nemožné. Opatrnosť sa v takýchto prípadoch vždy vypláca.
PZ SR ešte týmto žiada všetkých občanov Trenčianskej
Teplej, aby neboli ľahostajní, ak sú svedkami páchania nejakého trestného činu alebo priestupku / krádeže vlámaním, výtržností, dopravnej nehody, alebo iných skutkov
/ aby páchanie takéhoto deliktu ihneď a bez meškania
oznámili na číslo 158. Samotné vyšetrovanie takejto trestnej činnosti je bez aktívnej pomoci občanov / nielen poškodených / zložité a zdĺhavé. Za spoluprácu vám ďakujeme.

§§§ Dostal chuť na alkohol, neskôr ho lákalo odstavené
vozidlo §§§
Dňa 8.1.2014 J.B. z Trenčianskej Teplej pravdepodobne
dostal chuť na alkohol, preto vo večerných hodinách preliezol v Trenčianskej Teplej na ulici Žilinskej 3 metre vysoké oplotenie potravín BONA, vošiel do vnútra objektu k
nakladacej rampe, ku poukladaným prepravkám s prázdnymi fľašami, kde hľadal alkoholické nápoje, nakoľko tam
žiadne fľašky s alkoholom nenašiel z miesta činu odišiel.
Za skutok mu bolo vznesené obvinenie za prečin Krádeže
podľa § 212 ods.2a) Tr. zákona spáchaného v štádiu pokusu.
Tomu istému páchateľovi sa asi málilo, tak dňa
31.01.2014 v čase o 19.00 hod. prišiel k odparkovanému
osobnému motorovému vozidlu zn. FIAT Tipo, ktoré bolo
odparkované na ulici Železničnej v Trenčianskej Teplej,
nezisteným spôsobom a predmetom otvoril uzamknuté
vozidlo z ktorého odcudzil rôzne veci v hodnote 165,-€,
ako aj poškodil vnútorné zariadenie a vybavenie vozidla.
Skutkom spôsobil majiteľovi vozidla z Dubnice nad Váhom škodu v celkovej výške 790,-€. Keďže J.B. opakovane
páchal trestnú činnosť bol na neho policajtmi spracovaný
návrh na umiestnenie do väzby, ktorý sudca OS Trenčín
akceptoval a osobu umiestnil do väzby.
UPOZORNENIE
Policajný zbor upozorňuje vzhľadom k množiacim sa
prípadom podvodov hlavne prostredníctvom rôznych
inzertných internetových portálov, aby občania dbali na
zvýšenú opatrnosť pri kúpe takéhoto tovaru, výrobkov a
služieb. Na Slovensku sa čoraz častejšie vyskytujú prípady, kde skúsený páchateľ ponúkne na predaj prostredníctvom portálu BAZOS.SK napr. kvalitný mobilný telefón,
väčšinou ho predstaví ako nový, zabalený a aby pritiahol
čo najviac záujemcov ponúka ho za cenu niekedy aj o ½
nižšiu ako spomínaný model možno zakúpiť v predajni.
Samozrejme záujemcovia sa len tak hrnú, no keď im predávajúci vysvetlí podmienky predaja veľa od zamýšľanej
kúpy upustia. Stále však ostane mnoho ľudí, ktorých láka
nízka cena tovaru / v tomto prípade mobilného telefónu,
alebo vstupeniek na zaujímavý koncert, alebo festival......
/ a pristúpia na samotnú hru inzerenta. Tá spočíva v tom,
že záujemca o tovar vždy po telefonickej, alebo mailovej
dohode zašle na zadané číslo účtu určitú sumu / niekedy
viac ako 50 % z ceny / ako zálohu za telefón, alebo iný tovar s tým, že inzerujúci mu sľúbi, že tovar - napr. telefón,
hneď zašle dobierkou na adresu záujemcu, ktorý pri prebratí zásielky zaplatí zostatok dohodnutej ceny. Po prevode zálohy - finančnej čiastky na dopredu dohodnutý účet
sa však predávajúci odmlčí, nedvíha telefón, nereaguje na
SMS správy a ani na maily. Samozrejme že samotný predmet predaja - telefón, vstupenky, alebo iný tovar sa k záujemcovi nikdy nedostane, stáva sa obeťou dobre vymysleného podvodu, ktorého objasňovanie je zo strany polície vždy problematické, nakoľko predávajúci nikdy kupujúcemu neprezradí svoju pravú identitu. Bankový účet
ako aj telefón z ktorého komunikoval má zriadený na tzv.
bieleho koňa, bydlisko a meno, ktoré možno uviedol pri
rozhovore zo záujemcom je taktiež vymyslené.
Preto apelujem na všetkých občanov, hlavne mladých
ľudí, ktorý sa stávajú najčastejšie obeťami takýchto podvodov, aby nikdy neposielali finančné zálohy za takýto
podozrivo lacný tovar. Ak majú záujem o pomerne lacné
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VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V OBCI TRENČIANSKA TEPLÁ
DŇA 15. MARCA 2014
OKRSOK
Č.
1.

