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Vstúpili sme
do roku 2019

Komisie MsZ
schválené

Prvé hniezdo polopodzemných kontajnerov

Vážení spoluobčania,
prvé sekundy, minúty, hodiny Nového roka 2019
prežívame v slávnostnej atmosfére, plnej predsavzatí a želaní pre nasledujúce obdobie,
v ktorom budeme žiť vo vzájomnej spolupatričnosti všedných dní. Predchádzajúci rok bol náročný
pre všetkých, prežili sme mnohé starosti, trápenia, radosti, a mnohí z nás nastúpili na cestu,
sľubujúcu nový začiatok...

Recept z kuchárskej
knihy Hrnčeku, vař!

konaní a vedieť uniesť zodpovednosť.
Každý primátor má svoje priority a ciele, ktoré
chce realizovať v prospech mesta a jeho občanov.
Je potrebné oboznámiť sa s reálnym stavom
nášho mesta a stanoviť si ciele, ktoré sú pre
občanov Trenčianskych Teplíc najpotrebnejšie.
Som presvedčená a verím, že spoločne s Vami
túto neľahkú cestu zvládnem a zrealizujeme
všetky stanovené ciele a úlohy.

V novom roku 2019 Vám, milí moji spoluobčania,
prajem hlavne to, čo sa nedá kúpiť – zdravie,
lásku, šťastie, porozumenie, pokoj vo vašich
rodinách, aj vo Vašich dušiach. Ostatné
materiálne veci sa dajú stále robiť lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie a aj keď sú dôležité, nie sú
najdôležitejšie. Duchovné hodnoty by sa mali
v našom živote dostať na popredné miesto a vtedy
môžeme očakávať, že sa pretvorí aj celé naše
mesto či spoločnosť, v ktorej žijeme. Máme čas
Nastáva čas plný očakávaní. Nájsť však tú nájsť silu na zmeny a pokúsiť sa zmeniť mnohé
správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisov, veci k lepšiemu.
presvedčiť sa navzájom o správnosti pri riešení
Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta
problémov a tiež prijať spoločne správne rozhodnutia, vedieť posúdiť vopred dôsledok svojich
Ako primátorka Trenčianskych
Teplíc stojím nielen na prahu
nového roka, ale aj na prahu
nového
začiatku.
Preto
sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí ste mi dali dôveru a svoj
hlas vo voľbách, pretože je to
dôkazom toho, že Vám záleží na
rozvoji nášho mesta.

www.teplice.sk
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Tento rok sme
Koncert vynikaMoniky
do nového roku Vstúpili sme júcej
umocvstúpili
trochu do roku 2019 Ližbetin
inak ako zvyčajne,
nený príjemným
respektíve inak ako za po- počasím a výbornou atmossledných pätnásť rokov. Nie- férou nás preniesol do roku
koľko stoviek spoluobčanov 2019.
sa stretlo na Kúpeľnom Okrem primátorky mesta,
námestí, aby
sa rozlúčilo Zuzany Frajkovej Ďurmeso starým rokom, a zároveň kovej, sa prítomným prihovoprivítali ten nový. Zrodila ril aj primátor z Liptovského
sa tak nová tradícia osláv Mikuláša, Ján Blcháč.
Silvestra a vítania nového Výbornú
náladu
pripravil
roka.
aj DJ Retro.
Prvého januára sa v Trenčianskych Tepliciach pokračovalo aj popoludní. Tento raz však s vážnou témou.
1. januára 1993 Slovenská republika začala písať svoju vlastnú históriu. Komorne ladené pripomenutie si tohto významného sviatku
sa konalo v obradnej sieni
Mestského úradu. V dôstojnom
programe vystúpil SFS Teplanka,
členovia ZPOZu a členovia MO
Matice slovenskej.
„Je krásnou povinnosťou mesta
pripomínať si významné sviatky
našej
republiky,“
povedala
primátorka
mesta,
Zuzana
Frajková Ďurmeková, „pričom
Deň vzniku Slovenskej republiky
patrí medzi tie najdôležitejšie.“
Zároveň verejne prisľúbila, že
Mesto Trenčianske Teplice nezabudne ani na ostatné sviatky.

