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Na jedličke hviezdy svietia, v jasliach leží Božie dieťa.
Nech všetkých jeho láska hreje, žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc duší vloží radosť, šťastie, pokoj Boží.
Požehnané Vianoce
a všetko dobré v novom roku
Vám praje redakčná rada.

Výsledky volieb v obci
Obec získala I. miesto v súťaži
„Projekty MAS“
II. ročník Svätomartinského
jarmoku voňal po mede
V knižnici opäť strašilo
Spoznávame našich rodákov
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P

red Vianocami si vo svojich poštových schránkach opäť nájdete obecný kalendár na
rok 2015, v ktorom sú uverejnené pripravované športové a spoločenské podujatia.
Prijmite tento kalendár ako malý darček.
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Zvolení poslanci do Obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:
Takmer 64 % účasť voličov má pre mňa
vysokú výpovednú hodnotu. Znamená to,
že obyvateľom Tepličky nad Váhom nie je
dianie v obci ľahostajné a chcú o ňom rozhodovať.

PRÍHOVOR

STAROSTU OBCE
Milí spoluobčania,
len vďaka vašej dôvere, ktorú ste mi prejavili v komunálnych voľbách, sa vám
opäť môžem prihovoriť ako starosta našej obce. Robím to samozrejme s veľkou radosťou, ale aj s pocitom zodpovednosti a pokory. Komunálne voľby sú
najlepším spôsobom, ako môžu obyvatelia ovplyvniť budúcnosť obce, v ktorej
žijú. Som hrdý na nás Tepličanov, pretože účasť v posledných komunálnych
voľbách bola v našej obci naozaj vysoká.

Ako starosta obce som od vás získal veľmi silný mandát. Som veľmi poctený
vašou dôverou a preto mi dovoľte, aby
som vám zo srdca poďakoval. Získal
som od vás 1593 hlasov, čo je pre mňa
obrovským zadosťučinením a odmenou
za doterajšiu prácu. Zároveň však aj veľkým záväzkom, ktorý vo mne vzbudzuje pocit zodpovednosti voči vám. Výsledok volieb je povzbudením aj pre ľudí,
ktorí sa spolu so mnou podieľali na rozvoji našej obce počas uplynulého volebného obdobia. Veľkú dôveru ste prejavili
aj novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva. Prajem novému poslaneckému zboru veľa dobrých nápadov
a správnych rozhodnutí. Ďakujem členom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, zástupcom
dobrovoľných združení a všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľajú na rozvoji našej obce.
Počas predvolebnej kampane som od
vás počul veľa inšpiratívnych myšlienok a tvorivých nápadov. Samozrejme,
ušlo sa mi aj kritiky, ale každá vaša reakcia, aj negatívna, je pre mňa ponaučením. Neuveriteľne ma vždy povzbudilo,

keď som z vašej strany počul pozitívne postrehy - ako Teplička za posledné roky pookriala, rozkvitla, že je čistejšia, má krajšie pokosené trávniky,
že sa vám páčia naše stretnutia pri príležitosti rôznych kultúrnych podujatí.
Môžem povedať, že sa nám to darí len
vďaka spoločnej snahe zveľadiť našu
obec a budem rád, keď sa mi v ďalšom
volebnom období podarí pre vás urobiť ešte viac.
V dnešnej dobe je vzácny každý
úsmev, pozitívna reakcia a nadšený
prístup k veciam verejným. A každá
úspešná aktivita, dobre vykonaná práca alebo dobrý nápad si zaslúžia pochvalu. Chváľme svoje deti, svojich
rodičov, nezabúdajme na pochvalu
pre svojich partnerov a kolegov. Snažme sa byť viac pozitívni, pretože to pre
každého z nás veľa znamená.
Teším sa, že sa vám opäť môžem prihovárať v úvode predvianočného vydania
Obecných novín. Znovu prichádzajú
sviatky lásky a pokoja, ktoré môžu byť
pre každého z nás časom splnených želaní. Milí spoluobčania, prajem vám,
aby ste ich prežili v pokoji, v kruhu
svojich najbližších a aby ste do nového
roka vykročili šťastnou nohou.
Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ,
KTORÉ SA KONALI 15. NOVEMBRA 2014
Obec Teplička nad Váhom
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
3 178
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
2 028
Počet odovzdaných obálok
2 028
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1996
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce
2009
Účasť voličov na voľbách v percentách
63,81%

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre starostu obce podľa počtu získaných hlasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ing. Viliam Mrázik, NEKA 1593 – zvolený za starostu obce
Milan Lazar, KDH
115
Ing. Kumsa Tadesse, NEKA 113
Ing. Peter Kolenčík, NEKA
92
Juraj Škrobánek, NEKA
51
Štefan Tkáčik, NEKA
45
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Štefan Smrekovský, NEKA
Mgr. Magdaléna Šeligová, NEKA
Pavol Holeša, NEKA
Ing. Anna Hudeková, NEKA
Ľuboš Mrázik, NEKA
Pavol Verčík, NEKA
Miroslav Šupolík, SIEŤ
Ing. Štefan Moravčík, SMER-SD
Ing. Anton Zvarík, NEKA

675
657
655
630
626
615
607
595
577

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli
zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Pridelené komisie poslancom:

Anna Ponechalová, Mgr., NEKA 559
Martin Riška, NEKA
470
Antónia Dikošová, Bc., NEKA 467
Kumsa Tadesse, Ing., NEKA
437
Miloš Majerčík, Ing., NEKA
411
Štefan Tkáčik, NEKA
394
Tibor Mintál, Ing., SDKÚ-DS 358
Jozef Milec, SIEŤ
333
Michal Zachar, SIEŤ
305
Tomáš Grinč, NEKA
299
Ján Obšivan, KDH
297
Ján Zajac, KSS
281
Branislav Talapka, Mgr., KDH 264
Roman Kupčík, KDH
245
Monika Nogová, Ing., KDH
236
Juraj Škrobánek, NEKA
235
Peter Hodoň, Bc., NEKA
227
Milan Lazar, KDH
204
Soňa Miháliková, KDH
203
Jozef Martini, SDKÚ-DS
192
Mária Majerčíková, SMER-SD 188
Martin Poljak, KDH
145
Denisa Agnerová, KDH: 140
Janka Ozaniaková, Ing.,
114
SDKÚ-DS
Tatiana Šubertová, MOST-HÍD 110
Marcela Drábiková, SDKÚ-DS 75
Zuzana Maťavková, KDH
68
Peter Belan, Mgr., SIEŤ
52
Juraj Matula, MOST-HÍD
36

Holeša Pavol

Ing. Anna Hudeková

Ing. Štefan Moravèík

Komisia sociálnych vecí,
rodiny a zdravotníctva

Komisia finanènej stratégie
a správy obecného majetku

Komisia pre dopravu
a informatiku

¼uboš Mrázik

Štefan Smrekovský

Mgr. Magdaléna Šeligová

Komisia pre šport
a mládež

Komisia legislatívno – právna
a podnikate¾ská

Komisia sociálnych vecí,
rodiny a zdravotníctva

Miroslav Šupolík

Pavol Verèík

Ing. Anton Zvarík

Komisia pre ochranu
životného prostredia
a verejného poriadku

Komisia pre kultúru
a spoloèenské organizácie

Komisia výstavby
a územného plánovania

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce
Teplička nad Váhom, na ktorom bol do funcie zástupcu starostu menovaný pán Ľuboš Mrázik.

OBEC ZÍSKALA I. MIESTO V SÚŤAŽI „PROJEKTY MAS“

S

radosťou Vám oznamujeme, že sa naša
obec stala víťazom 1. ročníka súťaže organizovanej Národnou sieťou rozvoja vidieka SR „Projekty MAS“. Projekt realizovaný v rámci opatrenia 3.4.1 Základne
služby pre vidiecke obyvateľstvo s názvom
„Detské ihrisko Teplička nad Váhom“
získal najviac hlasov a vyhral 1. miesto.
V dňoch 20. - 21. novembra 2014 sa
uskutočnila v Nitre konferencia Národ-

nej siete rozvoja vidieka SR, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia MAS Terchovská
dolina Ing. Ivan Dvorský, predseda MAS
a Mgr. Peter Madigár, manažér MAS.
V rámci konferencie bol vyhodnotený
1. ročník súťaže „Projekty MAS“, v ktorej naša obec zvíťazila. Ing. Madigár prebral ocenenie NSRV SR drevený obraz
s podobou detského ihriska a výrobok
zo skla s logom MAS Terchovská dolina.
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UPOZORNENIE

U

pozorňujeme občanov, že sa
po obci pohybujú nákladné
autá naložené sutinou, ktorú sypú
v okrajových častiach obce a tvoria
tak nelegálne skládky. Žiadame občanov, aby takúto skutočnosť nahlásili na políciu alebo obecný úrad. Je
vhodné poznamenať si evidenčné
číslo auta.
Ďakujeme za spoluprácu.

