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Príhovor starostu

Milí spoluobčania,
stojíme na prahu nového roka a za sebou nechávame rok, ktorý bol vskutku
zvláštny a zložitý. Udalosti, ktoré priniesol, zasiahli každého z nás. Niekoho menej, iného zásadne. Mnohým sa
zmenil život. Veľa sme sa však aj naučili.
Rúška a zvýšená hygiena sa stali samozrejmosťou, spolu s našimi deťmi sme
sa ocitli na vyučovacích hodinách, presvedčili sme sa, aká výborná je domáca
strava, zistili sme, že Slovensko je krásna krajina, a najmä, ako veľmi nám chýba osobný kontakt s našimi najbližšími.

s Mikulášom na námestí a nemôžeme
sa tešiť ani na obľúbené stretnutia pri
adventnom punči.

Naučili sme sa byť trpezliví a zodpovední. Trpezlivo čakáme, kedy sa budeme môcť stretávať s priateľmi a našimi
blízkymi bez obavy z toho, že sa môžeme navzájom nakaziť. Podstúpili sme
aj náročné celoplošné testovanie, ktoré bolo skúškou ohľaduplnosti a zodpovednosti voči sebe navzájom. Spoznali sme výnimočných ľudí v radoch
dobrovoľníkov, zdravotníkov, hasičov
a, samozrejme, aj v radoch armády. Ich
ľudský prístup je silným posolstvom
posledných náročných mesiacov.

Radosťou ma však napĺňa to, že tento rok
sa nám aj veľa vecí podarilo. Dokončili sme prístavbu a nadstavbu obecného
úradu a otvorili sme dlho očakávanú
novú poštu. Následne sme začali pracovať na rekonštrukcii jej starej budovy,
kde vzniknú ďalšie triedy pre škôlkarov
a tým aj logicky ucelený školský a športový areál v našej obci. Tiež ma veľmi
teší vybudovanie cyklomagistrály medzi
Tepličkou nad Váhom a Nededzou, ktorú mnohí z vás určite ocenili. Mali sme
tú česť byť svedkami historickej udalosti – severozápadná veža kaštieľa v našej
obci dostala novú strechu. Aj keď časť
historického objektu ešte nie je dokončená, môžeme povedať, že je „v suchu“. Za
novú dominantu Tepličky nad Váhom
patrí veľká vďaka občianskemu združeniu Revitalizácia kaštieľa Teplička nad
Váhom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom na záchrane historického objektu podieľali.

Naopak, nezažili sme mnohé obľúbené
obecné akcie. S letopočtom 2020 nebudeme mať v archíve tradičné Obecné slávnosti a Svätomartinský jarmok
ani pripravované športové podujatia
a súťaže. Museli sme oželieť stretnutie

Ani napriek všetkým opatreniam a obmedzeniam sa jednoducho život nezastavil. V mnohých jeho oblastiach si však
vzniknutá situácia vyžaduje veľkú dávku
odhodlania. Veľmi náročná je starostlivosť o tých najslabších a najzraniteľnej-
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ších medzi nami. Sú to naši drahí rodičia a starí rodičia.
Úprimné ĎAKUJEM posielam zamestnancom Domova pokoja Žofie Bosniakovej, ktorí sa s obrovskou dávkou trpezlivosti a lásky starajú o svojich zverencov.
Tí im starostlivosť oplácajú odovzdanosťou a neutíchajúcim optimizmom. Sú
pre nás všetkých príkladom, ako sa tešiť
z každého dňa.
Moje ĎAKUJEM patrí aj všetkým učiteľom. Museli sa veľmi rýchlo zorientovať a naučiť sa fungovať tak, aby deti
nielen učili, ale aby im aj ukázali, že čas
strávený s rovesníkmi v školských laviciach je veľmi dôležitý. Musím povedať, že sa im to podarilo. Našim deťom
chýba škola! Nevídané...
Uplynulý rok bol v znamení boja pocitu zodpovednosti s vnútornou túžbou
po slobode v každom z nás. V tomto
boji zvíťazila láska k našim najbližším.
Verím, že v rovnakom duchu prežijeme Vianoce a vstúpime do roku 2021.
Želám vám všetkým naozaj požehnané
vianočné sviatky prežité v úzkom kruhu svojich najbližších a v novom roku
najmä veľa zdravia, spokojnosti a lásky.
Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Obecný úrad informuje

ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
Mnohí, ktorí sledujete zmeny v obci,
ste si mohli všimnúť stavebné práce
v okolí budovy bývalej pošty. Na tomto mieste vyrastie vďaka rozsiahlej
rekonštrukcii nový pavilón materskej
školy (ďalej len „MŠ“) s tromi triedami. Realizácia prístavby, nadstavby a rekonštrukcie objektu je financovaná z prostriedkov Európskej únie
a vlastných zdrojov obce.

S

účasnému projektu predchádzali
v minulosti dve rekonštrukcie financované najmä zo zdrojov obce, prostredníctvom Nadačného fondu Kia Motors
Slovakia a z rôznych iných dotácií. Po
prvej najrozsiahlejšej úprave z roku 2012
bola pôvodná kapacita MŠ rozšírená
z troch na šesť tried. Vzhľadom na to, že
počet tried v materskej škole bol naďalej
nepostačujúci, obec zvolila dočasné riešenie prestavbou priestoru nad miestnou
poštou. Vzniklo nové elokované pracovisko, jedna trieda s maximálnou kapacitou 17 miest.
Dlhodobý zvyšujúci sa záujem rodičov
o predprimárne vzdelávanie detí sa stal
dôvodom na plánované rozšírenie kapacity materskej školy. Z údajov o narodených deťoch s trvalým pobytom v našej obci, ktoré dovŕšia tri roky v školských rokoch 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, sa predpokladá, že zákonní
zástupcovia požiadajú o prijatie detí do
MŠ. Súčasná kapacita materskej školy
je 143 detí a nezaručuje v nasledujúcich

POZVÁNKA

M

ilí priatelia, členovia a priaznivci
OZ Turistický štvorček!
Pozývame vás na tradičný Štefanský
splav Váhu. Uskutoční sa na Štefana
26. decembra 2020.
Všetky informácie sa dozviete, ak sa prihlásite na telefónnom čísle 0949 833 046
SMS správou. Počet účastníkov je kvôli

Stavebné práce začali 7. 10. 2020. Dodávateľom stavby je spoločnosť LUMA, s.r.o.

rokoch prijatie všetkých detí. Každoročne evidujeme vyšší počet podaných žiadostí do MŠ nielen v období zápisu, ale aj
v priebehu celého školského roka.

Dlhodobo zvyšujúci záujem
rodičov o umiestnenie detí
do materskej školy bol
dôvodom na rozšírenie
kapacity materskej školy.
Zvýšený záujem o umiestnenie detí do
materskej školy predpokladáme aj v súvislosti s novelou školského zákona

množstvu zimnej výbavy na vodu obmedzený. Tak neváhajte a príďte zažiť príjemnú zimnú atmosféru, spoznať nových
ľudí a nabrať nové skúsenosti. Pre inšpiráciu sú na www.turistickystvorcek.sk fotografie z predošlých ročníkov.
Vzhľadom na situáciu vývoja COVID-19 sa môže termín akcie posunúť
alebo zrušiť.

č. 209/2019 Z. z. o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorá nadobúda
účinnosť 1. januára 2021. Myšlienka povinnej predškolskej výchovy rezonovala v odborných kruhoch už niekoľko rokov. Úlohou zriaďovateľov v prechodnom období bolo zabezpečiť dostatočné kapacity a možnosť vzdelávania pre
všetky päťročné deti s trvalým pobytom
v obci. Tieto podmienky sa vzťahujú aj
na rodiny s deťmi, ktoré sa počas predprimárneho vzdelávania prisťahujú.
Materská škola sa stáva jeho spádovou
školou a z hľadiska úpravy zákona má
zákonný zástupca garantované prijatie
svojho dieťaťa.
Teplička je jedna z najväčších a rýchlym
tempom sa rozvíjajúcich obcí Žilinského kraja. Jej poloha v blízkosti krajského mesta a najväčšieho zamestnávateľa
v okrese z nej robí atraktívnu lokalitu pre
život mladej generácie. S rozvojom obce
úzko súvisí výstavba nových rodinných
domov a sťahovanie mladých rodín do
obce. Žiadosti o predprimárne vzdelávanie evidujeme taktiež zo susedných obcí,
od obyvateľov pracujúcich v automobilovom priemysle a v dodávateľských spoločnostiach v blízkom okolí.
Pohľad do budúcnosti našej obce nás
utvrdzuje, že dlhodobý a plánovaný zámer zriaďovateľa rozšíriť kapacitu MŠ
bol opodstatnený. Svojou trpezlivosťou a podporou môžeme všetci prispieť
k tomu, aby obec poskytla príležitosť
všetkým deťom na kvalitné a plnohodnotné predškolské vzdelávanie v nasledujúcom školskom roku.
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Obecný úrad informuje

VÝZVA NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA NA DAŇ
Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2021
Daňové priznanie na daň z nehnuteľností na rok 2021 je nutné podať najneskôr do 31. januára 2021.

