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Pre všetkých dobrých šibačov
chystajte misu koláčov.
Ešte vínko, nie však moc,
tak veselú Veľkú noc!
Želáme vám veľa smiechu,
na Veľkú noc len potechu.
V pondelok veľký zhon,
ženám kúpačov plný dom.
Veľa vody z potoka,
budú svieže do roka.

ÏALEJ SA DOÈÍTATE

Ve¾konoèné kraslice ma¾ovala naša obèianka Mgr. Martina Horská

Svet detskej knihy
je stále očarujúci
Alojz Mrázik – kompozícia
maľby a humoru
Zmena na poste
zástupcu starostu obce
Thajský box – súzvuk tela
a mysle
Teplička nad Váhom
dominovala vo futbalovej
JEDENÁSTKE roka
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INVESTIÈNÁ VÝSTAVBA
rastajúci počet návštevníkov na webovej stránke Tepličky nad Váhom. Profil
obce sme zriadili aj na facebooku, pretože sa ukázal ako účinný prostriedok,
ktorý nás zbližuje, a najmä nám umožňuje rýchlejšie vás informovať o aktuálnom dianí v obci.

PRÍHOVOR

STAROSTU OBCE
Milí spoluobčania,
zima prešla akoby šibnutím čarovného prútika, a ja mám opäť príležitosť prihovoriť sa vám v novom vydaní Obecných novín. Vydávame ich už
tretí rok a je zrejmé, že sa u vás čoraz
viac udomácňujú. Táto skutočnosť potvrdzuje, že život v našej obci vám nie
je ľahostajný. Teší ma i neustále na-

Minulý rok sme vám v prvom vydaní Obecných novín priniesli plán akcií
na rok 2014. Len jednu z nich sme nedokončili v plánovanom termíne - lávku
pre peších a cyklistov. Dôvodom bol presun investície na tento projekt do štátneho podniku Vodohospodárska výstavba
Bratislava. V roku 2015 máme s poslancami obecného zastupiteľstva a spolupracovníkmi obecného úradu opäť smelé plány. Pripravujeme výstavbu atletickej dráhy pri futbalovom ihrisku, ktorá
bude financovaná z nenávratných finančných prostriedkov v rámci mikroprojektu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Okrem toho sa chystáme na ďalšie významné investície, ktoré
sú v súčasnosti v štádiu prípravy. Jedná
sa o školskú jedáleň s kuchyňou a novú
hasičskú zbrojnicu.
O dva roky nás čaká veľká udalosť, na
ktorú sa pripravujeme už teraz. Je ňou
750. výročie prvej písomnej zmienky o na-

šej obci. Pri tejto príležitosti chystáme vydanie novej publikácie o Tepličke nad Váhom a plánujeme revitalizáciu Námestia sv. Floriána. Tento projekt
nosím v hlave už dlhšie, pretože vzhľad
námestia v dnešnej dobe už nepostačuje potrebám obce a jej obyvateľov. Na
prelome tohto a minulého roku sme začali s realizáciou významného projektu, ktorým je regulácia obecného potoka. Stavebné práce sa nezaobídu bez dopravných obmedzení a bez ťažkých mechanizmov, ktoré znečisťujú ulice. Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť a pochopenie nevyhnutnej situácie. Zároveň vás chcem požiadať o spoločné vyriešenie problému s autami zaparkovanými na uliciach pred vašimi domami,
kde prekážajú a znemožňujú práce na
údržbe komunikácií - zametanie a čistenie ulíc a odhŕňanie snehu.
Na záver si dovolím zavinšovať vám
všetkým pri príležitosti blížiacich sa
veľkonočných sviatkov. Prajem vám
pokoj a lásku v rodinách, z čerstvej
vody ženám zdravia, z kraslíc chlapom potešenia a aby v každom dome
voňala údená klobása či slanina.

PRÁCE NA REGULÁCIÍ DEDINSKÉHO POTOKA POKRAÈUJÚ

V

minuloročnom vydaní Obecných
novín č. 1/2014 sme Vás informovali o pripravovaných prácach na regulácií
dedinského potoka. Regulácia je financovaná z nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR,
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 2 – Ochrana pred povodňami. Keďže pri prácach je
nevyhnutné použitie ťažkých mechanizmov, ktoré znečisťujú miestne komunikácie, žiadame občanov o trpezlivosť a zároveň chceme upozorniť na čiastočnú uzávierku chodníka pri bytovke na Močiari. Ďalšie uzávierky, ktoré sa začali od
23. marca 2015 sa týkajú mostných objektov na uliciach Na Močiar a Na Bystrine.
Všetky uzávierky budú trvať až do odvolania, o čom budeme priebežne informovať
na stránkach obce a obecným rozhlasom.
Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

NAJBLIŽŠIE PRIPRAVOVANÉ AKCIE, NA KTORÉ VÁS SRDEÈNE POZÝVAME:
29.4.2015

70. výročie oslobodenia Tepličky nad Váhom

10.5.2015

Deň matiek

1.6.2015

Detské obecné zastupiteľstvo
Deň detí
Detské cyklistické preteky

20.6.2015

Pohár starostu obce Teplička nad Váhom v malom futbale

4.7.2015

19. ročník Futbalového turnaja Tepličiek Slovenska (uskutoční sa v Liptovskej Tepličke)

14.–16.7.2015

Stanový tábor pre žiakov

18.7.2015

125. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru

14.–16.8.2015

Obecné slávnosti v Tepličke nad Váhom

29.8.2015

71. výročie SNP – pietne kladenie vencov

30. 8. 2015

Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike

19.9.2015

Jesenný beh žien na 4 km
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SPOLOÈNÁ KUCHYÒA
S JEDÁLÒOU PRE
ZÁKLADNÉ ŠKOLY

O

bidve základné školy v Tepličke nad Váhom dlhodobo čelia
problému so zabezpečením vhodných
priestorov pre školskú jedáleň a tiež samotnej kuchyne. Vedenie obce uvažuje nad výstavbou novej kuchyne s jedálňou, ktorá by kapacitou postačovala pre obidve základné školy. V predbežných plánoch je zohľadnené vytvorenie dvoch nových tried, ktoré by sa
využívali podľa požiadaviek jednotlivých škôl.

VÝSTAVBA ATLETICKEJ DRÁHY

V

roku 2012 podala obec žiadosť
o nenávratný finančný príspevok
v rámci programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 20072013. Hoci projekt s názvom „Medzinárodným behom k zdraviu a priateľstvu“
bol kvalitne vypracovaný, bol zaradený
do tzv. zásobníka. Tento rok bola žiadosť
schválená a zároveň sa začalo s jej prípravou. Obec plánuje z týchto prostriedkov financovať náklady na výstavbu novej atletickej dráhy, ktorá bude umiestnená pozdĺž futbalového ihriska. Stavebná časť by mal byť ukončená v máji tohto

roku.Podmienkou financovania je okrem
iného usporiadanie štyroch športových
podujatí termíne do 31. mája 2015. Tri
z nich bude obec organizovať v spolupráci s Centrom voľného času v Tepličke
nad Váhom. Súčasťou projektu je následne vybudovanie chodníka pre peších, zatrubnenie existujúceho rigola, oplotenia
a striedačiek pre športovcov.
Stavebné plány projektu sú už vypracované a tohto času prebieha verejné obstarávanie. Na priebehu procesu verejného
obstarávania bude záležať úspešnosť celého projektu.
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HASIÈSKÁ ZBROJNICA

PRIPRAVUJE SA NOVÁ
PUBLIKÁCIA O TEPLIÈKE
NAD VÁHOM

P

otreba výstavby novej hasičskej
zbrojnice tu bola už dávno. Obci
sa podarilo odkúpiť chátrajúci rodinný
dom na križovatke ulíc Fatranská a Stará
cesta. S asanačnými prácami domu
a drevených humien sa začalo vo februári tohto roka. Budovy sa celkom zbúrajú
a na pozemku sa vybuduje nová hasičská
zbrojnica spolu s vežou na sušenie hasičských hadíc. Súčasťou zbrojnice budú
dve garáže pre hasičské autá. Svoje čestné miesto tu nájde aj historická striekačka, o ktorú sa už roky príkladne starajú členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Tepličke nad Váhom. Vzhľadom na neprehľadnosť križovatky sa následne uvažuje s vytvorením kruhového
objazdu.

V

roku 2017 si pripomenieme 750. výročie prvej písomnej zmienky o našej
obci. Pri tejto významnej udalosti sa Obecné zastupiteľstvo v Tepličke nad Váhom
rozhodlo vydať novú publikáciu, v ktorej
budú uvedené nielen informácie o živote
obce a jej obyvateľoch, ale tiež zaujímavé
udalosti, ktoré obec zažila v posledných rokoch. Tohto času sa vytvára redakčná rada.
Občania, ktorí majú záujem prispieť k tvorbe publikácie svojimi znalosťami, článkami, prípadne fotografiami, môžu svoje príspevky adresovať na obecný úrad.

