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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Milí spoluobčania,
teším sa, že je tu jarné vydanie našich
obecných novín, a ja sa vám môžem
opäť všetkým prihovoriť.
Môj otec vždy na jar hovorí: „Toto je najkrajšie obdobie v roku. Všetko sa prebúdza a prichádza nový život.“ Svoj vek si
vôbec nepripúšťa a robí všetko, čo k jari
patrí. Strihá a ošetruje stromčeky (aj keď
už len bez rebríka), hrabe starú trávu, ale
najradšej sa venuje obľúbenému štepeniu stromčekov. Sú to pre neho samozrejmé práce, ktoré k jari patria. Som si
istý, že aj väčšina z vás na jar ožíva rovnako, ako príroda. Upratujete dvor, záhradku, venujete sa ovocným stromom. Teší
vás pohľad na zveľadené okolie domu.
Pre každého z nás by mal byť záujem aj
o obecné priestranstvá prirodzený.
Veľmi ma potešila aktivita členov Komisie ochrany životného prostredia
a verejného poriadku, ktorou reagovali
na celosvetovú výzvu v boji proti odpadu s názvom Trashchallenge. Vyzbierali nečistoty okolo cesty Na Straník.
Patrí im za to veľká vďaka a pochvala.

Deti, ich rodičia a vedúci turistického
a akvaristického krúžku vyčistili od odpadkov breh Váhu a okolie cyklotrasy pri
príležitosti Svetového dňa vody. Veľmi si
cením akcie, na ktorých sa spolu s dospelými podieľajú deti. Vážia si spoločnú prácu, ktorej výsledkom je čistá príroda. Získavajú tak rešpekt a ohľaduplnosť
k životnému prostrediu.
Viem, že sa pripravujú aj ďalšie podobné
aktivity. Rodičia žiakov urobia vždy kus
roboty počas brigád v areáli oboch škôl.
Naše obetavé dámy z Klubu dôchodcov
a Únie žien sa už pripravujú na úpravu
okrasných ostrovčekov.
Všetkým podobným iniciatívam patrí
moja podpora. Verím, že nám všetkým
záleží na životnom prostredí a čistote
našej obce. Je veľmi dôležité, aby sme si
uvedomili, že každý z nás by mal priložiť ruku k spoločnému dielu. Jar prináša novú energiu, vďaka ktorej máme chuť
pustiť sa do nových aktivít.
Aj vďaka tomu sa už začali realizačné práce v súvislosti s rozvojom našej obce. Pokračujeme v rekonštrukcii chodníka na
Fatranskej ulici. Budujeme kanalizáciu
a vodovod na ulici Juraja Poljaka, kde investičné práva a povinnosti boli prenesené na spoločnosť SeVak. Na ulici Na Jame
bolo vybudované nové verejné osvetlenie,
čo prispeje k bezpečnosti obyvateľov tejto lokality. V najbližších dňoch začíname
s prístavbou obecného úradu, do ktorej
bude premiestnená pošta. V rámci tohto
projektu nás čaká zložitá prekládka rozvodov elektrickej siete, ktorá súvisí aj s prí-

pravou revitalizácie námestia. Verím, že
v spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou spoločnosťou to zvládneme
v najkratšom možnom čase. Pripravujeme aj výstavbu novej komunikácie
v lokalite Zámostie. Ornica z tejto oblasti poslúži na výsadbu nových zelených plôch v areáli obidvoch škôl, ihriska a novej zastávky s otočňou.
Želám vám, aby aj vás jarné slniečko
dobilo energiou, vďaka ktorej budete mať chuť a silu na zveľadenie svojho okolia. Je veľmi príjemné prechádzať sa po obci, v ktorej je na každom
kroku vidieť, že jej obyvateľom záleží
na upravených priestranstvách.
Prichádza veľmi príjemné obdobie veľkonočných sviatkov. Želám vám, aby
ste ich prežili v kruhu svojich najbližších v pokoji a láske.
Viliam Mrázik
starosta Tepličky nad Váhom

BLAHOŽELÁME

V

mesiaci február sa dožila významného životného jubilea
bývalá dlhoročná členka kultúrnej
komisie pôsobiacej pri Obecnom
úrade pani Justína Kozánková,
ktorá i naďalej značnú časť svojho
voľného času venuje práci v prospech obce. Srdečne blahoželáme!

NAJBLIŽŠIE PRIPRAVOVANÉ AKCIE V OBCI
20.4.2019

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

28.4.2019

375. výročie úmrtia Žofie Bosniakovej

29.4.2019

74. výročie oslobodenia Tepličky nad Váhom

12.5.2019

Deň matiek

24.5. – 25.5.2019

Medzinárodná výstava akvaristiky, kaktusov a bonsajov

25.5.2019

Medzinárodná mobilita detí – stretnutie so ZSP Krzyzowice, Teplička nad Váhom

4.6.2019

Detské obecné zastupiteľstvo

15.6.2019

THE RUN 2019 (Najdlhší štafetový beh naprieč Slovenskom)

22.6.2019

Futbalový turnaj o Pohár starostu obce v malom futbale

16.8. – 18.8.2019

Obecné slávnosti v Tepličke nad Váhom

29.8.2019

75. výročie SNP
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
ŠTATISTICKÝ PREH¼AD O OBYVATE¼OCH OBCE
Štatistický prehľad za rok 2018:

Veková štruktúra obyvateľstva k 31. 12. 2018:

Počet prisťahovaných obyvateľov

89

Počet obyvateľov do 3 rokov

165

Počet narodených

44

Počet obyvateľov od 3 do 6 rokov

146

Počet odsťahovaných

77

Počet obyvateľov od 6 do 15 rokov

481

Počet zomrelých

35

Počet obyvateľov od 15 do 18 rokov

134

4306

Počet obyvateľov od 18 do 60 rokov

2503

Počet obyvateľov k 31. 12. 2018

Počet obyvateľov nad 60 rokov

Počet obyvateľov podľa pohlavia:
Ženy

2231

Muži

2075

877

Všetkých prisťahovaných obyvateľov srdečne vítame, tešíme sa
a prajeme, aby sa tu cítili dobre.
Text: Eva Hudecová, Dáša Slotová

VO¼BY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019 V OBCI TEPLIÈKA NAD VÁHOM

D

ňa 30. marca 2019 (sobota) sa konalo 2. kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky v priestoroch Školskej jedálne v Tepličke nad Váhom. Na hlasovaní
sa zúčastnilo 1 639 voličov, čo predstavuje

48,8 %-nú volebnú účasť z celkového počtu
zapísaných voličov v zozname voličov. Počet platných hlasov (1 590) odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky za našu obec bolo:

1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.
930 hlasov
2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.
660 hlasov

KOMPOSTUJEME, ALEBO “ÈO JE DOMA, TO SA POÈÍTA.”

V

našich záhradách postupne pribúdajú kompostéry v rámci projektu
“Nákupom kompostérov k zhodnocovaniu zeleného odpadu v obci”. V predchádzajúcom čísle sme sa stručne venovali dôvodom prečo kompostovať domáci
a záhradný odpad. V tomto článku stručne zhrnieme AKO a ČO kompostovať
a čo do kompostéra NEPATRÍ.
Základné princípy kompostovania
Z kompostovania nemusíme robiť zložitú
vedu ak chceme dokonalé výsledky, stačí
poznať niekoľko princípov:
1. zabezpečiť správny pomer uhlíkatých
a dusíkatých surovín je cca 1:1. Môžeme ho prirovnať k horeniu suchého dreva v porovnaní s drevom, ktoré je poliate vykurovacím olejom. Podobne v kompostéri sa uhlíkaté látky (štiepka, slama,
lístie) postupne rozložia, ale keď k nim
pridáme dusíkaté suroviny (bioodpad
z kuchyne, močovinu, maštaľný hnoj),
rozkladné procesy sa rozbehnú oveľa
rýchlejšie a o pár dní po založení kompostu v ňom teploty môžu dosiahnuť
40 – 50 °C a kompost vyzrie rýchlejšie.
2. dostatočný prístup vzduchu – kompostovací proces potrebuje vzduch. Preto

sú dôležité vetracie otvory v kompostéroch. (Vetrané plastové kompostéry sú
z tohto pohľadu ideálne). Vzduch zabezpečíme tiež prehadzovaním kompostu (raz za 1 – 2 mesiace, minimálne na jar a na jeseň), čím sa materiál aj
premieša. Vplýva na to aj správna veľkosť častíc kompostu – uhlíkatý materiál (napr. drevná štiepka), ktorý zabezpečí
dutinkovú štruktúru kompostu. Pri nedostatku vzduchu, zlej surovinovej skladbe (priveľa dusíkatých surovín, zľahnutá
kompaktná masa) či pri zamokrení kompostu dochádza k hnitiu (nie ku kompostovaniu) a k zápachu.
3. správna vlhkosť kompostovaného
materiálu – zamokrený kompost zapácha (zlý prístup vzduchu), pri vysušení sa
zas kompostovací proces zastaví. Optimálne je, keď je kompost vlhký, nie mokrý ani suchý. Pre zabránenie vyschnutia
je vhodné umiestniť kompost na tienisté
miesto. Premočeniu a aj vyschnutiu zabráni zakrytie kompostu strieškou alebo
geotextíliou.
4. správne umiestnenie kompostoviska - ideálne je tienisté miesto – najlepšie pod stromy, pri kríkoch a pod. aby

nebolo vystavené priamemu slnku, ktoré môže kompostovaný materiál rýchlo vysušiť, čím sa kompostovanie zastaví.
Kompostovaný materiál by mal mať kontakt so zemou, aby k nemu mali prístup
organizmy, ktoré napomáhajú rozkladu
materiálu – dážďovky, roztoče, chvostoskoky a pod. Okolo kompostoviska by
mal byť dostatočný priestor na manipuláciu s fúrikom a iným náradím najmä
pri prehadzovaní.

POZVÁNKA
NA VÝSTAVU
NEPROFESIONÁLNEJ
VÝTVARNÍÈKY
GABRIELY
KRÁLIKOVEJ

V

ýstava výtvarných prác na
tému „Teplička nad Váhom
– prechádzka v čase“ sa uskutoční
počas celého mesiaca august 2019
v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48
v Žiline. Všetci ste srdečne vítaní!

3

Teplièky nad Váhom

Pridanie zrelého kompostu alebo pôdy
do novozaloženého kompostu pôsobí
ako urýchľovač a okrem dodania mikroorganizmov a enzýmov do kompostového základu dokáže výrazne viazať zápach
a vlhkosť materiálu.

