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N a Fašiang y sme bursovali
Každoročne je v Trenčianskych
Tepliciach fašiangom venovaná
jedna z posledných sobôt pred
pôstom. Tento rok sme však nie
len fašiangovali, ale aj bursovali.
Slovo
„fašiang“
pochádza
z nemeckého „vast-schane“, čo
znamená niečo ako „posledný
nápoj“ alebo aj „výčap“. Tento
názov však nie je rozšírený na
celom Slovensku, napríklad na
Liptove sa bursuje. Folklórny

súbor Liptov, ktorý k nám zavítal,
priniesol práve pravé „bursovanie“ s typickými maskami pre
tento región. Najdominantnejšou
bola vysoká maska chriapa.
Bohužiaľ, vystúpenie muselo byť
skrátené
z
dôvodu
veľkého
chladu. Súbor vystriedali Čimhovskí heligonkári a Studienky.
To, že bola skutočná zima, pocítili
aj heligonkári, zvyknutí na drsnejšie podnebie Oravy. Jednému
z nich dokonca zamrzla heligonka.

Fašiangy sa v minulosti oficiálne
považovali za sviatok jedla a ich
hlavným účelom bolo dosýta sa
najesť pred obdobím pôstu.
Možno aj preto sa zabíjačkové
špeciality na podujatí rýchlo
míňali a dobre padli aj slovenské
podpecníky,
trdelníky,
šišky,
langoše, zemiakové placky či
horúce víno.
Súbor spolu so zástupkyňou
primátoky Michaelou Fedorovou
navštívil aj zariadenie pre seniorov.

44. zraz turistov
Dva vrcholy blízkych kopcov Žihľavník - Baske nad Omšením
netreba obyvateľom Trenčianskych Teplíc príliš predstavovať.
Ide o prírodnú rezerváciu, vyhlásenú od roku 1967. Územie
tvorí významnú krasovú oblasť s pôvodnými zachovalými
lesnými porastami a výskytom vzácnej flóry a fauny.
Na vrchu Baske sa nachádza 83-ročná chata patriaca
trenčianskoteplickým turistom, kde sa každoročne na konci
februára koná zimné stretnutie turistov trenčianskeho regiónu.
Tento rok sa turisti stretli už 44. raz.
Náročnejšia zasnežená trasa neodradila asi 700 turistov, z toho
580 zapísaných, ktorí prišli počas dvoch dní na zraz. Počasie sa
však napokon vydarilo a dobrá nálada bola aj pri občerstvení,
ktoré pripravili organizátori.

Príjemné popoludnie
pre ženy
Dlhoročná tradícia, no najmä
význam ženy v spoločnosti nám
nedovolí nepripomenúť si Medzinárodný deň žien, ustanovený
Organizáciou spojených národov
v roku 1975. Oslava ženy, ktorá
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sa traduje v mnohých štátoch
sveta, má na Slovensku pevné
korene.
Symbolické uctenie si žien pozvaním na príjemné popoludnie je
azda to najmenej, čo sa dá pre ne
urobiť.
Program
sa
niesol
v znamení poézie a hudobného
vystúpenia speváčky Jadranky

Handlovskej. Ženám sa prihovorila primátorka Zuzana Frajková
Ďurmeková.
Milo prekvapili poslanci Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych
Tepliciach,
konkrétne
Maroš
Greguš, Roman Krištof a Martin
Brezovák, ktorí obdarovali kvetinou všetky prítomné ženy.
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Koncert poľskej sakrálnej piesne
V oblasti zachovania a prezentovania kultúry poľskej
národnostnej menšiny pôsobí na Slovensku niekoľko
organizácií. Medzi najvýznamnejšie patrí Poľský klub
– spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku, ktorý
má svoje kluby v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Dubnici
nad Váhom a v Košiciach.
Pri príležitosti výročia založenia Poľského klubu na
Slovensku sa druhú marcovú nedeľu konal v rímskokatolíckom kostole sv. Štefana Kráľa v Trenčianskych Tepliciach Koncert poľskej sakrálnej piesne.
Podujatie sa začalo sv. omšou v rímskokatolíckom
kostole, ktorú celebroval Stanislaw Lugowski. Celá
sv. omša sa niesla v slovensko-poľskom duchu.
Váženými hosťami podujatia boli konzul Veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku Jacek Doliwa,
primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf,
primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana
Frajková Ďurmeková, a predseda Poľského klubu na
Slovensku Marek Berky.

Po omši vystúpil Zmiešaný spevácky zbor z Novej
Dubnice pod vedením dirigenta Jozefa Vakoša
s poľskými, slovenskými i staroslovienskymi sakrálnymi piesňami.
Koncert poľskej sakrálnej piesne ďalej pokračoval
v Domove speváckeho zboru slovenských učiteľov.

Aj žaby potrebujú pomoc
Obojživelníky patria medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov. Na
Slovensku sa ich vyskytuje 17 druhov a v prírodných ekosystémoch
majú svoje nezastupiteľné miesto. Medzi najnegatívnejšie vplyvy ich
úbytku sú prechody cez komunikácie v migračných obdobiach. Žaby
sú verné miestu, kde sa vyvinuli z vajíčka a sú schopné sa rozmnožovať iba práve na týchto miestach. V prípade premiestnenia na
inú lokalitu môžu stratiť schopnosť rozmnožovania, či dokonca aj
zahynúť. Žaba sa pritom dožíva desiatky rokov a ničenie či prestrešovanie vodných tokov a nádrží sa koná dennodenne.
V Trenčianskych Tepliciach evidujeme dva oficiálne ťahy žiab, najmä ropuchy obyčajnej, ropuchy zelenej
a skokana hnedého. Každoročne sa dobrovoľníci snažia o ich záchranu. Aj tento rok skupina nadšencov
postavila zábranu pri vodnej nádrži Baračka. Medzi nimi boli naši občania a členovia Stráže prírody.
Chodiť prenášať žaby je však nutné každý večer počas migrácie, čo je časovo náročné. Obojživelníkom vyhovuje najmä daždivé počasie, takže dobrovoľníci často moknú. Pomáhajú aj školáci. Dobrovoľníci môžu
počas migrácie len jednoducho prísť s vedrami, rukavicami a baterkami alebo sa informovať na Správe
Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.

Aby upchaté vpuste
nespôsobili škody
Sú údržby, ktoré sa nemusia vykonávať každý
týždeň, ale ak ich dlhšie zanedbáme, môžeme tým
spôsobiť škody sebe i iným. Toto platí v každej
domácnosti, no aj v meste ako takom. Príkladom sú
vpuste v Trenčianskych
Tepliciach. Vpuste sa nečistili približne 15 rokov, čo
sa odzrkadlilo na ich stave.
„Vpuste sú naozaj upchané.
Na mnohých šachtách chýbajú
zachytávacie
koše
alebo sú celkom skorodované. Ak by boli funkčné,
vyprázdnili by sme ich
a ďalej by slúžili svojmu
účelu,“ objasnil Zdenko
Kostka, poverený riadením
Technických služieb mesta
(TSM). Bez košov sa nečis-

www.teplice.sk

tota a kal dostávajú do rozvodov, ktoré sa čistia
veľmi komplikovane.
Upchaté vpuste spôsobujú, že pri dažďoch vlhnú
základy budov
i ciest, ktoré sa následne
prepadávajú. Voda sa dostáva do pivníc, zatápa ich
a vlhnutie vyvoláva tvorbu plesní. Pri veľkej prietrži
sa neodtekajúca voda dostane prakticky všade
a môže spôsobiť obrovské škody
na majetku súkromných osôb
i verejnom majetku.
„Ideálne je, keď sa údržba
vpustí vykonáva každý druhý
rok. Vtedy je vykonaná rýchlo
a spoľahlivo. Podmienkou
je,
aby zachytávacie koše boli
v
dobrom
stave,“
upresnil
Zdenko Kostka.
TSM už vyčistili vpuste na niektorých uliciach a ďalej pokračujú na údržbe vpustí v celom
meste.
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Mladí robia nášmu mestu radosť
Najlepšou obrankyňou aj naša
spoluobčianka
Na
slávnostnom
galavečeri
Grassroots futbalu na konci
februára prevzali ocenenia za rok
2018 laureáti 22 individuálnych
kategórií. Vyhodnotený bol tiež
najlepší projekt roka, aktivita
roka a najlepšia ženská ligová
jedenástka 2017/18.
Posledná kategória pozostávala
výlučne z hráčok najvyššej slovenskej domácej súťaže. O výsledkoch ankety rozhodovali tréneri,
resp. zástupcovia prvoligových
klubov. Medzi víťazkami sa objavilo aj meno našej spoluobčianky,
Terézie Kulovej. Terézia hrá za ŠK
Slovan Bratislava a spolu s Tamarou Gmitterovou (Partizán Bardejov BŠK), Stephaniou Deszatovou
(FC Nitra) a Monikou Bytčankovou (ŠK Slovan Bratislava) sa
zaradila
medzi
najlepšie
obrankyne.