Trenčianskoteplickí hasiči bilancujú
V systéme ochrany pred požiarmi majú dobrovoľní
hasiči svoje nezastupiteľné miesto. Dobrovoľný
hasičský zbor Trenčianske Teplice má v súčasnosti
51 členov, z toho 12 žien.
V roku 2018 naši hasiči 6-krát zasahovali pri
požiari. Posledný deň roku jednotku požiadala
KOS TN o pomoc pri hasení senníka v areáli Poľnohospodárskeho družstva v Dubnici nad Váhom.
Tento zásah trval 12 hodín. Jednotka zasahovala
12-krát pri technických zásahoch, 16-krát pri
iných udalostiach, 3-krát vykonala cvičenie.
V práci hasičov je dôležité vychovávať mladšie
generácie.
Medzi
najúspešnejšie
stretnutia
s deťmi v roku 2018 patrila návšteva Materskej
školy Trenčianske Teplice. Pri príležitosti sv. Floriána s deťmi nacvičili evakuáciu detí pri požiari.
Škôlkari navštívili hasičskú zbrojnicu, vyskúšali
si hasičský výstroj a dokonca aj striekanie.
Žiakom základnej školy bola v rámci branného
vyučovania
predstavená technika a hasičská
činnosť.
V uplynulom roku bolo za štátnu dotáciu v hodnote 3 000€ zabezpečené materiálno-technické
vyba-venie. Z Ministerstva vnútra bola poskytnutá
dotácia 30 000€ so spoluúčasťou Mesta Trenčian2

ske Teplice vo výške 8 398€, za ktorú bola vykonaná výmena okien, rekonštrukčné interiérové
práce a vybudovanie hygienickej časti pre jednotku.
Byť dobrovoľným hasičom znamená sa stále
vzdelávať a kondične sa pripravovať. Súčasťou
prípravy sú aj praktické výcviky a účasť na súťažiach, čo nie je jednoduché zvládať v rámci
voľného času a na báze dobrovoľnosti.
V závere roka do Trenčianskych Teplíc zavítali
Členovia Prezídia Hasičského a záchranného zboru
Slovenskej republiky, medzi ktorými nechýbal
prezident Hasičského a záchranárskeho zboru
Alexander Nejedlý. Po prijatí na Mestskom úrade
členovia navštívili aj hasičskú zbrojnicu.

www.teplice.sk

Koledníci Dobrej Noviny
v Trenčianskych
Tepliciach po 23. raz
Pre citovo vyzretého človeka
je
dôležitejšie
obdarovať
druhého človeka ako prijať dar.
No obdarovať niekoho neznámeho a nevidieť, ako sa teší z daru,
sa nedá nazvať inak ako dobrý
skutok.
V Trenčianskych Tepliciach existuje už 23-ročná tradícia Dobrej
noviny, vianočného koledovania
spojeného so zbierkou určenou
africkým krajinám. Tento rok
bola Dobrá novina zameraná
na Ugandu a jej obyvateľov.
Zapojilo sa do nej 17 detí a 9
dospelých, ktorí navštívili spolu
72 rodín v našom meste,
nevynímajúc
Mestský
úrad.
Tu ich privítala pani primátorka,
Zuzana Frajková Ďurmeková
s pracovníkmi úradu. Koledníci
vyzbierali tento rok cca 1 900€,
ktoré
pomôžu
projektom
na zlepšenie kvality života
v Afrike. Každé darované euro
do tohto projektu je prejavom
dobrej vôle a láske k blížnemu.

Trojkráľová električka
Tradičná Trojkráľová električka
odštartovala rok 2019, v ktorom
úzkokorozchodná
železnica
medzi
Trenčianskou
Teplou
a Trenčianskymi Teplicami oslávi
110. výročie. Dva vozne počas
troch jázd boli plné spokojných
cestujúcich. Takmer 700 sa ich
viezlo spolu s troma mudrcmi
– Gašparom, Melicharom a Baltazárom, čo bol zážitok najmä

SMS hlásnik
Buďte zadarmo
informovaní
o najdôležitejšom
dianí v meste
a to rýchlo
a jednoducho
formou SMS!
Registrácia na:

www.teplice.sk/sms-hlasnik.html

pre deti. Na osvieženie bol pripravený výborný punč a čaj.
„Veríme, že všetky tohtoročné
jazdy budú úspešné a vyčaria
úsmev
na
tvári
dospelým
i deťom. Nám, nadšencom
železnice
hneď
dvakrát
–neutíchajúcim
záujmom
o úzkokoľajnú železnicu a jej
tohtoročným jubileom,“ povedal
Dušan Nosál, riaditeľ Trenčianskej elektrickej železnice, n. o.