P

ovinnosť podať daňové priznanie
majú fyzické alebo právnické osoby, ktoré v roku 2020 nadobudli, predali alebo darovali nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) a zmena
vlastníctva k nehnuteľnosti je zapísaná
v katastri nehnuteľností k 1. januáru
2021, a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku
2020 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmeny funkčného využitia
stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy,

postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby...).
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia
nadobudne daňovník nehnuteľnosti
dedením alebo vydražením, vzniká mu
povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do
30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni,
v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutím
o dedičstve. Dedič musí podať priznanie
aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal. Na základe podaného
priznania vyrubí správca dane dedičovi

pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.
Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť
správcovi dane v prípade, že nastane
nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj
uhynutie psa, ktorý je predmetom dane,
je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože
zanikla daňová povinnosť.
Daňové priznanie nepodávajú občania
a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny
v roku 2020 nenastali. Daň na rok 2021
im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

ODPADY NEPATRIA DO OHŇA
Každoročne opakujúci sa obraz, kde
na jeseň sa zbavujeme pozberových
zvyškov z pestovania rastlín a lístia,
v zime sa snažíme ušetriť na palive
a na jar je treba záhrady a domácnosti upratať... A „pomocníkom“ sa nám
stáva oheň.

P

ri spaľovaní odpadov v domácich
peciach, kotloch alebo na ohnisku
v záhrade môže vznikať viac nebezpečných škodlivín a jedov. Domáce spaľovanie je nedokonalé, prebieha pri nízkych teplotách a za nedostatku kyslíka.
Málokto si uvedomuje, že sebe, svojim
blízkym a susedom môže spôsobovať
zdravotné problémy. Najviac ohrozené
sú malé deti, tehotné ženy a starší ľudia.
Škodlivé látky pri spaľovaní dopadajú späť do blízkosti miesta, kde sa spaľuje, späť na dom, na záhradu, na úrodu... Končia v našej domácnosti, v našom jedle a v našom tele.

Domáce spaľovanie môže spôsobovať zdravotné problémy.

Spaľovanie odpadu je protizákonné!
V súčasnej dobe je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré spaľovanie odpadov
v domácnostiach a na voľných priestranstvách zakazujú.
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Pri spaľovaní odpadov v domácich peciach, kotloch alebo na ohnisku v záhrade môže vznikať viac
nebezpečných škodlivín a jedov (zdroj: www.nulaodpadu.sk).

• Zákon o odpadoch zakazuje zneškodňovať všetok zelený odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a iných verejných priestranstiev, ktorý sa musí
zhodnocovať, napr. kompostovaním.
• Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť

k jeho rozšíreniu, a ďalej zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
• Občiansky zákonník, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú
pomerom obťažovať susedov hlukom,
prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami.

Obecný úrad informuje

ALCHÝMIA TRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU
Každý občan Slovenska ročne vyprodukuje v priemere 427 kg komunálneho odpadu, z ktorého sa približne 36 %
zrecykluje. Až 40 % komunálneho odpadu však tvorí odpad, ktorý mohol
byť vytriedený a zhodnotený. Ďalších
45 % odpadu mohlo byť skompostovaných. V nasledujúcich vydaniach
Obecných novín vám prinesieme sériu
článkov zameraných práve na problematiku triedenia odpadu.

N

ajdôležitejšie je vzniku odpadu
predchádzať a až následne triediť
a recyklovať. Týmto prístupom môžeme minimalizovať produkciu zmesového
komunálneho odpadu.
Kombinácie zberu
Triedený zber odpadov na Slovensku nie
je jednotný a odpady sa zbierajú v rôznych kombináciách. Ak vám nie je celkom jasné, aký je systém zberu, informáciu nájdete priamo na zberných
nádobách (kontajneroch) na triedený

zber odpadu. V našej obci funguje kombinácia zberných nádob (kontajnerov)
na stojiskách a vriec na triedený zber,
ktoré si občania môžu vybrať na obecnom úrade. Existujú nasledujúce kombinácie zberu odpadov:
A papier, sklo, kovy, kombinovaný zber
plasty a nápojové kartóny
B papier, sklo, nápojové kartóny, kombinovaný zber plasty a kovy
C papier, sklo, kombinovaný zber plasty,
kovy, nápojové kartóny
D papier, sklo, plasty, kombinovaný zber
kovy a nápojové kartóny
E papier, sklo, plasty, kovy, nápojové
kartóny
F mobilný zber papiera + zvyšné komodity v jednej z uvedených kombinácií
Keď si stále nie ste istý, ako naložiť s konkrétnym typom odpadu, odpad radšej
hoďte do triedeného ako do zmesového
odpadu. Ľudia pri triediacej linke vedia,
čo sa ešte dá vytriediť a čo už nie. Tento
postup však nezneužívajte, aby sme ne-

Prvým, základným pravidlom je predchádzanie vzniku odpadu.
Keď odpad netvoríme, nemusíme sa ani zaťažovať jeho triedením.
Pri predchádzaní vzniku odpadu, ako aj pri nakladaní s odpadom, ktorý sme už
vyprodukovali, sa riadime hierarchiou odpadového hospodárstva:

Predchádzanie vzniku odpadu
Príprava na opätovné použitie
Recyklácia
Zhodnocovanie (napr. energetické)
Zneškodňovanie

znehodnotili celý kontajner, ktorý potom
skončí v spaľovni alebo na skládke odpadov, za čo ako občania zaplatíme.
POZOR! Dbajte na to, aby obal/výrobok
neznehodnotil alebo nezašpinil zvyšok
triedeného odpadu (napr. obaly od chémie).
Veci, ktoré sa dajú stále využiť, ale vy ich
už nepotrebujete (oblečenie, hračky, riad,
knihy a pod.), môžete:
• darovať známym,
• darovať na charitu,
• ponúknuť na bazos.sk, bazar.sk, Zóna
bez peňazí,
• zaniesť do „knižnice vecí“, kde si to ľudia môžu požičiavať,
• ponúknuť na burzách (napr. burza
Priatelia zeme SPZ) a SWAPoch.
Kompletný materiál Alchýmia triedenia
komunálneho odpadu nájdete
na webovej stránke obecného úradu
www.teplickanadvahom.sk

Pre dosiahnutie minima odpadu platí
päť pravidiel 5 R:
REFUSE = ODMIETNI
Odmietam obaly a výrobky, ktoré vlastne
nepotrebujem alebo neviem znovu využiť,
vytriediť či skompostovať. Odmietam letáky a reklamné predmety zadarmo.
REDUCE = REDUKUJ
Redukujem množstvo vecí, ktoré kupujem/používam. S každou novou vecou,
ktorú kúpim, vzniká odpad – pri procese
jej výroby, balenia a doprave.
REUSE = ZNOVU VYUŽI
Veci používam opakovane. Ak mi vec
doslúžila, pred vyhodením sa zamyslím
nad inou možnosťou jej využitia. Zároveň myslím na to, že každá jednorazová
vec má svoju alternatívu na viac použití.
RECYCLE = RECYKLUJ
Keď vec doslúžila, snažím sa ju správne
vytriediť, aby mohla byť zrecyklovaná. Už
pri jej kúpe uvážim, či sa viem všetkých
súčastí a obalu zbaviť s čo najmenšou ekologickou stopou.
ROT = KOMPOSTUJ
Pri kompostovaní sa odpad stáva potravou pre iné organizmy, ktoré z neho vytvoria kvalitné hnojivo aj na pestovanie
našej potravy.
Zdroj: Barbora Nedeľková
& Barbora Šablová
Powered by INCIENT
& NATUR-PACK
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Zo života obce

KAŽDÝ OBYVATEĽ JE DÔLEŽITÝ, SPRAVME KLIK PRE LEPŠIU
BUDÚCNOSŤ
• Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony,
má povinnosť vyplniť sčítací formulár
jeho zákonný zástupca.
• Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie
v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka
31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Kedy prebieha sčítanie?
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca
2021, čiže počas 6 kalendárnych týždňov.

PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV

Kto sa sčítava?
Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Klik k lepšej budúcnosti

Aké údaje sa uvádzajú?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do
formulára uvedie, sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým
je 1. január 2021.

Ako sa sčítať?
• Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek
mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.
• Sčítací formulár nájdete na webovej
stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá
bude dostupná pre operačné systémy
Android a iOS.
• Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia vašej
privátnej zóny.

Sčítanie pomocou asistenta
• Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania.
• V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.
• V obci Teplička nad Váhom bude kontaktné miesto: obecný úrad.
• Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť
obyvateľa v prípade, že o takúto službu
požiada (napr. z dôvodu imobility).
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MAXIMÁLNA
OCHRANA
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Zo života obce

PRIVÍTANIE NAŠICH NAJMENŠÍCH OBČANOV
Rok 2020 nám priniesol množstvo nečakaných zmien súvisiacich s mnohými
obmedzeniami v čase pandémie. Tieto
zmeny nepostihli len dospelú populáciu. Školáci museli zmeniť svoj štandardný spôsob výučby a naši dôchodcovia zmenili svoj nakupovací čas.