V KRÁTKOSTI
Privítanie detí do života
Komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva pripravila pre čerstvých rodičov - šťastné mamičky a hrdých oteckov
posedenie, pri príležitosti uvítania ich
ratolestí do života v našej obci. Posedenie sa uskutočnilo v nedeľu 26. 10. 2014
v sále Športklubu. Každému dieťaťu
pán starosta odovzdal príspevok z obce
v hodnote 100 Eur.
Beseda o mede a víne
Klub dôchodcov pri Obecnom úrade usporiadal v jeseni prednášky o včelách a včelárstve a tiež o pestovaní viniča hroznorodého. Prednášali p. Milostav
Trizuliak a p. Ing. Jozef Čerňanský.
Návšteva škôlkarov u starostu obce
Opäť po roku navštívili naši najmenší spoluobčania - škôlkari starostu obce
Ing. Viliama Mrázika. Priniesli so sebou
i nádherný dar - vlastnoručne vyrobený
obraz materskej školy. Milá návšteva potešila i básničkami a pesničkami. Pán starosta sa im odvďačil malými darčekmi.
Pietne kladenie vencov
Pri príležitosti 70. výročia Slovenského
národného povstania si naši občania uctili pamiatku hrdinov, ktorí položili svoje životy na bojiskách II. svetovej vojny
a počas SNP položením vencov pri pamätníku na Námestí sv. Floriána.
Prvý ročník Majstrovstiev sveta v hre
Klobúčik hop!
Viac ako 1 500 návštevníkov prilákal
prvý ročník Majstrovstiev sveta v hre
Klobúčik hop!, ktorý sa konal 27. 9. 2014
vo Varíne. Do súťaže sa zaregistrovalo
viac ako 300 hráčov z 8 krajín sveta. Víťazom súťaže sa stal Matej Chebeň z Varína s počtom 2 310 bodov. Na príprave
tohto podujatia sa podieľala aj naša obec.
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NEZODPOVEDNÝM MAJITE¼OM PSOV HROZÍ POKUTA

Ž

iadame majiteľov psov, aby zabránili voľnému pohybu svojich
psov na verejných priestranstvách a uliciach obce, nakoľko v zmysle § 7 ods. 1)
písm. f ) zákona č. 282/2002 Z. z., kto-

VIANOÈNÉ ZVYKY
MINULÉHO STOROÈIA
O tradičných vianočných zvykoch sme
sa porozprávali s klientmi Domova pokoja Žofie Bosniakovej.
V čase mojej návštevy si obyvatelia domova pripravovali výzdobu na nadchádzajúce vianočné sviatky.
Aké boli Vianoce pred 60-timi rokmi?
„Biele“ – znela jednoznančná odpoveď
p. Márie, ktorá popritom, ako začala svoje rozprávanie, vystrihovala snehuliakov na
vianočnú výzdobu do domova. „Vtedy, napadlo aj meter snehu. Nedalo sa ani chodiť.
Ako deti sme mali o to väčšiu radosť.“
„Veru“, prikyvuje pani Barbora a pokračuje: „Vianoce boli akési radostnejšie.
Dnes sa už tak deti nevedia tešiť. Na štedrovečernú večeru sme sa pripravovali už
od rána. Pôstili sme sa celý deň.“
Pani Anna, ktorá pripravovala vianočné
hviezdy sa zapojila do rozhovoru: „Raňajky neboli žiadne, na obed sme mali len zemiakové osúšky a potom bola až večera.“
„Pôstili sme sa, aby sme videli navečer
zlatú krokvu. Mama ma večer vzala na
povalu, chytila sa krokvy a spýtala sa, či
tú krokvu vidím. Ja na to, že hej, ale len
obyčajnú - drevenú. Mama ukázala na
krokvu ešte raz. Ale ja som ju stále videla
len z dreva. Málo si sa postila, keď ju vidíš
drevenú a nie zlatú, povedala mi mama
a ja som jej uverila,“ smiala sa pani Berta.
„My sme hľadali zlaté prasatá“, pridala sa
do spomínania opäť pani Mária. „Na večeru sme mali kapustnicu, ale bez mäsa,
potom ryba a zemiaky. Zemiakový šalát
vtedy ešte nebol v móde. To až neskôr. Ale
zato sme mali pupáky a krupicovú kašu.“
Symbolom Vianoc je aj vianočný
stromček, čím ste ho ozdobovali?
„Na stromček sa dalo len to čo sa našlo
v komore. Jabĺčka, čo sa urodili, oriešky
a neskôr i salónky so štolverkami,“ povzdychla si pani Anna pri spomienke
na detské časy a ďalej dodala: „Radosť

II. ROÈNÍK SVÄTOMARTINSKÉHO JARMOKU VOÒAL PO MEDE

rým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, priestupku sa dopustí držiteľ
psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa.
V zmysle uvedeného zákona možno uložiť pokutu do výšky 165 eur.

CHVÁLIME A KARHÁME
Chválime
Celá naša dedina,
jedna veľká rodina.
Každý sa tu metly chytá,
čistí, kosí, pozametá.
A to, čo je verejné,
zrobia chlapi z vépépé.
Na cintoríne, či námestí,
nie sú stopy po lístí.
Cesty, chodníky a jarky
sú dnes ako zo škatuľky.
Teplička sa ligoce,
všetkým šťastné Vianoce.

J

armoky sa v obciach konali väčšinou
pri významných príležitostiach, ako
sú napríklad dedinské hody. Hody nad-

väzujú na sviatok svätca, ktorému je zasvätený kostol v obci. Naši predkovia
zasvätili rímskokatolícky kostol sväté-

Karháme
Zábava to veliká,
keď nechytia vinníka.
Rozbije si okienko,
vytrhne si rádíjko.
Majiteľ, však ráno zúri,
že mu z auta trčia šnúry.
Neplač občan - bolo staré,
pod stromčekom nájdeš nové.

nám však robili spievané živé koledy.
Pán Baláž hral na husličkách a chodil koledovať aj s otcom a bratom. Darčekov
nebolo toľko, čo dnes. Zväčša to bolo oblečenie a z hračiek napríklad handrové
bábiky. Ale bolo dobre a veru veselšie.
Ľudia boli družnejší. Pred polnočnou
svätou omšou sme sa chodili ešte sánkovať od kilometra. Bolo že to kriku.“
Prezradite nám, aké boli zvyky v čase
Vašej mladosti?
„Vianoce sa slávili viac duchovne. Ráno
na Božie Narodenie sa šlo do kostola,
všade bolo tichúčko, ani riad sa v ten deň
nesmel umyť, každý svätil doma. Na návštevy sa chodilo až na Štefana, kedy bola
aj v dedine veselica,“ končí svoje rozprávanie p. Berta.
Vianoce, sú obdobím, na ktoré si každý
z nás dobre pamätá. Snažme sa, aby krásne spomienky na Vianoce nosili vo svojich srdciach aj naše deti.
Pripravila: Katarína Ďugelová

mu Martinovi. V nedeľu 16. novembra
2014 po slávnostných sv. omšiach, nechýbala doma na sviatočnom obede pečená hus, či kačica. Tohtoročným hodom
predchádzal 2. ročník Svätomartinského
jarmoku, ktorý usporiadal obecný úrad
v sobotu 15. novembra 2014.
Už od skorého rána znel Námestím sv.
Floriána čulý ruch. Viac ako štyridsať
jarmočníkov stavalo svoje stánky a pripravovalo sa na prichádzajúcich návštevníkov. Pred obedom zazneli prvé
tóny hudby, ktoré jarmok oficiálne
otvorili.

MIKULÁŠ OPÄŤ PRIŠIEL MEDZI NÁS

S

vätý Mikuláš opäť po roku zavítal
do Tepličky. Námestie plné detí,
ho privítalo veľkým potleskom. Deti

sv. Mikulášovi recitovali a spievali piesne, ktoré si pre neho pripravili.
Anjeli spolu s nezbedným čertom pomáhali Mikulášovi pri rozdávaní sladkostí. Nakoniec všetci spoločne rozsvietili vianočný stromček, pričom sa
nočná obloha rozžiarila od farebného
ohňostroja. Ani dospelí, ktorí prišli
s deťmi neobišli naprázdno. Mamičky
z detského centra Rybička predávali
medovníky, zázvorníky a rôzne ručne
robené ozdoby. Členky kultúrnej komisie ponúkali horúci vianočný punč.
Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

Vôňa medu v medovníkoch šteklila detské nošteky a lákala najmenších k stánkom plných sladkých dobrôt. Vôňa medu
však lákala aj nás dospelých - avšak
k stánkom s medovinou a včelovinou.
Pečené klobásky, jaternice, kapustnica či
domáce osuchy nenechali nikoho hladným. Tak ako na každom poriadnom jarmoku ani tu nechýbala cukrová vata, turecký med a retiazkový kolotoč.
Mnohí si domov v prútených košíkoch
odnášali jarmočné - zdobený perník,
drevenú hračku, ručne maľovanú keramiku, adventné vence, či vlnené kožúšky. Počas dňa sa námestím ozývala hudba, ktorá dotvárala príjemný atmosféru. Svojim spevom a hudbou
obohatili program členovia Folklórnej
skupiny Straník a tiež Dychová hudba
Holázňanka. Jarmok utíchol vo večerných hodinách. Bolo treba sa pripraviť
na nadchádzajúce hody v nedeľu.
Text a fotografie: Katarína Ďugelová
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ROZHOVOR

dáme na akciách, ktoré organizuje obec,
ako napríklad na Obecných slávnostiach
alebo Svätomartinskom jarmoku.
Navštevujú nás pri rôznych príležitostiach
i deti zo základných škôl a materskej školy, ktoré nám prídu zaspievať, zatancovať,
alebo zahrať divadlo. Klienti ich za to obdarovávajú darčekmi, ktoré sami vyrobia
a tak majú z toho radosť i samotné deti.
Organizujeme rôzne koncerty, napr. skupiny Zlesapočujem alebo Folklórnej skupiny Straník.

