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V

týchto dňoch si nájdete
vo svojich poštových
schránkach obecný kalendár
na rok 2019, kde sa dozviete
o pripravovaných spoločenských
a športových podujatiach.
Príjmite tento kalendár
ako malý darček.

ÏALEJ SA DOÈÍTATE
Obecný úrad informuje
Svätomartinský jarmok
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Milí priatelia,
začína krásne
predvianočné
obdobie, plné
príprav a očakávaní. Napadla mi paralela s posledným volebným
obdobím, v ktorom som dostal darček v predstihu. Už druhýkrát som od
mojich spoluobčanov nadobudol úžasné ocenenie za predchádzajúcu prácu,
ktoré ma napĺňa radosťou a hrdosťou.
Výsledky komunálnych volieb v Tepličke nad Váhom sú obrovským zadosťučinením nielen pre mňa, ale aj pre čle-

nov obecného zastupiteľstva a všetkých
mojich kolegov na obecnom úrade. Opäť
som od vás získal silný mandát pre nasledujúce obdobie. Prijímam ho s veľkou zodpovednosťou a rešpektom. Už
osem rokov sa snažím spolu s vami budovať a zveľaďovať našu obec, preto si želám, aby sme pokračovali v začatej práci
a dotiahli rozpracované projekty do konca. Teplička nad Váhom sa úspešne rozvíja len preto, že napĺňanie nových úloh a
realizácia volebného programu vždy bola
a je naším spoločným dielom. Som vďačný za každý váš podnet, povzbudenia aj
kritiku, ktoré smerujú k lepšiemu životu v našej obci. Teším sa na spoluprácu

so záujmovými združeniami, s Domovom pokoja Žofie Bosniakovej, so
školami a podnikateľskými subjektmi,
s farským úradom, so zástupcami mladej generácie i aktívnymi občanmi.
Mojím želaním je, aby sme so zvolenými poslancami a spolu s vami znovu
participovali na dianí obce.
K nadchádzajúcim vianočným sviatkom vám želám veľa príjemných chvíľ
v kruhu svojej rodiny a priateľov a do
roku 2019 veľa zdravia, šťastia, lásky
a božieho požehnania.
Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

NAJBLIŽŠIE PRIPRAVOVANÉ AKCIE V OBCI
26.12.2018

Vianočný koncert v Kostole sv. Martina

26.1.2019

Benefičný ples

19.1.2019

Novoročný turnaj v lukostreľbe o Pohár
starostu obce - CVČ

16.2.2019

Školský ples - ZŠ s MŠ

19.1.2019

Školský ples - ŽŠ Žofie Bosniakovej
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V KOSTOLE SV. MARTINA

MARCEL PALONDER
FS STRANÍK
TEPLICKÉ SLÁVIKY
ZMIEŠANÝ ZBOR SV. MARTINA

26. decembra 2018
o 14.00 hod.
KOSTOL SV. MARTINA, TEPLIČKA NAD VÁHOM
design: tibor majerčík ⁄ print: mairon, žilina, 2018
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Fašiangový sprievod ulicami obce
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, KTORÉ SA KONALO 10.11.2018

O

bčania obce Tepličky nad Váhom si volili svojho starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva na
ďalšie štvorročné obdobie.

V obci Teplička nad Váhom sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov
Počet volebných okrskov
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
Účasť voličov na voľbách v %:

1
3
3379
1939
1938
1858
1903
57,38

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu obce:
Ing. Viliam Mrázik, NEKA – zvolený za starostu obce
Juraj Leško, NEKA

1669
234

Zvolení poslanci do Obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:
Barbora Hreusová, Mgr., nezávislý kandidát
Pavol Verčík, nezávislý kandidát
Anna Hudeková, Ing., nezávislý kandidát
Magdaléna Šeligová, Mgr., nezávislý kandidát
Martin Kukan, Mgr., nezávislý kandidát
Matej Zajac, nezávislý kandidát
Štefan Moravčík, Ing., nezávislý kandidát
Anton Zvarík, Ing., nezávislý kandidát
Štefan Smrekovský, nezávislý kandidát

1124
972
948
931
872
846
814
733
729

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva podľa počtu
získaných hlasov:
1. Martin Riška, nezávislý kandidát
2. Peter Ďungel, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Peter Halama, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Vladimír Šeliga, Mgr., nezávislý kandidát
5. Juraj Leško, nezávislý kandidát
6. Mário Hikaník, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Bohumír Mravec, Kresťanskodemokratické hnutie

Mgr. Barbora Hreusová

Pavol Verèík

Ing. Anna Hudeková

722
659
479
460
343
270
242
Mgr. Magdaléna Šeligová

Štefan Smrekovský

Ing. Anton Zvarík

Ing. Štefan Moravèík

Matej Zajac

Mgr. Martin Kukan
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USTANOVUJÚCE OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO (UOZ) OBCE TEPLIÈKA NAD VÁHOM
SA KONALO DÒA 6. DECEMBRA 2018

Z

asadnutie bolo výnimočné tým, že
slávnostný sľub zložil starosta obce
Ing. Viliam Mrázik spolu s deviatimi novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva. Novozvolený starosta obce
bude vo svojej funkcii už tretie volebné
obdobie. Jeho zástupkyňou sa stala Ing.
Anna Hudeková.

Komisia dopravy a informatiky: Ing.
Štefan Moravčík (predseda), Ing. Tomáš
Ponechal, Peter Hulka, Ing. Miloš Majerčík, Ing. Tomáš Králik;

Na UOZ boli zriadené komisie obecného
zastupiteľstva (OZ), ktoré budú pracovať
v tomto zložení:

Komisia legislatívno-právna a podnikateľská: Štefan Smrekovský (predseda), Ing. Jozef Tkáčik, Ing. Peter Kasaj,
Mgr. Soňa Grošaftová;

Komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva: Mgr. Barbora Hreusová (predseda), Ľudmila Kadašiová, Mgr. Katarína Machynová, Darina Skupeňová,
Mgr. Ivana Vilková;
Komisia finančnej stratégie a správy obecného majetku: Ing. Anna
Hudeková (predseda), Anna Mravcová,
Ing. Beáta Kasajová;

Komisia športu a mládeže: Matej Zajac (predseda), Silvia Ďungelová, Martin
Riška, Milan Janči, Maroš Skupeň;

Komisia kultúry a spoločenských organizácií: Pavol Verčík (predseda), Jana
Halvoňová, Andrea Harzeková, Kristína
Helová, Oliver Kozinka, Gabriela Kozinková, Mgr. Lucia Kukanová, Magdaléna
Šeligová, Alexandra Šangalová;

Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku: Mgr. Martin Kukan (predseda), MUDr. Anna Bolčeková, PhD., Bc. Michal Mintál, Matej
Ponechal;

Komisia výstavby a územného plánovania: Ing. Anton Zvarík (predseda), Ing.
arch. Maroš Mikulík, Ing. Ján Daniš, Marián Šeliga
Do obecnej rady v nasledujúcom funkčnom období boli z radov poslancov zvolení Ing. Anna Hudeková, Mgr. Barbora
Hreusová a Ing. Štefan Moravčík.
Starostovi obce k jeho zvoleniu do funkcie zablahoželala vedúca FS Straník Ľudmila Gulášová, ktorá mu odovzdala dary
– chlieb, soľ a vodu. Členovia folklórnej skupiny svojim krátkym vystúpením,
v rámci bodu rokovania - zloženia sľubu
a správy mandátovej komisie, spríjemnili
zasadnutie tohto zastupiteľstva.

kol o odovzdaní a prevzatí, ktorý občan
podpíše.
Na webovej stránke obce v sekcii Občan /
Komunálny a triedený odpad / Kompostujeme alebo na úvodnej stránke kliknutím na odkaz v pravom stĺpci sú zverejnené tipy a návody ako kompostovať, ako
neplytvať potravinami, ako využiť biologický odpad, ale hlavne ako predchádzať
vzniku odpadov.
Prečo by sme mali kompostovať v kompostéri? Pretože.....
... sa urýchli proces kompostovania až

o polovicu oproti kompostovaniu na
hromadách.
... chcem mať krajšie a estetické kompostovisko a nie nepeknú hromadu
v rohu záhrady.
... chcem žiť ekologicky a byť ohľaduplný voči životnému prostrediu.
... chcem mať kvalitné hnojivo a výživu
pre záhony, kvietky, stromy, zeleninu,
trávnik.
... tam môžem dať rastlinný, kuchynský
a záhradný odpad, ktorý väčšinou vyhadzujem do klasických smetných nádob.

Komisia školstva a vzdelávania: Mgr.
Magdaléna Šeligová (predseda), Mgr. Anna
Ponechalová, Mgr. Martina Poljaková;

KOMPOSTOVANIE

V

predchádzajúcom čísle sme vás informovali o projekte „Nákupom
kompostérov k zhodnocovaniu zeleného odpadu v obci Teplička nad Váhom“.
Projekt z eurofondov bol schválený, v súčasnosti prebieha jeho realizácia. Do každého rodinného domu s pozemkom sa
odovzdáva kompostér spolu s dokumentáciou Návod na montáž kompostéra
a Stručný návod na obsluhu.
Kompostér môže prevziať dospelá osoba,
ktorá sa preukáže dokladom (OP alebo
pas). Zamestnanci obce vypíšu Proto-

4

Teplièky nad Váhom

VÁŽENÍ PRIATELIA SPOLOÈENSKÝCH ZVIERAT A HLAVNE PSOV.

M

ať svojho štvornohého miláčika prináša so sebou nielen radosti, ale aj povinnosti. Držitelia psov sú povinní dodržiavať zákon č. 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov; a VZN č.2/2017 o podmienkach držania psov, o povinnosti vodiť psa mimo chovného priestoru vždy
len na vôdzke.

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady je daňovník povinný do 30 dní
od zániku daňovej povinnosti, (napríklad úhyn, darovanie alebo presun chovu psa do inej obce) podať čiastkové
priznanie na zánik daňovej povinnosti na referáte daní a poplatkov obecné-

OZNAM

S blížiacim sa daňovým obdobím vyplýva pre vás povinnosť podať si daňové priznanie k vzniku alebo zániku povinnosti k dani za psa.

UPOZORNENIE

V

našej obci od 9. 12.2018 pribudla
nová autobusová zastávka. Nahradila tak starú, ktorá bola na Námestí sv.
Floriána oproti Obecnému úradu. Zastávka “Teplička Pod Vršky” stojí na vybudovanom otočisku pre autobusovú
dopravu na začiatku Tepličky nad Váhom v smere od Terchovej. Dostupná je
pre obyvateľov v tejto časti obce, čím sa
zlepší dostupnosť pre cestujúcich do práce, škôl i za kultúrou či športom. Zrušenie autobusovej zastávky na Námestí sv.
Floriána oproti Obecného úradu sa nedotkne obmedzenia spoja, ba naopak zlepší
sa orientácia a prehľadnosť autobusových

ho úradu. Spolu s podaním čiastkového
daňového priznania je potrebné vrátiť aj
evidenčnú známku.