Novinka projektu Bulp
Projekt Bulp, ktorého súčasťou je
Tepličan Samuel Štefanec so
sestrou Janou, zvíťazil v roku
2015 v ankete Rádia_FM Radio_Head Awards v kategórii Objav
roka. V roku 2017 mu bolo
udelené aj ocenenie za album
Yrsa v kategórii Elektronická
nahrávka roka.
Samuel najnovšie skomponoval
soundtrack
pre
celovečerný
cestovateľský dokument o expedícii LADA svetom. Titulná pieseň
sa nazýva Mabel a zahŕňa hlavné
hudobné motívy objavujúce sa
počas filmu, pričom zachytáva
dobrodružný
charakter
cesty
naprieč Áziou. Soundtrack bol do
života uvedený na začiatku
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marca v Rádiu_FM.
Mabel zabodoval v relácii Osmička Radio_FM a vo Veľkej Sedme
na Radio 1.

Trenčianskoteplická
ilustrátorka sa teší z novej
knihy
V Trenčianskych Tepliciach máme
niekoľko autorov kníh. Vraví sa
o nich najmä v súvislosti
s vydaním novej knihy a jej uvedením do života. Často však
opomíname aj druhú stránku
knihy, ktorá je pre najmenších
rovnako, ak nie viac, dôležitá.
Medzi nami žije ilustrátorka
a grafička Veronika Guzoňová,
ktorá sa práve v týchto dňoch
môže tešiť z novej knižky pre
deti, ktorú ilustrovala. Kniha
spisovateľky Dany Hlavatej Rozprávky dúhového dáždnika (Fortuna Libri, 2019)
je plná
veselých
ilustrácií
zvieratiek,
ktoré zažívajú veselé dobrodružstvá spolu s dúhovým dáždnikom.
„Knihu som ilustrovala tesne pred
narodením synčeka, takže sa dá
povedať, že mi pri vytváraní
kresieb
pomáhal,“
prezradila
Veronika.
Treba spomenúť, že Veronika
Guzoňová má za sebou vytvorenie viacerých obálok kníh, ale aj
krásne ilustrácie detskej knihy
Silvie Havelkovej O Šutierikovi –
kamennom
mužíčkovi
(Ikar,
2016). Ilustrovala aj knihu
Povesti a príbehy z Lenartova
Silvie Havelkovej (Obec Lenartov,
2017), ktorá sa stala Knihou roka
Prešovského kraja 2017, kategória beletria. Kniha získala aj
Čestné uznanie v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný
materiál za rok 2017.

Čestný občan mesta
Jurij Gagarin
V roku 2010 Mesto Trenčianske
Teplice spísalo zoznam čestných
občanov mesta podľa dostupných informácií v kronikách
a Štátnom archíve Trenčín. Dnes
sa dozvedáme, že niektoré zaujímavosti nám predsa len unikli.
Na stránke TASR sme sa pri
príležitosti 85. výročia narodenia
Jurija
Alexejeviča
Gagarina
dočítali:
„V
Trenčianskych
Tepliciach,
ktoré
oslobodila
Červená
armáda 12. apríla 1945, teda
práve o 16 rokov skôr, ako prvý
kozmonaut
sveta,
sovietsky
človek Jurij Gagarin prvý raz
obletel zem, udelili hrdinovi
Vesmíru v predvečer príchodu
posolstva čestné občianstvo
mesta.
Štafetu
niesli
sväzarmovci
po
uliciach
kúpeľného mesta. 19. 11. 1961“
Je však otázne, či sa Jurij
Gagarin o udelení tohto titulu
vôbec niekedy dozvedel.
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Stolnotenisový turnaj
o Pohár primátorky mesta
Súkromná stredná športová škola Trenčianske Teplice (SOŠ TT) v spolupráci s Mestom Trenčianske
Teplice usporiadala na konci februára už 11. ročník
stolnotenisového turnaja „O pohár primátorky
mesta Trenčianske Teplice“.
Doposiaľ najvyšší počet zúčastnených – 107 žiakov
základných a stredných škôl z celého Trenčianskeho
kraja svedčí o atraktivite podujatia a je tiež dôkazom toho, že šport a aktívny pohyb mladých ľudí
stále baví.
Na úvod sa predviedli v stolnotenisovej exhibícii
žiaci (SOŠ TT), reprezentanti SR, Alexander Valúch,
majster Európy vo štvorhre do 21 rokov a Adam
Brat, piaty na Majstrovstvách Európy juniorov.
Samotný stolnotenisový turnaj slávnostne otvorili
Ján Hudec, zástupca riaditeľa pre šport a primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková.

Deti v knižnici

Mladí tenisti na tradičnom turnaji

Tradične v marci sa v nafukovacej hale na Baračke
v Trenčianskych Tepliciach koná Medzinárodný
tenisový turnaj chlapcov a dievčat do 16 rokov
s názvom SCHOOL LOBIK. Hlavným usporiadateľom
je Športová akadémia Trenčianske Teplice pod záštitou STZ (Slovenský tenisový zväz) a TE (Tennis
Europe). Spoluorganizátorom je Súkromná stredná
športová škola v Trenčianskych Tepliciach.
Tento rok sa ho zúčastnilo 112 hráčov, z toho 57 bolo
zo zahraničia, konkrétne z Poľska, Česka, Talianska,
Maďarska, Rakúska, Ukrajiny, Chorvátska, Srbska
a Rumunska.

Počas turnaja sme mali možnosť sledovať zaujímavé,
vyrovnané i dramatické zápasy. Vo finále chlapcov sa
proti sebe stretli najvyššie nasadení hráči. Víťazom sa
po trojsetovom boji stal Peter Benjamin Privara.
Finále dievčat vo dvojhre bolo slovenskou záležitosťou. Víťazkou sa stala Emma Tóthová, ktorá
zároveň obhájila prvenstvo z minulého roku.
Súkromnú strednú športovú školu v Trenčianskych
Teplíc reprezentovalo spolu 5 hráčov, dvaja chlapci
a tri dievčatá, ktorí nesklamali, hoci sa nestali
celkovými víťazmi.
Aj keď nie je jednoduché zorganizovať niekoľkodňový
medzinárodný turnaj, Športová akadémia Trenčianske Teplice má v pláne pokračovať aj štrnástym ročníkom. Považujeme to za chvályhodné, lebo motivovať
mládež ku športu je dnes mimoriadne ťažké, o to však
dôležitejšie.

