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imoriadne ocenenie v Literárno –
výtvarnej súťaže žiakov základných
a materských škôl získali žiaci 7. ročníka
Základnej školy SNP zo Strečna za umeleckú
reprodukciu obrazu Žofie Bosniakovej.

ÏALEJ SA DOÈÍTATE
Spomienková slávnosť
- 370. výročie úmrtia
Žofie Bosniakovej
IV. Benefičný ples ukončil
fašiangovú sezónu
Folklórna skupina Straník
oslavuje 20 rokov založenia
Mirgová a Jaroš
si podmanili publikum
Šachový turnaj plný prekvapení
Slabá zima ovplyvnila
lyžiarsku sezónu
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PRÍHOVOR

STAROSTU OBCE
Milí občania,

T

eším sa, že vás môžem osloviť pri
príležitosti ďalšieho vydania Obecných novín. Je najkrajšie obdobie roka.
Jar prináša príjemné dni, ktoré v nás
prebúdzajú chuť rozbiehať nové veci.
Tohtoročné plány, ktoré máme v súvislosti s rozvojom obce Teplička nad
Váhom, sú nemalé. Rád by som spomenul aspoň niektoré z nich. Lávka pre peších a cyklistov vyrieši komplikovaný
a nebezpečný prístup k vodnému dielu, ktorý nám už dlho znepríjemňuje život. Nadviaže na ňu chodník pre peších
a cyklistov, takže sa bezpečne dostanete
až k hydrouzlu a k cyklotrase, ktorá vedie z Budatína do Strečna. Ďalšou dôležitou úlohou je regulácia dedinského
potoka v dĺžke 2,22 km. Regulovaný potok nás bude chrániť pred 50 ročnou vodou. V rámci zvýšenia bezpečnosti obyvateľov našej obce chceme v tomto roku
realizovať aj rekonštrukciu verejného
osvetlenia. Verím, že všetky plány, s cieľom opäť zvýšiť kvalitu vášho života, sa
nám podarí úspešne uskutočniť.
Naša obec je ako životaschopný a činorodý organizmus, v ktorom pulzuje
život. O tom, že tu žijú aktívni a zanietení občania svedčí množstvo aktivít,
ktoré sa konajú pod vedením viacerých
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CHVÁLIME A KARHÁME
organizácií a spolkov. Väčšina z nich má
dlhoročnú tradíciu, ale som rád, že vznikajú aj nové, často na podnet mladých
ľudí. Ich činnosť je aj pre mňa povzbudením a inšpiráciou. V uplynulých mesiacoch sa v miestnych organizáciách
uskutočnili výročné stretnutia, na ktoré
som rád prijal pozvania. Sú to vždy príjemné a milé spoločenské udalosti, ktorým usporiadatelia venujú patričnú pozornosť. Konajú sa v priateľskej atmosfére. Ľudia si radi vypočujú vyhodnotenie predchádzajúceho roka a dozvedia sa
plány na rok nadchádzajúci. Teší ma, že
jednotlivé spolky a organizácie navzájom
spolupracujú a vymieňajú si skúsenosti.
Zároveň sú oporným článkom pri usporadúvaní kultúrnych a spoločenských
akcií v našej obci. Inak tomu nebolo ani
pri spomienkovej slávnosti, ktorá sa konala pri príležitosti 370. výročia úmrtia
Žofie Bosniakovej. Počas osláv sa aktívne
venovali hosťom zo Šurian a zo Strečna,
čím prispeli k dôstojnému priebehu tejto
významnej udalosti. Patrí im za to moje
úprimné poďakovanie.
Obecné noviny dostávate do rúk v období, keď oslavujeme Deň matiek. Dovoľte mi, drahé mamy, staré mamy i prastaré mamy, aby som vám zablahoželal pri
príležitosti tohto krásneho sviatku. Prajem vám, aby láska, ktorú ste dali a dávate svojim deťom, bola vždy opätovaná.
Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

PRÍJMY Z DANE Z NEHNUTE¼NOSTÍ

D

aň z nehnuteľností tvorí významnú príjmovú časť rozpočtu obce.
Okrem dane z nehnuteľností obec vyberá dane za psov, poplatok za komunálny
odpad, daň za ubytovanie a správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch.
Najvýraznejšou daňou, čo sa týka počtu daňovníkov a výšky dane, je daň z nehnuteľností. Počet daňovníkov dane
z nehnuteľností narastá hlavne v dôsledku predaja a nákupu pozemkov, domov
a bytov. Dane od fyzických osôb, ktorých evidujeme 1324 predstavujú za rok
2013 čiastku 50 131,65 €. Oveľa významnejšiu skupinu tvoria dane od právnických osôb, ktorých je 47. Daň za rok
2013 predstavovala sumu 785 961,53 €,
pričom najväčší podiel na dani zaplatila spoločnosť KiaMotors Slovakia, s.r.o.
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Dane z nehnuteľností tvoria príjmy rozpočtu obce, ktorý bol na rok 2014 schválený Obecným zastupiteľstvom dňa
11. 12. 2013 na svojom 8. zasadnutí a uverejnený je na webovej stránke obce. Čo
sa týka neplatičov dane z nehnuteľností,
môžeme konštatovať, že sú to ojedinelé prípady, ktoré riešime právnou cestou.
Text:
T
Te
Eva Hudecová

MUDr. MARTA JANDÁKOVÁ: ZDRAVOTNÉ STREDISKO JE PROSTREDIE,
V KTOROM TRÁVIM NAJVIAC DENNÉHO ÈASU

Chválime
Pochvalu si zaslúžia všetci, ktorí sa zapojili do zberu drevnej hmoty – konárov, ktorý obec zorganizovala vrámci jarnej údržby zelene. Aj toto je spôsob ako
čo najviac eliminovať pálenie konárov na
záhradách, ktoré má za následok nemalé
zaťaženie pre životné prostredie a zdravie ľudí.
Karháme
Je to možné? Žeby zase?
Ktosi nám zas kradne koše.
Keď nekradne tak ich láme,
čo nedoláme, skončí v tráve.
Aký to má asi dopad,
keď ničíme koše na triedený odpad?
Zamyslime sa vážení,
a spravme zmeny v našom myslení.
Poďme deťom príkladom,
veď obec je ako náš vlastný dom.
Poriadok všade musí byť,
kto by chcel vandalom vo vlastnom
dome byť?
Ďakujeme
Poďakovanie patrí našim občanom za ich
trpezlivosť pri vybavovaní administratívnych záležitostí na obecnom úrade, hlavne v hektickom období na začiatku roka.

NAJBLIŽŠIE
PRIPRAVOVANÉ AKCIE,
NA KTORÉ VÁS SRDEÈNE
POZÝVAME:
• 2.6.2014 – Detské obecné zastupiteľstvo
• 21.6.2014 – Pohár starostu obce v malom futbale
• Jún 2014 – Majstrovstvá Slovenska
v cestnej cyklistike
• Jún 2014 – Cyklistické preteky pre deti
• 5.7. 2014 – 18. ročník Futbalového
turnaja Tepličiek Slovenska – uskutoční sa v obci Tepličky, okr. Hlohovec
• 16. 7. 2014 – Stanový tábor pre žiakov
• 26.7.2014 – Futbalový turnaj obcí Teplička n/V, Nededza, Gbeľany a Mojš
• August 2014 – Medzinárodné cyklistické etapové preteky juniorov „Cena
Slovenska“
• 15. – 17. 8. 2014 – Obecné slávnosti
v Tepličke nad Váhom
• 29.8.2014 –Výročie SNP – kladenie vencov pri pamätníku na Nám.
sv. Floriána
• 20.9.2014 – Jesenný beh obcí Nededza a Teplička nad Váhom – preteky
v behu na 4 km

B

udova Zdravotného strediska slúži obci a jej obyvateľom už od roku
1965. Čas a desiatky návštev pacientov
denne sa podpísal pod jej stav. Postupne
začala obec s udržiavacím prácami a to
výmenou plastových okien a zateplením
celej budovy. V roku 2011 sa pokračovalo opravou sociálnych zariadení pre personál, vymaľovaním chodieb, výmenou
dlažby a zábradlí na schodisku. V nasledujúcom roku sa rekonštruovala zubná
ambulancia spolu s čakárňou a vymenili sa dvere na 1. poschodí.
Jednou z ambulancií v stredisku je pediatrická ambulancia, kde pôsobí praktická lekárka pre deti a dorast MUDr.
Marta Jandáková, ktorú sme požiadali
o krátky rozhovor.

