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Namiesto detektívky komédia

V rámci Literárnej jari sa uskutočňuje množstvo zaujímavých besied, workshopov a talk show. Jedným zo
zaujímavých momentov bolo divadelné predstavenie, ktoré sa konalo poslednú aprílovú nedeľu. Mestské
trenčianske divadlo malo odohrať hru na motívy Agathy Christie s názvom A tak nezostal žiaden v hlavnej
úlohe s rodákom Petrom Trníkom. Bohužiaľ, v deň vystúpenia jeden z hlavných predstaviteľov hry ochorel
a namiesto detektívky sa konala komédia. Mastný hrniec Júliusa Barč-Ivana nenechal ani jedny ústa bez
smiechu. Do posledného miesta zaplnená sála v Dome speváckeho zboru slovenských učiteľov sa zabávala na výkonoch hercov i ľudskej pretvárke, pokrytectve a pätolízačstve.

Prvý máj
turisticky i kultúrne

Alphorny
v Trenčianskych Tepliciach

Už niekoľko rokov sa na prvého mája koná
organizovaný výstup na vrch Klepáč. Je
skvelé, že sa ho zúčastňujú naši občania,
ale aj množstvo kúpeľných hostí a turistov
z okolia. Tento rok výstupu počasie naozaj
prialo a opekanie slaninky ako aj zdobenie
symbolického prvomájového stromu bolo
sprevádzané príjemnými slnečnými lúčmi.
Turistický výstup však nie je pre každého.
Tí, ktorí túžili viac po kultúre, mohli ju
zažiť popoludní na Kúpeľnom námestí.
Piesne v podaní Moniky Ližbetin vykúzlili
príjemnú atmosféru sviatočného dňa.

Pri príležitosti 160. výročia narodenia Aurela Stodolu, slovenského fyzika, technika, zakladateľa teórie parných
a plynových turbín a pedagóga, sa jeho nadšenec Miroslav
Šuvada spolu so skupinou alphornistov Kaisten zo
Švajčiarska
rozhodli
zorganizovať
sériu
koncertov.
V Trenčianskych Tepliciach boli naplánované tri koncerty.
Prvý sa konal v sobotu 4. mája v Kursalone, druhý počas
nedeľnej
omše
v rímskokatolíckom
kostole
a tretí mal byť
v
nedeľu
na
K ú p e ľ n o m
námestí.
Bohužiaľ, z dôvodu
nevhodných poveternostných
podmienok
sa
tento nekonal.
Tradičnú alphornistickú skupinu
sprevádzali
aj
slovenskí folkloristi
ako
FS
Hájiček,
FS
Machnáč,
DFS
Radosť
a
FS
Trenčan. Vystúpenie alphornistov
bolo
príjemným
o ž i v e n í m
k u l t ú r n y c h
v y s t ú p e n í
v Trenčianskych
Tepliciach.
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Výtvarníci v uliciach mesta
Na začiatok mája bolo naplánované podujatie
s názvom Výtvarný plenér – Výtvarníci v uliciach
mesta. Počasie podujatiu neprialo a umelci mohli
tvoriť len v interiéri. Podujatia sa zúčastnili výtvarníci
z regiónu, združení v klube Arte relax, konkrétne
Z d e n k a
Švihlíková, Terézia
Sárincová,
Ľ u b o m í r
Zdurienčík, Ivan
Pohanka, Tibor
Hladký, Marianna
Vrábelová,
Katarína Tomanová,
Viliam
Schmidbauer, Erika Várošová, Božena Sláviková,
Ľubica Vlková a Alena Teicherová. Na záver plenéru
sa uskutočnila pracovná vernisáž. Tej sa zúčastnila aj

primátorka mesta a v príhovore poďakovala všetkým výtvarníkom za krásne diela, z ktorých mnohé
budú zdobiť priestory mestského úradu. Príjemnú
atmosféru vernisáže umocnil aj kultúrny program zo
ZUŠ v Trenčianskych Tepliciach. Obrazy s tematikou
Trenčianskych Teplíc poskytol aj výtvarník Stanislav
Miko, ktorý sa osobne nemohol zúčastniť plenéru.
Veríme, že v druhej polovici roka výtvarníci Trenčianske Teplice znova navštívia a počasie bude priať tejto
krásnej a originálnej akcii.

Oslavy víťazstva nad fašizmom

2. svetová vojna vypukla
1. septembra 1939 napadnutím
Poľska fašistickým Nemeckom.
Ťažké útrapy vojny, do ktorých sa
zapojilo 61 štátov, prinieslo smrť
50-62 miliónom ľuďom, z toho
bolo 37 miliónov civilistov. Na
území Česka a Slovenska dosiahli
straty na životoch takmer 360 tisíc
osôb, 90 obcí bolo vypálených.
V Trenčianskych Tepliciach bola
situácia
tiež
veľmi
vážna.

Na dôstojnej
spomienke aj naši
spoluobčania
MO Matice slovenskej spolu
s inými spoločenskými organizáciami v našom meste sa 4. mája
zúčastnili
na
celonárodnej
slávnosti pri 100. výročí tragickej
smrti gen. M. R. Štefánika.
Hlavný program bol na Bradle.
Tisíce prítomných, štátni predstavitelia, prezident republiky,
predseda NR a predseda vlády SR
si uctili pamiatku pri Mohyle, kde
spočíva M. R. Štefánik, náš 1.
minister vojny Československej
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V mnohých bojoch v okolitých
lesoch padli okupanti, ale aj
partizáni. Počas oslobodzovania
vyhasli životy 111 rumunských a 5
sovietskych vojakov, 73 budov
bolo
poškodených.
Samotné
Trenčianske Teplice boli oslobodené 9. apríla, čo si uctili
v komornej atmosfére najmä
členovia ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov.

Oslavy víťazstva nad fašizmom sa konali 7. mája pri Pamätníku padlým v SNP v kúpeľnom
parku. Okrem Mesta Trenčianske
Teplice sa ho zúčastnili aj organizácie ako ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, MO
Matice slovenskej, Srbsko-slovenský spolok SLOGA, Klub Milana
Rastislava Štefánika. Akt sa usporadúva každoročne, aby ďalšie
generácie nezabudli, že súčasný
mier
stál
m n o h o
ľudských životov a mali by
sme
spraviť
všetko preto,
aby sa podobná
situácia
nikdy nezopakovala.

republiky, francúzsky generál,
vedec,
astronóm.
Hodnotný
program bol aj v Brezovej pod
Bradlom. Námestie v Brezovej
pod Bradlom sa prenieslo do čias
M. R. Štefánika. V dobových
kostýmoch sa po námestí pohybovali legionári s generálom M. R.
Štefánikom a davy prítomných sa
mohli s nimi porozprávať. Svojou
prítomnosťou
na
dôstojnej
spomienke si aj naši spoluobčania pripomenuli a uctili významnú
osobnosť nášho národa – Milana
Rastislava Štefánika.
(Mária Holičková, podpredsedníčka MO MS Trenčianske Teplice)
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Sv. Florián - patrón aj trenčianskoteplických hasičov
Úvod mája patrí tradične hasičom. Je to z dôvodu,
že slávime Sviatok sv. Floriána, patróna hasičov.
Sv. Florián sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou
na hlave, v ľavej ruke so zástavou a v pravej
s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom.
Narodil sa na
konci
3.
storočia,
za
vlády rímskeho
cisára
Diokleciána
v
Cetii,
d n e š n o m
Zeilselmaure
v Rakúsku. Stal sa vojakom, pričom neskôr dosiahol
hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii.
Podľa legendy sv. Florián zachránil istého uhliara,
ktorý spadol do ohňa. Práve odvaha, vernosť
svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením

Pestrý 11. máj

Termín 11. máj bol tento rok
celoslovensky určený na oslavu
matiek. Aby bol počas podujatia
v
Trenčianskych
Tepliciach
program pestrejší, organizátori sa
rozhodli spojiť ho s projektom Maznáčikovia,
ktorý
má
najmä
v deťoch motivovať lásku ku zvieratám a prírode. V rovnaký deň bol
však určený aj na obľúbené jazdy
svätofloriánskou
električkou
a Stretnutie cyklistických legiend
Československa. Hoci toto všetko
spojiť v jedno popoludnie sa na
prvý
pohľad
zdalo
nemožné,
napokon sa to podarilo, dokonca
veľmi úspešne.
Takmer všetky deti z Materskej
školy v Trenčianskych Tepliciach
pod vedení svojich pani učiteliek
vystúpili v úvode popoludnia.
V stánku RC Ovečka, jedného

a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána
dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.
Na 14. ročníku medzinárodnej výstavy hasičskej,
záchranárskej a zabezpečovacej techniky FirEco
2019 sa zúčastnil aj trenčianskoteplický dobrovoľný
zbor s historickým vozidlom. V prehliadke
historických striekačiek sa umiestnili na 5. mieste.
Každoročná svätá omša v rimskokatolíckom kostole
na úmysel Dobrovoľného hasičského zboru
v
Trenčianskych
Tepliciach
pri
príležitosti sviatku
sv. Floriána sa
konala
v
prvú
májovú
nedeľu.
Prítomní boli aj
zástupcovia Mesta
Trenčianske Teplice.

z hlavných organizátorov, si deti
mohli vyzdvihnúť kartičku, podľa
ktorej prešli jednotlivé stanoviská
a získavali pečiatky. To bola pomyseľná míľa, keďže stanoviská boli
roztrúsené po celom námestí. Za
absolvovanie všetkých disciplín deti
čakala sladká odmena.

Regec či Haťapka. Pretekárov
sprevádzal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Víťazom preteku sa
napokon stal Jozef Regec.
Deti zaujalo interaktívne divadelné
predstavenie Králici z klobúka. Mali
možnosť pohladiť a nakŕmiť živého
oslíka, ovečky a kozičky.

Štart exhibičného preteku Stretnutie
cyklistických
legiend
Československa
bol
zážitkom
najmä pre fanúšikov cyklistiky.
Medzi účastníkmi sa objavili skutočné hviezdy ako Smolík, Jurčo,

Trenčiansky útulok priviezol svojich
troch zverencov. Ich odchovanec,
miešanec sučka Lara, sa stala
hviezdou programu. Jej mladá, iba
15-ročná cvičiteľka Aďka ju naučila
skvelé
kúsky.
Agility
zaujalo
množstvo prítomných.

Električka v sprievode hasičských
vozidiel a atraktivitami v depe
prilákala približne 1100 cestujúcich.
Popoludnie sa pre svoju pestrosť
stalo atraktívne pre všetky vekové
kategórie.
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Vystavujúcimi čipkárkami
sú aj Tepličanky

V Novej Dubnici už viac ako 20 rokov existuje Klub
paličkovanej čipky. V minulosti sme ich dielka mohli
každoročne obdivovať vo výstavnej sieni Kursalonu.
Prvá takáto výstava sa konala už v roku 1997. V máji
tohto roka klub uskutočnil výstavu s názvom Dotyky
krásy vo vestibule Kina Panorex v Novej Dubnici. Klub
si na výuku pozýva lektorov z iných klubov, z dôvodu
vzdelávania a získavania skúseností usporadúva
zájazdy za čipkami, jeho členky sa zúčastňujú festivalov a navštevujú múzeá v jednotlivých čipkárskych
regiónoch doma aj v zahraničí.
Medzi dlhoročnými členkami klubu sú aj obyvateľky
Trenčianskych Teplíc. Najstaršou členkou je Mária
Fialová, ktorá je taktiež Tepličanka. K významnému
životnému jubileu, ktoré prednedávnom oslávila, jej
prišla zablahoželať aj primátorka Zuzana Frajková
Ďurmeková, ktorá sa otvorenia výstavy zúčastnila.
Pani Fialová sa paličkovanej čipke venuje už dlhé roky
a za toto obdobie vytvorila množstvo krásnych dielok.
Mnohé venovala svojej rodine, priateľom, niektoré má
doma, niektoré zdobia jej odev.

Prelom mesiacov máj a jún patrí
v Trenčianskych Tepliciach už
dlhodobo folklóru. Pätnásť rokov
bol hlavným organizátorom folklórne zameraného podujatia Dom
Matice slovenskej Dubnica nad
Váhom. Hoci hrozilo, že tradícia

zanikne,
napokon
sa
úlohy
pokračovateľa zhostilo občianske
združenie Generácie, o. z., ktoré
naň plynulo naviazalo a ponechalo
aj
termín
podujatia.
Spolu
s OOCRTT, Mestom Trenčianske
Teplice a Hotelom Vila Anna zorganizovalo Medzinárodné stretnutie
troch generácií. Na úvod podujatia
sa prihovorili hlavní organizátori
Milan Oravec a Alojz Špaček a aj
primátorka mesta Zuzana Frajková
Ďurmeková,
vyjadriac
vďaku
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Hasiči v Luhačoviciach

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru
v Trenčianskych Tepliciach sa už po 14. raz
zúčastnili Medzinárodného stretnutia dobrovoľných hasičov a družobných kúpeľných
miest. Stretnutie sa tento rok konalo
v Luhačoviciach. Zúčastnila sa ho aj primátorka
mesta Zuzana Frajková Ďurmeková, ktorá na
jeho zahájení vystúpila s krátkym prejavom
a ocenila dlhoročné priateľstvo zúčastnených
miest.
„Stretnutie sa koná každé dva roky,“ objasnil
Jozef Kopp, „pričom miesta stretnutia sa menia
podľa toho, ktoré mesto práve pozýva ostatné.“ Štvordňové stretnutie bolo plné výmen
skúseností. Zúčastnilo sa ho 30 hostí zo
Srbska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Fínska,
Slovenska a tohtoroční organizátori z Česka.
O dva roky sa stretnutie uskutoční v Rakúsku
a organizovať ho bude zakladateľ stretnutia
Reinhard Terzinar.

Námestie plné folklóru
po dvadsiaty raz
pokračovateľom ľudových tradícií.
V prvý deň bol program dlhší a viac
zameraný na tanečné súbory. Po
prvý raz na pôde mesta vystúpila
Malá Jasénka z partnerského
mesta Vsetín. Okrem nej zatancovali aj súbor Mladosť z Dubnice nad
Váhom a DFS Radosť z Trenčína.
Mladú krv vystriedali staršie generácie FS Seniorklub Družba
z Trenčína, fujarista Imrich Oravec
z Košíc, Tanečná skupina Machnáč
Trenčianske Teplice a Spevácka
skupina Šebeš z Vyšnej Šebastovej
so zmesou šarišských a rusínskych
piesní.

V nedeľu popoludní na Kúpeľnom
námestí vystúpili MSSk Hájiček
z
Chrenovca
Brusna,
FS

Špačinčanka zo Špačiniec, Šebeš
z Vyšnej Šebastovej a hostia
z Poľska, Hajduki z Vyžných Lapš.
Ďalší úspešný ročník podujatia je
dôkazom, že o folklór je stále
záujem zo strany staršej, ale aj
mladšej a najmladšej generácie.