U

spojov. Nový grafikon spoločnosti SAD je
v platnosti už od 9. 12.2018.

pozorňujeme všetkých občanov, ktorí ešte neuhradili daň
z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad za rok
2018 aj za predchádzajúce obdobie,
aby uhradili nedoplatky čo najskôr
v pokladni obecného úradu v úradných hodinách alebo prevodom na
bankový účet uvedený v doručenom
rozhodnutí.
Pohľadávky za neuhradené dane
a poplatky budeme nútení vymáhať formou predexekučných výziev
a exekúcií.

STALO SA
UVEDENIE MONOGRAFIE „TEPLIÈKA NAD VÁHOM 1267 – 2017“
monografie, predstavitelia samosprávy
obce, ako aj školských organizácií a najaktívnejší obyvatelia obce. Úvodnú báseň „Modlitba za Slovensko“ od Milana
Rúfusa predniesli žiačky Základnej školy Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom - Eva Holešová a Lucia Gulášová.
Nasledoval hudobný vstup sopranistky
Evy Pieronovej s doprovodom na piane. Počas celého slávnostného popoludnia odznelo v jej podaní niekoľko skvelých árií z opier svetoznámych hudobných majstrov.

U

vedenie knihy do života „Teplička nad Váhom 1267 – 2017“ sa
uskutočnilo v piatok 28. septembra 2018
o 15.30 hodine v Obecnom dome v Tep-

ličke nad Váhom. Vzhľadom na komornosť tohto podujatia boli pozvaní autori, spoluautori, korektori, grafici, fotografi, zberatelia pohľadníc, vydavateľ

Po príhovore starostu obce Viliama Mrázika, nastala chvíľa, kedy bol prítomným v sále predstavený kolektív autorov a spoluautorov, ktorí sa podieľali na
monografii pod vedením Ing. Beáty Kasajovej. Vo svojom prejave ocenila prácu všetkých zainteresovaných na knihe.
Hovorila o tom, ako vznikala kniha, ako
sa vytvoril autorský kolektív, ako sa spracovávali témy, ako sa tvoril obsah, ako
sa zozbierali fotografie, dokumentačné
materiály, listiny, pohľadnice. Tieto, ako
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mi, bez trpezlivosti fotografov, bez konzultácií s korektormi, bez podpory vydavateľa, bez odvahy a nakoniec bez nositeľa myšlienky vydať knihu o Tepličke, by
táto nikdy nevznikla.
Mgr. Božena Sobolová, metodička Krajskej knižnice v Žiline, predniesla emotívny prejav recenzie ku knihe svojho kolegu a autora Gorana Lenču. Nasledovalo požehnanie knihy miestnym duchovným vdp. Pavlom Špitom spojené s krátkou modlitbou.

ďalej uviedla, sa neskôr prezentovali širokej verejnosti na Obecných slávnostiach
a Svätomartinskom jarmoku 2017 na výstave fotografií „Stretnutie s fotografiou
staršou ako 100 rokov“. Zdôraznila, že
bez dobrých a kvalitných textov od autorov, bez vynikajúcej spolupráce s grafik-

aby uviedli knihu do života. Každý z nich
predniesol knihe želanie:
„Želám knihe pozorných čitateľov, nielen
v obci, ale aj v širokom okolí i za hranicami našej vlasti, kde sú roztrúsení naši
rodáci.“
„Želám, aby kniha prispela k hlbšiemu
poznaniu minulosti a k upevneniu sebavedomia rodákov, súčasných obyvateľov
a ďalších generácií.“
„Vyprevádzam ťa do života, a tak ti želám
dlhý život, krásu, múdrosť a prosperitu
a čitateľom dobré zdravie.“

„Je zvykom pri uvedení knihy do života
posypať ústrižkami plátna a kože..., ktorá je symbolom dávno zaniknutej textilnej
manufaktúry grófa Jozefa Windischgrätza z 18. storočia“, uviedla moderátorka
pani Mgr. Mária Striššová a vyzvala starostu obce Viliama Mrázika; za kolektív
autorov jej zostavovateľ Beátu Kasajovú
a za autorov Janu Kurucárovú, riaditeľku
štátneho archívu Žilina so sídlom v Bytči,

Po tomto slávnostnom akte nasledovalo ocenenie autorov, spoluautorov za
ich prínos pri zostavovaní a tvorbe monografie. Na záver slávnostného popoludnia členovia folklórnej skupiny Straník prespievali úvodnú báseň z knihy „Tá
naša Ceplička, tá naša dzedzina...“

V mene Komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva želám rodinkám pev-

né zdravie a veľa nádherných okamihov.
Text a foto: Pavol Holeša

Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: Ing. Sláva Džuňová

PRIVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

,,D

ieťa pre svoj život potrebuje lásku, stabilitu a oporu.
Potrebuje oboch rodičov, ktorí majú
úžasnú možnosť vyformovať nový život
v nádhernú ľudskú bytosť.
V zdravej rodine je dieťa šťastné, teší sa
z maličkostí a tvoria sa v ňom kvalitné
ľudské vlastnosti.“
Prvá októbrová nedeľa patrila našim
35 najmenším občanom. Komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva pripravila privítanie detí do života. Tieto slávnostné chvíle sa v našej obci tešia veľkej obľube.
Krátkym programom a svojím štebotom
naladili slávnostnú atmosféru Teplické sláviky. Pán starosta odovzdal každej rodinke
finančný príspevok 100 eur.
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JUBILANTI

K

omisia pre kultúru a spoločenské
organizácie tradične pripravila
pohostenie oslávencom, ktorí sa v priebehu roka dožili alebo dožívajú krásneho životného jubilea. Počas mesiaca
október, ktorý je mesiacom úcty k starším, sa v priestoroch Penzióna Anton
stretli oslávenci 70 a viac roční (10.10.)
a šesťdesiatnici (17.10). Všetkých zúčastnených privítal pán starosta a každému osobne zablahoželal ku krásnemu životnému jubileu. Stretnutie sa
nieslo v príjemnej atmosfére. Za zorganizovanie podujatia patrí veľká vďaka
členom Komisie pre kultúru a spoločenské organizácie.
Text: Pavol Verčík
Foto: archív obce

STRETNUTIE SO SV. MIKULÁŠOM A ROZSVIETENIE VIANOÈNÉHO STROMÈEKA

T

ak ako každý rok, aj tentokrát
6.12. nezabudol sv. Mikuláš na ratolesti našej obce. Už pred jeho príchodom sa námestie zapĺňalo nedočkavými deťmi. Spoločne sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi a pánom starostom
rozsvietili vianočný stromček na Nám.
sv. Floriána. Deti, ktoré nabrali odvahu, nebáli sa čerta, zaspievali alebo zarecitovali básničku, boli obdarené sladkým balíčkom. Ale aj menej odvážne
deti si domov odnášali sladkosť. Počas
celej akcie Kultúrna komisia ponúkala
chutný punč.
Text: Ing. Viera Majerčíková
Foto: Pavol Verčík
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SVÄTOMARTINSKÝ JARMOK A SLÁVNOSŤ SVIATKU SV. MARTINA
10. – 11. NOVEMBRA 2018

N

aša obec privítala prvých jarmočníkov v sobotu 10. novembra už
v skorých ranných hodinách na tradičnom Svätomartinskom jarmoku.
Aj keď každý predávajúci mal vyhradené svoje stánkové miesto, našli sa aj takí,
ktorí si ho navzájom medzi sebou vymenili alebo sa premiestnili na iné miesto.
Po zdanlivom chaose nastal čulý ruch

8

v stavaní stánkov, pultov a vykladaní tovaru. O 10.00 hodine bolo všetko pripravené na otvorenie tohtoročného jarmoku
na Námestí sv. Floriána. Po úvodnej piesni folklórnej speváckej skupiny Straník
sa slova ujala prednostka obecného úradu Ing. Beáta Kasajová, ktorá privítala jarmočníkov, informovala o účinkujúcich v dopoludňajšom i odpoludňajšom hudobnom programe, o výstave ja-

bĺk a výtvarných prácach žiakov základných škôl a materskej školy.
Slnečné lúče neskorej jesene ešte príjemne hriali a to zlepšilo náladu jarmočníkov. Námestím sa šírila vôňa grilovaného mäsa, klobás, jaterníc a miešala sa
s vôňou praženej kávy, trdelníkov, cukrovej vaty, varenej kukurice, sladkej medoviny, rôznych druhov vín či hriateho.

Teplièky nad Váhom

Remeselníci ponúkali svoje ručne zhotovené výrobky, drevené misky, odevy s motívom tradičného slovenského folklóru,
vianočné dekorácie, stromčeky, papierové ozdoby, drevené varešky, prútené košíky, háčkované hračky, čelenky a čiapky.
Aj deti si našli medzi stánkami svoje hračky, balóniky i retiazkový kolotoč.
Pohodová atmosféra panovala aj popoludní, keď vystúpila dychová hudba Hoľazňanka. Tohtoročným sprievodným
programom jarmoku bola výstava jabĺk s názvom „Svätomartinské stretnutie s jablkami“ v Obecnom dome na Námestí sv. Floriána.
Príjemná jarmočná atmosféra sa preniesla aj do nasledujúceho dňa. V nedeľu, na sviatok sv. Martina, patróna našej
farnosti sa konali v obci hody.
Odpustová slávnosť sviatku sv. Martina
z Tours sa konala o 10.30 hodine v Kostole sv. Martina. Slávnostnú sv. omšu celebroval dekan farnosti Pavol Špita. Bola
výnimočná, nielen pripomenutím si
sviatku sv. Martina, ale aj spomienkou na

100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny.
Na omšu prišli deti, mládež a dospelí odetí v tepličianskych krojoch. Slávnostnú atmosféru umocnila organová hudba, chrámový spev v podaní Zmiešaného zboru
sv. Martina z Tepličky nad Váhom a dychová hudba Hoľazňanka.

Ďakujeme organizátorom, všetkým dobrovoľníkom za ochotu a čas počas prípravy a realizácie obecných akcií.

Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: Cyril Králik

SVÄTOMARTINSKÉ STRETNUTIE S JABLKAMI
sa uskutočnilo v sobotu 10. novembra 2018 v Obecnom dome v Tepličke nad Váhom. Akciu organizoval
OV SZZ Žilina v spolupráci s Obecným úradom v Tepličke nad Váhom.
Výzdobu s výtvarnými a dekoračnými
prácami na tému JABLKO urobili deti
z materskej školy a zo základných škôl,
za čo im, aj ich učiteľom, patrí veľká vďaka. V miestnosti nechýbal ani stromček
jablone s jabĺčkami.
Zaujímavý program nadchol všetkých
návštevníkov, medzi ktorými boli aj poprední slovenskí a českí odborníci v oblasti ovocinárstva. Medzi hosťami boli
prítomní aj víťazi a držitelia zlatých
nožníc z Celoslovenskej súťaže v reze
ovocných stromkov (Ing. Ľubor Žucha a Ing. Jozef Čerňanský), a pestovateľ a šľachtiteľ Ján Majzel. Prítomní boli aj
funkcionári OV SZZ zo Žiliny a Čadce,
ďalej funkcionári ZO SZZ Raková, MV
SZZ Bytča, ZO SZZ Belá, ZO SZZ Rajec,
ZO SZZ Ochodnica a iní.
Prítomných zaujala prednáška Ing. Jozefa Čerňanského na tému „Moderné pestovanie jabĺk“.
Otázky sa týkali najmä nových odrôd jabĺk, ošetrovania jabloní proti chorobám
a škodcom, ale aj ako likvidovať staré
a choré stromy.