Pri príležitosti Mesiaca knihy, ktorý sa traduje od
roku 1955, postupne všetky triedy Základnej školy
Andreja Bagara a staršie deti Materskej školy
navštívili Mestskú knižnicu.
Niektoré z detí knižnicu poznali, ale iní ju navštívili
po prvý raz. Zoznámili sa s chodom knižnice, so
systémom vypožičiavania kníh, ich označením, hľadaním, umiestnením detských kníh v knižnici,
čitateľským preukazom a členským poplatkom. Zistili, že knihy si môžu vybrať nielen podľa svojho veku,
ale aj predmetu svojho záujmu. Ak si predsa len nebudú vedieť dať rady, vždy je k dispozícii pani knihovníčka.
Aby si Mestská knižnica v Trenčianskych Tepliciach udržala záujem zo
strany verejnosti a prispôsobovala
svoje knižné portfólio, musí neustále
reagovať na dopyt čitateľov a trh
s knižnými novinkami. Aj tento rok sa
preto
Mesto
Trenčianske
Teplice
rozhodlo podať žiadosť o finančnú podporu na rozšírenie knižničného fondu
najmä o detskú literatúru, mimočítankové a povinné čítanie.
Súčasťou knižnice je momentálne aj
výstava prác žiakov výtvarného odboru
Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach.
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74 rokov slobody
Pri pamätníku Padlých v SNP sa stretli primátorka esta
Zuzana Frajková, Ďurmeková, niekoľko poslancov
mestského zastupiteľstva, občanov a členov Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, aby si pripomenuli 74. výročie oslobodenia Trenčianskych Teplíc, ku ktorému prišlo takmer
mesiac pred Dňom oslobodenia.
Predseda ZO SZPB Karol Glamoš v krátkom príhovore
pripomenul prítomným, že pri oslobodzovaní nášho
mesta zahynulo 111 Rumunov a 5 sovietskych bojovníkov, bolo poškodených 73 budov a dva mosty cez
Tepličku. Upresnil, že podľa mestskej kroniky z roku
1945, záznamu a mapy v Múzeu partizánskej brigády
Jána Žižku v Bánovciach nad Bebravou a zapísaných
pamätí jeho matky boli Teplice oslobodené ráno, 9.
apríla 1945. Doteraz sa hovorilo, že k oslobodeniu
došlo 10. apríla. Podotkol, že to nie veľmi dôležité, ide
len o spresnenie skutočnosti. Hlavné oslavy oslobodenia sa budú konať 7. mája.

Morena hodená, zima skončená
Je to už niekoľko rokov, čo sa v Materskej škole obnovil zvyk
vynášania Moreny, symbol zimy. Morenu, bábku oblečenú
v šatách, vyprevádzal druhý jarný deň sprievod detí z Materskej školy ulicou na most cez potok Teplička. Tam jej deti
naposledy zarecitovali a zaspievali. Napokon hodili Morenu do
vody, čím zima stratila svoju moc.
Krásny slovanský zvyk v podaní detí a pani učiteliek z Materskej
školy si nenechala ujsť ani primátorka mesta.

KASTRÁCIA MAČIEK JE POTREBNÁ
Aj v uliciach Trenčianskych Teplíc stretávame mačky,
ktoré sa narodili na ulici alebo tam žijú celý život.
Ulica je ich domovom, sú plaché a len málokedy vedia
žiť spolu s človekom. Sú to tzv. ferálne mačky –
potomkovia domácich mačiek, ktoré kedysi vyhodil
človek a ony sa naučili žiť na vlastnú päsť.
Túlavé mačky nehynú na starobu. Umierajú na choroby a hlad. Často ich zrazí auto, zabije pes, otrávia
krutí ľudia. Aj banálne problémy a zranenia im môžu
spôsobovať veľké utrpenie.
Mačky sa rozmnožujú podľa životných podmienok.
Môžu byť oplodnené už vo veku medzi 5. – 9. mesiacom života a mať mladé 2-3x ročne. Sú schopné sa
páriť v rámci príbuzných (súrodenci, rodičia) a jedna
mačka je schopná mať vo vrhu mačiatka i od
viacerých samcov. Vo vrhu je 3 až 6 mačiatok, preto
sa populácia mačiek môže v rekordnom čase premnožiť do nepríjemných rozmerov. Zvláštne je, že ruja
sa v prírode riadi podľa dĺžky svetelného dňa. Počas
zimy sú mačky v anestrii, teda neplodné.
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Keďže začala jar, prebúdzanie prírody je už v plnom
prúde. Zvieratá sa v rámci svojich hormonálnych
zmien začali pripravovať na rozmnožovanie. Základom
zvieracieho zákona nie je nič iné, len snaha prežiť,
udržať živočíšny druh a zachovať ho zdravý
a silný.
Gravidita a starostlivosť ferálnych mačiek
o mladé
sú pre ne veľmi náročné a viac než polovica mačiatok
uhynie.
Najlepšie a najhumánnejšie, čo môžeme pre túlavé
mačky spraviť, je odchytiť ich, nechať vykastrovať
a zaočkovať a vrátiť na pôvodné miesto – do ich
rajónu, pretože to je ich domov. Ferálne mačky bývajú
plaché. Kontakt pomôže nadviazať maškrta, dôveru
pravidelné kŕmenie. Na dobrotu sa mačka dá odchytiť
do prenosky či odchytovej klietky a odniesť k veterinárovi.
Usmrcovanie mačiek, hoci aj pouličných, je trestný
čin. Zviera nie je vec. Usmrtiť ho má podľa zákona
právo jedine veterinár, a to humánne – eutanáziou.
Topenie, trávenie, či bitie zvierat, ku ktorým sa
uchyľujú mnohí ľudia, sú zakázané a ide o týranie
zvierat! Omnoho humánnejšie je dať zviera vykastrovať, a to aj v prípade domácich mačiek. Zviera bude
pokojnejšie a zbavíme sa neželaného rozmnožovania.
Kastrácia nie je proti prírode. Ozdraví sa populácia
zvierat a nebudú nové nechcené, ktoré potom ľudia
neľudsky kántria, vyhadzujú, topia, dusia.
Vďaka niektorým spoluobčanom, ktorí v minulosti
vykonali kastráciu ferálnych mačiek, ich v našom
meste nemáme veľa. No z dôvodu zabráneniu ich
ďalšieho množenia pristúpilo Mesto Trenčianske Teplice k ich postupnej kastrácii, ktorú zahájilo začiatkom
apríla.

www.teplice.sk

Netradičná konferencia pre učiteľov
Strom života, o. z. zorganizoval v druhej polovici marca v Trenčianskych Tepliciach konferenciu pre učiteľov základných škôl z celého
Slovenska. Konferencia bola zameraná na outdoorovú edukáciu. Jej
cieľom je viesť pedagógov využívať v rámci vyučovania školské
dvory a zaistiť tým pre žiakov čo najdlhší pobyt na čerstvom vzduchu.
Úvod konferencie sa konal v kongresovej sále Hotela Slovakia, kde
bola predsedom o. z. Strom života Jozefom Kahanom prizvaná aj
primátorka mesta Zuzana Frajková Ďurmeková.
Ďalšie prednášky a konkrétne formy výučby
sa už konali
v kúpeľnom parku. Stali sa návodom, ako vyučovať konkrétny predmet v prírode.

JUBILANTI
( 1. 3. - 15. 4. 2019)
Katarína Nemčeková
Valentína Kyselicová
Vlasta Krištofová
František Kozák
Mária Gregušová
Eva Kebísková
Marta Šandorová
Branislav Pavlovič
Blanka Matejková
František Matušek
Dagmar Hírešová

Všetkým prajeme veľa zdravia a príjemných chvíľ
do ďalších rokov!

Polstoročný Zbor pre občianske záležitosti
Sú jubileá, ktoré slávia ľudia, ale aj jubileá, ktorých sa dožívajú
spolky, združenia či spoločnosti. Trenčianskoteplický Zbor pre
občianske záležitosti (ZPOZ) oslavuje tento rok svoje päťdesiatiny.
Za mnoho rokov svojej činnosti sa vypracoval medzi najlepšie
v kraji. Jeho členovia sústavne dbajú na to, aby sa občianske
obrady a slávnosti konali na vysokej spoločenskej a kultúrnej
úrovni.
Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve
v Trenčianskych Tepliciach začal v roku 2019 pracovať na základe
nového štatútu. V súčasnom období má 18 členov a jeho predsedníčkou je Monika Psotná. Vo svojej činnosti sa členovia ZPOZ-u
sústreďujú predovšetkým na tradičné obrady, ako sú vítanie detí do
života, občianske sobáše, životné jubileá, vítanie prváčikov, rozlúčka
s materskou školou, rozlúčka s deviatakmi a občianske
pohreby. Sú prítomní a nápomocní pri pietnych slávnostiach,
oslavách štátnych sviatkov, pri uvádzaní kníh do života, výstavách
a vítaniach vzácnych osobností v meste.
Kvalitu jednotlivých obradov ocenili už komisie na okresných,
regionálnych i celoslovenských prehliadkach ZPOZ, za čo patrí
poďakovanie bývalým i súčasným členom. Vďaka Mestu Trenčianske Teplice sa všetky obrady vykonávajú bezplatne.