Folklór sa rozozvučal aj v rímskokatolíckom kostole sv. Štefana
Kráľa v Trenčianskych Tepliciach
počas rannej nedeľnej omše.
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Vyčíňanie dlhotrvajúceho dažďa
Po dlhotrvajúcom suchu nás prekvapil dlhotrvajúci
dážď. Spočiatku sme sa mu tešili, ale nebesá akoby
nevedeli, kedy treba prestať. Vylial sa potok
v Kamenickej doline, Teplička sa valila z priehrady
Baračka po priľahlých trávnatých plochách, na sídlisku stačilo málo a vyliala by sa z koryta. Na konzumáciu nebola odporúčaná voda z vodovodu na
uliciach 17. novembra, Šrobárova, Nádražná a Červené kopanice. Aby toho nebolo málo, na jednom
súkromnom pozemku sa zosunul svah. Ohrozená tak
ostala statika cesty na Gogolovej ulici.
V súčasnosti je svah stabilizovaný. Kamerovými
skúškami kanalizácie bolo preukázané, že nedošlo
k posunu podkladu cesty. Statik povolil používať
jeden jazdný pruh cesty pre osobné motorové
vozidlá. Nákladné automobily na cestu nesmú
s výnimkou vývozu komunálneho odpadu. Pokiaľ

V jazierku uhynulo množstvo rýb
V júni viacerých návštevníkov parku určite zarazilo
množstvo uhynutých rýb v Labuťom jazierku. K uvedenej situácii sa vyjadril podpredseda MsO Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín Miroslav Karaus.
Konštatoval, že vo viacerých rybárskych revíroch na
území celého Slovenska bol zaznamenaný zvýšený
úhyn kapra rybničného. „O úhyne sme vyrozumeli
kompetentné orgány a aj dodávateľa jarnej násady
rýb. Vykonali sme odlov rýb za účelom odoslania
vzoriek a zistenia pôvodcu úhynu, v pravidelných
intervaloch realizujeme zber kadáverov spolu so
zabezpečením ich následnej asanácie asanačnou
spoločnosťou. Vzorky odobratých vnútorných orgánov ako aj kadáverov rýb sme zaslali na laboratórne
vyšetrenie do dvoch nezávislých certifikovaných
inštitúcii. Obe zhodne potvrdili u nás doteraz
neznáme a nevyskytujúce sa vírusové ochorenie
Carp edema viru CEV – tzv. spavú nemoc kaprov.“
Na CEV v súčasnej dobe neexistuje účinná medikácia. Na jej priebeh má veľký vplyv teplota vody.
Vplyvom slnečného počasia práve dochádza k jej

budú občania uvedomelí a dodržia obmedzenie,
nedôjde k deformácii cesty. Tá by spôsobila úplne
odstavenie dopravy na Gogolovej ulici. V krátkej
budúcnosti bude nutné vykonať statické podchytenie
vodorovnými pilotami, no tento proces je technologicky i finančne náročný.

ohriatiu nad 18°C, čo je hranica, kedy by sa malo
začať vírusové ochorenie zastavovať. CEV nie je pre
človeka škodlivé a postihuje výlučne kaprov, rovnako nemá ani priamy vplyv na kvalitu vody, čoho
dôkazom je aj veľmi početná prítomnosť raka riečneho v jazierku. Rak je prirodzeným bioindikátorom
kvality vody.
K uvedenej situácii sa vyjadril aj Oblastný ichtyológ
pre Západoslovenskú oblasť Dušan Hajňuk.
Z meraní, ktoré vykonal, možno konštatovať, že
voda vykazovala optimálne hodnoty pre rast
a reprodukciu kapra rybničného. Okrem CEV identifikoval aj mykózu rýb.
„Na mieste úhynu bolo spozorované atypické chovanie kaprov rybničných pod hladinou vody. Na tele
boli spozorované mykotické zmeny, tzv. povrchové
zaplesnenie rýb – saprolegniózu.“
Na uvedenú mykózu odporučil aplikovať chlórové
vápno na vodnú hladinu v dvoch intervaloch, ktoré
ju dokáže veľmi efektívne vyliečiť.
Z uvedeného môžeme skonštatovať, že ryby postihli
naraz dve ochorenia. Mykóza by mala byť vyliečená
jednoducho uvedeným vápnom. Pokiaľ bude dostatočne teplo, zastaví sa aj CEV. Kvalita vody nie je
ohrozená. Obava o raky, ktorú vyslovilo niekoľko
občanov, nie je opodstatnená. Raky na jazierku
napáda ich prirodzený predátor, vydra riečna, ktorej
tri kusy zaregistrovali rybári. Zakalenie vody je
prirodzené z dôvodu nánosu sedimentov. Kapry
hľadajú potravu v bahne, čím vodu zakaľujú. Rybári
uhynuté ryby pravidelne odstraňujú. Trápi ich však
množstvo komunálneho odpadu, ktoré z jazierka
vyťahujú
po
nedisciplinovaných
občanoch
i návštevníkoch parku.

Vyberáme z Mestského zastupiteľstva dňa 10. 6. 2019
Uznesenie č. 56/VI/2019
Mestské zastupiteľstvo schválilo žiadosť o projekt „Modernizácia hasičskej zbrojnice v Trenčianskych
Tepliciach“ (rozpočtová kapitola MV SR) so spolufinancovaním min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov z vlastných prostriedkov mesta.
Uznesenie č. 53/VI/2019
Mestské zastupiteľstvo schválilo dobrovoľnú zbierku trvajúcu do 31. 7. 2019 pre rodinu Haitlovú na
pomoc pri odstránení následkov požiarom zničeného bytu dňa 18. 5. 2019.
V júni dostali občania po prvý raz v tomto volebnom období možnosť porozprávať sa s vedením mesta na
verejnom stretnutí. Poslanci i primátorka mesta budú v podobných otvorených fórach pokračovať.
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Dejepisná olympiáda na pôde mesta
V Trenčianskych Tepliciach sa po matematickej olympiáde konal aj
11. ročník celoštátneho kola dejepisnej olympiády, nad ktorou záštitu prebrala primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková
Ďurmeková. Dejepisná olympiáda je určená žiakom základných
škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o históriu
a príbuzné vedné odbory. Je organizovaná v 4 kolách – školskom,
okresnom, krajskom a celoštátnom.
Tri dni v Trenčianskych
Tepliciach a Trenčíne
vyvrcholili
slávnostným
vyhlásením
výsledkov.
Keďže
každá podobná súťaž
je
motiváciou
detí
a mládeže niečo sa
naučiť, malo plnú podporu Mesta Trenčianske Teplice. To obohacovalo priebeh olympiády, súčasne ale
pomáhalo aj pri tvorbe
programu.

Pytagoriáda
Pytagoriáda
je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti
vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú
dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa
prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z
dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi
vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali
nižšie kolo súťaže. O tom, že ide o skutočne známu súťaž, svedčí aj
fakt, že tento rok sa konal jej 40. ročník. Zaujímavé je, že prebiehala
práve v Trenčianskych Tepliciach pod záštitou primátorky Trenčianskych Teplíc. Žiaci, študenti, pedagógovia i niektorí rodičia strávili
v našom meste dva dni, počas ktorého mali zabezpečený program.
Na súťažiacich čakali ťažké úlohy, ale tí najlepší z najlepších ich hravo
zdolali. Po vyhlásení výsledkov bol 40. ročník Pytagoriády ukončený.

JUBILANTI
( 16. 4. - 10. 6. 2019)
Vlastislav Švec
Jozef Chytil
Katarína Rothová
Júlia Porubčanová
Matilda Bellanová
Anna Tomanová
Mária Doričková
Jaroslav Goláň
Jaroslav Smolka
Mária Gáliková
Miroslava Prušková
Katarína Kostolná
Ria York
Anna Lohrová
Emília Vráblová
Brigita Petričková
Veronika Suchá
Daniela Raučinová
Pavol Slamenec
Pavel Rozvadský
Zdenko Kadlec
Brigita Blahová
Ján Petričko
Jan Grzelak
Milan Látal
Eva Bacmaňáková
Elena Gazdíková
Ivan Chyla
Mária Jakubčeková

Všetkým prajeme veľa
zdravia a príjemných chvíľ
do ďalších rokov!