JUBILANTI

Významného jubilea
v mesiacoch január – február
2019 sa dožívajú:
Emil Bača
Anna Ujhelyová
Hedvika Boriková
Mária Fialová
Jozef Krištof
Jozef Mercell
Jozef Blaho
Miloš Nemeček
Stanislav Brezovák
Jozef Zahradníček
Marta Danková
Karol Pitlík
Dušan Jozef Čavič
Mariana Kriváčková
Zdeněk Man
Pavol Veselý
Bernardína Hollá
Pavel Nosál
Marta Kyselicová
Alexander Jurnečka
Pavol Porubský
Pater Sušina
Ivan Remenec
Štefan Barát
Helga Bakičová
Karol Glamoš
Ján Kalmár
Viera Vojteková

Všetkým prajeme veľa zdravia a životnej energie
do ďalších rokov!

www.teplice.sk
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Okrem Plesu športovcov sa však
tento rok školská jedáleň obliekla
do sviatočného šatu ešte raz.
Rodičovské združenie pri ZŠ Andreja Bagara usporiadalo Školskú
Koncom januára sa konal II. ročník
zábavu.
Plesu športovcov. Organizátor, Lukáš
„Návrh
na
organizovanie
Kuzl z REVEL SPORT CLUBU, ho zhodškolskej zábavy a s myšlienkou
notil pozitívne. „Primárne išlo o pojej organizovania sa v minulosti
zvanie rodičov malých revelákov a symzaoberala už pani Michaela
patizantov klubu, ale na druhej strane
Fedorová.
Na
jej
podnet
sme chceli, aby sa plesu zúčastnili
sa
Rada
rodičov
pri
ZŠ
Andreja
aj ostatní rodičia. To sa napokon
Bagara (RR) dohodla na jeho
aj podarilo.“ Ples so živou tanečnou
organizovaní,
povedala predsedhudbou a tanečnými vstupmi mal
níčka
RR,
Tatiana
Beňová. Poduaj tento rok úspech a je veľmi
jatie
sa
pôvodne
malo
konať
už
p r a v d e p o d o b n é ,
pred rokom, ale pre nedostatok
že sa dočkáme aj tretiečasu
bol
návrh
zamietnutý.
ho ročníka.
S prípravou Školskej zábavy 2019 sa začalo už v septembri
2018.
„Čo sa týka podpory rodičov, nejaká bola, ale očakávali sme
väčší záujem. V každom prípade tí, ktorí mali záujem, nás podporili, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Veľká vďaka patrí aj podnikateľom mesta a rodičom, ktorí prispeli finančnými alebo
materiálnymi darmi,“ vyjadrila sa Alexandra Matúš Staník, podpredsedníčka RR. „Máme záujem zaviesť tradíciu uskutočňovania
tohto podujatia. Rada rodičov by chcela aj do budúcnosti organizovať podobné akcie, pokiaľ sa stretnú so záujmom rodičov
a obyvateľov mesta.“
Celý finančný výťažok z tejto akcie je určený na skvalitnenie
vyučovacieho procesu a prostredia, v ktorom sa žiaci učia.

Keď
sa školská
jedáleň premení
na plesovú miestnosť...

Hrnčeku, vař!

V roku 2018 získalo Mesto Vsetín finančné prostriedky z operačného programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika a prostredníctvom Fondu malých projektov na podporu rozvoja miestnych iniciatív. Výsledkom projektu s názvom „Hrnčeku, vař!“ sa stala
rovnomenná dvojjazyčná kuchárska kniha zostavená z tradičných regionálnych receptov
okolia Vsetína a Trenčianskych Teplíc. Niektoré z receptov chceme priniesť aj prostredníctvom našich novín. Dnes prinášame recept tradičného valašského pokrmu. Knihu je možné
si zakúpiť v TIKu (Hotel Slovakia).