Najväčšiu pozornosť pútala výstava 80 vzoriek krásnych jabĺk z Tepličky
nad Váhom, Brodna a najmä degustácia
6 odrôd jabĺk – Delor, Goldstar, Rosana,
Rubinola, Sírius a Topaz.
Návštevníci vyhodnotili ako najlepšie
a najchutnejšie jabĺčko z odrody Topaz.
Pripravené boli aj jablkové zákusky, koláče, štrúdle a iné dobroty. Nechýbali ani
sušené jabĺčka, 4 druhy jablkových štiav
– čistá, s hroznom, s hruškou a s cviklou

a jablkové víno. Pre „poriadnych chlapov“, a nielen pre nich, bolo na ochutnanie prichystaných 6 druhov jablkovice.
Predávali sa aj štyri odrody Bio jabĺk
z Tepličky nad Váhom, každému návštevníkovi sa mimoriadne páčilo a priali si,
aby sme sa stretli aj na budúci rok.

Text: Ing.Jozef Čerňanský
Foto: Ing.Roman Peřich a Peter Smetana
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PRÍHOVOR PÁNA FARÁRA MGR. PAVLA ŠPITU
VIANOCE – DAŤ ŠANCU SEBE AJ INÝM

V

ianočný príbeh nezačína slávnostne, ale jednoducho, tvrdo a reálne.
Nikoho tu nevítajú, tu ostáva On – Boží
Syn – u mnohých bez šancí. Mal by Ježiš
šancu u nás?
„Keby sa však Ježiš dnes v našom meste narodil,“ tak sa hovorí v modernej jasličkovej hre, „potom by bolo mnoho vecí
prebehlo ináč: My by sme ho prijali milo,
boli by sme mu obstarali byt, azda aj poslali kvety a uverejnili oznam o narodení.
Neposlali by sme ho preč, naše dvere by
boli otvorené“. Takto to tvrdí jasličková
hra. A predsa ostáva neistota: „A keby sa
skutočne dnes narodil“, tak znie konečná otázka, „spoznali by sme ho? Mal by
u nás šancu? Vpustili by sme ho do nášho
života?“
Keď niekoho chcem vpustiť do môjho
domu, musím mu otvoriť dvere. To je sa-

mozrejmosť. Deň čo deň sa to odohráva
pri našich domových dverách. Robí sa to
i v našich srdciach?
Vianoce znamenajú: Naširoko otvárať
dvere nášho domu a dať sebe a naším
blížnym šancu, a potom aj Bohu. Keď by
totiž zostali dvere nášho srdca zatvorené,
nemohol by nastať vianočný čas. Potom
by sa uskutočnilo to najdôležitejšie bez
nás a zostali by sme sami s darmi a s vianočným stromčekom. My predsa chceme
prežiť Vianoce opravdivo. Vianoce sú naozaj predovšetkým časom veľkých šancí,
ktoré môžeme získať. Dať druhému šancu - partnerovi v manželstve, od ktorého
sme sa v priebehu času vzdialili; deťom,
ktorým niekedy už nerozumieme a opačne – ony nerozumejú nám; ale i mimo
rodiny, susedom, kde kontakt končí pri
„Dobrý deň“; kolegom v práci alebo spolužiakom, ktorým sme tu a tam poveda-

li nepekné slová. Všade tam, kde dávam
svojim blížnym šancu, ktorú doteraz nemali, všade tam začnú Vianoce, tam sa
stane Boh človekom, tam ho púšťam dnu
v osobe môjho blížneho.
„Boh v Dieťati v jasliach, Boh ako človek,
to je šanca, ktorú nám dáva Boh. A všade tam, kde sa chytáme šancí, ktoré vedú
k životu, tam sme dvere naširoko otvorili, Jemu, Ježišovi Kristovi, nášmu Vykupiteľovi. A vtedy sú Vianoce už aj v týchto
dňoch“ – pripomína Alfonz Gerhardt.
Prežívame advent a prichádzajú Vianoce – mobilizujme v sebe dobrotu a ľudskosť a dajme šancu sebe aj iným.
Požehnaný vianočný čas Vám zo srdca
želá a vyprosuje
Mgr. Pavol Špita, dekan - farár

Rozpis svätých omší počas vianočných sviatkov
DEŇ

POPIS

MIESTO

21.12.2018 /
PIATOK/

SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ

Teplička nad Váhom

15.30 – 17.30 hod.

24.12.2018
/PONDELOK/

DETSKÁ SV. OMŠA VIGÍLIE NARODENIA
PÁNA

Teplička nad Váhom

16.00 hod.

POLNOČNÉ SV. OMŠE

Mojš
Teplička nad Váhom

22.30 hod.
24.00 hod.

Teplička nad Váhom

7.00 hod.
10.30 hod.
8.30 hod.

25.12.2018
/UTOROK/

NARODENIE PÁNA

26.12.2018
/STREDA/

SV. ŠTEFAN, prvý mučeník

30.12.2018
/NEDEĽA/

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE
A JOZEFA

Mojš
Teplička nad Váhom
Mojš

ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ NA KONCI
ROKA
31.12.2018
/PONDELOK/

ADORÁCIA S EUCHARISTICKÝM
POŽEHNANÍM O POLNOCI DO NOVÉHO
ROKA

1.1.2019
/UTOROK/

NOVÝ ROK - SLÁVNOSŤ NARODENIA
PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

6.1.2019
/NEDEĽA/

ZJAVENIE PÁNA – Troch Kráľov
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ČAS

7.00 hod.
10.30 hod.
8.30 hod.

Mojš

7.00 hod.
10.30 hod.
8.30 hod.

Teplička nad Váhom

16.00 hod.

Teplička nad Váhom

23.30 hod.

Teplička nad Váhom

7.00 hod.
10.30 hod,
8.30 hod.

Mojš
Teplička nad Váhom
Mojš

7.00 hod.
10.30 hod.
8.30 hod.
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ÈO NOVÉHO V DOMOVE POKOJA ŽOFIE BOSNIAKOVEJ
BLÍŽI SA ÈAS VIANOC

P

o krásnych dňoch odovzdalo leto
žezlo pani Jeseni a tá tohto roku
nie a nie si ho pustiť. Leto prešlo, nastúpili pochmúrne sychravé dni, ale u nás
v Domove je teplučko. Von sa už starkým chce čoraz menej, lebo tie ich staré kosti sa akosi ťažšie zohrievajú. A tak
vymýšľame každý deň množstvo aktivít
a pamäťových cvičení. V mesiaci október sme mali každý deň návštevu aj s vystúpením. Navštívili nás deti z materskej
školy, zo základných škôl, Babky šikulky, FS Straník, deti z CVČ. Dokonca nás
prišli pozdraviť aj deti z materskej školy
Bôrik zo Žiliny.
Keďže sa Vianoce blížia míľovými krokmi, začala sa u nás ich príprava. Celé dni
vyrábame pohľadnice, vianočné ozdoby
i drobnosti. Naši starkí už materiálne darčeky dávno nepotrebujú, skončili túžby

po prekvapeniach v balíčkoch. Ostali len
spomienky na časy minulé, na hviezdičky v očiach ich detí z rozžiareného stromčeka i dobrôt na stole. Spomínajú na svoje detstvo, na už dávno nežijúcich rodičov,
na prvé krôčiky pri stromčekoch svojich
detí, vnúčat. Starkí potrebujú tak málo od
svojich blízkych: pohladenie, pekné slovo:
mama, oco ďakujem a ako sa máš? Som
rád, že Ťa vidím, že som s Tebou.
Zastavte sa, prosím, v čase vianočnom
i povianočnom, nezabúdajte na nás, Vianoce sú predsa o láske.
Veď láska je trpezlivá, láska je dobrotivá,
láska nikdy nezanikne.
Želáme Vám všetkým príjemné a požehnané Vianoce v kruhu svojich rodín.
Text: Ľudmila Kadašiová
Foto: archív DPŽB

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANTI ŠKOLY V ŠK. R. 2017/2018
Jozef Zajac, 8.A
Detská atletika olympijského dňa – beh
– 2. miesto, Beh olympijského dňa v Žiline 3. miesto, Beh 17. novembra 4. miesto,
krajská súťaž Zručnosť pre úspech, turnaj v malom futbale v Lietave – 2. miesto,
v Tepličke nad Váhom – 4. miesto, v sálovom futbale v Terchovej – 3. miesto,
Mikulášsky florbalový turnaj starších
žiakov v Tepličke nad Váhom – 3. miesto
Adam Massa, 8.A
Beh 17. novembra v Žiline 1. miesto,
v Tepličke nad Váhom – 4. miesto, v sálovom futbale v Terchovej – 3. miesto,
v Budatíne – 2. miesto
Rebeka Chmeliarová, 7.A
SLOVBOJ, Hviezdoslavov Kubín, Matematický klokan, SUDOKU, IQ olympiáda, iBOBOR, Hliadka mladých zdravotníkov II. stupeň, GEO olympiáda,
Naša obec, Naša MAS, Florbalový turnaj,
Olympijský deň – beh, Expert Geniality
Show, Florbalový turnaj vo Varíne
Seungeun Jung, 7.A
Vesmír očami detí 1. miesto, Biblia očami detí 2. miesto
Michaela Ondrišková, 7.A
ANJ – oblastná súťaž Krása umeleckého
slova v cudzom jazyku – okres 1. miesto,

Hviezdoslavov Kubín, Expert Geniality Show, Enviroexpert, Florbalový turnaj
vo Varíne
Katarína Mária Kompišová, 5.A
SLOVBOJ, Hviezdoslavov Kubín, Matematický klokan, iBOBOR, Pytagoriáda,
O najkrajšiu kraslicu, Expert Geniality
Show
Andrej Kišša, 5.A
Pytagoriáda, Vesmír očami detí, Na bicykli bezpečne – 3. miesto, Enviroexpert, Matematická olympiáda okres, GEO olympiáda, Mikulášsky florbalový turnaj starších
žiakov v Tepličke nad Váhom – 2. miesto

Pavol Gajdošík, 9.A
Turnaj v malom futbale v Lietave –
2. miesto, v Tepličke nad Váhom –
4. miesto, v sálovom futbale v Terchovej
– 3. miesto, v Budatíne – 3. miesto, Mikulášsky florbalový turnaj starších žiakov
v Tepličke nad Váhom – 3. miesto, najlepší na ZŠ v hode kriketovou loptičkou
48,5 m, v hode granátom 36,5 m a v hode
plnou loptou 12 m

Text: Mgr. Štefanie Marfiaková,
riaditeľka školy
Foto: Ing. Katarína Kyseľová
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DNI NÁDEJE – ŽILINA 2018

1.

– 5. októbra 2018 sa uskutočnil
XXIV. ročník celoslovenského festivalu Dni nádeje, ktorý organizuje nadácia LÚČ pod záštitou ŽSK (Žilinského
samosprávneho kraja) a Mestského úradu v Žiline. Festival sa každoročne zameriava na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti. Žiaci našej
školy sa zúčastnili na štafetovom behu,
keď sa v piatich kategóriách usilovali dobehnúť v čo najlepšom čase. Napokon
sa najlepšie sa umiestnili chlapci v kategórii 9. roč.: Jozef Zajac, Adam Massa,

Daniel Uríča, Jozef Krížik s náhradníkom Radoslavom Riedlom, keď vybojovali krásne 2. miesto. Výtvarnú súťaž
s protidrogovou tematikou „Drogy?“ vyhrala – 1. miesto Sofia Mintálová
z 9.A v kategórii dievčatá 8. – 9. ročníka. Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu nielen našej školy,
ale aj obce Teplička nad Váhom!
Text: PaedDr. Ľubomír Rendár, PhDr.,
Mgr. Janka Kiššová
Foto: PaedDr. Ľubomír Rendár, PhDr.

IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV V ZŠ S MŠ TEPLIÈKA NAD VÁHOM

„My sme smelí prváci, múdre hlávky máme. S písmenkami, číslami do boja sa dáme.
Čítania sa nebojíme, s počtami si poradíme, všetko sa nám podarí, keď si zaspievame.“

T

outo básničkou sa predstavili naši prváci z 1.A a 1. B triedy spolužiakom,
učiteľom, deťom z MŠ aj svojim rodičom
na slávnostnej imatrikulácii v piatok,
16. novembra 2018.

So svojimi „patrónmi“, žiakmi 9.A triedy, predstúpili pred svojich starších spolužiakov, aby predviedli, že sú odvážni,
múdri, šikovní a pripravení stať sa skutočnými žiakmi našej školy.

ZRUÈNOSTI PRE ÚSPECH

D

ňa 16. novembra 2018 sme sa zúčastnili s našimi ôsmakmi 6. ročníka workshopu „Zručnosti pre úspech“
v školských dielňach Strednej odbornej
školy dopravnej v Žiline. Tento ročník
bol po prvýkrát pripravený v spolupráci
s Občianskym združením Prekonať bariéru – škola pre Európu, s KR PZ Žilina
a s Nadáciou Kia Motors Slovakia, ktorá samotný workshop finančne podporila. Workshopu sa zúčastnilo 20 trojčlenných družstiev zo základných škôl z rôznych regiónov Slovenska. Prišli si „zmerať“ svoje zručnosti, vedomosti a znalosti
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v oblasti dopravy zameranej na automobilový priemysel. V porovnaní so zúčastnenými žiakmi z deviatych ročníkov sme
obhájili pekné 13. miesto. Tento deň bol
pre žiakov výnimočný, pretože to, čo sa
v škole naučili, využili pri plnení súťažných úloh a získali predstavu o svojom
„možnom“ budúcom povolaní.

Text a foto: Ing. Jana Smidová,
zástupkyňa riaditeľky ZŠsMŠ

Aby sa tak stalo, museli zvládnuť mnohé úlohy, poznať písmená, čísla, geometrické tvary, či prekonať prechod tunelom,
vedieť sa predstaviť, poznať mená svojich
pani učiteliek, pani riaditeľky, poznať
meno školy, ktorú navštevujú.
Po splnení všetkých náročných úloh, preukázaní svojich schopností a po zložení
slávnostného sľubu prvákov, pani riaditeľka Štefanie Marfiaková ich pasovala
za žiakov našej školy. Od triednych pani
učiteliek Mgr.Eriky Jurčovej a Mgr. Boženy Zalašovej dostali pamätné diplomy
a malé darčeky .
Starší žiaci aj deti z CVČ v Tepličke nad
Váhom na záver privítali svojich malých
spolužiakov krásnym kultúrnym programom zloženým z piesní, tancov aj hry na
hudobných nástrojoch.
Tento krásny a slávnostný deň sa určite
hlboko zapísal do pamäti našich prváčikov aj ich rodičov.
Text: Mgr. Božena Zalašová
Foto: Ing. Katarína Kyseľová
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AKCIE V MATERSKEJ ŠKOLE TEPLIÈKA NAD VÁHOM

S

lniečko už menej hreje, šibe vetrík, len sa smeje...Ako v slovách tejto básne bolo to aj tak v našej škôlke. Aj
tento rok bol bohatý na akcie. Ako prvú
môžem spomenúť Šarkaniádu. Na školskom dvore sme si užívali farebného lístia, pozorovali meniace sa stromy a prírodu. Nástenky sa zaplnili jesenným ovocím, zvieratkami, ktoré sa pripravujú na
zimu, šarkanmi. Deti si v materskej škole

vyrobili aj vlastných šarkanov, ktorých si
potom na školskom dvore púšťali alebo
si priniesli z domu. Okrem toho sme sa
stihli vyšantiť v jesennej prírode, ochutnávať sladké plody jesene, zhotovovať
rôzne výtvory z plodov jesene, ktoré sme
objavili a nazbierali.
V rámci edukačného procesu sme sa
venovali témam: Farebná jeseň, S vetrom o preteky, Ríša ovocia a zeleniny,

Les a jeho tajomstvá... Okrem každoročných činností sme absolvovali aj Deň
mlieka, jesenné tvorivé dielne a oficiálne
sme otvorili našu vysnívanú muchotrávku. Nemôžeme zabudnúť aj na divadelné a bábkové predstavenia, ktoré sa odohrali u nás ,,O veternom kráľovi, O psíčkovi a mačičke”. Taktiež sme prispeli
s našimi výtvormi a zúčastnili sa na výstave jabĺk v Obecnom dome. Predškoláci sa naučili niečo o svojich zúbkoch
a ako sa o ne majú správne starať. V mesiaci december k nám priletel na svojich saniach dedko Mikuláš, na ktorého sa najviac tešili naši najmenší. Spoločne sme rozsvietili vianočný stromček
a už pred príchodom Mikuláša sme sviatočne vyzdobili naše triedy a aj celú materskú školu. Pribudli vianočné stromčeky, vôňa medovníkov a vianočné koledy.
Deti a rodičia sa opäť potešili vianočným
trhom, kde si mohli zakúpiť nejaký darček, ochutnať výborný punč a kapustnicu. V závere roka sme sa tešili na spoločnú Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutočnila v Športklube.
Text: Kolektív MŠ
Foto: archív MŠ
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ŽOFIE BOSNIAKOVEJ

N

a prelome augusta a septembra sme
my, zamestnanci školy, absolvovali duchovné cvičenia v Poľsku pod vedením dekana Pavla Špitu. Začali sme svätou omšou vo farskom kostole v Tepličke nad Váhom. Navštívili sme rodné mestečko pápeža Jána Pavla II. Wadovice, odtiaľ sme sa presunuli do blízkeho Sanktuária Zebrzydowska Kalvaria,
podvečer sme strávili v Krakove. Ďalší
deň sme spoznali známe pútnické mesto
Čenstochová. Spoločné chvíle sme strávili aj pri modlitbách na svätých omšiach
a prednáškach pána farára. Sme radi, že
sme opäť mohli upevniť naše spoločenstvo a načerpať energiu do nového školského roka.
Počas Dňa Európskych jazykov (26.9.)
sa žiaci učili zábavnou formou novú
slovnú zásobu pomocou pexesa. Priraďovali kartičky k obrázkom, zahrali si divadielko a nakoniec si zatancovali pri veselých piesňach.
Koniec „babieho leta „ sme využili na
prírodovedný poldeň, keď sme sa vybrali na prechádzku ulicami našej obce.
Žiaci 1.stupňa sa mohli priučiť novým
veciam alebo si zopakovať ako triedime odpad podľa farby zberných kontajnerov, ktoré druhy stromov a kvetov poznajú. Precvičili sme si aj dopravné značky, pravidlá prechodu cez cestu „so zebrou“ a bez nej.
Návštevou budatínskeho parku sme
spojili príjemné s užitočným. Žiaci poznávali jesennú prírodu, krásu parku
a zámku a popri tom sme sa dostatočne
vyšantili pri rôznych didaktických hrách.

Dobrovoľníci z 9.A sa podujali pomôcť
verejnej zbierke Biela pastelka 2018, vyzbierali 160 eur, ktoré boli odoslané Únii
nevidiacich a slabozrakých. Aj takýmto
spôsobom sme ukázali, že nám nie sú ľahostajní znevýhodnení občania.
Na začiatku školského roka formou besedy k nám zavítala študentka stavebnej
fakulty v Holandsku, Zuzka Kučeríková. Oboznámila nás s možnosťami štúdia
v zahraničí, porozprávala o ďalších skúsenostiach z Kanady, ale aj o najbližších
plánoch do budúcnosti. Žiaci sa zaujímali o financovanie štúdia, trávenie voľného
času, možnosti brigád, ale aj o uplatnení
po skončení štúdia.
V dňoch od 16. do 22.9. prebiehal na Slovensku Týždeň dobrovoľníctva, do ktorej
sa zapojili svojimi aktivitami aj naši žiaci.

Dňa 18. 10. sme sa zapojili do modlitby
pod názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ a vytvorili sme jednotné spoločenstvo v našom kostole. Stretli sme sa
s úmyslom vyprosiť mier, pokoj a jednotu v našich rodinách, krajine, ale i v celom svete. Naším mottom sa stali slová sv.
pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť
ruženec, svet sa zmení.“
Aj v tomto roku sme sa zapojili do projektu Technika hrou – projekt Nadácie Volkswagen Slovakia podporujúci
technické vzdelávanie na 1. stupni ZŠ.
Pani riaditeľka A. Ponechalová a učiteľka Poljaková vypracovali potrebné
materiály a boli sme úspešní. Získali sme sadu pomôcok na vyučovanie,
ktoré pomôžu žiakom rozvíjať technické myslenie.
Vzdelávací grantový program vyhlásila
aj Nadácia Kia Motors Slovakia v troch
typoch. Naša škola bola úspešná v grante
Digitálna účebňa. Vďaka projektu sme
získali 15 tabletov, dataprojektor, interaktívnu tabuľu, laptop a ročnú licenciu
na softvér Smart Books. Učitelia počas
dvojdňového školenia boli oboznámení
so softvérom Smart Books - nový inteligentný vzdelávací systém.
V mesiaci október si piataci a deviataci vyskúšali školské elektronické testy v systéme e-Test, ktorý ponúka NÚCEM školám s licenciami. Testy boli z vyučovacieho jazyka a matematiky. Predbežné hodnotenie vedeli hneď po jeho absolvovaní.
Je to dobrá príprava na Testovanie 5
a Testovanie 9.
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Dňa 22.10. sa zúčastnili žiaci 1. stupňa
divadelného predstavenia Princezná so
zlatou hviezdou na čele z divadla CLIPPERTON z Banskej Bystrice. Predstavenie malo veľký úspech, pretože sa žiaci
nielen poučili o tom, aké vlastnosti ľudí
sú vzácne, ale sa aj dobre pobavili.
V stredu 24. 10. naši prváčikovia sa zapojili do Celoslovenského testovania pohybových predpokladov žiakov prvých
ročníkov ZŠ na identifikáciu športového talentu. Veľmi sa tešili zo súťaženia.
Bolo potrebné zvládnuť napr.: skok do
diaľky z miesta, naháňačku s vlajočkami založenými za pásom, kotúľanie troch
lôpt, „brušáky“, zostavu s drevenou tyčou,
viacstupňový vytrvalostný beh na 20 m,
výdrž v zhybe, člnkový beh 4 x 10 m.
Takýto športový deň sa im veľmi páčil
a už teraz sa tešia na podobné športové
aktivity.
V posledný októbrový piatok sa tretiaci
vybrali do Domova pokoja Žofie Bosniakovej potešiť našich starkých. Veď úctu
a lásku si zaslúžia od všetkých, pretože
ich životnú múdrosť, obetu, starostlivosť
a lásku nič nenahradí. Bolo krásne pozorovať ako starkí všetko sledujú. Niektorí
sa k nám aj pripojili svojim spevom a odmenili nás vždy silným potleskom. Na záver vystúpenia sme sa podelili o sladké
medovníčky, ktoré nám pripomenuli, že
o pár týždňov budú Vianoce.
Dňa 29.10. sa naši deviataci spolu so
žiakmi 9. ročníka z cirkevnej školy z Rajca zúčastnili exkurzie do Osvienčimu
a Krakova. Žiaci si mohli pozrieť kon-

centračný tábor v Osvienčime a tri kilometre vzdialený tábor Brezinka. Exkurzia sa zakončila prehliadkou mesta Krakov. Okrem hradu Wawel videli aj historické centrum Krakova. Absolvovali náročnú, ale zaujímavú exkurziu, ktorá všetkých dojala a podnietila ich k zamysleniu sa.
Dňa 7.11. prebiehal na našej škole Turnaj o Pohár Ž. Bosniakovej. V tento významný deň sa stretli cirkevné školy