NARODILI SA
(16. 4. – 10. 6. 2019)
Emma Blašková
Sára Hudecová
Tobias Ondriška
Karolína Stafa
Jakub Záruba

ROZLÚČILI SME SA
(16. 4. – 10. 6. 2019)
Gizela Cifrová
Judita Dvořáková
Paulina Gunárová
Engelbert Konečný
Pavel Nosál
Mária Pullmannová
Anna Ševčíková

www.teplice.sk
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Hrnčeku, vař!
Z kuchárskej knihy „Hrnčeku, vař!“, prinášame recept Strapaňa z okolia Vsetína. Knihu receptov
z okolia Trenčianskych Teplíc a Vsetína je možné zakúpiť si v TIKu (Hotel Slovakia).

Strapaňa
Ingrediencie:
500 g varených
zemiakov
v šupke
500 g očistených
jabĺk
1 hrnček mlieka
1 – 2 vajcia
kryštálový cukor
mletá škorica

Naša ZUŠ vychováva talenty
Ten, kto si chcel kultúrne spríjemniť upršaný predposledný májový týždeň, mohol navštíviť rímskokatolícky kostol sv. Štefana Kráľa . Základná umelecká
škola (ZUŠ) tam uskutočnila záverečný koncert
a b s o l v e n t o v.
H l a v n ý m i
aktérkami koncertu boli absolventky 4. ročníka druhej časti
1.
stupňa
základného
štúdia
Dalia
Dallol
(spev)
z triedy pedagogičky Adriany Pružincovej a Adela Vakošová
(husle) z triedy pedagogičky Ivety Pružincovej.
Vystúpilo množstvo ďalších žiakov, niektorí v sprievode pedagógov.
Ocenené boli žiačky Klára Šmátralová
(spev)

Postup:
Uvarené zemiaky ošúpeme a nastrúhame. Do druhej misy nastrúhame
očistené jablká a premiešame ich
cukrom a škoricou. Do pekáča (vystlaného papierom na pečenie alebo
vymasteného a vysypaného) kladieme striedavo vrstvu strúhaných
zemiakov a vrstvu jabĺk tak, aby
vrchná vrstva bola jablková. Zalejeme
mliekom s rozšľahanými vajíčkami.
Pečieme cca 30 min. pri teplote
180°C.

a Laura Mišáková (husle), z tied Adriany Pružincovej
a Ivety Pružincovej. Pre ne bolo vystúpenie v kostole
záverečným na miestnej ZUŠ z dôvodu, že obe boli
prijaté na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
v Banskej Bystrici. Pani riaditeľka ZUŠ Daniela
Fialová krátko zhodnotila ich pôsobenie na škole:
„Ich štúdium bolo úspešné a prínosom pre našu
školu.
Vystupovali
na
mnohých
verejných koncertoch v rámci
m e s t a
i regiónu. Takisto sa zúčastnili
viacerých
s ú ť a ž í ,
z ktorých si
priniesli krásne ocenenia a tým veľmi pekne reprezentovali našu školu i Mesto Trenčianske Teplice, za
čo im patrí veľké poďakovanie.“

Posledné úspechy našej ZUŠ
V apríli na celoslovenskej interpretačnej súťaži Schneiderova Trnava,
ktorá sa koná od roku 2001, žiačka
Laura Mišáková získala v hre na
husliach od 15 do 18 rokov bronzové pásmo. Žiačku pripravovala
pedagogička Iveta Pružincová.
V speváckej súťaži Slávik Slovenska v okresnom kole uspeli až dve
žiačky:
Liliana
Klačková
(2.
miesto) a Katarína Zajacová (3.
miesto). Obe patria do triedy
Adriany Pružincovej.
Nitrianska lutna je celoslovenská
hudobno-interpretačná súťaž. Na
Slovensku je ojedinelá jednak
svojou tradíciou, zakladateľom
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z radu profesionálnych umelcov
a tiež cyklickým zameraním na
štyri nástrojové skupiny.
V roku 2010
bola Nitrianska
lutna začlenená
medzi
súťaže
EMCY (European Union of
Music Competitions for Youth
– Medzinárodná únia hudobných súťaží pre
mladých). Tento rok sa jej zúčastnila žiačka Klára Šmátralová
(spev), ktorú pripravovala Adriana
Pružincová.

Dievčatá z tanečného odboru
krásne reprezentovali na Celoslovenskej tanečnej súťaži DANCE
POETRY 2019 Nemšová. Súťažili
s dvoma choreografiami – Myšky
a Dievčatko so zápalkami. Získali
1. a 3. miesto. Žiačky vyučovala
Alena Ertlová.

www.teplice.sk

Viac kvetov, viac krásy,
viac včiel
Tohtoročný máj bol neobvykle chladný a bohatý na
zrážky, čo mestám a obciam komplikovalo údržbu
verejnej zelene. Hneď ako zasvietilo slnko, tráva
začala rýchle rásť. Preto v tomto roku prebieha už
tretia kosba, ktorú pre naše mesto zabezpečujú Technické služby mesta.
Medzi hlavné priority mesta, ktoré je zároveň destináciou cestovného ruchu, patrí udržiavanie čistoty
mesta a starostlivosť o mestskú zeleň. Okrem pravidelného kosenia trávnatých plôch je pravidelne vykonávaná aj úprava drevín a kríkov, výsadba kvetinových záhonov a ich následná údržba.
Mesto Trenčianske Teplice pristupuje k výsadbe kvitnúcich
rastlín
celoplošne
za
účelom
nielen
estetického, ale aj zvýšenia počtu rastlín vhodných
ako potravy pre včely a iné druhy hmyzu. Hmyz je
nevyhnutný pre fungovanie všetkých ekosystémov slúži ako potrava iných druhov živočíchov, opeľuje
rastliny a recykluje živiny. Z roka na rok ho neuveriZákladná škola Andreja Bagara
v Trenčianskych Tepliciach sa
v rámci hodín slovenského jazyka
a etiky zapojila do projektu pod
názvom
My je viac
ako
ja.
Zámerom
trojmesačných
aktivít bolo
predovšetkým posiln e n i e
empatie,
rešpektu
a
prosociálneho
správania u žiakov. Projekt organizovaný za podpory Nadačného
fondu Telekom (pri Nadácii Pontis)
upriamil pozornosť na krásu
priateľstva a ľudskosti v medziľudských vzťahoch prostredníctvom
rozvoja čitateľskej gramotnosti.
Žiaci čítali vybrané knihy, diskutovali
a
zúčastňovali
sa
rozličných zaujímavých činností.
Knižné tituly boli vyberané so
zreteľom na rozvoj morálnych

teľne ubúda. O 100 rokov mu hrozí vyhynutie, čo by
spôsobilo úplnú ekologickú katastrofu.
Okrem pravidelnej výsadby, ktorá je každoročne realizovaná na Kúpeľnom námestí (pri LD Krym
a závesné hranty), bolo zrealizované:
-výsadba priestoru pred potravinami CBA na sídlisku
SNP, za čo patrí vďaka aj dobrovoľníčkam, ktoré
výsadbu pripravili;
-umiestnenie závesných hrantov s muškátmi pri
benzínovom čerpadle pri vstupe do
mesta;
-umiestnenie hrantov s muškátmi na
prvom poschodí budovy Mestského
úradu.

My je viac ako ja
hodnôt. V školskej knižnici sa
týmto spôsobom ocitli nové podmanivé diela, ako napríklad
Chalan v sukni, Všetci za jedného
či Ako sa zamilovať do blázna.
Úspech
zaznamenalo
tzv.
polnočné čítanie, kde žiaci okrem
čítania
zbierky
poviedok
Trinásťroční
mali
možnosť okúsiť pravú
a t m o s f é r u
(pol)nočnej školy.
Okrem
reflexie
prečítaných
textov
v
sebe
projekt
zahŕňal
výchovný
koncert,
prednášku
o
problémových
javoch, ako aj besedu
s autorom Rudolfom
Dobiášom,
ktorý
porozprával o živote počas komunistického režimu. Pripravuje sa
tiež návšteva domova dôchodcov,
kde chcú žiaci potešiť predovšetkým starších občanov. Na základe
prevencie
proti
šikane
bola
vytvorená tzv. schránka dôvery.