N

ašich najmenších privítala Komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva iným spôsobom, ako bolo zvykom. Obec považuje za veľmi dôležitý štart v živote každého jedného človeka pozitívne prijatie do spoločnosti. Preto sa po minulé roky snažila tento krok

spríjemniť rodičom a novorodencom
slávnostným privítaním so sprievodným programom. Žiaľ, tento rok sme
museli dodržiavať prísne epidemiologické podmienky, a tak sme vítali našich najmenších v komornej atmosfére. V dvoch termínoch (4. 11. a 18. 11.)
sme privítali v desaťminútových časových intervaloch 27 rodín s detičkami,
kde si rodičia nielen vypočuli gratulácie od členiek Komisie sociálnych vecí,
rodiny a zdravotníctva, ale aj prebrali
finančný príspevok a malý darček.

Prvým šťastím dieťaťa je,
že je milované.
(Don Bosco)

Ďakujeme všetkým za účasť.

POMOC V KRITICKOM OBDOBÍ PANDÉMIE COVID-19
Najväčším pokladom pre každého rodiča sú jeho vlastné deti. Nie je väčším
nešťastím, ak tento náš poklad ochorie či inak stráda...

Chceme vyjadriť obrovské ďakujem za
tento nezištný čin a pripomenúť potrebu

stability a dôležitosti zomknutia sa
v týchto ťažkých časoch.
Text a foto: Mgr. Barbora Hreusová

H

oci je v súčasnosti naša spoločnosť
aktuálnou situáciou veľmi paralyzovaná, nesmieme zabúdať na tieto, pre
všetkých známe hodnoty... Je dôležité
myslieť na našich najbližších a najslabších, či najmä tých, ktorí sú odkázaní na
našu pomoc.
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
v Kremnici, konkrétne Detské oddelenie
psychiatrické požiadalo Komisiu sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva našej
obce o pomoc.
Poprosili nás o drobnú výpomoc pri zabezpečení rúšok pre deti aj dospelých.
Na túto záslužnú činnosť sa podujali šikovné dievčatá našej obce a podarilo sa
im ušiť 50 rúšok.

Záslužná činnosť šikovných dievčat našej obce pre Detské oddelenie psychiatrické
v Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici

VÝSLEDKY CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA NA COVID-19
V NAŠEJ OBCI
Pandémia spôsobená ochorením COVID-19 zasiahla všetky regióny Slovenska, neobišla žiadnu obec, mesto.
Niekde viac, inde menej sa vyskytli
prípady pozitívne testovaných ľudí.
Rozhodnutím Ústredného krízového
štábu začali v polovici októbra prípravy na celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska v snahe zabrániť rýchlo
šíriacej sa epidémii.

N

aša samospráva, tak ako mnohé
iné na Slovensku, sa stala súčasťou tohto nevídaného procesu testovania. Nikto nevedel, ako bude prebiehať
samotné testovanie, pretože informácie
z médií, vyjadrenia predstaviteľov štátu boli často rozporuplné, priam mätúce. Do tohto chaosu rôznych názorových
skupín a meniacich sa pravidiel vstúpili
ozbrojené sily, aby vniesli poriadok a disciplínu. Vytvorila sa štruktúra s jasnými

pravidlami a usmerneniami. Ako sa neskôr ukázalo, armáda spolu so samosprávou dokázali vytvoriť dokonalú súhru pri
príprave a samotnom priebehu testovania počas dvoch víkendov za sebou.

Armáda spolu so samosprávou
dokázali vytvoriť dokonalú
súhru.
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Tri odberné tímy v zložení zdravotníkov, dobrovoľníkov (administratívny personál), príslušníkov Ozbrojených síl SR a členov Dobrovoľného hasičského zboru

V rámci operácie „Spoločná zodpovednosť“ boli do Tepličky nad Váhom pridelení traja príslušníci Ozbrojených síl
SR, všetci z 5. pluku špeciálneho určenia Žilina. Už pri prvých stretnutiach
boli vzájomne odsúhlasené podmienky
a pravidlá, za akých je možné testovanie
obyvateľov v obci Teplička nad Váhom

uskutočniť. Vytvorili sa tým predpoklady pre budúcu užšiu spoluprácu. Zostavil
sa kvalitný tím zdravotníckeho a administratívneho personálu, zabezpečilo sa
dostatočné množstvo testovacieho, hygienického a kancelárskeho materiálu na
plynulý priebeh prvého aj opätovného
testovania obyvateľov. Dôsledná príprava

a dobre zvládnutá logistika neskôr ukázali výbornú pripravenosť na troch odberných miestach:
• prvé odberné miesto bolo v exteriéri pred Základnou školou Žofie Bosniakovej,
• druhé odberné miesto bolo v telocvični a
• tretie odberné miesto bolo na ihrisku
pred budovou Športklubu.
Testovanie sa uskutočnilo počas dvoch
víkendových dní, dvakrát po sebe, a to
v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. pri
prvom celoplošnom testovaní a pri
opakovanom testovaní od 8:00 hod. do
20:00 hod. Aj napriek vekovému ohraničeniu osôb od 10 do 65 rokov sa testovania zúčastnili aj seniori.
Občania sa mohli otestovať na ktoromkoľvek odbernom mieste a kedykoľvek v priebehu dňa. Vďaka tomu,
že priestory pred odbernými miestami
boli monitorované kamerami, mohli
sledovať aktuálnu situáciu prostredníctvom webovej stránky obce a podľa
toho prispôsobiť svoju návštevu na odbernom mieste. Aj napriek tejto možnosti v prvý deň testovania deti, mládež, dospelí i seniori trpezlivo čakali
v dlhých radoch na testovanie. Potom,
ako si dobrovoľník – administrátor zaznačil potrebné osobné údaje a vydal
lístok s číslom, nasledoval samotný odber zdravotníkom. Po približne tridsaťminútovom čakaní dostal každý testujúci výsledok testovania v obálke.

Antigénové testovanie obyvateľov na odbernom mieste „Telocvičňa“
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Odberné miesta boli monitorované kamerami.
Záujem ľudí o testovanie počas dvoch
víkendov bol veľký, o čom svedčí aj ich
vysoký počet – až 2 748 testovaných
v prvom kole, z toho pozitívnych na
COVID-19 bolo 50 ľudí, čo v percentuálnom vyjadrení je 1,82 %. Pri opätovnom
testovaní sa prišlo otestovať 2 667 ľudí,
z tohto počtu bolo pozitívnych 26 ľudí, čo
predstavovalo 0,97 %.
Je na mieste poďakovať sa ľuďom, ktorí
aj napriek pochybnostiam o zmysle plošného testovania prišli na testovanie, aby
ochránili zdravie svojich blízkych, priateľov, známych. Ľuďom, ktorí nepodľahli
šíriacim sa klamstvám a dezinformáciám
na sociálnych sieťach.
Profesionalitu a odborné skúsenosti
zdravotníkov, dobrovoľníkov v priebehu
testovania ocenili mnohí z nás. Zásluhu
na tejto úspešnej „operácii“ mali popri
nich najmä príslušníci Ozbrojených síl
SR. S vysokým nasadením svojich síl

Odberný tím

a schopností, s mimoriadnym ľudským
prístupom a vysokou mierou zodpovednosti, s pokojom a vysokou dávkou rozvahy zvládali rôzne situácie počas testovania. Obdivuhodná bola ich koordinácia činností jednak zdravotného a administratívneho personálu, materiálneho
zabezpečenia, ako aj zabezpečenie ochrany ľudí participujúcich na testovaní.
Na poriadok, na hygienu rúk pred testovaním a na dodržiavanie dvojmetrových
rozostupov dohliadali naši dobrovoľní
hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru

obce. Podporu pri tejto operácii poskytli
aj príslušníci Policajného zboru SR.
Ďakujeme zdravotníkom, dobrovoľníkom – administratívnemu personálu, vojakom, policajtom, členom Dobrovoľného hasičského zboru, členom Miestneho
spolku Červeného kríža za to, že podporili a pomohli pri celoplošnom testovaní
ľudí v našej obci Teplička nad Váhom.
Ďakujeme im za ochotu a flexibilitu byť
všade tam, kde to v danej situácii bolo
potrebné, čím prispeli k tomu, že testovanie v našej obci prebehlo bez kolízií a bez
incidentov.

V piatok 20. novembra 2020 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov obecnej samosprávy s príslušníkmi Ozbrojených síl SR z 5. pluku špeciálneho určenia
Žilina. Príslušníci OS ocenili spoluprácu všetkých zainteresovaných ľudí počas dvoch víkendových testovaní v obci Teplička nad Váhom. Zároveň vyjadrili
samospráve poďakovanie za ochotu a ústretovosť pri plnení náročných úloh v súvislosti s celoplošným testovaním. Na záver tohto priateľského stretnutia
odovzdali prítomným pamätné medaily s mottom 5. pluku: „CRESCID IN ADVERSIS VIRTUS“ – „V ťažkostiach statočnosť rastie“.
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Cirkevný život v obci

RADOSŤ VŠEDNÉHO DŇA
Pred časom na internete koloval príbeh starého muža, ktorý sa zotavil
z choroby. Stojí za to premýšľať o jeho
slovách.

každý deň ponúka toľko chvíľ na radosť!
Musíme ich len vycítiť, vnímať a naučiť
sa ich ceniť. Často sú to jednoduché veci
života, malé radosti všedného dňa, ktoré
skrášľujú náš deň. Ak tieto momenty vedome prijmeme do svojho srdca, môžeme
z nich čerpať aj v ťažkých časoch. Závisí
iba od nás, aby sme pozvali radosť do svojho života a otvorili jej brány svojho srdca.“

Jednoduché veci života, malé
radosti všedného dňa často
skrášľujú náš deň.