Odpady môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na tri skupiny:
1. Odpady vhodné na kompostovanie,
2. Odpady vhodné na kompostovanie až
po úprave a
3. Odpady nevhodné na kompostovanie.
Do skupiny odpadov vhodných na kompostovanie patria bioodpady; sú uvedené
v tabuľke č.1 Okrem kompostérovej klasiky – šupy zo zeleniny patria do kompostéra napríklad aj kávová usadenina bohatá na vápnik a fosfor. Aj šupy z banánov
a pomarančov patria do tejto skupiny.
V procese kompostovania sa prípadné
pesticídy rozložia a významné živiny sa
zhodnotia. Rovnako aj nepriateľ úžitkovej záhrady - burina (okrem burín s vyzretými semenami a niektorých druhov
– viď „Odpady vhodné na kompostovanie po úprave“). Lístie a konáre je potrebné posekať, alebo poštiepkovať na veľkosť cca 2 – 4 cm. Štiepka a posekané konáre výborne udržujú dutinkovú štruktúru
kompostovaného materiálu, čím zabezpečujú prístup vzduchu, ktorý je dôležitý pre kompostovací proces. Trus hospodárskych zvierat je pre kompost ako “vitamínová bomba”, alebo lepšie povedané
dusíkovo-bakteriálna bomba. Vysoký obsah dusíka (najmä v truse hydiny) vyžaduje pridanie uhlíkatých materiálov (stará tráva, slama, piliny, štiepka a pod.)
Kompostovacie prísady (vápno, mletý vápenec a pod.) slúžia na doplnenie živín,
mikroorganizmov alebo na riešenie nejakého problému (zápach, prekyslenie).
Ich použitie pri správnom kompostovaní častokrát vôbec nie je nutné. Vápno
a mletý vápenec sa používajú pri prekyslení a kompostovaní rastlín napadnutých
chorobami. Mletý vápenec nie je taký agresívny ako nehasené vápno. (viď. „Odpady vhodné na kompostovanie po úprave“)
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Odpady vhodné na kompostovanie po
úprave
patria sem napríklad časti rastlín napadnuté chorobami a parazitmi – veľká časť
ochorení sa kompostovaním zničí. Je však
potrebné zabezpečiť, aby sa napadnuté
rastliny kompostovali pri vyšších teplotách (okolo 50 °C), čo dosiahneme správnou surovinovou skladbou kompostu
(dostatok dusíkatých surovín) a prevzdušnením materiálu (prísun kyslíka). Na hygienizáciu silne napadnutých častí rastlín
sa používa už spomínané nehasené vápno. Napadnuté rastliny vložíme do nádoby (starý sud, vanička a pod.), navlhčíme
a posypeme vápnom. Do kompostu ich
použijeme až o cca 14 dní.
Ďalej sú to buriny s vyzretými semenami
a niektoré druhy burín rozmnožujúcich sa
koreňmi, ktoré prežijú proces kompostovania. Ide najmä o pýr plazivý, kozonohu
hostcovú, pupenec roľný a pod. Klíčivosti môžeme zamedziť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je vložiť burinu do nepriehľadného čierneho plastového vreca,
navlhčiť, pevne zviazať a nechať na slnku
min. 14 dní zapariť. Druhým spôsobom je
napríklad skvasenie rastín v nádobe s vodou rovnako po dobu 14 dní. Obsah vreca, alebo nádob potom skompostujeme
a vodu použijeme ako tekuté hnojivo.
Orechové lístie – strašiak kompostovania? Vôbec nie. Vďaka obsahu silíc, antibakteriálnych a fungicídnych látok sa
síce pomalšie rozkladá, ale pri vhodnom
miešaní s inými zložkami je veľmi dobre kompostovateľné. Dôležité je zachovať
pomer 1 diel orechového lístia na 3 diely iného materálu (iné druhy lístia, tráva, bioodpad z kuchyne a pod.) Ideálne je
orechové lístie na jeseň zhrabať na kopu
pri komposte spolu s iným lístím a počas
zimy ho postupne pridávať do kompostu
s kuchynským a iným bioodpadom. Určite orechové lístie nespaľujte - je to zakázane a ani nevhadzujte do zmesového
odpadu. Ochudobňujete sa tým o organickú hmotu potrebnú pre vašu záhradu.
Odpady nevhodné na kompostovanie
Takým sú napríklad prach zo zametania a vysávania – v takomto materiáli
boli zistené vysoké koncentrácie ťažkých

kovov. Do kompostu nepatrí ani popol
a odpad z natieraného a chemicky ošetreného dreva a z drevotriesky. Takže ak si
napríklad kúrite chemicky ošetrovaným
drevom a popol skompostujete, vaša snaha o biozáhradku vyjde na zmar, pretože
si kontaminujete pôdu a v horšom prípade aj spodnú vodu.
Do kompostu nepatria výkaly mäsožravých zvierat (pes, mačka a iné); výkaly chorých, cudzích a neznámych zvierat,
ľudské výkaly, kaly zo žúmp a septikov.
Tieto suroviny sú síce výborným hnojivom, ale predstavujú riziko prenosu ochorení najmä ak kompost použijete do úžitkovej záhradky.
Ak sa chcete vyhnúť nežiadúcemu zápachu a nepozvaným stravníkom, určite
do kompostu nedávajte veľké množstvá
zvyškov stravy, mäso, kosti a mliečne produkty. Na kompostovanie takýchto odpadov sa používajú uzavreté systémy so zabezpečením hygienizácie (fermentory).
Medzi ďalšie nevhodné látky patria nadmerne slané potraviny, zemina kontaminovaná posypovou soľou a minerálnymi
olejmi. Tieto látky spomaľujú až zastavujú kompostovací proces, môžu kontaminovať kompost a následne aj pôdu.
Na záver, kompostovanie nám umožňuje
nielen získať užitočné hnojivo, ale pomáha nám zbaviť sa aj odpadu, ktorý sa NESMIE vyhadzovať do komunálneho odpadu: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
zakazuje pod hrozbou vysokej pokuty biologický odpad z údržby verejnej a súkromnej zelene a záhrad (vrátane cintorínov): spaľovať, vyhadzovať na nelegálne
(čierne) skládky, ukladať do zberových
nádob na zmesový komunálny odpad
a odvážať ich na skládky odpadov.
Kompostovanie môže byť zaujímavé a zapojiť sa môže celá rodina. Skúsme si ho
spríjemniť a urobiť niečo dobré pre seba
a našu krásnu krajinu.
Zdroje:
1. SpravneKompost-InfoMat 130520 finalMV
2. Moňok, B.: KOMPOSTOVANIE, Príručka o domácom kompostovaní. Priatelia Zeme – SPZ, Košice, 2010; prístupné
na: http://www.priateliazeme.sk/spz/files/
domace-kompostovanie-brozura-w.pdf
3. Kompostovanie, leták. Priatelia Zeme
– SPZ, Košice, 2004; prístupné na:
http://www.priateliazeme.sk/spz/publikacie/kompostovanie-letak-o-kompostovani
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Tabuľka č.1: Odpady vhodné na kompostovanie
Dusíkaté

Uhlíkaté

zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny

stará tráva, slama, piliny, štiepka

šupky z južného ovocia (pomaranče, banány, citróny a pod.)

škrupiny z vajec, orechov; kôstky

čajové vrecúška a usadeniny z kávy

suché kvety, zemina z kvetináčov

zvyšky jedál a potraviny po záruke (nie živočíšneho pôvodu)

drevný popol

pokosená tráva, pozberové zvyšky a časti rastlín

lístie; konáre, ihličie

hnoj, močovka z chovu dobytka, zajacov, koní, hydiny atď.

vlasy, nechty

urýchľovače kompostovania, výluhy z rastlín, pôda, kompost

kukuričné klasy a stonky

vypletá burina (okrem burín s vyzretými semenami a niektorých druhov –
pozri„Odpady vhodné na kompostovanie po úprave“)

použité servítky, papierové vreckovky

Text a foto: MUDr. Anna Bolčeková, PhD.
členka Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku

LIKVIDÁCIA DREVNEJ HMOTY

O

bec Teplička nad Váhom oznamuje občanom, že v mesiaci apríl bude
zabezpečovať likvidáciu drevnej hmoty.
Orezané konáre zo stromov a kríkov môžete voziť na určené miesto do Rybníka
do konca apríla. Do drevnej hmoty patria:

konáre v hrúbke od 7 cm do 14 cm, kríky,
odrezky z ihličnatých stromov. Do drevnej hmoty nepatrí: pokosená tráva, vypletá burina, zhrabané suché lístie, zvyšky
ovocia a zeleniny, odpady z kuchyne, komunálny odpad, triedený odpad, pne-

umatiky, elektroodpad a iný nebezpečný odpad. Žiadame občanov, aby stojisko drevnej hmoty zbytočne nerozširovali
a udržiavali poriadok v jeho okolí.

pojením sa na existujúce cyklotrasy Budatín – Strečno. Druhý plánovaný cyklochodník popri vodnom toku Teplička od
obytných domov na Prosnisku smerom
k Bieliskám spojí husto obývané lokality.
Pokračuje sa vo výstavbe chodníka na
ulici Fatranská v úseku od ulice Pri Bráne až po otočisko autobusov a v úseku od
ulice Na Rybník po križovatku ulice Stará cesta a ulice Fatranská.
Dokončilo sa verejné osvetlenie Na
jamu, čím sa zvýšila bezpečnosť na tejto miestnej komunikácii. Osvetlenie pri
automobilovom závode Kia by malo byť
ukončené do konca mesiaca apríl, súčasťou stavby je aj nový rozvádzač verejného osvetlenia.
V rámci technickej infraštruktúry sa buduje v lokalite Zámostie kanalizácia a vodovod na ulici Juraja Poljaka, ktorú realizuje spoločnosť SEVAK. Na výstavbu kanalizácie a vodovodu pre 15 rodinných domov na ulici Pod Vršky – II. bolo
vydané stavebné povolenie. Vybavuje sa
povolenie na výstavbu plynovodu na ulici Cyrila Talapku, kde následne bude vyasfaltovaná komunikácia.
Obec podala žiadosti o dotácie na rozvoj športu, kultúrnych aktivít a zlepšenie kvality životného prostredia v rámci
týchto programov:

• Fond na podporu umenia pre projekt:
„Tradičná kultúra v obci Teplička nad
Váhom“ v celkovej výške 3 670,- eur
na nákup krojových kostýmov a ich
súčastí pre FSK Straník,
• Dotácie pre regióny z rozpočtu ŽSK:
„Zlepšenie kvality života obyvateľov
prostredníctvom zariadenia pre separovaný zber“ – ide o výstavbu štyroch polopodzemných kontajnerov
pre triedenie piatich komodít spolu s výsadbou zelene v celkovej výške
22 300,- eur,
• Nadácia Kia Motors Slovakia: Zámerom projektu s názvom „Lepšie podmienky pre športovú mládež a dospelých“ bude v prázdninových mesiacoch prebiehať obnova sociálneho zázemia v objekte telocvičňa – nákup sanity do dievčenských a chlapčenských
toaliet a rekonštrukcia spŕch, pokládka dlažby a obkladov v predpokladanej výške 25 000,- eur,
• Environmentálny fond: nákup elektromobilu kategórie M1, ktorý bude obec
využívať pri výkone svojej činnosti v celkových rozpočtovaných nákladoch 31 790,- eur.