Je umiestnená v suteréne ZŠ
a slúži na to, aby sa žiaci mohli
zveriť
so
svojím
aktuálnym
prežívaním v škole i mimo nej.
V súčasnosti je potrebné venovať
čo najviac pozornosti tomu, aby
deti nikdy nezostali v ťažkej
situácii samy a mohli sa obrátiť na
dospelých.
Veríme, že podobné udalosti budú

rovnako úspešné a prinesú dostatok užitočných podnetov pre
našich žiakov.
(Patrícia Gabrišová, pedagogička)

Neobvyklá strelecká súťaž
Strelecká súťaž v neobvyklom tímovom duchu sa
konala v telocvični Základnej školy Andreja Bagara.
Podmienkou súťaže žiakov bolo tvoriť dvojicu
s nejakým „dospelákom“ (rodičom, príbuzným, susedom atď.). Nastrieľané body oboma súťažiacimi sa
spočítali. Víťaznou dvojicou sa stali Jakub Síran s otcom
Lubošom Síranom. V hodnotení jednotlivcov zvíťazil
Juraj Rehor.

www.teplice.sk
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Slávni maliari v Arezze
V minulom čísle sme priniesli
článok o medzinárodnom projekte, do ktorého sa zapojila naša
škola. Pripomíname,
že
ide
o dvojročný výtvarne zameraný
projekt, na ktorom spolupracujú
žiaci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Talianska. Po
návšteve Poľska sa skupina
piatich žiačok a troch pedagógov
vybrala do Talianska, konkrétne
do mesta Arezzo.
Arezzo sa nachádza v podmanivej
kopcovitej krajine plnej zelene.
Má nádherné historické centrum.
Miestami majú jeho uličky poriadne stúpanie a je umenie po
nich jazdiť a chodiť. Niektoré sú
také úzke, že sa ledva obíde automobil s chodcom.
Partnerská škola, do ktorej naši
žiaci zavítali, bola malá, o to však

útulnejšia. Budova školy a samotná škola má bohatú históriu. Dnes
jej dávne doby pripomína len
jedna mníška, ktorá v nej učí
náboženskú výchovu. Škola sa
zameriava na intenzívnu výučbu
anglického jazyka od materskej
školy (6 hodín týždenne) a na
metódu výučby iných predmetov
v anglickom jazyku od 3. ročníka.
Hlavnou udalosťou školy počas
návštevy
bola
vernisáž
spoločného projektu. Konala sa
v priestrannej výstavnej sieni
v centre mesta. Vystavených bolo
spolu 20 diel, z toho 10 diel bolo
prinesených
z
partnerských
krajín. Deti hosťovskej školy ich
odprezentovali
v
talianskom
a anglickom jazyku. Všetkých
prekvapila veľká účasť detí,

rodičov, ba aj celých rodín. Hoci
boli vystavené práce len tých
najúspešnejších detí, zdalo sa, že
tam boli deti s rodičmi z celej
školy. Účasť na vernisáži bola pre
našu školu dobrá skúsenosť, lebo
o rok bude podobnú akciu chystať
v našom meste.
Ako vystavovať na profesionálnej
úrovni, sa boli účastníci pozrieť
v svetoznámej galérii výtvarného
umenia Uffizi vo Florencii. Všetkých upútali originály talianskych
veľmajstrov ako je Michelangelo,
Raffaello, Leonardo da Vinci,
Botticelli a ďalších. Pedagógovia
i žiaci sa dozvedeli veľa z histórie
a zo života výtvarných velikánov.
„Bol to zážitok, na ktorý sa nezabúda. Veríme, že si každý
v sebe odniesol kus tej krásy so
sebou,“ vyjadrila sa Zuzana
Janáková, učiteľka anglického
jazyka, účastníčka návštevy.
Deti už v septembri cestujú na
ďalšie stretnutie. Tentoraz cesta
nebude ďaleká, pretože stretnutie
sa bude konať na Morave,
konkrétne v Brne.
(podľa Denisy Križanovej, zástupkyne ZŠ Andreja Bagara)

exkurziu
veľmi
pochvaľovali
a hovorili, že
je to zážitok
na celý život.
Vďaka za jej
zorganizovanie
patrí
miestnej
Základnej
organizácii
Slovenského
zväzu protifašistických

bojovníkov. Poďakovanie patrí aj
Mestu Trenčianske Teplice, ktoré
exkurziu
finančne
podporilo.
Návštevy sa osobne zúčastnila aj
primátorka
mesta
Zuzana
Frajková Ďurmeková.
(podľa Karola Glamoša, predsedu
ZO)

Exkurzia na krutom mieste
Začiatkom júna sa žiaci 8. a 9.
ročníka Základnej školy Andrea
Bagara v Trenčianskych Tepliciach
zúčastnili
návštevy
koncentračného tábora v Osvienčime.
Navštívili obidve časti tábora Auschwitz aj Birkenau. Počas výkladu
sprievodkyne o veciach, ktoré sa
tu odohrávali počas holokaustu,
sa mnohým tlačili slzy do očí. Tu si
mali možnosť žiaci uvedomiť, že
náš pokojný život nie je až taká
samozrejmosť a je potrebné vážiť
si slobodu a život v mieri. Žiaci si

Projekt v školskom klube

Školský klub detí pri ZŠ Andreja Bagara realizoval
v máji projekt s názvom Poznaj a chráň prírodu
a živočíchy v nej. Cieľom projektu bolo vytvárať u detí
predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku
krásam prírody,
životného prostredia a
prebúdzanie lásky
k
prírode.
Projekt
bol
rozdelený na 5
oblastí: triedenie
odpadu
a
čistenie
jazierka,
prechádzka
náučným
chodníkom
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a spoznávanie stromov, poznávanie zvierat u nás a vo
svete, práca s odpadovým materiálom – kašírovanie
a založenie bio záhradky. Deti riešili zaujímavé úlohy
a zapájali sa do aktivít. Projekt bol zakončený vedomostným kvízom, v ktorom si deti získané poznatky
overovali riešením úloh prostredníctvom interaktívnych kníh ALBI – Hravá prírodoveda, Svet zvierat,
Atlas sveta, Slovensko, Hravé učenie.
Projekt bol podporený Mestom Trenčianske Teplice.
Z finančných prostriedkov boli zakúpené spoločenské
hry a hovoriace knihy ALBI, v ktorých si deti budú
môcť naďalej zábavnou formou osvojovať a prehlbovať vedomosti z rôznych oblastí výchovno-vzdelávacej činnosti.
(podľa Evy Unčíkovej, vedúcej ŠKD)

www.teplice.sk

Matica slovenská deťom

Miestny odbor Matice slovenskej v našom meste
každoročne
pripravuje pre žiakov Základnej školy
Andrea Bagara vedomostné a športové podujatie. Tento
rok na konci mája žiakom priblížil významnú udalosť
v dejinách Matice slovenskej, Storočnicu oživotvorenia
Matice slovenskej a tiež významnú osobnosť nášho
národa, Milana Rastislava Štefánika. Na školskom ihrisku
žiaci preukázali svoju súťaživosť. Najlepší v behu boli
odmenení diplomom a knihami a všetci žiaci sladkosťami.
MO Matice slovenskej sa aj takýmto
podujatím
snaží
upevniť u žiakov
vlastenectvo
a slovenskú štátnosť.
(Mária Holičková,
predsedníčka MO)

Zakladáme divadelný súbor
Prípravný výbor v spolupráci s mestom
Trenčianske Teplice plánuje vytvorenie Ochotníckeho divadelného súboru.
Ak máte záujem účinkovať v pripravovanom
Divadelnom súbore, príďte medzi nás.
Žiaci základných, stredných aj vysokých škôl,
pracujúci aj dôchodcovia, príďte medzi nás aj
bez skúsenosti s divadlom.
Uplatnia sa herci, speváci, recitátori, hudobníci a všetci, ktorých zaujíma divadlo.
Radi Vás privítame.
Prihlásiť sa môžete u pána Mgr. Viliama
Sedlára na tel. číslach: 0949 630 404, 0940
221 430 alebo na e-mail:
086viliam@gmail.com, kde dostanete podrobné informácie.
Prihlásiť sa je možné do konca augusta 2019.
Súbor plánuje uvádzať hry pre deti (rozprávky), ako i hry pre dospelých.