www.teplice.sk

NARODILI SA
(1. 1. – 15. 4. 2019)
Svetlana Chlapíková
Dominika Kubišová
Lukas Kiac
Tomáš Janso
Linda Kyselicová
Eliška Bezdedová
Juraj Debnár
Katarína Šedová
Michal Sirotný
Matúš Suchomel

ROZLÚČILI SME SA
(1. 1. – 15. 4. 2019)
Anna Bučová
Ľubomír Kaščák
Anna Onderičková
Štefan Komár
Albín Kyselica
Vlasta Krištofová
Ľubica Kureková
Jozef Sedlář
Ladislav Poláš
Valéria Škvarková
Laurinec Hudec
Albín Pavlacký
Jozef Hasák
Oľga Fitošová
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Škody spôsobené víchricou aj v Trenčianskych Tepliciach
Počas víchrice v noci 9. 3. – 10. 3. 2019 došlo
k viacerým poškodeniam majetku aj v Trenčianskych
Tepliciach.
Víchrica napáchala škody na Novom cintoríne, na
majetku súkromných osôb, na stromoch v celom
meste, nevynímajúc park a les. Na Ulici Ľ. Podjavorinskej, ktorá bola v noci neprejazdná v oboch
smeroch, hliadka Mestskej polície (MsP) svojpomocne odpratala spadnuté stromy. Technické služby
mesta následky víchrice po celom meste upratovali
celý nasledujúci týždeň. Išlo najmä o popadané
konáre, rozbité časti na cintoríne a neporiadok.
Denná hliadka MsP
našla 10. 3. vyvrátenú
dopravnú značku pred železničných priecestím pri
vstupe do Trenčianskych Teplíc od Trenčianskej
Teplej. Keďže išlo o značku nachádzajúcu sa na ceste
II. triedy v správe Slovenskej správe ciest (SSC),
v ochrannom pásme železničnej trate Správy
železníc (SŽ), Mesto Trenčianske Teplice nemohlo
vykonať jej nápravu. Hliadka žiadala v pondelok 11.

3. Správu železníc o jej opätovné osadenie. Keď
však ani na ďalší deň nedošlo k náprave, 13. 3.
žiadala hliadka Slovenskú správu ciest, aby urgovali
Správu železníc. Značka bola správne osadená 19.
3. 2019.
Ďakujeme občanom za trpezlivosť pri naprávaní
škôd spôsobených prírodným živlom.

Spolupráca so Vsetínom pokračuje

rok by sa mal zrealizovať projekt, ktorý by bol zameraný najmä pre deti prvého stupňa základnej
školy. Okrem toho sa však delegácia zaujímala o
sociálnu oblasť, kultúru a realizáciu cyklotrás. V
rámci tradičného vsetínskeho týždňa turistiky 16.
júla 2019 vsetínski turisti spolu s našimi vystúpia
na Omšenskú Babu.
Mesto Vsetín sa za 21
rokov
oficiálneho
priateľstva ukázal ako
spoľahlivý,
flexibilný
a ľahko dostupný partner, s ktorým spolupráca prebieha na úrovni
škôl,
záujmových
združení i mesta ako
takého.

Zástupcovia Mesta Trenčianske Teplice sa na začiatku apríla zúčastnili pracovného stretnutia s partnerským mestom Vsetín.
Delegáciu na čele
s primátorkou mesta Zuzanou Frajkovou Ďurmekovou privítal starosta
Jiří Růžička a jeho
zástupcovia
Simona
Hlaváčová, Tomáš Pifka
a
Pavel
Bartoň.
Trenčianske Teplice so
Vsetínom už v minulosti
realizovalo
množstvo
úspešných
projektov,
posledným
bolo
vydanie
spoločnej
kuchárskej knihy. Tento

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.
V minulom čísle sme priniesli moravský recept Kontrabáš, dnes ponúkame recept zo slovenskej
strany. Knihu je možné si zakúpiť v TIKu (Hotel Slovakia).

Ingrediencie:
500 g hladkej múky
1 Hera alebo maslo (250 g)
1 lyžička soli
1 kyslá smotana
Plnka:
1 kg postrúhaných jabĺk
200 g cukru
mletá škorica (môžu sa pridať
pomleté orechy alebo mak
podľa chuti)
vajce na potretie
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Jablkový závin

Postup:
Zo všetkých surovín vypracujeme cesto, ktoré rozdelíme
na štyri diely. Každý diel
rozvaľkáme, potrieme olejom.
Na cesto dáme jablká, cukor,
škoricu, orechy alebo mak.
Stočíme, preložíme na plech,
potrieme vajíčkom a pečieme
vo vyhriatej trúbe pri teplote
180°C asi 20 minút.

www.teplice.sk

Centrum aktivít k dispozícii
Centrum aktivít slúži členom všetkých
združení, spolkov, klubov
a neziskových organizácií, ktoré majú
sídlo na území mesta Trenčianske Teplice. Členovia týchto zoskupení sa
môžu stretávať v priestoroch centra pri
aktivitách, ktoré
sú im
blízke
a ktorými si vypĺňajú voľný čas.
Centrum aktivít sa nachádza v polyfunkčnom dome NARCIS, Ul. Gen. M. R. Štefánika 611/2 (vchod z dvora). Pozostáva z väčšej spoločenskej
miestnosti, ktorú je možné využiť na voľnočasové aktivity a malej miestnosti s kuchynským kútom. Víziou
mesta je, aby priestor centra bol zmysluplne využívaný skupinami seniorov aj členmi rôznych organizácií.
Priestor centra je k dispozícií počas pracovných dní od 10.00 hod. do 18.00 hod. Rezervácie treba vykonať na
sekretariáte mestského úradu.

S veľmi pozitívnym ohlasom sa
stretla výzva Vyčistime si naše
mesto.
Celoplošná
brigáda
v Trenčianskych Tepliciach bola
avizovaná na prvý aprílový piatok
a sobotu. Niektorí jednotlivci,
turisti, členovia združení a organizácií sa rozhodli začať dokonca aj
skôr.
Vďaka dobrovoľným rukám sa tak
vyčistili strmé svahy Dedovca,
náučný chodník na Čertovu skalu,
okolie Pamätníka padlých v SNP,
časti Sídliska SNP, jednotlivé ulice
atď.
Prekvapením bol Spolok mladých
architektov,
ktorí
pricestovali
z Bratislavy, aby vyčistili okolie LD
Machnáč.
Veľa času a spojených rúk potrebovalo čistenie Skalky s vyhliadkou

Hríb. Dobrovoľný hasičský zbor
Trenčianske Teplice odviedol kus
práce, keď jeho členovia vyklčovali
množstvo náletových drevín. Technické služby mesta sa postarali
o ich odvoz. Po dlhom čase sa tak
ukázala veľká časť skaly. V čistení
pokračovali ďalej trenčianskoteplickí turisti, ale aj žiaci Základnej
školy Andreja Bagara a ďalší
dobrovoľníci.
Okolie Hríbu je turistami čistené
minimálne štyrikrát ročne. Najviac
času im zaberie zber odpadkov,
ktoré tu po sebe zanecháva najmä
mládež. Hoci ide o majetok Pozemkového
spoločenstva
urbáru
Trenčianske
Teplice,
Mesto
Trenčianske Teplice dostalo súhlas
s realizáciou jeho revita- lizácie.
„Ide o miesto často navštevované

turistami, ale aj našimi občanmi.
Preto nás teší, že sme povolenie
získali,“ uviedla primátorka mesta
Zuzana Frajková Ďurmeková.
Mesto v rámci upratovania zabezpečilo
pomoc
starším
spoluobčanom pri vypratávaní pivníc.
Pracovníci Technických služieb, ale
aj občania a poslanci pomohli
odviezť starý demontovaný nábytok a iný nadrozmerný odpad do
veľkokapacitných kontajnerov.
Technické služby nemôžu byť
všade. Keď každý občan prispeje
svojou troškou, naše mesto bude
čisté a upravené.

