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Trenčín, 16. február 2015 
Nové byty a fašiangová veselica v Trenčianskej Teplej 
 
 

          Najväčšia obec v okrese Trenčín, Trenčianska Teplá sa od roku 2002 aktívne 

snaží o rekonštrukciu centra malebnej obce, ktorá v tomto roku oslávi 660. výročie od jej 

prvej písomnej zmienky. Obec sa dlhodobo snaží, hlavne o vytvorenie kvalitných 

podmienok pre život mladým, začínajúcim rodinám tým, že podporuje výstavbu nových 

bytov.  

          V piatok,13. februára 2015 bol v Trenčianskej Teplej, za účasti starostu obce 

Milana Bereca, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku, 

poslankyne NR SR Magdy Košútovej a širokej verejnosti slávnostne otvorený, jeden 

z ďalších bytových domov Královec.  

          Vedenie obce takýmto spôsobom reaguje na dopyt obyvateľov Trenčianskej Teplej 

a priľahlých obcí po nových bytoch. Podľa slov starostu Trenčianskej Teplej Milana 

Bereca, obec v oficiálnom poradovníku stále eviduje 34 záujemcov. „V prvom rade sa 

snažíme riešiť rodiny žijúce v 2-3 generačných domoch, kde sa mladé rodiny snažia 

osamostatniť. Prejavuje sa to nielen v počte obyvateľov, ktorý narastá, ale aj v počte detí 

v materskej a základnej škole,“ povedal Milan Berec.  

          V bytovom dome Královec sa nachádza celkovo 17 bytov, ktoré budú 

prerozdeľované na základe poradovníka, vytvoreného bytovou a sociálnou komisiou 

obce Trenčianska Teplá, schváleného obecným zastupiteľstvom. Noví nájomcovia 

získajú bývanie, ktoré spĺňa tie najmodernejšie štandardy a kritériá.   

          Výstavbu bytovky Královec uvítal aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

„Budovanie nových bytov je dobrou správou pre Trenčiansky kraj. Práve takouto 

výstavbou a podporou zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania dávame mladým 

rodinám šancu, aby v našom kraji zostali a mohli tu pracovať a žiť,“ povedal trenčiansky 

župan Jaroslav Baška.  
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Fašiangová veselica moreny a vesny  
 

Trenčiansky župan Jaroslav Baška prijal pozvanie aj na fašiangy v Trenčianskej  Teplej. 

Spojená škola internátna v Trenčianskej Teplej, ktorá sa venuje zdravotne 

znevýhodneným deťom a mládeži s mentálnym postihnutím, v piatok 13. februára 2015, 

organizovala kultúrne podujatie Moreny a Vesny. Pedagógovia spolu so žiakmi Spojenej 

školy internátnej nacvičili hudobno-divadelný program, plný tanca a spevu. Riaditeľka 

školy Eva Ševčíková počas predstavenia poďakovala Jaroslavovi Baškovi za finančný 

dar, ktorý poskytol škole, zo svojho poslaneckého platu. Trenčiansky župan vyjadril úctu 

všetkým, ktorí sa podieľajú na výchove detí v Spojenej škole internátnej. „Viackrát som 

navštívil takéto zariadenia v našom kraji a myslím si, že je našou úlohou podporovať tieto 

deti, pretože to nemajú v živote ľahké. Chcem povedať, že do konca tohto roku, 

Trenčiansky samosprávny kraj prerobí jedno z centier sociálnych služieb v Hornom Srní 

na autistické centrum. Práve toto zariadenie v našom kraji chýba a je veľmi požadované 

najmä rodičmi týchto autistických detí,“ uviedol Jaroslav Baška. 
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