Kontrabáš
Ingrediencie:
250 g pohánky
2 cibule
1 kg zemiakov
5 strúčikov cesnaku
150 g vareného údeného mäsa
klobása
100 g slaniny
rasca, soľ
čierne korenie, majoránka
masť
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Postup:
Zemiaky očistíme, nakrájame
a uvaríme v osolenej vode
do mäkka. Pohánku prepláchneme
a
varíme
ju
spolu
s majoránkou a soľou 3 minúty.
Do hrnca potom nalejeme vodu,
asi 2 cm nad pohánku, odstavíme
a necháme dôjsť v horúcej vode.
Na slanine speníme nakrájanú
cibuľu, pridáme kocky údeniny
a spoločne opečieme. Všetky
ingrediencie zmiešame, ochutíme
cesnakom, majoránkou
a dosolíme.
Zmes
vsypeme
do
masťou
vymasteného pekáča. Zapekáme
20 minút pri teplote 200°C. Podľa
chuti môžeme zmes posypať
bryndzou.
Podávame s kyslou kapustou.

Harmonogram vývozu
vytriedených zložiek
komunálneho odpadu
z rodinných domov
v r. 2019

12. 3. 2019
9. 4. 2019
14. 5. 2019
11. 6. 2019
9. 7. 2019
13. 8. 2019
10. 9. 2019
8. 10. 2019
12. 11. 2019
10. 12. 2019

www.teplice.sk

Prvé hniezdo
polopodzemných
kontajnerov spustené
Súčasťou výstavby novej parkovacej
plochy na sídlisku Štvrť SNP 1 až 5
bolo aj vybudovanie tzv. „hniezda“
polopodzemných kontajnerov, financované z rozpočtu mesta.
Ide o pilotný projekt, ktorého cieľom
je zvýšenie kapacity zberných miest,
keďže
polopodzemné
kontajnery
dokážu prijať viac odpadu ako
klasické nadzemné nádoby na odpad.
Pre predstavu kontajner s objemom
5 m3 dokáže nahradiť 5 kusov 1100 l
kontajnerov alebo 55 kusov 120 l
kontajnerov.
Ďalším
dôležitým
aspektom
je estetický vzhľad polopodzemných
kontajnerov a ich okolia. Klasický typ
kontajnerov sa pomerne ľahko zaplnil
a potom ľuďom neostávalo nič iné,
ako odpad odkladať na zem vedľa
smetných nádob, čo kazilo celkový
dojem zberného miesta.
Okrem toho nový typ kontajnerov
zamedzí ľuďom vyberať odpad z kontajnerov a prehrabávať sa v nich.
Konštrukcia polopodzemných kontajnerov zároveň bráni prístupu
zvierat a hmyzu.
Polopodzemné kontajnery sú tiež
vhodným riešením problému umiestnenia odpadu – chlad v podzemnej
časti kontajneru znižuje riziko jeho
biologického rozkladu a eliminuje
zápachy. V zime, naopak, zabránia
zamŕzaniu odpadu, čo doteraz
spôsobovalo
komplikácie
pri
vyprázdňovaní smetných nádob.
Samotné kontajnery majú formu
valca, ktorého väčšia časť je,

ako
napovedá
názov,
ukrytá
pod zemou. Kontajnery sú farebne
rozlíšené podľa druhu odpadu, ktorý
do nich patrí. Okrem komunálneho
odpadu
majú
teda
obyvatelia
možnosť
triediť
všetky
druhy
odpadu, akým
je papier, sklo,
plasty, viacvrstvové kombinované
materiály, kovy
a biologicky
rozložiteľný odpad (zelený odpad).
Vyprázdňovanie kontajnerov zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen,
a.s., ktorá disponuje špeciálnym
zberovým
vozidlom
potrebným
na ich vyprázdnenie. Manipulácia
s
kontajnerom
pri
vývoze
je jednoduchá a čistá.

