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Rodná obec Teplièka,
je už 750 roèná babièka.
Za našu dedinku ïakovať chcem,
že každým dòom tu dýchať smiem.
Na túto ¾úbeznú obec nezanevriem,
na miesto pod Dubòom nikdy
nezabudnem.

Foto: Veronika Šušková
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Milí spoluobčania,
dostávate do rúk jarné vydanie Obecných novín, prostredníctvom ktorých sa vám môžem opäť prihovoriť.
Rok 2017 je pre našu obec výnimočný. Teplička nad Váhom oslavuje 750.
výročie od prvej písomnej zmienky o obci. Trištvrte tisícročia! Tento
rok by sme mali viac vnímať, kde žijeme, vážiť si to, čo máme, a zároveň
aj bilancovať. Pri príležitosti tohto významného výročia pripravujeme knihu, ktorá je momentálne vo finálnej
fáze prípravy, a koncom leta sa nám
dostane do rúk. Máme sa na čo tešiť, bude plná histórie i nových informácií o našej obci. Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave knihy podieľali. Predovšetkým
ďakujem našim spoluobčanom, ktorí nám doručili historické fotografie.
Získali sme množstvo zaujímavých
záberov, z ktorých redakčná rada
vyberie tie, ktoré budú uverejnené.

Fotografie si budete môcť pozrieť na výstave počas obecných slávnosti. Okrem
knihy sme aktívne pracovali na príprave
projektu revitalizácie námestia. Napriek
veľkému úsiliu sa nám však tento projekt
nepodarí zrealizovať k významnému výročiu obce. Veľmi ma to mrzí, ale opäť sa
potvrdilo, že človek mieni a život mení.
V prípade revitalizácie námestia sa stretlo viacero dôvodov. Minulý rok sme plánovali financovanie výstavby školskej jedálne s kuchyňou zo zdrojov EÚ. Výzva,
na ktorú sme čakali, nebola nakoniec vyhlásená, a túto stavbu sme museli financovať z úverových zdrojov, ktoré boli pôvodne určené práve na revitalizáciu námestia. V minulom roku sa nám podarilo po dlhoročnom úsilí a vyjednávaní
odkúpiť od spoločnosti Jednota druhú
polovicu „Sýpky“ na námestí, čo ovplyvní jeho koncepciu. Posledným z dôvodov je, že zostáva ešte niekoľko pozemkov, ktoré potrebujeme odkúpiť na realizáciu projektu. Väčšinu pozemkov sa
nám však už podarilo vysporiadať.

Teším sa, že mám pre vás aj dobré správy. Začala sa dlho očakávaná výstavba lávky pre peších a cyklistov, ktorá zabezpečí prístup na Vodné
dielo Žilina! Verím, že pri vyvrcholení
osláv 750. výročia budeme môcť túto
významnú investíciu slávnostne odovzdať do používania. Nedávno oslávil významné výročie aj náš pán farár.
Som rád, že sa 50. narodením dožil
práve počas svojho pôsobenia v Tepličke nad Váhom. Možno je v tom kus
symboliky, pretože je to práve v roku,
keď aj obec oslavuje päťdesiatku - aj
keď viacnásobnú. Prajem mu veľa
zdravia, radosť z práce, a najmä, nech
sa medzi nami cíti ako doma.
Prichádza veľmi príjemné obdobie
roka, keď sa všetko prebúdza a príroda nás priam volá von. Želám vám
všetkým, aby ste si tento čas užili a strávili krásne veľkonočné sviatky
v kruhu svojich rodín.
Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

TEPLIÈKA NAD VÁHOM V ROKU 2017 OSLAVUJE VÝZNAMNÉ JUBILEUM,
750 ROKOV OD SVOJHO ZALOŽENIA. TOTO VÝROÈIE SI BUDE OBEC
PRIPOMÍNAŤ VIACERÝMI AKTIVITAMI POÈAS CELÉHO ROKA.

O

slavy vyvrcholia na Obecných slávnostiach v dňoch 18. – 20. augusta 2017 na Námestí sv. Floriána. Tradične
sa budú niesť v atmosfére priateľstva, tolerancie a duchovna.
Obyvateľom obce a príležitostným návštevníkom sa priblížia časy minulé a to
návratom do stredoveku. Prvý písom-

ný údaj o Tepličke je datovaný v roku
1267 v listine panovníka Belu IV. Oficiálne povýšenie na mestečko sa však nachádza v listine cisárovnej Márie Terézie z roku 1757. Občania si budú môcť
pozrieť a priamo sa zapojiť do historického sprievodu, ktorý pôjde ulicou
Dr. Karola Kmeťku od Kostola sv. Mar-

NAJBLIŽŠIE PRIPRAVOVANÉ AKCIE V OBCI
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72. výročie oslobodenia Tepličky nad Váhom
Tepličianska 25
Deň matiek
Detské obecné zastupiteľstvo
Deň detí Teplička nad Váhom 2017
„Slyším, tedy čtu“ interaktívny stánok na Námestí sv. Floriána
THE RUN SLOVAKIA 2017
21. ročník futbalového turnaja Tepličiek Slovenska
v obci Tepličky
Obecné slávnosti
750. výročie založenia obce
Deň otvorených dverí v Materskom centre Rybička
73. výročie SNP
Jesenný beh žien

tina až na Námestie sv. Floriána. Obyvateľov obce i príležitostných návštevníkov na Námestí sv. Floriána čaká počas
troch dní bohatý kultúrny a sprievodný
program. Vystúpenia známych domácich
kapiel i hostí z partnerských miest, výstavy ľudovej tvorivosti a historických i súčasných fotografií obce. Nebudú chýbať
ani ukážky stredovekého života, ani Benátska noc – splavovanie po toku Teplička, či večerná ohňová šou. Súčasťou slávností bude predstavenie farebnej publikácie o Tepličke. Uskutoční sa tiež slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom budú udeľované vyznamenania a ocenenia významným osobnostiam za ich zásluhy o rozvoj a zveľaďovanie obce pri príležitosti 750. výročia založenia obce. Pripravuje sa akt uzatvorenia zmluvy s partnerským mestom
Moravský Beroun. Celý rok sa ponesie
v znamení 750. výročia založenia obce,
kedy sa uskutočnia ďalšie akcie, ktoré
budú venované histórii obce. O všetkých
bude verejnosť včas informovaná.
Text: Ing. Beáta Kasajová
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
VIETE ŽE ....
• najrozšírenejšie priezvisko v našej
obci je priezvisko Mrázik, Mráziková,
ktoré používa viac ako 150 občanov,
ďalej nasleduje priezvisko Majerčík,
Majerčíková – 127 občanov, Šeliga,
Šeligová – 103 občanov, Ponechal, Ponechalová – 83 občanov a na piatom
mieste je priezvisko Mintál, Mintálová – 79 občanov,
• najčastejšie mužské mená v našej obci
sú Martin – 153 mužov, Jozef – 124
mužov, Peter – 114 mužov, Ján – 106
mužov a Miroslav – 100 mužov,
• najčastejšie ženské mená sú Mária
a Anna – obe mená majú rovnaký počet nositeliek - 127, nasleduje Jana,
Janka – 124 žien, Katarína – 86 žien
a päticu uzatvára Zuzana, s celkovým
počtom 85 žien,
• naša obec má 63 ulíc a 2 námestia,
od roku 2000 boli vytvorené a pomenované nasledovné ulice: Alojza
Mrázika, Cyrila Talapku, Jána Kalinku, Jána Stražana, Jozefa Kostelného,
Juraja Poljaka, Ľudovíta Fullu, M.A.
Bazovského, Márie Medveckej, Martina Benku, Mikuláša Galandu, Na
jame, Na Kúty, Na Nivy, Na Prosnisko, Na Sihoti, Na Španicu, Na Trojak,
P.M. Bohúňa, Pri bráne, Pri Kríži,

•

•
•

•

•

•
•

•

Sv. Jána Nepomuckého, Vincenta
Hložníka, Za Kanálom, Zámostie,
najviac obývané ulice sú Fatranská,
kde býva 326 občanov, nasleduje ulica Dr. Karola Kmeťku s 241 občanmi, ulica Placová s 229 občanmi, ulica
A. Hlinku so 194 občanmi a ulica Železničná so 180 občanmi,
ulica Cintorínska je naša najmenšia
ulica a býva na nej jeden občan,
niektoré ulice nemajú zatiaľ svojich
obyvateľov, alebo sa na nich nachádzajú priemyselné objekty – Na Kúty,
Na Sihoti, Na Trojak, Sv. Jána Nepomuckého, Zámostie,
najviac obývanou budovou je Centrum sociálnych služieb Straník, ktorý
sa nachádza na ulici Na Straník, kde
je prihlásených 85 klientiek na trvalý pobyt a 24 klientiek na prechodný
pobyt,
najstaršou obyvateľkou obce je pani,
ktorá sa narodila v roku 1921 a v tomto roku oslávi 96 rokov,
v roku 2016 bolo v obci skolaudovaných 21 rodinných domov,
posledným vydaným súpisným číslom
je číslo 1400, ktorým je označený rodinný dom,
počet obyvateľov k 23.3.2017 je 4288.

ŠTATISTICKÝ PREH¼AD
O OBYVATE¼OCH
V NAŠEJ OBCI
Štatistický prehľad za r. 2016:
Počet prisťahovaných
obyvateľov

130

Počet narodených

58

Počet odsťahovaných

32

Počet zomrelých

34

Počet obyvateľov
k 31. 12. 2016

4 268

Počet obyvateľov podľa pohlavia:
Ženy

2 211

Muži

2 057

Veková štruktúra obyvateľstva k 31. 12.
2016:
Počet obyvateľov
do 3 rokov

172

od 3 do 6 rokov

164

od 6 do 15 rokov

468

od 15 do 18 rokov

131

od 18 do 60 rokov

2 513

nad 60 rokov

820

DETI BY NEMALI BYŤ OBMEDZOVANÉ V POHYBE A PRI HRE

V

iackrát sme sa v Obecných novinách
zaoberali témou držania a vodenia
psov na verejnom priestranstve. Pravidelne upozorňujeme a pripomíname nielen majiteľom psov, ale aj tým, ktorí vedú
psa na ich povinnosti vyplývajúce zo zákona i všeobecne záväzného nariadenia
obce. Opäť vyberáme len tie základné povinnosti, ktoré by mal poznať každý zodpovedný majiteľ aj osoba, ktorá psa vedie:
• prihlásiť psa do evidencie na Obecný
úrad a zaplatiť vyrubenú ročnú daň za
psa podľa Rozhodnutia,
• vodiť psa mimo chovného priestoru
vždy len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku psa alebo na prsnom
postroji psa,
• odstrániť z chodníka i priľahlého
priestoru psie exkrementy.
Už ste sa niekedy prešli popri potoku smerom od detského ihriska Na Prosniskách
na ulicu Na Španici? Nebola by to iste príjemná prechádzka a určite by sa vám nepodarilo prejsť bez toho, aby ste nešliapli

do psích exkrementov. Nehovoriac o tom,
že sa tam chodia hrávať deti. Tento problém sa netýka len uvedenej cesty, ale
všetkých ulíc v našej obci. Skontrolujte si
preto, či máte na vychádzke okrem vôdzky aj PE vrecko. Keďže psie exkrementy sa
už nepovažujú za nebezpečný odpad, môžete ich preto vyhodiť aj do kontajnera na
zmesový komunálny odpad.
Voľný pohyb psov a nedodržiavanie povinnosti viesť psa na vôdzke je problém,
ktorý znepríjemňuje vzájomné spolunažívanie. Obmedzuje a ohrozuje nielen
dospelých, ale najmä deti. Často sa stretávame s argumentmi majiteľov, či osôb,
ktorí venčia psov bez vôdzky: „nebojte
sa, on vám nič neurobí“, „on je vycvičený“, „a čo vám urobil“, „veď je to len šteňa“, alebo niekedy s pokusom o vtipnú
odpoveď „nebojte sa, už sú najedení“. Zaiste, aj pre psa je voľnosť prirodzená, ale
je potrebné určiť aj hranice. Nikto z nás
nevie, ako pes zareaguje v strete s človekom, či už s dieťaťom, dospelým alebo

seniorom. Preto by si majitelia a rovnako
aj všetci tí, ktorí venčia psov mali uvedomiť, že za psa nesú zodpovednosť a že aj
vycvičený pes môže pri kontakte s iným
človekom, obzvlášť s malými deťmi, zareagovať skratovo. Len sa zamyslime, ako
má dieťa vedieť, že mu pes nič nespraví?
Následkom takéhoto stretnutia môže byť
aj jeho celoživotná trauma.
V poslednom období stretávame voľne
pohybujúcich sa psov hlavne vo večerných hodinách a to bez vedomia majiteľov, alebo azda s ich vedomím? Neuvedomujúc si pritom možné nebezpečenstvo,
že môže dôjsť k napadnutiu človeka, alebo aj lesnej zveri. Spomenieme nedávnu
udalosť, kedy voľne pobehujúce psy roztrhali zatúlanú srnku.
Skúsme sa teda zamyslieť nad problémom
voľne pohybujúcich sa psov a nájdime
väčšie pochopenie a toleranciu nielen zo
strany majiteľov psov, ale aj zo strany ľudí,
ktorí sa cítia byť ohrození. Rešpektujme
pritom pravidlá slušného spolunažívania.
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TEPLIÈANIA A CYKLOTURISTI JASAJÚ.
NAD CESTOU OKOLO AUTOMOBILKY BUDUJÚ LÁVKU