Pohľad na betlehem v starej časti Kostola
sv. Martina

93

-ročného muža si po zotavení sa
z epidémie koronavírusu zavolal
nemocničný personál a požiadal ho, aby
zaplatil náklady na pľúcnu ventiláciu. Keď
starý muž uvidel účet, začal plakať. Lekár
sa ho snažil utešiť a povedal mu: „Nebojte
sa o účet.“ Reakcia starého muža však prinútila všetkých lekárov plakať. Starý muž
povedal: „Neplačem nad množstvom peňazí, ktoré mám zaplatiť, ale plačem, pretože
dýcham Boží vzduch zadarmo už 93 rokov.
Nikdy som za to nemusel zaplatiť. Teraz
musím zaplatiť 500 eur za použitie nemocničného ventilátora na jeden deň. Teraz
rozumiete, ako veľmi dlžím Bohu? Nikdy
predtým som mu za to nepoďakoval.“
Keď sme zdraví, neďakujeme Bohu za
čerstvý vzduch. Vážime si to len vtedy,
keď sme v nemocnici alebo keď náhodou
musíme platiť za pľúcny ventilátor.

Poďakoval si už niekedy Bohu
za to, že vďaka nemu si schopný slobodne dýchať po zvyšok
svojho života?
Súčasná nemecká žurnalistka Christa
Spannbauerová sa pýta: „Prečo presúvame radosť vždy na nasledujúci deň? Prečo nám tak ťažko padne tešiť sa z dnešného dňa a užívať si ho tu a teraz? Prečo si
myslíme, že keby sme mali to alebo ono,
keby sme konečne mali dovolenku alebo
keby bol víkend, by sme mohli byť šťastní?“ Zároveň upozorňuje: „Pritom nám
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Znalec ľudskej duše hovorí: „V duchovnom vývoji človeka existujú tri
stupne: zmyslový, duchovný a božský.“
„Čo sa myslí pod zmyslovým stupňom?“ pýta sa so záujmom žiak.
„To je stupeň, na ktorom sa stromy
uznávajú za stromy a hory za hory.“
„A duchovný?“
„Na tomto stupni vidno hlbšie do veci,
tu už stromy nie sú iba stromy a hory
nie sú už iba hory.“
„A božský?“
„To je osvietenie,“ hovorí majster
s jemným úsmevom, „keď sa stromy
znova stanú stromami a hory horami“.

Páter Ermes Ronchi, pápežský exercitátor, nás povzbudzuje do každodennej
viery slovami: „Nikde nie je napísané, že

žulová viera je lepšia ako malá viera pretkávaná otázkami, stačí, že je opravdivá,
lebo vo svojej maličkosti ešte viac potrebuje Boha. Som naplnený nádejou, keď vidím, ako v Božom ľude vyrastajú otázniky, keď nikoho neuspokojí odpoveď, ktorá
tu už zaznela, odpoveď z príručiek. Ľudia
chcú pochopiť, ísť do hĺbky, chcú sa s vierou stotožniť.“
Táto cesta je síce namáhavá, ale spočíva
v obnovenej láske a v snahe obnoviť svoj
život pre Krista a jeho evanjelium.
Toto „osvietenie“ želám nám všetkým,
keď prelomíme očakávanie veľkých vecí,
keď vnímame veľké zázraky, s ktorými
sa stretávame na každom kroku aj vo
všednosti.

Vnútorne vyrovnaný je človek,
ktorý nehľadá priďaleko, ale
vo všednosti dokáže vďačne
žasnúť nad nádhernými a dôvernými znameniami Boha vo
svete.
Prajem vám, aby sme dokázali spoločne žasnúť nad vianočnými znameniami
prítomnosti Boha medzi nami a radostne prežívali požehnaný vianočný čas
v našich rodinách a farnosti.
Požehnaný vianočný čas vám zo srdca
želá a vyprosuje
Mgr. Pavol Špita, dekan

Cirkevný život v obci

VIANOCE SÚ O LÁSKE A VIERE
V októbri sa kvôli opatreniam život
opäť spomalil. Zdržiavame sa doma
a snažíme sa robiť užitočné veci.
Okrem toho, že pomáhame deťom
a vnúčatám, máme čas aj na čítanie
kníh. Žijeme v súčasnosti, ale často sa
vraciame v spomienkach do mladosti.
Najmä koncom októbra si spomíname
na spoločné chvíle so svojimi blízkymi, ktorí už nie sú medzi nami.

B

lížia sa Vianoce – sviatky radosti,
lásky a porozumenia medzi ľuďmi.
Opäť príležitosť spoločne si zaspomínať
na časy minulé a tradície, ktoré sa s týmito sviatkami pokoja spájajú. V Tepličke, rovnako ako na celom Slovensku, stále dodržiavame niektoré zvyky, aj keď sa
z domácností pomaly vytrácajú. Celý december je zahalený tajomnosťou a rozprávkovosťou. K Vianociam nepatria
len darčeky pod stromčekom, ale najmä
stretnutia s blízkymi, ktoré vrcholia spoločnou večerou.
Aké bolo vianočné stolovanie?
Taniere a vyleštené príbory na slávnostne
prestretom stole dopĺňali obrúsky a vetvičky smreku alebo jedličky. Nechýbal
ani tanier navyše pre náhodného hosťa. Peniaz alebo šupina z kapra pod obrusom mali zabezpečiť dostatok peňazí
v rodine na budúci rok. Na stole muselo
byť ovocie a orechy – symbol hojnosti po
celý rok. Pod stromčekom sa nachádzali
okrem darčekov aj cesnak, cibuľa, ovocie,
orechy a vianočka.

Medovníkový betlehem pripomína čaro Vianoc.

Začínalo sa modlitbou a poďakovaním
za bohatý stôl
Gazdiná urobila medom krížik na čelo
všetkým deťom a manželovi. Skôr, ako
sa začali jesť oblátky s medom, hlava rodiny predniesla prípitok (v našej rodine
sme pili po troške vaječného koňaku).
Po hlavnom chode sa ešte krájalo jablko na polovicu. Ak bola v strede hviezda,
znamenalo to pre celú rodinu zdravie
a šťastie. Každý člen rodiny na záver dostal kúsok z jabĺčka. Počas štedrej večere sa od stola nesmelo odchádzať. Po oblátkach s medom nasledovala kapustnica s hubami a varenými zemiakmi. Ako
hlavný chod sa podával kapor obalený
v múke s cesnakom a zemiakový šalát
alebo zemiaková kaša. Dezertom boli

Vianočné pečivo nesmie chýbať na štedrovečernom stole.

vianočné koláče – medvedie labky, makové a orechové záviny.
Čo bolo pred večerou?
Počas celého dňa malo byť jedlo striedme, aby sa dodržal pôst. Rodičia nám hovorili, že ak vydržíme do večere, uvidíme
„zlatú krokvu“. My deti sme tomu verili, zlatú krokvu sme však nikdy nevideli. Rýchlo sme na ňu zabudli, lebo sme
sa veľmi tešili na darčeky. Pod stromčekom sme našli veci na oblečenie, topánky
alebo knihy. Dary boli oveľa skromnejšie
ako dnes, ale napriek tomu nám priniesli
veľa radosti. Boli sme šťastní, že sme
všetci spolu a máme sa radi.
Text: Mgr. Kamila Dubovická
Foto: archív rodiny Dubovickej, internet

V minulosti sa vianočné ozdoby vyrábali doma.
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Kluby, združenia, organizácie

NECH NÁS LÁSKA SPREVÁDZA

V NÚDZI SPOZNÁŠ
PRIATEĽA

Rok 2020 sa zapíše do histórie ako
rok plný skúšok a zisťovania miery trpezlivosti. Aj klienti Domova pokoja Žofie Bosniakovej prešli v tomto
roku zaťažkávajúcou skúškou. Síce
boli odlúčení od svojich najbližších,
neklesali na duchu.

T

ento rok preveril nielen našu imunitu, duševné zdravie, ale i odlúčenie od najbližších. Prišiel čas vianočný,
malí i veľkí – všetci sme sa začali na ne
pripravovať. Každý po svojom. My v Domove pokoja aj modlitbou za zdravie nielen pre seba, ale i našich drahých. Vrúcne
sa modlíme za ukončenie „čudnej doby“
a návrat k „starým dobrým časom“. Svätých omší sa môžeme zúčastňovať len
prostredníctvom televízie či rozhlasu.

Modlíme sa za zdravie a návrat
k „starým dobrým časom“.
Aj v tomto roku sme sa zapojili do viacerých projektov (Vianočný zázrak; Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok; Vianočná pošta), aby naši starkí
boli obdarení pod vianočným stromčekom. Ľudia z celého Slovenska sa spojili, aby obdarili obyvateľov v zariadeniach
pre seniorov. Krásna myšlienka.