Bobor teplický
Poslednú marcovú noc hliadku Policajného zboru
Slovenskej republiky prekvapil nález na Sídlisku
SNP, konkrétne neďaleko Marakany. Hliadka spozorovala bobra vodného, ktorý sa vyskytuje zvyčajne
v jazerách, rybníkoch a väčších tečúcich vodách. Či
bobor chcel vyskúšať účinky trenčianskoteplickej
termálnej vody, nie je známe. Bobor, ktorého
spoločenská hodnota je takmer tisíc eur, v období
párenia cez Trenčianske Teplice len migroval. Po
dvoch týždňoch sa zabýval na priehrade Baračka.
Čas ukáže, či táto lokalita bude pre neho vhodná.

www.teplice.sk
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Úspešný tanečný odbor
Trenčianske

osvetové

stredisko

v

Trenčíne

vyhlásilo postupovú súťažnú prehliadku moderného tanca Deň tanca 2019 určenú pre
všetky vekové kategórie. Hlavným cieľom
súťaže je motivovať tanečné krúžky, súbory,
kolektívy a sólistov k tvorivej práci ako prostriedku voľnočasových aktivít detí a mládeže.
Súťaž prebiehala v šiestich rôznych štýloch a
bola určená pre jednotlivcov i skupiny.
Regionálnej súťaže na konci marca sa zúčastnila
aj naša Základná umelecká škola (ZUŠ), presnejšie žiačky tanečného odboru v dvoch choreografiách pod
vedením pedagogičky Aleny Ertlovej.
Po minuloročnom úspechu, kedy náš tanečný odbor získal mimoriadne ocenenie za interpretáciu scénického
tanca, sme s napätím očakávali jeho umiestnenie tento rok. Napokon boli choreografie v podaní našich
žiačok naozaj úspešné. Dievčatá sa umiestnili na 2. mieste s choreografiou s názvom Dievčatko so zápalkami (scénický tanec) a na 3. mieste s choreografiou Zrkadlenie (open choreografia).
Dôkazom, že všetci pedagógovia našej ZUŠ odvádzajú kvalitnú prácu je aj fakt, že tento rok sa dve ich
žiačky hlásili na konzervatórium. Obe boli po zvládnutí prijímacích talentových skúšok prijaté na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

Slávni maliari v Krakove
Posledný marcový týždeň sa skupina 6 žiakov Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach zúčastnila medzinárodného
žiackeho stretnutia v Krakove v
rámci projektu Erasmus+. Ide o
dvojročný
výtvarne
zameraný
projekt, na ktorom spolupracujú
žiaci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Talianska. Názov
projektu „Slávni maliari medzi
nami“ skrýva dva významy –
spoznávanie
diel
významných
svetových maliarov a zároveň
hľadanie
maliarskych
talentov
medzi deťmi. Keďže je projekt
financovaný z fondov EU, projekt
umožňuje štyri žiacke stretnutia.
Prvé, v Poľsku, už majú žiaci našej
školy za sebou. Stretnutie v meste
Arezzo sa uskutoční v polovici
mája, v Brne v septembri a o rok
bude naša škola hostiť partnerov v
Trenčianskych Tepliciach.

vo krásnych dielok a bolo úžasne
vidieť, ako inak možno veci robiť,
aké iné techniky sa pri práci dajú
použiť. Veľmi ma to inšpirovalo,“
vyjadrila sa o stretnutí Lucia
Janišová, učiteľka výtvarnej výchovy na základnej škole.
Program stretnutia bol rozložený
do troch dní. Prvý deň prebiehal na
hosťujúcej škole. Žiaci si prezreli
školu, navštívili triedy, kde prezentovali svoju krajinu, mesto a školu
v anglickom jazyku. Súťažili vo
vedomostnom kvíze, kde museli
dokázať, čo sa za necelý rok v
projekte naučili. Druhý deň absolvovali exkurziu v soľnej bani Wieliczka a potom pracovný workshop
v Galérii moderného umenia. V
posledný deň šli po stopách histórie
a
remesiel
starého
Krakova.
Navštívili Podzemné múzeum i
galériu.

„V galérii boli všade originálne
obrazy a niektoré boli naozaj veľmi
„Na takéto projektové stretnutie veľké. Niektoré aj cez celú stenu!“
som cestovala prvýkrát. Na škole s nadšením rozprávala piatačka
už od októbra realizujeme projek- Michaela Komárková.
tové hodiny, deti vytvorili množst-
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„Skutočne galéria deti ohromila. No
i nás, učiteľky. Nie však obrazmi,
ale tým, ako fundovane deti o
obrazoch debatovali, kládli zaujímavé otázky, všímali si techniky,
detaily obrazov a vyjadrovali svoje
dojmy. Je to dobrý pocit, keď
zistíte, že deti sa naučili viac ako
ste očakávali,“ vyjadrila sa hlavná
koordinátorka projektu, Denisa
Križanová, zástupkyňa riaditeľa
trenčianskoteplickej školy.
Všetkým zúčastneným sa v Krakove veľmi páčilo. Určite sa oplatí
toto pekné mesto navštíviť. Čo by
odporučili účastníci stretnutia?
„Určite
zájdite do reštaurácie
Deravý kotlík a dajte si ďatelinkové
pivo. Môžete zájsť do Motýlieho
múzea a vyskúšať si vo virtuálnej
realite posadiť motýľa na ruku,“
radí žiačka Viktória Holá.
Vďaka projektu sa žiaci stávajú
súčasťou zážitkového vzdelávania,
v ktorom si na základe vlastných
prežitkov a skúseností osvojujú
nové zručnosti, postoje i spôsoby
myslenia.

www.teplice.sk

Z predškolákov školáci
Posledný ročník v materskej škole je trochu iný ako tie
predchádzajúce. Deti sa stále hrajú, ale okrem toho
získavajú nové vedomosti, ktoré im pomôžu prekonať
prvé týždne v škole. Majú posledné chvíle na celkovú
socializáciu v triednom kolektíve, musia byť už samostatné, vedieť sa obriadiť. Väčšina detí sa do školy
teší, ale aj radosť je sprevádzaná obavami z nového.
S týmto strachom im môže pomôcť aj maličkosť,
napríklad publikácia Zo školy do škôlky. Práve také
dostali predškoláci od primátorky mesta Zuzany
Frajkovej Ďurmekovej deň pred zápisom do základnej
školy.

Nasledujúci deň bol pre predškolákov výnimočným.
Absolvovali svoju prvú skutočnú skúšku. Nebola však
stresujúca. Hneď pri príchode do školy ich privítali
žiačky z krúžku Zumba. Do tanca sa im podarilo zapojiť takmer všetkých predškolákov. Deti sa uvoľnili.

Následne ich ôsmačky a deviatačky odviedli do triedy,
v ktorej vystrihovali a maľovali papierové veľkonočné
vajíčka. Veľkí spolužiaci im pomáhali. Pozorné oči pedagógov sledovali, ako deti pracujú s nožničkami a či
vedia správne držať pastelky. Pani učiteľky z prvého
stupňa za prítomnosti školskej špeciálnej pedagogičky
si postupne brali deti do inej triedy a zisťovali ich
komunikačnú a jazykovú zručnosť, úroveň samoobslužných návykov, emočnú pripravenosť a základnú
poznatkovú úroveň.

Rodičia v tom čase vypisovali Protokol o zápise. Vedenie
školy
oboznámilo
rodičov
so
školským
vzdelávacím programom, priestorovými a materiálnymi podmienkami školy. Rodičia mali možnosť sa
prejsť po škole, vidieť učebne i miestnosti.
Spolu bolo zapísaných 29 detí, z toho 16 chlapcov
a 13 dievčat. Dvaja žiaci budú vzdelávaní v zahraničí.
Všetkým budúcim prváčikom prajeme úspešný štart
v školskom živote!