O

byvatelia Tepličky nad Váhom sa
po rokoch bezpečne dostanú cez
rušnú cestu k vodnému dielu. Nad preložkou cesty II/583, ktorá vedie od Žiliny okolo automobilového závodu na Terchovú, postavia takmer 60 metrov dlhú
lávku pre cyklistov a chodcov.
Kataster Tepličky nad Váhom siaha až
k Vodnému dielu Žilina. Ak sa chcú obyvatelia obce dostať peši alebo na bicykli k rekreačnému areálu, ktorý majú na
dosah, musia riskovať prechod cez frekventovanú cestu. Výstavba komunikácie
prakticky odrezala dedinu od pozemkov,
ktoré patria do jej katastra. Kto sa chce
dostať cez cestu zo Železničnej ulice, riskuje zdravie. Na tomto úseku už boli aj
tragické nehody.

JARNÉ UPRATOVANIE

P

redzvesťou príchodu jari je aj jarné
upratovanie našich domácností. Počas neho sa môžeme bezodplatne zbavovať konárov stromov a drevín z údržby záhrad. Kto to ešte nestihol v termíne, môže
tak urobiť zapožičaním obecného štiepkovača priamo na mieste svojho bydliska. Začiatkom marca sa uskutočnil zber elektroodpadu a následne aj zber veľkoobjemného
odpadu do veľkoobjemových kontajnerov.
Touto cestou chválime občanov, že k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne, veľkoobjemový odpad neukladali vedľa
veľkoobjemových kontajnerov, ale počkali
na prázdny a dodržiavali termíny podľa vopred známeho harmonogramu. Na území
obce v areáli spoločnosti ZBERNÉ Teplička, s.r.o. na ulici Poľnohospodárska, bude
vytvorený zberný dvor na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Bližšie informácie o zbernom dvore
budú zverejnené na webovej stránke obce
a vyhlásené v obecnom rozhlase.
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Situácia by sa mala do pol roka zmeniť.
Cestu premostí drevený most na troch
pilieroch. Zemné práce na výstavbe sa už
rozbehli. Obec Teplička nad Váhom v minulosti pripravila investičný zámer, spracovala projektovú dokumentáciu, vykúpila pozemky. Stavbu aktuálne už nemanažuje, ani nefinancuje. Keď samospráva
hľadala spôsob, ako investíciu za asi pol
milióna eur zaplatí, starosta oslovil Vodohospodársku výstavbu. „Občania Tepličky mali vždy ten pocit, že predali pozemky pri vodnom diele za pár halierov.
Hovorilo sa o tom, že budú tu mať možnosti rekreačného využitia. Cyklotrasy
sú postavené, ale obec je odrezaná cestou od tohto všetkého. Trvalo to niekoľko rokov. Investíciu sa podarilo preniesť

na Vodohospodársku výstavbu,“ hovorí spokojne starosta obce Viliam Mrázik.
Aj keď lávka premostí dvojpruhovú cestu, projekt ráta s plánovaným rozšírením
komunikácie až na štyri pruhy. Architektonicky zaujímavý most tak bude dlhý
až takmer 60 metrov. Starosta Tepličky
nad Váhom považuje výstavbu objektu
za významnú záležitosť. Lávka prepojí cyklotrasy v okolí vodného diela s trasami smerom na terchovskú dolinu, ale
aj zjednoduší pohyb cyklistov a chodcov
smerom na Straník po zrekonštruovanej
ceste na Zástranie.
„Na týchto miestach bol pohyb cyklistov aj pred tým, než tu postavili preložku cesty. Vždy tu chodili aj Žilinčania,
obyvatelia Vlčiniec napríklad na Straník.
Bude to bezpečné a príjemné prepojenie súčasných cyklochodníkov,“ uzavrel
Viliam Mrázik.
Text: Branislav Koscelník,
MY Žilinské noviny, Foto: archív OcÚ

CIVILNÁ OCHRANA – 1. ÈASŤ
Vážení občania,
obec Teplička nad Váhom vám chce priblížiť základné spôsoby a postupy, ktoré
v prípade potreby Vám pomôžu chrániť
život, zdravie a majetok. Odbor, ktorý sa
dotýka všetkých spomínaných oblastí sa
nazýva Civilná ochrana.
Predstavujeme Vám súbory informačných blokov všeobecných vedomostí z oblasti civilnej ochrany obyvateľstva
a krízového riadenia.
Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu stanovenom zákonom chrániť život, zdravie,
majetok a utvárať podmienky na prežitie
pri mimoriadnych udalostiach a počas
vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Civilná ochrana je systém úloh a opatrení
spočívajúcich najmä v analýze ohrozenia
a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík
ohrozenia, ako aj učenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov má obyvateľ – fyzická osoba
právo na:
• včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom a informácie o spôsobe ochrany,
• evakuáciu a ukrytie,
• informácie o spôsobe ochrany,
• bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku

EKO OKIENKO

P

rílohou obecných novín je leták
o systéme nakladania s odpadom v našej obci, ktorý je uverejnený aj na webovej stránke obce.
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Povinnosťou každého občana v prípade
vzniku mimoriadnej udalosti je:
• RIADIŤ sa pokynmi oprávnených
osôb,
• UMOŽNIŤ PRÍSTUP na nehnuteľnosť,
• POSKYTNÚŤ PRIESTORY postihnutým osobám,
• POSKYTNÚŤ VECNÉ PLNENIE
(prostriedky ktoré vlastníme alebo
užívame),
• ZÚČASTNIŤ SA OSOBNÝMI
ÚKONMI na plnení úloh civilnej
ochrany.
ČO JE MIMORIADNA SITUÁCIA?
Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti, ktorá sa vyhlasuje
podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Počas nej sa vykonávajú opatrenia na
ochranu života, zdravia alebo majetku, na
znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti
nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
ČO JE MIMORIADNA UDALOSŤ?
Mimoriadna udalosť je živelná pohroma, pri ktorej dôjde k nežiaducemu
uvoľneniu kumulovaných energií alebo
hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl (povodne, záplavy,
prietrže mračien, krupobitie, veľkoplošné požiare, víchrice, zosuvy pôdy, snehové kalamity a lavíny, rozsiahle námrazy,
zemetrasenia).
Mimoriadna udalosť je aj havária, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu v dôsledku čoho dôjde
k úniku nebezpečných látok alebo pôsobeniu ničivých faktorov (výbuchy, požiare, úniky nebezpečných látok vrátane
následnej kontaminácie územia, pôdy,
ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej
vody, podzemných vôd, poškodenie vedení rozvodných sietí, diaľkovodov).
Ďalšia mimoriadna udalosť je katastrofa, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých
faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.
Medzi mimoriadne udalosti patrí aj teroristický útok.
SI V TIESNI? POTREBUJEŠ POMOC?
Zdroj: http://www.minv.sk/?informaciepre-obcanov-4
(Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom
záchrannom systéme)
Stačí poznať európske číslo tiesňového
volania! 112

ČO JE TO TIESEŇ?
Tieseň je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.

• Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre
prípadný spätný kontakt pri hľadaní
miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho.

KTO PATRÍ DO INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
(ďalej len „IZS“)
Koordinačné stredisko integrovaného
záchranného systému a operátori tiesňovej linky 112
Základné záchranné zložky IZS:
• Hasičský a záchranný zbor,
• poskytovatelia záchrannej zdravotnej
služby,
• Horská záchranná služba,
• Banská záchranná služba.

Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc:
• V byte, na pracovisku alebo v inom
uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe čísla – červené aj čierne), poschodie, číslo bytu,
meno majiteľa bytu a ako nájsť dom
(hlavne na sídliskách) a pod.
• Na verejnej komunikácii alebo na
voľných priestranstvách: stručný
a výstižný popis miesta udalosti, napr.
typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo
diaľnice a pod.

Ostatné záchranné zložky IZS:
• Ozbrojené sily Slovenskej republiky,
• obecné (mestské) hasičské zbory,
• závodné hasičské útvary,
• závodné hasičské zbory,
• pracoviská vykonávajúce štátny dozor,
alebo činnosti podľa osobitných predpisov,
• jednotky civilnej ochrany,
• obecná (mestská) polícia,
• Slovenský Červený kríž,
• iné právnické osoby alebo fyzické
osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci v tiesni,
• kontrolné chemické laboratórium
CO.
Útvary policajného zboru
Čo je potrebné uviesť, ak voláte na linku tiesňového volania 112?
VOLAJTE LEN V PRÍPADE, KEĎ JE
OHROZENÝ: ŽIVOT, ZDRAVIE, MAJETOK ALEBO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
Pri volaní na linku tiesňového volania
112 treba dodržať správny postup, aby
operátor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel
bez omeškania zabezpečiť poskytnutie
pomoci vyslaním záchranných zložiek.
Po spojení sa s operátorom vám operátor
bude klásť otázky.
Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:
• Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.
• Kde sa to stalo? Táto informácia je
nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu
miesta hlásenej udalosti.
• Komu sa to stalo? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek,
počet postihnutých (pre zabezpečenie
adekvátnej pomoci).

Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie, aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže
poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie, i keď pomoc
je už na ceste. Nezrušte hovor dovtedy,
kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete, zostaňte krátky čas na mieste, odkiaľ ste volali.
Neblokuj pre zábavu linku 112, možno niekto iný v tej chvíli naozaj potrebuje pomoc!
Dôležité kontaktné čísla
Integrovaný záchranný systém

112

Hasičský a záchranný zbor SR

150

Záchranná zdravotná služba

155

Policajný zbor SR

158

Mestská polícia Žilina

159

Horská záchranná služba

18 300

Letecká záchranná služba

18 155

Nonstop linka záchrany

0850111313

Aktuálne informácie pre občanov obce
k problematike prevencie a bezpečnosti
na úseku CO nájdu občania na stránke:
http://www.minv.sk/?informacie-preobcanov-4.
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FAŠIANGOVÉ OBDOBIE
7. ROÈNÍK BENEFIÈNÉHO PLESU OBCE

D

ňa 4. februára 2017 sa konal 7. ročník Benefičného plesu obce Teplička nad Váhom.
Okrem zaujímavej výzdoby čierno-bielej
farebnej kombinácie, bol tento ročník výnimočný tým, že prebiehal v dvoch sálach v priestoroch novej školskej jedálne a v sále
Športklubu. Úvodné slová patrili moderátorovi večera Romanovi Nadánymu,
ktorý privítal starostu obce Ing. Viliama
Mrázika a hostí. Príhovorom starostu sa
rozlomila pomyselná pečať a úvodnou
piesňou od Berca Balogha a Karola Csina
sa ples mohol začať. Po večeri sa hostia
presunuli do sály v Športklube, kde svojimi známymi i menej známymi piesňami Berco Balogh s tanečníčkami zo Swing
stars pokračovali v zábave. Po ich koncerte už prevzal taktovku DJ Mirec, ktorý zábavu obohatil o video-diskotéku. Okolo
polnoci mohli páni potešiť svoje manželky ružičkou v tradičnom ružovom tanci
a prispieť tak na charitatívnu vec, nakoľko sa ples niesol v duchu benefície. Zakúpením tombolových lístkov hostia prispeli do benefičného výťažku plesu. Celý večer sa niesol v príjemnej atmosfére a jeho
koniec už vítal nový deň.
Poďakovanie patrí sponzorom, hosťom
a Obecnému úradu. Vďaka patrí Komisii pre kultúru a spoločenské organizácie,
ktorá aj tento rok spojila svoje sily a nápady, aby sa hostia na benefičnom plese
cítili príjemne a tešili sa na ďalší ročník.
Text: Pavol Verčík
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková
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DETSKÝ KARNEVAL V OBECNOM DOME

V

nedeľu, 19. februára 2017 sa uskutočnil detský karneval, ktorý zorganizovala Obecná knižnica v spolupráci
s Materským centrom Rybička. V Obecnom dome tancovali princezné, zvieratká, strašidlá či kovboji, ale aj bača, šašovia, anjeli.... Bolo veľmi milé, že aj niektorí rodičia prišli v karnevalových maskách a spolu si zatancovali na tanečnom
parkete. O zábavu sa postarali Saša Jaša
a šašo Hugo. Tancovalo, spievalo a veselo
sa zabávalo vyše 60 detí. Šikovné mamičky doniesli chutné dobroty. Detičky si
odniesli bublifuky, diplomy a vysúťažené
sladkosti. Ďakujeme Obecnému úradu,
Materskému centru Rybička a ochotným
rodičom za všetku pomoc, vďaka ktorým
sa karneval uskutočnil. Všetci sme si užili nedeľné popoludnie a tešíme sa na karneval o rok.
Text: Ing. Sláva Džuňová
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD ULICAMI OBCE

A

ko po minulé roky, aj tento rok sa
v našej obci konal fašiangový sprievod. Na čele sprievodu tradične nechýbali
nevesta so ženíchom, ktorí si tak natrénovali svoju vlastnú svadbu. Masky sprevádzala živá ľudová hudba a ľubozvučný spev
mládeže. Obyvatelia si tak mohli pozrieť
maškary v pestrofarebnom oblečení, ktoré
pohostili rôznymi dobrotami – tradičnými šiškami, výbornými domácimi koláčmi či chutnou domácou pálenkou na zahriatie. Veľké poďakovanie patrí vedeniu
Obecného úradu v Tepličke nad Váhom
za aktívnu pomoc a všetkým zúčastneným
maskám za ochotu a ich voľný čas.
Text: Matej Zajac
Foto: Katarína Jakubíková
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PRÍHOVOR PÁNA FARÁRA MGR. PAVLA ŠPITU

„Naostriť sekeru“ – prehĺbiť vzťahy
Do továrne na drevo prišiel muž žiadať
prácu. Ponúkli mu dobrý plat a lepšie
podmienky ako inde. Prvý deň sa prihlásil u majstra. Ten mu dal sekeru a pridelil kus lesa. Šťastný muž sa vydal do lesa
rúbať stromy. Behom jedného dňa ich
zrúbal osemnásť. „Gratulujem,“ povedal majster, len pokračuj ďalej. Povzbudený jeho slovami sa drevorubač rozhodol nasledujúci deň svoju prácu ešte vylepšiť. Ráno sa prebudil skôr ako ostatní
a vydal sa do lesa. Napriek všetkému úsiliu sa mu nepodarilo zrúbať viac ako pätnásť stromov. „Musím byť unavený,“ pomyslel si a išiel spať so západom slnka. Za
úsvitu vstal s odhodlaním prekročiť hra-

nicu osemnástich stromov, ale nedokázal ani polovicu. Ďalší deň zrúbal len sedem stromov, potom päť a poslední deň
sa celé popoludnie namáhal a zrúbal len
dva stromy. S neistotou sa vydal za majstrom. Bol pripravený mu povedať, čo sa
mu stalo a odprisahať, že robil čo mohol.
Ten sa ho však spýtal: „Kedy si naposledy
nabrúsil sekeru?“ „Nabrúsil? Na to som
nemal čas. Mal som moc práce s rúbaním stromov.“
Každý z nás je v živote takým drevorubačom, zahĺbeným do svojej práce, niekedy až tak veľmi, že zabúdame starať
sa o seba, svoju rodinu, priateľov a blízkych... Časom potom cítime, ako sme
zrazu citovo v medziľudských vzťahoch
otupeli. V našich rodinách a v srdci človeka je často chladno, tupo, cítiť sebectvo. Nech je čas pôstu a pokánia pre nás
aj časom, kedy znova „naostríme sekeru“ – teda prehĺbme vzťah k Bohu,
vzťahy v našich rodinách, medzi našimi
priateľmi a blízkymi.
Jedna rehoľná sestra trpela žiarlivosťou svojej spolusestry. Raz mi poveda-

la: „Niekedy sa mi chce pred tým utiecť,
ale našla som niečo, ako to vydržať. Vždy,
keď ma sestra začne hnevať, zle o mne
hovoriť alebo spolusestry stavať proti
mne, v tichosti svojho srdca jej poviem:
„Buď pochválený naveky, ty brúsny kameň mojej svätosti!“
Prežívame čas pôstu a pokánia, nech je
to čas často prosiť o silu, keď je nám ťažké milovať svojich bratov a sestry tak, ako
nám to prikázal Ježiš, lebo sa upriamujeme na ich chyby a slabosti. Vyprosujme si od neho milosť, aby sme hodnotili
iných bez toho, že by sme ich odsudzovali. A tiež prosme o vďačné a láskavé srdce, aby sme rozoznali dobro, ktoré Boh
vložil do každého človeka.
Moji milí farníci, prajem Vám, aby sviatky Veľkej Noci boli pre Vás časom, kedy
sa zastavíte a budete prežívať krásu a hĺbku sviatkov a túto krásu prenesiete aj do
svojich duší, do svojich vzťahov a do svojich kresťanských rodín.
S pozdravom Mgr. Pavol Špita, farár
Foto: pixabay.com

BOHOSLUŽBY NA VE¼KONOÈNÉ TROJDNIE A VE¼KÚ NOC

N

a Zelený štvrtok sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude v Mojši a o 16.30 hod. a v Tepličke o 18.00 hod.
Na Veľký piatok predpoludním o 10.00
hod. bude pobožnosť krížovej cesty ulicami našej obce od sochy sv. Donáta do
kostola v Tepličke (v prípade nepriaznivého počasia bude krížová cesta v kostole).
Obrady Veľkého piatku budú v Tepličke
o 15.00 hod. Po obradoch bude vylože-

ná Sviatosť Oltárna k Božiemu hrobu, kde
bude do 21.00 hod. a hneď budú chlapi pri
Božom hrobe spievať lamentácie. V tento
deň je prísny pôst – zdržovanie sa mäsitého pokrmu od 14. roku života. Veriaci od
18 – 60 roku života sa môžu raz do sýtosti
najesť a dvakrát mierne.
Na Bielu sobotu bude vystavená Sviatosť Oltárna pri Božom hrobe o 8.00 hod.
a bude vyložená až do obradov veľkonoč-

nej vigílie, ktoré budú v Tepličke o 19.45
hod. – po západe slnka. Na veľkonočnú vigíliu si treba priniesť sviece, ktoré si
zapálime od paškálu. V tento deň nie je
pôst - ale z tradície sa odporúča predĺžiť
veľkopiatkový pôst i na tento deň.
Na VEĽKÚ NOC a Veľkonočný pondelok budú sv. omše ako v nedeľu – Teplička 7.00 hod, 10.30 hod. a Mojš 8.30 hod.

ZIMA POMALY KONÈÍ ....
.... a opäť sme trošku starší. V Domove
pokoja Žofie Bosniakovej, zariadenie pre
seniorov a denný stacionár je prihlásených 21 klientov na celoročný pobyt a 15
klienti navštevujú denný stacionár.
Minulý rok sme v zariadení prerobili tri
kúpeľne na bezbariérové, keďže tie staré nohy nie a nie poslúchať, ledva nás už
unesú. Ani v zimnom období na nás nezabúdali naši spoluobčania. Boli nás navštíviť deti zo základných škôl, materskej
školy, speváci z Folklórnej skupiny Straník. Zahrali nám na ľudovú nôtu, zaspievali známe i menej známe piesne a na
konci fašiangov pochovali basu. Obdobie pôstu sme prežili v tichosti a v mod-

8

litbách. Teraz očakávame príchod jari
a tešíme sa na jarné slniečko. Cez obed
chodíme na prechádzky, vyhrievame sa
v záhrade. V areáli zariadenia bude vybudovaná fontána z finančného príspevku vianočného punču.
Klienti sa v domove majú dobre, zamestnanci sa o nich vzorne starajú. Máme ergoterapeutku, ktorá s nimi vyrába krásne
veci. Ale čo im okrem zdravia ešte chýba,
sú vnúčatá. Návštevy vnúčat by sa dali
spočítať na prstoch jednej ruky. Kde sú
tie časy, keď sa o nich starkí starali, vypekali im buchty, dali korunku na zmrzlinu. Dnes si na nich nespomenú a vyhovárajú sa, že v súčasnosti je ťažká doba.

Ale je to naozaj tak? Nechcú predsa veľa.
Len zobrať na krátku prechádzku, povedať milé slovo. Veď rozprávka o troch
grošoch, stále pokračuje...
Text: Ľudmila Kadašiová
Foto: archív DPŽB

Teplièky nad Váhom

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
LYŽIARSKY KURZ ZŠ S MŠ TEPLIÈKA NAD VÁHOM

N

áš denný lyžiarsky kurz sme si užívali na svahoch Sportcentra v Oščadnici v termíne od 6. do 10. februára.
Zúčastnilo sa ho 18 žiakov. Na náklady vo
výške 150 EUR na jedného žiaka prispel
štát. Žiaci boli rozdelení do dvoch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti. Pod vedením vyučujúcich si s nemalou snahou
a úspechom osvojovali techniku jedného z najkrajších zimných športov. Nádejní lyžiarski majstri preukázali zvládnutie
lyžovania a stanovených cieľov na pretekoch v posledný deň kurzu. Predviedli slalom a jazdu zručnosti, boli ohodnotení i nepretekovou formou, kde individuálne prezentovali ukážky lyžovania.
Všetci zúčastnení žiaci naplnili stanove-

né ciele. Pri praktickej výučbe pracovali
aktívne, so záujmom a usilovnosťou. Počas lyžiarskeho kurzu sme taktiež uskutočnili krátku vychádzku v okolí lyžiarskeho strediska Veľká Rača, kde sa naši
lyžiari oboznámili i so štvorsedačkovou
lanovkou. Počasie a podmienky na lyžovanie boli výborné. Účelom lyžiarskeho
kurzu bolo aj vychovávať žiakov k vzťahu
k prírode, dodržiavaniu horských a lyžiarskych pravidiel, vedieť pomôcť slabšiemu a prijať zodpovednosť za dodržiavanie denného režimu, poriadku, svojho správania a činov. I túto métu sme dosiahli a verím, že nadobudnuté schopnosti, zručnosti či poznatky budú prínosom v ďalšom živote našich žiakov.