Žilinskej diecézy a Základná škola s materskou školou v Tepličke nad Váhom.
V urputných bojoch z 10 škôl sa predviedlo futbalové majstrovstvo všetkých zúčastnených. Trofej si odniesla cirkevná
škola z Dubnice nad Váhom.
Dňa 15. 11. sa deviataci zúčastnili Burzy
informácií, ktorá sa konala v hoteli Slovakia v Žiline. Bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach trhu
práce. Žiaci mohli vidieť prezentácie
stredných škôl, ako aj regionálnych zamestnávateľov. K dispozícii mali rôzne
prospekty, prezenty a predovšetkým mali
možnosť pýtať sa na čokoľvek. Dúfame,
že aj táto skúsenosť bude nápomocná
v ich rozhodovaní sa pre ďalšie štúdium.
V pondelok (12. 11.) sme strávili príjemné popoludnie s našimi deťmi z I.A a ich
pani učiteľkou triednou Mgr. Máriou
Maťkovou. Počas tvorivých dielní sa rodičia spolu s deťmi zoznámili s jedným
z najstarších druhov remesiel – tvorbou
z hliny. Bol to krásny, príjemný a tvorivý čas strávený s našimi blízkymi plný
pohody, kreativity a s ukážkami detskej
fantázie. Veď posúďte sami, akí nám rastú v I.A šikovníci! Na vianočných trhoch
v našej škole ste sa mohli pokochať ich
originálnymi keramickými kúskami.
Text: Kolektív učiteľov ZŠ Ž. Bosniakovej
Foto: archív ZŠ ŽB
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MIMOŠKOLSKÁ ÈINNOSŤ
KDE SA ROZPRÁVKY PREBERAJÚ K ŽIVOTU

D

eti turistického a akvaristického
záujmového útvaru Centra voľného času navštívili mesto Bojnice (20.9.).
Bojnickým zámkom prešli so slúžkou
Betkou, ktorá za pomoci starých zabudnutých kufríkov pomohla deťom odhaliť minulosť a spoznať bývalých majiteľov zámku.
Na svoje si prišli aj v ZOO. Zvieratká sa
nám predvádzali, akoby čakali len na nás.
Videli sme aj druhy, ktoré sú na pokraji
vymretia a môžeme ich vidieť už iba tu.
Slnečný deň v ZOO mal svoje čaro, prežili sme pekné chvíle v jesennej prírode.
Neobišli sme ani akciu Svetlonos v Bojniciach - festival magických tekvíc, deti si
užili tvorivé dielne, živé divadielko a maľovanie na tvár.
Deň ako z rozprávky nám priniesol veľa
zážitkov, na ktoré s radosťou spomíname.

ŠPORTOM K PRIATE¼STVU

30.

septembra 2018 Centrum voľného času zorganizovalo športovú aktivitu, ktorou sme podporili myšlienku Európskeho týždňa športu: „byť
aktívny“, teda „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európ-

VESELÁ TEKVICA

P

rázdninový 31. október 2018 v Centre voľného času sa niesol v znamení
veselosti a výroby vlastnej jesennej dekorácie. K jeseni neodmysliteľne patria vyrezávané tekvice.
Do výroby sa pustili deti s veľkou radosťou, už onedlho tekvice hýrili krásou,
originálnosťou nápaditosťou. Najveselšiu tekvicu sa podarilo vytvoriť Richadovi Chabadovi. Všetkým zúčastneným deťom sa podarilo spestriť jeseň vlastnoručne vyrobeným svetlonosom.
Veríme, že ich tvorivý duch sa bude i naďalej rozvíjať a to vo všetkých oblastiach
každodennej práce.

skeho týždňa športu, ale po celý rok.
Spolu s deťmi zo ZSP Krzyżowice sme sa
stretli v mestečku Zwardoň . Na ihrisku
deti postupne zdolávali: beh cez prekážkovú dráhu, hod pieskovými vrecúškami na cieľ, hod na basketbalový kôš, skok

z miesta. Priateľský zápas vo futbale dožičil deťom radosť z pohybu aj z hry. Sedemdesiat detí sa snažilo v súťažiach čo
najlepšie uspieť. Deti si zo stretnutia neodnášali iba zaujímavé ceny, ale aj športové zážitky a nové priateľstvá.

VIANOÈNÁ POH¼ADNICA

A

j v tomto roku Centrum voľného
času vyhlásilo 10. ročník výtvarnej súťaže „Vianočná pohľadnica“. Do súťaže sa zapojili detskí autori vo veku od
5 rokov v troch kategóriách (A. materské školy, B1. základné školy do 10 rokov
a B2. základné školy do 15 rokov). Poslaním súťaže bolo priblížiť detskú výtvarnú tvorbu verejnosti, podporiť ich rozvoj a uchovávanie vianočného zvykoslovia a estetických hodnôt u všetkých generácií. Všetkým zúčastneným a hlavne víťazom srdečne blahoželáme.

Text a foto: Mgr. Anna Bolčeková,
riaditeľka CVČ
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MATERSKÉ CENTRUM RYBIÈKA

B

rány nášho detského centra sa po
horúcom a oddýchnutom lete opäť
otvorili pre naše najmenšie ratolesti.
A ako to už býva, tak i mamičkám ktoré nás sprevádzali pri dobrovoľných aktivitách nastal čas povinností a odchod
deti do škôlky. Preto sme v centre privítali nové ochotné mamičky, ktoré nám
s radosťou budú opäť denne otvárať naše
doobedné i poobedné krúžky a ponúknu nám veselé a tvorivé dielničky. Medzi našimi dievčatami tento rok privítame Mirku, Darinku, Drahušku, Ivku
a Evku a poobedný krúžok opäť povedie
naša Anička.
Centrum je otvorené denne od 09.30 do
11.30, preto mamičky a detičky nestrácajte čas a poďte sa medzi nás zabaviť aj vy.
Text: Mgr. Barbora Hreusová
Foto: Ivana Koňarová

OBECNÁ KNIŽNICA
LES UKRYTÝ V KNIHE

V

dňoch 18. a 23. októbra 2018 navštívili žiaci základných škôl Obecnú knižnicu pri príležitosti konania akcie „Les ukrytý v knihe“. Lesník Lukáš
prostredníctvom prezentácie vysvetlil
deťom rozdiel medzi jednotlivými stromami, ako môžu pozorovať meniaci sa
les v každom ročnom období a mnoho
ďalších cenných informácií. Okrem toho
im predstavil aj obyvateľov lesa – zvieratá,
ktoré žijú nielen v našej hore, ale na Slovensku vôbec. Spolu s pani prednostkou

Obecného úradu navštívili aj kaštieľ, kde
sú zvieratká vystavené a mohli si ich poobzerať z blízka.
Lesník Lukáš si pre nich pripravil aj puzzle so stromami a zvieratami, takže deti si
svoje vedomosti mohli vyskúšať. Takisto
aj knihovníčka Vierka si pre nich pripravila rôzne aktivity.
Žiaci odchádzali z akcie obohatení o cenné informácie, dostali Diplom za svoju
aktivitu na akcii s malým darčekom.
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SPOZNAJ SVOJ REGIÓN

V

mesiaci november sme privítali
pracovníčky z Krajskej knižnice Žilina, ktoré si pripravili podujatie z cyklu „Spoznaj svoj región“. Podujatie bolo
určené pre žiakov základných škôl II.
stupňa. Zúčastnilo sa ho cca 250 žiakov.
Prostredníctvom neho predstavili málo
známeho, ale v dejinách veľmi významného Adama Františka Kollára. Okrem
životopisu, ktorý bol veľmi zaujímavý si
pre žiakov pripravili scénku, kde pouká-
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zali na audienciu samotného dvorského radcu Adama Františka Kollára u panovníčky habsburskej monarchie, Márii Terézie. Vytvoril Ratio Educationis
– organizačný poriadok pre školskú sústavu v Uhorsku, ktorý bol publikovaný Uhorskou kráľovskou miestodržiteľskou radou za vlády Márie Terézie 2. augusta 1777. Aby si žiaci vedeli predstaviť
ako sa v minulosti vyrábali knihy, vznikali ich kópie, tak prostredníctvom tvo-

rivých dielní si mohli vyskúšať písanie
s husími brkami. Pomocou hliny si vyrobili vlastné hlinené tabuľky a taktiež si
vytvorili Ratio Educationis. Žiaci odchádzali v sprievode svojich učiteľov obohatení o nové informácie a my sa tiež budeme tešiť na ďalšiu spoluprácu s Krajskou
knižnicou Žilina.
Text: Ing. Viera Majerčíková
Foto: Ing. Beáta Kasajová
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PRE NAŠICH NAJMENŠÍCH SPOLUOBÈANOV

Vyrieš SUDOKU.
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Pohadaj najväšiu
a najmenšiu snehovú
vloku na tejto strane.

7

2

1

Dopl íselný rad.

Spoítaj
na stromeku
vianoné
gule.
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Pomôž nájs sobíkovi
cestu ku kamarátovi.
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Pospájaj bodky poda
ísel a zisti, o je
na obrázku.
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Pripravila: Danka Vitálošová
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ROZHOVOR
ING. VILIAM MRÁZIK

10.

novembra 2018 sa konali Voľby do orgánov samosprávy
obcí a v našej obci zvíťazil s veľkým náskokom, staronový starosta Ing. Viliam
Mrázik. Pri tejto
príležitosti sme
mu položili pár
otázok?
Srdečne blahoželáme k víťazstvu
v komunálnych
voľbách, pán starosta. Práca starostu obce je veľmi náročná a zodpovedná. Vyskúšali ste
si túto pozíciu aj v predchádzajúcich volebných obdobiach. Čo bolo pre Vás motiváciou, keď ste sa opäť rozhodli kandidovať? Aké budú Vaše prvé kroky?
Osem rokov v pozícii starostu obce bolo
pre mňa veľkou školou života. Motiváciou opäť kandidovať boli pre mňa naši
občania, ktorí mi dodávali energiu a boli
pre mňa hnacím motorom v uplynulom období. S podporou mojich kolegov
a obecného zastupiteľstva sa mi podarilo
splniť väčšiu časť z predošlého volebného programu, ale niektoré projekty je potrebné dokončiť.
Moje prvé kroky budú zamerané na prípravu investičných zámerov, ktoré budeme realizovať v nasledujúcom roku.
Určite veľa času a celú svoju energiu venujete tomu, aby sa obec rozvíjala. Vychádza to z osobného vzťahu k obci?
V Tepličke nad Váhom žili moji rodičia,
starí aj prastarí rodičia a generácie pred
nimi. Moja manželka síce nie je z Tepličky,
ale v otázke našej budúcnosti sme vôbec
neváhali. Chceme tu žiť a vychovávať naše
deti v rovnakej láske a úcte k našej obci.
Dá sa oddeliť osobný život od pracovných povinností?
V tejto pozícii dosť ťažko. Ale zásadná je
podpora rodiny a vtedy sa to dá zvládnuť.