Minulý rok sa vykonala komplexná
údržba Zdravotného strediska, pociťujete to ako pozitívnu zmenu?
Teší ma, že som sa dožila komplexnej
zmeny nášho Zdravotného strediska,
ktorú čiastočne začalo už predchádzajúce vedenie obce, ale maximum bolo urobené až v tomto čase pod vedením pána
starostu Ing. Viliam Mrázika, za čo si
ho veľmi vážim. Poďakovanie patrí tiežvšetkým jeho spolupracovníkom a predstaviteľom obce. Je príjemné hneď ráno
začať pracovať s pocitom, že prostredie,
v ktorom trávim najviac svojho denného času je v rámci možnosti upravené
a že so svojimi požiadavkami sa môžem
bez obáv obrátiť na vedenie obce, ktoré je
maximálne ústretové.

kašeľ a pod. Berieme to ako samozrejmosť. Práve očkovaním vďačíme za výrazne zníženie detskej chorobnosti, zdravotných komplikácií a úmrtnosti. Očkovaním ochorenie „držíme pod kontrolou“, a preto sa vyskytuje len veľmi zriedka alebo vôbec. Takto sú pred ochorením
chránení aj tí, ktorí nemôžu byť zaočkovaní alebo nechcú byť zaočkovaní. Čím
viac ľudí je v spoločnosti zaočkovaných,
tým má ochorenie menšiu možnosť šíriť sa. Preto je nielen nesprávne, ale veľmi
nezodpovedné pristupovať k očkovaniu
ako k poškodeniu organizmu, zdravia.
Očkovanie je cielená preventívna ochrana zdravia a tak ho treba aj vnímať.

Zmena klímy ovplyvňuje počasie
aj u nás. Teplé zimy a horúce letá sa
Čo by ste chceli ešte vylepšiť zo strany podpisujú na zdravie našich občanov.
obce ako majiteľa budovy?
Keďže ide opäť dovolenková sezóna, čo
Ak by to bolo možné, aby celá budova by ste odporučili ako si chrániť zdravie
bola využívaná len pre zdravotné potre- v horúcich letných dňoch?
by miestnych občanov a ideálne by bolo V súvislosti so zmenami klimatických
postaviť úplne nové, moderné zdravotné podmienok došlo aj u nás k výskytu rôzstredisko s bezbariérovým prístupom, sa- nych chorôb nielen v určitom obdomostatným oddeleným vstupom len pre bí ako napríklad hnačkovité ochorenia
detských pacientov ... možno v budúcnos- v letnom období a v chladnejších mesiati, keď na to budú finančné prostriedky.
coch roku zase infekty dýchacích ciest.
V podstate sa s týmito chorobami stretávame počas ceÈím viac ¾udí je v spoloènosti zaoèkovaných,
Pred rokmi ste nastúpilého roka bez ohľadu na ročli v Tepličke ako detská lené obdobie. Nie je to len nátým má ochorenie menšiu možnosť šíriť sa.
kárka v pediatrickej amsledok zmeny klimatických
bulancii.
Poznajú
Vás
podmienok, má na to vplyv
už tri generácie, ktoré Vás považujú Poďme teraz trochu do štatistiky. Ako sa tiež náš životný štýl, migrácia ľudí, návza „našu“ pani doktorku. Ako sa Vám zmenila chorobnosť detí oproti predchá- števa veľkých obchodných centier, rôzne
v obci pracuje, ako sa medzi nami dzajúcim obdobiam? Je na zostupe?
kontakty s ľuďmi z iného prostredia.
cítite?
Čo sa týka zvýšenej chorobnosti, môžem My dospelí si musíme uvedomiť svoju
Vo vašej obci pracujem 35-ty rok, teší ma konštatovať, že za roky mojej pôsobnosti zodpovednosť za naše deti – novú genevaše konštatovanie, že ma už tri generá- došlo k ústupu infekčných ochorení, ale ráciu – našu budúcnosť. Je veľmi dobe, že
cie poznajú a považujú za „našu“ – svoju zvýšil sa počet ochorení dýchacích ciest, deťom môžeme dopriať zmenu prostrepani doktorku. Som tu od svojej mladosti ochorení na podklade alergie a tiež trá- dia, poznanie nového, ale treba si vždy
a prežila som tu najkrajšie roky svojho ži- viaceho traktu, ochorení kostného apará- uvedomiť, čo je pre dieťa vhodné z pohľavota. Pomenovanie „naša“ pani doktorka tu (zlé držanie tela, deformácia chrbtice), du na jeho vek, obranyschopnosť, či dovovnímam ako vyjadrenie úcty a poďako- poruchy zraku. Svoj podiel má na tom ži- lenku a zmena prostredia dieťaťu prospevanie za moju dlhoročnú prácu a starost- votné prostredie, náš životný štýl a dnes je, alebo si plníme len svoje životné sny.
livosti o najmladšiu generáciu a môžem dostup odborných vyšetrení a tým aj Vždy je nutné vopred si uvedomiť a prisi povedať, že tie roky strávené medzi presnejšie a skoršie stanovenie diagnózy.
spôsobiť sa podmienkam, ktoré sú iné
vami neboli zbytočné a prázdne.
v zimnom a iné v letnom období. NapríMnohí z vás asi nevedia, že tu mám svo- Čo si myslíte o očkovaní detí v minulos- klad v lete je na prvom mieste dostatočje korene, takže vlastne patrím k vám ti a dnes? V dnešnej dobe je tendencia ný príjem tekutín, ochrana pred slnečným
a cítim sa tu dobre. Pocit spokojnos- rodičov deti neočkovať, pričom apelujú žiarením, v chladnejších dňoch je treba sa
ti však nemôže byť úplný, pretože mno- hlavne z negatívnymi reakciami orga- prispôsobiť primeraným oblečením. Len
hokrát napriek snahe a svojim vedomos- nizmu po očkovaní.
tak si dovolenkou upevníme svoje zdravie
tiam som nedokázala vždy pomôcť a tiež Dnes žijeme v dobe, v ktorej sa väč- a naberieme síl na cestu našim životom.
uspokojiť vaše nároky. Som si vedomá, že šina z nás nestretla so závažným, žiúmyselne alebo z nedbanlivosti som vo vot ohrozujúcim infekčným ochorením
Katarína Ďugelová
výkone svojho povolania nepochybila.
ako sú záškrt, osýpky, ružienky, čierny
Fotografia: album MUDr. M. Jandákovej
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SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ K 370. VÝROÈIU ÚMRTIA ŽOFIE BOSNIAKOVEJ

RNDr. Miroslav Eliáš, kastelánka hradu Strečno Katarína Repáňová, riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Mgr. Soňa Řeháková, starosta obce
Mojš Ing. Štefan Svetko, starosta obce
Nededza PhDr. Peter Vajda a potomkovia príbuzných Žofie Bosniakovej - rodina Petrovicsovcov.
V popoludňajších hodinách program
pokračoval Akadémiou v Športklube,
kde vystúpili žiaci základných a materských škôl, Záujmový útvar Hrajnôžka z Centra voľného času Teplička n/V, Detský folklórny súbor Hajovček zo Strečna, Tamburášsky súbor
Jozefa Šutku zo Šurian, Folklórny súbor Straník z Tepličky n/V a Spevácky
zbor Kantáta zo Šurian.

G

rófku Žofiu Bosniakovú, jej ťažký život, láskavú povahu a skutky
hodné svätice poznajú ľudia už na mnohých kontinentoch sveta. Dokazujú to
i podpisy pútnikov v návštevnej knihe
v Loretánskej kaplnke v Tepličke nad Váhom, kde sú uložené Žofiine ostatky.
Vďaka Žofii Bosniakovej nadviazali spoluprácu tri územné celky - mesto Šurany, kde sa narodila, obec Teplička nad
Váhom, kde žila a obec Strečno, kde zomrela a bola pochovaná. Predstavitelia
týchto obcí v spolupráci s farským úradom v Tepličke n/V pripravili pri príležitosti 370. výročia jej úmrtia spomienkovú slávnosť, ktorá sa konala v sobotu
3. mája 2014 v Tepličke nad Váhom.
Pozvaných hostí privítali zástupcovia
obcí organizujúcich slávnosť- za mesto
Šurany zástupca primátora Ing. Igor Bartovič, za obec Strečno starosta obce Bc.
Dušan Štadáni, za obec Tepličku nad Váhom starosta obce Ing. Viliam Mrázik,
prednostka OÚ Ing. Beáta Kasajová
a vdp. farár Mgr. Pavol Špita.
Program začal slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole sv. Martina, ktorú
celebroval kanonik Mons. Anton Noga.
Jeho slová kázne, ktoré sa dotýkali sŕdc
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veriacich, rozplakalo i samotné nebo.
Na omši boli prítomní kňazi zo Šurian,
Strečna a rodáci z Tepličky/V. Punc slávnosti dodali členovia Dobrovoľného hasičského zboru z Tepličky n/V, ktorí na
sv. omši držali čestnú stráž. Neskôr si
v Loretánskej kaplnke veriaci v tichosti
uctili relikvie Žofie Bosniakovej.