¼udmila Kadašiová – vedúca Domova
pokoja Žofie Bosniakovej

počujeme aj z úst návštevníkov, ktorí hovoria, že tu cítia skutočný pokoj a pohodu. Všetci sa snažíme, aby sa klienti dobre cítili. Veľký dôraz kladieme na prevenDo domova prijímame klientov podľa po- ciu, aby neboli chorí a jednak, nie je to
radovníka, ktorý sa vedie už od jeho otvo- zariadenie, do ktorého idú ľudia len dožiť
renia. Ak sa občan nachádza v zlých so- svoj vek. Počas dňa majú množstvo akciálnych podmienkach, môže ho obec tivít. Naša ergoterapeutka pani Zuzana
1. Domov pokoja Žofie Bosniakovej uprednostniť, avšak len vo výnimočných Knutová s klientmi každý deň cvičí, veje otvorený síce ešte len druhý rok, ale prípadoch, ktoré sa jednotlivo posudzujú. die s nimi rôzne ručné práce a tiež cvičenia na podporu mozgovej činnosti. Počas
o klientov nemáte núdzu. Koľko máte
momentálne obyvateľov a aká je jeho Na začiatku sme prijímali klientov aj roka chodíme s klientmi na výlety. Viaz iných obcí a miest, vzhľadom k tomu, cerí deväťdesiatnici neboli nikdy naprícelková kapacita?
že nebol dostatočný záujem zo strany na- klad v Tatrách. Takýto výlet má pre nich
veľké čaro. Podobné aktivity,
V domove máme od jeho
by privítali každý mesiac. Saotvorenia plný stav, čo pred“Želám si, aby nám starí ¾udia vedeli odovzdať to,
mozrejme nie všetci sa môžu
stavuje dvadsaťjeden klienèo majú ešte v pamäti, aby sa na tie krásy nezabudlo.“
zúčastniť, a aj počas výletu,
tov, ktorí sú u nás ubytovamusí byť domov plne funkční celoročne. Postupne sme
ný. Pomôcť všetkým nastúpiť
otvorili i stacionár, kde je kapacita desať klientov. Tieto počty sme si šich občanov. Na hospodárnu prevádz- do autobusu, spolu s ich palicami a barneurčili sami, sú v súlade s platnou legis- ku bolo potrebné obsadiť všetky miesta. lami, nezabudnúť na občerstvenie a tiež
Všetci klienti majú trvalý pobyt v Teplič- ostatné potreby, ktoré počas dňa budú
latívou.
ke. Teraz máme stále plný stav a množ- potrebovať, to všetko robia naše pracov2. Mnohí si Domov pokoja zamieňa- stvo záujemcov, preto ak sa uvoľní miesto, níčky dobrovoľne a s láskou na úkor svojjú so sociálnym zariadením pre zdra- prijímame už len našich občanov. Dopo- ho voľného času. Naši starkí oceňujú túto
votne postihnutých. Uveďme to teda siaľ sa nestalo, že by si rodina vzala späť ich snahu, možno aj preto sú tu spokojní,
na správnu mieru. Akú máte klientelu, starkého do domáceho prostredia. Sú čo sa pretavuje aj do celkovej atmosféry.
a aké sú podmienky pri prijatí občana?
však i takí občania, ktorí sú v poradovníku, ale zatiaľ nechceli nastúpiť, keďže to 4. Čo robia klienti vo svojom voľnom
čase?
Naše zariadenie je zariadenie pre senio- doma zatiaľ zvládajú sami.
rov. Prvou podmienkou je, že klient musí
mať dôchodcovský vek a posúdenie stup- 3. O Domove pokoja sa hovorí ako Ako som už spomenula pracuje s niňa odkázanosti 4 až 6 (ľahší stupeň). To o skutočnom ´domove´. Prezraďte, mi pani Zuzka Knutová a vyrábajú spoznamená, že neprijímame ľudí do zaria- prečo je to tak?
lu rôzne ručne robené výrobky. Spodenia, ktorí sú už ležiaci, nepohybliví.
lu s pani Darinkou Sládekovou potom
Takíto klienti patria do domova sociál- Neviem či je to preto, že je to Domov po- nimi vyzdobujú a krášlia naše prostrenych služieb. Ak prijmeme klienta a jeho koja Žofie Bosniakovej, ale podobné slová die. Niektoré výrobky príležitostne preDomov pokoja Žofie Bosniakovej
v Tepličke nad Váhom je zariadenie pre
seniorov. Ľudia však o ňom hovoria ako
o skutočnom domove. Prečo je tomu
tak sme sa opýtali vedúcej zariadenia
pani Ľudmily Kadašiovej, ktorá sa veľkou mierou pričinila o jeho otvorenie.
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zdravotný stav sa časom zhorší, neposielame ho do domova sociálnych služieb.
Doopatrujeme ho tu u nás.

V lete sme boli pozrieť Kysucký kraj, chodíme s klientmi na prechádzky po obci.
Pán farár k nám chodí dvakrát do mesiaca
odslúžiť sv. omšu a tiež klientov vyspovedá. Na sv. omše chodia i susedia z okolia,
ktorí nevládzu prejsť do kostola. Niekedy
príde aj 20 - 30 ľudí. Omša sa slávi v jedálni. Po omši si všetci sadnú ku kávičke
a porozprávajú sa. Sú to často známi a kamaráti našich obyvateľov, ktorým dobre
padne, občas si takto poklebetiť. V advente sa chytáme do Rajeckej Lesnej, kde si
chceme pozrieť drevený betlehem.
5. Každú adventnú nedeľu si pochutnávame na vašom vianočnom punči. Na
čo sa použije tohtoročný výťažok z jeho
predaja?
Vianočný punč sme začali predávať
na prvú adventnú nedeľu. Ľudia si naň
už zvykli a dostali sa k nám samé pozitívne reakcie. Výťažok použijeme podľa
toho, ako sa nám bude dariť počas celého
predaja. Buď zaň pôjdeme opäť na nejaký
výlet, alebo ak bude peniažkov viac, použijeme ho na nákup novej umývačky riadu. Výťažok z minulého roku sme použili na nákup televízora do jedálne a kúpu
kávovaru, varnej kanvice a niekoľkých
malých spotrebičov.

Výlet na Kysuciach

Slávnostnú atmosféru adventu sme pre
našich klientov vytvorili koncertom vianočných kolied v našom zariadení.

7. Ako sa tu cítite Vy ako vedúca zariadenia, je to pre Vás len práca, alebo ju
považujete za poslanie?

6. Aké máte plány do budúcnosti?

Vlastne je to môj druhý domov. Splnil sa
mi sen, že v obci máme zariadenie pre seniorov a že môžem na záver svojej profesionálnej kariéry v ňom pracovať a pomáhať ľuďom.
Máme tu skvelý kolektív, všetci zamestnanci zariadenia berú prácu ako poslanie a sú ochotní pracovať aj naviac, aj keď
práca v sociálnych službách nie je dostatočne ohodnotená.
V našom zariadení som veľmi šťastná.
Dúfam, že to spoločné nadšenie nám vydrží ešte dlho. Želám si, aby sme sa tak
ako doteraz naďalej starali o blaho našich
klientov s entuziazmom a nadšením. Ďakujem celému kolektívu a všetkým, ktorí
nám pomáhajú.

Mojím veľkým prianím a želaním je, aby
sa ešte jedno takéto zariadenie v obci
otvorilo. Kapacita domova nebude v budúcnosti postačovať. Čoraz viac stúpa
počet chorých a starých ľudí, o ktorých
sa nemá kto starať.
Na budúci rok pripravujeme výlety a aktivity - aj v zimnom období, návštevy
detí zo škôl a koncerty hudobných skupín. Snažíme sa obnovovať tradície, aby
sa zachovávali pre budúce generácie. Želám si, aby nám starí ľudia vedeli odovzdať to, čo majú ešte v pamäti, aby sa na
tie krásy nezabudlo.

Rozhovor pripravila Katarína Ďugelová
Fotografie: archív DPŽB

Domov pokoja Žofie Bosniakovej
aj tento rok varí každú adventnú
nedeľu vianočný punč na Námestí
sv. Floriána od 16,00 do 20,00 hod.
Pochutnať si môžete aj na chutných
domácich pochúťkach. Všetci ste
srdečne vítaní.
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ZO ŽIVOTA OBECNEJ KNIŽNICE

ZÁPISKY Z JUHOVÝCHODNEJ ÁZIE OD SPISOVATE¼A A CESTOVATE¼A PETRA RÚFUSA

LES UKRYTÝ V KNIHE

N

ašu obec opäť navštívil spisovateľ
a cestovateľ Peter Rúfus, ktorý si
pre našich občanov pripravil prezentáciu fotografií a videí z ciest po krajinách
juhovýchodnej Ázie. Prezentáciu, ktorú
zorganizovala Obecná knižnica sa konala v piatok 14. 11. 2014 v sále Športklubu. Spisovateľ vyrozprával svoje dojmy
a zážitky z Thajska, Malajzie, Singapuru
a z Kambodže širokému publiku.
Návštevníci so záujmom počúvali rozprávanie o spôsobe života a mentalite ľudí žijúcich vo veľkomestách a na vidieku, s obdivom sledovali nádherné chrámy, mešity,
honosné historické budovy i moderné budovy súčasných architektov.