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA
SV. FLORIÁNA

Pripravila: Katarína Ďugelová

Ú

prava námestia sa naposledy konala v roku 1996, kedy sa rekonštruoval park, okolie Pomníka padlých
a vybudovali sa nové autobusové zástavky. Námestie vzhľadom na dopravnú infraštruktúru a požiadavky občanov už
nespĺňa svoju funkciu dostatočne. Chýba mu najmä oddychová zóna, parkovis-

ko, trhovisko so stánkami a tiež primerané pódium na neustále sa rozširujúce
spoločenské, kultúrne a športové akcie
v obci. Z tohto dôvodu sa starosta obce
spolu s poslancami obecného zastupiteľstva rozhodli revitalizovať námestie, aby
spĺňalo požiadavky dnešnej doby.
Súbežne s majetko-právnym vysporiadaním pozemkov prebieha i výberové
konanie na projektovú dokumentáciu.
Ukončenie prác je naplánované v roku
2017, kedy by sme mali 750. výročie založenia obce oslavovať už na zrekonštruovanom námestí.

STOLIÈKOVÝ VÝŤAH PRE
IMOBILNÝCH PACIENTOV

vu a organizovanie Obecných slávností
2015. Financie sú určené najmä na materiálne a organizačné výdavky oboch
projektov.

NOVÉ OSVETLENIE
NA PRIECHODOCH
PRE CHODCOV

Z

ačiatkom tohto roka bolo nainštalované nové osvetlenie na všetkých
priechodoch pre chodcov na Fatranskej
ulici a tiež na preložke cesty II. triedy.
Keďže sú teraz priechody viditeľnejšie,
sú i bezpečnejšie. Lampy sú napojené na
verejné osvetlenie a priechody osvetľujú
takmer počas celej noci.

O

bec predložila žiadosť o grant
z grantového programu Pre obce
a Pre obce kultúra a šport, ktoré vyhlásil
Nadačný fond KiaMotors Slovakia v Nadácii Pontis. Výška poskytnutého grantu Pre obce je 7 000 Eur, ktorého predmetom projektu je realizácia bezbariérového stoličkového výťahu pre imobilných pacientov v zdravotnom stredisku.
Výška grantu Pre obce kultúra a šport je
3 000 Eur, ktorá bude použitá na prípra-

Priechody pre chodcov
už nie sú v noci strašiakom

POZÝVAME VÁS ...

T
POZVÁNKA

125.

výročie
založenia
Dobrovoľného hasičského zboru v Tepličke nad Váhom
Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s obcou Teplička nad Váhom
Vás srdečne pozývajú na slávnosť,
ktorá sa bude konať dňa 18. júla 2015
pri príležitosti 125. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru
v Tepličke nad Váhom.
Program začne slávnostnou sv. omšou v Rímskokatolíckom kostole sv.
Martina, pokračovať bude na Námestí sv. Floriána ukážkami hasičskej techniky a zároveň sa slávnostne
poklepe základný kameň novej hasičskej zbrojnice. Večer sa na námestí uskutoční ľudová zábava.

ajomný les nad Tepličkou prestiera sa,
koho tam stretneš - srnu, líšku, divé
prasa?
Cestou na Straník kráčaš potichu
duša ti prahne po malom oddychu.
Báť sa nemusíš - medveď tu nebehá,
občas len ten, čo má štyri kolesá.
Zrazu si spomínaš na časy dávne,
keď nedeľné vychádzky boli tak
vábne.
Bystrina smiala sa a praskala vo švíkoch, chodili sem celé rodiny s koláčmi v košíkoch.
Nezdieľali sme tie krásy
na facebooku,
na výlety sme chodili bok po boku.
Občas je fajn udržiavať tradície,
tak čo priatelia, vidíme sa v nedeľu
opäť na Bystrine?

Srdečne Vás všetkých pozývame.
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VÝSLEDKY REFERENDA,
KTORÉ SA KONALO 7. FEBRUÁRA 2015
Obec Teplička nad Váhom
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrskoch do zoznamu na hlasovanie: 3 153
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 1 164
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 1 164
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 1 160
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 4
Účasť za obec: 36,92 % oprávnených občanov
Výsledky pre jednotlivé otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb
okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Počet hlasov ÁNO: 1 105
Počet hlasov NIE: 44
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Počet hlasov ÁNO: 1 092
Počet hlasov NIE: 52
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia
s obsahom vyučovania?
Počet hlasov ÁNO: 1 072
Počet hlasov NIE: 70
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CHVÁLIME A KARHÁME
Chválime
V zime napadlo snehu dosť,
všetkým bežkárom pre radosť.
Slávu z toho veľkú mali,
bežky si hneď obúvali.
Členovia TJ Straník nezaspali,
stopy nám vždy krásne pripravili.
Patrí im za to veľká pochvala,
že sme si dali riadne do tela.
Na bežkách neplatia žiadne medze,
zájdete s nimi až do Nededze.
Potrénujete – a za rok veru,
predbehnete aj Nasťu Kuzminovú.

M

Karháme
Smetné koše – stáli ticho, bez
pohnutia, občas mali návštevníka.
Hádzali sme do nich svoje „cennosti“,
nemali sme viac o ne starosti.
Komu však tak veľmi vadili,
že na svojom mieste ostať nemohli?
Vandalizmus v obci prekvitá,
koho je to zlá vizitka?
Povedzme si z mosta do prosta,
za všetko môže vari iba starosta?
Nie je to tak – otcovia a drahé mamy,
že je to skôr o výchove a o vzdelaní?
Vari si môže slušný mladý človek,
len tak prísť a kopnúť do čohokoľvek?
Ak chceme mať v obci poriadok,
musíme aj sebe občas vyčistiť žalúdok.
Teraz už neplačte, neborte múry,
miesto košov stoja tam už len plastové rúry.

V

Referendum o rodine, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu, je neplatné. K hlasovacím
urnám prišlo len 21,41 percenta oprávnených voličov v SR.

Hmotná
pomoc
v

núdzi

Prvý URÏQ¯N]ELHUN\ SRNUDÏXMH
2EÏLDQVNH ]GUXŀHQLH 5RYQRVħ 7HSOLÏND Y\KODVXMH
SRNUDÏRYDQLH ]ELHUN\ +PRWQ£ SRPRF Y Q¼G]L
YPHVLDFRFKPDUHFDDSU¯O.
'DURYDħP¶ŀHWHWUYDQOLY«SRWUDYLQ\,

K\JLHQLFN«SRWUHE\,
ILQDQÏQ«GDU\

'DU\ MH PRŀQ« RGRY]GDħ GREURYRĀQ¯NRP REÏLDQVNHKR
]GUXŀHQLD Y 3DVWRUDÏQRP FHQWUH SUL NRVWROH YŀG\
v pLDWRNRG-
'DU\EXG¼ SRXŀLW«SULRULWQHSUHĀXG¯ YKPRWQHMQ¼G]L
Y7HSOLÏNHQDG9£KRP
=DNDŀG¿9£ģGDU9£PÑDNXMHPH
Viac na: ZZZURYQRVWWHSOLFNDVN
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V KRÁTKOSTI
ilí občania, ponúkame vám
možnosť prispievať svojimi príbehmi a článkami na internetové stránky obce Teplička nad Váhom. Príbehy
aj články by mali byť predovšetkým zo
života našej obce a jej obyvateľov. Vaše
príspevky budú uverejňované na webových stránkach obce v dvoch kategóriách a to Tradície a Príbehy. Príspevky
zasielajte na adresu Obecného úradu
v Tepličke nad Váhom.

Ž

iaci druhých ročníkov základných
škôl v rámci vyučovania vlastivedy navštívili starostu na obecnom úrade.
Pán starosta deti oboznámil s pracoviskom úradu a tiež ich zasvätil do nových
investičných plánov, ktoré sa majú v najbližšej dobe v obci realizovať. Deti veľmi
vnímavo počúvali o novej jedálni, hasičskej zbrojnici či ihrisku. Po necelej hodinke plnej otázok sa so starostom rozlúčili. Na pamiatku si deti odniesli malý
darček i sladkosť. Tešíme sa, na ďalšie
spoločné stretnutia.

OZNAM O LIKVIDÁCIÍ
A ŠTIEPKOVANÍ
DREVNEJ HMOTY

V

minulých rokoch obec zabezpečovala likvidáciu drevnej
hmoty na jednotlivých stanoviskách v obci. Tento spôsob sa však
neosvedčil, vzhľadom na to, že stanoviská boli nevzhľadné, čím rušili
svoje okolie. O spôsobe likvidácie
drevnej hmoty počas nastávajúcej jarnej a letnej sezóny vás budeme včas informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu a webovej
stránky obce.

Zdravotnom stredisku bola nainštalovaná konštrukcia na schody
pre detské kočíky. Zjazd sa nachádza na
schodisku vľavo od hlavného vchodu.
Počas návštevy lekárky si tak mamičky môžu ponechať svoje kočíky v suchu
a v teple.

PRÍHOVOR
vdp. Mgr. PAVLA ŠPITU,
MIESTNEHO FARÁRA
Milí farníci!