Veľká vďaka patrí mojej manželke a tiež
mojim synom, ktorí už vyrástli a sú mojou veľkou oporou.
Keďže bývate v obci a veľa ľudí, našich
občanov Vás stretáva, beriete inšpiráciu najmä od nich?
Určite áno. Som vďačný za každú dobrú pripomienku a samozrejme nemám
problém ani s konštruktívnou kritikou.
Vždy ma veľmi milo prekvapia deti na
detských obecných zastupiteľstvách, ktoré som zaviedol pri príležitosti MDD
a stali sa už tradíciou. Neverili by ste ako
vnímajú dianie v našej obci a s akými
múdrymi myšlienkami vedia prísť.
Obec má pripravených viacero projektov, s ktorými by ste chceli začať ako
s prvým?
Naša obec bola úspešná v žiadosti o získanie nenávratných finančných
prostriedkov zo zdrojov EÚ na zvýšenie kapacity materskej školy v celkovej
výške 664 tis. €. Keďže realizácia tohto
projektu je závislá na presťahovaní pošty, ešte predtým musíme zrealizovať prestavbu a prístavbu obecného úradu, kde
bude pošta presťahovaná. Tieto dva projekty sú v príprave a práve prebieha proces verejného obstarávania. V spolupráci so spoločnosťou SEVAK pripravujeme
realizáciu projektu vybudovania kanalizácie a vodovodu na ulici Juraja Poljaka.
Aké sú Vaše plány a predstavy o fungovaní Obecného úradu a jeho organizovaní? Spĺňa kvalita, počet a pracovné zaradenie zamestnancov obce Vaše
predstavy? Máte v pláne robiť nejaké
zmeny?
Vždy je čo zlepšovať . Aj v súvislosti s prestavbou a prístavbou obecného
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úradu plánujem určité zmeny, ktoré by
mali smerovať k väčšej spokojnosti občanov – konkrétne mám na mysli zriadenie
klientskeho centra. Zmena by mala nastať aj v organizácii práce prevádzkových
pracovníkov.
Akú máte predstavu o spolupráci s ďalšími organizáciami v obci?
Myslím, že môžem povedať, že spolupráca
so všetkými zložkami pôsobiacimi v Tepličke nad Váhom bola vždy veľmi dobrá
a obojstranne ústretová. Pevne verím, že
takáto bude aj naďalej. Som veľmi vďačný
všetkým zložkám za ich prácu, ktorú vykonávajú. Veľakrát si ani neuvedomujeme,
že túto prácu vykonávajú vo svojom voľnom čase a na úkor svojich rodín.
Väčšina zvolených poslancov pochádza
z Vašej kandidatúry, tešíte sa na spoluprácu najmä s novými tvárami?
Veľmi ma teší, že v týchto voľbách sa rozhodli kandidovať skúsení ľudia, ktorí sú
dlhodobo oporou našej obce. Mimoriadne ma však teší aj fakt, že sú medzi nimi
aj mladí ľudia, ktorí sa už dlhšie podieľajú na spoločenskom dianí. Verím, že budú
prichádzať s inšpiratívnymi nápadmi a že
spoločne posunieme Tepličku opäť ďalej.
Všetkým novozvoleným poslancom srdečne gratulujem a teším sa na spoločnom plnení výziev, ktoré na nás čakajú.
Ďakujeme za rozhovor. Držíme palce, aby všetko najlepšie dopadlo. Hlavne, aby občania boli spokojní, že si zvolili
správnych ľudí do vedenia obecného zastupiteľstva a predovšetkým želáme veľa
energie do nových plánov.
Text: Ing. Viera Majerčíková
Foto: vizualizácie
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SPOZNÁVAJME NAŠICH RODÁKOV
DOC. PHDR. ANTON MARKUŠ CSC.

N

arodil sa 15. mája 1925 v Tepličke
nad Váhom ako prvorodený syn
z piatich súrodencov, manželom Štefanovi Markušovi s manželkou Euláliou rodenou Mihálfy.
Dobré výsledky
v škole ho predurčovali pre ďalšie štúdium. Absolvoval Obecnú školu v Tepličke nad Váhom,
gymnázium v Žiline a po jeho
skončení nastúpil
na právnickú fakultu v Bratislave. Po prvom semestri však prestúpil na VŠ sociálnu a politickú v Prahe, kde študoval v rokoch 1945 – 1949. Internú ašpirantúru absolvoval v rokoch 1962 – 1965 v Moskve
na Akadémii spoločenských vied, jeho
špecializáciou boli dejiny literatúry. Titul docent získal na Vysokej škole múzických umení, kde v sedemdesiatych rokoch prednášal všeobecnú estetiku.

Po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1949 nastúpil na vyše dvojročnú základnú vojenskú službu. Ešte
vo vojenskej rovnošate sa v posledných dňoch služby v roku 1952 oženil.
S manželkou Júliou sa im v roku 1953
narodil jediný syn Anton. V tom čase
už s novou rodinou býval v Bratislave,
kde nastúpil do svojho prvého zamestnania na vtedajšom Zbore povereníkov.
Neskôr pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Pravda. Po troch rokoch ašpirantúry pracoval najskôr v ústrednom
aparáte vtedajšej komunistickej strany Slovenska. Pre neobvyklé názory ho
najskôr poslali robiť referenta do populárno-vzdelávacej inštitúcie vtedajšej
Socialistickej Akadémie Slovenska, neskôr uznali jeho schopnosti i vzdelanie
a od roku 1971 až do odchodu do dôchodku v roku 1988 pôsobil ako riaditeľ vtedajšieho významného slovenského knižného vydavateľstva Tatran. Bolo
to najkrajšie obdobie jeho profesionálneho života. Tešil sa z každého výtlačku novej peknej knihy, ktoré vydavateľ-

stvo vydalo. Publikovanie niektorých
kníh bolo treba priam vybojovať, predovšetkým preklady západných autorov v edícii Knižnica svetovej literatúry
alebo preklady dejín umenia. Vydanie
krásnych nových kníh niekedy spolu
s ich autormi, spisovateľmi a básnikmi
aj primerane oslávili.

naša minuloročná strieborná Lenka Tavačová s časom 20:27, s priemerným časom 04:26 a tretie miesto prvýkrát súťažiaca Michaela Dománeková, s časom
20:48, s priemerom 04:31.

Každá účastníčka dokázala, že športovať
sa dá aj s eleganciou. Každá jedna si odniesla svoju vlastnú účastnícku medailu.
Ďakujeme veľmi pekne partnerským obciam Tepličke nad Váhom a Nededzi, pánom starostom, pánovi farárovi a fanúšikom za finančnú a morálnu podporu
a symbolicky “Športu zdar!“.

Počas svojho zmysluplného a plodného
života sa venoval riadiacej, publikačnej,
vedeckej, pedagogickej, prekladateľskej
činnosti a v súkromí sa nevyhýbal žiadnej práci okolo rodinného domu.
Miloval svoju rodinu, veľmi sa tešil z jediného vnuka a dvoch malých pravnúčat.
Dosť často navštevoval i svojich blízkych
v rodnej obci.
Zomrel vo veku 87 rokov, 23. júna 2012.

Text: Edita Staňová
Foto: archív rodiny Staňovej

ŠPORT V OBCI
JESENNÝ BEH ŽIEN

T

ohtoročný obľúbený Jesenný beh
žien (14.10.) je za nami. Bol opäť
pohodový a pre tento ročník aj veľmi
úspešný! Zažili sme krásne babsko-letné
poobedie pri príjemnom stretnutí s krásnymi bežkyňami. Tento rok sa štartovalo z Tepličky nad Váhom, na trati v celkovej dĺžke 4.6 km. Bolo pre nás prekvapením, keď prvenstvo si obhájila prvýkrát súťažiaca Anna Lacko, s časom
20:07 a priemerným časom na km krásnych 04:22. Druhé miesto opäť obhájila

Tento rok sme si spríjemnili čakanie
na maminky aj skúšobnou kategóriou
pre deti. Absolvovali jeden okruh okolo
parku na Nám. sv. Floriána. Takže o rok
možno rozšírime súťaž o novú kategóriu
pre deti.

Text: Mgr. Barbora Hreusová
a Silvia Ďungelová
Foto: Ľubomír Hreus
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FUTBALOVÝ ODDIEL OFK TEPLIÈKA NAD VÁHOM

U

končenie jesennej časti súťaže r. 2018/2019
jednotlivých mužstiev-prehľad tabuľky.

Muži „A“ IV.Liga Sever SSFZ pod vedením trénera Jozefa Bugalu:
Tabuľka jeseň 2018/2019
Miesto
3

Klub

Z

V

R

P

Skóre

body

+-

OFK Teplička nad Váhom

12

6

1

5

18:13

19

1

Zhodnotenie trénera:
Mužstvo sa obmenilo, do kádra prišli domáci a starší skúsenejší hráči. Letná príprava bola krátka, mužstvo nebolo zohraté, ale určitú kvalitu malo. Začiatok

sezóny nám výsledkovo a herne nevyšiel
podľa predstáv. Začali sme sa zlepšovať
od zápasu k zápasu, čím sa nám podarilo
dostať do strednej časti tabuľky. Mužstvo
bolo ku koncu sezóny zohraté, malo dob-

rú formu, čoho výsledkom bolo, že sme
získali plusové body. Škoda, že sezóna
je krátka, lebo výkon mužstva gradoval
a určite by sme mali viac bodov a odzrkadlilo by sa to aj na postavení v tabuľke.
Radi by sme v jarnej časti sezóny doplnili
mužstvo 3-4 hráčmi, aby sme mohli bojovať o prvé priečky v tabuľke. Ďakujeme
všetkým za ich podporu, ktorí nám pomáhali a povzbudzovali.

Muži „B“ II.triedy OBFZZA pod vedením trénera Michal Smidu
Tabuľka jeseň 2018/2019
Miesto
13

Klub

Z

V

R

P

Skóre

body

+-

OFK Teplička nad Váhom

12

3

2

8

16:38

11

-10

Zhodnotenie trénera:
Aj vzhľadom na to, aký bol začiatok sezóny ťažký, sa nám v priebehu jesennej
časti podarilo skonsolidovať mužstvo,
ktoré ukázalo potenciál do budúcnosti.