Text: Veronika Šušková

INVESTIÈNÉ AKTIVITY OBCE

P

rípravné práce na prestavbe a prístavbe obecného úradu začali v mesiaci marec. Odstránili sa drevné porasty
pri úrade, rieši sa prekládka vzdušného elektrického vedenia do zeme. Súčasťou prístavby je vybudovanie priestorov pre poštu. Stavba by mala byť vybudovaná v lehote šiestich mesiacov odo
dňa odovzdania a prevzatia staveniska
zhotoviteľom. Celkové investičné náklady budú vo výške 689 972,90 eur. Na túto
stavbu nadväzuje ďalšia významná stavba s názvom „Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Teplička nad Váhom“.
Obec na jej realizáciu získala nenávratný
finančný príspevok maximálne do výšky
631 058,68 eur. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavných aktivít projektu („Rozšírenie kapacít MŠ prostredníctvom prestavby, prístavby a nadstavby priestorov prevádzky pošty na materskú školu, Revitalizácia detského ihriska
a areálu, Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ, Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ“) predstavujú sumu 664 272,30 eur. V súčasnosti
prebieha proces verejného obstarávania.
V rámci mobility občanov sa pripravuje výstavba cyklotrasy v lokalite Na Nivy
s pokračovaním k penziónu Martinov
dvor v smere na hlavnú cestu II/583 a na-

Text: Ing. Beáta Kasajová
prednostka obecného úradu
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9. BENEFIÈNÝ PLES OBCE TEPLIÈKA NAD VÁHOM

P

oslednýkrát kritickým okom skontrolovať sálu, zľahka sa upraviť, zhlboka nadýchnuť a ples sa mohol začať...
Privítali sme prvých hostí. Ženy v krásnych róbach a páni v smokingoch vyšperkovaní do posledných detailov nás veľmi
potešili. Dress code v štýle GATSBY zobrali za svoj a cítili sa príjemne.
Sála sa zaodela do zlatého šatu a už sa len
čakalo na otvorenie 9. Benefičného plesu.
Pri čísle 9 sa ruky začali zľahka potiť celej
Komisii kultúry a spoločenských organizácií. Je to pre nás každý rok veľká výzva
a záväzok, aby ples, ktorý sme pripravili, bol dobrý. Vlastne nie dobrý, ale lepší ako predchádzajúci. O to viac, že kultúrna komisia pripravovala v staro-novej
zostave svoju prvú akciu.
Moderátor RTVS Roman Nadányi, ktorý
prijal naše pozvanie sa zhostil prvých slov
a celý večer vytváral výbornú atmosféru.
Svojim príhovorom ples slávnostne otvoril pán starosta obce Viliam Mrázik.
Prítomným sa poďakoval za hojnú účasť,
poprial príjemnú zábavu a zdôraznil aj
význam našej akcie. Vyslovil túžbu, aby
výťažok, ktorý aj toho roku poputuje fyzicky znevýhodneným deťom našej obce
pomohol na správnom mieste. Prvého
tanca sa ujal s manželkou, ale v priebehu pár sekúnd sa zaplnila celá sála. Do
tanca hrala kapela V8 band. Svojim profesionálnym výkonom výborne dotváral

štýl podujatia. Nesmel chýbať ani vynikajúci DJ Mirec, ktorý je už u nás stálicou
a mnohým ho netreba predstavovať. Zábavu takisto rozprúdila tanečná skupina
Vivas Dance Group, ktorá všetkých hostí
zapojila do tanečnej swingovej školy, čo
malo u plesajúcich veľký úspech. O skvelé jedlo sa postarali dievčatá zo Školskej
jedálne pod vedením Barbory Sládkovej.
Ani sme sa nenazdali a zábavu nám prerušila bohatá tombola. Najprv by som sa
chcel veľmi poďakovať sponzorom! Bez
vašej štedrosti by ples stratil svoj význam.
Všetkým šťastným výhercom gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k výsledku tejto krásnej, ale užitočnej akcii. Tohoročný
výťažok plesu bol vo výške 1800€ , ktorý
sme 8. februára 2019 odovzdali dvom rodinám v našej obci.
Ako sa hovorí, každá zábava raz skončí.
Po plese zostal dobrý pocit, že sme prežili
úžasný večer s ľuďmi, ktorých máme radi
a ešte sme podporili ušľachtilý cieľ plesu.
Všetkým patrí poďakovanie za účasť
a štedrosť v mene Obecného úradu a kultúrnej komisii. Na záver by som chcel vysloviť v mene celej komisie túžbu stretnúť
sa s vami o rok pri jubilejnom 10. ročníku Benefičného plesu obce Teplička nad
Váhom v plnom zdraví a v dobrej nálade!

Text a foto: Pavol Verčík
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FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD
KEÏ SA SPIEVA,
TAK JE DOBRE

Ú

častníci fašiangového sprievodu
do marca vhupli rovnými nohami. Hneď prvú marcovú sobotu sa totiž vydali napospas ulicami našej obce.
Mohlo by ísť o bežnú prechádzku, keby
ich neprezradili krikľavé farby kričiace z ich tvárí a oblečenia. „Fafiangy!“
vykríklo dieťa s ružovými líčkami postávajúc na príjemných ranných 2°C
v parku na Námestí sv. Floriána. Presne
tam sa to celé začalo.
2. marca ste si v obci mohli preveriť tanečné zručnosti dlhočízneho Turoňa,
umelecké schopnosti Prasiatka s harmonikou, či spoznať tajné kúzla ála Araňa
a Dežo. A omnoho viac. Pre všetkých
bol pripravený punč spolu so suvenírom
(vyrobeným deťmi zo ZŠ Teplička nad

Váhom), ktorí vyjadrili radosť z toho, že
aj Teplička žije Fašiangami. Neraz sprie-

vod zavítal ochutnať fašiangové pochutiny a šišky aj do dvora domácich. Na tvárach okoloidúcich bolo vidieť spontánnu radosť i úsmev s príchuťou nostalgie
na časy, kedy boli Fašiangy neoddeliteľnou súčasťou každej obce. Tohtoročná
trasa smerovala tzv. „Horným koncom“
cez Domov pokoja Žofie Bosniakovej,
kde sprievod srdečne privítali rozradostení seniori. Zahriatí dobrým pocitom a teplým čajíkom sa masky pretancovali až do motorestu za pripraveným
výdatným občerstvením. V Hostinci
U Kohúta sa tancovalo aj večer, kde ľudovú hudbu vystriedala elektronická a stala
sa bodkou za tak žánrovo pestrým dňom,
akým sú Fašiangy. Všetkým zúčastneným, ktorí akokoľvek pomohli k zachovaniu tejto tradícii v našej obci patrí obrovská VĎAKA.
A ešte niečo na záver: Celodenný
program je zostavený tak, aby sa zabavili
ľudia naprieč generáciami. Preto by sme
vás, milí občania, radi vyzvali, aby ste sa
nehanbili a pridali sa k nám do sprievodu. Nehľadáme spevácke talenty, ale ľudí,
ktorí sa radi bavia a robia radosť druhým
alebo nás privítali pri bránke s úsmevom.
Pretože len to nás poháňa dopredu, keď
vidíme, že vás naša snaha teší. Žijeme
v dobe, keď žiaľ často nepoznáme meno
susedky od vedľa, takéto akcie sú podľa
nás ako stvorené na spoločné spoznávanie, roztopenie ľadov a utuženie vzťahov
v rámci obce.

Text: Mgr. Lucia Kukanová
Foto: Patrik Poliak
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PRÍHOVOR PÁNA FARÁRA MGR. PAVLA ŠPITU
DÔVOD NA RADOSŤ
A VESELOSŤ

Č

i už to bolo na školskom výlete alebo v smrteľne vážnej vojnovej situácii, povzbudenie a pomoc vždy prišli od veselého kamaráta. Človek naplnený radosťou a optimizmom zhromažďuje
okolo seba všetkých ostatných. Najobľúbenejší nie je najlepší športovec ani najmúdrejšia hlava, ani najúspešnejší muž
činu. Prečo sa však všetci zhromažďujú okolo veselého človeka? Prečo ho počúvajú pozornejšie ako učiteľa? Prečo sa
v jeho blízkosti cítia dobre? Pretože potrebujú práve to, čo ponúka – veselú myseľ. Bez radosti sa nič nedarí.
Kto chce tvoriť, plnohodnotne žiť, pomáhať, musí byť veselý a oddýchnutý. Kto
chce dávať, nech dáva s radosťou. „Veselého darcu Boh miluje.“ (2 Kor 9,7) hovorí
apoštol Pavol. Aj vo Svätom písme sa často
vyskytuje slovo radosť – Boh je našou radosťou, Pán dáva radosť, akú svet nemôže dať, a evanjelium sa volá radostné posolstvo. Kresťania by mali vyzerať šťastnejší, to je častou výčitkou neveriacich.
Keď sú kresťania mrzutí, neprívetiví, netrpezliví, keď sú ako tí, ktorí nikdy nepočuli o „veľkej radosti“, potom sa nemožno
čudovať, že nie sú vierohodní. O sv. Františkovi Assiskom sa hovorí, že brata, ktorý
sa kyslo tváril, pokarhal. Vraj je iba jedna
príčina mrzutosti – keď nie sme s Bohom
zadobre. Jeho napomenutie je aktuálne
i dnes: „Ak je to tak,“ povedal sv. František, „choď a usporiadaj si svoje veci s Bohom. Ale nás mrzutou tvárou neobťažuj!“
V knihe „Boh je mladý“ Svätý Otec
odhaľuje modlitbu, ktorú recituje už
40 rokov, aby sa nebral tak vážne, a aby
vždy mal nádych humoru. Spolu s pápežom Františkom za múry Vatikánu
vstúpili humor a veselosť, čím zatriasol
zvykmi Svätej Stolice používajúcej mnoho formalít. Jeho tajomstvo: jednoduchosť a dobrá dávka humoru mu dovoľuje harmonicky žiť so sebou a ostatnými – a všetko je pokropené trochou láskavosti a hromadou úsmevov.
“Ak niekto nemá zmysel pre humor, potom je veľmi ťažké byť šťastný.” – objasňuje v novej knihe Boh je mladý vydanej 21. marca 2018. V jeho rozhovoroch
s talianskym žurnalistom Thomasom
Leoncinim opisuje zmysel pre humor ako
kvalitu, ktorá by u kresťana nikdy nema-
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la chýbať „ pretože je spojená so schopnosťou vychutnať si život a žiť v nadšení“.
Humor, hovorí je “ako voda, ktorá prirodzene šumí a vyviera z prameňa a je tam
niečo ešte viac: humor vníma život, vníma pohyb“ „samozrejme, že je tiež dôležité, aby život bol braný vážne“. Ale aby
neriskoval to, aby bral život iba príliš
vážne, pápež sa priznáva, že posledných
40 rokov recituje „modlitbu o dar humoru“ od sv. Tomáša Mórusa (1478-1535),
radostného a veselého muža, ktorý čelil
vážnym problémom.

kú noc požehnáva šunka, vajíčka a všetky možné dobroty. Zmŕtvychvstalý neprináša smutné pestovanie askézy, ale
radostný postoj k životu na tomto svete
– prirodzene, vždy v perspektíve, že nás
„potom“ očakáva ešte väčšia radosť.
S pozdravom
Mgr. Pavol Špita, dekan - farár

BOHOSLUŽBY
NA VE¼KONOÈNÉ
TROJDNIE A VE¼KÚ NOC

Tu je modlitba, ktorú pápež navrhuje
mladým na konci knihy:

Na ZELENÝ ŠTVRTOK sv. omša na
pamiatku Pánovej večere bude v Mojši
a o 16.30 hod. a v Tepličke o 18.00 hod.