P

ozdravujem vás tým krásnym pozdravom „Pokoj vám!“, ktorý už
onedlho budeme počuť pri slávení Veľkonočnej vigílie.
Ľudia od nastávajúcich sviatkov očakávajú všeličo: „Konečne si trochu oddýchnem! Navštívim svojich blízkych.“
Chlapci a dievčatá by povedali: „Veľa
vody a šibačov!“ a pod. Lenže ja vás chcem upozorniť na ten hlavný zmysel
týchto sviatkov – náboženský! Nezabudnime, že Veľká noc je predovšetkým náboženský sviatok, sviatok Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou. A ako
kresťania by sme sa mali podľa toho zariadiť. Preto vás prosím, aby ste si dali
záležať na duchovnom prežívaní Veľkej
noci. Nie je tak dôležité, koľko času strávim pri varení a pečení. Oveľa dôležitejšie je to, koľko času venujem Bohu a sebe.
Príležitostí na to budeme mať skutočne
dosť. Veď obrady Veľkonočného trojdnia
sú skutočne bohaté. V tieto dni by mal
kostol pukať vo švíkoch, veď sú to najväčšie sviatky v roku. Pričiňme sa o to každý jeden, stretnime sa ako jedna rodina!
Vo vašich srdciach a rodinách nech zavládne opravdivá láska, radosť a pokoj
plynúci z Ježišovho víťazstva.
Požehnané Veľkonočné sviatky vám želá
a vyprosuje
Pavol Špita,
farár

S

obota 14. marca 2015 patrila hráčom,
ktorí predviedli svoje kartové umenie na tradičnom Žolíkovom turnaji, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Cukrárne
Sofia. Napriek hráčskemu zápalu vládla
príjemná atmosféra a o hráčov bolo dobre
postarané. V tvrdej konkurencii sa na treťom mieste umiestnila Katarína Králiková, druhú priečku obsadil Ľuboš Mrázik
a víťazom celého turnaja sa stala Barbora
Šeligová. Gratulujeme.

OPRAVA

V

Obecných novinách č. 3/2014,
strana 3, článok Výsledky volieb
do orgánov samosprávy obcí bol nesprávne uvedený názov komisie, ktorá
bola pridelená Mgr. Magdaléne Šeligovej. Pani poslankyňa predsedá Komisii
pre školstvo a vzdelávanie.
Za chybu sa ospravedlňujeme.
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FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC IDE,
KTO NEMÁ KOŽÚŠKA ZIMA MU BUDE.

KARNEVAL V MATERSKOM CENTRE

N

ielen dospelí ale i deti radi slávia
fašiangy karnevalom a zábavou.
Na druhú februárovú nedeľu predviedli menšie aj väčšie deti svoje karnevalové masky na zábave v Materskom centre
Rybička. Záštitu nad štvrtým ročníkom opäť prevzalo Občianske združenie Rovnosť Teplička. Detskí pesničkári
Pali a Pali hudbou a spevom doprevádzali masky z rozprávky do rozprávky.
Do programu sa zapojili aj samotné deti,
ktoré predviedli svoje masky, za čo dostali sladkú odmenu.
Text: Pavol Holeša
Fotografia: OZ Rovnosť Teplička

VESELIE V DOMOVE POKOJA Ž. BOSNIAKOVEJ

A

j keď majú pokročilý vek, nebráni
to klientom v Domove pokoja Žofie
Bosniakovej, aby sa zapojili do veselej fašiangovej zábavy – tradičného karnevalu
s maskami. Opatrovateľky im pripravovali chutné občerstvenie. Už ráno ich vítala
vôňa šišiek, ktorá sa niesla z jedálne. O zábavu sa postarali vlastnoručne vyrobené
masky. Všetky nohy - staré i choré, klienti s barlami veselo tancovali. Na konci
fašiangov prišli potešiť klientov členovia Folklórneho súboru Straník, ktorí im
predviedli symbolické pochovávanie basy.

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD – NÁVRAT K TRADÍCIÁM NAŠICH PREDKOV

V

ýskot, smiech a veselá muzika doprevádzali fašiangový sprievod,
ktorý prechádzal ulicami našej obce v sobotu 14. februára 2015. Svadobné rúcho,
na čele s pôvabnou nevestou a slepým ženíchom sa zastavovalo na uliciach, kde
domáci prispeli do košíkov vajíčkami,
slaninou či domácimi koláčmi. Často
sa ozýval aj štrngot mincí v pokladničke, aby si novomanželia prilepšili.

Nezabudli navštíviť dom pre seniorov
Domov pokoja Žofie Bosniakovej, v ktorom sa klienti na vzácnych hostí mimoriadne tešili a patrične ich aj pohostili.
Vysmiatí svadobčania vytancovali každého, koho cestou stretli. V sprievode
sa vynímal čert, gašpar, policajt, či mladá cigánka. Veselý sprievod sa zastavil
až podvečer v Obecnom dome, kde sa za
smiechu ale aj hlasitého plaču pochovala

basa, ktorá tak ukončila veselie a zábavu
a predznamenala príchod nastávajúceho
pôstneho obdobia. Tento rok sa sprievodu ujala miestna mládež, ktorá vystriedala Folklórnu skupinu Straník, ktorá
sprievod v obci organizovala po minulé roky.
Text: Katarína Ďugelová
Fotografie: Dávid Dupkala

Text a fotografia: Ľudmila Kadašiová

BENEFIÈNÝ PLES OTVORIL PLESOVÚ SEZÓNU

P

lesovú sezónu otvoril v poradí piaty
Benefičný ples, ktorý sa uskutočnil
v sobotu 17. januára 2015 v sále Športklubu. Na úvod členovia skupiny NEMADE
WORKOUT zaujali svojím netradičným
vystúpením. Hra sláčikového kvarteta
ADVENTURE STRINGS navodila plesu slávnostnú atmosféru. Do tanca hral
DJ PATRES. Výťažok z benefičného plesu
vo výške 2 170 Eur poputuje našim najmenším spoluobčanom - detičkám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré boli
zároveň pozvané spolu s rodičmi na rekreačný pobyt v Oščadnici, ktorý poskytol Ing. Jozef Horniš. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave plesu, sponzorom a tiež všetkým, ktorí sa prišli zabaviť a zároveň podporiť dobrú vec.
Text: Pavol Verčík
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DAROVALI KRV – ZACHRÁNILI ¼UDSKÝ ŽIVOT

P

otreba krvi je veľká. Približne
180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje iba na Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádorové
ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí
všetci potrebujú krv. Celosvetovo je za
jeden rok pacientom podaných viac ako
26,5 milióna jednotiek krvných zložiek.
Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to
veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý
humánny krok.
Plaketa profesora MUDr. Jana Janského
je ocenenie odovzdávané bezpríspevkovým darcom krvi. Janského plakety sa
udeľujú v Česku a na Slovensku. Udeľuje

ich organizácia Červeného kríža. V našej obci získali Janského plakety v roku
2014:
Diamatová plaketa – Mgr. Zita Verčíková
Zlatá plaketa – Ján Zajac
Strieborná plaketa – Jaroslav Dikoš,
Roman Majerčík, Anton Sňahničan,
Miroslav Šindel a Dana Zajacová
Bronzová plaketa – Slavomír Badár,
Ľubomír Janíček, Ing. Tomáš Králik,
Marek Majerčík, Roman Majerčík,
Matej Mihálik
Prostredníctvom našich novín, chceme
poďakovať všetkým darcom za ich humanitný čin.

Redakčná rada
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RADI SA HRÁTE – PRÍÏTE K NÁM

S

rdečne pozývame všetkých rodičov
i starých rodičov do Materského centra Rybička, ktoré sa nachádza pri bytovke na ulici Na močiar. Každoročne vám
pripravujeme nový program. Okrem kreatívneho programu sa môžu deti spolu voľne hrať a rodičia si môžu posedieť
pri kávičke. Pre členov MC Rybička je
zriadená výpožičná knižnica s odbornou literatúrou. Každý deň je v réžii inej
mamičky, ktorá vám vždy rada pomôže
a poradí. Tešíme sa na vás a vaše detičky.

BIBLICKÉ PRÍBEHY
AKO ICH NEPOZNÁME

Streda:
hry a riekanky s fitloptami
- Anna Ľuptáková

Pravidlá v Materského centra Rybička
1. V Rybičke ste všetci srdečne vítaní.
2. Pri vstupe na koberec sa všetci prezúvame (vyzúvame).
3. Riadime sa pokynmi službukonajúceho.
4. Všetci sme si sem prišli oddýchnuť,
nebudeme preto príliš hluční.
5. Chodia sem deti a ich rodičia (starí
rodičia).
6. Chodíme sem len zdraví, aby neochoreli ďalšie deti.
7. Nebeháme s potravinami a nápojmi,
papáme pri stolíku.
8. Na chodbe a v spoločných hygienických priestoroch udržiavame čistotu.
9. Za dieťa zodpovedá dospelá osoba,
ktorá je tu s ním. Ak si potrebujete
odskočiť, požiadajte niektorú z mamičiek, aby vám na dieťa dohliadla.
10. Keď odchádzame, spolu so svojimi
deťmi si poupratujeme hračky.

Štvrtok:
pohybové aktivity- Kristína Helová

Napokon: všetci sme k sebe uprimní,
taktní a spravodliví.

Týždenný program na rok 2015:
Pondelok:
spev a tanec - Marianna Verčíková
Utorok:
tvorivé dielne - Danka Vitálošová

Piatok:
angličtina - Gabriela Kozinková Mitrová

O

bčianske združenie Rovnosť Teplička koncom roka 2014 odštartovalo nový projekt: „Premietanie biblických animovaných príbehov pre deti“.
Premietame každý piatok od 16:00 do
16:45 v Pastoračnom centre pri kostole
na prvom poschodí. Okrem príbehov sa
deti tešia aj na otázky a odpovede v kvíze,
ktorý nasleduje hneď po samotnom príbehu. Je to pre deti veľmi zábavné, ale zároveň poučné.
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Č

innosť Obecnej knižnice sme v minulom roku ukončili besedou so
spisovateľkou Toňou Revajovou. Žiaci
základných škôl sa zišli v Športklube, kde
autorku privítali srdečným potleskom.
Akcia pod názvom Vianoce s detskou knihou sa niesla v duchu príbehov dievčatka Johanky zo série rozprávkových knižiek pre deti. Záverečný štvrtý diel vyjde
autorke v tomto roku.

prozaická knižka pre deti s názvom Denník Majky z majáka. Pani Revajová sa
nám srdečne poďakovala za príjemne
strávené dopoludnie a zaspomínala si na
svoju prvú autorskú besedu, ktorá sa konala v našej obci pred viac ako tridsiatimi rokmi.
Akciu Vianoce s detskou knihou zastrešila
Krajská knižnica v Žiline.