Deň patriaci deťom
Po prvý raz v histórii sa konalo podujatie ku Dňu detí na Kúpeľnom námestí. Trenčianskoteplickí hasiči a RC
Ovečka pripravili pre deti netradičné, ale aj časom odskúšané súťaže. Samozrejme, nechýbali sladké
odmeny. Deti si zatancovali s pirátskym duom polhodinové minidisco a po dlhodobom upršanom a chladnom počasí tak navodili atmosféru dovolenky v prímorských oblastiach. Pirátov vystriedali ďalší námorníci
– tentoraz skúsený cestovateľ Guliver so svojím pomocníkom. Deťom sa interaktívne divadlo veľmi páčilo.
Na záver popoludnia vystúpili dve skupinky Detičiek z Ovečky. Malé deti a folklór oživili námestie a na všetkých prítomných tvárach navodili úprimný úsmev.

Športovci uspeli vo finančnej gramotnosti
Súkromná stredná športová škola Trenčianske Teplice sa stala víťazom
súťaže Generácia €uro, organizovanej Národnou bankou Slovenska
(NBS). V máji navštívil viceguvernér NBS Ľudovít Ódor školu osobne, aby
jej študentom počas zaujímavej prednášky porozprával o 10 ročnej
skúsenosti s EUROM na Slovensku. Prednáška sa uskutočnila v rámci
aplikácie prierezovej témy finančná gramotnosť do vyučovania v priestoroch Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov. Prednášky sa
zúčastnila aj primátorka mesta Zuzana Frajková Ďurmeková.
(podľa Mariána Janáka, riaditeľa školy)
ZO Jednoty dôchodcov v Trenčianskych Tepliciach oznamuje:
7. – 8. 8. 2019 organizuje poznávací zájazd Rožňava, kaštieľ Betliar, Mauzóleum, Krásna Hôrka, Gombasecká jaskyňa. Cena zájazdu je 30,00 €. Cena zahŕňa večeru, nocľah, raňajky a vstupné na prehliadky.
September – kurz Práca s dotykovým mobilom. Miesto konania: Centrum aktivít Narcis.
Podujatí sa môžu zúčastniť aj záujemcovia, ktorí nie sú členovia ZO.
Informácie o všetkých podujatiach nájdete aj na vývesných tabuliach mesta, prípadne každý pondelok
a utorok v Centre aktivít v Narcise.
Prihlášky na akcie zapisujú:
p. Takáčová: č. t.: 0904 447 138, mail: viola.takacova@gmail.com, p. Rešetková: č. t.: 0904 361 529
p. Megová: č. t.: 0908 125 849, mail: marta1zteplic@gmail.com

www.teplice.sk
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Koncert Kollárovcov k 110. výročiu trate
Počas celého víkendu sme sa mohli tešiť zo slávnostných jázd našej električky, ktorej trať oslavovala
110. výročie vzniku. Súbežne s električkou jazdili aj
historické autobusy. Spolu bolo prepravených až
2000 návštevníkov.
Vrcholom
osláv bol koncert známych
Kollárovcov na
Kúpeľnom
námestí. Prišli
t i s í c k y
návštevníkov
z celého Slovenska. Niektorí čakali na
popoludňajší koncert niekoľko hodín. Koncertu prialo
i počasie, bavili sa starí i mladí. Hity ako Mariša či
Anka, Anka spievalo celé preplnené námestie.
S
istotou
m ô ž e m e
konštatovať,
že
takúto
návštevnosť
podujatia na
námestí sme
ešte nikdy v
histórii nemali.
Množstvo
návštevníkov
spôsobilo v meste dopraný kolaps
a problémy
s parkovaním. No ani to nepokazilo vynikajúcu

atmosféru na námestí. Tesne pred
koncertom vyzvala pani primátorka
Zuzana Frajková Ďurmeková na pódium tých, vďaka
ktorým dodnes premáva električka na trase
Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice a späť.
Raditeľovi Dušanovi Nosálovi a jeho zástupcovi Martinovi Bielikovi slávn o s t n e
odovzdala
ďakovné
listy za ich
obetavosť
a
prínos
v cestovn
o
m
ruchu.
N a š e j
úzkokoľajovej trati zaželali ďalších úspešných 110
rokov aj samotní Kollárovci.

Do 18. storočia putovali Z histórie našej úzkokoľajovky ľudia za „zdravou vodou“
v údolí Tepličky väčšinou
pešo alebo na sedliackych
vozoch. Šľachta mala koče perované a „vypoduškované.“ Cesta bola nepohodlná a so sebou bolo treba brať
jedlo a tekutiny. Situácia sa zmenila roku 1839, keď bol v Trenčíne vybudovaný poštový úrad a boli zavedené i pravidelné poštové spoje – poštové omnibusy. O tri roky neskôr bola pošta vybudovaná i v Trenčianskych Tepliciach a poštové dopravníky „Mallenwageny“ prepravovali hostí až z Uherského Hradišťa. Po
vybudovaní železnice až do Istebníka sa žlté poštové dostavníky úplne vytratili. Posledný, ťahaný troma
koňmi, priviezol cestujúcich do Trenčianskych Teplíc v roku 1881. Rozvoj kúpeľov a zvyšovanie počtu
kúpeľných hostí bol podmienený i výstavbou považskej železnice. V roku 1883 bol dobudovaný železničný
úsek Bratislava – Žilina. Z Trenčianskej Teplej sa návštevníci kúpeľov prevážali omnibusmi s nápismi „Riaditeľstvo kúpeľov Trenčianske Teplice“ a fiakrami. Ich cena bola 40 grajciarov za osobu. Ifigénia D´Harcourt, ktorej Trenčianske Teplice vtedy patrili (jej meno zväčša spájame s výstavbou Hammamu), sa však
rozhodla podieľať aj na zmodernizovaní prepravy z Trenčianskej
Teplej. Na výstavbe železnice sa začalo pracovať už v roku 1886,
ale otvorenie prevádzky na elektrifikovanej trati sa Trenčianske
Teplice dočkali o 23 rokov, v júli 1909. Deti sa vtedy zdarma vozili
na novej vyzdobenej električke a matky zalamovali strachom ruky,
aby sa im „v čertovskom vynáleze“ nič nestalo. Vláčik ťahal najprv
tri vozne a neskôr pribudol štvrtý. Tento rok sa trať našej „električky“ dožíva stodesať rokov.
(zdroj historických informácií: Ján Šípoš, Lazar Spiška: Trenčianske Teplice v premenách vekov)
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Veterány opäť
v Trenčianskych
Tepliciach
Pravdepodobne neexistuje nikto,
kto by sa na ne nepozrel rád.
Pripomínajú nám, ako si človek
podmanil vzdialenosti, a zároveň
nám vravia o tom najlepšom