“Daruj mi, ó Pane, dobré trávenie
chuť do jedla a tiež niečo na jedenie.
Daruj mi zdravé telo, dobre spravené,
A vôľu s tým telom niečo spraviť.
Daj mi čisté srdce, ktoré vie,
že si zlo vždy dobrom porazil.
Čo pred diablom hneď tak necúvne
a napraví, čo on pokazil.
Daj mi dušu, čo sa nenudí, nenarieka, nevzdychá
Nech nezabŕda do ľudí,
moje malé rozmaznané ja.
Daruje mi, ó Pane, zmysel pre humor,
Nech sa vysmiať viem aj zo seba
a pobavím smrteľníkov skôr
než teba…. (Ak prídem do neba.)
St. Thomas More (1478-1535).“

Na VEĽKÝ PIATOK predpoludním
o 10.00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty ulicami našej obce od sochy sv. Donáta
do kostola v Tepličke (v prípade nepriaznivého počasia bude krížová cesta v kostole).
Obrady Veľkého piatku budú v Tepličke
o 15.00 hod. Po obradoch vyložím Sviatosť
Oltárnu k Božiemu hrobu, kde bude do
21.00 hod. V tento deň je prísny pôst – zdržovanie sa mäsitého pokrmu od 14. roku života. Veriaci od 18 – 60 roku života sa môžu
raz do sýtosti najesť a dva krát mierne.

Je potrebné, aby sme sa vo Veľkonočnom období telom i dušou zúčastňovali na jasavom aleluja. Osobitne, radostne
by sme mali prežívať osem dní po Veľkej
noci, čiže Veľkonočnú oktávu. A keďže
radosť ide cez žalúdok, v tieto dni by sme
sa v žiadnom prípade nemali postiť. Preto v niektorých našich krajoch sa na Veľ-

Na BIELU SOBOTU Sviatosť Oltárnu vystavím pri Božom hrobe o 8.00 hod. a bude
vyložená až do obradov veľkonočnej vigílie, ktoré budú v Tepličke o 19.45 hod.
– po západe slnka. Na veľkonočnú vigíliu si treba priniesť sviece, ktoré si zapálime od paškála. V tento deň nie je pôst
- ale z tradície sa odporúča predĺžiť veľkopiatkový pôst i na tento deň.
Na VEĽKÚ NOC a VEĽKONOČNÝ
PONDELOK budú sv. omše ako v nedeľu – Teplička 7.00 a 10.30 hod. a Mojš
8.30 hod.

Teplièky nad Váhom

DOMOV POKOJA ŽOFIE BOSNIAKOVEJ

F

ašiangy prešli veľmi rýchlo. V piatok
sme mali v Domove pokoja karneval spojený so zábavou. Tancovali všetci
okrem ležiacich pacientov. Bola i voňavá
klobása, koláče a hlavne úžasná nálada.
V utorok zavítala medzi nás Folklórna
skupina Straník na čele s pani Gulášovou, aby v duchu starých tradícií zavŕšili
pôst a pochovali basu. Pripravili šou ako
skutoční profesionáli. Na harmonike ich

sprevádzal Tonko Zvarík. P. Mintál bol
taký vierohodný kňaz, že naše klientky sa
mu hneď chceli spovedať. Bujarej zábave
nebolo konca kraja. Nezabudli sme ani
na ležiacich obyvateľov a naši folklóristi
im boli na každej izbe zaspievať. Neverili by ste, ale slzy šťastia alebo spomienok
(?) sa rinuli starkým na ich ubolených
tvárach. Už pre tento zážitok sa oplatí podobné podujatia organizovať ....

No a keď prišlo k samotnému pochovávaniu basy, to bolo smiechu. Klienti nie
a nie ísť spať. Za to v noci všetci spali, že
nikto nepotreboval tabletku na spanie.
Po fašiangoch nastáva čas pôstu, starkí sa
o to viac vrúcne modlili a pripravovali sa
na Veľkú noc.
Text: Ľudmila Kadašiová, vedúca DPŽB
Foto: archív DPŽB
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
ÚSPECHY ZŠ S MŠ TEPLIÈKA NAD VÁHOM V 1. POLROKU 2018/2019

N

aši žiaci reprezentovali školu
v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, kde medzi úspešných riešiteľov patrila Rebeka Chmeliarová z 8.A.
Rovnako úspešní sú aj finalisti v celoslovenskom kole súťaže Čitateľský oriešok
Linda Sopčiaková, Nela Trlíková, Michael
Kvitkovský, Vanesa Janásová z 3.A a Maxim Cesnek zo 4.A triedy. Na súťaži Šaliansky Maťko nás úspešne reprezentovali Matej Hrošovský 5.A a Lenka Hodoňová 6.A.
V okresnom kole Olympiády z anglického jazyka bol úspešný Samuel Michel z 8.A.
V matematike sme sa zúčastnili na súťaži
GVOBOJ – Rebeka Chmeliarová, Miriam
Kubová z 8.A, Gréta Beliančinová, Ondrej
Peprík z 9.A. V okresnom kole Olympiády v matematike boli úspešné žiačky Tereza Hornišová a Michaela Furgaláková
z 5.A. V súťaži SUDOKU nás reprezentovali Sandra Chrenová, Miriam Kubová,
Rebeka Chmeliarová z 8.A. Prebehlo aj
školské kolo Pytagoriády 3. – 8. ročníka.
V súťaži z informatiky iBobor sa úspeš-

ne zúčastnili žiaci Tomáš Kišša z 3.A,
Samuel Ivančík 4.A, Lenka Hodoňová, Andrej Kišša, Katarína Mária Kompišová 6.A, Lenka Vitálošová, Karolína Kmetíková a Jana Kvašňovská 7.A,
Rebeka Chmeliarová, Miriam Kubová 8.A.
V novembri sa žiaci 1. – 4. ročníka zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže
Všetkovedko, kde boli úspešní Nela Mráziková, Sebastián Tvrdý, Marek Žiak z 2.B,
Tomáš Kišša z 3.A. Všetkovedkom školy sa stala Nina Mária Hikaníková zo 4.A.
Na celoslovenskej súťaži Expert Geniality show boli úspešní a získali diplom za umiestnenie medzi
1. štvrtinou zúčastnených Filip Mintál
z 5.A, Lenka Hodoňová zo 6.A.
V technickej oblasti reprezentovali na
Technickej olympiáde Bruno Vajda zo
7.A, Samuel Michel 8.A a Daniel Uríča
9.A. V súťaži Zručnosť pre úspech patrili medzi úspešných riešiteľov Tobias Mrázik, Matej Konior, Michal Mihalik z 8.A.
Vo vzdelávacej oblasti umenie a kul-

túra nás reprezentovala vo výtvarnej súťaži v rámci Dní nádeje 2018
Sofia Mintálová z 9.A – 1. miesto.
Na okresnom kole olympiády z dejepisu
a geografie sa zúčastnili žiaci 5., 7. a 8. roč.
V rámci Týždňa vedy a techniky žiaci 6., 7. a 8. ročníka absolvovali tematický program Môj prvý dotyk s vedou.
Žiaci 5. – 9. ročníka prispeli svojimi prácami do súťaže Vianočná pohľadnica.
V rámci turnajov a súťaží v telesnej a športovej výchove naši žiaci dosiahli najväčší
úspech na Dňoch nádeje, konkrétne na
štafetovom Behu nádeje, kde naši deviataci v zložení Adam Massa, Jozef Krížik,
Jozef Zajac, Daniel Uríča a Radoslav Riedl
skončili na krásnom 2. mieste. Medzi najlepších bežcov našej školy, ktorí sa zúčastnili na Behu 17. novembra, patrila Rebeka
Chmeliarová z 8.A triedy.

Text: Mgr. Štefanie Marfiaková,
riaditeľka školy

9. ŠKOLSKÝ RODIÈOVSKÝ PLES

N

eodmysliteľnou súčasťou fašiangov
sú plesy. Tohtoročný školský ples sa
konal 16. februára vo vyzdobenom Športklube. Do sály postupne prichádzali rodičia, priatelia školy, pedagógovia, vedenie školy a pán starosta, ktorí sa tešili
na večer plný zábavy, tanca a dobrej nálady. Úvod plesu patril pani predsedníčke rodičovského združenia, ktorá otvorila 9. ročník tejto príjemnej akcie. Pani
riaditeľka školy milo privítala všetkých
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prítomných a popriala im príjemnú zábavu. Po príhovore nasledoval kultúrny
program talentovaných žiakov. Nechýbala ani hodnotná tombola, za ktorú ďakujeme vedeniu školy, učiteľom a sponzorom. O občerstvenie sa postarali naše
šikovné kuchárky pod vedením vedúcej školskej jedálne. Združeniu rodičov
a priateľov školy ďakujeme za organizačnú prípravu plesu a v roku 2020 sa tešíme
na 10. ročník.

Výťažok z minuloročného plesu sa použil na nákup kníh pre najlepších žiakov školy a zabezpečenie animátorského programu na karnevale. ZRPŠ sa tiež
finančne podieľala na vymaľovaní školy.
Zisk z tohtoročného plesu sa opäť investuje do školy a pre deti.

Text: Mgr. Natália Hogajová
Foto: Ing. Katarína Kyseľová

Teplièky nad Váhom

PROTIDROGOVÁ PREVENCIA

V

pláne práce koordinátora prevencie a pláne práce výchovného poradcu je preventívne zabezpečenie boja
proti rasizmu a extrémizmu, šikane a kyberšikane, ako aj protidrogová prevencia.
Na tieto témy boli v januári a vo februári
2019 na našej škole organizované prednášky pre žiakov 5. až 9. ročníka, ktoré
pomohli sa žiakom zorientovať v danej
problematike a aktívne sa zapojili do diskusie. Tieto prednášky boli organizované
Slovenským národným strediskom pre
ľudské práva a Občianskym združením
Slovensko bez drog.
Text: Mgr. Alena Šimlíková
Foto: Ing. Katarína Kyseľová

KARNEVAL

V

yzdobené priestory ZŠ s MŠ prezrádzali, že v sobotu 9. februára
2019 bude na našej škole veselo. Vďaka
tradičnému karnevalu sa naša škola opäť
po roku premenila na tanečné kráľovstvo
plné rozprávkových, filmových a originálnych bytostí v maskách. Karnevalový program sa začal prehliadkou jednotlivých masiek, ktoré boli odmenené diplomom a sladkou maškrtou. Nasledovali veselé detské hry a súťaže sprevádzané
animátorkami, ktoré zabezpečili rodičia.

Zábavný program pokračoval diskotékou – na nej nielen deti v maskách, ale aj
rodičia a priatelia školy mohli predviesť
svoje tanečné nadanie. O hudobný sprievod sa postarali šikovní žiaci 9. ročníka.
Ďakujeme zúčastneným a všetkým, čo
pomohli usporiadať túto tradičnú akciu.
Prežili sme deň plný smiechu, zábavy
a detskej radosti, na ktorý budeme ešte
dlho spomínať.
O pár dní neskôr sa aj v Školskom klube
detí ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom konal

detský karneval. Spoza masiek žiarili veselé detské očká, ktoré si karneval veľmi
užívali. Súťažili, tancovali, ochutnávali
občerstvenie a nedočkavo čakali na vyhodnotenie najkrajších masiek. Po odovzdaní diplomov nasledovala diskotéka.
Priestormi sa ozývala veselá hudba, detský spev a smiech.

Text: Mgr. Natália Hogajová
Foto: PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.
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ZO ŽIVOTA V MATERSKEJ ŠKOLE
FAŠIANGY

„N

a známosť sa všetkým dáva,
mimoriadne vážna správa.
Ako každý rok, v tomto čase, fašiangy tu máme zase“. Aj v materskej škole sme sa inšpirovali týmito tradíciami
a usporiadali sme si fašiangovú zábavu
- karneval. Prípravami na karneval sme
žili celý týždeň. Deti zhotovovali rôzne
škrabošky, šaškov, ozdoby, ktorými vyzdobili každé voľné miesto a premenili celú škôlku na pestrofarebné kráľovstvo. Deti sa nevedeli dočkať vytúženého
piatku, kedy sa rozozvučala karnevalová
hudba. Deti, pani učiteľky aj pani upratovačky sa razom zmenili na princezné,
šašov, rytierov, zvieratká, záchranárov,
kuchárov, športovcov a začala veselica.
Všetky masky tancovali, súťažili, hodovali, a tešili sa.