J

eseň oficiálne začína jesennou rovnodennosťou. Najviac túto zmenu je
možné pozorovať na mrazivých ránach
a stromoch, ktoré zastavujú proces tvorby
potravy a začínajú sa pripravovať na zimu.
Zelený chlorofyl sa stráca z listov a preto
začínajú hýriť rôznymi farbami. My sme
sa o tomto a mnohom inom rozprávali so
žiakmi z 3. ročníka základnej školy. Podujatie s názvom Les ukrytý v knihe sme
otvorili čítaním knihy Ruda Mórica Z poľovníckej kapsy, kde nám ujo Bohdan rozpovedal príbeh ako lapal diviaky.
Po krátkom zhrnutí diela, sme medzi
nami privítali p. Tomáša Králika, ktorý má ako hobby poľovníctvo. Rozprával
nám o úlohe poľovníka, ktorá nespočíva len v lovení divej zveri. Práve naopak,
ich poslaním je starať sa o zvieratká, ale
aj o prostredie, v ktorom žijú. Diskutoval s deťmi o zveri žijúcej v našich lesoch
a stromoch, ktoré nás obklopujú. Ukázal
nám svoje trofeje a výstroj dobrého lovca.

Spoločne strávený čas sa minul a my sme
sa museli rozlúčiť. Žiaci si odnášali z akcie Les ukrytý v knihe diplom, časopis
Hlavička a croissant. Naša vďaka patrí
Tomášovi Králikovi, že sme jeden krásny
podvečer mohli stráviť spoločne. Veríme,

V KNIŽNICI OPÄŤ STRAŠILO

D

ruhý ročník Strašidelnej knižnice
sa konal v piatok 31. októbra 2014.
Zúčastnilo na nej 13 žiakov z 2. ročníka
základných škôl. Pre deti boli pripravené
rôzne hry a súťaže. Za úspešné zvládnutie
bola pre každého nachystaná sladká odmena. Zabávali sme sa pri behu s metlou
na „strašidelnom okruhu“, lovení jabĺčok
a svoju mušku sme otestovali pri hádzaní
cukríkov do misky a hlavu sme si precvičili riešením hlavolamov. V tvorivej dielni
si každé dieťa vytvorilo masku a netopiera, ktoré teraz zdobia našu knižnicu.

že všetky generácie si uvedomujú potrebu ochrany životného prostredia.

Text: Simona Ambrozová
Fotografia: Radka Mintálová

S

vetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou
podporovanou a propagovanou od roku
2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty
pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu.
Podstatou tohto dňa je oslava významu
mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia
mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.
Svetový deň mlieka si pripomenuli deti
z našej materskej školy 24. septembra
2014. Tento deň prichystali pre svojich rodičov a starých rodičov ochutnávku v podobe nátierok a mliečnych nápojov priamo v školskej jedálni. Dobroty nielenže dobre vyzerali, ale hlavne fantasticky
chutili. Nátierky na celozrnnom chlebíku v slanej ale aj sladkej forme, vyzdobené pestrou zeleninou - takýmto zdravým
pochúťkam sa nedalo odolať. Deti prišli
podporiť aj starosta obce Ing. Viliam Mrázik spolu s pani riaditeľkou Mgr. Štefániou
Marfiakovou. Poďakovanie patrí všetkým
zamestnankyniam materskej školy, ktoré
celú akciu pripravili.
Text: Katarína Ďugelová
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Zaujal i príbeh, ako sa p. Rúfus nečakane ocitol na svadbe a ako ho srdečne
prijali, akú úctu mu preukázali ako cudzincovi. Niektorých účastníkov zaujali
rôzne druhy exotických rastlín, stromov.
Pozornosť poslucháčov upútal aj zber
plodov z kokosovníka a výroba čohokoľvek z tejto plodiny.

Účastníkov upútali zvláštne druhy korytnačiek, ktoré plávali v akváriu, alebo plazy
voľne pohybujúce sa v parku. Zvláštnym
čarom pôsobili spievajúce fontány a nádherne vysvietené nočné veľkomestá.
Cestovateľ rozprával o úcte obyvateľov,
ktorú prechovávajú k panovníkovi, o náboženských tradíciách a rituáloch, o sebaobetavosti jedného člena rodiny v záujme lepšieho poskytnutia existenčných
podmienok pre celú rodinu.

Rozprávanie o histórii, pamiatkach, ľuďoch a prírode z ciest po krajinách
juhovýchodnej Ázii so spisovateľom
a cestovateľom Petrom Rúfusom bolo
nezabudnuteľným zážitkom. Prezentáciu fotografií a videí si mali možnosť pozrieť dospelí i seniori, nechýbala mládež
i žiaci základných škôl.

Text: Ing. Beáta Kasajová

BABKA VARILA A RADILA V TEPLIÈKE NAD VÁHOM
Text: Simona Ambrozová
Fotografia: Radka Mintálová

MLIEKO A ŠKÔLKARI
Na záver sme sa v maskách a s balónmi
vybláznili na diskotéke. Prišiel večer a čas
rozlúčiť sa, deti by sa takto vydržali zabávať až do rána. Napriek tomu odchádzali
s úsmevom na tvári a už teraz sa tešia na
ďalšie podujatia v našej Obecnej knižnici
v Tepličke nad Váhom.
Ďakujeme žiačkam 9. ročníka Základnej
školy Žofie Bosniakovej, ktoré nám pomohli s organizáciou tejto akcie.

Sled farebných obrázkov a videonahrávok
zobrazujúcich krajinu s rozsiahlymi čajovými plantážami a s horskými hrebeňmi

s bujnou vegetáciou, s úzkym turistickým
chodníkom, kde na človeka môžu číhať
nebezpečné šelmy, či priezračné jazerá
a vodopády dotvárajúce nádhernú scenériu krajiny striedali obrázky z rušného života vo veľkomestách, každodenný život
obyčajných ľudí na ulici, v obchodoch,
v reštauráciách a baroch.

N

ámestie sv. Floriána v našej obci sa
v nedeľu 28. septembra 2014 nieslo v znamení tradičných jedál, folklóru
tradícií, dobrej zábavy a príjemného počasia, ktoré von vylákalo množstvo ľudí.
Krajské kultúrne stredisko v Žiline v rámci „Fondu mikroprojektov“ cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká
republika 2007 – 2013 spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho
rozvoja nám pripravilo finále cyklu súťažných kultúrno-spoločenských podujatí „Babka varila a radila.“
Od mája do septembra sa uskutočňovali obvodové kolá v Rajeckej, Terchovskej,
Bytčianskej doline, v Rožnove pod Radhoštěm, v Žiline a okolí. Do projektu sa

súťažne zapojilo 23 obcí, jedna obec nesúťažne a jeden cezhraničný partner. Do
finále v Tepličke nad Váhom postúpilo
deväť družstiev z obcí Ďurčiná, Terchová, Nededza, Dlhé Pole, Jablonové, Kotešová, Bitarová, Žilina - Trnové, cezhraničný partner Rožnov pod Radhoštěm
a nesúťažne aj Teplička nad Váhom.
Šikovné kuchárky zo zúčastnených obcí
na námestí varili či piekli jedlá, ktoré kedysi boli na ich jedálničku - kapustné alebo zemiakové posúchy, šúľance, halušky,
krúpna baba, alebo tie, ktoré dnešní mladí ľudia ani nepoznajú, ako lepiduša, belešky z Rožnova pod Radhoštěm, koníky
s lepetou z Trnového, braj z Rajeckej Lesnej a mnohé iné. Všetky tieto dobroty degustovala odborná porota pod vedením
šéfkuchára Romana Pekného z obľúbenej
žilinskej reštaurácie.
K príjemnej atmosfére prispeli svojimi vystúpeniami aj folklórne kolektívy – Ľudová hudba Martinky Bobáňovej z Terchovej, Trnovčanka, Bitarovienka, Spevácka
skupina z Dlhého Poľa, Folklórna skupina Straník z Tepličky nad Váhom a známa
interpretka slovenských ľudových piesní
Helena Záhradníková.
Starosta našej obce Ing. Viliam Mrázik
a riaditeľka Odboru kultúry a cestovného ruchu Žilinského samosprávneho
kraja Mgr. Zuzana Kmeťová poďakovali všetkým za to, že oživujú našu minu-

losť a približujú ju prítomnosti. Všetko,
čo sa varilo, je zdokumentované v knihe
receptov starých materí pod rovnomenným názvom „Babka varila a radila.“
„Rozhodnúť o víťazovi bolo veľmi ťažké, pretože každé jedlo bolo vynikajúce“,
povedal predseda poroty. A tak po tejto neľahkej úlohe si víťazstvo odnieslo
družstvo z Jablonového. Množstvo návštevníkov si pochutnávalo na ich jablonovskej kapustnici či na pagáčikoch so
zemiakmi a úhrabkami. Víťazom srdečne gratulujeme a úprimné poďakovanie
patrí obci Teplička nad Váhom za vytvorenie skvelých podmienok pri realizácii
tohto podujatia.
Poďakovanie patrí aj manželom Márii
a Eugenovi Majerčíkovcom, ktorí nesúťažne zastupovali našu obec a navarili
výbornú fazuľovicu.
Takéto podujatie nám pripomenulo
časy starých mám a stretlo s veľkým záujmom zúčastnených.