Aj žiaci našej školy sú aktívni
Ôsmaci Základnej školy Andreja Bagara sa zapojili do projektu Roots and shoots, vyhláseného organizáciou
Green foundation. Pod vedením ich spolužiaka Andreja Janoviča a dohľadu pedagóga Martina Škrovánka sa
rozhodli zrekonštruovať vyhliadku Hríb. Prvým krokom bola pomoc Klubu slovenských turistov Trenčianske
Teplice pri čistení vyhliadky a vysypaní cestičky štrkom. Zúčastnili sa jej deväť žiakov 8. ročníka, dvaja siedmaci a jedna deviatačka. Svoj projektový zámer si museli obhájiť pred komisiou, ale s tým žiaci nemali žiaden
problém. Komisia pridelila žiakom grant vo výške 400 €. V rámci projektu sa žiacky kolektív dohodol s pani
primátorkou na vytvorení záhonu v rámci novovybudovaných plôch mesta a pred školou. Nasledovať bude
vytvorenie návrhu pre výsadbu a dokončenie prác na vyhliadke Hríb. Žiaci ďakujú za pomoc ochotným
rodičom, konkrétne Romanovi Václavovi, Mariánovi Valkovi a Marošovi Gregušovi, ako aj vedeniu Mesta
Trenčianske Teplice a Základnej škole Andreja Bagara Trenčianske Teplice. Slávnostné ukončenie prác na
projekte sa bude konať začiatkom júna tohto roku.

www.teplice.sk

11

Ťažba v mestských lesoch v riešení
Na základe podnetov občanov sa v marci členovia
Komisie pre životné prostredie a ochranu prírody
zúčastnili obhliadky mestských lesov. Vzhľadom na
veľké výruby na celom Slovensku sú obyvatelia

znepokojení. Zaujímalo ich, či výrub v našich lesoch
nie je v súčasnosti nadmerný a či lesy postupne
nevymiznú z nášho územia.
Členovia komisie mali možnosť vidieť, že v lesoch
nájdeme mnoho vyrúbaných plôch, tzv. holorubov.
Na ťažbu sú najvhodnejšie stromy vo veku 80 – 100
rokov. Práve tých v lese ubúda najviac.
„Každý les, ktorý dosiahne rubnú dobu, by mal byť
vyťažený. Tieto plochy by následne mali byť
prirodzene zalesnené náletovými drevinami,“ pove-

dal lesný inžinier Juraj Adamus.
„Okrajové holoruby je nevhodné realizovať, pretože
dochádza k častým vývratom stromov a hrozí až
kalamita,“ povedal člen komisie Milan Látal. Názorne
ukázal, kde k takýmto situáciám došlo.
Ťažba v lese spôsobila zničenie mnohých chodníkov,
množstvo neestetických zvyškov konárov na
cestách, ako aj zosuvy pôdy či zahádzanie potokov.
Niektoré lesné cestičky sa tak stali zabahneným
územím, po ktorom nechce kráčať žiaden turista.
Množstvo
krásnych
vyrúbaných
stromov
nachystaných na odvoz chvíľami až desí.
„Les rastie stále, no je ťažené obrovskou mierou. Tak
ako sa ťaží teraz, sa neťažilo nikdy. Či bola ťažba
v minulosti zanedbaná alebo či je teraz naopak
prekračovaná, je ťažko posúdiť. K tomu sa musí
vyjadriť odborník, súdny znalec, ktorý stav posúdi,“
doplnil Milan Látal.
Mesto Trenčianske Teplice chce uvedenú situáciu
riešiť.
„Na základe podnetov od občanov na zvýšenú ťažbu
drevnej hmoty a poškodenia lesných ciest a chodníkov, sme vykonali obhliadku lesov. Zároveň sme
sa obrátili na Okresný úrad Trenčín, pozemkový
odbor, či bol vykonaný štátny dozor a kontrola
v mestských lesoch a tiež predloženie týchto
zistení,“ vysvetlil Maroš Greguš. „Podľa výsledkov
stanovíme ďalšie postupy.“

Polstoročie bez vody sa končí
Proces prípravy vodnej stavby Vodovod Ul. Partizánska – Trenčianske Teplice
začal ešte
v minulom roku. V auguste 2018 bolo Okresným úradom vydané
stavebné povolenie. Stavbu financuje Mesto Trenčianske Teplice, ktoré dalo
správcovi verejného vodovodu – spoločnosti TVK a. s. na osobnom rokovaní
s primátorkou mesta vo februári 2019 pokyn na realizáciu stavby. Projekt rieši
predĺženie vodovodu na Partizánskej ulici až na koniec zastavaného územia
mesta o cca 105 m pred posledný objekt Vila Marion na pravej strane cesty.
Na predĺžený vodovod sa napoja rodinné domy, ktoré od svojho postavenia
neboli pripojené na verejný vodovod. Ide o deväť domov doteraz zásobených
z vlastných studní, ktorých vek je
u niektorých je viac ako 50 rokov.
„Táto investícia je príkladom
toho, že keď je niečo prospešné
pre obyvateľov mesta, nesmie sa
hľadieť na politiku. S vodnou
stavbou sa začalo v minulom
volebnom období, pokračujeme
v tomto. Prvoradý je občan a jeho
potreby,“ vyjadrila sa primátorka
mesta
Zuzana
Ďurmeková
Frajková.

PRÍĎTE DAROVAŤ
KRV V RÁMCI DŇA
ZDRAVIA!
8. 6. 2019
(sobota)
od 8,00 do 10,00 hod.

Hotel Panorama,
Trenčianske Teplice

Archeologické náleziská majú stále čo povedať
V lokalite Pliešky sa znovu začalo s archeologickými vykopávkami.
Nachádzajú sa tu archeologické náleziská, ktoré už boli v minulosti
skúmané. Zvláštne je, že dokazujú kultúry rôznych datovaní. V rokoch
1960 - 1962 bolo odkrytých 61 hrobov lužickej kultúry, našli sa amfory,
keramika, bronzové predmety. Lužicko-sliezku kultúru na tomto území
datujeme 300 pred Kr. až180 po Kr. Nálezisko súvisí s osídlením Čertovej
skaly a Čvirigovca. V roku 2009 bol na Plieškoch vykonaný archeologický
výskum dokazujúci staršiu dobu kamennú. Bolo odkryté táborisko
kultúry szeletien (40 000 - 35 000 pred Kr.). Okrem toho sa našli
kamenné nástroje.
O výsledku súčasných prác budeme informovať.
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Klub Milana Rastislava Štefánika
v Trenčianskych Tepliciach
Na začiatku marca bol za prítomnosti predsedu
správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika Jozefa
Božika a podpory primátorky mesta Zuzany Frajkovej
Ďurmekovej založený Klub Milana Rastislava Štefánika (KMRŠ) v Trenčianskych Tepliciach.
KMRŠ vznikol z iniciatívy jednotlivcov, ktorí uznávajú
osobnosť generála Štefánika ako neoddeliteľnú súčasť
našej histórie, zdieľajú podobné názory a presvedčenie. Dnes má KMRŠ už 23 členov, ktorí sa pravidelne
stretávajú. Vízia KMRŠ je rozširovať povedomie
občanov a mládeže vo vzťahu k nášmu štátu, jeho
histórii a hodnotám, čoho príkladnou a vedúcou osobnosťou je aj sám Milan Rastislav Štefánik, spoluzakladateľ prvého samostatného štátu Česko-Slovenska
v roku 1918.
Predsedníčkou Klubu sa stala Lucia Škvareninová,
ktorá sa aktívne zapája do celoslovenských podujatí
spojených s osobou Štefánika. V minulom roku zorganizovala expedíciu do Francúzskej Polynézie s názvom
Po stopách Milana Rastislava Štefánika. V rámci nej
bola osobne prijatá aj prezidentom Édouardom
Fritchom. V našom meste má ambície rozvíjať
Štefánikovo posolstvo prostredníctvom rôznych
kultúrnych podujatí a vzdelávacích aktivít. Tu sú niektoré z nich:
1. 6. 2019, Kaviareň Mlynček:
Autorky nového kresleného komiksu s názvom Milan
Rastislav Štefánik, kreslený príbeh rodáka z Košarísk,