H

oci nás sila koronavírusu prekvapila, veľmi rýchlo sme sa v Miestnom spolku Červeného kríža spamätali a prijali úlohy, ktoré situácia priniesla.
Už v marci tohto roka sa do činnosti členov výboru Miestneho spolku ČK zapojili všetci, ktorí chceli pomôcť občanom
našej obce.
Príprava darčekov pre žiakov základných škôl
s vianočnou tematikou

Krásna myšlienka spojila ľudí
z celého Slovenska, aby obdarovali seniorov v zariadeniach
domovov dôchodcov.
Ale nezabúdajú na nás ani naši občania.
Nemenované občianske združenie zakúpilo klientom hodnotné mikulášske balíčky. Pri svojom obrovskom trápení sa
dokážu podeliť a urobiť radosť aj iným.
Tomu sa hovorí láska. Nech nás takáto
láska sprevádza každý deň a robí nám aj
všedné dni krajšími.
Prajeme všetkým požehnané vianočné
sviatky, veľa zdravia, lásky a pohody v rodinnom kruhu.
Ľudmila Kadašiová
Foto: archív DPŽB

POZDRAV Z KLUBU DÔCHODCOV

P

očas krátkeho oživenia spoločenského života sme od júna do októbra stihli niekoľko stretnutí členov Klubu
dôchodcov. V júli sme si spoločne navarili na ihrisku guláš, nasledovala zaujímavá beseda s pracovníkom PZ SR

na tému „Ako sa nestať obeťou zlodejov
a podvodníkov“ a na záver sme si užili
rekreáciu v hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch. Vďaka priazni počasia
sa nám podarilo spoznať aj krásy Spiša.
Mgr. Kamila Dubovická

rásne 130. výročie svojho vzniku si
členovia Dobrovoľného hasičského
zboru pripomenuli položením venca na
miestnom cintoríne.
Koncom mesiaca júl sa členovia zboru zúčastnili hodových slávností v obci Mojš.
28. 7. 2020 sa dôstojne rozlúčili s dlhoročným členom a veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru Mariánom Šeligom.
Ocenený bol vyznamenaním za mimoriadne zásluhy.
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Darovanie krvi
Reagovali sme aj na informáciu o nedostatku krvi v Transfúznej stanici v Žiline a vyzvali sme prostredníctvom nášho
profilu na Facebooku našich spoluobčanov, aby túto vzácnu tekutinu darovali.
Šitie rúšok
Naše členky neváhali a zapojili sa do šitia rúšok. Chýbajúci materiál (obliečky,
plachty, gumu) nám darovali panie Kováčiková, Martinčeková, Gulášová. Všetko sme najskôr oprali a ožehlili. Potom
už prišli na rad šikovné ruky našich členiek. Janka Martinčeková, Mirka Mráziková, Melanka Jakubíková, Ivetka Malichová, Danka Binčáková a ďalšie ženy šili
rýchlo a podľa potreby. Vyhotovili vyše
450 rúšok, z ktorých sme 100 darovali
Územnému spolku ČK v Žiline, približne rovnaký počet sme odovzdali pôrodníckemu a iným oddeleniam v nemocnici a ostatné sme rozdali našim občanom.

Okrem týchto spoločenských udalostí vykonávali preventívne protipožiarne prehliadky a zabezpečovali údržbu techniky.

Prídel dezinfekcie
Nemenovaný darca, člen Červeného kríža, nám daroval dezinfekčný roztok, ktorý sme rozdelili do zdravotníckych ambulancií a do Domova pokoja Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom, rovnako
ako do Ústavu sociálnych služieb Straník.
Miestny spolok Červeného kríža počas
týchto akcií úzko spolupracoval s obecným
úradom a riadil sa jeho pokynmi. V spolupráci aj naďalej pokračujeme a v prípade potreby sme pripravení opäť sa zapojiť
a prispieť pomocou našim spoluobčanom.
Ako predsedníčka chcem touto cestou
poďakovať za obetavosť a snahu pomôcť
všetkým, ktorí sa zapojili do aktívnej činnosti nášho Miestneho spolku Červeného kríža.

Štefan Tkáčik

Ľudmila Gulášová

ROK 2020 BOL PRE DHZ VÝROČNÝ

K

Rozvoz potravín
Členky výboru Danka Binčáková, Katka
Gulášová a Zuzka Mintálová začali rozvážať potraviny pre starších a chorých
občanov z obchodu pani Hruškovej.

V auguste na oslave sviatku Matky Božej sa členovia Dobrovoľného hasičského
zboru spolu s kolegami z Mojša zúčastnili slávnostnej svätej omše v Kostole sv.
Martina v Tepličke nad Váhom.

Kluby, združenia, organizácie

ROVNOSŤ
TEPLIČKA
OSLAVUJE
JUBILEUM

O

bčianske združenie Rovnosť
Teplička v tomto období prežíva svoje 10. jubileum. Za 10 rokov
činnosti sa toho veľa zmenilo, avšak
hodnoty a idea, ktorých sa držíme,
sú stále rovnaké: je to pomoc rodinám, ale aj jednotlivcom. Vďaka vedeniu obce sme mohli 5 rokov spravovať Materské centrum Rybička,
ktorého prevádzka začala v Športklube a neskôr v nových priestoroch
detského centra Na Močiari. Spolu so sociálnou komisiou sme stáli pri zrode milých akcií „Privítanie detí do života obce”, organizovali
sme potravinovú zbierku pre sociálne slabšie rodiny, boli sme spoluorganizátormi veľkej zbierky šatstva,
obuvi a hračiek pre charitu. Nejednej rodine sme zaniesli nákup a pomohli v rôznych sociálnych situáciách. Posledné dva roky naša pomoc
smerovala aj do vojnou a chudobou zasiahnutej Ukrajiny. Podarilo
sa nám tam zabezpečiť najpotrebnejšie domáce potreby viacerým rodinám, školské potreby, obuv a šatstvo.
U nás, ale aj vo viacerých obciach
sme premietali filmy s kresťanskou
tematikou a animované biblické príbehy pre deti v pastoračnom centre.
Sme vlastníkom rozsiahleho videoarchívu obecných podujatí.
Jednou z najhlavnejších priorít
bola podpora detského spevokolu
Teplické sláviky, žiaľ, situácia sa
zmenila a ovplyvnila aj jeho činnosť.
No nie je čas nariekať. Sú pred nami
nové výzvy a verím, že aj možnosti.
Som rád, že sme aj s inými ochotnými
občanmi mohli pomôcť ušiť 600 ks
rúšok v prvej vlne a participovať tak
nielen na pôde našej obce. Za to patrí
vďaka šikovným rukám našich žien,
ale aj pánovi starostovi. Hoci je stále
ťažšie ľudí motivovať k pomoci, tak
vidno, že v neľahkých situáciách sa
vedia aj ľudia v našej obci zomknúť
a pridať ruku k dielu.
Viac o nás nájdete na webovej
stránke našej obce alebo na
www.rovnostteplicka.sk.

PRINÁŠAŤ RADOSŤ
NÁS BAVÍ

RAFTOVANIE
NA VÁHU

T

Počas letného obdobia sme už po piatykrát zorganizovali 1. augusta 2020
raftovanie na Váhu. Ide o športovospoločenskú akciu, ktorú si plánujeme v réžii TJ Straník a každým rokom
k nám pribúdajú noví účastníci.

ento rok v marci uplynulo už päť rokov,
odkedy vznikla naša country skupina.
Hoci sa nám všetkým na jar zmenil spôsob
života v súvislosti s pandémiou, my sme nestratili elán a naďalej fungujeme. Samozrejme, že sme rešpektovali hygienické opatrenia, ktorým sme našu činnosť prispôsobili.
Kvôli obmedzeniam sa nemohli naše vystúpenia a cvičenia uskutočniť v takom
rozsahu, na aký ste vy aj my zvyknutí.
Počas tohtoročných obecných slávností
nám dokonca neprialo ani počasie. Tomu
však nerozkážeme, ani ho nezmeníme.
Teším sa, že počas uplynulých rokov bolo
o čom písať a prinášať vám informácie
o našej činnosti. Tancovali a spievali sme na
súkromných oslavách, životných jubileách,
pomaturitných stretnutiach, školských plesoch, podnikových akciách, ale i pre kúpeľných hostí v Rajeckých Tepliciach či pre detičky v materskej škole. Našu choreografiu
sme predviedli aj pri príležitosti štafetového
behu naprieč Slovenskom. Vždy nás poteší
aj pozvanie od organizácií v našej obci.