Text: Anna Lušňáková
Fotografie: Katarína Ďugelová
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KONCERT CONTINENTAL KIDS

C

ontinental Kids je slovenská gospelová formácia, ktorej členmi
sú deti od veku 8 do 12 rokov. Jeden
zo svojich úžasných koncertov odohrali jej členovia v nedeľu 14. 9. 2014
v Športklube v Tepličke nad Váhom.
Poďakovanie výkonnej riaditeľky
CONTINENTAL MINISTRIES za
koncert Continental Kids v Tepličke
nad Váhom:
,,Ďakujem za skvelú starostlivosť. Bola
to obrovská práca, ktorú ste vykonali. Dostalo sa mi toľko lásky a ešte aj
prekrásne kvety, ktoré tak milujem.
Chcem vám všetkým vyjadriť veľké ďakujem. Som dojatá ako v Tepličke žijete.
Hlásenie o koncerte u vás posúvam aj

Rieky sú krátke a hlboké“, uviedla svoju
prednášku p. Ceterová.

do Holandského Rotterdamu, prezidentovi Continental Ministries Europe,“
prezradila p. Iveta Weisová.
Takéto slová vždy potešia. Verím, že
koncert sa páčil všetkým. Srdečné
poďakovanie patrí vedeniu Obecného úradu, Farského úradu a ZŠ Žofie
Bosniakovej v Tepličke nad Váhom, za
spoluprácu a pomoc pri organizovaní koncertu. V neposlednom rade patrí vďaka všetkým rodinám našej obce,
ktoré sa postarali o sladké občerstvenie a samozrejme členom OZ Rovnosť
za celodennú starostlivosť o celý team
Continental Kids.
Text a fotografia: Pavol Holeša

ŽIVOT VO VE¼KEJ BRITÁNII OÈAMI SLOVENKY

K

lub dôchodcov pri Obecnom úrade v Tepličke nad Váhom zorganizoval dňa 10. septembra 2014 v priestoroch Obecného domu v Tepličke nad Váhom prednášku s besedou na tému Veľká
Británia. Prednášajúcou bola pani Mária
Ceterová, ktorá žila v Spojenom kráľovstve 12 rokov, z toho dva roky v Škótsku
a desať rokov v Londýne. V Škótsku študovala anglický jazyk.
Predstavila Škótov ako veľmi milých
a ochotných ľudí s úžasnou národnou
hrdosťou.
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Typickými znakmi Škótska sú kilty, gajdy
a whisky. Gajdy sprevádzali vojakov pri
útoku počas prvej a druhej svetovej vojny. Neoficiálnou hymnou Škótska je Kvet
Škótska, ktorá sa hrá na všetkých športových a spoločenských udalostiach. Škótsko je súčasťou Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska.
„Spojené kráľovstvo tvorí zväzok štyroch
historických krajín: Anglicko, Škótsko,
Wales a Severné Írsko. Krajina má veľmi pestrú prírodu, na väčšine Škótska
a Walesu sa dvíha do stredne vysokých
pohorí. Najvyšším vrchom štátu je škótsky Ben Nevis (1343 m. n. m.). Na území
Anglicka sú pohoria nižšie. Severné Írsko
je zmesou nížin a pahorkatín.
Spojené kráľovstvo sa nachádza v miernom podnebnom pásme pod vplyvom
Golfského prúdu. Časté sú zrážky, hmly,
v zime aj zriedkavé sneženie. Sneh sa
udrží najviac dva až tri dni. Spôsobuje
kalamitu a ľudia naňho reagujú tak, že sa
fotografujú v zasneženej krajine.

Hlavným mestom Spojeného kráľovstva
je Londýn, ktorý patrí k najväčším mestám v Európe.
Rozprestiera sa pri rieke Temža. Mesto
sa skladá z londýnskeho City a 32 mestských obvodov. V súčasnosti je Londýn
jeden zo svetových administratívnych,
finančných a obchodných centier. Je tu
veľké množstvo múzeí, galérií a divadiel. Za návštevu väčšiny múzeí sa neplatí, vstup je voľný.
Ďalej nám p. Ceterová prezradila, ako je
to v bežnom živote Angličanov: „Anglicko je bohatá krajina. Bežné je používanie
slov – prosím, ďakujem, ako vám môžem
pomôcť? Sú ochotní vám pomôcť, napríklad na úradoch práce – nájsť zamestnanie podľa vašich schopností a predstáv. Na
všetko, všetky činnosti majú ľudí. Napríklad, keď je vyučený stolár, nevie vymeniť
žiarovku, čo nám sa zdá byť smiešne.
V bytoch sa neprezúvajú, nepodávajú si
ruky pri stretnutí so známymi. Byty sa delia podľa počtu spální. Náš jednoizbový
byt nepoznajú. Byty a domy sú na hypotéky, percentá úrokov sú oveľa nižšie ako
u nás. V Londýne je veľmi drahé bývanie,
za ich dvojizbový byt je nájom 900 £, daň
mestu 120 £, elektrika, voda, plyn = spolu
1300 až 1400 £ mesačne. Priemerný zárobok je 2 000 £, hodinová mzda je 5,35-5,80
£. Pracovný čas je od 9ºº do 17ºº hodiny.
Čo sa týka sociálneho systému, je často zneužívaný. Veľkú podporu majú slobodné ženy s dieťaťom. Štát im hradí 80%
z ceny podnájmu, neplatia cestnú daň
a môžu pracovať len 4 hodiny denne, ak
majú dieťa v škôlke a pod. Avšak časté sú
kontroly sociálnych pracovníkov.
V byte nesmú nájsť mužské veci, oblečenie.
Deti sú štátom chránené. Nesmie sa po
nich kričať. Kladie sa dôraz na ich vzdelávanie.
Zdravotníctvo je pomalé, veľmi dlho
všetko trvá. Ošetrenie je však úplne iné,
ak si platíte súkromnú zdravotnú poistku
(pripoistenie). V Londýne žije veľká slovenská a česká komunita. V obchodoch
sú ceny tovarov o niečo nižšie ako u nás.
V super luxusných obchodoch je zákazník skutočne pánom.“
Prednáška zaujala všetkých zúčastnených. Ďakujeme pani Márií Ceterovej za
krásne popoludnie a za voľný čas, ktorý
nám venovala.
Text a fotografia: Mgr. Dubovická Kamila

JUBILANTI OSLAVOVALI

M

esiac október je mesiacom úcty
k starším. To sa však nedá povedať o našich „mladých“ jubilantoch, ktorí sa tohto roku dožívajú krásnych 60,
70 a viac rokov. Ku gratulantom sa pridal starosta obce Ing. Viliam Mrázik spolu s členmi kultúrnej komisie, ktorí oslávencom pripravili oslavu v sále Obecného domu. Spevácke vystúpenie detí zo
Základnej školy Žofie Bosniakovej a re-

DEÒ SRDCA
citácia slečny Michaely Kupčíkovej rozohriali srdcia všetkých prítomných.
Kultúrny program obohatil hrou na
akordeón talentovaný Filip Šupolík, ku
ktorému sa jubilanti pridali spevom. Potešil však i darovaný kvet, či sladká čokoláda. Chutnú večeru neskôr vystriedala
príjemná atmosféra oslavy. Všetkým jubilantom blahoželáme.
Text a fotografia: Katarína Ďugelová

29.

september je dňom srdca.
Keďže sa už začal školský
rok a do škôlky nastúpili naši najmenší, prišli nás pozdraviť. Priniesli
našim klientom v Domove pokoja veľké červené srdce a každému
starkému aj malú sladkosť. Ale najviac nás potešili svojim vystúpením.
Predviedli rannú rozcvičku a zaspievali peknú pesničku O Kubkovi
a Maťkovi. Detičky boli úžasné.
Pani učiteľky i oni si zaslúžia veľké
ĎAKUJEM. Dúfame, že zo škôlkarov si zoberú príklad i školáci a zavítajú aj oni medzi nás.
Text a fotografia: Ľudmila Kadašiová

KLIENTI DOMOVA POKOJA SI VYCHUTNÁVALI
BABIE LETO V TATRÁCH

T

ohtoročné babie leto bolo nádherné,
preto sme si z Domova pokoja naplánovali výlet do Tatier. Počasie nás však
v ten deň sklamalo a hneď od rána sa na
nás mračilo. Keďže klienti mali už od večera cestovnú horúčku, nemohli sme to
vzdať. Navštívili sme Štrbské pleso, pozreli si skokanské mostíky, krásne tatranské
hotely. Naobedovali sme s v kolibe, oddýchli a pokračovali do Tatranskej Lomnice. Tu sme sa poprechádzali a posedeli pri kávičke „U starej mamy“, kde sme si
zaspomínali na staré časy. Bolo nám úžasne aj napriek nepriazni počasia. Celou

cestou domov sme spievali a smiechu nebolo konca kraja. Výlet sa nám vydaril.
Text a fotografia: Ľudmila Kadašiová

REZBÁRI PREDVIEDLI SVOJE UMENIE
PRE OÈAMI DIVÁKOV

D

ruhý ročník Medzinárodného rezbárskeho sympózia sa uskutočnil
v dňoch 6. až 8. októbra 2014 v školskom
areáli základných škôl v Tepličke nad
Váhom. Oživenie tradície rezbárskeho
umenia počas sympózia predviedli majstri rezbári zo Slovenska Miroslav Trnovský a Adam Bakoš a z Poľska Wladek Ligocki a Franciszek Piecha.
Deti z materskej školy, žiaci základných
škôl, Centra voľného času i široká verejnosť mali možnosť počas troch dní sle-

dovať zručné ruky rezbárov, ktorí vytvorili priamo pred ich očami zaujímavé sochy, tentoraz na tému rodina. Majstri opäť svojim umením oživili z lipového a topoľového dreva známe rozprávkové postavičky a zvieratká. Sochy budú
neskôr osadené v priestore novovznikajúceho Detského parku v lokalite Prosniská, kde skrášlia a spríjemnia trávenie
voľného času rodičov s deťmi.
Text a fotografie: Ing. Beáta Kasajová
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SPOZNÁVAJME NAŠICH RODÁKOV

Z

našej obce pochádza viacero významných osobností, ktoré veľkou
mierou prispeli k zlepšeniu života nielen našich obyvateľov, ale aj ľudí v ďalekých krajinách. Ako poďakovanie za ich
pôsobenie, prácu, láskavé srdcia i hrdinské činy boli na ich počesť pomenované
novovzniknuté ulice obce.