Výsledková listina lyžiarskych pretekov – šk. rok 2016/2017
VII. A
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Začiatočníci
Júlia Hodoňová
Jozef Krížik
Soňa Bugáňová

Pokročilí
Radoslav Riedl
Laura Kalinová
Carolina Isabelle Martiniová

K úspešnému absolvovaniu lyžiarskeho kurzu gratulujeme zúčastneným osemnástim
žiakom našej siedmej triedy.
Text: Mgr. Lenka Trizuliaková, Mgr. Anna Bolčeková
Foto: Mgr. Lenka Trizuliaková

NIELEN V RIU MOŽNO ZAŽIŤ ÚŽASNÝ KARNEVAL

Ch

odba našej základnej školy sa
v sobotu, 18. februára 2017,
zmenila na rozprávkovú krajinu, do ktorej zavítalo mnoho zvieratiek, pirátov,
šašov a postavičiek z detských rozprávok. Samozrejme nechýbali ani princezné, víly a tajomné bytosti. Karneval otvorila promenáda masiek, pričom každá
maska bola odmenená sladkou dobrôtkou, ktorú zabezpečilo ZRPŠ. Tie najkrajšie masky, hoc ich výber bola vec veľmi náročná, boli odmenené i darčekom.
No najkrajšou odmenou pre nás všetkých

7. ŠKOLSKÝ
RODIÈOVSKÝ PLES

K

eďže sa konal už siedmykrát, môžeme hovoriť o tradícii pretkanej
úspechom, dobročinnosťou a zábavou.
Organizátorom bolo ZRPŠ pri ZŠ s MŠ
Teplička nad Váhom, ktorému sa opätovne podarilo zorganizovať kultúrne podujatie na výbornej spoločenskej úrovni. Hneď v úvode dobrú náladu a radosť
rozdávali folklórne speváčky, malí, milí
tanečníci z CVČ Teplička nad Váhom
a prúd veselosti rozliali i heligonkári so
svojimi evergreenmi. Plesajúci si mohli
prezrieť i výstavu žiackych prác svojich
detí, ktorá sa rovnako ako i celý ples
niesli v duchu tematiky „Môj rodný kraj“.
Kúpou tombolových lístkov podporili
prítomní našu školu, ale v neposlednom
rade získali i nádej na výhru robotického vysávača, ktorý bol prvou cenou. Celý
večer sa niesol v priateľskom duchu, veselosti a dobrej nálade.
Text: Mgr. Lenka Trizuliaková
Foto: Ing. Katarína Kyseľová

boli rozžiarené detské očká, ale i radosť
prítomných rodičov. Dobrú náladu a vynikajúcu atmosféru dotvárali rôzne súťaže, hry či tanec. Záver patril tanečnému
parketu v réžii našich deviatakov. Ďakujeme rodičom, učiteľom a všetkým prítomným za príjemne strávené poobedie
a krásny kultúrny zážitok.
Text: Mgr. Lenka Trizuliaková
Foto: Ing. Katarína Kyseľová
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STRUÈNÝ PREH¼AD ZO ŽIVOTA V MATERSKEJ ŠKOLE
V januári sme úspešne otvorili novú triedu v priestoroch nad Slovenskou poštou,
kde boli premiestnené deti z motýlikovej triedy (III. C), vznikli tak nové miesta pre najmenšie 3-ročné deti, ktoré výborne zvládajú adaptáciu. Záujem o materskú školu je veľký, preto dúfame, že
v blízkej budúcnosti sa počet umiestnených detí opäť zvýši.

M

ožno sa to naozaj nezdá, ale čas
plynie ako voda. Na jeseň sme
otvorili naše školské brány a už je tu
jar. Školský vzdelávací program, ktorý sme začali realizovať od septembra
podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách sa nám úspešne
darí plniť. Ciele, ktoré boli štátnou inštitúciou dané, posúvajú deti vo výchove a vzdelávaní dopredu.
V decembri sme zrealizovali Detské vianočné trhy, ktoré mali veľký úspech nie-

len u detí a ich rodičov, ale aj ostatných obyvateľov obce Teplička nad Váhom. Prostredníctvom priameho predaja a sponzorských darov naša materská
škola vyzbierala úctyhodnú sumu, a to
1732,81 €, za čo sa chceme touto cestou
veľmi pekne poďakovať. Darí sa nám plniť náš cieľ, zabezpečiť pre deti záhradný domček v tvare muchotrávky, ktorého
celková suma je však 3500 €. Keďže nám
ešte chýbajú finančné prostriedky, materská škola by chcela zrealizovať v máji Majáles pre rodičov detí z MŠ a vítaní budú
samozrejme aj ostatní občania.

17. januára 2017 si naše deti rozšírili vedomosti o nové poznatky o vesmíre, o triedení odpadu a o chránení si našej prírody prostredníctvom divadelného predstavenia „Na zemi – dobre mi“.
Tohtoročná zima bola priaznivá, preto
deti z tretieho ročníka si mohli zmerať
svoje sily na Zimnej olympiáde, ďalej pomocou turistických vychádzok otužovali svoj organizmus a tešili sa zo snehovej
periny. Lienková trieda (III. B) navštívila Domov pokoja Žofie Bosniakovej, kde
deti vystupovali so zimným programom,
a tak utužovali dobré vzťahy medzi staršou a mladšou generáciou.
23. februára 2017 sa konal v materskej
škole Karneval, ktorý mal u detí obrovský úspech. Počas celého dňa mali možnosť predvádzať svoje masky, súťažili,
tancovali, zabávali sa a hostili sa fašiangovými špecialitami.
Deti tretích ročníkov v rámci svojej prípravy na vstup do základnej školy mali
možnosť navštíviť svojich kamarátov prvákov v Základnej škole s materskou
školou a Základnej škole Ž. Bosniakovej.
Otvorené hodiny, ktorých sa naše deti
zúčastnili sa im veľmi páčili a už teraz sa
nevedia dočkať, kedy sa z predškolákov
stanú ozajstní malí veľkí školáci.
Text: pedagogický kolektív materskej školy
Foto: archív MŠ

10

Teplièky nad Váhom

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŽOFIE BOSNIAKOVEJ
ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY

D

ňa 12. januára 2017 sa konala duchovná obnova 2. A triedy s témou krst. Obnovu sme začali svätou omšou s vdp. Pavlom Špitom, pričom o jej
priebeh sa s úsmevom postarali aj druháci. Pozreli sme si aj príbeh o Jánovi Krstiteľovi, následne žiaci riešili kvíz o Jánovi Krstiteľovi, lúštili krížovku na túto
tému a tvorivo v skupinkách znázorňovali krstné symboly.
Do nového kalendárneho roka sme vstúpili v znamení príprav školského kola recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Mladší žiaci si
vyhľadávali texty, ktoré chceli predniesť
pred svojimi spolužiakmi, netrpezlivo sa
nájdené texty učili a s radosťou ich prednášali v triednych kolách. Tí najlepší zabojovali o prvé miesta v školskom kole.
Žiačka 4. A triedy Adriána Tichá postúpila do regionálneho kola súťaže v kategórii próza a Michaela Olbertová, žiačka 3. A triedy, postúpila do regionálneho
kola v kategórii poézia.
Koncom januára prišli dlho očakávané
výsledky z celoslovenskej vedomostnej
súťaže Všetkovedko, do ktorej sa zapojilo 21 žiakov z druhého až štvrtého ročníka. Deti riešili otázky týkajúce sa rôznych
oblastí života. Súťažiaci získali diplomy
s titulom Všetkovedkov učeň. Žiačka
4. A triedy Adriána Tichá v rámci školy dosiahla najlepší percentil a získala titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY.
Čakanie na polročné vysvedčenie nám
spríjemnilo zábavné predstavenie divadla Clipperton „Zlatá rybka“, ktoré
moderným spôsobom priblížilo deťom
ruskú ľudovú rozprávku.
Fašiangové obdobie nám spestrili karnevalom naši ôsmaci. Niekoľko dní pred
karnevalom začali s prípravou výzdoby
sály Športklubu. Premyslené a pekne vypracované masky ocenili milými cenami
- aj tie učiteľské. Všetci sa výborne zabavili a dobrou náladou oslávili Fašiangy.
„Už sa Fašiang kráti, už sa nenavráti....“,
spieva sa v ľudovej piesni a ľudové zvyky nám priblížilo výchovno - vzdelávacie
pásmo „Fašiangové zvyky“ v podaní ľudovej skupiny. Deti sa dozvedeli o niektorých ľudových zvykoch, pritom si na ľudovú nôtu aj zatancovali a zaspievali.
Text: Mgr. Andrea Harzeková
Foto: archív ZŠZB

KRÚŽKOVÁ ÈINNOSŤ

V

rámci tejto činnosti sa snažíme rozvíjať kreativitu a šikovnosť detí, ich
výrobky obdivujeme v priestoroch školy.
Tento rok sme navštívili Budatínsky zámok, Betlehem v Rajeckej Lesnej, Kolibu
panoráma v Nezbudskej Lúčke, zabavili
sme sa v Jungle parku, boli sme vo Vysokých Tatrách, na Lietavskom hrade a strávili sme víkend vo Vrátnej. Využili sme
bohatú nádielku snehu a sánkovali sme
sa v Bystrine. Videli sme filmy v kine, nedeľné predstavenie v bábkovom divadle.
Besedovali sme so sokoliarkou, bývalým
olympionikom v cyklistike, včelárom, poľovníkom a ochranármi prírody.
Obľube sa tešia aj športové krúžky –
športové hry. Súťažíme na rôznych športových podujatiach.
Niektoré deti sa chcú aj vzdelávať, a tak sa
snažia skrotiť klávesnicu počítača a ovládať ju všetkými prstami tak, aby dokázali
písať hoci aj so zavretými očami.

Text: Ing. Eva Chmurčiaková
Foto: archív ZŠŽB
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MIMOŠKOLSKÁ ÈINNOSŤ
BASKETBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE

V

dňoch 7. – 8. januára 2017 zorganizovalo Centrum voľného času
v Tepličke nad Váhom 17. ročník medzinárodného basketbalového turnaja pre
dievčatá pod názvom O pohár starostu
obce Teplička nad Váhom. Turnaj v basketbale nám dokázal, že šport sa stal nielen súčasťou životného štýlu basketbalistiek, ale aj hrdo reprezentovali svoje
mestá.
Výsledky basketbalového turnaja dievčat O pohár starostu obce Teplička nad
Váhom
1. miesto OSK Olomouc
2. miesto CVČ Teplička nad Váhom
3. miesto ŽBK Rožňava
4. miesto Sokol Jaroměř Josefov
5. miesto Sokol Šlapanice

Najlepšie hráčky družstva
Kateřina Pouličková
1. miesto
(OSK Olomouc)
Ivana Michaličková
2. miesto

(CVČ Teplička nad Váhom)

3. miesto
4. miesto
5. miesto

ALL STARS „Päťka turnaja“
Tereza Nesvadbová
1. miesto
(OSK Olomouc)
Alica Gapová
2. miesto

(CVČ Teplička nad Váhom)

Orsolya Gyevesová
(ŽBK Rožňava)
Natália Csurilolová
(Sokol Jaroměř Josefov)
Lenka Mercelová
(Sokol Šlapanice)

3. miesto
4. miesto
5. miesto

Karolína Šimková
(ŽBK Rožňava)
Karolína Novotná
(Sokol Jaroměř Josefov)
Janka Cimprychová
(Sokol Šlapanice)

Text: Mgr. Anna Bolčeková
Foto: archív CVČ

PONUKA LETNEJ PRÁZDNINOVEJ ÈINNOSTI V CENTRE VO¼NÉHO ÈASU,
ŠKOLSKÁ 1007/16, TEPLIÈKA NAD VÁHOM

C

entrum voľného času zabezpečuje a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných
podľa svojho výchovného programu osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.
výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú Centrum voľného času ponúka zmysluplné
Názov
podujatia

Miesto
realizácie

prežitie letných prázdnin prostredníctvom
denných táborov v mieste bydliska, ako aj
prostredníctvom pobytových táborov.