Na slávnosti sa zúčastnili významní hostia. Pozvanie prijali predseda Žilinského
samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár
s manželkou, zástupca starostu Gminy
Pawłowice (Pl) Marek Lucjan, predseda Mestskej rady Gminy Pawłowice
Franciszek Dziendziel, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch

V Obecnom dome boli od piatku vystavené diela akademických maliarov p. Stana Lajdu a p. Mariána Čapku spolu s prácami detí zo základných a materských
škôl z Tepličky n/V, Šurian a Strečna,
ktoré sa zapojili do literárno-výtvarnej
súťaže.Výtvarné práce ohodnotili samotní akademickí maliari p. Lajda a p. Čapka. Literárnu časť súťaže hodnotila porota, ktorá prihliadala najmä na kreativitu
literárnej tvorby, nápaditosť a samotnú
štylizáciu textu. Žiaci boli za svoje práce
ocenení diplomami a darčekmi. Hlavnú
cenu získali žiaci 8. A triedy Základnej
školy Žofie Bosniakovej v Tepličke n/V.
Mimoriadne ocenenie získali žiaci 7. ročníka Základnej školy SNP zo Strečna za
svoju umeleckú reprodukciu obrazu Žofie Bosniakovej (viď. titulná strana). Na
výstave si návštevníci mali možnosť po-

zrieť okrem iného aj bustu Žofie Bosniakovej, ktorej predlohu vytvoril p. Stano
Lajda a obrazy Žofie a jej manžela Františka Vešeléniho, ktoré boli zapožičané
z hradu Strečno.

Spomienková slávnosť by sa nebola konala bez ľudí, ktorí sa podieľali na priebehu a organizácií slávnosti. Poďakovanie
patrí vdp. farárovi Mgr. Pavlovi Špitovi,
členom kultúrnej komisie, komisie školstva a vzdelávania, Centru voľného času
v Tepličke n/V, účinkujúcim zo Strečna,
Šurian a Tepličky n/V, akademickým maliarom p. Stanovi Lajdovi a p. Mariánovi Čapkovi, Dobrovoľnému hasičskému
zboru z Tepličky n/V, spoločenským organizáciám pôsobiacim v obci, ďalej p.
Cyrilovi Králikovi, p. Barbore Sládkovej,
pracovníkom Obecného úradu v Tepličke n/V a všetkým tým, ktorí svojou prácou prispeli k zorganizovaniu slávnosti.
Uplynulo už 370 rokov odkedy tento
svet opustila Žofia Bosniaková, avšak jej
slová a skutky zostali v srdciach ľudí dodnes, rovnako ako v motte, ktorým sa
celý život riadila „Po človeku zostanú
len dobré skutky, všetko ostatné odveje neľútostný čas“.
Text: Katarína Ďugelová
Fotografie: Cyril Králik
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CINTORÍNSKE SLUŽBY

P

oplatky za hrobové miesta na rok
2014 (naposledy platené v roku
2009) môžete uhradiť do pokladne Obecného úradu v Tepličke nad Váhom.
Upozorňujeme nájomcov hrobových
miest, že po uplynutí 10 rokov od poslednej úhrady má správca pohrebiska právo hrobové miesto poskytnúť do ďalšieho
užívania inému nájomcovi. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste sa prišli informovať o úhrade poplatku za hrobové miesta.

Teplièky nad Váhom

Na webovej stránke obci si môžete pozrieť mapu cintorína: www.teplickanadvahom.sk sekcia Cintorín.
Vyhľadávanie zosnulých je prístupné na:
www.pohrebiska.sk.
Prevádzku verejného pohrebiska upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Teplička nad Váhom číslo 5/2013 zo dňa
11. 12. 2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku. Pohrebisko je
prístupné verejnosti 24 hodín denne počas celého roka.

Cenník služieb
• prenájom miesta na 5 rokov – jeden hrob
• prenájom miesta na 5 rokov – dvojhrob
• prenájom miesta na 5 rokov – trojhrob
• prenájom miesta na 5 rokov – štvorhrob
• prenájom miesta na 5 rokov – detský hrob
• za poskytnutie služieb v dome smútku – uloženie ľudských pozostatkov
v chladiacom zariadení – za každý aj začatý deň

13,28 €
26,56 €
39,84 €
53,12 €
4,98 €
2,32 €

INFORMÁCIA
PRE MAJITE¼OV
PO¼NOHOSPODÁRSKEJ
PÔDY

U

pozorňuje občanov, že každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo
nájomca a správca poľnohospodárskej
pôdy je povinný predchádzať výskytu
a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Vlastníci zaburinených pozemkov
svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné
pozemky. Týka sa to aj rodinných domov
so záhradami, ktoré nikto neobýva.

POCHOVÁVANIE BASY V DOMOVE
POKOJA ŽOFIE BOSNIAKOVEJ

F

ašiang je čas radosti a veselosti pred
nadchádzajúcim pôstnym obdobím
tak ako pre mladých aj starších. Dôkazom toho sú klienti Domova pokoja Žofie Bosniakovej, ktorí sa s fašiangom
tiež patrične rozlúčili. A to nie sami,
ale s členmi Folklórnej skupiny Straník,

s ktorými si spoločne zaspievali a zatancovali. Prekážkou neboli ani barly, palice, či vozíky.
Na záver ako tradícia káže spoločne
„pochovali basu“.
Text a fotografie: Ľudmila Kadašiová

Každý vlastník, nájomca alebo správca
by mal pravidelne kosiť svoj pozemok, aby tým zabránil šíreniu inváznych druhov rastlín, burín a tiež dodržiavať ostatné povinnosti pri údržbe zelene tak, aby nenarúšal vzhľad a životné
prostredie obce.

Text: Elena Poljaková

IV. BENEFIÈNÝ PLES TEPLIÈKY NAD VÁHOM

VO¼BY PREZIDENTA SR 2014

R

ok 2014 dostal prívlastok „volebný“. Niet sa čo čudovať, keďže na
tento rok pripadajú až tri druhy volieb. Tie prvé máme už za sebou. V dvoch kolách sme si volili hlavu štátu - prezidenta Slovenskej
republiky. Prinášame vám výsledky volieb.

T

ohtoročnú fašiangovú zábavu v obci
ukončil Benefičný ples obce Teplička nad Váhom. Štvrtý ročník predstihol tie predchádzajúce a niesol sa v znamení krásy a luxusu.
V piatok 28. februára 2014 smerovali kroky pánov a ich partneriek v nádherných večerných róbach do sály Športklubu v Tepličke nad Váhom. Vyzdobená
tanečná sála odetá do odtieňov zlatej farby sa zakrátko naplnila hosťami. Na úvod
zazneli tóny z huslí talentovanej huslistky Kristíny Šeligovej. Starosta obce spolu
s manželkou otvorili tanečnú zábavu viedenským valčíkom a už zakrátko sa k nim
pridali aj ostatné páry. Tanečníci z Tanečnej školy Petra Ciekera predviedli nielen
spoločenské ale i latinsko-americké tance a o príjemnú atmosféru sa postarala

6

hudobná skupina Zle sa počujem, ktorej
členom je i Pavol Verčík, moderátor večera. Chutné jedlo, lahodné nápoje, skvelý
program, to všetko sa podpísalo na spokojné tváre hostí. Známy zabávač a imitátor Robo Kajzer prispel svojím vystúpením k už aj tak výbornej atmosfére. Po
polnoci sa vyžrebovali výhercovia tomboly. Zábava ďalej pokračovala pod taktovkou DJ Mirca do skorých ranných hodín.
Výťažok z plesu v celkovej hodnote
1 900 Eur bol venovaný rodinám Tepličky nad Váhom, ktoré sa náhle ocitli
v ťažkej životnej situácií a tiež tým, ktorí
so svojim osudom bojujú už dlhšie. Vybratí boli členmi kultúrnej komisie a starostom obce. Dary neboli len finančné ale
i materiálne. Ples sa uskutočnil pod záštitou starostu obce Ing. Viliama Mrázika.