Každé predstavenie je pre nás
potešením. Prináša nám povzbudenie a optimizmus, pretože odovzdávame ďalej kúsok
radosti.
Priatelia z Moravského Berouna nás
v roku 2017 pozvali na stretnutie seniorov. Túto príležitosť sme s nadšením prijali. V roku 2019 s nami vystupovali už
i šarmantní dedkovia – kovboji, ktorí rozšírili našu členskú základňu z 10 na 13 členov. A môžem povedať, že ich vystúpenie sa stretlo s veľkým ohlasom. Spoločne sme spestrili program pri príležitosti predaja vianočného punču pre Domov
pokoja Žofie Bosniakovej v Tepličke nad
Váhom. Vystúpenia pre klientov tohto domova sú nám veľmi blízke, pretože mnohí
z nich patria do našej generácie.
Môžete nám veriť, že každé predstavenie
pripravené pre vás bolo pre nás potešením. Prinieslo nám povzbudenie a optimizmus, pretože sme mohli odovzdať ďalej kúsok radosti.
Verím, že toto nevľúdne obdobie skončí
čo najskôr a my sa budeme opäť tešiť na
stretnutie s vami. Za celú skupinu Babky šikulky a kovboji vám všetkým želám
veľa zdravia a srdečne vás pozdravujem.

Raftovanie na Váhu

V

tomto roku sa zúčastnilo 83 členov
telovýchovnej jednoty a jej priateľov, ktorí boli rozdelení do 12 raftov, čo
bol zatiaľ rekordný počet. Pre porovnanie, keď sme začínali v roku 2016, akcie
sa zúčastnilo 17 osôb na 3 raftoch.
Ráno 1. 8. 2020 o 8,34 hod. sme nastúpili na vlak Žilina – Vrútky. Vo Vrútkach
zo železničnej stanice sme sa peši presunuli na ulicu Dolná Kružná, kde nám
p. Milan Orto z BOATS Slovakia pripravil rafty s vestami, pádlami a prilbami pre
tých najmenších. Celá trasa z Vrútok do
Varína je dlhá 13,4 km v krásnom meandrovom úseku rieky pod Strečnom.
Táto časť ponúka okúzľujúce výhľady, posledný neregulovaný úsek prielomu Váhu
cez Malú Fatru pod zrúcaninami Starého hradu a Strečna či známy pltnícky
úsek cez povestné úskalia Margity a Besnej s čarovnými zákutiami, s množstvom
menších a väčších zákrut, ako stvorenými pre relax.
Aj keď po tých predchádzajúcich rokoch
už presne viete, čo vás čaká za ďalšou
zákrutou, vždy má tento rafting vďaka
výbornej nálade a skvelej partii ľudí osobitné čaro.

Pavol Holeša
Emília Ponechalová

Miroslav Sabela
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PRIPOMÍNAME SI 60. VÝROČIE ZALOŽENIA NAŠEJ ŠKOLY
Milí rodičia, žiaci, priatelia,
vo chvíli, keď čítate posledné číslo obecných novín tohto kalendárneho roku, by
sme všetci spomínali na oslavu výročia našej školy. Mali sme prianie osláviť 60. výročie školy slávnostne, srdečne a s úctou, teda
tak, ako sa na tento vek patrí. V tejto chvíli
vieme, že naše plány sa menia, no rozhodne nekončia, iba sa o nejaký čas posúvajú.
Dovoľte nám, aby sme si aspoň takto spoločne zaspomínali na históriu našej školy, potešili sa myšlienkami a fotografiami
z čias minulých i súčasných.
V mene celého kolektívu našej školy a škôlky vám prajem požehnané Vianoce naplnené láskou, porozumením a zdravím.
Eva Jelšíková, riaditeľka
Práva detí (školský projekt), šk. rok 2019/2020

Š

kola, ktorá sa nachádza na úpätí Straníka v peknom prírodnom prostredí
s výhľadom na les, už šesťdesiat rokov poskytuje to najdôležitejšie – vzdelanie, teda
bohatstvo, ktoré nám nikto nemôže vziať.
Výstavba súčasnej školy začala už v roku
1958, no kompletne dokončená bola
1. septembra 1960, keď sa dala do užívania aj druhá budova. V júni 1991 navštevovalo školu približne 400 žiakov a obidve budovy boli súčasťou ZŠ Teplička nad
Váhom. V septembri 1991 nastala zmena a v jednej budove bola zriadená nová
škola – cirkevná ZŠ Žofie Bosniakovej.
Od roku 2002 je škola samostatným právnickým subjektom. V roku 2008 sa spojila
s materskou školou a odvtedy používa oficiálny názov: Základná škola s materskou
školou Teplička nad Váhom.
V priebehu rokov sa neustále zveľaďovala a rekonštruovala, v súčasnosti sa rozširuje o nové triedy a odborné učebne,
využíva telocvičňu, multifunkčné ihrisko i modernú školskú jedáleň. Od roku
1960 sa vo vedení školy vystriedali dvaja riaditelia a tri riaditeľky, niekoľko učiteľov, vychovávateľov, nepedagogických
zamestnancov a množstvo žiakov, ktorí
jej robia dobré meno a úspešne ju reprezentujú na rôznych okresných, krajských
i celoslovenských súťažiach.
Oslavy 60. výročia našej školy boli naplánované na november, no vzhľadom
na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa
presúvajú na budúci rok. Šesťdesiat rokov nie je v dejinách veľa, no v dejinách
obce a v pamäti každého z nás zanechala
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škola dôležitú stopu. Prajeme si, aby naša
škola bola súčasťou týchto dejín minimálne ďalších 60 rokov.
Riaditelia školy:
Viliam Blaha
(1960 – 1966)
Ján Lúčan
(1966 – 1983)
Viera Kolmanová
(1983 – 1990)
Mgr. Štefanie Marfiaková
(1990 – 2019)
Mgr. Eva Jelšíková
(2019 – súčasnosť)

NAŠA ŠKOLA
ZŠ s MŠ Teplička,
to je naša školička.
Chodí do nej plno detí,
či je dážď, či slnko svieti.
Oslava ju čaká veľká,
vie to každá učiteľka.
No nielen ona, ale aj žiaci,
všetky deti i deviataci.
Je to taká staršia dáma.
Že bude mať šesťdesiat?
To nie je žiadna fáma.
Prajeme jej k výročiu
dlhodobosť najkrajšiu.
Jozef K., žiak 7. ročníka

Šesťdesiat rokov nie je v dejinách veľa, no v pamäti každého
z nás škola zanechala dôležitú
stopu.

Jedna múdrosť hovorí, že vzdelanie
je to, čo ti zostane, keď všetko naučené zabudneme.
„Všetci z nás roky budovali svoje vzdelanie v škole, učili sa rôzne básničky,
texty, pravidlá pravopisu, vzorce, riešili príklady... A čo nám zostalo? Skoro všetko sme zabudli, no zostal nám
vycibrený rozum, logika, vieme hľadať súvislosti, ale myslím, že z každej
školy nám zostali v pamäti a hlavne
v srdci učitelia, profesori, ale aj školníci, upratovačky, kuchárky. Zostali nám
spomienky na ľudí, ktorí boli súčasťou
školy a boli pre ňu požehnaním, ktorí
pre školu obetovali svoj čas a námahu.
A práve teraz, keď si pripomíname
60. výročie založenia školy, myslím
na všetkých, ktorí boli a sú aj teraz
pre školu požehnaním, ktorí zostávajú v srdciach žiakov. Škole prajem
ďalšie úspešné roky, nech je i ďalej požehnaním pre všetkých, ktorí do tejto
školy vstupujú. Nech učitelia zostávajú v srdciach žiakov.“
Pavol Špita
dekan

Zo školských lavíc

Škola v súčasnosti

Výstavba školy v rokoch 1958 – 1960

„Ku krásnemu 60. jubileu našej škole želám mnoho zvedavých a šikovných žiakov, ktorí budú mať stále veľa
otázok a neutíchajúcu túžbu poznávať okolitý svet, pre ktorý sú budúcnosťou. Želám jej aj múdrych a obetavých učiteľov, ktorí sú dôležitým
predpokladom pre úspešnú a dobrú
školu. Učiteľ má v rukách obrovskú
moc a zodpovednosť, ktorou ovplyvňuje vnímanie i cítenie dieťaťa, práve on predstavuje obraz školy v našich
spomienkach aj v dospelosti.
Do ďalších rokov jej prajem príjemné pracovné prostredie, a to nielen po
materiálnej stránke, ale najmä v podobe dobrých medziľudských vzťahov
na pracovisku, ktoré veľmi ovplyvňujú
nás, naše deti a ich pohľad na život.“
Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

Školský rok 1961/1962

Školský rok 1963/1964

„Milá naša oslávenkyňa,
tak ako v živote človeka, aj v živote
školy oslavujeme úspechy, víťazstvá
i narodeniny. 60 rokov v živote človeka znamená zrelosť a bohatú škálu životných i profesijných skúseností.
Šesťdesiatka v živote školy predstavuje
tisíce žiakov, ktorí prešli jej bránami,
a stovky obetavých učiteľov.
V živote každého človeka sú chvíle, na
ktoré sa nezabúda. Sú nezmazateľne
vryté v jeho mysli, našli si kútik v jeho
srdci a často sa k nim vracia. Milým
žiakom, rodičom, učiteľom a všetkým
ostatným zamestnancom školy zo srdca
želám veľa dobrých rokov, veľa úspešných krokov, spokojnosť a radosť. Škola v nás všetkých zanecháva nezabudnuteľný odkaz. Bez vás by škola nebola tým, čím je dnes, a preto moje veľké
ďakujem patrí a vždy bude patriť vám
všetkým. Želám škole mnoho tvorivých
a empatických učiteľov a mnoho, mnoho usilovných a úspešných žiakov, veľa
elánu pri výchove svedomitých, múdrych a podnikavých osobností.
Vám všetkým tiež prajem, aby ste
mali silu prekonať všetko to, čo sa
zmeniť nedá, no zároveň mať odvahu
prekonať všetko to, čo sa zmeniť dá.
A najmä múdrosť, aby ste dokázali
rozlíšiť jedno od druhého.“
Vaša Štefanie Marfiaková

Školský rok 2019/2020
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JESENNÉ AKTIVITY ROZŠIRUJÚ VEDOMOSTI DETÍ
Jeseň je krásne ročné obdobie. Príroda mení svoje farby do pestrých odtieňov. Deťom začínajú povinnosti
v škôlke, ale určite sa nekončí čas hier,
zábavy a spoznávania. Práve naopak.
Jeseň ponúka príležitosť rozšíriť vedomosti detí a využiť zmeny v prírode
na mnohé zaujímavé aktivity.