Vyprázdňovanie kontajnerov zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s., ktorá disponuje špeciálnym zberovým vozidlom
potrebným na ich vyprázdnenie. Manipulácia s kontajnerom
pri vývoze je jednoduchá a čistá.
Hĺbka kontajnera znemožňuje opätovné vyberanie jeho obsahu,
čo zamedzuje aj znečisťovaniu okolia. Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje zo spodnej časti zberového vreca, takže
vhadzovací otvor zostáva čistý.
Projekt prináša aj určité obavy. Jednou z nich je donášková
vzdialenosť na uloženie odpadu. Kontajnery, ktoré boli umiestnené v blízkosti bytových domov, takto nahradí centrálne miesto
na vyhadzovanie odpadu, čím sa mnohým obyvateľom predĺži
vzdialenosť od domu ku kontajnerom.
Veríme však, že vzhľadom na uvedené pozitíva polopodzemných
kontajnerov si ich občania uvedomia a zmenu budú akceptovať.
www.teplice.sk
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NIE, VŠETOK VYTRIEDENÝ ODPAD
NEKONČÍ NA JEDNEJ KOPE!
ANI NA SKLÁDKE!
Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu:
Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža
kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť
viaceré
kontajnery
vytriedeného
odpadu
za sebou. Prípadne, ak zbierate odpad do vriec,
smetiari naraz naložia na korbu vrece s plastmi
aj vrece s papierom. Na základe tohto ste mohli
prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť odpad,
veď aj tak sa to všetko odvezie na jednu kopu
či na skládku.
Ako to teda v skutočnosti je?
V prvom rade si treba uvedomiť, že vytriedený
odpad je surovinou, s ktorou sa obchoduje
a následne sa používa na výrobu nových výrobkov. Triedením a recykláciou sa šetria prírodné
zdroje aj zásoby nerastných surovín. Správne
vytriedený odpad je opätovne spracovaný
a využitý.
Pokiaľ ide o vývoz odpadu, existuje viacero typov
Táto forma k životnému prostrediu priateľskejšia,
keďže zberové autá nejazdia na jedno miesto
viackrát. Šetrí sa čas, pohonné hmoty a menej
najazdených kilometrov sa odrazí aj na menšej

zberných vozidiel, ktoré majú rozličné technické
riešenia. Často sa stáva, že zberová spoločnosť
používa to isté vozidlo na zber zmesového odpadu
a tiež na zber triedeného odpadu. Najčastejšie
na Slovensku prebieha zber vytriedených zložiek
odpadu po jednotlivých druhoch. Auto odvezie
podľa zberového kalendára napríklad papier
a to isté auto sa iný deň prázdne vráti a vyzbiera
plasty. Ďalší deň ním zasa zvezú zmesový odpad.
Existujú však i také zberové vozidlá, ktoré majú
rozdelený nákladný priestor a pri vývoze
sa súbežne zbierajú rôzne vytriedené druhy
odpadu. Každá zložka sa však vtedy sype zvlášť
do osobitného zásobníka, ktorý je súčasťou
nákladného priestoru vozidla.

produkcii skleníkových plynov. Rovnako to platí
i v prípade odpadu zbieraného do vriec. Vrecia
aj po naložení na nákladný priestor vozidla
chránia
vytriedený
odpad
pred
tým,
aby sa pomiešal.
Všetok vytriedený odpad potom putuje na triediacu linku, kde sa rozdelí podľa materiálu. Na linke
sa ďalej dotrieďuje na jednotlivé druhy. Napríklad
plasty sa dotrieďujú niekedy až na 18 druhov
a papier na 2 až 4 druhy. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do triedeného zberu nepatria. Občas však skutočne môže odpad z farebného kontajnera alebo vreca skončiť na skládke.
Ak totiž vytriedený odpad obsahuje viac než
45 % nečistôt – čiže iného, napríklad zmesového
odpadu, nie je možné jeho následné dotriedenie
(či už z finančného alebo hygienického hľadiska).

Ak správne triedime, svet je krajší
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom
červená a nápojovým kartónom oranžová farba.
Napovie Vám aj označenie na obale:
Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce.Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia
prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Vyberáme z Mestského zastupiteľstva dňa 30. 1. 2019:

Bolo prijaté uznesenie, v ktorom bola jednohlasne schválená možnosť získania nenávratného
finančného príspevku (NFP) na projekt „Wifi pre Teba – Mesto Trenčianske Teplice“. Celkové oprávnené
náklady predstavujú 15 000,00 €, maximálna požadovaná výška NFP je 14 250,00 €, spolufinancovanie predstavuje 750,00 €, čo je 5 %. Ide o vybudovanie Wifi prístupových bodov v predpokladanom
počte 10 ks.
6
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Komisie pri Mestskom zastupiteľstve
Dňa 18. 12. 2018 bola Mestským zastupiteľstvom schválená Komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ostatné komisie boli schválené dňa 30. 1. 2019.
Prinášame ich kompletný zoznam.
Komisia pre životné
prostredie a ochranu
prírody
Predseda:
Ing. Maroš Greguš
Členovia:
Ing. Katarína Holá
Ing. Filip Vavro
Stanislav Beňo
Ing. Dana Gavalierova
JUDr. Milan Látal
Mgr. Andrej Sedlák
Roman Václav, MBA
Boris Pšenčík