Autorka žiakom rozpovedala svoj životný príbeh. Narodila sa v poľskom meste
Katowice, neskôr sa preťahovala do Žiliny, kde sa jej túžba stať sa spisovateľkou
napokon splnila.
Pracovala ako redaktorka. Spolupracovala s členmi teraz neexistujúceho divadla
Maják. Vďaka tejto skúsenosti jej vyšla

ROZPRÁVKOVÁ KRAJINA
Vaša Rybička

V druhej časti prednášky predstavila koreniny pre zdravie, ich liečivé účinky a ich
využitie v jednotlivých skupinách pokrmov. Patria sem napríklad aníz, badián,
fenikel, bobkový list, čierne korenie, ďumbier lekársky, palina dračia, horčica biela.
lub dôchodcov pri Obecnom úrade
usporiadal 11. februára 2015 prednášku na tému Liečivé rastliny a cukrovka, plodiny a rastliny vhodné nielen
pre diabetikov. Prednášala pani Ing. Mária Kleňová, ktorá sa zaoberá liečivými
rastlinami a ich vplyvom na cukrovku:
„Aký je rozdiel medzi inzulínom a inulínom. Inzulín je produktom podžalúdkovej žľazy a inulín je výlučne rastlinného
pôvodu. Základnou jednotkou inulínu je
fruktóza, ktorá patrí medzi nestráviteľné
polysacharidy. Inulín sa nerozkladá v žalúdku, dostáva sa až do hrubého čreva,
kde dochádza k jeho štiepeniu. Zlepšuje
vstrebávane vápnika, pomáha zlepšovať
činnosť čreva a posilňuje imunitný systém. Medzi inulínové rastliny patria: artičoka zeleninová, čakanka šalátová, hadomor španielsky, kanadské zemiaky, fazuľa, púpava lekárska, jej stonky znižujú
hladinu cukru.“

SVET DETSKEJ KNIHY JE STÁLE OÈARUJÚCI

Tešíme sa na spoločné stretnutia.

N

LIEÈIVÉ RASTLINY – NAJLEPŠÍ LIEK PRE ¼UDSKÉ TELO

K

ZO ŽIVOTA OBECNEJ KNIŽNICE

Po prednáške si zúčastnení mohli zakúpiť
autorkine knihy Inulínové plodiny a rastliny vhodné nielen pre diabetikov a Koreniny pre zdravie.
Klub dôchodcov uskutočnil pre občanov
Besedu o liečivých bylinkách a ich praktickom použití, ktorá sa konala 4. marca
2015 sa v priestoroch Lesného pozemkového spoločenstva. Besedu viedla pani
Anna Grinčová a zapojili sa do nej aj členovia klubu. Prednášajúca informovala
o praktickom použití prvosienky jarnej,
pľúcnika lekárskeho, cesnaku medvedieho, alchemilky žltozelenej, bazy čiernej,
materinej dúšky, kostihoja lekárskeho
a lipy malolistej a veľkolistej.
Cesnak medvedí – očisťuje organizmus,
používa sa na chlieb ako pažítka a sušia
sa len mladé lístky. Lístky medvedieho cesnaku sa lúhujú v 40% vodke štrnásť dní

a kávová lyžička denne pomáha pri prečistení močových ciest.
Kostihoj (madunica) – zbiera sa skoro na
jar. Koreň čistíme kefkou, nakrájame na
kúsky a zalejeme 40% vodkou, potierame
nohy, lieči kŕčové žily.
Nechtík lekársky – masť sa používa proti
bolestiam kĺbov.
Žihľava – na prečistenie organizmu pijeme čaj dva až tri týždne. Ak sa užíva dlhšie pôsobí ako droga. To isté platí aj pre čaj
z lipového kvetu.
Lopúch – podrvený list lieči zápaly a natiahnuté šľachy.
Olivy – jesť pri podráždenom žlčníku.
Skorocel – listy prikladáme na vred.
Na záver jeden osvedčený recept proti kôrnateniu ciev: 1 citrón + 6 strúčikov cesnaku + 2 dcl prevarenej vody + 2 cm rozdrveného zázvoru, precediť a pridať 3 lyžice
medu. Užívame nalačno.
Po ukončení besedy sme oslávili sviatok Medzinárodného dňa žien pri koláčikoch, šiškách a bylinkovom čaji. Pohostenie pripravili členky výboru Klubu
dôchodcov.
Text: Mgr. Kamila Dubovická
Fotografia: Pavol Holeša

ašu Obecnú knižnicu počas mesiacov december a január skrášľovala putovná výstava rozprávkových postáv spisovateľky, grafičky a ilustrátorky
Vítězslavy Klimtovej. Expozíciu tvorili
plastiky a knihy, ktoré autorka napísala
a ilustrovala. Z výstavy sa najviac tešili žiaci základných škôl, pre ktorých bola
výstava sprístupnená každý deň.

Súťaž o Kráľa čitateľov, ktorú vyhlásila Obecná knižnica v roku
2014 vyhrala v kategórii do 15
rokov slečna Bianka Halamová
s počtom 72 vypožičaných titulov
a v kategórií nad 15 rokov vyhrala
Katarína Mráziková, ktorá si v minulom roku vypožičala 152 knižných titulov. Gratulujeme.

TROCHU Z KNIŽNIÈNEJ
ŠTATISTIKY

V

roku 2014 bol počet knižných titulov 5 626 ks. Zakúpených bolo
380 nových kníh. Stodeväťdesiat aktívnych členov si počas roka vypožičalo
3 036 titulov.
Text a fotografie: Simona Ambrozová
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SPOZNÁVAJME NAŠICH RODÁKOV

3. Pôsobil Váš otec v dobrovoľných organizáciách alebo spolkoch v našej
obci?
Naša rodina žila v období hlbokého
socializmu, čo znamenalo pre ľudí –
kresťansky zmýšľajúcich – veľký problém. Nepamätám sa, že by nejaké cirkevné spolky existovali, aspoň nie oficiálne. V práci môjho otca chceli niekoľkokrát za člena komunistickej
strany, no on to odmietol. Môj otec
bol veľký ctiteľ Panny Márie a hlbokoveriaci človek. Tento fakt dával najavo
tým, že opravoval a maľoval –renovoval sochy svätých. Z veľkej úcty k Panne Márii napísal „Zdravas Mária“ na
veľkú tabuľu a vyniesol ju k Panne
Márii na Turzovku, rád sa modlieval
ruženec a snažil sa kresťanskú vieru žiť a pretaviť do svojho života, čím
nám domácim bol veľkým príkladom.
Pamätám si, že spolupracoval s vtedajšími členmi hasičského zboru.

ALOJZ MRÁZIK – KOMPOZÍCIA MA¼BY A HUMORU

T

radícia maľby, kresby v našej obci
v minulom storočí bola zastúpená
len poskromne. Najvýraznejšou osobnosťou, ktorú poznala širšia verejnosť bol
pán Alojz Mrázik, rodák z našej obce –
známy maliar a karikaturista. Uverejňoval svoje diela vo viacerých okresných,
ale aj celoslovenských časopisoch. Jeho
tvorba reagovala na vtedajšie pomery,
niekedy s nádychom irónie, avšak s citom a pochopením. Nabádala k tomu,
aby sme sa zamysleli sami nad sebou
a možno aj čosi na sebe zlepšili. Pán
Alojz Mrázik zomrel pomerne v mladom
veku, dožil sa len 50 rokov. Pamätáme
sa na neho ako na dobrého, skromného
a pokorného človeka s úsmevom na tvári, ktorý sa príkladne staral o svoju rodinu a svojim deťom bol vzorom. Keď
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo o názvoch nových ulíc v našej obci právom
rozhodlo, aby jedna z novovytvorených
ulíc niesla jeho meno.
Aby sme si bližšie priblížili jeho osobnosť spýtali sme sa jeho dcéry pani
Ing. Viery Bollovej, ako si spomína na
svojho otca.
1. Pani Vierka, aké bolo detstvo vo Vašej rodine?
Vyrastala som v úplne klasickej, kresťansky založenej rodine, v ktorej deti si
vážili svojich rodičov a rodičia sa príkladne starali o svoje deti tak, že my
deti sme veľmi silno cítili ich lásku
a podporu. Moje detstvo bolo veľmi
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pekné popretkávané zážitkami z výletov do prírody, najmä v Terchovej, kam
sme s rodinou chodievali najmä v nedeľu. My deti sme šantili, plietli vence z púpavy, zbierali kvietky do vázy,
prípadne zbierali huby, lesné plody,
voňavé liečivé bylinky a otec z okolitej prírody čerpal námety na svoje
kresby, obrazy a plnými dúškami naberal energiu do ďalšieho pracovného
týždňa. Pamätám si na nedeľné chvíle, keď nás otec chcel prekvapiť a zobral nás do Žiliny na šľahačkový pohár
do cukrárne na Mariánskom námestí – doteraz si pamätám chuť tej pravej šľahačky s jahodami, chutila vždy
úžasne, pretože sme si takéto maškrtenie museli dobrými výsledkami v škole a pomáhaním v domácnosti zaslúžiť.
Rodičia nás učili láske k prírode, úcte
jeden k druhému, zodpovednosti k životu – dodnes si pamätám otcove príslovie, ktoré často opakoval: “Bez práce
nie sú koláče“. V pamäti mi tiež utkvelo, že nám raz priniesol na výplatu jednu malú čokoládku. Pretože pochádzam z troch detí, všetci traja sme sa
na seba pozreli a čakali sme na ďalšie
dve. Keďže sa nič nedialo a ďalšie čokolády otec nevyberal z tašky, opatrne
sme sa spýtali kde sú ďalšie dve čokoládky, ale otec povedal, že viac nepriniesol a tak najstaršia sestra tú jednu