60. ročník fyzikálnej olympiády
v Trenčianskych Tepliciach
Súťaže sú oddávna
motiváciou k vyšším
výkonom. Nemusí ísť
len o športové disciplíny.
Ide
aj
o olympiády, ktoré sa
zvyčajne
viažu
k prírodným vedám
a riešia ich žiaci
a študenti. Organizujú
sa
v
niekoľkých
kolách, pričom často
práve celoštátne sa koná v Trenčianskych Tepliciach.
Je to preto, lebo budova Domu speváckeho zboru
slovenských učiteľov je využívaná Ministerstvom
školstva, výskumu a športu.
Prvou olympiádou v tomto roku v našom meste bola
fyzikálna olympiáda. Je určená žiakom základných
škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií
a žiakom stredných škôl. Žiaci, ktorí dosiahnu na
celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú
Slovensko na medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.
Olympiáda tak za svoju históriu vychovala množstvo
špičkových vedcov pracujúcich po celom svete. Jej
bývalí riešitelia študovali alebo študujú na najlepších
univerzitách v USA aj v Európe.
Tohtoročná fyzikálna olympiáda sa konala už 60.
raz. Na jej otvorení sa zúčastnila aj primátorka
mesta Zuzana Frajková Ďurmeková, ktorá spolu
s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
Jaroslavom Baškom, primátorom
Trenčína Ri-
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Nina Abramovičová a Lenka Mlčúchová predstavia
svoje dielo aj našim najmenším.
8. – 25. 7. 2019, TIK, Hotel Slovakia:
Putovná výstava Generál Milan Rastislav Štefánik
bude zahájená vernisážou s tematickým filmom.
2. polovica roku 2019
Pozvanie Tamary Dudášovej do KMRŠ, ktorá je posledným žijúcim potomkom rodiny M. R. Štefánika.
Hovoriť sa bude o rodine Štefánikovej, a prerozpráva
pútavé príbehy zo života.
október 2019
KMRŠ spolu s Mestom Trenčianske Teplice a Oblastnou
organizáciou cestovného ruchu pripravuje spomienkové podujatie, ktoré je momentálne v procese
príprav.
Klub Milana Rastislava Štefánika má ambíciu byť
prínosom pre spoločnosť. S radosťou prijme nových
členov a ocení iniciatívu mladých ľudí.

chardom Rybníčkom a rektorom Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka Jozefom Habánikom
prevzala záštitu nad podujatím.

Pstruhová sezóna odštartovaná
Z jari sa teší asi každý. Niekomu stačí ranný spev
vtákov, ďalšieho poteší sadenie v záhradke, iní
vyrazia na bicykel. Pre väčšinu slovenských
rybárov to však znamená dlhoočakávaný začiatok
pstruhovej sezóny. Oficiálne začala pred Veľkou
nocou a prvé úlovky členov MO Slovenského
rybárskeho zväzu Trenčianske Teplice boli už
zaznamenané.

13

Veľkonočná nedeľa
v Trenčianskych Tepliciach
Veľká noc sa aj na Slovensku časom zmenila. Mužské
pokolenie stále neopustila chuť vyoblievať a vyšibať
dievčatá a ženy, no ľudia viac ako inokedy chodia do
prírody a trávia čas s rodinou. Hoci príroda od začiatku tohtoročného apríla doslova prosila o poriadny
dážď, ktorý neprišiel, ľudí nesklamala. Celé
veľkonočné sviatky sa slnko usmievalo na nádherne
zazelenané stromy a rozkvitnuté čerešne, kríky
a jarné kvety. V Trenčianskych Tepliciach sa celá pešia
zóna premenila na miesto, kde sa dalo viac ako len
oddýchnuť. Množstvo návštevníkov pricestovalo plne
obsadenou historickou električkou alebo autom

možno len na prvú
tohtoročnú zmrzlinu
či
kúpeľnú
oblátku
a
prechádzku
parkom. Plán sa
zmenil v okamihu,
keď deti mohli
veselo
hľadať
veľkonočné vajíčka v tráve pri
Kaštieli.
Malý
veľkonočný
trh
potešil tých, ktorým predsa len chýbali otvorené
obchody. Košikári z Liptovského Trnovca nestačili
vyrábať korbáče. V rade na ne sa stálo, kým sa
neminul posledný prút. Úspech mal aj predĺžený
promenády koncert dychovej hudby Bodovanka.
Príjemná atmosféra dňa, keď sa nikto nikam nenáhlil
a užíval si voľno, bola cítiť všade. Toľko ľudí, koľko sa
počas celého dňa prechádzalo mestom, sme hádam
ešte nevideli.
Komu sa málilo aktivít vonku, mohol využiť doplnkový
program v hoteloch, ktorý ponúkal tvorivé dielne,
animácie, koncerty ľudovej hudby, večernú zábavu či
dokonca veľkonočnú oblievačku priamo v hotelovom
bazéne.

Čokoládové vajíčka
Rodinné centrum Ovečka spolu s Kúpeľmi Trenčianske Teplice už desiaty rok
organizovalo hľadanie veľkonočných čokoládových vajíčok. Aby sme boli
presní, uskutočnilo sa deviatykrát, pretože jeden rok hľadaniu neprialo
počasie.
Približne 75 detičiek, prevažne vo veku 3
až 5 rokov, sa muselo na trávnatej ploche
pri Lipke Ústavy poriadne okolo seba
poobzerať, aby našli svoje vajíčko. Samozrejme, prišli aj menší (asi roční) a aj väčší
hľadači. Tí najmenší mali aj pomocníkov –
súrodencov, kamarátov a rodičov.
Asi polovicu účastníkov tvorili návštevníci
mesta.
Hľadanie vajíčok, aj keď nepatrí medzi
slovenské zvyky, sa na Kúpeľnom námestí
udomácnilo. Dôležité je, že deti trénujú svoj dôvtip, motoriku, rýchlosť i šikovnosť a z každého nájdeného vajíčka majú skutočnú radosť.

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

Električka na MDŽ aj na Veľkú noc
Pravidelne, pri príležitosti sviatku MDŽ, sa muži z TREŽ n. o.
podieľajú na spríjemnení chvíľ všetkých žien, ktoré prídu na jazdu
električkou. Tento rok vyparádení animátori vítali ženy s kvetom
a príjemnými slovami. Návštevníkov bolo dosť, neodradilo ich ani
premenlivé počasie. Pre deti bol pripravený čaj, pre dospelých
punč.
Veľkonočná električka mala ešte vyššiu návštevnosť. Počasie
a sviatky spôsobili, že počas troch jázd bolo prepravených takmer
1100 návštevníkov. Z krásneho čísla neskrývali organizátori
nadšenie. Jazdy boli okorenené aj vystúpením folklórnej skupiny
Bosoráci.
Ďalšia nostalgická jazda v sprievode historických vozidiel sa uskutoční 11. mája 2019.
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Kultúrno-športový máj – jún 2019 v Trenčianskych Tepliciach
1. máj o 9,00 hod.
Zraz: začiatok
kúpeľného parku

Turistický výstup na najvyšší vrch nad kúpeľmi po
náučnom chodníku spojený so zdobením májového stromu
na vrchole.

Monika Ližbetin – Promenádny koncert

1. máj o 16,00 hod.
Kúpeľné námestie

Známe piesne v podaní vynikajúcej vokálnej speváčky.

Divadlo jedného herca
– Milka Zimková

2. máj o 19,00 hod.
KH Pax

Literárna jar predstavuje autorku knihy Pásla kone na
betóne Milku Zimkovú.

Švajčiarsko-slovenský folklórny GALAvečer

4. máj o 19,00 hod.
Kursalon

Alphorngruppe Kaisten, Trenčan, Machnáč, Radosť a ďalšie
folklórne súbory počas jedného večera.

Koncert švajčiarskych alphornov
a slovenských trombitášov

5. máj o 16,00 hod.
Kúpeľné námestie

Netradičný
koncert
švajčiarskej
v spojení so slovenským folklórom.

7. máj o 14,00 hod.
kúpeľný park
15,00 hod. Kúpeľné nám.

Pietny akt v kúpeľnom parku.
Koncert na Kúpeľnom námestí.

10. máj o 19,00 hod.
Kursalon

Literárna jar, Talkshow Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej.

11. máj

Jazdy historickou električkou so zaujímavou témou.

11. máj od 14,00 hod.
Kúpeľné námestie

Podujatie plné zvieratiek a programu pre deti spojené
s Míľou pre mamu. Pretek cyklistických legiend.

Eva Bacigalová – intímna beseda

17. máj od 18,30 hod.
KOCKA – FAMILIAR CLUB
HOUSE

Literárna jar. Beseda aj o tom, ako písanie autorke
pomohlo v boji s rakovinou.