Jeseň prišla ako víla,
stromom vlasy zafarbila.
Teraz má už klobúk zlatý,
červené a žlté šaty.
Tešia sa z nej detičky,
z materskej školy z Tepličky.
Jeseň pani bohatá, farbí lístie do zlata. Maľuje a ráta: žltá, hnedá, zlatá...

A

v našej materskej škole ich bolo od
začiatku školského roka naozaj veľa
– Deň mlieka, Svetový deň zvierat, Deň
starých rodičov, Zber jesenných plodov,
Šarkaniáda a hry s vetrom, Týždeň zdravej výživy a mnoho ďalších, pre deti zaujímavých dní.

Koncom septembra sme si pripomenuli
„Deň mlieka“. Celý deň sa niesol v znamení bielej farby, prežili sme ho tvorivo i zážitkovo. Deti počas dňa vyrábali
rôzne kravičky z papiera, pochutnávali
si na mliečnych kokteiloch a výrobkoch
z mlieka, dokonca si vyskúšali princíp
dojenia kravičky. Naši malí zvedavci sa
dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o získavaní mlieka, výrobe mliečnych výrobkov a dôležitosti tohto bieleho
zdravia pre rastúce deti.

Najväčší úsmev na detských tváričkách
sa objavil v deň „Šarkaniády“. Práve
šarkany sú typickými symbolmi jesene
pre deti. Tie ožili nielen na nástenkách,
ale aj v záhrade materskej školy a na
ihrisku, kde nám predviedli svoje hry
a naháňačky s jesenným vetríkom. Vďaka
krásnemu babiemu letu sa deti radovali
z púšťania šarkanov, ktoré nielen nádherne vyzerali, ale aj vynikajúco lietali. Deti
si užili počas tohto dňa veľa radosti, zábavy, šantenia a spoločne so svojimi kamarátmi sa tešili snáď najobľúbenejšej jesennej aktivite.
Na jeseň nám príroda ponúka rôzne jesenné plody. Či už sú to šípky, gaštany
alebo krásne farebné tekvičky, ktoré sa
stali v našej materskej škole inšpiráciou

na tvorivé dielničky. Deti sa oboznamovali s darmi, ktoré nám ponúka záhrada, les aj pole. Z vychádzky v lese si doniesli všetko, čo im les ponúkol. Plody,
listy a ihličie z rôznych stromov využili pani učiteľky na ďalšie vzdelávacie aktivity. Počas vychádzky si pripomenuli aj
svetový deň chôdze a pozorovali zmeny
v prírode – krásne farby, ktorými jeseň
premaľovala svet okolo nás.
Tretí októbrový týždeň sa škôlkari starali
o svoje zdravie viac ako inokedy. Počas
„Týždňa zdravej výživy“ sa prostredníctvom potravinovej pyramídy oboznámili s potravinami, ktoré sú veľmi zdravé
a mali by sa konzumovať denne. Spoznávali ovocie a zeleninu, triedili ju, pomenovávali, modelovali, spievali pesničku o jabĺčku. Deti si mohli zamaškrtiť aj na zdravých, vlastnoručne pripravených dobrotách. Ovocie a zelenina, ktoré si priniesli,
sa pod šikovnými rúčkami našich najmenších a s pomocou pani učiteliek zmenili na fantastické šaláty, ktoré lákali farebnosťou a netradičnými kombináciami chutí. Deti si vyskúšali aj odšťavovanie
a sušenie jabĺk. Vyrábali tiež ovocné kokteily, ktoré pôsobili nielen na chuťové poháriky, ale ulahodili aj detským očkám.
Počas tohto krátkeho obdobia sa deti
v materskej škole veľa naučili, vyšantili
a strávili príjemný čas s novými kamarátmi. Už teraz sa spolu so svojimi pani učiteľkami tešia na ďalšie aktivity, ktoré tento školský rok ešte prinesie...

Príprava detí a šarkanov na naháňačku s jesenným vetríkom
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Text: PaedDr. Monika Ugorová,
zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre MŠ
Foto: archív MŠ
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ZAUJÍMAVÉ AKCIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ŽOFIE BOSNIAKOVEJ
Po prázdninách sa do školských lavíc vrátili aj žiaci našej základnej školy. Tento školský rok ich nastúpilo 198,
stará sa o nich 28 zamestnancov. Tak
ako na iných školách, aj u nás sme začali pracovať za prísnych hygienických
opatrení, ktoré súvisia s pandémiou
Covid-19. Napriek mnohým obmedzeniam sme uskutočnili niekoľko zaujímavých akcií.

D

o podujatia Európskeho týždňa mobility, ktorého cieľom je znížiť emisie uhlíka a zlepšiť kvalitu ovzdušia, sa
zapojili i pedagógovia a žiaci našej školy.
Ranný automobilový ruch vystriedal „pelotón“ usmiatych detí na bicykloch, kolobežkách a korčuliach. Žiaci sa na túto akciu veľmi tešili, čoho dôkazom boli preplnené stojany pred budovou školy. Vyučovanie v tento deň malo iný charakter.
Počas vybraných hodín žiaci opäť siahli
po svojich dopravných prostriedkoch
a zúčastnili sa rôznych súťaží, cyklotúr
a dopravnej edukácie. V rovnakom čase
prebiehala i 1. etapa medzinárodných
cyklistických pretekov: Okolo Slovenska,
na ktorých boli prítomní v réžii divákov
i žiaci nášho deviateho ročníka.

Vyučovanie počas Európskeho
týždňa mobility malo iný charakter.
Posledný septembrový týždeň sme si
pripomenuli Európsky deň jazykov počas hodín slovenského a anglického

Žiaci si mohli na výstave pozrieť Sväté písma v rôznych svetových jazykoch, napr. v hebrejskom,
nemeckom, talianskom, anglickom, poľskom, ruskom a grécko-latinskom.

jazyka. Pani učiteľka anglického jazyka
oboznámila žiakov so zaujímavými faktami o jazykoch, zahrali sa rôzne jazykové hry. Na hodine slovenského jazyka pracovali žiaci 8. B a 5. A s literárnymi textami. Boli rozdelení do skupín
a v priebehu 5 až 10 minút sa mali naučiť ľubovoľnú časť literárneho textu naspamäť tak, aby naučený text na seba
nadväzoval. Aj takouto hravou formou
sme si pripomenuli 26. september.
Pri príležitosti ukončenia roku Božieho Slova sme pre našich žiakov pripravili
rozhlasovú reláciu a výstavu Svätého písma. Na výstave si žiaci mohli pozrieť Sväté
písma v rôznych jazykoch: napr. v hebrejskom, nemeckom, talianskom, anglickom,
ruskom, poľskom a grécko-latinskom.
Aj naša škola sa zapojila do projektu Svetový deň mlieka. Všetci žiaci si obliekli

biele tričká, priniesli si mliečnu desiatu
a prostredníctvom rôznych aktivít si pripomenuli tento deň, ktorý sa uskutočňuje od roku 2000. Žiaci si tak pripomenuli, aká dôležitá je konzumácia mlieka
a mliečnych výrobkov pre ich zdravie.
Každý rok je mesiac október venovaný
misiám. Nebolo tomu inak ani teraz. Tento rok pomáhame deťom na Srí Lanke.
Zapojili sme sa aj my, ako škola, ako spoločenstvo kresťanských detí do pomoci
pre tieto rodiny. Na škole sme predávali misijné čokoládky, kde polovica z ceny
poputuje práve týmto deťom.
Vo štvrtok 8. októbra si žiaci I. stupňa
zmerali svoje sily v bežeckej súťaži, ktorú
pre nich zorganizoval pán učiteľ Lejtrich.
ZŠ Žofie Bosniakovej už tretí školský rok
pracuje s výučbovým programom SmartBooks. Žiaci sa v ňom učia, pracujú s cvičeniami a môžu sa aj pretestovať.
V uplynulom školskom roku sa aktívne
zapojili do súťaže pod názvom Sieň slávy. Cieľom aktivity bolo kvalitnejšie nadobudnutie vedomostí, zvýšenie záujmu
o štúdium a zlepšenie prospechu. Súťaž
prebiehala celoslovensky. Ocenených bolo
60 škôl. Podmienkou bolo, aby bola škola
aktívna – žiaci sa museli spoločne naučiť
aspoň 1 000 tém.
V našej škole sa ich naučili 6 950, pričom
každá téma obsahovala priemerne 10 úloh.
Poslednou akciou, ktorú sme uskutočnili, bola výroba pozdravov pre klientov
zariadenia Domova pokoja Žofie Bosniakovej. Týmto malým darčekom sme
si chceli uctiť našich starkých.