DOMOV POKOJA
ŽOFIE BOSNIAKOVEJ

D

eťom aj našim pani učiteľkám robia veľkú radosť prípravy na návštevu a vystúpenie predškolákov v Domove pokoja. Tentoraz sme si pre našich
seniorov pripravili predstavenie „Zvieratá v zime“ a pásmo piesní a riekaniek
„Rozlúčka so zimou“. Každá naša návšteva je pre deti príležitosť ukázať, čo všetko sa už naučili a aké darčeky vlastnými
rukami a šikovnosťou vytvorili. A veríme, že aj pre obyvateľov Domova pokoja je naša návšteva príjemnou udalosťou
a radosťou, tak ako pre nás.

NAVŠTÍVIL NÁS LESNÍK

P

redškoláci „Rybky“ z 3.A triedy mali veľkú návštevu. Keďže deti
zaujalo rozprávanie o živote lesných
zvierat v zime, pozvala pani zástupkyňa do škôlky pána lesníka, ktorý deťom
porozprával, čo príroda a najmä zvieratá
v zime potrebujú a ukázal im ako sa oni
sami môžu o prírodu starať. Na školskom
dvore mal pán lesník pre deti pripravené rôzne praktické aktivity na vyskúšanie. Najviac sa deťom páčil nácvik správneho pohybu, chôdze v prírode a stopovanie zvierat.

Text: kolektív MŠ
Foto: archív MŠ
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ZO ŽIVOTA ZŠ ŽOFIE BOSNIAKOVEJ

V

novembri sa uskutočnila celoslovenská súťaž Všetkovedko, do ktorej sme sa zapojili ako po ostatné roky. Jedenásť žiakov I. stupňa bojovalo z celých
síl. Venesska Mäkká, žiačka 3. ročníka, sa
už po druhý raz stala Všedkovedkom školy, čo znamená, že bola najlepšia spomedzi súťažiacich. Vo svojej kategórii skončila na 43. mieste na Slovensku.
Vianočnú atmosféru sme zažili na každoročne sa opakujúcej vianočnej akadémii,

kde predviedli svoje herecké, recitátorské
a hudobné umenie žiaci našej školy. Prišli ich povzbudiť rodičia, starí rodičia, súrodenci a priatelia tak, že sme zaplnili celý
Športklub.

roveň mali možnosť stretnúť sa, porozprávať sa a občerstviť sa výborným punčom
a bosniakmi, ktoré pripravili rodiny Halamová a Milcová. Výnos z predaja bol 960 €.
Všetkým patrí veľká vďaka.

Po skončení akadémie sme sa premiestnili na školskú chodbu, kde sa konali misijné
trhy, ktorých výnos je určený na misie na
Ukrajine. Množstvo darčekov vyrobených
žiakmi, rodičmi a učiteľmi putovalo do rodín. Naši hostia si nielen kupovali, ale zá-

Kedysi sa pasovali rytieri, my sme pasovali našich statočných prváčikov. V novembri v našej škole Ž. Bosniakovej vládlo medzi prváčikmi napätie, očakávanie. Z čoho? No predsa z pasovania za
prvákov. Hoci od prvého septembra už
uplynulo pár dní, ba aj mesiacov a oni
sa už naučili písať aj čítať veľa písmeniek
a veľa ďalších nových vecí, neboli ešte
riadni prváci. Tými sa stali až 20. novembra 2018, keď ich pasovala pani riaditeľka
položením šable na rameno, za ozajstných prvákov.
Dve prvácke triedy sa 21. novembra zmenili na tvorivé dielne, kde vo víre predvianočných príprav si prváčikovia vyskúšali
svoje zručnosti a vlastnú fantáziu. Ich šikovné ručičky vyrábali a zdobili svietnik
zo slaného cesta. Okrem svietnika si vyrobili obrázok servítkovou technikou. Radosť, úsmev a veselá nálada sprevádzala
celý priebeh tvorivých dielní, ktoré viedli skúsené pracovníčky kultúrneho strediska Žilina. Všetko, čo si deti vytvorili,
s pýchou ukazovali svojim spolužiakom
a svoje malé veľké poklady si odnášali domov – pre radosť.
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Dňa 19. 1. 2019 sa uskutočnil školský
ples. Pripravili ho členovia Spoločenstva
rodičov pri ZŠ Žofie Bosniakovej. Všetci
sme sa výborne cítili a perfektne zabávali.
Škole záleží na tom, aby žiaci dosahovali nielen dobré výsledky v štúdiu, ale aby
sa vedeli aj slušne správať. Jednou z možností bol antidiskriminačný koncert Čo
je veľa, to je veľa. Je o medziľudských
vzťahoch, šikane, intolerancii. Hlavne sa
zameriava na bezpečnosť v škole, na život
bez bolesti, ponižovania a strachu. Svoje herecké a hudobné talenty predviedli
Mgr. Jaroslav Gažo a Radko Pažej.
V decembri 2018 sa chlapci zo 7.A zúčastnili na florbalovom turnaji cirkevných základných škôl v Martine. Umiestnili sme sa na peknom 3. mieste za domácimi z Martina a Považskou Bystricou. Za
nami zostali chlapci z Kráľovnej pokoja,
Rajca a z Dubnice nad Váhom.
V mesiaci december boli zaslané štyri
práce šiestačiek do súťaže Povedz drogám nie, zvoľ si umenie, dve práce v literárnej časti a dve vo výtvarnej časti. Po posúdení odbornou porotou sme dostali vyjadrenie, že Natália Horváthová zo 6. B
skončila na 1. mieste a má si slávnostne
prevziať diplom i vecné ceny za príbeh,
ktorý vytvorila. Slávnosť sa konala v budove Diecézneho centra v Žiline. Žiačka
Júlia Mišenčíková zo 6. A získala vecné
ceny za svoj komiks.
V dňoch 21. 1. – 25. 1. sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku PARK SNOW Donovaly. Podmienky na lyžovanie boli veľmi
dobré spolu so slnečným počasím. Žiaci

mali možnosť zdokonaliť si svoje lyžiarske zručnosti a zažiť veľké množstvo radostných chvíľ. V stredu popoludní,
v rámci oddychového dňa, žiaci zrelaxovali vo vodnom svete hotela Gothal.
Na koniec kurzu lyžiari preukázali svoje majstrovstvo v záverečných pretekoch
v slalome. Žiakom sa výcvik páčil, lyžovať sa naučil každý a zdatnejší lyžiari sa
zdokonalili v technike. Domov sa všetci
vrátili plní zážitkov a vychutnali si to, čo
lyžovanie ponúka.
30. januára sa uskutočnilo okresné kolo
Matematickej olympiády. Našu školu reprezentoval deviatak Adrián Mrázik, ktorý si poradil s úlohami najlepšie zo všetkých súťažiacich a získal prvé
miesto. Adrián bude reprezentovať okres
Žilina v krajskom kole.

Vybraní žiaci po triednom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa
zhostili, vo veľkom počte, aj školského
kola, a to sa konalo posledný januárový
deň. Do okresného kola v Žiline, ktoré sa
uskutočnilo dňa 26. februára, nás reprezentovali v próze Adriána Tichá (6. A)
a v poézii Petra Beťárová (6. B). Z prvého stupňa postúpila žiačka 3. ročníka
Adelka Holešová.
Žiaci z Krúžku ochrany prírody sa zúčastnili besedy s pánom RNDr. Miroslavom
Znašíkom na tému „Klimatické zmeny“,
ktorú usporiadal Klub dôchodcov pri OU
v spolupráci s Obecnou knižnicou Teplička nad Váhom. Prednáška bola na vysokej úrovni. Pre nás bolo zaujímavé vedieť,
čo treba robiť, aby náhle klimatické zmeny
nespôsobovali obrovské škody. V prvom
rade sa treba zamerať na zníženie spotreby - menej nakupovať. Ďalej vzdelávať
mladú generáciu v tejto oblasti. Klásť dôraz na recykláciu a nakoniec využívať najnovšie technológie. Starší žiaci 6. - 9. ročníkov sa oboznámili na besede s pánom
Petrom Remperom s vplyvom drog na
fyzický stav a na psychiku človeka. Hlbšie
sa zameral na dôvody prečo je marihuana naozaj nebezpečná droga. Žiaci ocenili
prednášku ako zaujímavé poznanie faktov.
Fašiangové obdobie sme zavŕšili tradičným karnevalom v Športklube. Nápadité masky si vytvorili nielen deti s rodičmi, ale i učitelia.
Text: kolektív učiteľov
ZŠ Žofie Bosniakovej
Foto: archív ZŠ ŽB
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CENTRUM VOĽNÉHO ÈASU
NOVOROÈNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ ŽIAKOV

14.

januára 2019 sa uskutočnil Novoročný šachový turnaj žiakov. Na 1. ročníku turnaja sa zúčastnilo
14 súťažiacich, z toho 4 dievčatá. Turnaj
sa hral švajčiarskym systémom na 7 kôl,
s tempom 2 x 15 minút na partiu.
Celkovým víťazom Novoročného turnaja
žiakov sa stal Karol Ľupták, pred Marošom Koňárom a Patrikom Konárikom. V kategórii dievčat zvíťazila Lenka
Hodoňová.
Vecné ceny odovzdala Mgr. Anna Bolčeková, riaditeľka CVČ a vedúci šachového
ZÚ Ing. Ján Sabo.
Pohoda na turnaji, nadšenie a spokojnosť
účastníkov sú zároveň povzbudením do
ďalších tréningov a turnajov.
Foto: archív CVČ

ZIMNÁ HALOVÁ LIGA V 3D LUKOSTRE¼BE

Z

imná halová liga v 3D lukostreľbe O Pohár starostu obce Teplička
nad Váhom sa konala v našej obci v 3 kolách: 1. kolo - 15.12.2018, 2.kolo - 19.1.
2019, 3. kolo - 16.2. 2019. V telocvič-

ni sa zišli lukostrelci rôznych kategórií
z celého Slovenska. Výsledky sa spočítali a najlepším a vytrvalým, ktorí absolvovali všetky 3. kolá, odovzdal poháre pán
starosta, Ing. Viliam Mrázik.