čokoládku rozdelila na päť maličkých
kúskov a rozdala všetkým členom rodiny. Najväčšie prekvapenie prišlo na
druhý deň, keď otec prišiel z práce
a dal nám každému z detí jednu čokoládku a povedal, že je rád že sa dokážeme podeliť aj s málom a preto za
odmenu každý dostal jednu svoju čokoládu. Keď sme už trošku vyrástli občas sa nám ako všetkým deťom podarilo zopár kúskov, za ktoré sme tiež dostali odmenu v podobe remeňa. Veľmi
rada spomínam na svoje detstvo, pretože bolo radostné, bezstarostné, plné
rodičovskej starostlivosti a lásky.
2. Aký bol pán Alojz ako otec, pomáhal Vám napríklad so školskými
úlohami?
Keďže som vyrastala v období kedy
neexistovali mobily, internet ani žiadne terajšie informáciami zahltené dátové banky, všetky informácie sme
čerpali z kníh. Môj otec bol pre mňa
ako encyklopédia, vždy mi vedel poradiť s každým problémom či už z matematiky, fyziky, slovenčiny a čo bolo
najúžasnejšie – krásne kreslil, takže
môj čitateľský denník bol vždy krásne
ilustrovaný jeho kresbami. Moja sestra Mária chodila na odevnú priemyslovku do Trenčína a otec sa zaujímal
aj o odborné veci ktoré sa učila sestra.

4. Kde pracoval Váš otec v civilnom povolaní?
Otec pracoval v štátnom podniku Pozemné stavby Žilina, kde bol zodpovedný za vtedajší časopis Stavbár –
písal články, upravoval štylistiku prispievateľov, obrazový obsah a celkový
vzhľad a obsah časopisu, bol jeden
z jeho redaktorov.
Pamätám si ich rozhovory, ba dokonca ako držal jej zošit v ruke a skúšal ju.
Veľmi rád čítal a učil sa nové vec. Keď
som neskôr chodila na internát do
Nitry a mala som nejaký osobný problém a nevedela som čo s ním, otec mal
vždy pre mňa dosť času aby ma vypočul, porozprával sa so mnou a snažil
sa ukázať mi to správne riešenie, preto mi ešte aj teraz tak veľmi chýba.....
Otec, aj keď bol pri našej výchove
prísny a zásadový a my ako deti sme
robili aj chyby, nikdy nás neponižoval, ani slovne ani inak, čo je pri výchove detí veľmi dôležité ale zároveň
náročné. Naučil nás veriť si, za čo sme
mu všetci vďační.

5. Kreslil len karikatúry, alebo sa venoval aj inej maliarskej tvorbe?
Jedným z darov, ktoré otec dostal do
vienka, bol humor. Napriek dobe,
v ktorej žil a každý človek musel vážiť
slová, môj otec si vedel udržať sviežeho ducha svojim humorom, ktorým
vedel citlivo upozorniť na háklivé témy
života a zároveň nikoho neuraziť, čím
si získal veľa priateľov. Pamätám si ako
vznikali jeho nenapodobiteľné karikatúry a veľa času som strávila aj pozeraním sa na ťahy jeho štetca, keď kreslil
obraz. Stačilo zopár ťahov štetcom a na
plátne sa začala črtať postava ženy s batohom sena na chrbte, alebo terchovské tiesňavy, ohnivý západ slnka nad
končiarmi, jeseňou sfarbené lístie na
stromoch a mnoho inej krásy z prírody, ktoré nosil vo svojej fantázii. Obrazy boli jeho jedinečným darčekom pre
rodinu, rodinných priateľov, známych
a ľudí ktorých si vážil. Teraz sa nachádzajú v súkromných zbierkach tých,
ktorým ich on sám daroval s láskou. Po
otcovej smrti na jeho pamiatku otcovi
kolegovia a priatelia viackrát v Žiline
usporiadali vernisáže obrazov a samo-

statne vernisáže karikatúr, na ktorých
sme sa spolu s mamou zúčastnili celá
rodina. Jeden z jeho obrazov má svoje
miesto aj v našom dome a vždy keď sa
naň pozriem, vraciam sa do tých úžasných detských čias, ten obraz má pre
mňa hodnotu mojich spomienok ako
stôp, ktoré tu zanechal jeden úžasný
človek, ktorého som vďaka Bohu mala
tú česť byť dcérou.

Jeho obrazy boli jedinečným darčekom pre rodinu, rodinných priateľov, známych a ľudí ktorých si vážil.

Ďakujeme pani Ing. Vierke Bollovej za
rozhovor a za poskytnuté maľby a kresby z rodinného archívu.

ThDr. EMIL JAKUBÍK
DUCHOVNÝ PASTIER
ZA OCEÁNOM

Z

našej obce pochádza veľa kňazov, rehoľných bratov a rehoľných
sestier. Určite je to zásluha aj rodičov,
učiteľov a kňazov, ktorí v našej obci pôsobili. V ťažkých 50-tych rokoch 20. storočia, po rozpustení reholí, zrušení kláštorov a internovaní študentov teológie
do táborov sa podarilo niektorým našim rodákom utiecť do zahraničia a splniť si tak svoje predsavzatia. V ďalších rokoch nastúpila politika obmedzení, takže
ak chcel niekto študovať teológiu, predpísané kvóty na prijatie na vysokú školu
boli také prísne, že znemožnili viacerým
študentom štúdium.
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Časť študentov sa zapojila do občianskeho života, ale ďalší neprestávali dúfať, že
sa im ich túžba splní. Jedným z nich bol
aj ThDr. Emil Jakubík.
Narodil sa 31.3.1928 v Tepličke nad Váhom. Z pamäti obyvateľov sa však vytratil, keďže pôsobil v Spojených štátoch amerických. Po revolúcii v roku
1989 sa viackrát vrátil do svojho rodiska, aby navštívil príbuzných a priateľov.
Počas jeho pobytu slúžil sväté omše v našom kostole. Vtedajší starosta pán Milan
Lazar ho pri jednej jeho návšteve pozval
na Obecný úrad, kde rozprával o tom,
aká bola jeho cesta k povolaniu kňaza.
ThDr. Emil Jakubík sa v mladosti túžil stať
kňazom, ale vtedajšie pomery to nedovoľovali – nebol prijatý na štúdium teológie. Preto nastúpil do zamestnania a šetril
si peniaze na cestu do zahraničia. V roku
1957 sa rozhodol, že si kúpi zájazd v Čedoku – plavbu loďou po Čiernom a Stredozemnom mori a pokúsi sa z lode odísť
v niektorom prístave slobodného sveta.
O tomto svojom pláne nepovedal nikomu, dokonca ani svojej matke. Vedel, že
ju bude vypočúvať bezpečnosť a pre ňu
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bude lepšie, keď nebude nič vedieť. Ťažko sa s ňou lúčil s vedomím, že ak sa mu
to podarí, asi ju už nikdy neuvidí. Vtedajšie súdy po ilegálnom odchode z republiky trestali takýchto emigrantov tým, že im
zhabali majetok a v prípade ich návratu
domov ich zatvorili do väzenia.
Pri svojej návšteve v obci si zaspomínal:
„Podarilo sa mi vycestovať. Po plavbe
po Čiernom mori sa naša loď dostala do
Jadranského mora a zakotvila v prístave
pri Benátkach. Pasažieri z lode mohli vystúpiť na breh, ale aby sme všetci neušli,
mohli sme odísť iba v plavkách, zobrať si
len uterák a pas pre prípad kontroly. Takto
sa mi podarilo utiecť. Ujali sa ma dobrí
ľudia – talianski manželia, ktorí mi dali
peniaze na cestu, aby som mohol odcestovať do Slovenského ústavu sv. Cyrila
a Metoda v Ríme, ktorý slúžil ako škola
a internát pre zahraničných Slovákov. Keď
som zazvonil na bráne otvoril mi Jeho
Eminencia Mons. Jozef kardinál Tomko.“

rodinu viackrát navštívil a býval v ich rodinnom dome počas jeho pobytu.
„Pátrovi Jakubíkovi sa podarilo vyštudovať v Ríme teológiu, za kňaza bol vysvätený v decembri 1963. Získal aj titul doktora teológie. Keďže do vlasti bol návrat
nemožný, odišiel na pastoráciu k Slovákom do Spojených štátov amerických
do Woodgate štáte New York, kde pôsobil celý život. Po revolúcii 1989 štyrikrát
navštívil Slovensko. Plánoval, že sa natrvalo usadí v rodnej obci. Avšak ochorel
a nestihol si splniť túto svoju túžbu. Bol
hospitalizovaný v jednej z newyorských
nemocníc, kde dňa 12.12.1999 zomrel.
Počas svojho pôsobenia vo Woodgate
pomohol jednej slovenskej rodine, ktorá sa o neho starala na sklonku jeho života. Ako spomienka na tohto nášho rodáka je jeho meno vygravírované na náhrobnom kameni jeho matky na našom
cintoríne.