Najlepší žiaci Siene slávy (výučbový program SmartBooks): zľava Samuel Ševčík, Lujza Šeligová
a Nela Sňahničanová

Kolektív pracovníkov ZŠ Ž. Bosniakovej
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MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Výchovno-vzdelávacie činnosti pre
deti a mládež zabezpečuje po celý rok
Centrum voľného času v Tepličke nad
Váhom. Jeho cieľom je, aby všetky
deti zmysluplne využívali svoj voľný
čas. Rozvíjali talent a nadanie nielen
v oblasti športu, jazykových zručností, ale aj pri tanci, speve či výtvarnotvorivom smere.
Jesenné jašenie
K 15. septembru 2020 začala činnosť výtvarného záujmového útvaru CVČ Šikovné ručičky. Aktivity počas stretnutí sú zamerané na rozvíjanie umeleckého cítenia detí prostredníctvom kresby
a maľby. Estetické vnímanie sveta, fantáziu, tvorivosť a talent rozvíjajú formou
výtvarných hier. Deti milujú tvorenie.
Každý výtvor je jedinečný.

Najväčší úspech učiteľa je mať
možnosť povedať: „Dieťa pracuje, ako keby som ani neexistoval“. (Mária Montessori)
Jazda zručnosti
Od 16. do 22. septembra 2020 sa uskutočnil ďalší ročník podujatia Európsky týždeň mobility, ktorého hlavným mottom
bolo: „Čistejšia doprava pre všetkých!“ Do
tohtoročného Európskeho týždňa mobility sa Centrum voľného času zapojilo aktivitou „Jazda zručnosti“ na bicykli.
30. septembra 2020 deti využili svoje
bicykle a kolobežky, aby dokázali svoju technickú zručnosť jazdy. Prekonávali prekážky, ktoré simulovali rôzne

Mladí športovci pod vedením svojich trénerov predviedli natrénované športové zručnosti
v miniturnajoch skupín.

situácie v cestnej premávke. Vedomosti z pravidiel cestnej premávky si overili v stolovej hre „Vodičský preukaz pre
deti“. Za preukázanie svojej zručnosti jazdy deti dostali reflexný prvok, ktorý je veľmi dôležitý pri pohybe na cestnej komunikácii. Bezpečná jazda a reflexné prvky vám môžu zachrániť život.
Práve bicykel a kolobežky deti používajú
pri ceste do školy. Rozhodli sa pro-environmentálne. Bicykel je kráľom trvalo udržateľnej mobility.

Bezpečná jazda a reflexné prvky môžu zachrániť život.
Zmeranie síl v športových turnajoch
Európsky týždeň športu je iniciatíva
Európskej komisie na podporu športu
a fyzickej aktivity v celej Európe. V šiestom ročníku medzinárodnej iniciatívy

Európska komisia spája známy slogan
#BeActive predovšetkým s fyzickým
a duševným zdravím aj pod vplyvom následkov pandémie koronavírusu.
Do podujatia sa v dňoch 23. – 30. septembra 2020 zapojili i športové záujmové
útvary CVČ. Mladí športovci pod vedením svojich trénerov predviedli natrénované športové zručnosti v miniturnajoch
skupín. Na tvárach všetkých malých basketbalistov, futbalistov, stolnotenistov
a volejbalistov bolo vidieť radosť a šťastie
z pohybu.
Tešíme sa, že v pohybových aktivitách
budeme pokračovať aj počas celého roka.
Vianočná pohľadnica
Centrum voľného času Teplička nad Váhom vyhlásilo 12. ročník výtvarnej súťaže „Vianočná pohľadnica“. Do súťaže sa
prihlásili detskí autori vo veku od 5 rokov, ktorých výtvarné práce boli rozdelené do troch kategórií:
A. Materské školy – od 5 rokov
B1. Základné školy – 6 – 10 rokov
B2. Základné školy – 11 – 15 rokov
Súťažiaci využili rôzne techniky: maľbu,
kresbu, grafiku, počítačovú grafiku alebo kombinovanú techniku. Do uzávierky
novín zatiaľ neboli známi víťazi.
Poslaním súťaže bolo objaviť nové výtvarné
talenty, priblížiť verejnosti detskú tvorbu,
ako aj podporiť rozvoj a uchovávať vianočné zvykoslovia u všetkých generácií.
Súťažné práce budú vystavené až do januára 2021 v priestoroch Športklubu alebo na webovej stránke Centra voľného
času Teplička nad Váhom.

Deti milujú tvorenie.
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Vianočná pohľadnica z rovnomennej
výtvarnej súťaže

Text: Mgr. Anna Bolčeková,
riaditeľka CVČ
Foto: archív CVČ

Pre našich najmenších

V obchode sa pomiešali všetky
rukavice. Potrie ich a rovnaké
rukavice spoj iarou. Rukavice
potom vyfarbi.

SuDoKu
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1
4

2
1 2

2
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Obtiahni a vyfarbi obrázok.

Pripravila Danka Vitálošová
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Športové okienko

HODNOTENIE SEZÓNY
OČAMI PREDSEDU
Jesenná časť futbalových súťaží sa
začala 1. augusta 2020, ale vzhľadom
na mimoriadnu situáciu nebola ani
dokončená.

U

ž po 4. kole súťaží nastali nové
opatrenia týkajúce sa hromadných
podujatí a dokonca po 9. kole súťaží
nám kázali odohrať majstrovské futbalové zápasy bez divákov. Ešte horšia situácia nastala po odohratí 10. kola, kedy
nám Slovenský futbalový zväz ukončil
rozbehnuté súťaže. Prikázal nepokračovať v súťaži a ukončiť všetky stretnutia
pod vedením SsFZ a ObFZ Žilina.

Internacionáli OFK Teplička nad Váhom 2020

Ako hodnotím jednotlivé mužstvá z pohľadu predsedu OFK:
Muži „A“, ktorí mali síce slabší začiatok
súťaže, ale po 3. kole sa chytili a škoda len
predčasného ukončenia súťaže, mohli
pomýšľať aj na lepšie umiestnenie. Dvojica nových hráčov – Vojto Oberta a Mário
Ometák – dobre zapadla do kolektívu.
Muži „B“ skončili v tabuľke na prvom
mieste, škoda prehry s asi najväčším konkurentom Hričovským Podhradím. Na
jeho ihrisku je vidieť, že po zásluhe trénera
Maliňáka je to silný kolektív, ktorý má na to,
aby konečne postúpil do 1. triedy ObFZZa.

Dorastenci to majú v IV. lige rozbehnuté veľmi dobre, škoda tohto pozastavenia.
Po odohratých 9 kolách im patrí prvá
priečka, keď súperom strelili 52 gólov.
Talentovaný hráč dorasteneckého mužstva Michal Šipčiak strelil viac ako polovicu gólov do siete súperov.
Mladší a starší žiaci sú na tom trocha
horšie, svorne skončili na 10. mieste, aj
keď sa už ukazuje správnosť a prístup na
tréningoch.
Ako negatívne vnímam pozastavenie tréningových jednotiek mladšej a staršej
prípravky. Toto bude mať veľmi veľké ná-

Ako sme skončili jesennú časť ročníka 2020/2021 do prerušenia:
Mužstvo

Tréner

Zápas

Skóre

Body

Umiestnenie

„A“

Vladimír Holiš

10

25:13

20

3.

„B“

Juraj Maliňák

11

35:8

28

1.

„Dorast“

Ivo Kozák

9

52:4

27

1.

„Starší žiaci“

Miloš Leitrich

10

24:37

9

10.

„Mladší žiaci“

Jozef Jaroš

10

20:36

7

10.

sledky do ďalšej futbalovej kariéry, pretože mladí chalani si určite zaslúžili stretávanie sa s loptou.
Vedenie slovenského futbalu pristupuje po ukončení súťaží k reorganizácii futbalových súťaží. Neviem to posúdiť, či je
to dobrý krok, ale vrátiť sa späť do doby
spred cca 15 rokov? To, kde budú súťažiť
naše družstvá, nie je vopred jasné. Bude záležať na vedení OFK Teplička nad Váhom,
aby sa rozhodli pre prihlásenie mužstiev
podľa rozpočtu, prípadne získať finančné
prostriedky od obce a sponzorov.
Chcel by som všetkým popriať šťastné
a veselé prežitie vianočných sviatkov. Veľa,
veľa zdravia, osobných úspechov. Športovcom trpezlivosť do najbližšej jarnej
prípravy, hlavne dúfam, že budeme opäť
v novom roku prežívať radosť z futbalu.
VŠETKO DOBRÉ V NOVOM ROKU
2021.
Milan Janči,
predseda výboru OZ OFK
Teplička nad Váhom
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