Dôležitú kapitolu v dejinách obce tvoria
kňazi. Jedným z nich bol Cyril Talapka.
Cyril Talapka – bol jedným z nás

Meno Cyril Talapka dnešnej mladej
a strednej generácii iste nič nehovorí. Pre tých, ktorým sa pri počutí tohto
mena vynorí obraz niekdajšieho kamaráta či spolužiaka azda sa vzbudí
zvedavosť, či dosiahol svoj životný sen
a cieľ - byť služobníkom Pána.
Páter Cyril Talapka, ktorý sa narodil
v našej obci 2. septembra 1919 sa stal
kňazom, a to v poradí druhým, ktorý
z našej obce pochádzal. Svoju duchovnú dráhu začal v rehoľnej spoločnosti
Dona Bosca, ktorá vyhovela jeho túžbe ísť pracovať do zámoria - Brazílie.
Z bývalej ČSR, z moravského Fryštáku
a cez stredisko saleziánov talianskeho
Turína sa v roku 1936 dostal do Brazílie. Ako salezián zotrval v SDB počas svojich trojročných rehoľných sľubov. Pre zdravotné ťažkosti, súvisiace
s podnebím Brazílie, teologické štúdia
absolvoval za arcibiskupstvo v Goianii a v službách diecézy Goiás. Na kňaza rímskokatolíckej cirkvi bol vysvätený v roku 1942 ako dvadsaťdeväťročný. Teda v období pohnutých čias druhej svetovej vojny prvýkrát pristúpil
k Božiemu oltáru, aby ešte vtedy svoje
kňazské prvotiny začal oným „Introibo ad altare Dei“.
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Zemepisná vzdialenosť a v ďalších rokoch materialistickoateistické ťaženie
proti náboženstvu a osobitne proti
svätej Cirkvi sa stali takou prekážkou,
že len telegram cez Medzinárodný
Červený kríž a pár listov ‚blahosklonne“ prepustených štátnou cenzúrou
oznamovali jeho rodine - otcovi Martinovi a jeho žijúcim súrodencom aj
ostatnej rodine, že dosiahol svoj cieľ
- stal sa Kristovým kňazom. Sľub poslušnosti dal biskupovi v Goiás. Podľa
jeho dispozícií a podľa dispozícii arcibiskupa v Goianii pracoval a účinkoval ako kňaz najprv v kňazskom seminári, potom priamo v službách arcibiskupstva, aby sa stal riaditeľom na
gymnáziu v meste Orizona, súčasne
tam vyučoval a vypomáhal v pastorácii v miestnej farnosti. To je pomerne podrobný prierez jeho služby kňaza do r. 1961. Nie je známe, do ktorého roku bol riaditeľom a vyučujúcim
v meste Orizona, nakoľko po roku
1961 sa odmlčal, po márnosti písomného spojenia sa s rodinou.
Po skončení komunistickej totality v r.
1989 u nás, pátranie po p. Cyrilovi Talapkovi cez Ministerstvo zahraničných
vecí v Prahe, resp. cez konzulát v Sao
Paolo a veľvyslanectvo v Brazílii ostalo bezvýsledné. Až pokus cez arcibiskupstvo v Goianii mal svoj výsledok
v oznámení dôležitých údajov o ňom.
V januári roku 1995 sme sa dozvedeli, že padre Cirilo Metodio Talapka zomrel dňa 28. 2. 1980 v meste Goiás,
kde býval v biskupskom dome. Pohrebné obrady a zádušnú sv. omšu mal
v katedrálnom chráme a je pochovaný na miestnom cintoríne, vedľa iného
kňaza. Náhrobok s profilom jeho tváre
vyhotovil jeho žiak a priateľ.
Teda jeden z nás - Cyril Talapka, ako
Kristov kňaz zomrel vo svojich 67 nedožitých rokoch, po svojej takmer
38-ročnej službe kňaza, tam vo veľkej
zemi brazílskej.
Oremus ad invicem - modlime sa vzájomne. Tak nás vyzval vo svojom liste kancelár arcibiskupstva v Goianii
Mons. Nelson Rafael Fleury, niekdajší jeho spolubývajúci a dobrý priateľ.
Ten podrobnejšie informácie dostal od
biskupa diecézy Goiás Mons. Thomasa Balduina.

Juraj Poljak – misionár lásky

ne z dôvodu aby sa telesne a zdravotne
zregeneroval. Po dvoch týždňoch pobytu hovoril, že už sa teší na svojich „čiernych“. Počas jeho pôsobenia v Angole ho
podporovali naši občania hlavne tým, že
mu prostredníctvom jeho brata Štefana Poljaka financovali posielanie balíčkov do Angoly, najmä s trvanlivými potravinami a školskými potrebami. Jeho
príbeh zdokumentoval práve brat Štefan
v knihe Africký sen pátra Juraja Pojaka.
Páter Juraj Poliak sa vrátil do Misijného
domu Spoločnosti Božieho Slova v Nitre
s podlomeným zdravím, kde pár ešte pár
rokov žil, až napokon 27. augusta 2008
zomrel.

Pôsobenie vdp. Poljaka prinieslo svoje
plody v tom, že priviedol k viere tisícky
Angolčanov, z ktorých vyšlo mnoho domorodých kňazov. Jeho žiakom je aj biskup Mons. Estanislau Chindecasse, verbista, ktorý v roku 2013 navštívil našu
obec a odslúžil sv. omšu za pátra Juraja Poljaka. Prítomným poďakoval za ich
podporu počas jeho misijného pôsobenia v Afrike. Cieľom jeho návštevy bolo
uctiť si pamiatku na nášho misionára,
ktorý zanechal hlbokú stopu v miestnej
cirkvi v Angole. Najmä počas občianskej
vojny páter Poljak preukázal odvahu, keď
ako jediný Európan verbista ostal na misii. Voči miestnym obyvateľom vždy preukazoval rešpekt a úctu. Po oznámení, že

páter Poljak zomrel, slávila sa zádušná sv.
omša v Kifangondo (miesto, kde pôsobil)
za prítomnosti štyroch biskupov. V Angole je páter Poljak považovaný za hrdinu a veľkého dobrodincu tamojších ľudí.
Dlhé roky účinkoval ako generálny vikár
arcidiecézy Luanda a ako apoštolský vikár susednej diecézy. Páter Poljak sa ako
skromný misionár nikdy nechválil svojou pozíciou. Vždy verne a vytrvalo pracoval v Božej vinici. Neraz povedal, že
chce zomrieť v Afrike a chce byť pochovaný spolu so svojimi Afričanmi. Verbisti
nedávno otvorili v Luande nový formačný dom (filozofia) a nazvali ho Misijný
dom Juraja Poljaka.

Spracovala: Eva Hudecová
Podklady: Ján Štefanec SVD, Konferencia biskupov Slovenska a Augustín Talapka, Obecný spravodaj číslo 1, ročník IV. zo 7. apríla 1995
Vdp. Juraja Poljaka, nášho rodáka si pamätajú hlavne starší občania. Skromný,
charizmatický človek, ktorého pokora
a láska bola vpísaná v jeho tvári.
Jeho životná púť nebola jednoduchá. Páter Juraj Poljak sa narodil v Tepličke nad
Váhom dňa 16. mája 1923 vo viacdetnej
rodine. Túžil sa stať kňazom, preto začal
študoval teológiu v Nitre, neskoršie na
Lateránskej univerzite v Ríme. Po skončení štúdií pracoval ako misionár dvadsať rokov v Portugalsku, najviac vo Fatime. Napriek tomu, že mal zabezpečenú
profesúru na univerzite vo Fatime, odišiel do Angoly, aby šíril vieru a pomáhal
v tejto chudobnej africkej krajine. Na jej
území sa rozpútala občianska vojna, hrozili choroby, hlad, človek si nebol istý
svojim životom. Počas jeho neprítomnosti mu vojaci vypálili misiu, viackrát
ochorel na maláriu. Napriek týmto skutočnostiam v Angole účinkoval celých
27 rokov. Pracoval s nasadením, vytrvalo
a hrdinsky, o čom podal osobné svedectvo aj bývalý nuncius na Slovensku Mons.
Jozef Henryk Nowacki, ktorý prežil tri
roky v Angole a osobne ho poznal.
Aj v čase totality navštevoval svoje rodisko, v tejto súvislosti si spomínam na jeden úsmevný príbeh, ktorý sa odohral
na slovensko-rakúskych hraniciach, keď
sa ho pracovník pasovej kontroly spýtal:
„Kto ste človeče? Máte rakúsky pas, hovoríte po slovensky a pritom ste Poljak.“ Keď
prišiel domov, správa o jeho príchode
sa hneď rozšírila po celej dedine a všetci
sme akosi pookriali. Ponavštevoval rodinu, známych a my sme sa tešili na jeho sv.
omše v našom kostole. Častejšie chodil
domov, keď bol vyslaný v Angole, hlav-

BENÁTSKA NOC
ska noc bola spravená pre občanov, aby
sa dozvedeli o tejto akcii a jej výsledkoch.
Na akciu prišlo odhadom asi 300 ľudí.
Niektorí si zo zvedavosti pozreli výstavu.
Tí odvážnejší nasadli do pripravených
kanoí. No a deti - tie by najradšej jazdili do aj rána.
Ako vnímali návštevníci podujatie, aké
boli ich dojmy?
Reakcie, ktoré sa nám dostávali od dospelých boli len príjemné a pozitívne.
Plavba sa všetkým páčila a väčšina ľudí
nám na konci ďakovala.