ci, ďalej správu obecných budov, údržbu
miestnych komunikácií, riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek občanov
a momentálne aj asanáciu starej budovy,
kde sa postaví nová hasičská zbrojnica.
4. Po nástupe do funkcie, zmenil sa Váš
pohľad na činnosť obecného úradu?
Ako občan som sa na problémy obce pozeral inými očami. Teraz keď som v centre diania vidím, že riešenie niektorých
problémov nie je také jednoduché. Ako

REQIESCAT IN PACE
Ako to bolo ďalej s dobrodružstvom
ThDr. Emila Jakubíka nám porozprávala
jeho príbuzná pani Jozefa Laušová, ktorej

Pripravila: Eva Hudecová
Fotografia: archív p. Jozefy Laušovej

ROZHOVOR
ZMENA NA POSTE ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE

D

ňa 15. novembra 2014 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. Voľby v našej obci opätovne potvrdili vo funkcii starostu obce p. Ing. Viliama Mrázika. Zmeny nastali v obsadení obecného zastupiteľstva, kde stoličky poslancov vystriedali štyria noví členovia.
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce poveril funkciou zástupcu starostu p. Ľuboša Mrázika, ktorý
nastúpil do pracovného pomeru na funkčné obdobie 2014 – 2018. Pán Ľuboš Mrázik vystriedal p. Štefana Smrekovského, ktorý zastával túto funkciu v predchádzajúcom volebnom období.

Ľuboš Mrázik
1. Pán Mrázik, doteraz ste pôsobili v súkromnom sektore, ako vnímate
zmeny po príchode do verejnej správy?
V spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. som
pôsobil takmer osemnásť rokov na oddelení merania a telemetrie. Okrem iného som mal na starosti veľkoodber a maloodber, kde som prichádzal do kontaktu so zákazníkmi. Rovnako aj tu prichádzam do styku s ľuďmi. V tejto oblasti
mám skúsenosti s komunikáciou a riešením problémov. Jediná zmena je v tom,
že na úrade je rozsah problémov rôznorodejší, takže musím mať väčší prehľad
z rôznych oblastí života obce.
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2. Funkciu zástupcu starostu vykonávate ešte len pár mesiacov, aké máte nové
poznatky?
Som tu ešte krátko, neustále sa vynárajú nové veci. Riešenie niektorých problémov nie je také jednoduché ako sa na
prvý pohľad zdá. A aj keď sa človek snaží
nájsť riešenie v prospech občana, je často
limitovaný rôznymi zákonmi a normami. Takže o to je to ťažšie.
3. Čo všetko máte ako zástupca takpovediac „pod palcom“?
Okrem zastupovania starostu obce počas jeho neprítomnosti mám na starosti
výkonných zamestnancov obce, občanov
na aktivačných prácach a veci s tým spojené ako napríklad bezpečnosť pri prá-

Štefan Smrekovský
1. Funkciu zástupcu starostu ste vykonávali v predchádzajúcom volebnom
období. Funkciu ste prijali bez nároku
na odmenu. Prečo ste ju nemohli vykonávať na plný úväzok?
Pred takmer piatimi rokmi sme pána
Viliama Mrázika presviedčali, aby prijal kandidatúru na starostu obce. S kandidatúrou súhlasil, avšak s podmienkou,
že mu budem robiť zástupcu. Už vtedy som si bol vedomý, že funkciu nebudem môcť vykonávať na plný úväzok. Informoval som pána Mrázika, že to z mojej strany nebude možné. Pracovné zaradenie a povinnosti neumožňovali uvoľniť ma z trvalého pracovného pomeru.
Napriek mojej zápornej odpovedi kandidatúru prijal, čomu sa dodnes úprimne
teším. Následne som súhlasil s funkciou
zástupcu starostu bez úväzku, aj keď som
vedel, že nebudem pánovi starostovi plnohodnotne nápomocný.
2. Aké povinnosti ste si plnili počas Vašej pôsobnosti v úrade?

som už spomenul, často krát nám nedokonalosť zákona zbytočne zväzuje ruky.
Napriek týmto úskaliam sa snažíme občanovi pomôcť a vyhovieť. Prišiel som
sem s mienkou, že táto práca bude administratívna záležitosť, po čase som však
zistil, že je to skôr práca v teréne. Každý deň sa vyskytne niečo nové. Aj keď
idem ráno do práce s tým, že mám všetko vyriešené a rozmýšľam čo budem robiť (smiech), vždy sa vyskytne niečo, čo
treba riešiť.

5. Na základe nadobudnutých vedomostí, aké plánujete zmeny v budúcnosti?
Som tu ešte len krátku dobu a s množstvom vecí sa ešte len oboznamujem,
ale budem sa snažiť a podnikol som už
aj nejaké kroky na zníženie prevádzkových nákladov. Bol by som rád, keby sme
vyriešili miestnosť pre obecnú techniku
a náradie a hlavne šatne pre prevádzkových pracovníkov.

Musím priznať, že pán starosta mi v tejto funkcii maximálne vychádzal v ústrety. Snažil sa, ak to bolo možné, minimálne ma zaťažovať obecnými povinnosťami. Výnimka bola len v čase jeho neprítomnosti počas služobných ciest, dovoleniek, prípadne víkendov, kedy bol vzdialený. Tých víkendových akcií, kedy bol
pán starosta vzdialený a zastupoval som
ho v jeho neprítomnosti bolo ale veľmi
málo. Vo funkcii zástupcu starostu som
sa mu snažil pomáhať hlavne pri projektoch financovaných z nenávratných finančných príspevkov EÚ. Zúčastňoval
som sa rôznych rokovaní so zástupcami
štátnej správy, Vyššieho územného celku a so zástupcami iných inštitúcií, ktoré pripravovali projekty v našom regióne,
ktoré mali dopad na kvalitu života v našej obci.

teľov. Tak, ako v predchádzajúcom volebnom období, aj v tomto sa budem snažiť zužitkovať svoje kontakty a skúsenosti
z podnikania v prospech rozvoja našej
obce. Spolu s ostatnými poslancami budeme nápomocní pri plnení volebného
programu súčasného pána starostu. Obsahuje veľa dobrých a pre našu obec veľmi potrebných projektov. Osobne sa teším na bezpečný prístup na vodné dielo,
na novú školskú kuchyňu s jedálňou, na
oddychovú zónu Rybník, atletickú dráhu
pri ihrisku a vybudovanie nového chodníka pri športovom areáli, revitalizáciu
námestia sv. Floriána a komplexné vyriešenie križovatky a vybudovanie hasičskej
zbrojnice s parkovacími miestami. Veľká výzva je zachovanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Bol by som
rád, keby sa nám podarilo do tohto procesu zapojiť aj podnikateľov pôsobiacich
v našej obci. Myslím si, že na revitalizáciu kaštieľa nestačí nadšenie jednotlivcov a čiastočné financovanie z nenávratných finančných prostriedkov Európskej
únie. Bude nutné zabezpečiť financovanie v širšom rozsahu, aby sme tak zabránili úplnému znehodnoteniu tohto kultúrneho bohatstva.

3. Určite bolo časovo náročné pracovať
a zároveň sa zúčastňovať množstva akcií, ktoré vyžadovali Vašu prítomnosť.
Ako ste tento problém riešili?
Snažil som sa spájať pracovné povinnosti s obecnými. Teda, napríklad, ak som
mal plánovanú služobnú cestu niekde
do miesta, kde bolo nutné riešiť aj obecné záležitosti, využíval som tento priestor
na vybavenie oboch vecí. Darilo sa mi to
aj vďaka pochopeniu mojich spoločníkov, za čo sa im chcem aj touto cestou
poďakovať.
4. Počas Vašej pôsobnosti vo funkcii zástupcu starostu ale i teraz ako poslanca
obecného zastupiteľstva sa angažujete
v mnohých aktivitách. Prezraďte nám
o aké projekty ide?
Chcel by som zdôrazniť, že je veľmi dobré, že funkcia zástupcu starostu je obsadená človekom na plný pracovný úväzok. Som presvedčený, že táto skutočnosť
prispeje k zvýšeniu kvality služieb pre našich obyvateľov a k rýchlejšiemu rozvoju
našej obce, a tým kvality života jej obyva-

5. Máte nejakú dobrú radu pre svojho
nástupcu?
Novému pánovi zástupcovi prajem veľa
úspechov, trpezlivosti a aby ho neopúšťalo nadšenie, s ktorým do tejto funkcie vstupoval. Aby sa vo svojej funkcii nestretol s nevyberanými a účelovými útokmi, ktoré budú smerovať k diskreditácii jeho práce. A tá dobrá rada?
Ak sa s takýmito útokmi aj stretne, aby si
ich nepripúšťal a nenechal sa znechutiť.
Aby naďalej čo najlepšie vykonával svoju funkciu podľa svojho vedomia a svedomia. Obyvatelia našej obce sú vyspelí
a dokážu takúto snahu oceniť.
Pripravila: Katarína Ďugelová
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ŠPORT V OBCI
THAJSKÝ BOX – SÚZVUK TELA A MYSLE
voči trénerovi, ale aj súperovi. V Thajsku
sa bojovníci tešia veľkému uznaniu zo
strany verejnosti. Snom každého thajského bojovníka je zápasiť na jednom zo slávnych štadiónov Lumpinee alebo Rajadamnern v Bangkoku. (zdroj: titangym.sk)

V poslednom období zažíva thajský
box veľký „boom“ vo svete aj na Slovensku. Stále širšia verejnosť má záujem trénovať, ako aj bližšie spoznávať tento bojový šport, ktorý sa
čiastočne prispôsobil Európskym
zvyklostiam. Jeho čaru podľahol aj
náš občan Milan Paleš, člen klubu
Diamond Gym v Žiline.