Komisia pre šport
a mládež
Predseda:
Mgr. Miloš Lutka
Členovia:
Mgr. Martin Brezovák
Ing. Maroš Greguš
Bc. Nikola Kontrová
Martin Fiala
Daniel Ježík
Tomáš Krivda
Mgr. Lukáš Kuzl
Mária Martinková
Milan Stuhl

Komisia pre výstavbu
a dopravu
Predseda:
Ing. Marián Takáč
Členovia:
Ing. Dušan Bloudek
Branislav Drak
Ing. Dana Gavalierova
Ing. Jakub Hollý
Ing. Jolana Kossuthová
Peter Masaryk
Ing. Karol Vojtáš
Ing. Peter Obyšovský

Komisia pre školstvo,
kultúru a cirkev
Predseda:
Mgr. Michaela Fedorová
Členovia:
Mgr. Martin Brezovák
Ing. Katarína Holá
Mgr. Miloš Lutka
Ing. Marián Takáč
Ing. Filip Vavro
Zuzana Janáková, MBA
PaedDr. Viera Kittlerová
Mgr. Eva Unčíková

Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci
Predseda:
Mgr. Martin Brezovák
Členovia:
Mgr. Michaela Fedorová
Darina Janovičová
PharmDr. Alena Múdra
Mgr. Monika Psotná
MUDr. Darina Žbirková

Komisia na ochranu
verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda:
Mgr. Martin Brezovák
Členovia:
Jozef Raučina
Ing. Maroš Greguš
Bc. Nikola Kontrová

Komisia pre cestovný
ruch
Predseda:
Jozef Raučina
Členovia:
Roman Krištof
Miroslav Ďatko
Mgr. Silvia Kelnárová
Pavol Malíček
Andrej Puček

Komisia pre financie
a majetok
Predseda:
Roman Krištof
Členovia:
Jozef Raučina
Mgr. Tatiana Draková
Peter Lupták
Ing. Alena Nitrianska

Šľachetný čin v Hoteli Panorama
Veľmi pozitívnu a chválitebnú aktivitu vyvíja
od roku 2016 Hotel Panorama. Začiatkom februára
2019 už po piaty raz, spolu s Národnou transfúznou
službou Trenčín, zorganizoval vo svojich priestoroch odber krvi. Tentoraz prišlo až 27 darcov, krv
bola odobraná 26 respondentom, medzi ktorými
boli pravidelní darcovia, držitelia Jánskeho plakiet,
ale i prvodarcovia.
Lekári vítajú prvodarcov, pretože spravidla človek,
ktorý raz daroval krv, daruje ju aj v budúcnosti.
Prečo sa odber krvi uskutočňuje práve v Panorame?

z Trenčianskych Teplíc je, že nemusia cestovať
na odber do Trenčína. Špeciálnym bonusom
v Hoteli Panorama sú raňajky pre darcov v podobe
bohatého bufetu.
Panorama chce pokračovať v každoročnom
februárovom odbere. Je možné, že počas pravidelného Dňa zdravia v júni poskytne tiež svoje
priestory na odber krvi.
Jediné darovanie krvi môžu zachrániť až 3 ľudské
životy. Hoci počet prvodarcov na Slovensku stúpa,
stále sú obdobia, kedy je krvi pre pacientov nedostatok. Darovanie krvi je preto stále jedným
„Chceli sme urobiť nejaký dobrý skutok. Keďže z najšľachetnejších skutkov, ktorý môže človek
sama som darkyňou krvi a priestory boli vyhovu- spraviť pre iného človeka.
júce, rozhodli sme sa takto,“ vysvetlila Marta
Mišíková, riaditeľka Hotela Panorama. „Pôvodne Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace
mali byť darcami naši zamestnanci a rodinní a pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces darovania
príslušníci, ale postupne sa hlásilo viac darcov.“
krvi trvá (od registrácie až po odchod domov) priPočet darcov krvi v Hoteli Panorama má naozaj bližne hodinu a samotný odber len 5 - 15 minút,
stúpajúcu tendenciu. Veľkou výhodou pre darcov počas ktorých daruje darca 450 ml krvi.
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Štatistiky z matriky za rok