ximálnu starostlivosť, ktorá nie je
lacná.
Hodnota
niektorých
vystavovaných kusov je okolo
1 mil. eur.
Okrem obdivovania veteránov sa
hostia mohli odviesť mimoriadnou jazdou električky, ktorá
navodzovala
nadchádzajúcu
víkendovú atmosféru osláv 110.
výročia úzkokoľajovej železnice.
Bol pripravený výborný swingovo
ladený koncert v podaní Happyband Orchestra.
„Veľmi sa nám tu páči, páči sa aj
účastníkom a radi by sme sa do
Trenčianskych
Teplíc
vrátili,“

vkuse. Sú múzeum na kolesách,
výpoveď histórie, ktorá stále žije.
Preto aj niekoľkohodinová zastávka historických vozidiel podujatia
Piešťanské zlaté stuhy v Trenčianskych Tepliciach rozžiarila oči
a pohladila dušu malých, veľkých
i tých najstarších návštevníkov.
Nablýskané tátoše sa leskli
v slnečných lúčoch na Kúpeľnom
námestí a akoby kričali, aby k nim
človek pristúpil a urobil si aspoň
nejaký fotografický snímok. Ich vyjadrila sa Anna Gulová, ktorá
majitelia sú na ne právom hrdí. bola jednou z organizátorov.
Každý veterán potrebuje ma- Cenu za najkrajší automobil si

Deň zdravia a silní muži v jednom
„Zdravá sobota“ v Trenčianskych Tepliciach uvítala
po 12. raz stovky záujemcov, ktorí si prišli zmerať
svoje telesné funkcie priamo na námestí. Najviac
meraní a poradenstva získali návštevníci tradične
najmä v stánkoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
Regionálneho
úradu
verejného
zdravotníctva
a Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej
v Trenčíne.
Hotel Panorama opäť poskytol miesto na odber krvi.
Prišlo až 25 darcov, z toho traja boli vyradení.
Deň zdravia tento rok hostil aj silných mužov. Aj
tréning svalov je spôsob, ako tráviť voľný čas, aj keď
to určite v takejto miere nie je vhodné pre každého.

www.teplice.sk

prevzal
Hans Naglr e i t e r
z Rakúska,
majiteľ
modrého
H O R C H
500 Roadstar 1934,
z
rúk
primátorky
m e s t a
Zuzany Frajkovej Ďurmekovej.
Medzi hosťami nevšedného podujatia
boli
aj
místostarostka
Simona Hlaváčová z partnerského
mesta Vsetín,
starostka obce
Opatovce Iveta
Mondeková,
s t a r o s t a
Omšenia Alojz
Marček, ale aj
riaditeľ
ŽSR
Juraj Tkáč.
Okolo
15,00
hodiny
sa
veterány, ktoré
prišli zo Slovenska, Česka
a
Rakúska,
pobrali
ďalej
cez Skalku nad Váhom až do
Piešťan.

Spolu deväť silných mužov z celého Slovenska bolo
zbierať cenné body do celoslovenského konečného
hodnotenia silných mužov. Čakalo ich päť náročných
disciplín – dvíhanie 125 kg nápravy, tzv. mŕtvy ťah
245 kg nápravy, nosenie dvoch 120 kg závaží tzv.
kufrov, vytrvalostné držanie 25 kg nápravy v predpažení a prehadzovanie 150 kg gule ponad horizontálnu priečku. Víťazom sa stal Arnold Ferencz,
ktorý sa vyjadril, že jeho ambíciou je vyhrať
celoslovenský pohár silných mužov. Slovenská asociácia silných mužov organizuje túto súťaž už 20.
sezónu.
Spojenie silných mužov a Dňa zdravia zaistilo predpoludnie pestrého programu pre všetky ročníky
návštevníkov.
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Požiar na sídlisku
Dňa 18. 5. 2019 v podvečerných hodinách vypukol požiar
v panelovom dome na Sídlisku SNP. Pri hasení zasahovali
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
(z
hasičskej
stanice
v Trenčíne a v Dubnici
nad Váhom) a členovia
d o b r o v o ľ n ý c h
hasičských
zborov
z Trenčianskej Teplej
a Trenčianskych Teplíc.
Následkom
požiaru
vznikla majiteľovi bytu
priama
materiálna
škoda
predbežne
vyčíslená v sume 40
000 €. Z uvedených
dôvodov
Mesto
Trenčianske
Teplice
vyhlásilo
verejnú
zbierku na pomoc postihnutej rodine.

Dobrovoľná zbierka

SMS hlásnik

Mesto Trenčianske Teplice vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine HaitBuďte zadarmo
lovej na pomoc pri odstránení následkov požiarom zničeného bytu dňa 18. 5.
informovaní
o najdôležitejšom
2019.
dianí v meste
Zbierka sa uskutočňuje bezhotovostne, zaslaním finančných prostriedkov na
a to rýchlo
účet mesta Trenčianske Teplice číslo: SK19 0200 0000 0041 1132 0355
a jednoducho
variabilný symbol: 18052019
formou SMS!
alebo v hotovosti do pokladne mesta na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach počas úradných hodín s označením „Dobrovoľná zbierka“.
Registrácia na:
Doba konania dobrovoľnej zbierky: 20. 5. 2019 – 31. 7. 2019.
www.teplice.sk/sms-hlasnik.html
Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na stanovený účel dobrovoľnej zbierky. O priebehu a výsledkoch zbierky a o použití zbierkou získaných
finančných prostriedkov bude informovať primátorka mesta na Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach, zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli mesta a na webovej
stránke mesta. Kontrolu výsledku zbierky a použitia finančných prostriedkov vykoná hlavný kontrolór po
ukončení doby konania dobrovoľnej zbierky.

Hmotná zbierka
RC Ovečka organizuje hmotnú zbierku pre rodinu
Kohútovú s troma maloletými deťmi. Byt bol vytopený dôsledkom hasenia požiaru v byte nad nimi,
na sídlisku SNP.
Prispieť môžete darovaním plienok značky Pampers
(veľkosť 4 a väčšie) a pracími práškami resp.
pracími gélmi akejkoľvek značky. Váš dar treba
zaniesť do Rodinného centra Ovečka na Nádražnej
ulici číslo 10 (v obytnom dome Pikk) počas
otváracích hodín herne.
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Postup pri požiari
Pri požiari voláme zvyčajne čísla 112 alebo 150.
Operátor určí, ktoré hasičské jednotky bude
kontaktovať. Do Trenčianskych Teplíc volajú
prioritne hasičov z Dubnice nad Váhom alebo
Trenčína. Až po vyzvaní operátorom môžu hasiť
dobrovoľní hasiči z Trenčianskej Teplej alebo
Trenčianskych Teplíc. Z dôvodu najrýchlejšieho
zásahu je preto efektívne priamo zavolať na
Dobrovoľný Hasičský zbor Trenčianske Teplice:
0905/255549

www.teplice.sk

Kultúrno-športový júl – august 2019 v Trenčianskych Tepliciach
Promenádne vystúpenie z Lotyšska

2. júl o 14,00 hod.
Kúpeľné námestie

Mladé tanečné i spevácke talenty z Lotyšska na námestí.

Hudobné leto

4. júl o 19,00 hod.
Kursalon

Otvárací koncert Hudobného leta 2019 – Big Band ŽK
v sprievode Petra Lipu, Barbory Švidraňovej a Veroniky
Strapkovej.

Country popoludnie

6. júl od 15,00 hod.
Amfiteáter ZŠ

Popoludnie v amfiteátri so známymi piesňami Michala
Tučného, Waldemara Matušku a ďalších.

Letný koncert SZSU Ozvena

10. júl o 15,30 hod.
KH Pax

Koncert
plný spirituálov, ľudových piesní a známych
moderných melódií.

Výstava M. R. Štefánik

8. – 25. júl
TIK, Hotel Slovakia

Výstava k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika.