Paradoxne sme vedeli odohrať lepší
a krajší futbal proti „papierovo“ silnejším
súperom, no nevedeli sme to nadviazať na
zápasy z vonkajšieho prostredia. Veríme,
že kvalitnou a poctivou zimnou prípra-

vou sa nám podarí ukázať fanúšikom, že aj
v 2. triede sa vie hrať pekný futbal. Ďakujeme všetkým, ktorí nás neprestali podporovať a našli si cestu na naše zápasy.

Dorast U 19 IV.liga sever A pod vedením trénera Iva Kozáka:
Tabuľka jeseň 2018/2019
Miesto
11

Klub

Z

V

R

P

Skóre

body

+-

OFK Teplička nad Váhom

13

4

0

9

25:36

12

-9

Zhodnotenie trénera:
Po ročnej absencií dorasteneckého družstva vo futbalových súťažiach, bolo mužstvo prihlásené do IV. Ligy sever skupiny A. Tím bol novo poskladaný z hráčov, ktorí boli na hosťovaniach v iných
kluboch, ale hlavne z hráčov, ktorí rok
nehrali, a tiež z chlapcov, ktorí prešli zo
žiackej kategórie. Slabšia zohratosť, ab-
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sencia skúseností z dorasteneckej kategórie, užší káder, sa podpísali pod
11. miesto po jesennej časti. Pozitívom
a prísľubom do odvetnej časti a ďalších
sezón, je poctivý prístup v tréningovom
procese, disciplína, chcenie chalanov napredovať, a tiež nízky vekový priemer –
všetci hráči môžu pôsobiť v dorasteneckom futbale aj v budúcej sezóne. Tiež

sa postupne do kádra snažíme zapracovať chlapcov, ktorí túto sezónu končia
v kategórií starších žiakov, čím chceme
dosiahnuť ich plynulejší prechod. Väčšia zohratosť tímu, rastúca konkurencia
v mužstve, zlepšujúca sa výkonnosť v tréningu, a aj majstrovských zápasoch je
prísľubom, že mužstvo postupne začne aj
výsledkovo napredovať.

Teplièky nad Váhom

Starší žiaci U 15III.liga Skupina „A“ pod vedením trénera Vladimíra Ondráša:
Tabuľka jeseň 2018/2019
Miesto

Klub

Z

V

R

P

Skóre

body

3

OFK Teplička nad Váhom

13

7

2

4

38:18

23

Zhodnotenie trénera:
Po problémoch so zložením kádra na jeseň 2018, sa nám podarilo na poslednú
chvíľu doplniť mužstvo o troch hráčov –
Staník, Vajčovec a Tóth, ktorí vhodne doplnili mužstvo a boli prínosom.

Po slušných výkonoch sme obsadili pekné 3. miesto. Strelecky sa darilo najmä
M. Poljakovi 6 gólov, Dudusovi 6 gólov,
Tóthovi 7 gólov, S. Gajdošíkovi 8 gólov.
Snažíme sa preferovať kombinačný futbal, čo sa nám s časti aj darilo. Opora-

mi mužstva boli M. Poljak a S. Gajdošík,
ktorí vypomohli aj dorastu v niektorých
zápasoch, ale musím pochváliť všetkých
chlapcov, lebo každý jeden vydal v zápasoch zo seba maximum a pričinil sa o jesenné tretie miesto.

Mladší žiaci U 13III.ligaskupinaˇ“A“ pod vedením trénera Matúša Hrošovského:
Tabuľka jeseň 2018/2019
Miesto

Klub

Z

V

R

P

Skóre

body

14

OFK Teplička nad Váhom

13

2

1

10

22:73

-14

Zhodnotenie trénera:
Chcem poďakovať všetkým chlapcom,
ktorí chodili na tréningy a zápasy, snažili
sa robiť veci, ktoré som im hovoril a tréno-

val s nimi. Výsledkovo sa nám moc nedarilo, ale herne si myslím, že máme na vrchné
priečky v tabuľke, aj keď v tejto kategórií sa

na výsledky nehrá. Chlapci sa učia hrať futbal, to je hlavné. Na jar sa určite presadíme
aj výsledkovo. Ďakujem všetkým.

Prípravka: turnajové zápasy
Mužstvo prípraviek vedie tréner Ivo Kozák a Juraj Maliňák
Kategória prípraviek U 11 a U 9 sa stretávajú na tréningoch na novovybudovanej
umelej tráve alebo v telocvični.

Chlapci-prípravkári U11 odohrali na
jeseň turnajove zápasy pod záštitou ObFzZa v skupine s mužstvami: FK Bánová,
OŠK Rosina, ŠK Juventus Žilina a OFK
Terchová
Zúčastnili sa aj:

Chlapci ročníka 2008 a nižšie sa stretli
na turnaji pod záštitou ObFzZa (10.10.)
vo futbalovej aréne Korňa. V skupine „C“
sa chlapci stretli postupne s : FŠ Juventus
Žilina, TJ Fatran Varín, TJ Rajecké Teplice, Baník Stráňavy a OŠK Rosina.
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Nezabudnuteľný zážitok s prekrásneho
areálu a množstva skúsenosti si chlapci
odniesli z tohto turnaja.
Chlapci ročníka 2010 a nižšie sa stretli
na turnaji pod záštitou SFZ pod heslom
„Bavíme sa futbalom“ (21.11.) vo futbalovej aréne Korňa, kde si zahrali v skupine D s mužstvami: JanočkoAcademy Košice, Dolný Kubín, SFC Kalinkovo.
V skupine len o skóre obsadili 4. miesto,
dokonca mohli hrať v skupine 1-6, ale
napokon hrali o konečné umiestnenie
13. -16. miesto s výsledkom:
OFK Teplička nad Váhom : FK Belá 2:1
OFK Teplička nad Váhom : Slovenský
Grob 0:4
OFK Teplička nad Váhom : FK Varín 0:0
Nakoniec chlapi skončili so 4 bodmi na
14. mieste a odniesli si prekrásny a nezabudnuteľný zážitok s priebehu celého
turnaja.
Dúfame, že takýchto zážitkov bude
v priebehu nasledovných období viac
a vďaka patrí trénerom za ich trpezlivosť,
či už na tréningoch alebo samotných súťažiach.

ZHODNOTENIE VEDENIA OFK:
Po skončení jesennej časti ročníku
2018/19 sme zhodnotili jednotlivé mužstvá na výbore OFK. Najlepších hráčov
vyhodnotíme na pripravovanej členskej
schôdzi.
Po dvanástich mesiacoch od zvolenia nového výboru OZ OFK sa nám konečne
podarilo spojiť a skĺbiť všetky kluby ako
jeden celok. Podarilo sa nám prihlásiť do
súťaže dorastencov U 19 a hlavne uspokojiť futbalistov a fanúšikov, kde dochádza konečne k pochopeniu a povzbudzovaniu aj od fanúšikov a aj jednotlivých
hráčov. „Toto je podľa mňa najkrajší
úspech za môjho pôsobenia od zvolenia
na jeseň r.2017“ – hodnotí Milan Janči,
predseda OFK.
Už sa aj zdá, že pribúda aj fanúšikov na
jednotlivých zápasoch, ale nesmieme zabudnúť, že prídu, keď ich budeme baviť
peknou hrou a spríjemnením v prekrásnom areáli. Stále si však myslíme, že futbal ako šport pre mladých má v Tepličke
nad Váhom veľký potenciál a je na škodu
celej obce, keď je na okraji záujmu rodičov a potom i detí, či mládeže. Podarilo
sa nám aj finančne konsolidovať futbalový klub, vybaviť hráčov potrebnými tréningovými pomôckami aj osobnými po-

trebami na šport, hrá sa na krásnom štadióne, perfektnej novej tréningovej ploche s umelou trávou. Náš štadión, vďaka
prístupu vedenia obce, nám môže kde kto,
aj z väčších obcí a aj miest, závidieť. Ale
konštatujeme, že záujem o futbal nezodpovedá týmto vytvoreným podmienkam.
Treba pritom pripomenúť, že pre hráčov
a ich rodičov je táto aktivita bez poplatkov
voči klubu. Túto tému chceme v najbližšom čase poriadne prekopať. Máme ideu,
že rodičia i dospelí hráči by mali byť členmi občianskeho združenia, aby mali väčší
záujem riešiť naše spoločné problémy pri
výchove kvalitných mladých futbalistov.
Tieto obecné noviny dostanete do domácnosti až po výročnej členskej
schôdze, (8.12.), pričom veríme, že začne
ďalšiu etapu konsolidácie klubu.
Prajeme Vám v mene celého výboru
OFK krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa úspechov v nastávajúcom roku
2019, ale hlavne veľa športových zážitkov s teplickými mužstvami.
Veríme, že budete s nami spokojní a tešíme sa na stretnutie s vami na futbalovom štadióne.
Výbor OFK
Foto: Ing. Ján Mintál

SPOLKY A ZDRUŽENIA
ÈINNOSŤ MIESTNEHO KLUBU ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ZA 2. POLROK 2018
zjavením Panny Márie, veriaci nazývajú
„Medjugorie na Slovensku“. Nachádza sa
v horách, v krásnom prírodnom prostredí, kde stojí čarovný kostol a vládne nesmierny pokoj. Na spiatočnej ceste sme
navštívili ešte moderný Thermal park
Vrbov. Je obľúbeným miestom všetkých
nadšencov geotermálnych kúpalísk. Napriek tomu, že sa areál nachádza pod holým nebom a počasie bolo nestále, komplex bazénov a služieb nám poskytol na
pár hodín relax v peknom prostredí. Zážitky boli silnejšie než únava.

V

dňoch 16. až 23. júna 2018 členovia
Miestneho klubu oddychovali v prímorskom stredisku Lignanano Sabbiadoro. Káva, raňajky a ranné slnko nás vyhnalo na plytké pieskové pláže. Bezstarostné
dni nám vypĺňali fakultatívne výlety na
Mušličkový ostrov, ostrov Grado a výlet
do svetoznámych Benátok. Oddychom
naplnené večerné dni sme strávili potulkami moderným mestom. Pobyt mal len
jednu chybu. Posledný, rozlúčkový večer
narušil naše zaujímavé diskusie silný vie-
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tor a neskorší dážď s hromami a bleskami.
Ráno sme vstali trochu v rozpakoch. Nevedeli sme, či to je daždivým ránom, alebo s rozlúčkou na pláži s bezstarostnými
slnečnými dňami. ĎAKUJEME TALIANSKO za to, čo si nám ukázalo.
Foto: Ing. Gabriela Oroszová
Dňa 28. júna 2018 sa členovia zúčastnili jednodňového výletu v Litmanovej. Pútnické miesto Litmanová, známe

Foto: pútnické miesto,
Zdroj: archív farnosti
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V miestnom Športklube sa dňa 13. 10.
2018 konalo stretnutie Miestneho klubu zdravotne postihnutých, ktorí si pripomenuli Október – Mesiac úcty k starším. O zaujímavý program sa postarali
žiaci zo Základnej školy v Tepličke nad Váhom, žiaci z Centra voľného času a Folklórna spevácka skupina Straník. Spoločné posedenie pokračovalo voľnou zábavou.
Foto: Ing. Sláva Džuňová

V dňoch od 29. júla do 04. augusta 2018
sa členovia klubu zúčastnili výletu v južnej časti Turca, priamo v srdci Slovenska,
v Turčianskych Tepliciach. Všetkých lákalo kúpanie sa v termálnej minerálnej

vode, ktorá je zdraviu prospešná. Využili
fakultatívne výlety do blízkeho malebného okolia. Dlhé večery si spríjemnili zábavným programom.