B

enátsku noc organizovalo občianske združenie Turistický Štvorček
pod záštitou obce Teplička nad Váhom.
Čo všetko mohli návštevníci počas
Benátskej noci zažiť?
Akciu sme robili pre širokú verejnosť, aby ľudia mohli zažiť potok, ktorý veľmi dobre poznajú aj z iného pohľadu ako z jeho brehov. Sedieť na loďke
a môcť sa plaviť pekným prírodným kanálom bol určite pre všetkých príjemný
a tiež aj dobrodružný zážitok. Splavovali
deti, mamičky a oteckovia s deťmi. Väčšina z nich bez akýchkoľvek skúseností
s ovládaním kanoe.
Bolo to pre nich dosť náročné, ale všetci svoje chyby brali s humorom a dobre sa zabávali. Večerná časť akcie bola už po tme, len
s romantickým osvetlením sviečok na brehu. Zámer romantiky možno nevyšiel, ale
dobrodružstvo to bolo nielen pre deti ale aj
pre dospelých. Akcia bola doplnená výsta-

vou fotografií z čistenia potoka s informačnými plagátmi o našej dobrovoľníckej práci. Fotky sa ľuďom páčili. Boli prekvapení
množstvom odpadu, ktorý sme vyzbierali.
Ako vznikol nápad na zorganizovanie
akcie?
Nápad vznikol ako súčasť projektu vyčistenia a splavnenia potoka Tepličky. Bol to
nápad Mareka Lutišana, ktorý pochádza
z Tepličky a potok pozná od svojho detstva. Potok má krištáľovo čistú vodu, bujnú vegetáciu v okolí aj pod vodou. Nie je
problém zbadať malého pstruha, rybárika či kačky. Jednoducho krásna príroda,
ktorú by sme si mali vážiť a chrániť. Realita je však taká, že počas siedmich víkendov sme z potoka vyniesli viac ako
70 vriec stavebného odpadu, šatstva,
fliaš, igelitov, pneumatík a podobne. Brodili sme sa vodou a trpezlivo zbierali tento odpad. Celé čistenie bolo zrealizované
z projektu obce Teplička a akcia Benát-

Benátska noc bola jedna z najťažších
a najvyčerpávajúcejších, ale zato najkrajších. Radosť detí a rodičov bola pre
nás nádherná odmena. Je to pre nás
však i záväzok do budúcnosti, aby sme
takúto akciu zopakovali aj o rok.
Text a fotografie: OZ Turistický štvorček

13

Teplièky nad Váhom

Teplièky nad Váhom

ŠPORT V OBCI

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V CESTNEJ CYKLISTIKE
A DETSKÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY

JESENI OPÄŤ KRA¼OVAL BEH ŽIEN

B

eh sa v posledných rokoch stáva fenoménom - vyjadrením životného
štýlu a skvelou formou relaxu. Avšak preteky v našich obciach sú výnimočné práve tým, že sa na ňom zúčastňujú len ženy.
Vsobotu 20. septembra 2014 sa uskutoč-

nil II. ročník Jesenného behu obcí Nededza a Teplička nad Váhom. Hoci sa podujatie konalo ešte len po druhý krát, čoraz
viac si získava svojich fanúšikov a hlavne
pretekárok. Na trati v dĺžke 4 km si zmerali svoje sily mladšie, ale i staršie ročníky.

Oproti minulému roku sa zmenil smer
pretekov a to z Tepličky do Nededze
a späť. Z víťazstva sa opäť radovala Silvia
Ďungelová s časom 19:50. Druhé miesto
získala Anna Babišová s časom 22:03
a na treťom mieste sa umiestnila Zuzana Ponechalová s časom 23:28. Medaily
a ceny si víťazky prevzali z rúk starostov
oboch obcí.
Počasie babieho leta, výborné športové
výsledky, príjemná atmosféra to všetko
charakterizuje tohtoročný druhý ročník.
Poďakovanie patrí členom organizačného tímu a tiež starostom PhDr. Petrovi
Vajdovi z Nededze a Ing. Viliamovi Mrázikovi z Tepličky nad Váhom, ktorí preteky zastrešili po finančnej a materiálnej
stránke.
Text: Katarína Ďugelová
Fotografia: Ľubomír Hreus

I. ETAPA CYKLISTICKÝCH PRETEKOV CENA SLOVENSKA OPÄŤ V TEPLIÈKE

P

rvá etapa Medzinárodných cyklistických pretekov Cena Slovenska
2014 začala v piatok 29. augusta 2014
v Tepličke nad Váhom. Etapa bola časovka jednotlivcov na 7 km so štartom a cieľom v Tepličke a obrátkou v Gbeľanoch.
Preteky organizoval Cyklistický spolok Žilina v spolupráci s obcou Teplička nad Váhom a mestom Žilina s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Na štarte sa zišlo takmer sto najlepších juniorov a kadetov zo Slovenska,
Čiech, Rakúska a Nemecka. Časovku
vyhral Lennard Kämna z nemeckého
tímu Brandenburg – Cottbus časom
9,5 minúty, čo predstavuje priemernú
rýchlosť nad 44 km/h. Tento pretekár
si tak už v 1. etape položil výborný základ k neskoršiemu celkovému prvenstvu na Cene Slovenska 2014.

Výsledky - Majstrovstvá Slovenska
– časovka družstiev
Mladší žiaci – dĺžka trate 9 km, dvojice
1. Slivka Jakub, Svrček Martin
14:02,46
2. Vančo Tobias, Horváthová Hana
14:12,96
3. Dukát Daniel, Maslík Adam
14:37,69

Kadeti – dĺžka trate 30 km, družstvá
1. Hasch Henrich, Foltán Adrián,
Varhaňovský Jakub,
Žarnovičan Adrian
39:39,96
2. Oros Samuel, Škunda Peter, Vlčák
Martin, Zeman Alex
39:43,20
3. Person Tomáš, Vojtek Miloš,
Štoček Matúš, Hartiník Pavol
39:56,32

09:30,06
09:42,14
09:51,57

Celkové výsledky pretekov
1. 49 GER KÄMNA Lennard Brandenburg-Cottbus
2:57:07
2. 48 GER KOCH Christian Brandenburg-Cottbus
2:57:07
3. 41 SVK ZVERKO David CK MŠK Žiar nad Hronom 2:58:42
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edeľa 14. septembra 2014 opäť patrila cyklistom. Námestie sv. Floriána sa naplnilo profesionálnymi cyklistami, ktorí prišli súťažiť na Majstrovstvá
Slovenska v cestnej cyklistike - časovke
družstiev. No nielen dospelí, ale aj deti
majú čoraz bližšie k tomuto rýchlemu
športu. Aj z tohto dôvodu sa obec podujala zorganizovať tento rok už po druhý krát detské cyklistické preteky. Napriek upršanému počasiu dopadli obidvoje preteky na výbornú.
Preteky zorganizovali Cyklistický spolok
Žilina a obec Teplička nad Váhom.

Starší žiaci – dĺžka trate 23 km, družstvá
1. Blaško Matej, Hodás Jakub,
Meriač Tomáš, Kurnický Roman
33:00,77
2. Gavenda Martin, Briestenský
Róbert, Furdan Michal, Líška Andrej
33:40,74
3. Foltán Adam, Bugár Marek,
Lajtoš Lukáš, Černek Matúš
33:51,62

Text: Michal Vyšňa, CyS Žilina

Výsledky 1. etapy
1. 49 GER KÄMNA Lennard Brandenburg-Cottbus
2. 48 GER KOCH Christian Brandenburg-Cottbus
3. 51 GER FRAHM Jasper
Brandenburg-Cottbus

N

Juniori – dĺžka trate 37 km, družstvá
1. Zverko Dávid, Zimány Kristián,
Truban Matej, Jelža Nicolas
48:13,37
2. Hloža Michal, Kováčik Vladimír,
Sanetrik Štefan, Hupčík Martin
49:24,12
3. Poruban Dominik, Ganc Marek,
Baška Denis, Gavenda Miroslav
49:39,94

Muži – dĺžka trate 51 km, družstvá
1. Kováč Maroš, Broniš Roman,
Jurčo Matej, Tybor Patrik
1:01:49,63
2. Holomek Milan, Chalupčík Ján,
Kajíček Matej, Malik Róbert
1:04:01,20
3. Harag Tomáš, Palčák Jozef,
Bátora Lukáš, Fraňo Martin
1:04:17,36
Výsledky - Detské preteky – dievčatá
Ročník 2004/2005
1. Nina Sopčiaková,
Teplička nad Váhom
2. Mariana Trizuliaková,
Teplička nad Váhom
3. Natália Ďugelová,
Teplička nad Váhom
Ročník 2006/2007
1. Zuzana Šupolíková,
Teplička nad Váhom
2. Šarlota Kmetíková, Žilina
3. Rebeka Maslíková, Súľov
4. Agáta Maliarová, Žilina
5. Lenka Ďugelová, Teplička nad Váhom
6. Mária Štefanatná,
Teplička nad Váhom
7. Michaela Trizuliaková,
Teplička nad Váhom
Ročník 2008/2009
1. Karin Tulcová, Teplička nad Váhom
2. Kristínka Loncková,
Teplička nad Váhom
3. Lenka Štefanatná, Nededza
4. Lenka Drbulová, Teplička nad Váhom
5. Linda Sopčiaková,
Teplička nad Váhom
6. Michaela Olbertová,
Teplička nad Váhom
7. Adela Popradiová,
Teplička nad Váhom
Ročník 2010 a mladšie dievčatá
1. Lucia Tulcová, Kysucké Nové Mesto
2. Daniela Ďugelová,
Teplička nad Váhom
3. Patrícia Skupeňová,
Teplička nad Váhom
4. Alexandra Solárová,
Teplička nad Váhom