2018

Za uplynulý rok sa v Trenčianskych Tepliciach narodilo 29
detí, z toho 17 chlapcov a 12 dievčat.
Opustilo nás až 47 spoluobčanov.
Prisťahovalo sa k nám 76 obyvateľov, ale 75
sa odsťahovalo.
Na území mesta sa uskutočnilo 65 sobášov, z toho bolo
30 cirkevných a 35 občianskych.
Uskutočnilo sa 5 rozvodov, kde aspoň jeden z manželov
mal trvalý pobyt na území Trenčianskych Teplíc.
K 31. 12. 2017 mali Trenčianske Teplice 4 007 obyvateľov, k 31. 12. 2018 sa ich počet znížil na 3 989.

Zariadenie pre seniorov, Hurbanova ulica č. 12 v Trenčianskych
Tepliciach informuje, že disponuje
jednou voľnou izbou.
Záujemca musí podľa zákona
spĺňať nasledovné:

•
ide o fyzickú osobu, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej IV
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych
službách alebo
•
ide o fyzickú osobu, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych
dôvodov.

V prípade záujmu kontaktujte:
Mestský úrad Trenčianske Teplice
Mgr. Zuzana Valášková
1. poschodie, číslo dverí 214
Tel. 032 / 655 6714
e-mail:
zuzana.valaskova@teplice.sk

Z denníka Mestskej polície 12. 12. 2018
Vyberáme zaujímavé prípady,
v ktorých zasahovala Mestská
polícia.
5. 12. 2018
Hliadka MsP v čase o 23.00 hod.
zistila, že na Partizánskej ul.
vyteká z poškodeného vodovodu
voda, ktorá na ceste namŕza
a hrozí nebezpečenstvo šmyku.
Vyrozumená poruchová služba
poruchu odstránila.
Hliadka MsP pred polnocou zasahovala v miestnom podniku,
kde skolabovala dospelá osoba.
Na miesto bola privolaná RZP
a do jej príchodu hliadka poskytla osobe prvú pomoc. Pacient bol
prevezený do FN Trenčín
8. 12. 2018
Hliadka MsP v čase o 04.45 hod.
vykonala zákrok v miestnom
liečebnom dome. Opitý muž
obťažoval zamestnanca recepcie, hliadka musela obnoviť
verejný poriadok.

Hliadka MsP bola o 11.00 hod.
privolaná do chatovej oblasti
Stanoviny, kde sa v oplotenom
objekte chaty nachádzal cudzí
pes. Pes ohrozoval majiteľa
chaty. Bol odchytený s pomocou
oznamovateľa
a
vrátený
majiteľovi, ktorý zaplatil blokovú
pokutu.
Na Sídlisku SNP ležal zakrvavený
muž, ku ktorému bola zavolaná
hliadka MsP. Mužovi bola privolaná RZP. Do jej príchodu bola
mužovi poskytnutá prvá pomoc.
Muž bol následne prevezený
do FN Trenčín.
19. 12. 2018
V
predajni
supermarketu
na zemi ležal muž javiaci
známky požitia alkoholu. Privolaná hliadka po vykonaných
úkonoch obnovila verejný poriadok.
25. 12. 2018
Počas Vianočných sviatkov obyvateľov
Partizánskej
ulice

vystrašil požiar. Vo večerných
hodinách horela smetná nádoba
určená na vytriedený papier.
Do príchodu hasičov hliadka
zabezpečila miesto
požiaru
a vykonala šetrenie.
31. 12. 2018
Kamerový systém v centre
mesta zachytil skupinu mladých
ľudí, ktorá ničila verejnú zeleň,
vianočnú výzdobu a znečisťovala
verejné priestranstvo. O spoluprácu k zisteniu totožnosti
podozrivých osôb bola prostredníctvo FB stránky požiadaná
aj verejnosť.
7. 1. 2019
V neskorých večerných hodinách
bola hliadka MsP privolaná
na Sídlisko SNP k údajnému
pokusu o samovraždu skokom
z
okna
bytového
domu.
Na mieste zasahovala hliadka
MsP spoločne s hliadkou OOPZ.
K dokonaniu úmyslu nedošlo
a osoba bola odvezená RZP
do FN v Trenčíne.
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