Vo výsledkovej listine sa rozhodne nestratili naši lukostrelci:
V kategórii kadet - chlapci v divízii
TRLB obsadil 1. miesto: Tobiáš Ľupták.
V kategórii kadet - chlapci v divízii BB
obsadil 2. miesto: Tobias Mrázik.
V kategórii deti - chlapci v divízii PBHB
obsadil 2. miesto: Maroš Koňár.
V kategórii deti - chlapci, v divízii TRLB
2. miesto obsadil Matej Hrošovský
a 3. miesto Filip Mintál.
V kategórii deti – dievčatá, v divízii TRLB
obsadila 1. miesto Lenka Hodoňová.
Dnes je lukostreľba športom presnosti,
postrehu a vytrvalosti. Našim lukostrelcom prajeme tieto vlastnosti a hlavne „
dobrú mušku .“
Foto: Miroslav Kuliha,
archív CVČ, Ján Mintál

ŠIKOVNÉ RUÈIÈKY

T

ohtoročná zima nám nadelila dostatok snehu, a preto deti zo záujmového útvaru CVČ, Šikovné ručičky, využili tento dar prírody. Vybrali sa vonku,
zobrali farby a pod vedením Mgr. Márie
Poljakovej, vytvorili výtvarné dielka, ktoré rozžiarili všetky detské očká.
Tieto nezvyčajné kresby im budú nezabudnuteľnou pamiatkou.
Foto: archív CVČ
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SVETOVÝ DEÒ VODY 2019

D

eti z turistického a akvaristického záujmových útvarov CVČ Teplička nad Váhom spojili príjemné s užitočným. Krásny, slnečný deň vylákal do
prírody 32 detí a 7 dospelých. Pohľady
na panorámu okolitých kopcov striedala práca s „ omylmi prírody .“ Odpadkov
okolo Váhu v smere cyklotrasy Teplička nad Váhom - Budatín - lodenica bolo
dosť. Vrecia s odpadom sa naplnili , odviezli ich rodičia a vedúci krúžku k nádobám na triedený odpad. Odmenou
za priloženie „ ruky k dielu“ bola prvá „
opekačka.“
Naša príroda môže byť čistejšia i vďaka
nám.
Foto: archív CVČ

„KAM POÈAS LETNÝCH PRÁZDNIN“

C
P. č.

entrum voľného času Teplička nad Váhom organizuje počas leta prázdninovú činnosť formou pobytových táborov, denných
táborov, odborných sústredení a rekreačno-športových aktivít :
Názov
podujatia

Miesto
realizácie

Trvanie
Začiatok-koniec

Termín
uzatvorenia
prihlášok

Cieľová
skupina

Kapacita
podujatia

Zodpovednosť

7 – 12
rokov

40 detí

Mgr. Bolčeková
Mgr. Takáčová

40 detí

Mgr. Bolčeková

Letný pobytový
tábor Pohoďák

Vyhne,
Chata Valachovka

8. – 13.7. 2019

12.4.2019

Denný tábor
Tuláčik

Aqua relax Dolný Kubín,
Rajec -Veronika, Aqupark
Turčianske Teplice,
cyklotúra

29.7. – 2.8. 2019

28.6.2019

Letné tancovanie
na ľudovú nôtu

Telocvičňa - zrkadlová

13. –17.8. 2019

28.6.2019

deti ZÚ
Straníček

20 detí

p. Fudjaková,
Bc. Ponechalová

4.

Tancovanie so
Simonou

Telocvičňa - zrkadlová

5. – 9.8.2019,
9:00 – 12:00

28.6.2019

deti ZÚ
Trasolienky

20 detí

Mgr. Labajová

5.

Mladý akvarista

CVČ č.1

VII.,X., utorky
15:00 -16:00

28.6.2019

deti a mládež
ZÚ akvaristický

15 detí

p. Hikaník
P. Širanec

6.

Leto s florbalom

Telocvičňa

VII.,X., piatky
17:00 – 19:00

28.6.2019

7 - 17
rokov

20 detí

p. Šimar

7.

Stolný tenis

Telocvičňa

VII.,X., utorky, štvrtky
17:00 – 19:00

28.6.2019

20 detí

p. Šeliga

8.

Stanový tábor
futbalistov

Futbalové ihrisko

16.- 18.7. 2019

28.6.2019

7 – 12
rokov

20 detí

Tr. Hrošovský,
Maliňák, Ing. Kozák

9.

Leto s futbalom

Futbalové ihrisko

15.7. – august 2019,
pondelok, utorok,
štvrtok, 15:30 – 17:00

28.6.2019

ZÚ
ml. žiaci

20 detí

Tr. Hrošovký

10.

Leto s futbalom

Futbalové ihrisko

15.7. – august 2019,
pondelok, utorok,
17:30 – 19:00

28.6.2019

ZÚ
dorast

20

Ing. Kozák

11.

Leto s futbalom

Futbalové ihrisko

15.7. – august 2019,
streda, piatok
15:30 – 17:00

28.6.2019

ZÚ
prípravka

20

Ing. Kozák

1.

2.

3.

7 - 25
rokov

7 - 30
rokov

Text: Mgr. Anna Bolčeková, riaditeľka CVČ
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MATERSKÉ CENTRUM RYBIÈKA
KARNEVAL 2019

D

ňa 9. februára 2019 sa konal už
5. ročník karnevalu pre všetky deti
z Tepličky nad Váhom. Akcia začala o 16tej hodine v Športklube. Na tanečnom
parkete sa stretli princezné, filmoví hrdinovia, lesné víly, škriatkovia a rôzne zvieratká. Prišlo zhruba 60 detí. O zaujímavý program sa postarala dvojica spevákov
a zabávačov Pali a Pali. Pre deti pripravili rôzne hry, tance a súťaže, spoločne si
všetci zaspievali. Občerstvenie zabezpečili
rodičia z Materského centra Rybička, koláčmi a rôznymi dobrotami prispeli aj rodičia. Všetky detičky dostali malú pozornosť – sladkosť a hračku. Podujatie sa stretlo s veľkým úspechom. Už teraz sa tešíme
na ďalší ročník.
Text: Mgr. Zuzana Brežná
Foto: MVDr. Darina Novotná

OBECNÁ KNIŽNICA

O

becná knižnica vo februári 2019
v spolupráci s Klubom dôchodcov
pri OcÚ privítala v priestoroch Obecného domu odborného pracovníka z Krajskej hvezdárne v Žiline RNDr. Miroslava Znašíka, ktorý porozprával o klimatických zmenách a globálnom otepľovaní
na našej planéte Zem. Prostredníctvom
grafov poukázal na vývin Zeme od najstarších čias až po súčasnosť. Vysvetlil,
čo spôsobuje globálne otepľovanie, aký je
jeho vplyv a v závere prednášky všetkým
prítomným dal malé rady, čo by mali
urobiť pre našu „matičku Zem“.
V mesiaci marec sme privítali spisovateľa
literatúry faktu MVDr. Miloša Jesenského, PhD., ktorý predstavil knižné publikácie, na ktorých spolupracoval aj s inými autormi. Tieto knihy daroval aj našej knižnici, za čo mu patrí veľká vďaka. Všetci prítomní počúvali o jeho tvorbe s veľkým záujmom a teší nás fakt, že
pracuje na novej knižke o živote Žofii
Bosniakovej. Budeme veľmi radi, keď ju
bude môcť odprezentovať aj na pôde našej Obecnej knižnice.
Počas marca – mesiaca kníh, nás navštívilo v priestoroch Obecnej knižnice
cca 250 detí so svojimi pani učiteľkami.
Dňa 15.3.2019 nás navštívili tretiaci zo
Základnej školy Žofie Bosniakovej, aby
sa oboznámili s jej fungovaním. Po krátkom predstavení, si žiaci popozerali aj
novo zakúpené knihy, ktoré sa im veľmi

páčili. Aktívne sa zapájali do položených
otázok, ktoré im kládla knihovníčka
Vierka. V závere stretnutia si deti vymaľovávali obrázok sv. Patrika, nakoľko si
s pani učiteľkou v priestoroch knižnice
urobili hodinu Slovenského jazyka.
V dňoch 19.3. a 20.3.2019 nás navštívili
zvedavé deti zo Školského klubu detí Základnej školy Žofie Bosniakovej. Po krátkom predstaví sa, ako aj samotnej knižnice, si žiaci poprezerali priestory, oboznámili sa s knižkami. Našli sa medzi nimi
aj takí, ktorí ešte nie sú čitateľmi knižnice. Pani knihovníčka im vysvetlila akým
spôsobom sa môžu stať členom našej
knižnice. Deti odchádzali bohaté o nové
skúsenosti s malým darčekom.
V piatok 22.3.2019 sa prišli žiaci I. stupňa zo Základnej školy s materskou školou oboznámiť so systémom fungovania
v našej knižnici. Okrem toho si prelistovali knihy s 3D okuliarmi, prevzali si prihlášky, aby sa mohli stať našimi čitateľmi
a odchádzali s príjemnými pocitmi. Posledný marcový piatok v priestoroch knižnice patril predškolákom z materskej školy, ktoré prišli v sprievode pani učiteliek.
Deti boli veľmi pozorné, počúvali so zatajeným dychom a veľmi opatrne listovali v knižkách. Od p. knihovníčky dostali
malý darček v podobe omaľovanky, ktorý
im pripomenul, že prišla Veľká noc.
Text: Ing. Viera Majerčíková

Štatistika Obecnej knižnice
v Tepličke nad Váhom za rok 2018
Knižničné jednotky spolu:
v tom
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti

6740
1121
3408
163
2048

Odoberané periodiká:
Záhradkár
Zdravie
Historická revue
Receptář prima nápadu
Prírastok knižničných jednotiek
kúpou
darom

248
179
69

Výpožičky spolu:
v tom
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti
Periodiká

2668
99
1406
127
930
106

Aktívny použítelia knižnice:
z toho používatelia do 15 rokov

371
175

Počet podujatí organizovaných
knižnicou:

22

Počet návštevníkov knižnice
spolu:
Výdavky na činnosti knižnice
spolu v €
z toho na nákup knižničného
fondu vrátane nákupu KF z FPU

2060

12888,08
1443,43
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PRE NAŠICH NAJMENŠÍCH SPOLUOBÈANOV

JAR JE TU

Spievame na melódiu
piesne Prší, prší.

Snežienky a konvalinky
vítajú jar pomalinky.
Slnka lúe hrejú svet,
chladnej zimy zrazu niet.

Prileteli lastoviky,
sadnime si na laviky.
Pozorjme zvieratká,
ako majú mláatká.

Vielky bzuia, vtáik spieva,
príroda sa prebudila.
Zelená sa záhrada,
to je ale paráda.

Jar je skvelá, všetci vieme,
na zimu hne zabudneme.
Prosienky, púpavy,
jar nám úsmev vyarí.

Nájdi na obrázkoch
o najviac rozdielov.

Pohadaj a spoítaj
všetky lienky.
Pospájaj ísla a
dokresli oveku.

1

16
15

2
3

14

4
4

5

1

4

1
1

8

4

3

6

4

3

3

2

2

4
5

5

3

5

18

4
5
3

1 - žltá
2 - ervená
3 - hnedá
4 - modrá
5 - zelená
6 - fialová

4

5

5
5

2
2

3

5

10

Vyfarbi obrázok
poda ísel.