ZAPÍSANÍ
VYDANÉ
ODOVZDANÉ
VOLIČI
HLASOVACIE HLASOVACIE
LÍSTKY
LÍSTKY
1 168
476
476

NEPLATNÉ
LÍSTKY

PLATNÉ
LÍSTKY

3

473

2.

870

391

391

2

389

3.

807

366

366

1

365

4.

526

255

255

1

254

3 371

1 488

1 488

7

1 481

SPO LU

Percento účasti: 44,14 %

UMIESTNENIE KANDIDÁTOV

okrsok okrsok okrsok okrsok
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4

KANDIDÁTI

BÁRDOS Gyula

1

1

1

BEHÝL Jozef, Mgr.

3

3

1

ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr.

8

1

6

FICO Robert, doc. JUDr., CSc.

145

121

107

FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS

3

2

3

84
2

HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr.

10

22

16

10

JURIŠTA Ján, PhDr.

4

2

6

4

KISKA Andrej, Ing.

125

71

80

44

KŇAŽKO Milan

60

43

34

12

MARTINČKO Stanislav

1

MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrS c.

3

3

MEZENSKÁ Helena, Mgr.

12

13

11

7

PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., PhD.

102

110

103

81

ŠIMKO Jozef, JUDr.

DŇA 29. MARCA 2014
OKRSOK
Č.
1.

ZAPÍSANÍ
VYDANÉ
ODOVZDANÉ
VOLIČI
HLASOVACIE HLASOVACIE
LÍSTKY
LÍSTKY
1 172
588
588

NEPLATNÉ
LÍSTKY

PLATNÉ
LÍSTKY

5

583

2.

868

430

430

3

427

3.

797

421

421

4

417

4.

535

338

338

3

335

3 372

1 777

1 777

15

1 762

SPO LU

Percento účasti: 52,70 %

UMIESTNENIE KANDIDÁTOV

12

KANDIDÁTI

okrsok
č. 1

okrsok
č. 2

okrsok
č. 3

okrsok
č. 4

spolu
obec

PORADIE

FICO Robert, doc. JUDr., CSs.

252

213

176

155

796

2

KISKA Andrej, Ing.

331

214

241

180

966

1

TEPLANSKÝ OBČASNÍK
PRÁVNICKÉ OKIENKO
Plán kultúrnych podujatí obce
Najdôležitejšie zmeny v právnych predpisoch
Minimálna mzda – v hrubom:
				
352,00 € mesačne
Minimálna mzda – v čistom:
				
304,84 € mesačne
Príspevok pri narodení dieťaťa:
				
829,86 € /prvý až tretí pôrod/
Príspevok pri narodení dieťaťa:
				
151,37 € /štvrtý a ďalší pôrod/
Rodičovský príspevok: 203,20 €
Prídavok na dieťa:
23,52 €
Životné minimum:
198,09 €
				
/pre 1 plnoletú osobu/
Životné minimum:
138,19 €
				
/pre 2 plnoletú osobu/
Životné minimum:
90,42 € /nezaopatrené dieťa/
Minimálna výška výživného:

				