Po organizačnej stránke ples zabezpečili
členovia Kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve pod vedením poslankyne Mgr. Anny Ponechalovej. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tak
ušľachtilom čine, ako bolo zorganizovanie
IV. Benefičného plesu, samozrejme hosťom
a sponzorom, vďaka ktorým sa ples konal.
Text a fotografie: Katarína Ďugelová

1. kolo – 15. marca 2014
Počet hlasov pre všetkých kandidátov za obec: 1567
Účasť oprávnených voličov v obci: 50,43 %
Kandidát

Počet platných
hlasov za obec

Podiel
za obec v %

Gyula BÁRDOS
Jozef BEHÝL
Ján ČARNOGURSKÝ
Robert FICO
Viliam FISCHER
Pavol HRUŠOVSKÝ
Ján JURIŠTA
Andrej KISKA
Milan KŇAŽKO
Stanislav MARTINČKO
Milan MELNÍK
Helena MEZENSKÁ
Radoslav PROCHÁZKA
Jozef ŠIMKO

2
3
12
432
12
82
3
360
146
1
9
34
470
1

0,12
0,19
0,76
27,56
0,76
5,23
0,19
22,97
9,31
0,06
0,57
2,16
29,99
0,06

2. kolo – 29. marca 2014
Obec Teplička nad Váhom
Počet hlasov pre všetkých kandidátov za obec: 1662
Účasť oprávnených voličov v obci: 54,07 %
Kandidát

Počet platných
hlasov za obec

Podiel
za obec v %

Robert FICO
Andrej KISKA

695
967

41,81
58,18

Slovenská republika
Počet hlasov pre všetkých kandidátov za SR: 2 200 906
Účasť oprávnených voličov v SR: 50,48 %
Počet platných
hlasov za SR

Podiel
za obec v %

Robert FICO

893 841

40,61

Andrej KISKA
- zvolený
za prezidenta

1 307 065

59,38

Kandidát

Zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Najbližšie sa stretneme pri volebných schránkach
24. mája 2014 pri voľbách poslancov do Európskeho
parlamentu a na jeseň pri komunálnych voľbách, kde
si budeme voliť starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva. Právo voliť patrí medzi základné práva
občana, tak prečo ho nevyužiť?
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V KNIŽNICI TO OPÄŤ ŽIJE
Beseda so spisovate¾om
Petrom Rúfusom
becná knižnica otvorila rok 2014 besedou, ktorá sa konala 29. januára
2014. Vzduchom sa niesla príjemná vôňa
kávy a my sme mohli v našej knižnici privítať mladého spisovateľa Petra Rúfusa,
ktorý priniesol so sebou aj svoj prvý dobrodružný román Ticho. Je to kniha, ktorá
čitateľa zaujme nielen svojim pútavým obsahom, ale aj obalom, ktorého tvorcom je
Mgr. art. Barbora Repková. Toto dielo nie
je písané klasickou dejovou líniou, ale formou pohľadu rôznych ľudí na tie isté veci
a hlavne situáciu, v ktorej sa ľudstvo ocitlo. Autor svoje rozprávanie striedal čítaním
úryvkov. Počas rozprávania sa živo diskutovalo o danom diele. Žiadna otázka nezostala nezodpovedaná. Na záver sa pán
Rúfus s nami podelil so svojimi zážitkami
z prvej cesty po Číne. Tento kontinent ho
natoľko zaujal, že teraz odchádza na niekoľko týždňovú výpravu. Dúfame, že tam
načerpá dostatok inšpirácie na ďalšie dielo,
s ktorým medzi nás ako dúfame, opäť zavíta. Ak by ste chceli ochutnať atmosféru ďalekého orientu, túto príležitosť máte na blogu Petra Rúfusa na www.peterrufus.com,
kde od februára postupne uverejňuje zápisky zo svojich ciest. Chceli by sme ešte raz
poďakovať spisovateľovi Petrovi Rúfusovi
a tiež Klubu dôchodcov pri OÚ za spoločne príjemne strávené popoludnie.

O

Beseda so spisovate¾kou
Zuzanou Kúglerovou
ákladná škola s materskou školou
v spolupráci s Obecnou knižnicou
v Tepličke nad Váhom pripravili pre našich najmenších 20. marca 2014 besedu
v rámci akcie „Marec - mesiaca knihy“.

Z

Beseda so spisovate¾om
Tomášom Urbaníkom
stredu 12. marca 2014 sme si
pri príležitosti mesiaca knihy popoludnie spríjemnili rozhovorom o láske. Podľa slov Boba Marlyho „Stratiť lásku je strašné. Klame,
kto vraví, že smrť je horšia.“ Partnerské vzťahy sú komplikované a kniha
s názvom Láska je fuška sa venuje
tejto problematike. Predstavil nám ju
jej autor Tomáš Urbaník. Námetom
na toto dielo mu bol jeho osobný život. Kniha obsahuje rady ako sa starať o vzťah, ako ho neustále rozvíjať
a návody na riešenie prípadných
problémov. Mgr. Kamila Dubovická
čítala úryvky z knihy s autorovými
komentármi. Príjemne naladení sme
sa rozlúčili a už teraz sa tešíme na

M

V

Zavítala k nám známa spisovateľka Zuzana Kúglerová, autorka mnohých kníh
- povestí, rozprávok a románov. Pútavým
rozprávaním priblížila deťom svoj životný príbeh. Deti najviac zaujala príhoda o
mačke Anciáške, ktorá sa stala ústrednou

Deò ¾udovej rozprávky
arcové podujatia v knižnici sme
26. marca ukončili akciou s názvom Deň ľudovej rozprávky. Zúčastnili sa na nej žiaci z 3. ročníka základnej školy. V úvode sme sa zamýšľali ako
rozprávky vznikajú a ako sa šíria. Takto
sme sa dostali k najväčšiemu slovenskému rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskému. Jeho najväčšie dielo sú Prostonárodné slovenské povesti. Doposiaľ najobsiahlejšia zbierka slovenských rozprávok. Vyšla v ôsmich zošitoch a tvorilo ju 90 rozprávok. Deti dostali za úlohu doma prečítať 10 z týchto rozprávok.
Každý porozprával, ktorá ho najviac zaujala a prečo. Vybrali sme si rozprávku Traja zhavranení bratia. Každý z nás
prečítal časť až sme sa dostali na koniec.
Zhrnuli sme si o čom bola, aké z nej plynie ponaučenie. V každom vzbudilo pozornosť niečo iné a spoločne sme určili čo bolo pre nás z rozprávky podstatné. Pokračovali sme vo veľkom nasadení a deťom sme rozdali test, ktorý mal
overiť ako poctivo doma prečítali zadané rozprávky. Poslednú hodinku spoločne stráveného času sme venovali výrobe
nástenky o Pavlovi Dobšinskom a rozprávke O zhavranených bratoch. Každý zúčastnený dostal za odmenu diplom
a časopis Hlavička. Najúspešnejšou čitateľkou sa stala žiačka Rebeka Chmeliarová, ktorá si odniesla knižku Slovenské
rozprávky. Teší nás, že knižnica má neustále nových a nových priaznivcov –
čitateľov, hlavne z radov detí a mládeže.

ďalšie dielo od pána Urbaníka. Viac
o autorovi nájdete na jeho pripravovanej stránke www.laskaje.sk, kde si
máte možnosť zakúpiť aj jeho knihu
s názvom Láska je fuška. Naše poďakovanie patrí Klubu dôchodcov pri
OÚ, ktorého členovia besedu podporili svojou aktívnou účasťou.

postavou rozprávky Jedna čudná dvojnohaňa a ja. Autorka prezradila, že pripravuje novú knihu pre detského čitateľa pod názvom Pán čarodejník. Beseda
s deťmi a žiakmi sa ukončila plodnou
diskusiou a autogramiádou spisovateľky.