4

2

3

5

6

6

2

3

9

1

1

3

6

11

7

1
1

3

4

1

1

5

12

6

1

1
1

4

13

5

2
2

5

2
5

5
5

5

Pripravila: Danka Vitálošová
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PREDSTAVUJEME NOVÝCH POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
MGR. BARBORA HREUSOVÁ

V

olám sa Barbora Hreusová. Svoje
prvé roky života som prežila v meste
Žilina, avšak voľné chvíľky svojho detstva
som trávila v mojej rodnej obci Teplička
nad Váhom. Vo veku 12 rokov sme sa sem
aj na trvalo s rodinou presťahovali, začala
som byť súčasťou našej malej- veľkej obce.
Vybrala som si Základnú školu Žofie Bosniakovej, ktorú navštevuje v súčasnosti aj
jedna z mojich dvoch dcér. Stredoškolské štúdium som absolvovala na Strednej zdravotníckej škole v Čadci, kde som
sa vzdelávala v odbore všeobecná sestra,
ale pri „sestričkovaní“ som neostala a pokračovala na štúdiu odboru psychológia

v Nitre. Už počas mojich študentských
čias ma začala zaujímať sociálna oblasť
a aktívne som sa zúčastňovala mnohých
dobrovoľníckych aktivít, ako napr. organizácia Úsmev ako dar, kde som pomáhala deťom v detských domovoch, či v nadácii Krajina Harmónie, pre pomoc ľudom
s rôznym postihnutím. Táto moja záľuba
sa presunula aj do mojej pracovnej oblasti
a pracujem ako psychológ pre deti s autizmom v Regionálnom centre autistov v Žiline Bánovej, kde s kolektívom zabezpečujeme všetky potreby od materskej školy,
základnej školy až po voľnočasové aktivity
pre dospelých s handicapom...

Minulý rok sa mi podarilo založiť Ambulanciu detskej psychológie a terapií,
kde pracujeme na diagnostike detí s autizmom.
Vo voľnom čase som sa venovala aj moderátorským akciám, napr. v Internátnom rozhlasovom štúdiu v Nitre, známych Pivných slávnostiach, či Obecných
slávnostiach.
Tiež som bola členkou študentského senátu na vysokej škole v Nitre.
Medzi moje záľuby patrí široký záber
športových aktivít, najmä beh, z čoho vyplynula aj známa súťaž Jesenný beh ženy,
a minulý rok sa uskutočnil už 6.ročník.
V roku 2009 som sa vydala za sympatického futbalistu z Nededze, s ktorým máme
krásne dve dcéry Lindušku a Ninku.
Môj voľný čas patrí najmä mojej rodine
a dcéram, vďaka ktorým som sa dostala aj
k dobrovoľníckej práci v Materskom centre Rybička, kde som skĺbila moju snahu
a záľubu o pomoc v sociálnej oblasti a aktivity v obci.
V roku 2018 som neodolala osloveniu
nášho pána starostu a pokúsila som sa
o post poslankyne, kde som bola občanmi zvolená a bola mi vložená dôvera. Túto
dôveru sa snažím nesklamať všestrannou
komunikáciou s občanmi a vyhovieť otázkam o pomoc. Zaujímam sa o potreby
školy, detí a tiež sociálne slabým rodinám,
som ochotná pomôcť, kde treba. Ak občania pociťujú akýkoľvek problém týkajúci sa tejto oblasti (školstvo, zdravotníctvo,
voľnočasové aktivity,..), môžu sa na mňa
obrátiť, rada pomôžem.
Text: Mgr. Barbora Hreusová
Foto: archív Barbory Hreusovej
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SPOZNÁVAJME NAŠICH RODÁKOV
ŠTEFÁNIA MRÁZIKOVÁ

N

arodila sa 22.2.1915 v Tepličke nad
Váhom rodičom Alžbete, rod. Zadubancovej a Štefanovi Mrázikovi. Štefánia bola najstaršia zo 7 detí. Základnú
školu – 4 roky – absolvovala v Tepličke
nad Váhom a meštianku študovala v Žiline. Počas štúdia bývala u matkinej sestry
Márie Smolkovej, rodenej Zadubancovej,
ktorá bola bezdetná a pracovala ako slúžka u riaditeľa Celulózky v Žiline.
Po ukončení meštianky študovala na
Gymnáziu v Žiline, v štúdiu pokračovala v Nitre na Učiteľskom ústave. Bola
vynikajúcou žiačkou, mala hudobný talent. Jej učiteľom bol Mikuláš Schneider
Trnavský. Hrala na husliach a jej obľúbenou skladbou boli „Ružičky zvädli mrazom...“, ktorú Trnavský venoval svojej
zosnulej dcére.
Štefánia patrila medzi prvé abiturientky Rímsko-katolíckeho čsl. učiteľského
ústavu v Nitre. Stala sa novickou Rádu
sv. Vincenta a prijala meno Meletína.
Po ukončení štúdií pôsobila v Žiline ako
učiteľka v Ľudovej škole dievčenskej, neskôr pracovala ako jej riaditeľka. Počas
2.svetovej vojny sa snažila pomáhať žilinským Židom, hlavne deťom. Jeden zo zachránených jej prišiel poďakovať do Tepličky nad Váhom, ale ona už nebola medzi živými. Na jej hrob položil kyticu päťdesiatich ruží.

Po roku 1950 odišla do Hanušovíc
v Čechách, pracovala ako tkáčka v „prádelni ľanu“. Po niekoľkých rokoch bola
poslaná pracovať do Domu dôchodcov
v Černé Hore u Brna.
V dôchodkovom veku odišla do Charitného domu Mendrika, okres Svitavy.
(Mendrika – sestričky získali toto panstvo od štátu)
Zomrela 1.4.1993 vo veku 78 rokov. Pochovaná je na cintoríne vo Svitavách.
Text: Antónia Nogová, Amália Tichá, netere p. Štefánie Mrázikovej
Foto: archív rodiny Nogovej
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SPOLKY A ZDRUŽENIA
MIESTNY SPOLOK ÈERVENÝ KRÍŽ

S

lávnostná Výročná členská schôdza
MSČK sa niesla v znamení 100 ročnice založenia Červeného kríža Čechov
a Slovákov. Dobrým znamením je aj to, že
v našej obci od roku približne 1947-1948
pulzuje práca v Červenom kríži a dúfame, že aj naďalej bude. Srdečné privítanie
a poďakovanie patrilo členom, darcom
krvi, hosťom za obec starostovi Viliamovi Mrázikovi, prednostke Beáte Kasajovej,
za územný spolok Petrovi Martinekovi, za
Miestny spolok zdravotne postihnutých
Helene Ďungelovej, za Dobrovoľný hasičský zbor Štefanovi Tkáčikovi, že si našli
čas a prišli s nami osláviť toto vzácne výročie. K dnešnému dňu je v evidencii 214
členov. Navždy nás opustilo 6 členov – Ján
Hudec, Emília Ďungelová, Margita Bratinová, Ján Januš, Mária Mintálová, Vojtech
Ponechal. Venovali sme im minútu ticha
a odprevadili sme ich s úctou na večný
odpočinok. Zoznam členov sa nezmenšil, pretože sa prihlásilo 6 nových tvári, ktorých sme srdečne privítali, omladia
naše rady. V roku 2018 sa konala 1 členská schôdza, 11 výborových schôdzí. Vo
výbore pracovalo 13 členov podľa plánu
práce. Na pozvanie predsedu Dobrovoľného hasičského zboru som sa zúčastnila Výročnej členskej schôdze 27. januára.
Nakoľko máme rovnaký zámer zachraňovať, vymieňať si dobré myšlienky a názory,
povzbudzujeme sa a aj kultúrne sa zabavíme pri FS Straníku. V apríli sme dostali pozvánku na Výročnú členskú schôdzu
zdravotne postihnutých od p. Ďungelovej.
Máme dobré vzťahy, pomáhame si. Spolupracujeme aj so školami. Koncom apríla sme sa zúčastnili 73. výročia oslobodenia našej obce. Pri milom posedení na
Obecnom úrade nás všetkých prekvapil

náš slávny cyklista Peter Sagan. Naši dobrovoľní darcovia sa zapájajú do akcie odberu krvi. V máji sa konal odber krvi
v priestoroch Obecného domu. Zúčastnilo sa 34 darcov. Patrí im veľká vďaka za to,
že zo seba darovali kus lásky tým, ktorí to
súrne potrebujú. Na druhý deň sme uvarili chutný guláš ako poďakovanie za veľký
humánny čin nielen pre členov, ale i pre
darcov. Naša zdravotníčka Katka Gulášová počas akcie Cyklistické preteky detí vykonávala zdravotnú službu v areáli materskej školy, keďže chceme deti ochrániť
od nešťastia, musíme na nich aj dozerať.
Nezabúdame ani na našich starých a chorých členov. V polovici júna sme ich navštívili (34 domácností). Prehovorili slovko
– dve a obdarovali balíčkom, aby nemali
pocit, že na nich zabúdame. V mesiaci august sa v našej obci organizovali Obecné
slávnosti. Uvarili sme dobrý guláš a zorganizovali zdravotnú službu. Keďže sme

sa v minulosti zapájali ako zdravotníci aj na ihrisku pri futbalových zápasoch,
bola som pri tejto príležitosti pozvaná
na oslavu 90. výročia futbalu v Tepličke
nad Váhom 1. Septembra sme uskutočnili autobusový zájazd do Svätého Antola
– Kováčova kúpele. Prezreli sme si zámok
Sv. Antol a poobede sme si posedeli v termálnej vode v kúpeľoch v Kováčovej, čo
dobre prospelo nášmu organizmu. Keďže
udržiavame dobrú spoluprácu aj s územným spolkom v Žiline, bola nám poskytnutá potravinová pomoc, ktorú nám priniesol predseda Martinek. Rozdelili sme do
6 rodín – domácnosti ako pomoc v núdzi.
Na záver patrí všetkým prítomným poďakovanie, ktorí sa zúčastnili tejto Výročnej
schôdzi a takisto aj našim sponzorom, ktorí prispeli do tomboly darčekmi.

dom a hľadať spôsob, ako riešiť danú situáciu. Ak pozitívne zmeníme naše myslenie, ovplyvní to aj naše okolie. Zmenu
pocítime nielen v partnerskom, rodičovskom, ale aj v pracovnom živote. K problému pristupujeme tvorivo, vyhýbame sa
osočovaniu, prípadne si vyvetrajme hlavu.
Ponorme sa do svojich myšlienok a rozoberme si daný problém. Skúsme sa naň pozerať očami partnera, byť zdravo sebakritický, prípadne sa zdôverme blízkej osobe.
Pozitívne pristupujme k životu. Dovoľme,
aby radosť zaplavila náš život. Podeľme sa

o ňu so svojím okolím. Naplňme svoj život
láskou, láskavým a optimistickým správaním, založeným na vzájomnej tolerancii.
Neoddávajme sa negatívnym myšlienkam.
Spôsobujú vnútorné napätie a ovplyvňujú
celý organizmus. Posilňujme si zdravé sebavedomie, pevnú vôľu, ktorá nám pomôže zvládnuť aj tie najťažšie situácie.
Ľudové príslovie hovorí: „Ak má váš
problém riešenie, nie je potrebné sa znepokojovať. Ak nemá, tak načo sa znepokojovať...“
Text: Janka Kolenčíková

Text: Ľudmila Gulášová
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková

ÚNIA ŽIEN
Zdravá rodina – zdravý štát
lavnou prioritou Únie žien je žena,
dieťa, rodina. Všetci potrebujeme
pozitívny pohľad na život, zvlášť v súčasnej, hektickej dobe. Ale ako to urobiť? Ako
nepodľahnúť panike, stresom, depresii?
V konečnom dôsledku sa to môže podpísať na našom zdraví. Súčasné informácie,
ktoré dostávame najmä z tlače, televízie,
rozhlasu nás negatívne ovplyvňujú. Dá sa
tomu predísť? Dá sa tomu odolať?
Ak nechceme bedákať, ale hľadať riešenie,
je potrebné pozerať sa na veci s nadhľa-