Termín

Cieľová
skupina

Kapacita
podujatia

Denný tábor TULÁČIK

Tatranská Lomnica, cyklotúra Vodné
dielo Žilina, Turčianske Teplice,

3.7.- 7.7.2017

deti
od 7 do 15rokov

25 detí

TANEČNO-RELAXAČNÉ
SÚSTREDENIE

Telocvičňa , Školská1007/16
Teplička nad Váhom

16.8.-18.8.2017

deti
od 7 do 15rokov

20 detí

STANOVÝ TÁBOR
FUTBALISTOV

Futbalové ihrisko
Teplička nad Váhom

11.7.-13.7.2017

deti
od 7 do 15rokov

25 detí

PRÁZDNINOVÝ TURNAJ
FUTBALISTOV

Futbalové ihrisko
Teplička nad Váhom

11.07.17

deti
od 7 do 15rokov

45 detí

Pobytový tábor
POHOĎÁK

Lazy pod Makytou – Čertov, Aqualand
Moravia, ZOO Zlín

14.8.-18.8.2017

deti
od 7 do 15rokov

45 detí

Ponuku nájdete na www.teplickanadvahom.sk, kde sa nachádzajú aj materiály na stiahnutie: prihláška, potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti (pre pobytové tábory), vyhlásenie o bezinfekčnosti.
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LUKOSTRELECKÉ PRETEKY

O

bec Teplička nad Váhom, CVČ
Teplička nad Váhom, LK Varín 3D
zorganizovali v rámci zimných 3D súťaží,17. decembra 2016 a 25. februára 2017,
lukostrelecké preteky: Vianočný halový
3D pretek a Tepličiansku 3D halovku.
V telocvični sa súťažilo vo vekových kategóriách: Deti, Kadet, Senior, Veterán,
v divíziách HU, CU, TRLB, TRRB, OL,
BB, PBHB. Zúčastnilo sa okolo 100 lukostrelcov z celého Slovenska. Súťažiaci
strieľali na zvieratá v životnej veľkosti.
Dňa 17. decembra 2016 našu obec repezentovali:
UMIESTNENIE MENO
KATEGÓRIA
1. miesto

Tobias Mrázik
Filip Mintál
Tobiáš Ľupták

BBK deti
TRRB deti
TRRB kadet

2. miesto

Zuzana Gulášová
Tomáš Olbert

TRRB kadet
TRRB kadet

3. miesto

Šimon Strelčík
Jozef Olbert

TRRB
TRRB senior

4. miesto

Júlia Tichá

TRRB kadet

Dňa 25. februára 2017 našu obec reprezentovali:
UMIESTNENIE MENO
KATEGÓRIA
1. miesto

Tobias Mrázik
Tobiáš Ľupták
Martin Mintál

BBK deti
TRRB kadet
TRRB senior

2. miesto

Filip Mintál
Zuzana Gulášová
Eugen Majerčík
Ján Mintál

TRRB deti
TRRB kadet žena
HU senior muž
TRRB senior

3. miesto

Filip Mintál

TRRB deti

Text: Mgr. Anna Bolčeková, Foto: archív CVČ Teplička nad Váhom

MATERSKÉ CENTRUM RYBIÈKA

M

aterské centrum Rybička na ulici Na Močiar pozýva do vynovených priestorov všetkých rodičov s deťmi
v predškolskom veku.
Cieľom a poslaním materského centra je
predovšetkým naučiť najmenšie deti činnosti a hry v kolektíve, aby sa tak neskôr
mohli lepšie adaptovať v materských školách. Mamičky v centre sa snažia formou
rôznych aktivít priblížiť deťom prácu s inými deťmi, rodičmi, vytvárať a zvykať si na
nové vzťahy, upevňovať si sociálne väzby. Hrou oboznamujú deti s okolitým svetom - svetom zvierat, hudby, tanca, s prácou dospelých. Deti tak získavajú nové užitočné informácie, zručnosti, ktoré pozitívne vplývajú na ich vývoj a rast. Rodičia sa
učia lepšie pracovať so svojimi deťmi, aktívne sa zapájajú do každej činnosti, často
sa tak vracajú do svojich detských čias.
Materské centrum Rybička je otvorené
každý pracovný deň v čase od 9.30 do
11.30 hod.
V pondelok deti prostredníctvom hry
v Miniškôlke spoznávajú svet dospelých,
zoznamujú sa s povolaniami. Z malých
zvedavcov sa na chvíľu stávajú lekári, kuchári, učitelia. Utorok sa nesie v znamení
Veselých zvieratiek. Rodičia s deťmi vytvárajú rôzne obrázky, maľujú, lepia, strihajú.

Fitrybička v stredu a Tancuj, tancuj vo
štvrtok ponúkajú všetkým hlavne veľa
pohybu, športových aktivít a tanca. Deti
s rodičmi sa môžu odreagovať na fitloptách, prekážkovom behu, skákaní. Pri
tom si môžu zatancovať Kolo, kolo mlynské či Oli, oli Janko a spolu si aj zaspievať.
Piatková Rybička je zameraná na rozvoj
motoriky, logiky, predstavivosti, zručnosti
prostredníctvom Montessori krúžku. Široká škála hier a činností naučí deti správne
vnímať okolitý svet, používať veci v ňom.
Centrum Rybička je otvorené aj v popoludňajších hodinách trikrát do týždňa
vždy od 16.00 do 18.00 hod. V pondelok
môžu deti navštevovať Angličtinu pre najmenších, kde sa naučia základy cudzieho
jazyka a jeho používanie v praxi. V stredu
je pre deti pripravený krúžok Malý objaviteľ. Pomocou rôznych jednoduchých pokusov sa deti zoznamujú so svetom fyziky,
chémie a pod. Vo štvrtok je centrum otvorené popoludní pre všetkých, ktorí chcú
stráviť čas v príjemnom prostredí, odreagovať sa a oddýchnuť si. Mamičky a ockovia sa môžu porozprávať, dať si kávu, čaj,
kým sa ich deti do sýtosti nepohrajú. Novinkou v centre je sobotňajší krúžok tenisu, ktorý priblíži najmenším základy tohto
krásneho športu.

Rybička okrem svojich aktivít spolupracuje aj s obecnou knižnicou. Organizuje pre
deti Večerníček, kde si môžu najmenší pozrieť malé divadielko, prečítať knihy a pozrieť rozprávky. Veľký úspech mal tento
rok aj karneval. Prišlo vyše šesťdesiat detí.
Na leto pripravuje Rybička druhý ročník
denného tábora Jazierko, ktorý sa takisto
stretol s veľkým úspechom.
Meno materského centra Rybička sa šíri
aj mimo obce Teplička nad Váhom. Centrum pravidelne navštevujú rodičia s deťmi z okolitých dedín - z Terchovej, Varína, Krásňan, Rosiny. Prichádzajú aj mamičky so Žiliny.
Všetci rodičia s deťmi sú srdečne vítaní
do Rybičky.
Text: Mgr. Zuzana Brežná
Foto: Mgr. Barbora Hreusová
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PRE NAŠICH NAJMENŠÍCH SPOLUOBÈANOV
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OBECNÁ KNIŽNICA INFORMUJE
AKTIVITY V OBECNEJ KNIŽNICI

S

rokom 2016 sme sa rozlúčili tromi
akciami. Študenti z odboru Mediamatiky a kultúrneho dedičstva si pripravili pre tretiakov zo ZŠ Žofie Bosniakovej
akciu „Zober knihu, nie tablet!“.
Foto: Andrej Kurečka
Andrej Štiavnický, nám predstavil oktávu svojich kníh 12. decembra 2016,
ktoré skúmajú líniu rodu Báthoryovcov. Knihy sú písané bez umeleckých
prikrášlení, na základe 400 ročných historických faktov. Jeho práca nadväzuje
na jedného z najuznávanejších historikov, znalca uhorských rodov – doktora
Jozefa Kočiša.
Poslednú besedu v roku 2016 sme uskutočnili v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline 20. decembra 2016. Medzi
nás prišiel novinár, publicista a spisovateľ
Igor Válek. Spisovateľ: „Rozprávky majú
ľudí spájať, rozveseliť smutných, alebo
poučiť. Dobre sa číta, keď prší, sneží a aj
keď svieti slnko. Písanie a čítanie je veľké
dobrodružstvo a veľká zábava.“
Nový rok 2017 sme začali Večerníčkom
v knižnici, kde sme v spolupráci s MC
Rybička privítali najmenších. Keď si deti
posadali na koberec, mohlo začať rozprávanie rozprávky O stratenej rukavičke. Deti vedeli zopakovať názvy zvierat
a určiť ich zvuky. Poukázali sme na vzájomnú pomoc a ohľaduplnosť správania sa voči sebe a ľuďom. Veľký priestor
v obecnom dome zlákal deti na tancovanie, keď na záver zazneli pesničky
zo Spievankova.

Štatistika Obecnej knižnice
v Tepličke nad Váhom
za rok 2016
Knižné jednotky spolu:
v tom
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti
Odoberané periodiká:
Záhradkár
Zdravie
Historická revue
Reptář prima napadů
Prírastok knižných jednotiek:
kúpou
darom
Výpožičky spolu:
v tom
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti
Periodiká
Aktívni používatelia knižnice:
z toho používatelia do 15 rokov
Počet podujatí organizovaných
knižnicou:
Počet návštevníkov knižnice spolu:
Výdavky na činnosti knižnice
spolu v €

6 166
1 072
3 193
126
1 776

309
277
32
2 931
234
1 751
175
719
54
251
149
14
1 701

13 538,16

z toho nákup knižničného fondu v €

2 143,31

z toho grant z Fondu na podporu
umenia v €

1 000,00

z toho nákup mobiliáru v €

5 460,32

z toho grant z Fondu na podporu
umenia v €

4 000,00

Mgr. Martinu Gáborovú, vedúcu fyzioterapeutku rehabilitačného pracoviska polikliniky KRANKAS sme privítali
s členmi Klubu dôchodcov pri OcÚ na
prednáške o vhodnom cvičení a starostlivosti o chrbticu. S MC Rybička sme
uskutočnili Detský karneval 2017.
V mesiaci marec navštívili knižnicu postupne všetky triedy materskej školy,
a tak si pripomenuli MESIAC KNIHY.
Tešíme sa, čo prinesie rok 2017, no už teraz vieme, že bude prepletený rôznymi
zaujímavými akciami a besedami.

Text a foto: Ing. Sláva Džuňová
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ROZHOVOR
BORIS BALÁŽ
bral len ako zábavku, kde som si našiel
nových kamarátov a mohol sa s nimi stretávať. Neskôr sa mi však podarilo náhodou skončiť na jednej súťaži na 2. mieste.
Ten pocit stáť na stupienku víťazov sa mi
veľmi zapáčil. Samotná lukostreľba ma
začala viacej baviť. Začal som viac a častejšie trénovať. Trochu som sa vypracoval
a začal som vyhrávať bežne, nielen náhodou. Čím viac som strieľal, tým moje výsledky boli lepšie a mal som väčšiu chuť
trénovať a zlepšovať sa.