Výsledky - Detské preteky – chlapci
Ročník 2002/2003
1. Matej Kmetík, Žilina
2. Filip Štefanatný, Nededza
3. Filip Šupolík, Teplička nad Váhom
4. Tomáš Olbert, Teplička nad Váhom
Ročník 2004/2005
1. Pavol Tulec, Kysucké Nové Mesto
2. Adrián Dzurila, Žilina
3. Radovan Ďurčík, Žilina
4. Martin Bereháč, Teplička nad Váhom
5. Jakub Puliš, Žilina
6. Richard Riška, Teplička nad Váhom
Ročník 2006/2007
1. Marek Štefanov, Teplička nad Váhom
2. Ondrej Dukát, Žilina
3. Matej Puliš, Žilina
Ročník 2008/2009
1. Marco Maliňák, Teplička nad Váhom
2. Adam Glovniak, Čadca
3. Filip Mintál, Teplička nad Váhom
4. Dominik Imre, Teplička nad Váhom
5. Matej Riška, Teplička nad Váhom
6. Jakub Káčerík, Teplička nad Váhom
7. Michal Trizuliak,
Teplička nad Váhom
Ročník 2010 a mladší chlapci
1. Jonáš Štefanatný, Nededza
2. Bazil Štefanatný, Nededza
3. Timotej Hrčka, Teplička nad Váhom
Text a fotografie: Katarína Ďugelová

SLOVNAFT CUP:
OFK TEPLIÈKA N/V SPARTAK TRNAVA 0:3 (0:1)

V

utorok 23. septembra bol na
programe možno zápas desaťročia,
keď do Tepličky pricestoval súper zvučného mena FC Spartak Trnava. Opäť sa
potvrdilo, že rozšírenie pohárovej súťaže aj do regionálnych a okresných súťaží bolo dobrým ťahom. Nečudo, keď
na tento prestížny zápas si našlo cestu
takmer tisíc priaznivcov futbalu.
V úvode zápasu si vypracovali domáci
dve sľubné príležitosti, no nezakončili ich
so správnym pokojom a rozvahou. Počas
prvých 30. minút bola hra takmer vyrovnaná na oboch stranách. Už to vypadalo,
že do polčasu sa pôjde do kabín za veľmi
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Teplièky nad Váhom

VÝSLEDKY JESENNEJ SÚŤAŽE:
Dospelí “A”
OFK Teplička nad Váhom
MŠK Fomat Martin
ŠK Javorník Makov
MŠK Námestovo
TJ ŠK Kremnička
FK LAFC Lučenec
MFK Nová Baňa
ŠKM Liptovský Hrádok
TJ Baník Kalinovo
MFK Žarnovica
TJ Tatran Krásno nad Kysucou
FO Kinex Bytča
FK - 34 Brusno - Ondrej
FK Čadca
FK Rakytovce
FK Pohronie Žiar nad Hronom
16
Dolná Ždaňa B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
14
15
15

V
13
10
9
8
8
7
7
7
5
6
5
4
3
3
3

R
1
2
3
4
2
3
2
0
5
2
1
2
4
3
3

P
1
3
3
3
5
5
6
8
4
7
9
9
7
9
9

Skóre
36:10
41:12
40:11
24:14
32:29
25:23
28:20
27:34
20:16
20:38
16:31
19:29
15:25
17:24
16:33

Body
40
32
30
28
26
24
23
21
20
20
16
14
13
12
12

+/19
8
6
7
2
0
2
-3
-4
-1
-8
-7
-8
-9
-9

15

2

1

12

11:38

7

-14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dospelí “B”
TJ Družstevník Hôrky
TJ Jablonové
OŠK Nededza
OFK Teplička nad Váhom B
TJ Považan Nezbudská Lúčka
ŠK Gbeľany
TJ Hlboké
TJ Dlhé Pole
TJ Družstevník Bitarová A
TJ Hviezda Zádubnie
TJ Partizán Súľov
TJ Fatran Krasňany
FK Hliník
TJ ŠK Podhorie

Z
8
8
8
8
6
8
8
8
8
6
7
8
8
7

V
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
0

R
1
1
2
2
1
2
2
1
1
0
2
2
0
1

P
1
2
2
2
1
3
3
4
4
3
3
4
6
6

Skóre
23:11
18:17
13:8
22:19
15:7
19:12
9:8
11:12
9:13
8:8
11:12
11:20
15:28
7:16

Body
19
16
14
14
13
11
11
10
10
9
8
8
6
1

+/4
4
-1
-1
7
-1
2
-2
1
0
-7
-4
-6
-5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dorast
ŠK Tvrdošín
TJ Tatran Zákamenné
OFK Teplička nad Váhom
Oravan Oravská Jasenica
FK Tatran Turzovka
FK Slávia Staškov
OŠK Baník Stráňavy
FK Predmier
TJ Tatran Krásno nad Kysucou
ŠK Čierne
ŠKM Liptovský Hrádok
OŠK Istebné
OŠK Rosina
FO Tatran Sučany

Z
8
8
8
8
7
7
8
8
8
7
7
8
8
8

V
7
6
5
5
4
4
4
4
2
2
2
0
1
0

R
0
2
1
1
2
2
1
1
3
0
0
3
0
0

P
1
0
2
2
1
1
3
3
3
5
5
5
7
8

Skóre
31:7
24:6
27:20
15:8
18:6
14:8
19:9
16:16
18:17
13:17
5:15
7:19
2:28
2.35

Body
21
20
16
16
14
14
13
13
9
6
6
3
3
0

+/6
8
4
4
8
5
4
-2
-3
-6
-9
-6
-6
-15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Starší žiaci
MŠK Kysucké Nové Mesto A
Akadémia Juventus Žilina A
Oravan Oravská Jasenica
MFK Doný Kubín
MŠK Žilina C
ŠK Belá
TJ Jednota Bánová
FK Čadca A
TJ Tatran Zákamenné
FO Kinex Bytča
FK Rajec
ŠK Tvrdošín
OFK Teplička nad Váhom
OŠK Istebné

Z
3
2
3
3
3
1
3
2
3
2
3
0
1
3

V
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

P
0
0
1
1
1
0
2
1
2
1
2
0
1
3

Skóre
8:2
9:1
9:3
8:4
8:4
1:0
6:6
3:4
3:6
0:2
2:11
0:0
0:4
2:12

Body
9
6
6
6
6
3
3
3
3
1
1
0
0
0

+/3
0
3
0
0
3
0
0
-3
-2
-2
0
0
-3

Z – Zápasy, V – Výhra, R – Remíza, P – Prehra

priaznivého stavu pre domácich, avšak hosťujúci Kuzma
strelil prvý gól zápasu po situácií, ktorá zaváňala ofsajdom 0:1. Po strelenom góle sa
hostia upokojili a viac-menej
držali loptu na svojich kopačkách až do polčasu. Do druhého polčasu nastúpili domáci s odhodlaním neinkasovať žiaden gól,
ale nejaký pridať. Druhý gól pridali Trnavčania, keď jeden z hosťujúcich hráčov vystrelil z uhla a po nešťastnej teči domáceho obrancu
skončila lopta v sieti 0:2. Po druhom inkasovanom góle sa ešte pokúšali domáci streliť aspoň čestný úspech, ale opäť skórovali hostia,
keď so šťastím sa poodrážala lopta jednému z hosťujúcich hráčov
a ten našiel na zadnej žrdi osamoteného Jendriška, ktorý bez väčších
problémov zasunul loptu do odkrytej brány 0:3.
Hodnotenie zápasu trénera domácich Stanislava Lojdla: „Ďalej ide
lepšie a kvalitnejšie mužstvo. Naším problémom bolo to, že takýchto
zápasov hráme málo a chalani neboli zvyknutí na taký tlak a tempo.
Chlapcom nemám čo vytknúť, snáď len to, že v strede poľa nám chýbala väčšia kvalita a nemali sme tam taký priestor, na aký sme zvyknutí v lige. Ale všetci bojovali, takže tam niet čo vytknúť. Škoda prvého gólu, ktorý vyzeral byť z ofsjadovej pozície a ak by sme držali
dlhšie nerozhodný výsledok, tak by sme mali možno viacej šancí.“
Góly: 30´Kuzma, 52´Mravec (vlastný), 58´Jendrišek
Žlté karty: Filo-Siva, Červené karty: Tóth po 2. ŽK
OFK Teplička nad Váhom: Kosa - Lončík (84´Dirgas), Hruboš,
Mravec, Petruš, Bugala J. (72´Bugala R.), Martinka
(84´Murárik), Tabak, Králik, Filo (K), Tomanica
FC SPARTAK Trnava: Rusov - Siva, Tóth, Banovič, Špalek
(68´Janečka), Kuzma (61´Jirka), Casado, Greššák, Sabo (K),
Jendrišek (76´Farrugia), Cleber

NAJBLIŽŠIE PRIPRAVOVANÉ AKCIE,
NA KTORÉ VÁS SRDEÈNE POZÝVAME:
18. 12. 2014
26. 12. 2014
27. 12. 2014
17. 1. 2015
30. 1. 2015
Február 2015
14. 2. 2015
14. 2. 2015
Marec 2015

Vianočný čas – Centrum voľného času
Vianočný koncert v Kostole sv. Martina
Šachový turnaj
Benefičný ples
Školský ples Základná škola Ž. Bosniakovej
Karneval pre najmenších – MC Rybička
Školský ples Základná škola s materskou školou
Fašiangový sprievod
Rozlúčka so snehom – TJ Straník
(podľa snehových podmienok)
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