Promenádny koncert: saxofónové
popoludnie

18. máj o 16,00 hod.
Kúpeľné námestie

Dievčenský saxofónový orchester z Luhačovíc opäť u nás.

Jozef Banáš – Besedová šou

23. máj o 18,30 hod.
KOCKA – FAMILIAR CLUB
HOUSE

Literárna jar. O literatúre, živote a o poslednom románe
Jozefa Banáša.

Bábkové čítanie pre deti

25. máj o 15,00 hod.
KOCKA – FAMILIAR CLUB
HOUSE

Literárna jar. Zuzana Bednáriková – Čo tá
s Oliverom vystrájali.

Folklórny festival

25. a 26. máj, 14,00 hod.
Kúpeľné námestie

Folklórna hudba v podaní viacerých folklórnych súborov.

30. máj o 19,00 hod.
KH Pax

Literárna jar s autorom kníh Mäso, Sviňa a o korupcii
a politických kauzách na Slovensku.

2. jún o 14,00 hod.
Kúpeľné námestie

Podujatie pre deti so skvelým programom.

2. jún o 13,00
Zraz: Partizánska ulica,
pred Starým cintorínom

Turistika náučným chodníkom vhodná pre malých aj
veľkých.

5. jún o 15,00 hod.
Kúpeľné námestie

Koncert v podaní žiakov a pedagógov Základnej umeleckej
školy Trenčianske Teplice.

Zlaté stuhy

7. jún od 11,00 hod.
o 14,00 koncert
Kúpeľné námestie

Ukážka historických vozidiel v spojení so swingovou
hudbou.

Gastrovečer

7. jún o 18,00 hod.
KH Pax

Letné chute. Snúbenie výborného jedla a exluzívnych vín.

Deň zdravia + Strongman

8. jún od 9,30 hod.
Strongman
od 10,00 hod.
Deň zdravia
Kúpeľné námestie

Dajte si zmerať tlak, cholesterol, tuk, naučte sa základnú
prvú pomoc. Pozrite sa na najsilnejších mužov SR v akcii.

8. a 9. jún

Jazdy električkou.

9. jún o 16,30 hod.

Zahrá známa skupina Kollárovci.

16. jún

Turistika do chránenej oblasti s dobrou náladou.

19. jún o 16,00 hod.
Kúpeľné námestie

Promenádny koncert speváckeho zboru Emeram z Nitry.

21. – 23. jún
Kúpeľný park

Multižánrový festival pre všetky vekové kategórie.

29. – 30. jún
Kúpeľné námestie

Medzinárodná prehliadka dychových súborov.

Výstup na Klepáč

Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny +
promenádny koncert
Sit down stories v Kursalone
Svätofloriánska električka
Maznáčikova + Míľa pre mamu
+ Štart cyklistických legiend

Diskusia Dado Nagy a Arpád Soltesz
Deň detí
Organizovaný pochod Čvirigovec – Čertova
skala
Promenádny koncert ZUŠ

110 rokov električky
Koncert pri príležitosti 110. výročia
električky
Turistický výstup na Omšenskú babu
Emeram
Art In Park
Festival filmov a umenia
Festival dychových orchestrov
a mažoretiek
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Zmena programu vyhradená!

skupiny

Keisten

Dorotka
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Z denníka Mestskej polície autobusovom
23. 1. 2019
V poobedných hodinách bolo
hliadke MsP oznámené, že na Ul.
M. R. Štefánika sa nachádza
zranená žena, ktorá krváca
z oblasti tváre. Na mieste bolo
zistené, že išlo o ženu vyššieho
veku, ktorá sa pošmykla, spadla
a poranila si tvár. Osobe bola
poskytnutá prvá pomoc a privolaná RZP, následne osoba bola
prevezená do FN v Trenčíne
s podozrením na otras mozgu.
29. 1. 2019
V poobedných hodinách bolo
hliadke MsP oznámené, že na SNP
horí smetná nádoba. Po príchode
na miesto hliadka požiar vlastnými
prostriedkami
uhasila.
O udalosti bol informovaný
zástupca DHZ.
7. 2. 2019
Podvečer
bolo
hliadke
MsP
oznámené, že na pešej zóne sa
nachádza zranený muž, ktorý bol
voči verejnosti agresívny. Hliadka
po príchode na miesto situáciu
upokojila a poskytla asistenciu
privolanej RZP.
19. 2. 2019
Popoludní hliadka MsP riešila
narušenie verejného poriadku na

nástupisku,
po
vykonanom zákroku bol verejný
poriadok obnovený
24. 2. 2019
Podvečer bola hliadka MsP privolaná k požiaru smetnej nádoby na
Partizánskej
ul.,
požiar
bol
uhasený HaZZ.
28. 2. 2019
V skorých ranných hodinách bola
hliadka MsP privolaná na recepciu
Hotela Slovakia, kde dochádzalo
k narúšaniu verejného poriadku
osobou pod vplyvom alkoholu.
Hliadka obnovila verejný poriadok.
6. 3. 2019
Na MsP bol v krabici prinesený
pravdepodobne
nárazom
poranený dravý vták. Príslušníci
MsP zabezpečili prevoz dravca do
špecializovanej
veterinárnej
ambulancie, kde vtákovi poskytli
ošetrenie.
8. 3. 2019
Hliadka MsP riešila vrak vozidla na
Sídlisku SNP. Bola zistená zodpovedná osoba, ktorá po výzve na
odstránenie vraku, tejto výzve
bez meškania vyhovela.
9. 3. 2019
Hliadka MsP bola okolo polnoci
privolaná do Hotela Slovakia, kde
dochádzalo k narúšaniu ve-

rejného poriadku. Došlo aj ku
škode na majetku. Hliadka vykonala opatrenia na zabráneniu
ďalšieho poškodzovania majetku
a obnovila na mieste verejný poriadok. Keďže išlo o hosťa hotela,
škodu na majetku si hotel rieši vo
svojej kompetencii.
10. 3. 2019
V noci tesne pred 1,00 hod. počas
veternej smršte došlo na Ul. Podjavorinskej k zlomeniu stromov
a následnému pádu na vozovku,
ktorá sa stala neprejazdnou.
Hliadka MsP stromy a konáre
z vozovky odstránila a obnovila
premávku.
20. 3. 2019
Vo večerných hodinách bolo hliadke MsP oznámené narušenie
verejného poriadku v Hoteli Panorama. Po príchode na miesto
hliadka vykonaným služobným
zákrokom verejný poriadok obnovila.
21. 3. 2019
Popoludní bola hliadka MsP privolaná do prevádzky na Sídlisku
SNP, kde sa mal nachádzať had.
Hliadka po príchode na miesto
hada lokalizovala, zistila, že ide
o užovku. Užovka bola následne
vypustená do voľnej prírody.

Byť pedagógom nie je jednoduché. V súčasnej konzumnej
spoločnosti má učiteľ náročnú pozíciu a práca mu musí byť
poslaním. Aj Mesto Trenčianske Teplice si váži túto duševne náročnú prácu a pri príležitosti ich sviatku pripravilo slávnostné posedenie. Pozvanie primátorky Zuzany Frajkovej Ďurmekovej prijali pedagógovia škôl,
školských zariadení a bývalí pedagógovia, ktorí sú už na dôchodku. Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ sa
postaral o zaujímavý kultúrny program a po príhovore primátorky si prevzali ďakovný list za výborné výsledky
vo výchovno-vzdelávacom procese Marta Adameová, Ján Hudec, Milica Ilčíková, Iveta Pružincová a riaditeľka
ZUŠ Daniela Fialová.

Ocenení pedagógovia

Žlté narcisy v uliciach
Všetci vieme, čo je Deň narcisov. Táto jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy
proti rakovine sa v roku 2019 konala už po 23-krát. Každý, kto si narcis pripol
v tento deň na svoj odev, vyjadril podporu tým, ktorí bojujú s rakovinou. Aj Študenti Súkromnej strednej športovej školy v Trenčianskych Tepliciach vykonávali
zbierku v našom meste. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli onkologickým pacientom i prevencii voči tejto chorobe!
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