Súťaž o Krá¾a èitate¾ov

DETI PRED OPONOU

K

eď sme sa dozvedeli, že sa máme
zúčastniť na prehliadke detských
divadelných súborov v Třanovicích
v Českej republike, naša radosť bola veľká. Tento región sme mali možnosť lepšie poznať cez letné prázdniny na tábore.
Keď sme autobusom prechádzali popri
ranči Mon Chery srdcia nám vzrušene búchali. Na obecnom úrade nás privítal pán starosta s pánom riaditeľom.
Na predstaveniach sme videli skutočne
zaujímavé výkony detí z Česka, Poľska
a Slovenska. Na javisku sme mali aj trochu trému, ale pomerne rýchlo sme na
ňu zabudli. Počas dopoludnia sa o nás
veľmi dobre starali. Občerstvenie bolo
chutné a tiež sme si našli nových kamarátov. Popoludní sme išli na obed do Základnej školy a materskej školy Třanovi-

ce. Tety kuchárky nám pripravili výborný obed. Pán riaditeľ nás previedol cez
celú školu a veru mali sme čo obdivovať.
Krásne pestrofarebné triedy vyzdobené
maľbami, keramikou, telocvičňa, družina, miestnosti na krúžky s hrnčiarskym
kruhom a pecou a v podkroví čajovňa.
Všetkým sa nám páčilo obrovské akvárium na školskej chodbe. Za všetky tieto
zážitky sa chceme poďakovať tak pánovi
starostovi, pánovi riaditeľovi a všetkým,
ktorí sú v Združení obcí povodia Stonávky ako i Združeniu obcí Mikroregión Terchovská dolina, bez ktorých by
toto nebolo možné. Tešíme sa na ďalšie
stretnutie.
Žiaci 6. A triedy Základnej školy Žofie
Bosniakovej z Tepličky nad Váhom

Text a fotografie: Simona Ambrozová
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VÝZNAMNÉ PLÁNOVANÉ INVESTIÈNÉ VÝSTAVBY V OBCI
Lávka pre peších a cyklistov
čelom stavby je vybudovanie bezpečného, bezkolízneho a mimoúrovňového križovania frekventovanej
preložky cesty II/583 pre peších a cyklistov z obce Teplička n/Váhom s napojením Železničnej ulice v smere ku Vodnému dielu Žilina. Konštrukcia lávky
bude drevená s tromi železobetónovými
podperami. Napojením navrhovanej láv-

Ú

ky a súvisiacej cyklotrasy, ktorá je v obci
čiastočne vybudovaná na Fatranskej ulici smerom na Terchovú, bude zabezpečené plynulé napojenie cyklotrasy obce
na ďalšie plánované a projektované cyklotrasy v blízkosti vodného diela a to na
„Cyklotrasa hrad Budatín – hrad Strečno“, ktorá je zabezpečovaná Žilinským
samosprávnym krajom.

Regulácia dedinského potoka
Teplièka nad Váhom
ekonštrukcia koryta a zvýšenie kapacity koryta je navrhované rozšírením koryta v dne, prehĺbením koryta
a upravením sklonu brehov. Trasa koryta
potoka zostane zachovaná. Celková dĺžka úpravy koryta je 2,22 km.
Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku Ministerstva
životného prostredia SR, Riadiaci orgán
pre Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 2 – Ochrana pred
povodňami.

R

VÝROÈNÁ SCHÔDZA KLUBU DÔCHODCOV PRI OÚ TEPLIÈKA NAD VÁHOM

D

ňa 3. marca sa konala v priestoroch Športklubu výročná členská
schôdza Klubu dôchodcov pri OÚ v Tepličke nad Váhom. Po vyhodnotení činnosti klubu za rok 2013 vystúpil detský
súbor Lieska zo Žiliny. Súčasťou programu bol aj maškarný ples, pochovávanie
basy a tanečná zábava.
Každé stretnutie, každá akcia Klubu dôchodcov skvalitňuje náš život, robí z nás
lepších ľudí, učí nás vážiť si jeden druhého, pomáha hľadať cestu k pochopeniu
života a názorov druhých.
Text: Mgr. Kamila Dubovická

MIESTNY KLUB ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH HODNOTIL SVOJU ÈINNOSŤ ZA ROK 2013

J

Chodník pre peších a cyklistov
rojekt vznikol ako neplánovaná investícia výstavby Terminálu intermodálnej prepravy pre Železnice SR. Z vyššie uvedenej navrhovanej lávky bude viesť asfaltový chodník s dopravným značením pre peších a cyklistov smerom k Vodnému
dielu Žilina, pozdĺž železničnej trate
(v miestach, kde sa v minulosti nachádzala poľná cesta) až k železnič-

P

nému priecestiu pod mostom, odkiaľ sa plynule naviaže na vybudovanú
infraštruktúru vodného diela.

Outdoorové fitness zóny pri Vodnom diele Žilina
Z „Partnerstvo pre MAS Ter- (Nezbudská lúčka) a 1000 (Mojš), cez
chovská dolina“ v spolupráci ktoré vedú frekventované turistické
s členskými obcami (ktorej čle- a cykloturistické-korčuliarske trasy
nom je aj Teplička nad Váhom) regiónu.
o niekoľko týždňov začne s realizáciou dvoch outdoorových fitness v obciach Mojš a Nezbudská Lúčka. Projekt národnej spolupráce s miestnou akčnou skupinou
Vršatec s názvom Športom k zdraviu bol schválený Pôdohospodárskou platobnou agentúrou začiatkom roka 2014. Outdoorové ihriská
budú umiestnené v dvoch menších
obciach s počtom obyvateľov do 500

O

Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia
svetlenie miestnych komunikácií je
v dnešnej dobe zastarané a nehospodárne. Zlý technický stav osvetľovacej
sústavy, vysoká energetická náročnosť,
vysoké náklady na prevádzku a údržbu
zaťažujú rozpočet obce. Z tohto dôvodu
obec pristúpila k vypracovaniu projektu
na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia na území celej
obce. Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva hospodárstva, Operačný program
Konkurencieschopnosť a Hospodársky
rast, prioritná os 2 – Energetika.

O

edným z hlavných bodov programu výročnej členskej schôdze, ktorá
sa konala 26. apríla 2014 v Športklube,
bolo hodnotenie Miestneho klubu zdravotne postihnutých (ďalej len MK ZP) za
rok 2013.
Práca klubu sa riadi podľa plánu práce,
ktorý počas roka býva doplnený rôznymi akciami. Výbor MK ZP sa pravidelne schádza 1x do mesiaca, podľa potreby
aj viackrát. Každý rok pravidelne navštevujeme chorých členov MK ZP, ktorým
zdravotný stav nedovoľuje zúčastniť sa
členských schôdzach. Do klubu každý rok
vstupuje priemerne osem nových členov,
čím sa klub postupne rozrastá a omladzuje. Veková hranica je vyššia ako v iných
kluboch a každým rokom viac starších
opúšťa naše rady. S týmito sa vždy dôstojne rozlúčime v obecnom rozhlase a na
miestnom cintoríne.
Počas roka sa zúčastňujeme rôznych kultúrnych a spoločenských akcií usporia-

daných v obci. Spolupracujeme so Miestnou organizáciou Červeného kríža, Klubom dôchodcov pri Obecnom úrade
v Tepličke nad Váhom, ZO Úniou žien
Slovenska, Dobrovoľným hasičským
zborom a inými organizáciami. Naši členovia sú zároveň členmi týchto organizácií. Naše spoločné akcie sú napr. výlety,
výstavy, návšteva divadla, zber liečivých
rastlín, prednášková a čitateľská činnosť,
návšteva termálnych kúpalísk. 13. januára 2013 sme usporiadali zdravotnú prednášku s názvom Sociálne podmienky pre
držiteľov preukazu ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý). Koncom mája 2013 sa
naši členovia zúčastnili kúpeľnej rekreácie v Turčianskych Tepliciach v počte
34 členov, kde sa kúpali a rehabilitovali,
aby nazbierali čo najviac síl. V júli sme
sa zúčastnili výletu do Rajeckej Lesnej,
Čičmian a kúpaliska v Rajci. V októbri
mesiaci úcty k starším sa stretávame pri
spoločnom posedení, kde nám Centrum

voľného času pripraví kultúrny program
s deťmi. 6. decembra sme navštívili Domov pokoja Žofie Bosniakovej, kde sme
sa stretli s obyvateľmi domova, porozprávali sme sa, obdarovali sme ich malým občerstvením a ovocím.
Z histórie našej organizácie
Organizácia bola založená pred 41 rokmi
a to 23. 1. 1973 pod názvom Združenie
zväzov slovenských invalidov. Za predsedu bol zvolený pán Filip Voloch. Medzičasom sa zmenil názov organizácie na
Zväz invalidov, ktorý trval do roku 1990.
V nasledujúcom roku dostala organizácia názov Slovenský zväz zdravotne postihnutých. Po 22 ročnom pôsobení v organizácií ako predseda sa p. Voloch vzdal
funkcie pre svoj zhoršujúci sa zdravotný
stav. V roku 1995 prevzala túto funkciu
p. Jarmila Králiková, ktorá viedla a pracovala v nej do roku 2009, kedy sa stala predsedníčkou p. Ľudmila Hrušková.
Od roku 2012 sa názov organizácie zmenil na Miestny klub zdravotne postihnutých.Na výročnej schôdzi si členovia klubu volili nové predsedníctvo, ktoré na
svojom prvom zasadnutí bude voliť predsedu klubu.
Touto cestou sa chceme poďakovať
obecnému úradu za finančnú pomoc,
ktorá nám pomáha k rozvoju a činnosti nášho klubu. Členovia klubu, ktorí pracujú, nám prispievajú 2% z daní,
patrí im rovnako veľká vďaka. Prajem
všetkým členom Miestneho klubu zdravotne postihnutých veľa zdravia a elánu
do ďalšej práce.
Text: Helena Ďungelová
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60. VÝROÈIE ZALOŽENIA MIESTNEJ ORGANIZÁCIE ÈERVENÉHO KRÍŽA
V OBCI TEPLIÈKA NAD VÁHOM