V

auguste 2016 sa konali XXXI. Letné
olympijské hry v brazílskom meste Rio de Janeiro. Na hrách sa zúčastnilo viac ako 11 tisíc športovcov z 207 krajín. O medaily bojovalo 52 športovcov zo
Slovenska, medzi nimi aj najmladší člen
výpravy, Boris Baláž. Naša obec sa môže
pochváliť tým, že mladučký reprezentant
Slovenska má korene v našej obci. Jeho
stará mama, Filoména Balážová (rodená Valášková) sa narodila v Tepličke
nad Váhom, ale momentálne žije a býva
v Liptovskom Hrádku. Má dvoch synov
a Boris je jedným z vnúčat.
Narodil si sa v Liptovskom Mikuláši,
zavítaš občas do rodnej dediny tvojej
starkej?
Občas áno, najmä cez sviatok Všetkých
svätých.
Niektorí ťa poznajú, iní nie, ale viem, že
ťa zlákal šport - lukostreľba. Ako si sa
k tomuto športu dostal? Čím ťa zaujal?
K môjmu obľúbenému športu som sa dostal veľmi zaujímavo: už ako malý chlapec, mohol som mať asi 8 rokov, chcel
som byť ako môj otec, ktorý bol majstrom ČSFR v streľbe z malorážky. Keď
som sa ho opýtal, či by som nemohol začať strieľať, jeho odpoveď znela nie. Odôvodnil to tým, že keď budem strieľať veľa
a často, tak vystrelím veľa nábojov a každý treba kúpiť. A to nie je najlacnejšia záležitosť. Spýtal sa ma, či by som nechcel
strieľať z luku. Taký šíp predsa len môžem vystreliť viackrát. Spočiatku som to
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Určite máš doma rôzne ocenenia, ktoré
si najviac ceníš?
Mám ich veľa, neviem ani koľkokrát som
sa stal majstrom Slovenska. Viac ako víťazstvá si však cením slovenské rekordy,
na ktorých je napísané moje meno, pretože to predo mnou ešte nik nedokázal.
Za svoj najväčší úspech, ale považujem
vystrieľanie miestenky na OH.
Touto miestenkou si sa dostal do reprezentačného tímu SR na Letných olympijských hrách 2016. Ako by si ohodnotil svoje pôsobenie na LOH 2016 v Riu?
Vybrali ma, pretože moja forma bola
v tom období spomedzi všetkých adeptov najlepšia. Ešte žiaden Slovák sa na
OH v lukostreľbe nedostal, takže nebola to premiéra len pre mňa, ale aj pre slovenskú lukostreľbu ako takú. Som rád, že
som sa tam dostal. Vedel som, že na tých
najlepších strelcov sveta nemám, preto
som si vysoké ciele nedával. Dúfal som,

že touto súťažou získam nové skúsenosti v lukostreľbe.
Aká súťaž Ťa najbližšie čaká?
Počas veľkonočných sviatkov sa zúčastním 1. kola Európskeho juniorského pohára v gréckom meste Marathon.
Momentálne si študentom na Strednej
odbornej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Ako sa ti darí skĺbiť
školu a lukostreľbu?
V škole sú veľmi ústretoví, takže skĺbenie týchto dvoch aktivít mi nerobí žiaden
problém. Keď dávam pozor v škole, tak
doma sa už veľa učiť nemusím a môžem
sa naplno venovať tréningom. Teraz som
však v maturitnom ročníku, musel som
sa začať viacej vzdelávať aj doma a toho
voľného času rapídne ubudlo. Nezostáva
mi nič iné, len sa s tým popasovať.
Budeme držať palce. Po skončení strednej školy, aké máš plány? Chcel by si ísť
študovať na vysokú školu?
Rád by som pokračoval v štúdiu na Žilinskej univerzite (Strojnícka fakulta).
Rozmýšľal som aj nad Bratislavou, ale po
zvážení som prišiel na to, že v Žiline budem mať lepšie podmienky na strieľanie
a ešte k tomu je to aj bližšie. Síce momentálne študujem na SOŠ elektrotechnická
v Liptovskom Hrádku, je to trošku mimo
môjho oboru. Počas školy som prišiel na
to, že viac by ma bavilo strojárstvo ako
elektrika alebo programovanie.
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Ako často trénuješ a ako prebieha Tvoj
tréning?
Trénujem šesť dní v týždni, ale lukostreľba
nie je len o strieľaní. Okrem toho chodievam do posilňovne, behávam, bicyklujem
a trénujem stabilitu. Takisto musím precvičovať svoju myseľ rôznymi cvičeniami
na koncentráciu.
Ak nestrieľaš, čomu sa najradšej venuješ?
Momentálne som našiel novú záľubu prácu s drevom. Vyrábam rôzne výrobky,
ktoré neskôr predávam a trošku si privyrobím. Okrem toho, veľmi rád trávim čas

na bicykli v horách, alebo si idem zahrať
bedminton. Myslím, že všetky tieto aktivity mi napomáhajú v dosahovaní lepších
výsledkov v lukostreľbe. Či už sa mi zlepši môj fyzický alebo kondičný stav. Práca s drevom mi vyčistí myseľ, keďže lukostreľba je psychicky veľmi náročný šport.
V našej obci sa tiež žiaci základných
škôl venujú tomuto športu a dosahujú
výborné výsledky. Čo by si im poradil,
ako byť lepším?
Trénovať čo najčastejšie. Ak sa nedá strieľať, tak tréningy môžu mať aj iný charakter. Napríklad posilňovanie, behanie,
ktoré slúži aj ako regenerácia; ale hlavne
nezabúdať na zdravie. Čím viac strieľate,
tým viac musíte regenerovať či už na masáži, v saune alebo v bazéne. Existuje veľa
možností.
Je čas Veľkej noci. Ako tráviš tieto sviatky?
Je mi ľúto, že tieto sviatky tak ako minulý rok, zas nestrávim s rodinou. Bohužiaľ
všetko ma svoje pre a proti. Niekedy treba športu obetovať viac.
Čo by si chcel popriať našim čitateľom
k veľkonočným sviatkom?
Veľa krásne strávených chvíľ v kruhu svojich blízkych.

Ďakujeme za krásny rozhovor, prajeme
Ti úspešné ukončenie školy a ešte veľa
chuti a síl pri dosahovaní tých najlepších
výsledkov v lukostreľbe. Dúfame, že Ťa
uvidíme reprezentovať našu krajinu na
svetových súťažiach.

Text: Ing. Viera Majerčíková
Foto: album Borisa Baláža
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SPOZNÁVAJME NAŠICH RODÁKOV
JOZEF ÏUNGEL

J

ozef Ďungel sa narodil, 27. marca
1924 v Tepličke nad Váhom, Jánovi Ďungelovi a Márii rodenej Ďungelovej. Študoval 5 rokov na Ľudovej škole v Tepličke nad Váhom, tri roky na
Meštianskej škole vo Varíne a jeden rok
v Žiline. V rokoch 1940 – 1943 sa učil vo
firme Eliáš a Ďungel. 1. júna 1943 zložil
pred predpísanou komisiou tovarišskú
skúšku v remeselnej živnosti zámočníckej s prospechom výborným. V roku
1967 ukončil 5-ročné štúdium strojárstva na Strednej priemyselnej škole
strojníckej v Žiline.
V roku 1943 pracoval v Správe výhrevne
štátnych železníc v Žiline ako strojný zámočník a po zložení služobných skúšok
od roku 1946 ako rušňovodič v služobnej hodnosti „ašpirant štátnych železníc“.
Na základe vlastnej žiadosti 30. augus-

ta 1948 ho uvoľnili zo zamestnania. Od
roku 1948 bol zamestnaný ako zámočnícky pracovník v Kovodielni Krupica
a Ďungel, po jej znárodnení ako zámočnícky majster až do roku 1950. Po ukončení kurzu normovania práce v Harmónii pri Modre a v Sádzke pri Nymburku
pracoval ako vedúci PaMu v Okresnom
podniku Stavomontáže Žilina a od roku
1960 ako stavebno-výrobný technik až
do odchodu do dôchodku 1982. Ako dôchodca pracoval v závode Pokrok.

v kostole za vdp. Thdr. Juraja Dalloša. Zabezpečil bezpečnostné zariadenie do fary
proti vykrádačom. Pomohol pri rekonštrukcii kaplnky Panny Márie Karmelskej, zhotovil kríž nad márnicou. Zaslúžil sa o výsadbu líp na Záhumní. Nebol
mu ľahostajný ani stav ciest v obci. Robil
naliehavé opravy na školách v Tepličke
nad Váhom. V roku 1989 bojoval za vrátenie zdravotného strediska do obce, príčinou dočasného zrušenia bola znečistená pitná voda.

Do jeho života zasiahla 2. svetová vojna.
Od roku 1943 ilegálne pracoval v jednej
z najsilnejších protifašistických buniek
v okrese Žilina. Zabezpečoval premiestňovanie sovietskych a českých utečencov – zajatcov. 27. augusta 1944 s Jarolímom Mrázikom, Jozefom Zaťkom, Štefanom Bočlekom a Františkom Mintúchom odišiel cez Malú Fatru do Dolného
Kubína a odtiaľ do Radvanských kasární v Banskej Bystrici, kde získal základný
vojenský výcvik. Dobrovoľne nastúpil do
SNP, bol veliteľom partizánskej rozviedky Brigády kpt. Jána Nálepku. Bojoval
v oblasti pohoria Vtáčnik až do spojenia
so 4. Ukrajinským frontom – 13. 4. 1945.
So sovietskymi vojakmi išiel do Čadce
a potom Bratislavy. Do rodiska sa vrátil
13. mája 1945. Za bojové zásluhy v SNP
mu boli udelené vyznamenania II. a III.
stupňa SNP a sovietske vyznamenanie Za
pobedu na d Germaniu, bol mu udelený
Odznak československého partizána Ministerstvom národnej obrany.

Bol pracovitý, neustále sa vzdelával, riešil
pracovné problémy, bol autorom niekoľkých zlepšovacích návrhov. Bol ochotný
pomôcť a poradiť, ako poslanec pomohol
aj mnohým rodinám. Privítal rok 1968
s nadšením, veril v socializmus s ľudskou
tvárou, tešil sa z uvoľňovania politického
života v Československu. Ale v čase normalizácie sa jeho život úplne zmenil. Počas politických previerok bol vyškrtnutý zo strany, pretože nesúhlasil s príchodom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Nikto nesmel o ňom písať,
nikto ho nesmel spomenúť, odrazu sa
stal nežiaducou osobou. Prvý, kto prelomil tento zákaz, bol pán Jarolím Mrázik.