Hudobné leto

11. júl o 19,00 hod.
Kursalon

Operná noc – Ľubica Vargicová a Gustáv Beláček v sprievode klaviristu D. Buranovského.

Retrovíkend

13. júl o 15,30 hod.
14. júl o 16,00 hod.
Kúpeľné námestie

Dva dni s hudbou, ktorú má každý rád. Prvý deň vystúpi
ABBA revival. Druhý deň bude patriť nestarnúcim skladbám Karola Duchoňa.

Hudobné leto

14. júl o 19,00 hod.
Kursalon

Klavírny večer s Jozefom Hollým.

16. júl

Turistický pochod na Omšenskú babu
turistiky s partnerským mestom Vsetín.

20. júl od 19,00 hod.
Amfiteáter ZŠ

Vatra s ľudovou slovenskou hudbou.

Hudobné leto

21. júl o 19,00 hod.
Kursalon

Dan Bárta a Robert Balzar Trio.

Promenádny koncert

27. júl o 16,00 hod.
Kúpeľné námestie

Koncert Fascination band plný známych melódií.

Hudobné leto

28. júl o 19,00 hod.
Kursalon

Divadelné predstavenie Tri letušky v Paríži.

Promenádny koncert

4. august o 16,00 hod.
Kúpeľné námestie

Vynikajúce gitarové duo s príjemnými melódiami.

Hudobné leto

4. august o 19,00 hod.
Kursalon

Cigánski Diabli v Kursalone.

Promenádny koncert

10. august o 16,00 hod.
Kúpeľné námestie

Vynikajúci koncert v podaní Happyband Orchestra.

Hudobné leto

11. august o 19,00 hod.
Kursalon

Fats Jazz Band – Jazzové legendy.

13. august
Amfiteáter ZŠ

Letné kino v areáli ZŠ.

15. august o 19,00 hod.
Kursalon

Pavol Hammel Trio.

Turistický pochod
Vatra zvrchovanosti

Premietanie v amfiteátri
Hudobné leto

Podujatie plné
a harmoniky.

hudby

so

zameraním

v rámci Týždňa

na

heligónky

Teplické mechy

18. august
Amfiteáter ZŠ

Premietanie v amfiteátri

20. august
Amfiteáter ZŠ

Letné kino v areáli ZŠ.

24. august od 10,00 hod.
Kúpeľné námestie

Lákavé podujatie, počas ktorého ponúka približne stovka
remeselníkov svoje výrobky. Vystúpenie folklórnych súborov počas celého podujatia.

Hudobné leto

25. august o 19,00 hod.
Kursalon

SĽUK Krajinka – Hudobno-tanečné vystúpenie.

Oslavy SNP

29. august
o 15,30 hod. Kúpeľný
park
o 16,15 hod. Koncert na
Kúpeľnom námestí

75. výročie SNP. Pietny akt a saxofónový koncert.

31. august

Slávny muzikál priamo na Kúpeľnom námestí.

Festival ľudových remesiel

Muzikál Kubo

Zmena programu vyhradená!

www.teplice.sk
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Z denníka Mestskej polície rovala konflikt medzi taxikárom HaZZ Trenčín za účelom otvorenia
10. 4. 2019
Po jednej hodine v noci bolo hliadke oznámené, že na námestí
skupinka mladíkov rozhadzuje po
stromoch papierové pásky. Krátko
po oznámení hliadka v parku
zadržala dve osoby, ktoré sa ku
skutku na mieste priznali. Hliadka
im dala všetky papiere vyzbierať.
Osoby vyzberali porozhadzované
papiere od kúpeľného parku až po
Hotel Slovakia.

18. 4. 2019
Pred polnocou ležal pri rímskokatolíckom kostole 53-ročný muž,
ktorý si sťažoval na zdravotné
ťažkosti. Hliadka okamžite privolala RZP, ktorá muža previezla do
Fakultnej nemocnice v Trenčíne.
25. 4. 2019
O polnoci bolo hliadke oznámené ,
že na SNP sa niekto prehrabáva
v smetných nádobách. Išlo
o muža z Trenčianskej Teplej,
ktorý
si
takto
zaobstarával
oblečenie a hračky pre svoje
maloleté deti.
26. 4. 2019
Krátko po polnoci hliadka spozo-

a zákazníkom. Ten vystupňoval až
do fyzického útoku, ktorý hliadka
zastavila.
6. 5. 2019
Hliadka
preverila
oznámenie
recepcie miestneho ubytovacieho
zariadenia. Dve osoby z okresu
Martin využili služby hotela a ušli
bez zaplatenia. Hliadka zistila, že
ide o osoby, ktoré sa takejto
činnosti dopúšťajú na území SR
opakovane. Aj keď pátranie po
osobách na území mesta nebolo
úspešné, boli informované ostatné
ubytovacie
zariadenia
a o pohybe hľadaných osôb vyrozumený aj príslušný útvar Polície
SR.
8. 5.2019
Žena z Košíc požiadala hliadku
o pomoc. Dlhší čas sa nevedela
dovolať svojej sestre v Košiciach.
Hliadka požiadala o spoluprácu
MsP Košice, ktorá otvorila byt
ženinej sestry. Našla v ňom sestru
oznamovateľky už bez známok
života.
18. 5. 2019
Vo večerných hodinách hliadka
zasahovala na Sídlisku SNP proti
agresívnemu mužovi. Muž ničil
majetok a na výzvy hliadky
nereagoval. Voči mužovi boli
použité donucovacie prostriedky.
20. 5. 2019
Predpoludním bolo preverované
oznámenie, že osoba bývajúca
v byte bytového domu neotvára
dvere ani nereaguje na zvonenie
telefónu. Po preverení okolností
bola na miesto privolaná jednotka

bytu. V byte bolo nájdené telo
ženy bez známok života. Skutok
prevzalo OOPZ Trenčianske Teplice.
22. 5. 2019
Popoludní počas výdatného dažďa
hliadka monitorovala Kamenickú
dolinu, zistila vybreženie vody
z potoka a okamžite vyrozumela
DHZ, ktorý na mieste zasiahol.
24. 5. 2019
Hliadka vykonávala opatrenia
v súvislosti so zosuvom svahu na
Ul. Gogoľovej, najmä riadením
premávky, zabezpečením úplnej
uzávery
ulice,
zabezpečením
a
osadením
prenosného
dopravného značenia a monitorovaním situácie v nasledujúcich
dňoch.
8 a 9. 6. 2019
Príslušníci
MsP
zabezpečovali
kultúrno-spoločenské
akcie
v súvislosti s oslavami 110.
výročia električky, najmä organizáciou a riadením dopravy,
dohľadom nad verejným poriadkom a prevenciou proti drobným
krádežiam.
10. 6. 2019
Popoludní bolo hliadke oznámené,
že na Sídlisku SNP leží muž. Po
príchode na miesto bolo zistené,
že ide o muža, ktorý bol zranený
následkom spáchania trestného
činu. O skutočnosti bolo vyrozumené
OOPZ.
Na
základe
informácií poskytnutých hliadkou
MsP, po krátkom čase zadržalo
osobu podozrivú zo zločinu
lúpeže.

O
plánovanej
rekonštrukcii
cesty II. triedy úsek Trenčianska Teplá – Dežerice
sa diskutuje už dlhé roky. Jej spustenie bolo viackrát na spadnutie, no napokon sa vždy odsunulo.
Dnes to vyzerá, že sme sa konečne dočkali. Podľa
informácie z Trenčianskeho samosprávneho kraja
sa v letných mesiacoch bude robiť etapa Trenčianska Teplá – vrchol Machnáča. V súvislosti s touto
rekonštrukciou prosíme občanov i návštevníkov
Trenčianskych Teplíc o trpezlivosť a pochopenie.
Cesta bude slúžiť všetkým, preto niekoľko týždňov
stavebných prác musíme spoločne vydržať!

Rekonštrukcia cesty
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