T

ento rok si členovia a darcovia krvi
pripomenuli 60. výročie založenia
Miestnej organizácie Červeného kríža
v Tepličke nad Váhom. Dňa 22. februára
2014 sa konala výročná členská schôdza,
ktorá sa niesla v znamení osláv.
Zakladateľom Červeného kríža sa stal
MUDr. Anton Uhliarik, ktorý dlhé roky
pôsobil v obci ako všeobecný lekár. Medzi prvých členov Červeného kríža patrili
Anton Jurčo, Martin Jurčo, Štefánia Šindelová, manželia Štefánovia a Anton Šnajder,
ktorý sa stal prvým predsedom miestnej
organizácie. Po ňom prebrali funkciu Karol Tkáčik, Juraj Mintál a Edita Staňová.
Spolok dnes eviduje 218 členov a prichádzajú ďalší aj z radov mladých ľudí, ktorí sú zároveň aj darcami krvi. V obci má
viacerých držiteľov zlatej Jánskeho plakety. Pravidelne usporiadavaodbery krvi,
výlety k termálnym kúpaliskám, spoločenské posedenia pri guláši a výroč-

V

né schôdze spojené s kultúrnym programom a spoločenskou zábavou. Predsedníčkou miestnej organizácie je od roku
1985 pani Ľudmila Gulášová.
Na slávnostnej schôdzi založenia Červeného kríža boli pozvaní hostia z Územného spolku červeného kríža v Žiline
p. Vlasta Považanová, za Vyšší územný
celok v Žiline prijal pozvanie poslanec
Ing. Ľubomír Sečkár, Ing. Viliam Mrázik,
starosta obce Teplička nad Váhom, Štefan Tkáčik z Dobrovoľného hasičského
zboru v Tepličke nad Váhom a p. Helena
Ďungelová za Základnú organizáciu
zdravotne ťažko postihnutých v Tepličke
nad Váhom. Program zasadnutia obohatili Folklórna skupina Pupov a Folklórna
skupina Straník, ktorá predviedla aj tradičné fašiangové pochovávanie basy.

mesiaci máj sa uskutoční počítačový
kurz pre seniorov. Do kurzu sa prihlásilo 28 seniorov, ktorí sa chcú vzdelávať v informačných technológiách. Kurz
bude prebiehať v učebni Základnej školy
s materskou školou a bude obsahovať tri
vyučovacie hodiny počas troch týždňov.

PREDNÁŠKA
O OCHORENÍ POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA

K

Text: Ľudmila Gulášová
Fotografie: archív ČK

FOLKLÓRNA SKUPINA STRANÍK OSLÁVILA 20 ROKOV OD SVOJHO VZNIKU

V

našej obci sa od nepamäti ozýval
spev mužov a žien. Či už to bolo na
lúkach, pri večerných posedoch, svadbách,
krstinách i pri ďalších rodinných príležitostiach. V tomto speve boli vyjadrené láska, túžba, ale i bôle v ťažkostiach, ktoré ľudia prežívali. Ako deti rástli v rodinách,
matky a otcovia ich priúčali k práci, piesňam, k životu. A tak si i podnes tieto naše
piesne zachovali svoj ráz.
Aby sa piesne uchovali pre ďalšie generácie, zišli sa ženy a založili folklórny spevácky súbor Straník.
Je tomu dvadsať rokov, čo sme sa v obci
pripravovali na slávnosť k 350. výročiu
úmrtia Žofie Bosniakovej. Vtedy niektorým ženám skrsla myšlienka zložiť k jej

úcte pieseň z jej života. Pieseň sme zložili u nás doma v kuchyni. Autorkami
boli Marta Bolčeková, Justína Kozánková a Ľudmila Gulášová. K spievaniu sme
prizvali Matildu Prívozníkovú, Emíliu
Ponechalovú, Františku Bukovú, Kamilu Majerčíkovú, Máriu Mintálovú, Františku Kováčikovú a Máriu Mrvečkovú.
V tomto zložení sme prvýkrát vystúpili na oslavách 350. výročia úmrtia Žofie
Bosniakovej.
Keďže o vystúpenia našej skupiny bol záujem aj v iných obciach, postupne sme si
zakupovali oblečenie na vystúpenia, väčšinou však kroje šili pani Prívozníková a pani Bolčeková. Tieto kroje nám pri
dôslednej opatere slúžia dodnes. V obci

sme od starších zozbierali piesne starých materí, ktoré sme nacvičili a teraz ich spievame na rôznych kultúrnych
podujatiach. Vstúpili medzi nás aj mladé dievčatá a chlapci, aj keď nie nastálo,
na ich vystúpenia máme pekné spomienky. Dnes v našej Folklórnej skupine Straník účinkujú ako vedúca Ľudmila Gulášová, členovia Mária Mintálová, Mária
Majerčíková, Františka Kováčiková, Jožka a Ladislav Sedúchovci, Margita a Jaro
Mintálovci a harmonikár Jaro Bielik.
Súbor počas svojej existencie precestoval
celé Slovensko. Pravidelne sa zúčastňuje na
prehliadkach folklórnych súborov v Pezinku, v Súľove a na medzinárodnom festivale v Terchovej, na svadbách pri začepčovaní mladej nevesty, pri rôznych životných
jubileách i pri spoločenských podujatiach
a to nielen v obci ale i v jej okolí. Vďaka
piesni pre Žofiu vznikla naša skupina, tento rok sme oslávili už dvadsiate výročie založenia skupiny. Po celú tú dobu v srdciach
cítime, že nad nami bdie a pomáha nám.
Aj na našich cestách sa stretávame so záujmom o Žofiu Bosniakovú, jej život a jej
poslanie. Sme radi, že i v dnešnej uponáhľanej dobe, si ľudia nájdu čas a zastavia sa
pri spomienke na minulosť.

Text: Ľudmila Gulášová
Fotografia: archív FS Straník
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POÈÍTAÈOVÝ KURZ
PRE SENIOROV

lub dôchodcov pri Obecnom úrade
v Tepličke nad Váhom pripravil pre
svojich členov prednášku o ochorení pohybového ústrojenstva, ktorá sa konala 5.
februára 2014 v Obecnom dome v Tepličke nad Váhom. Príčiny ochorení pohybového ústrojenstva podrobne opísala prednášajúca MUDr. Miriam Brunová. Choroby pohybového aparátu patria medzi základné civilizačné formy ochorenia, ktorým trpí približne 80% populácie. Sú to
bolesti chrbtice, ochorenia medzistavcových platničiek, veľkých kĺbov a drobných
medzistavcových kĺbikov, kde dochádza k
vzniku artrózy - opotrebovaniu chrupaviek a tvorbe výrastkov. V súčasnosti medzi choroby pohybového aparátu patrí aj
osteoporóza – rednutie kostného tkaniva.
Príčinou týchto ochorení sú predovšetkým
novodobý stres, zlé držanie tela, nesprávne
zaťažovanie chrbtice, nedostatok pohybu a
dlhodobé sedenie. Záver prednášky tvorili
ukážky správneho držania tela pri jednotlivých pracovných činnostiach. Klub dôchodcov pri OÚ v Tepličke nad Váhom
touto cestou ďakuje MUDr. Brunovej za
hodnotnú a poučnú prednášku.
Text: Mgr. Kamila Dubovická