H
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KLUB DÔCHODCOV PRI OCÚ TEPLIÈKA NAD VÁHOM

R

ok 2019 Klub dôchodcov začal prednáškou o čistokrvných plemenách
hrabavej hydiny. V úvode p. Kadík poslucháčov oboznámil s históriou jej chovu. V súčasnosti existuje na svete nespočetné množstvo ich plemien. Mnohé sú
staré a pôvod neznámy, čo znamená, že sa
nedá zistiť, aké plemená sa presne podieľali na ich súčasnej podobe. Vysvetlil, že
človek šľachtil hydinu hlavne kvôli mäsu
a postupnou selekciou vznikli plemená
kury domácej. V dnešnej dobe existuje
približne 400 druhov vyšľachtených plemien sliepok. P. Kadík zdedil lásku k chovu sliepok po starom otcovi. Poukázal na
to, že v našej obci máme odborníkov ako
František Porubčanský, Emil Jurčo ml.,
ktorí môžu poradiť ako chovať sliepky
a ktoré plemeno by bolo pre chov najvýhodnejšie. V závere prednášky pozval prítomných na výstavu hrabavej hydiny, ktorá sa bude konať v druhej polovici októbra
2019 v Žiline – Strážove.
Vo februári sme v priestoroch Obecného domu privítali RNDr. Miroslava
Znašíka, ktorý je odborným pracovníkom v Krajskej hvezdárni v Žiline. Porozprával nám o klimatických zmenách
a globálnom otepľovaní na našej Zemi.
Besedu sme zorganizovali v spolupráci
s Obecnou knižnicou. Okrem našich dôchodcov sa prednášky zúčastnili aj žiaci
Základnej školy Žofie Bosniakovej.
Na začiatku marca sa v Športklube
o 16 hod. uskutočnila Výročná členská schôdza. Viedla ju predsedníčka
Mgr. Kamila Dubovická, ktorá privítala všetkých prítomných a milého hos-

ťa Ing. Annu Hudekovú, zástupkyňu starostu obce. Správu o činnosti klubu prečítal podpredseda Klotton, ktorý poďakoval za pomoc a podporu organizácie Obecnému úradu, členom výboru
a Stanke Trnovcovej za inštaláciu výstavy ručných prác počas Obecných slávností 2018. Vyzdvihol spoluprácu klubu
s ostatnými spoločenskými organizáciami v obci a s Obecnou knižnicou v Tepličke nad Váhom. Správu o hospodárení
KD za rok 2018 predniesla Antónia Trizuliaková. Zúčastnení schválili Plán práce na rok 2019, ktorý sa počas kalendárneho roka bude priebežne meniť a dopĺňať. Po diskusii, v ktorej sa prihovorila
všetkým prítomným Ing. Anna Hudeková, sa začal kultúrny program. Vystúpili
deti zo súboru Lieska pod vedením Viery

Poliakovej Hriechovej. Deti spevom
a tancom spríjemnili posedenie a boli
odmenené veľkým potleskom. Po večeri začala voľná zábava. Živá hudba, spev
sa ozývali sálou Športklubu a v neskorších nočných hodinách nastúpili masky.
Slávnostný pochod masiek bol vystriedaný tancom s maskami. Vyvrcholením fašiangovej zábavy bolo pochovávanie basy. Seniori v prestrojení za farára,
dvoch miništrantov uskutočnili obrad,
pri ktorom bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všetkých prítomných. Poďakovanie patrilo členom výboru. Osobitné poďakovanie patrilo Jarolímovi Mintálovi,
Ľudke Gulášovej a Hanke Mintálovej za
vydarenú akciu s pochovávaním basy.
Dňa 13. marca sa uskutočnila v spolupráci s Obecnou knižnicou beseda so spisovateľom literatúry faktu Dr. Milošom Jesenským, PhD. Predsedníčka klubu privítala spisovateľa a oboznámila prítomných so životom a prácou autora 40 kníh
a mnohých článkov a štúdií. Spisovateľ prejavil radosť zo stretnutia s čitateľmi, s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o naše historické dedičstvo. Poslucháčov postupne
oboznámil s obsahom jednotlivých bohato ilustrovaných kníh, ktoré daroval
Obecnej knižnici v Tepličke nad Váhom.
Prítomní počúvali rozprávanie spisovateľa so záujmom. Beseda zaujala natoľko, že cesta mnohých viedla do knižnice, aby si jeho diela požičali. Tešíme sa na
jeho ďalšiu besedu, ktorú by sme veľmi
radi uskutočnili po vydaní knihy o Žofii
Bosniakovej.
Text: Mgr. Kamila Dubovická
Foto: Ing. Viera Majerčíková,
Irena Poljaková

22

Teplièky nad Váhom

MIESTNY KLUB ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
MRAZIVÁ UMELECKÁ
KRÁSA NA HREBIENKU

D

ňa 12. februára 2019 skupina členov MK Zdravotne postihnutých
z Tepličky nad Váhom podnikla jednodňový výlet na Hrebienok. Náš výlet
sa začal v Štrbe, kde nás privítalo zimné
počasie spojené mrazivým vetrom a intenzívnym snežením. Prechádzka okolo
Štrbského plesa nás prekvapila hmlou.
Ako keby nám Tatry nechceli ukázať
svoju krásu. Napriek tomu všade naokolo vládol pokoj zimnej prírody, ktorý
sme si nesmierne vychutnávali. Koneč-

ne sme prišli do nášho cieľa! Na Hrebienku sme stretli množstvo mladých ľudí.
Všetci sme mali rovnaký cieľ! Vidieť
50 ton ľadu, do ktorého umelci z celého sveta vytesali krásy živého i neživého
sveta. Ľadové kreslo, draky, gotická madona, Pieta, Rakúske presýpacie hodiny,
Ruský netopier s nádherným podsvietením nás uchvátili a zanechali v nás umelecký zážitok. Dozvedeli sme sa, že víťazmi ľadových sôch sa stali Rusi so štvormetrovým krokodílom, s názvom Predátor. Z Popradu sme odchádzali plný
zážitkov a s presvedčením, že výlet určite zopakujeme.

Text: Helena Ďungelová
Foto: Michaela Lovichová

ŠPORT V OBCI
FUTBALOVÝ ODDIEL OFK TEPLIÈKA NAD VÁHOM

D

ňa 8. decembra 2018 sa uskutočnila Výročná členská schôdza Občianskeho
združenia OFK Teplička nad Váhom, na ktorom boli ocenení hráči:
Najlepší
hráč

Najlepší
strelec

Najlepší
prístup

Prípravka

Michal Smida

Sebastian da More

Peter Marčulinec

Mladší žiaci

Andrej Mintál

Jakub Gajdošík

Adam Masood

Starší žiaci

Matúš Poljak

Samuel Gajdošík

Samuel Staník

Dorast

Najužitočnejší
hráč

Pavol Gajdošík

Muži „B“ družstvo

Peter Poliak

Muži „A“ družstvo

Boris Beniač

Starší žiaci U 15III.liga Skupina „A“ pod
vedením trénera Vladimíra Ondráša:
Zimnú prípravu sme začali v polovici januára, tréningové jednotky sme kombinovali v telocvični a na multifunkčnom
ihrisku s umelou trávou. Káder opustil
Patrik Sňahničan, ktorý nám bude chýbať. Novými tvárami sú brankár Tobias
Fuka a hráč Dominik Struhal. Prvýkrát
skúšame striedavé štarty s dvoma hráčmi
z Nededze M. Hazda a M. Aneštík, z dôvodu úzkeho kádra a výpomoci dorastencom našimi najskúsenejšími hráčmi
M. Poljak, S. Gajdošík a S.Staník.

(2) Krásno nad Kysucou - Teplička n/V
1:3 strelci: M. Hazda, M. Poljak, J. Gajdošík
Súčasný káder starší žiaci U15 zadný
rad zľava Š. Beniač, J. Dudus, M. Poljak,
tr. Ondráš, J. Zajac, S. Gajdošík, Š. Bobáň,
S. Staník; predný rad z ľava T. Krkoška,
S. Murček, A. Šuštiak, A. Kuchár, D. Struhal, A. Tóth, j. Vajčovec, T. Fuka

V príprave sme odohrali dva zápasy :
(1) Teplička n/V - Nededza 4:4 strelci:
J. Vajčovec, A. Tóth, S. Staník, M.Poljak
Starší žiaci vyhrali v Krásne nad Kysucou. So súperom z vyššej súťaže, účastník II. Ligy SsFZ sme vo vyrovnanom
zápase po výbornom výkone zvíťazili vďaka lepšej streleckej efektivite. Posielami boli hráči so striedavým štartom
z Nededze M. Hazda, M. Aneštík. Snažím sa postupne zapracovávať aj chlapcov z mladších žiakov J. Riedl a J. Gajdošík, ktorí sa presadili aj strelecky a v zápase nesklamali.

B družstvo prehralo v poslednom prípravnom zápase s TJ Považský Chlmec
1:3. V poslednom jarnom prípravnom
zápase sa hráči B družstva OFK Teplička
nad Váhom stretli s účastníkom I. DOXXbet tiredy TJ Považský Chlmec. Celý
zápas mal vyrovnaný priebeh a o lepšom
výsledku pre OFK rozhodli ich nepremenené šance z kategórie 100 percentné. Do
začiatku jarnej časti sezóny zostávajú ešte
2 týždne, tak veríme, že zvlhnutý strelecký prach sa dovtedy našim strelcom podarí vysušiť.
Po skončení prípravných zápasov na UT
v Kysuckom Novom Meste, UT Strážov a na miestnom prípravnom ihrisku
s umelou trávou ladili jednotlivé mužstvá
formu pred odvetou v jarnej časti súťaže
2018/2019.
Prajeme v mene výboru všetkým mužstvám veľa športových úspechov, športového zdravia a výborné výsledky a spokojnosť všetkých fanúšikov OFK Teplička
nad Váhom
Text: Milan Janči, predseda OZ OFK
a výbor OFK
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ODDIEL STOLNÉHO TENISU TEPLIÈKA NAD VÁHOM
STOLNOTENISOVÝ KRÚŽOK

S

tolný tenis sa stáva obľúbenou zábavou pre deti našej obce. Nielen vďaka dlhej histórii stolnotenisového oddielu, ale hlavne vďaka veľkej podpore našej obce a Centra voľného času Teplička
nad Váhom majú možnosť si prísť zahrať
všetci záujemcovia pravidelne každý utorok a štvrtok od 18.30 do 20.30 h.
Popri zábave sa naučia aj základy tohto
športu a pravidelnými tréningami pod
vedením hráčov oddielu stolného tenisu sa môžu ďalej zlepšovať a reprezentovať našu obec na športových podujatiach.
Pozývame všetkých, ktorí majú záujem naháňať malú loptičku za zeleným
stolom, aby si našli cestu do telocvične.
Všetci ste srdečne vítaní!
Text a foto: Ivana Koňárová

ZASIELANIE BEZPLATNÝCH SMS SPRÁV

V

ážení občania, v prípade, že máte záujem o zasielanie bezplatných SMS správ a/alebo e-mailov o dôležitých oznamoch
z obecného rozhlasu (napr. prerušenie distribúcie elektrickej energie, vody, plynu, neordinovaní lekára, ...), aby ste vyplnili
doleuvedenú žiadosť a doručili ju na sekretariát Obecného úradu v Tepličke nad Váhom.
ŽIADOSŤ
Priezvisko a meno

Ulica, číslo domu

Telefónne číslo

E-mail
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