V predvianočnom období sme navštívili Vianočnú Prahu, ktorá aj tento rok ponúkala návštevníkom mnoho vianočných
trhov, kde to rozvoniavalo po medovníkoch, vianočnom punči, či rôznych dobrotách. Atmosféra bola úžasná, unavení
s dobrým pocitom sme sa vracali naspäť
domov v neskorých nočných hodinách.
Text: Helena Ďungelová

ÈINNOSŤ FOLKLÓRNEJ SKUPINY STRANÍK ZA 2. POLROK 2018

F

Sk Straník bola účastníkom podujatia s názvom „Memorial MUDr. Vladimíra Harineka“ – pomenovaný podľa záchranára, ktorý tragicky zahynul počas služby pri leteckej havárií, ktorý zorganizoval Slovenský Červený kríž. Podujatie sa konalo 23. júna 2018 v Žiline. Prezentovali sa nielen ako speváci a hudobníci, ale ponúkali aj upečené domáce koláče. Keďže sa veľmi rýchlo míňali, musela ich dopĺňať naša členka výboru Zuzka Mintálová aj s detskými pomocníkmi.

Všetkým veľmi chutilo, o čom svedčia aj
zápisy v našej kronike. Súťažiaci – záchranári z ČK Košice nám napísali: ,,Svojim
nádherným vystúpením ste nám dodali síl
a energie v zachraňovaní životov. Ste veľmi šikovní a talentovaní. Ďakujeme vám
za povzbudenie na srdiečku!“ Záchranári
zo SČK Rimavská Sobota sa o našich koláčoch vyjadrili, že boli ako od starkej.

Okrem hore uvedenej akcie sme boli súčasťou obecných akcií: Obecné slávnosti,
Svätomartinský jarmok ako aj v Kostole
sv. Martina v našej obci. Prezentovali sme
sa aj na ustanovujúcom Obecnom zastupiteľstve v našej obci (6.12.). Boli sme pozvaní (12.12.) spoločnosťou MY, aby sme
v spolupráci so Spolkom Živena zaspievali
vianočné piesne pri vianočnom stromčeku na Hlinkovom námestí v Žiline.

Sme veľmi radi, že aj takouto formou sme
mohli prezentovať našu obec.

Text: Ľudmila Gulášová

ÈINNOSŤ MIESTNEHO SPOLKU ÈERVENÉHO KRÍŽA ZA 2. POLROK 2018
lienku podporilo 33 darcov. Niektorí prišli po prvýkrát, iní kvapku krvi darovali už viackrát. Za to im patrí veľká VĎAKA. Členovia MsČK pre všetkých darcov
pripravili malé občerstvenie a zároveň
boli pozvaní na posedenie pri guláši, ktorý sa podával na ďalší deň na futbalovom
ihrisku v našej obci. Všetkým, ktorí podporili dobrú vec patrí veľké poďakovanie.
Budeme radi, ak sa zídeme aj budúci rok.
Koncom mája sme navštívili v domácnostiach starých a chorých členov, ktorých sme potešili balíčkami ovocia
a sladkosťami.
V sobotu pre návštevníkov Obecných slávností naši členovia uvarili chutný guláš.

V

priestoroch Obecného domu sa
konala 18.mája 2018 akcia „Odber krvi“ pre dobrovoľných darcov krvi
a členov Miestneho spolku Červeného
kríža Tepličky nad Váhom. Dobrú myš-

Začiatkom septembra pri príležitostí
Dňa sv. Huberta sme navštívili Múzeum
vo Svätom Antone. Konali sa tu celoslovenské poľovnícke slávnosti, v rámci kto-

rých bol aj XX. ročník Majstrovstiev Európy vo vábení jeleňa. Po obhliadke a občerstvení sme sa zúčastnili pobytu v termálnej vode v Kováčovej. Počasie nám
prialo a s novými zážitkami a príjemnými
pocitmi sme sa vrátili domov.
V mesiaci október sme dostali od územného Spolku Červený kríž štyri veľké potravinové balíky, ktoré sme prerozdelili šiestim rodinám ako pomoc v hmotnej núdzi.
Členovia Červeného kríža poskytovali
zdravotnú službu počas Medzinárodného dňa detí, na Obecných slávnostiach
a Svätomartinskom jarmoku.
Text: Ľudmila Gulášová
Foto: Ing. Viera Majerčíková,
Mgr. Zuzana Mráziková
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ÈINNOSŤ KLUBU DÔCHODCOV PRI OCÚ V TEPLIÈKE NAD VÁHOM ZA 2. POLROK 2018

K

lub dôchodcov uskutočnil niekoľko
akcií v 2. polroku 2018.

21. júla 2018 - posedenie pri guláši na
ihrisku, ktoré pripravili členovia KD
spolu s vynikajúcimi kuchármi: Jozefom Klottonom a Jarolímom Mintálom.
K dobrej nálade prispelo aj krásne počasie a harmonikár Vladimír Martinček.
Júl a august boli v znamení Obecných
slávnosti v Tepličke nad Váhom. Dôchodcovia pripravili výstavu ručných
prác pod názvom „Teplička v minulosti a v súčasnosti“. Výstavu nainštalovala Stanka Trnovcová. Jej súčasťou boli aj
ukážky remeselníckych prác - šité šperky,
paličkovanie a zdobenie perníkov. Zdobenie perníkov si vyskúšali nielen deti,
ale aj dospelí.
6. septembra 2018 sme sa zúčastnili výletu Dolný Kubín - Oravice. Navštívili sme
Bibliotéku Čaplovičianu, Literárne múzeum P.O.Hviezdoslava a Florinov dom.
Plní nových poznatkov a vedomostí sme
sa premiestnili do Tvrdošína a potom do
Aquaparku Oravice.
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26. septembra 2018 prednášala pani Gálisová na tému “Senior - ako sa nestať obeťou”. Oboznámila nás s koncepciou ochrany seniorov, hovorila o častom zneužívaní
starších ľudí prostredníctvom predajných
akcií. Podvodníci často telefonujú, chcú sa
dostať do domu seniorov, a tak ich obrať
o peniaze. Spomínala týranie starších v rodinách, ale aj v niektorých zariadeniach
pre seniorov. Musíme si uvedomiť, že každý z nás je dôležitý. Podľa slov Jána Pavla
II.: „Starí ľudia sú ako korene stromov, bez
ktorých tieto nevedia žiť.“
30. septembra až 6. októbra 2018 sa
naši dôchodcovia zúčastnili rekreačného
pobytu v Ľubovnianskych Kúpeľoch, kde
spoznávali krásy Spiša a Šariša.
O živote a zvykoch v USA nám porozprávala pani Gajdošová Mirka, riaditeľka
JŠ v Žiline dňa 24.10.2018. Američania
sú veľmi nábožní, kladú dôraz na osobnú slobodu a zodpovednosť, sú veľmi
hrdí na svoju vlasť. Ich najväčším sviatkom je Deň vďakyvzdania, ktorý oslavujú posledný štvrtok v mesiaci november. Do besedy sa zapájali aj naši členo-

via klubu. Rozprávali svoje postrehy zo
života v USA.
7.11. 2018 sme navštívili Budatínsky
hrad. Dozvedeli sme sa o histórií hradu, o živote šľachtických rodov Suňogovcov a Čakiovcov. Potešilo nás, že aj náš
hrad dostáva novú tvár a je zo dňa na deň
krajší. Vyjadrili sme nádej, že aj slovenské pamiatky povstanú z popola a stanú
sa pýchou našej krajiny.
Mesiac úcty k starším sme oslávili
23.11.2018. Prítomných potešili vystúpenia Teplických slávikov a ľudové piesne FS Straník.
Navštívil nás aj Mikuláš a so starým rokom 2018 sme sa rozlúčili v Obecnom
dome v Tepličke nad Váhom.
Stretávame sa každú stredu v popoludňajších hodinách v Obecnom dome. Boli
by sme radi, keby si viacerí našli čas na
spoločné stretnutie pri čaji, káve a na posedenie s priateľmi.
Text: Mgr. Kamila Dubovická
Foto: Irena Poljaková
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REVITALIZÁCIA KAŠTIE¼A TEPLIÈKA NAD VÁHOM
PRÍRODA V KAŠTIELI

V

priestoroch severozápadnej veži
Kaštieľa bola v auguste počas Obecných slávností sprístupnená zoologická
výstava Považského múzea v Žiline. Výstavu s názvom „Prírodné zaujímavosti z ríše zvierat tepličianskeho chotára“ pripravilo občianske združenie Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom
v spolupráci s Považským múzeom v Žiline a obcou Teplička nad Váhom. Výstavu inštaloval RNDr. Ladislav Hlôška,
PhD., zoológ Považského múzea v Žiline,
s ktorým obec spolupracovala pri príprave knihy k 750. výročiu prvej písomnej
zmienky o obci. K samotnej realizácii výstavy výrazne prispelo občianske združenie. Spoločne vymysleli aj program, zameraný hlavne pre žiakov miestnych základných škôl, detí materskej školy, ako
aj žiakov zo susedných obcí.

že Považské múzeum v Žiline je aj výskumným pracoviskom, ktoré sa venuje dlhoročne výskumu vtákov a cicavcov

priamo v teréne. Besied sa zúčastnilo približne 200 žiakov I. stupňa a deti materskej školy obce Teplička nad Váhom.

V mesiaci november sa realizovala séria
prednášok spojených s projekciou originálnych videozáznamov z terénu, keď-
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V sobotu 24. novembra v priestoroch
kaštieľa si 30 detí s rodičmi a učiteľmi zo
základnej školy Košeca (okres Ilava) prezrelo výstavu vtákov a zvierat spojenú aj
s odborným výkladom o histórii kaštieľa.
V spolupráci s obecnou knižnicou, združenie sprístupnilo výstavu mladým čitateľom knižnice pri organizovaní besedy
„Les ukrytý v knihe“. Výstava bola určená predovšetkým školám, priblížila formou priestorovej inštalácie prostredie,
v ktorom žijú vtáky a cicavce v blízkom
okolí obce. Realistické, vizuálne zobrazenie vystavených exponátov bolo doplnené hlasovými prejavmi niektorých vtákov a cicavcov.
Komorné koncerty vážnej hudby odzneli
v auguste pri príležitosti Obecných slávností a v decembri, v čase adventu.
Text a foto: Ing. Beáta Kasajová

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.“
Sedí blondínka na kraji Dunaja a plače. Prí-

de 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.“

Sedia dvaja kamaráti pri pive a jeden hovorí:
„Vieš, aký je rozdiel medzi pivom a svokrou?“
„Nie, neviem.“
„Bez piva sa nedá žiť!“
Pani učiteľka sa pýta v škole detí.
„Deti, čo robíte doma, keď vypnú prúd?“
Janko sa postaví a odpovie:
„Zapálime sviečky a pozeráme televízor.“
„Ocko, čo je toto za ovocie?“
„To sú čierne ríbezle.“
„A prečo sú červené?“
„No, lebo sú ešte zelené.“
„Tak som prišiel na to, že papier na výplatné pásky sa vyrába z cibule. Kedykoľvek sa na tú moju pozriem, mám slzy
v očiach!“
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