DRUHÁCI ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY ŽOFIE BOSNIAKOVEJ
NA NÁVŠTEVE U STAROSTU OBCE

Ž

iaci druhého ročníka Základnej školy Žofie Bosniakovej navštívili obecný úrad v rámci poznávania svojej krajiny a výučby vlastivedy. Žiakov privítal starosta obce, oboznámil ich s činnosťou obecného úradu. Po prvých opatrných
otázkach sa deti osmelili a doslova spustili lavínu otázok, na ktoré starosta trpezlivo
a rád odpovedal. Zaujímala ich spolupráca obecného úradu s okolitými obcami, či
je možné vybudovať v obci kúpalisko alebo ďalšie detské ihrisko. Pán starosta ich
zasvätil do pripravovaných aktivít, ktoré sa
budú v obci realizovať, napr. vybudovanie
chodníka pre korčuliarov a cyklistov a tiež
výstavba ihriska na Vodnom diele Žilina
pre outdoorové aktivity. Na záver boli žiaci

obdarovaní malým darčekom. Oni sa však
tiež nenechali zahanbiť a darovali starostovi sladkú bonboniéru. Ďakujeme deťom
a pani učiteľke Mgr. Martine Poljakovej za
spoločne príjemne strávený čas a tešíme sa
na ďalšie stretnutie.
Text a fotografia: Katarína Ďugelová

DOMINIKA MIRGOVÁ A MIRO JAROŠ
SI PODMANILI PUBLIKUM

N

a druhý sviatok vianočný sa v našom kostole opäť uskutočnil Vianočný koncert. Pozvanie prijal náš rodák
Miro Jaroš, ktorý nielen spieval ale celý
koncert i moderoval. Ako prvý vystúpil
klavirista Marek Danko, ktorý neskôr doprevádzal spevácke vystúpenie Mira Jaroša a Dominiky Mirgovej. Neskôr sa k nim
pridal Peter Fajta hrou na husle. Kostolom sa ozývali známe vianočné koledy, ale
tiež vlastné piesne oboch interpretov. Detský spevácky zbor Teplička v závere koncertu vystriedali členovia folklórnej speváckej skupiny Terchovská muzika Pupov.
Hoci bol kostol plný na prasknutie, už
pri prvých tónoch sa ľuďom zatajil dych.
Omamné tóny vianočných piesní poslucháčom natoľko učarovali, že vystupujúcich svojim neutíchajúcim potleskom

stále povzbudzovali k ďalším a ďalším
piesňam. Tlmené svetlá, vôňa ihličia,
melódia Tichej noci, to všetko vytváralo
nádhernú atmosféru koncertu, pod ktorý
sa podpísali nielen vystupujúci ale i hlavní organizátori vdp. farár Mgr. Pavol Špita a pán starosta Ing. Viliam Mrázik.
„Ešte včera som si myslela, že budem musieť odrieknuť vystúpenie. Necítila som
sa dobre. Keď som však videla, koľko ľudí
prišlo do kostola, som rada, že som tak
neurobila a mohla si spolu s nimi vychutnať takú jedinečnú atmosféru koncertu“, povedala Dominika Mirgová „Hoci
už desať rokov žijem v Bratislave, Vianoce tu doma v Tepličke majú pre mňa
svoje osobité čaro“, prezradil Miro Jaroš.
Text: Katarína Ďugelová

V KRÁTKOSTI
19. februára 2014 Klub dôchodcov pri Obecnom úrade v Tepličke nad Váhom usporiadal v Obecnom dome prednášku na
tému „Záhrada a záhradkárčenie“. Prednášal Ing. Jozef Čerňanský, pričom prednášku obohatil výstavou a ochutnávkou jabĺk.
29. apríla 2014 sa uskutočnila v našej obci pietna spomienka za padlých hrdinov v II. Svetovej vojne a zároveň sme si pripomenuli
69. výročie oslobodenia Tepličky nad Váhom. Minútou ticha pri pomníku na Námestí sv. Floriána sme si uctili našich rodákov
z Tepličky, ktorí položili svoje životy za mier a našu slobodu. Reláciu do miestneho rozhlasu pripravila a čítala Mgr. Kamila
Dubovická. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.
Vo výberovom konaní sa úspešnou uchádzačkou na post kronikárky obce stala Mgr. Zuzana Mráziková. Gratulujeme.
Občianske združenie Rovnosť Teplička v spolupráci s obcou pripravili dňa 27. 04. 2014 hudobné predstavenie „SPIEVANKOVO“ s Máriou Podhradskou a Richardom Čanakym pre rodiny s deťmi. Pre veľký počet záujemcov bola akcia presunutá do
Vzdelávacieho strediska Kia v Gbeľanoch.
Máte doma fotografie obce, jej okolia alebo staré rodinné fotografie, ktoré vznikli pri rôznych príležitostiach (sviatky, oslavy,
a pod.) a chcete sa s nimi podeliť? Radi ich uverejníme v Obecných novinách a tiež na webovej stránke obce. Fotografie po skenovaní vraciame späť.
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ŠPORT V OBCI

VE¼KONOÈNÝ
BASKETBALOVÝ TURNAJ
DIEVÈAT

ŠACHOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE

D

ňa 28. 12. 2013 sa v obci uskutočnil 2. ročník šachového turnaja o Pohár starostu obce Teplička nad
Váhom. Po nultom ročníku, ktorého sa
zúčastnilo 38 hráčov a minuloročnom
1. ročníku za účasti 62 hráčov, rok 2013
prilákal na štart rovnú stovku hráčov, za
čo sa všetkým zúčastneným chcem poďakovať. Zároveň bol z turnaja pripravený on-line prenos z prvých piatich šachovníc, ktorý riadil Juraj Pecháč opäť
na jednotku, a tak mala šachová verejnosť možnosť sledovať napínavé partie
z každého jedného kola.
Hlavným favoritom turnaja bol minuloročný víťaz a najvyššie nasadený hráč
IM Marián Jurčík z Čadce, najvyššie
ambície však malo viacero hráčov, veď
posúďte sami, priemer prvej desiatky
štartovej listiny bol 2323 Elo bodov. Organizátori sa vzhľadom na veľký počet
hráčov rozhodli na prvé tri kolá párovať
akcelerovaným systémom, kde prvá polovica štartového poľa dostala fiktívny
bod, ktorý sa po 3 kolách zrušil. Cieľom
boli vyrovnanejšie partie, aj viac prekvapení na úvod, čo nám dalo za pravdu, že
to bol správny krok.
Prejdime ale k už samotnému turnaju.
Prvé zaváhanie nasadenej jednotky prišlo
už v treťom kole v podobe remízy s Martinom Zvarikom, čo využil FM Vladimír
Jacko, ktorý ako jediný dokázal vyhrať
prvých 5 partii. V 6. kole však prišla jeho
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prehra a do čela sa dostala dvojica z tretieho kola Jurčík a Zvarik s 5,5 bodmi.
Po 7. kole už bol na čele len Zvarik vďaka
remíze prvých dvoch nasadených hráčov
v turnaji. V 8. kole prišla prehra doposiaľ vedúceho hráča a prvé miesto a tým
aj obhajobu minuloročného prvenstva už
z rúk Marián Jurčík nepustil. Na 2. mieste po slabšom úvode skončil KočiščákJiří
z Českej republiky a tretie miesto si výbornou hrou vybojoval 12-ročný talentovaný Jerguš Pecháč z Mladosti Žilina.
Taktiež chcem spomenúť Patrika Miláta z Českej republiky, ktorý bol nasadený ako číslo 26, ale výborným finišom sa
umiestnil na 5. mieste.
Na záverečnom vyhodnotení okrem prvých siedmich miest, ktoré boli ohod-

notené finančnými cenami, boli vyhodnotené aj jednotlivé kategórie. Ceny pre
tieto kategórie vyberala Alexandra Zvariková a darovala spoločnosť Vix s.r.o.,
za čo sa im chcem tiež poďakovať. Najlepšou ženou sa stala Katka Škrabáková
z Považskej Bystrice, druhé miesto obsadila Zuzana Milcová z Martina a tretie miesto Andrea Bochničková z Prievidze. V kategórii do 2200 vyhral Jerguš
Pecháč, do 2000 vyhral Urbaník Lukáš,
do 1800 Peter Kolesár, do 1600 Šidlo Jozef, do 1400 Tomko Michal. Najlepším
skokanom turnaja (rozdiel medzi nasadením a konečným umiestnením) sa
stal Peter Kolesár.
Na záver by som sa chcel poďakovať obci
Teplička nad Váhom za zabezpečenie
hracej miestnosti, rozhodcom Andrejovi
Gajdošíkovi a Michalovi Koperovi, ktorí
bezchybne riadili celý turnaj. Taktiež Jurajovi Pecháčovi, ktorý zabezpečil online prenos a videá z turnaja. Šachovému
oddielu TJ Mladosť Žilina a hlavne p. Vanekovej, ktorá poskytla či už šachovnice
a hodiny, ale taktiež aj ozvučenie miestnosti. Tomáš Čapek bol ten, ktorý navaril
guľáš za pomoci Andreja Zvarika a taktiež milým bufetárkam – Aďke a Stanke.
Títo všetci sa pričinili, že turnaj bežal ako
hodinky a po spustení prvého kola som
sa mohol už len sústrediť na svoju hru.
Na záver Vás srdečne všetkých pozývam na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční
27. 12. 2014 v Športklube v Tepličke nad
Váhom.
Text: Martin Zvarik
Fotografie: Mega