T

hajský box (MuayThai) je bojový
šport pochádzajúci z Thajska. Prvé
zmienky o tomto bojovom štýle pochádzajú z 13. storočia. Pôvodne sa bojovalo bez rukavíc, či inej ochrany. V roku
1921 dostal thajský box športovú podobu. Na zápasenie v ringu začali dohliadať rozhodcovia, určili sa povolené a zakázané techniky a bojovníci začali používať boxerské rukavice a ďalšie ochranné
prostriedky. V thajskom boxe sa zápasí
len v stoji, zápas na zemi nie je povolený.
Je tiež známy aj ako umenie ôsmich končatín, pretože sa pri ňom využívajú údery päsťami, lakťami, kopy nohami a kolenami. Box má široké spektrum techník.
Jedným z nich je aj špecifický štýl boja
nazvaný klinč, pri ktorom súperi zápasia v tesnej blízkosti, čo si však vyžaduje
silu, technickú vyspelosť a dokonalú koordináciu. Lásku k thajskému boxu si našli aj ženy.
Thajský box má bohatú kultúru a tradície vychádzajúce z budhizmu a animizmu. Bojovník má pri nástupe do ringu
na hlave posvätnú čelenku mongkol, ktorá patrí klubu bojovníka a má ochrannú funkciu. Ďalším ochranný amuletom
je praciat, ktorý bojovník nosí uviazaný
na ruke a má ho počas celého zápasu. Pri
vstupe do ringu a pri počiatočných rituáloch majú bojovníci okolo krku kvety. Po
vstupe do ringu vykonávajú bojovníci rituálny tanec Ram Muay, ktorým vzdávajú úctu trénerovi, rodine a všetkým, ktorí mu pomohli stať sa bojovníkom. Rituálny tanec slúži zároveň na uvoľnenie pred
zápasom. Thajský box je založený na úcte
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1. Na slovenské pomery je thajský box
dosť netradičným športom, kto Vás
k nemu priviedol?
Začal som s futbalom, neskôr som
prešiel na džudo, ktorému som sa venoval asi tri roky, čím som získal celkom slušné základy. V sedemnástich
rokoch ma kamarát Marián Kupčák
zobral na tréningy boxu. Tu som sa
našiel. Počas jedného roka sa mi podarilo technicky veľmi vyspieť a tak
som začal zápasiť v ringu.
2. Kedy ste zaznamenali svoje prvé
úspechy a ktoré si vo svojej kariére
ceníte najviac?
Každý jeden zápas beriem ako úspech,
dokonca aj ten, prehratý, lebo aj to
bola pre mňa výzva. Prehratých zápa-

sov však nemám veľa, celkovú bilanciu v počte vyhratých zápasov mám
veľmi dobrú.
Prvý opasok interkontinentálneho majstra som získal v pyramíde
Young blood (Mladá krv), keď som
mal dvadsať rokov. Nastupoval som
tam ako outsider, ešte aj váhu som
mal nízku. Prvý zápas som odohral
s Michalom Štefekom, druhý som mal
s ostrieľaným zápasníkom z Maďarska Markom Ovekom a posledný zápas – finálový bol s Alanom Stritofom
zo Slovinska. Všetky tieto tri zápasy
som musel vyhrať, aby som získal môj
prvý opasok – čo bol môj prvý veľký
úspech. Za svoje úspechy môžem poďakovať môjmu klubu Diamond Gym,
mojim trénerom Ivanovi Šumichrastovi a Danielovi Popluhárovi.
3. Box je tvrdý šport, ako sa k Vašej
vášni stavia rodina?
Každý šport, ktorý konáte na nejakej úrovni si vyžaduje čas a vypýta si
aj svoje obete. V rodine mi všetci fandia, chodia na moje zápasy a podporujú ma. Mama to však berie citlivejšie. Po zápase si voláme, je zvedavá,
nielen ako zápas dopadol, ale hlavne
či nie som zranený a či nie je zranený
aj môj súper. Keď je všetko v poriadku, padne jej kameň zo srdca.
4. Aké zápasy Vás čakajú v najbližšej
dobe?
O tri týždne ma čaká turnaj TATNEF
CUP v ruskej Kazani, kde budem zá-

pasiť vo váhe do 70 kg. Predtým však
ešte pocestujem do Prahy, kde budem
naberať skúsenosti, vzhľadom na to,
že podľa pravidiel TATNEF som zatiaľ neboxoval. Tieto pravidlá prišli
z Ruska, aby boli zápasy pre divákov
atraktívnejšie – čiže, ak súper nepadne, automaticky ide štvrté kolo, ktoré
je zvlášť bodované.
5. Čo by ste vo svojej športovej kariére
chceli dosiahnuť?
Nemám naplánované do budúcnosti,
kam by som sa chcel vo svojej športovej kariére až dostať. Mám vždy len
ten jeden aktuálny cieľ a to najbližší
zápas. Ten je vždy dôležitý, takže teraz
sú pre mňa cieľom najbližšie tri zápasy, samozrejme hlavný zápas, ktorý

chcem vyhrať je opasok ENFUSION.
Bude sa konať v apríli v Žiline, kde
sa zúčastní len užšia slovenská špička. Strach však nemám, tak ako pred
každým zápasom, vždy idem do ringu
rešpektom a pokorou.
6. Akú radu by ste dali mladým, ktorí
by sa chceli venovať tomuto športu?
Ak si myslia, že v boxe získajú veľa peňazí, tak v tomto športe bohatstvo nemôžu hľadať. Nie je ani zaradený ako
olympijská disciplína. Tento šport
musia robiť s láskou, avšak musia tvrdo na sebe pracovať. Vyžaduje si vytrvalosť, psychickú pohodu a samozrejme sebazaprenie. Všetko to však vyváži, keď vám na konci zápasu zdvihnú ruku.

„Do ringu idem vždy s rešpektom
a pokojom.“
„Tetovanie nemám - jazvy na tele
sú mojou spomienkou.“

Pripravila: Katarína Ďugelová
Fotografie: archív Milana Paleša

TRADIÈNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ V TEPLIÈKE SA RADÍ MEDZI NAJVÄÈŠIE NA SLOVENSKU

P

oslednú sobotu roka 2014 sa konal
v našej obci šachový turnaj, kde si
zmerali svoje natrénované ťahy medzi sebou šachisti všetkých vekových kategórii
od najmenších školákov až po skúsených
seniorov. Účasť sa zaokrúhlila na rovnej
stovke hráčov, čím sa potvrdilo, že tento
turnaj si získal tradičné miesto v kalendári turnajov na Slovensku a svojou početnosťou sa zaradil medzi najväčšie šachové podujatia na Slovensku.
Každý hráč odohral 9 zápasov, pričom
na jeden zápas mal časový limit 15 minút, aby dokázal svojmu súperovi dať
mat a tým získať jeden bod do tabuľky.
Po napínavom priebehu na turnaji nakoniec prebral pohár od starostu našej obce
Peter Švaňa z Kysuckého Nového Mesta, ktorý jednu prehru kompenzoval ôsmimi výhrami a zaslúžene skončil na prvom mieste. Bolo to už jeho druhé víťazstvo v Tepličke nad Váhom. Na druhom
mieste skončil skúsený medzinárodný
majster Milan Ráchela z Dunajskej Stredy, ktorý získal o bod menej ako víťaz
a bronz bral ešte len trinásťročný Jerguš
Pecháč zo Žiliny (tretí z Majstrovstiev
Európy do 12 rokov – pozn. red.). Nedarilo sa najväčšiemu favoritovi JirkoviKočiščákovi z Českej republiky, ktorý ako
prvý nasadený obsadil 5. priečku.

Na záver chcem poďakovať Obecnému úradu v Tepličke nad Váhom za zabezpečenie priestorov hracej miestnosti a takisto cien pre najúspešnejších hráčov v jednotlivých kategóriách, spoločnosti VIX za sponzorský dar, rozhodcom
za bezchybný priebeh turnaja a všetkým,
ktorí prišli pomôcť či už s pripravovaním
stolov alebo záverečným upratovaním.

Zároveň Vás všetkých pozývam na ďalší
ročník, ktorý je naplánovaný na 26. decembra 2015 v priestoroch Športklubu
v Tepličke nad Váhom.