27,13 € mesačne

Oddĺženie - spôsob ako sa zbaviť svojich dlhov !!!
Vážení občania, žijeme v dobe, ktorá so sebou prináša rôzne finančné úskalia, ako napríklad splácanie
dlhov, ktoré napriek maximálnemu úsiliu neustále narastajú.
Ako východisko z nepriaznivej situácie môže poslúžiť tzv. osobný bankrot za splnenia nasledovných predpokladov:
1. Ste fyzická osoba – nepodnikateľ - ktorá je platobne neschopná (má viac ako jedného veriteľa a nie
je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok)
2. Váš majetok musí mať hodnotu minimálne 1
659, 70 € - v akejkoľvek forme
Návrh sa podáva na okresnom súde v sídle kraja, v
obvode, ktorého máte ako dlžník svoje bydlisko (Okresný súd Trenčín). Ešte pred podaním návrhu na osobný
bankrot na príslušnom súde, je potrebné zaplatiť na
účet súdu preddavok na odmenu a výdavky správcu
vo výške 663,88 Eur.
V uznesení o povolení oddlženia súd ustanoví
správcu, rozsah právnych úkonov, na ktoré budete potrebovať súhlas a výšku peňažných prostriedkov, ktoré
budete musieť odvádzať počas skúšobného obdobia
(3 roky).
Pokiaľ si budete riadne plniť svoje povinnosti počas
skúšobného obdobia, súd po jeho uplynutí rozhodne o
Vašom oddlžení, čím dôjde k vyrovnaniu všetkých Vašich doterajších dlhov a Vy môžete začať nový život bez
záväzkov.

JUDr. Slavomíra Propperová
poslankyňa OZ

apríl – december 2014

23. apríla 2014
30. apríla 2014
18. mája 2014
21. septembra 2014
		
22. októbra 2014
		
5. decembra 2014
14. decembra 2014

OSLOBODENIE OBCE
TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA
DEŇ MATIEK
OSLAVY 130. VÝROČIA VZNIKU
DHZ, HODY
STRETNUTIE JUBILUJÚCICH
DÔCHODCOV
VÍTANIE MIKULÁŠA
VIANOČNÝ KONCERT

Trenčianska elektrická železnica, n.o.
tak ako v roku 2013 pripravuje pre svojich priaznivcov na nasledujúce obdobie zaujímavé podujatia
na ktoré Vás srdečne pozýva.
Príďte sa spolu s nami zabaviť, zaspomínať si na
časy, kedy električka každodenne premávala a stráviť
tak príjemný deň s električkou podľa nasledovného
rozpisu:
20.04.2014
Veľkonočnú električku
/ jazdy budú sprevádzané účinkujúcimi v krojoch a
budú znieť tóny a spev folklóru/
03.05.2014
Sväto Floriánsku električku
/ pre túto akciu budú pripravené zaujímavé exponáty historických hasičských vozidiel, techniky
a predvádzanie zásahu vyprosťovania zranených
osôb z automobilu a hasenie požiaru auta /
31.5.2014
Deň detí s električkou
/ pre deti budú pripravené zaujímavé súťaže a
atrakcie a sprievodný program s prekvapením /
5. a 6.7.2014
105 rokov prevádzky na trati
T. Teplá – T. Teplice / dvojdňové oslavy spojené so
zaujímavým sprievodným programom a účasťou
historických autobusov a automobilov /
02.08.2014
Hudobná električka
/ tieto jazdy budú sprevádzané hudbou a to aj s
využitím akustiky budovy depa električiek /
21.09.2014

Hodová električka

26.10.2014
		

Vznik samostatného československého štátu /1918/

29.11.2014

Mikulášska električka

20.12.2014

Predvianočná električka

Sprievodný program pri niektorých akciách nie je
uvedený, nakoľko akcie sú ešte časovo vzdialené a
môže sa ešte zmeniť. Bližšie informácie nájdete na
našej internetovej stránke www.trezka.net

Teplanský občasník – vydáva Obecný úrad, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 00312045, www.trencianskatepla.sk. Administrácia a inzercia: Obecný úrad Trenčianska Teplá: obecnyurad@trencianskatepla.sk, tel. 032/6591 311. Zodpovedný: referát kultúry OcÚ Mgr. Zuzana Janišová,
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FAŠIANGY V NAŠEJ OBCI