T

radičný novoročný Basketbalový
turnaj o pohár starostu obce a riaditeľky Centra voľného času sa z dôvodu
chrípkových prázdnin zmenil na „veľkonočný“, ktorý sa uskutočnil dňa 16. apríla 2014 v Športklube v Tepličke nad Váhom. Prinášame vám výsledky:
Centrum voľného času – Závodie 53:42
BK Teplička n/Váhom – CVČ
61:28
Závodie – BK Teplička n/Váhom 60:89
Konečné poradie
1. miesto BK Teplička n/Váhom
2. miesto Centrum voľného času
3. miesto Závodie

SLABÁ ZIMA OVPLYVNILA LYŽIARSKU SEZÓNU

M

alá nádielka snehu v zime motoristom priala, naopak netešili sa priaznivci zimných športov ani prevádzkovatelia lyžiarskych
stredísk. Rovnako to bolo aj u nás v Tepličke. Ako sa podarilo prežiť zimu Telovýchovnej jednote Straník – prevádzkovateľa lyžiarskych vlekov na Straníku a nielen to nám prezradil predseda jednoty pán Ernest Ponechal.
Telovýchovná jednota Straník (ďalej len TJ) sa stará o šport a turistiku
v obci už od roku 1970, čo je úctyhodných 44 rokov. Povedzte nám o vzniku
TJ, s akými problémami ste sa stretli
pri výstavbe strediska?
Zakladanie TJ nebolo jednoduché,
boli sme však príliš veľkí zanietenci
tohto športu na to, aby sme sa dali odradiť. Vtedajším straníckym štruktúram nebolo veľmi po vôli, že by v obci
mali fungovať dva športové kluby, teda
okrem futbalového aj ten náš. Nakoniec
nás však uznali a povolili nám činnosť.
Na to, aby sme mali vlastné zariadenie
museli sme si urobiť všetko svojpomocne, vlastnou výrobou a vlastnými nápadmi. Postavili sme vlek, ktorý mal
tzv. nekonečné lano, ktoré malo 500
metrov, tak ako je tomu dodnes. Kapacita bola 86 opaskov (karabíniek), ktoré lyžiari dostávali na zálohu 20 korún.
Bol taký veľký záujem, že keby sa predalo aj 200 opaskov,stále by to bolo málo.
Takto to fungovalo 10 rokov s prvým
vlekom, ktorý bol vyrobený vlastnoruč-

ne. Neskôr, keď sa vytvoril v Kežmarku
podnik na výrobu vlekov Ing. Sutoris,
vtedajší riaditeľ cestovného ruchu, ktorý ešte žije, nám dopomohol k výstavbe moderného zariadenia. Projekty robila Športprojekta, p. Ján Majerčík pomáhal po stavebno - technickej stránke
a ja zasa po strojnej. Dostali sme 2 mil.
korún v akcii „Z“ na kúpu materiálu
a projekty. Na tieto dva mil. sme museli podľa vtedajšej normy odrobiť 300 tis.
korún. Takto sa nám podarilo postaviť
vlek i prevádzkovú budovu. Členovia sa
však angažovali ďalej. Napríklad okrem
iného sa brigádnicky vysadilo 27 200 ks
sadeníc na ploche 6 ha lesa.
Pôvodne ste mali dva oddiely – lyžiarsky a turistický s viac ako sto členmi.
Lyžiarsky funguje dodnes, čo sa stalo
s turistickým?
Zájazdy sme v minulosti robili v zime, aj
v lete po celom Slovensku. Boli veľmi obľúbené. V posledných rokoch však nastal
zlom. Nie sme schopní tento oddiel finančne zabezpečiť.

Vráťme sa k lyžiarskemu oddielu, ten sa
v roku 1980 rozšíril zo zjazdového lyžovania aj na bežecké lyžovanie, v ktorom členovia TJ dosahovali veľmi pekné výsledky aj na súťažiach okresných
či dokonca celoštátnych. Funguje tento
oddiel aj v súčasnosti?
Opäť sme pri financiách. Lyžovanie prežívalo v minulosti svoj rozkvet, keď na
preteky chodilo až 120 pretekárov z celého kraja. K tomuto sa pridružilo aj bežecké lyžovanie – mali sme aj bežecké
trate. V lyžovaní sme mali výborné výsledky Jožka Kmetíka, ktorý sa na Majstrovstvách ČSSR na Štrbskom plese
umiestnil na deviatej priečke. V klube
sme mali 20 – 30 detí. Jednou z množstva úspešných pretekárok bola naša
Aďa Ďurošková, ktorá vyhrávala preteky po celom kraji. Trénerom bol František Širger, juniorský reprezentant v bežeckom lyžovaní.
Obsluha lyžiarskeho vleku je náročná
nielen na čas ale aj na fyzickú kondíciu.
Koľko má dnes TJ členov, je medzi nimi
i mladá generácia?
Platiacich členov máme 62. Čo sa týka
obsluhy, tá sa zúčastňuje na školení každé tri roky. Členovia, ktorý obsluhujú lyžiarsky vlek, musia absolvovať odborné
školenie u inštruktora z Kežmarku p. Jozefa Žanbu, ktorý nám robí aj pravidelne každý rok revízie a opravuje prípadné poruchy. Z mladej generácie máme
garnitúru 20 až 35 ročných mladých,
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ktorí zase privádzajú svoje deti a učia ich tak láske
k športu, ale aj zodpovednosti a profesionalite.
Tohtoročná zima nás lyžiarov nemilo prekvapila malou nádielkou snehu. Mali ste napriek tomu
otvorené? Ako ste ukončili sezónu s akými výsledkami?
Toto je prvá zima v mojej pamäti, čo je zima bez
snehu. EPV 300 (malý lyžiarsky vlek) nás živila, aj
keď bývalo menej snehu. Tento rok nešla ani ona.
Práce na lyžiarskom svahu v lete ani zďaleka nekončia. Ako sa v lete udržiava svah a čo TJ v najbližšom čase čaká?
Za minulý rok sme odpracovali vyše 720 hodín.
Presne evidujeme kto a koľko odpracuje hodín.
Tohto roku nás čaká oprava prístupovej cesty a kosenie a úprava zjazdoviek, ktorú nám ničia jazdci na
štvorkolkách. Robia nám tam paseku.

SÚŤAŽ MAS

Ako vnímate spoluprácu s obcou a ďalšími klubmi, ktoré v obci pôsobia?
S vedením obce sme spokojní tak, ako nikdy predtým. S ostatnými organizáciami nemáme veľké kontakty. Vlani sme urobili akciu na Medzinárodný deň
detí pre vyše sto detí a to v spolupráci s oboma základnými školami. Zabezpečili sme im občerstvenie,
hry a dokonca i trampolínu. Guláš navaril p. Emil
Piroha, st. Túto akciu plánujeme zopakovať aj tento
rok. Je úspech, že deti prídu k nám peši a nevozia ich
rodičia autami, ako je to dnes veľmi moderné.
TJ sa preslávila nielen športom ale aj výbornými letnými zábavami, ktoré sa konali v osemdesiatych rokoch priamo pod svahom pri prevádzkovej budove a mali veľký záujem o ne nielen domáci ale i cezpoľní z okolitých obcí. Neuvažujete
túto tradíciu opäť obnoviť?
To viete, na svete rád každý spieva. Mávali sme pripravených až 400 sedadiel, minulo sa 60-80 kg mäsa
na guláš, 220 kg rýb na smaženie a vypilo sa 300 l
vína, na ktoré sme chodili do Modry k p. Hrudkovi. Trikrát nám bola hrať Dychová hudba Drietoma.
Bolo že to spevu. Dnes však na to nemáme financie, bolo by to pre nás neúnosné. Tohtoročná teplá
zima urobila svoje.
Katarína Ďugelová
Fotografie: archív TJ Straník
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