Jozef Ďungel sa oženil 25. 1. 1948 s Helenou, rodenou Valjaškovou, mal tri dcéry.
Deti viedol ku skromnosti a pracovitosti.
Kládol dôraz na ich vzdelanie.
V rokoch 1960 - 1970 bol poslancom
MNV v Tepličke nad Váhom. Ako člen
Rady MNV vybavil v SNR v Bratislave
výstavbu Domu služieb v Tepličke nad
Váhom. Staval sa v akcii Z a on sa stal
stavbyvedúcim. Budova mala byť pôvodne prízemná, on však dosiahol schválenie jednoposchodovej budovy. Získal zároveň aj prísľub, že ak do jeden a pol roka
spustia prevádzku DS, budú môcť v akcii
Z postaviť aj kultúrny dom na dnešnom
Námestí M. R. Štefánika v Tepličke nad
Váhom. Ruku k dielu priložil pri hradení cintorína, pri stavaní lešenia v Kostole sv. Martina, počas maľovania obrazov
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Jozef Ďungel sa celý život zaujímal o veci
verejné. Neboli mu ľahostajné problémy
obce. Zomrel 13. apríla 1992 po ťažkej
chorobe v žilinskej nemocnici.
Text: Mgr. Kamila Dubovická
Foto: rodinný album
Mgr. Kamily Dubovickej
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ŠPORT V OBCI
1. ROÈNÍK STRETNUTIE PRIAZNIVCOV BEŽECKÉHO LYŽOVANIA

D

ňa 22. januára 2017 sa uskutočnil
1. ročník Stretnutia priaznivcov bežeckého lyžovania v spolupráci obcí Nededza a Teplička nad Váhom. Zahájenie
pretekov bolo odštartované o 13.00 hod.
z obce Nededza.
Pre účastníkov akcie bolo prichystané
malé občerstvenie, varené víno a čaj na
zahriatie. Na posilnenie sa ponúkali klobásy, ktoré pripravili organizátori akcie.
„Som veľmi rád, že nám počasie prialo
a snehové podmienky nám dovolili uskutočniť toto krásne stretnutie, lebo už pri
nultom ročníku pred dvoma rokmi to
malo veľký ohlas. Nielen kvôli zaujímavej
členitosti trate, ale aj zorganizovaní akcie.
Už sa teraz teším na ďalší ročník stretnutia s priaznivcami bežkovania,“ vyjadril sa
zástupca starostu Ľuboš Mrázik.
Veľké poďakovanie patrí hlavne starostovi
obce Nededza Petrovi Vajdovi za výbornú
spoluprácu, členom TJ Straník za prípra-

vu trate a všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na organizovaní tohto podujatia.
Blahoželanie patrí nielen víťazom na popredných priečkach, ale aj ostatným zú-

častneným bežkárom, ktorí svojou vytrvalosťou a odvahou prekonali svoje osobné ciele, čo bolo hlavnou myšlienkou
tohto podujatia.

Vyhodnotenie:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Kategória do 15 rokov
Richard Riška
Teplička nad Váhom
Peter Ďungel
Teplička nad Váhom
Dominik Dlogoš
Žilina

Kategória od 15 do 40 rokov (muži)
1. miesto
p. Ďurica
Dolná Tižina
2. miesto
Richard Švach
Žilina
3. miesto
Peter Ďungel
Teplička nad Váhom

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Kategória od 15 do 40 rokov (ženy)
Silvia Ďungelová
Teplička nad Váhom
Veronika Labudová
Teplička nad Váhom
Barbora Hreusová
Teplička nad Váhom

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Kategória 40 rokov a viac (muži)
Ladislav Grinč
Teplička nad Váhom
Michal Zachar
Teplička nad Váhom
Štefan Šeliga
Teplička nad Váhom

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Kategória 40 rokov a viac (ženy)
Zuzana Ponechalová Teplička nad Váhom
Alžbeta Zuskáčová
Nededza
Ivana Štrauchová
Žilina

Text: Ing. Viera Majerčíková
Foto: Ľubomír Hreus
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„OLD BOYS“ – SLOVENSKÍ VETERÁNI ¼ADOVÉHO HOKEJA

V

posledný januárový víkend 2017 sa
konal už 12. ročník Medzinárodného turnaja veteránov ľadového hokeja
„Winter classic“ v srbskej Subotici (hokej
na otvorenom štadióne – nezakrytá ľadová plocha). Turnaj sa hral v dvoch kategóriách: +30-roční a +40-roční. Tvorilo
ho 16 družstiev zo šiestich štátov Európy

(Fínsko, Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko). Slovensko
hralo v skupine +40, ktorá je rozdelená
na „A“ a „B“ po štyri družstvá.
Naši zástupcovia sa po penaltovom
rozstrele s fínskym družstvom Jormas
umiestnili na celkovom 2. mieste. Družstvo Slovenska bolo zložené z bývalých

hráčov klubov Liptovského Mikuláša,
Žiliny, Popradu, Nových Zámkov a spoločne hrajú pod menom „Old Boys“.
Z našej obce nás reprezentovali Jozef
a Ján Milcovci.
Text: Ján Milec
Foto: Fotografia z minulého ročníka

Z KUCHYNE OFK TEPLIÈKA NAD VÁHOM

J

e tu jar a pre fanúšikov teplického futbalu začína kolobeh majstrovských
zápasov. Niežeby sa počas zimy nič nedialo, práve naopak. Zabezpečovala sa
zimná príprava po kondičnej aj hernej
stránke. Udiali sa pohyby do i von z klubu nielen na hráčskej úrovni, ale aj na
trénerskej.
Začal by som trénerskými pohybmi. Na
vlastnú žiadosť po zimnej časti skončili
u nás tréner mladších žiakov a B mužstva
dospelých Daniel Mrázik a tréner mladšieho dorastu Marek Filo. Obaja boli dlhoročnou súčasťou nášho klubu, či už ako aktívni hráči alebo tréneri. Dovoľte mi, aby som
im v mene klubu a fanúšikov OFK poďakoval za ich prácu a prínos pre klub a poprial veľa zdravia, všetko dobré a veľa úspechov, nielen v ďalšom kariérnom raste, ale
i v osobnom živote. Aj keď nahradiť ich počas rozbehnutej sezóny nebolo vôbec jednoduché, pevne dúfam, že sa nám to podarilo. Novým trénerom mladších žiakov sa
stal Peter Gazdík, starších žiakov Vladimír
Ondráš. Pôvodný tréner starších žiakov
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Juraj Ihnatišin prešiel k mladším dorastencom a trénerom B - mužstva dospelých
sa stal Mário Martini. Peter Gazdík má za
sebou pri mládeži značnú trénerskú prax,
zatiaľ čo Vladimír Ondráš a Mário Martini
sú novicmi na trénerských postoch, ale
majú bohatú hráčsku kariéru vo vyšších
súťažiach. Takisto im želám na nových
postoch veľa elánu, radosti z práce a získavanie nových úspechov.

Na záver chcem pozvať
všetkých verných, ale aj
nových fanúšikov, aby
sa prišli zabaviť na naše
zápasy a povzbudiť hráčov svojou prítomnosťou a hlasivkami.
Prinášame vám prehľad hráčskych pohybov v jednotlivých mužstvách a stručný
prehľad prípravných zápasov.
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Aktuálne prestupy hráčov pred jarnou časťou súťaže:
Meno a priezvisko
Družstvo
Matúš Sňahničan
mladší dorast U17
Filip Šlosár
mladší dorast U17
Michal Urbanec
mladší dorast U17
Andrej Chupáň
mladší dorast U17
Michal Franček
starší dorast U19
Vojtech Kuľha
starší dorast U19
Patrik Rojček
B družstvo muži
Milan Čičmanec
B družstvo muži
Martin Hruboš
A družstvo muži
Matej Dirgas
A družstvo muži
Lukáš Blaščík
A družstvo muži
Michal Jakubec
A družstvo muži
Juraj Mráz
A družstvo muži
Stručný prehľad prípravných zápasov:
A družstvo
29.01.2017
OFK Teplička nad Váhom
05.02.2017
FK Rajec
15.02.2017
OFK Teplička nad Váhom
18.02.2017
OFK Teplička nad Váhom
03.03.2017
OFK Teplička nad Váhom
U-19 starší dorast
28.01.2017
OFK Teplička nad Váhom
04.02.2017
OFK Teplička nad Váhom
05.02.2017
OFK Teplička nad Váhom
OFK Teplička nad Váhom
OFK Teplička nad Váhom
25.02.2017
OFK Teplička nad Váhom
01.03.2017
OFK Teplička nad Váhom

Dňa 2. marca 2017 sa uskutočnil futbalový turnaj žiakov v telocvični v Tepličke nad Váhom za účasti mladších žiakov,
prípravky a žiakov z Hôrok. Diváci videli
krásne góly, gólové nahrávky a brankárske zákroky, ale hlavne úprimnú radosť

Poznámka
hosťovanie z Juventus Žilina do OFK TNV (do 30.6.2017)
prestup z OFK Teplička nad Váhom do FK Hliník
hosťovanie do MFK Dubnica (do 30.6.2017)
ukončenie hosťovania v OFK Teplička nad Váhom
ukončenie hosťovania v OFK Teplička nad Váhom
hosťovania z FK Humenné do OFK TNV (do 30.6.2017)
hosťovanie do TJ Tatran Bytčica (do30.6.2017)
ukončenie hosťovania v OFK Teplička nad Váhom
prestup z OFK Teplička nad Váhom do OŠK Rosina
prestup z OFK Teplička nad Váhom do ŠK Čierne
prestup z UFC Weiden am See do OFK Teplička nad Váhom
prestup z TJ Stráža do OFK Teplička nad Váhom
prestup z TJ Stráža do OFK Teplička nad Váhom

3:2
1:6
2:3
2:3
2:2

TJ Snaha Zborov nad Bystricou
OFK Teplička nad Váhom
MFK Dubnica
OŠK Baník Stráňavy
MŠK Kysucké Nové Mesto

3:1
7:0
6:4
1:2
5:1
8:1
6:3

Sportcentrum Smilovice
FK Těrlicko
OŠK Rosina
TJ Oldřichovce
TJ Horní Žukov
Sokol Hnojník
TJ Stráža-U19

z futbalu. Výsledok turnaja nebol dôležitý, ale to, že každý hráč po skončení turnaja odchádzal s úsmevom na tvári a tešil
sa, že si mohol zahrať futbal s kamarátmi.
Veľké poďakovanie patrí trénerom
M. Hrošovskému, P. Gazdíkovi a riaditeľ-

ke CVČ Teplička nad Váhom A. Bolčekovej, ktorí prispeli veľkou mierou k úspešnému zorganizovaniu tohto turnaja.
Text: Ľuboš Mrázik
Foto: archív OFK Teplička nad Váhom
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STALO SA

D

ňa 7. februára 2017 sa konal
v Dome umenia Fatra v Žiline slávnostný koncert pri príležitosti 90. výročia založenia Základnej umeleckej školy
L. Árvaya. Vo vestibule Domu umenia
prebiehala výstava diel žiakov z výtvarného odboru. V programe účinkovali žiaci
z hudobného, tanečného, literárno-dramatického odboru. Koncert bol výnimočným zážitkom pre rodičov, pedagógov a hlavne pre deti, ktoré sa usilovne
venovali nácvikom a skúškam, aby predviedli čo najlepší výkon. ZUŠ L. Árvay má
v súčasnosti 1412 žiakov z toho 47 detí sú
z našej obce, ktoré sa venujú hlavne spevu,
hre na husle, klavír a iné hudobné nástroje. Niektorých vyučuje aj naša občianka
pani Mgr. Kája Smrekovská.
Text: Veronika Šušková
Foto: archív ZUŠ L. Árvaya