Text:Martin Zvarik
Fotografie: Peter Mego
a Eduard Prieložný

Z hráčov našej obce najvyššie skončil Martin Zvarik (6,5 bodu) na 6.mieste, ďalej Alexandra Zvariková (5 bodov) bola druhá medzi ženami a Mária
Halamová s troma bodmi skončila siedma v kategórií ženy.
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SRDCIA NADŠENCOV ZIMNÝCH ŠPORTOV POTEŠIL BEH NA LYŽIACH

BASKETBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTU
OBCE

P

rinášame vám výsledky z basketbalového turnaja O pohár
starostu obce, ktorý sa konal dňa
29. decembra 2014. Turnaj usporiadalo Centrum voľného času v Tepličke nad Váhom. Zúčastnili sa na
ňom družstvá - dievčatá narodené
po 1.1.1999. Víťazkám gratulujeme.
1. miesto: SBŠ Ostrava
2. miesto: CVČ Teplička nad Váhom
3. miesto: MBK Ružomberok

ŠPORT, KTORÝ PROSPIEVA SRDCU, ZDRAVIU I KRÁSE

B

eh na lyžiach má aeróbny charakter a je z fyziologického hľadiska jeden z najzdravších športov. Neznamená
len pretekanie, ale tvorí aj hlavnú zložku lyžiarskej turistiky. Využíva sa aj pri
rekreačnom športe na upravených tratiach. Pohyb na lyžiach je činnosť cyklická, uskutočňuje sa pomocou odrazu nôh
a odpichu palíc s využitím sklzu na snehu. Tento pohyb má vytrvalostný charakter, všestranne a harmonicky rozvíja funkčnú zdatnosť organizmu. Do pohybu sa zapájajú takmer všetky väčšie
svalové skupiny a výdatne sa zaťažujú aj

vnútorné orgány, čo priaznivo ovplyvňuje srdcovo cievny systém a spaľovanie
tukov. Nenamáha kĺby a možno sa mu
venovať v každom veku. Pohyb v prírode
na čerstvom vzduchu prispieva k celkovému otužovaniu organizmu. Je vhodný
ako doplnkový šport pre iné aeróbne aktivity. Navyše sa vyhneme radom na vlekoch a ušetríme peniaze za permanentky. Rekreačne sú rozšírené tri typy bežkovania: klasické, korčuľovanie a turistika. Klasické bežkovanie je lyžovanie vo
vyfrézovanej stope. Korčuľovanie je pravidelné striedanie sklzu na jednej a druhej lyži na rovnom upravenom povrchu (podobné korčuľovaniu). Pri klasickej a korčuliarskej technike sa používajú
rozdielne lyže i palice. Turisti využívajú
rovnakú techniku, no zväčša bez stopy
a vo voľnej prírode.
Bežkovanie je pomerne lacný šport, za
využitie trás sa zväčša platí len symbolický poplatok. Zároveň ide o veľmi zdraviu
prospešný šport, pri ktorom sú zapojené
takmer všetky svalové partie a kĺby sú namáhané minimálne. Tento šport je preto
vhodný ako doplnkový šport v zimnom
období a taktiež na chudnutie.

S

nehová prikrývka a slnečné počasie ako stvorené pre bežkovanie vítalo účastníkov nultého ročníka Stretnutia priateľov bežeckého lyžovania, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 7. februára
2015 medzi obcami Nededza a Teplička
nad Váhom. Tri bežecké stopy v štvorkilometrovom okruhu viedli z Nededze
smerom do Tepličky a späť. Aj keď nešlo
o preteky, z hromadného štartu vybehli
účastníci v plnom nasadení. Na trati sa
stretli mladšie aj staršie ročníky. Keďže
stretnutie bolo určené hlavne pre rekreačných športovcov, každý si mohol zvoliť
trať podľa svojich schopností. Vôňa klobásky, vareného vínka a čaju s rumom
povzbudzovala bežkárov k rýchlejšiemu
finišu do cieľa.
Na záver podujatia sa rozhorela vatra,
ktorú symbolicky zapálili zástupcovia
oboch obcí. Každý účastník si odniesol
zo stretnutia nielen dobrú náladu ale aj
malý darček na pamiatku.
„Vzhľadom na vrtochy počasia sme podujatie zorganizovali narýchlo. No i tak prišlo množstvo ľudí. Vytvorila sa tu príjemná, priam rodinná atmosféra. Zatiaľ sa
nám dostávajú len samé pozitívne ohlasy,
čo nás samozrejme veľmi teší,“ prezradil
p. Ľuboš Mrázik, zástupca starostu z Tepličky nad Váhom.
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„Nie je to po prvý raz, čo sme sa ako obce
spojili a zorganizovali športové podujatie.
V spolupráci s Tepličkou ale aj s ostatnými
okolitými obcami chceme naďalej pokračovať a organizovať spoločné športové ale
aj kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré ľudí spájajú. Počasie, ale hlavne atraktívny šport ako je beh na lyžiach vylákal
ľudí vonku. Príjemne nás prekvapila vysoká účasť. Prišli bežkári i z okolitých obcí,

čo nás povzbudzuje k usporiadaniu ďalšieho ročníka,“ dodal starosta obce Nededza Peter Vajda.
Poďakovanie patrí dobrovoľníkom, členom Obecného športového klubu Nededza a členom Telovýchovnej jednoty
Straník z Tepličky nad Váhom.
Text: Katarína Ďugelová
Fotografie: Miro Sabo

Zdroj: -i-

PRÍPRAVA INTERNACIONÁLOV NA NOVÚ SEZÓNU

T

retieho ročníka halového futbalového turnaja o pohár starostu obce
Belá sa zúčastnilo celkovo 12 mužstiev
v kategórii muži nad 35 rokov. Teplička nad Váhom hrala v B skupine, kde
odohrala päť zápasov a postupovala zo
štvrtého miesta. V závere však nestačila na Martin a celkovo sa umiestnila na
8. mieste. Z víťazstva sa tešilo mužstvo
STAVEKO, druhú priečku obsadil ŽFA
Retro Team Žilina a na tretie miesto získalo družstvo LIPINO.

Hráči Teplička nad Váhom
Horný rad: Róbert Machyna, Peter Hulka, Michal Zachar, Tibor Šeliga, Jaroslav
Pavlus
Dolný rad: Miloš Valášek, Michal Poljak,
Ľubomír Majerčík
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TEPLIÈKA NAD VÁHOM DOMINOVALA VO FUTBALOVEJ JEDENÁSTKE ROKA
rok 2014. Najlepších hráčov pôsobiacich
v 3. lige STRED dekorovali prezident
SFZ Ján Kováčik, generálny sekretár SFZ
Jozef Kliment spolu s čelnými predstaviteľmi SsFZ. Oceneným hráčom tlieskali členovia Výkonného výboru SFZ Juraj
Jánošík, Ladislav Gádoši, Richard Havrilla, Milan Lešický, technický riaditeľ
SFZ Ján Greguš ako aj ďalší čelní predstavitelia SFZ a SsFZ a pozvaní hostia.
Výsledky ankety „Jedenástka SsFZ“
za rok 2014:

O

becný futbalový klub Teplička nad
Váhom skončil po jesennej časti najvyššej stredoslovenskej súťaže, III.
ligy skupiny Stred na 1. mieste. Postavenie a výkon mužstva sa odzrkadlil v Jedenástke roka SsFZ, ktorú vyhlásili v prvej
polovici januára.

Druhý piatok v roku sa už tradične stal
sviatkom futbalu na „teritóriu“ stredného Slovenska. V priestoroch Divadla
J. G. Tajovského vo Zvolene počas slávnostného večera v piatok 9. januára vyhlásili organizátori v poradí jubilejný
XX. ročník ankety „Jedenástka SsFZ“ za

Marián KRÁLIK
Narodený: 1983
Stav: ženatý
Deti: 2
S futbalom začal v mládežníckych družstvách MŠK Žilina v roku 1994. Neskôr
hrával v stredovej formácii OŠK Stráňavy, FO KINEX Bytča, SK Sparta Krč,
FK Raven Považská Bystrica, TJ Stráža
a v súčasnosti v OFK Teplička nad Váhom. V ankete Jedenástka SsFZ sa
umiestnil po prvý krát.

Lukáš MRAVEC
Narodený: 1990
Stav: slobodný
S futbalom začal v roku 1999 v mládežníckych družstvách MŠK Žilina. Neskôr
hral za Rimavskú Sobotu, Terchovú, od
jari 2014 je hráčom obrannej formácie
OFK Teplička nad Váhom. V Jedenástke
SsFZ sa umiestnil po prvý krát.

Pronaj Pavol (MŠK Fomat Martin),
Mravec Lukáš(OFK Teplička n/V),
Hanek Michal (MŠK Fomat Marin),
Krivjančin Roman (MFK Nová Baňa),
Kohút Daniel (FK Rakytnovce 85),
Bugala Jozef (OFK Teplička n/V),
Planeta Rastislav (ŠK Javorník Makov),
Thomka Ľuboš (MŠK Fomat Marin),
Králik Marián (OFK Teplička n/V),
LeGiang Emil (ŠK Javorník Makov),
Laksík Lukáš (ŠK Kremnička).

Jozef BUGALA
Narodený: 1971
Stav: ženatý
Deti: 2
Ako 9-ročný začal s futbalom v TJ Lysica, postupne hrával v stredovej formácii
v FK Terchová, MŠK Žilina, FK Púchov,
ŠK Dolný Hričov, ŠK Tvrdošín, SC Kirchberg, OFK Kotrčiná Lúčka a OFK Teplička nad Váhom. V Jedenástke SsFZ má
svoju premiéru.
Zdroj: SsFZ
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