SPOLKY A ZDRUŽENIA
VHODNÉ CVIÈENIE A STAROSTLIVOSŤ O SVOJU CHRBTICU

Z

Obecnej knižnicej v Tepličke nad
Váhom a z Klubu dôchodcov pri
OCÚ v Tepličke nad Váhom som dostala
pozvanie, aby som si pripravila prednášku
na tému: Vhodné cvičenie a starostlivosť
a svoju chrbticu. Starší dospelý vek.
Prednášku som si pripravila formou
prezentácie v Obecnom dome, v stredu
15. februára 2017. V jej úvode sme sa
vrátili do histórie a pospomínali, aké pohybové aktivity mali naši rodičia a starí
rodičia... A na to nadviazala moja prvá
otázka k seniorom: ,,Prečo cvičiť?“ Na
moje prekvapenie, odpovede nenechali na seba dlho čakať. Dámy vedeli veľmi
rýchlo a pohotovo odpovedať a ako som
neskôr zistila počas diskusie, chodia pravidelne cvičiť.
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Na začiatku prezentácie sme si prešli, aký
význam má pohybová aktivita pre chrbticu a svaly. Rozobrali sme si chrbticu, z čoho
sa skladá, akú má funkciu a jej jednotlivé
zakrivenia. Ako vyzerajú stavce (vertebrae)
a platničky (disci). Názorne sme si ukázali, ako sa platnička pohybuje voči stavcom tzv. tangencionálny pohyb a vytvára samotný kĺb chrbtice. Na jednom obrázku
som poslucháčom vysvetlila ako sa platničky vekom menia a starnú, čiže degenerujú
a aké rôzne typy ochorení so sebou prináša
tento proces starnutia (arthróza, osteoporóza, algické syndrómy...).
Vysvetlili sme si aké máme v tele svaly.
Rozdelila som ich podľa funkčnosti (statické a globálne svaly), rozobrali sme si
rozdiel medzi oboma skupinami. Ak ne-

fungujú v rovnováhe, aké rôzne funkčné poruchy vznikajú. Na niektorých obrázkoch sme si ukázali, ako majú vyzerať
správne stereotypy - sedu, státia a chôdze.
Samotný sed sme si aj vyskúšali.
V praktickej časti prednášky sme si prešli rôzne cvičebné techniky: strečnig,
joga, pillates, SM systém, fitlopty. Ukázali sme si význam každej techniky a zopár základných cvikov. Vyskúšali sme
si správne dýchanie, ktoré je veľmi dôležité pre človeka v každom veku. Ukázali sme si cviky “prvej pomoci” pri bolestiach v chrbtici. A keďže nie je dôležité len správne cvičenie, ale aj oddych, na
obrázkoch sme si predviedli v akých polohách oddychovať.
V závere prednášky mali možnosť členovia klubu dôchodcov klásť otázky v diskusii. S niektorými členmi som sa už stretla
u nás na rehabilitačnom pracovisku,
kde pracujem ako vedúca fyzioterapeutka rehabilitačného pracoviska polikliniky
KRANKAS, s.r.o. v Žiline. Ako som už na
začiatku článku podotkla, veľmi milo ma
prekvapili všetci prítomní, ktorí mali dobrú
odozvu, že to čo robíme, pacientom pomáha. Chcem poďakovať všetkým zúčastneným a dúfam, že sa ešte v budúcnosti znova stretneme na nejednej prednáške.
Text: Mgr. Martina Gáborová
Foto: Ing. Sláva Džuňová
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ÈLENSKÁ SCHÔDZA MIESTNEHO SPOLKU ÈERVENÉHO KRÍŽA

D

ňa 18. februára 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza Miestneho spolku Červeného kríža v priestoroch Športklubu. Na schôdzi bol predstavený plán aktivít a schválený rozpočet na
rok 2017.
Predsedníčka miestneho spolku p. Ľudmila Gulášová poďakovala darcom krvi
a ocenila jubilantov. Držiteľkou Diamantovej Janského plakety sa stala Margita Hubočanová. Kňazovického plakety získali Zita Verčíková a dlhoročný člen
MSSČK Jozef Krňa. Čestným hosťom
schôdze bol riaditeľ SČK územného spolku Žilina PhDr. Martin Brňák, PhD..
Sviatočné popoludnie doplnilo vystúpenie
Terchovskej muziky PUPOV a Folklórnej
skupiny „Straník“ Teplička nad Váhom.

Tejto výročnej schôdze sa zúčastnili starosta obce, prednostka OcÚ a predsedovia ostatných miestnych organizácií.

Text a foto: Ing. Beáta Kasajová

AKO SENIORI Z KLUBU DÔCHODCOV PRI OBECNOM ÚRADE SLÁVILI MDŽ

D

ňa 8. marca 2017 o pol šiestej popoludní sme sa vybrali na návštevu pozorovateľne. O šiestej hodine nás
už čakali dvaja odborníci RNDr. Miroslav Znášik a Ing. Anton Šifer. Mali sme
šťastie, lebo počasie vyšlo, bola vynikajúca viditeľnosť. Rozdelili si nás na dve
skupiny. Prvá skupina pozorovala Venušu (Večernica, Zornica). Malým ďalekohľadom KONUS 90/190 a druhá skupina pozorovala Mesiac prostredníctvom
veľkého ďalekohľadu ZEISS – 110/1300.

Pri Mesiaci sme mohli zbadať už aj „malú
záhradku“, ktorá bola predzvesťou zhoršujúceho sa počasia. Nakoniec sme pozerali
Sírius – najjasnejšiu hviezdu oblohy, ktorá
sa nachádza v súhvezdí Veľký pes. Vzdialenosť od Zeme je 8 svetelných rokov.
V druhej časti nás RNDr. Miroslav Znášik oboznámil so súhvezdiami, ktoré spolu navzájom zdanlivo súvisia a vytvárajú
určitý obrazec na oblohe. Boli to Orión,
Lev, Rak, Blíženci, panna, Strelec, Malý
pes, Veľký pes, Plejády a podobne.
Orión jedno z najznámejších a najkrajších súhvezdí na nočnej oblohe. Predstavuje mytologického lovca, ktorý bol synom Poseidona. Tvorí ho 8 výrazných
hviezd. V starých hviezdnych mapách
bol znázorňovaný s kyjakom v jednej
ruke a v druhej ruke držal štít, ktorým sa
bránil pred útočiacim Býkom. Poznať ho
aj podľa opasku, ktorý tvoria 3 hviezdy.
Najjasnejšie hviezdy súhvezdia Orión
sú: Betelgueze a Rigel. Svetlo z Betelgue-

zu letí na Zem 427 rokov, čiže my vidíme
minulosť hviezdy.
Plejády (Sedem sestier, Subaru, Kuriatka) – sú vzdialené od Zeme 380 svetelných rokov. Nachádzajú sa v súhvezdí
Býk. Podľa gréckych bájí, bolo to sedem
sestier, ktoré Zeus preniesol na nebo,
lebo ich prenasledoval lovec Orión. Voľným okom však možno vidieť 9 hviezd,
astronómovia k nim pridali ich rodičov
Titana Atlanta a matku Pleióne.
Sledovali sme pohyb družice okolo Zeme
a zároveň nás upozornil na svetelný smog
v meste Žilina. Úplne na záver nám ukázal slnečné a mesačné hodiny vonku na
zadnej strane pozorovateľne.
Obidvaja boli výborní odborníci a ochotne odpovedali na zvedavé otázky seniorov. Patrí im za to poďakovanie.
Text: Mgr. Kamila Dubovická
Foto: www.zilina-gallery.sk/picture.
php?/6550/category/609

ÚNIA ŽIEN – VÝROÈNÁ ÈLENSKÁ SCHÔDZA

Ú

nia žien Slovenska je dobrovoľné,
nepolitické, nezávislé a občianske
združenie, ktoré pôsobí na princípoch
demokracie a humanizmu.
Organizácia aktivizuje ženy k spoluúčasti na verejnom živote obce. Vytvárame
podmienky a priestor pre záujmové činnosti, záľuby, oddychové a kultúrne aktivity žien v Tepličke nad Váhom.
Dňa 11. marca 2017 sa v priestoroch
Obecného domu v Tepličke nad Váhom

konala výročná členská schôdza. Pozvaní
boli čestní hostia, okresná predsedníčka
Únie žien v Žiline, pani Kuniaková a starosta obce Ing. Viliam Mrázik.
Členky spomínali na prežité spoločné zážitky počas roka 2016. Predsedníčka Únie žien v Tepličke nad Váhom,
pani Janka Kolenčíková predniesla plán
práce na rok 2017, ktorý bol následne
schválený. Bohatý program odštartovali

„Babky šikulky“ so svojimi country tancami, pani Jarka Moravcová svojim spevom a hrou na harmonike rozospievala všetky prítomné ženy a nechýbali ani
dobré vtipy, na ktorých sme sa všetci
dobre pobavili. S dobrým pocitom a vo
výbornej nálade sme sa rozišli do svojich domovov.

Text: Daniela Zemanová
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REZ STARÝCH STROMOV V TEPLIÈKE NAD VÁHOM

NA DOBRÚ NÁLADU
„Pán učiteľ, prečo som dostal päťku?“
„Lebo horšia známka neexistuje.“
„Náš pes mi zožral vysvedčenie.“
„A čo si mu urobil?“
„Rezne! Za odmenu...“
„Prečo sa blondínky tešia na Veľkú noc?“
„Lebo nešibe len im.“
Vráti sa policajt večer domov z roboty
a celý ustarostený vyjde na balkón, pozerá na nebo a vzdychá: „Tak ďaleko! Tak
vysoko!“
Jeho manželke to nedá a pýta sa ho:
„Čo ťa trápi? Čo toľko vzdycháš?“
„Ale, šéf ma posiela na mesiac na služobnú cestu.“

O

bčianske združenie Turistický
štvorček bolo zas v akcii. Títo mladí zanietenci pre prírodu robia akcie pre
skrášľovanie prírody ako je napríklad
čistenie vodného toku Teplica. Vyberajú
tam a do splavovacích člnkov nakladajú
neskutočné množstvo odpadu, ktoré do
potoka vhadzujú “prírodumilovní” obyvatelia. V lete robia pre deti i dospelých
krásnu nočnú akciu nazvanú „Benátska
noc“. Chystajú aj ďalšie pekné podujatia
pre Tepličanov, a nielen pre nich.
V sobotu 11. marca 2017 sa odhodlali
pokračovať v presvetľovacom a zmladzovacom reze starých stromov, ktorý začali robiť už v minulom roku koncom zimy,
vedľa hlavnej cesty na začiatku Tepličky
smerom od Žiliny. Povedali si, že skúsia staré stromy „trochu skrášliť“. Staršie
ovocné stromy totiž niekedy samy „volajú“ po zmladení tým, že vytvárajú mladé vodnaté letorasty na staršom dreve,
tzv. vlky, z ktorých účelným výchovným
a udržiavacím rezom sa môže vytvoriť
tiež nové plodonosné drevo.

Títo mladí chlapi zobrali teda opäť do
rúk píly (aj motorovú), pílky, sekery,
nožnice a podľa rád inštruktora OV SZZ
Ing. Čerňanského, odstraňovali zlomené, suché a prehnité konáre. Zároveň
znižovali výšku vyrastených konárov do
značných výšok. Pritom pracovali mnohokrát vo veľkých výškach a veľmi riskantne, ale opatrne. Počas krátkej prestávky na oddych, dobrí ľudia im doniesli
malé občerstvenie v podobe chlebíčkov,
muštu a zákuskov. Po ich namáhavej
práci zostalo množstvo drevnej hmoty,
ktorú odpratali zamestnanci obecného
úradu. Omladené staré stromy bude potrebné ešte v lete upraviť.
Turistický štvorček chce ešte pokračovať
v tejto záslužnej práci aj na budúci rok
a veria, že sa im podarí zmladiť aj všetky
zostávajúce stromy v danej lokalite.

Sedí blondínka na kraji Dunaja a plače.
Príde k nej policajt a pýta sa jej: „Slečna, čo sa vám stalo?“ A blondínka hovorí: „Ale, pred chvíľou sa mi tu utopila kamarátka.“
Policajt: „Tak to vás chápem.“
Blondínka: „Ale ja to nechápem, veď
mala lodičky.“
Stretnú sa dvaja priatelia: „Mám veľký
problém. Už nemám peniaze.“
„A čo ja?! Požičal som 10 000 € jednému
chlapíkovi na plastickú operáciu a teraz
neviem ako vyzerá.“
Sudca pri rozvode hovorí manželovi:
„Pán Tomovič, preštudoval som si túto
kauzu veľmi pozorne a rozhodol som sa
dať vašej žene 800 Eur mesačne.“
„To je od vás veľmi milé, Vaša ctihodnosť,
z času na čas sa jej aj ja pokúsim poslať
pár Eur.“

Patrí im zato veľká vďaka.
Text a foto: Ing. Jozef Čerňanský

„Viete, čo je najkrajšie na jari?“
„Že sa môžete sánkovať o hodinu dlhšie.“
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