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PRÍHOVOR STAROSTU

Končí sa ďalší rok,
a adventné obdobie prináša do
domova každého z nás atmosféru
Vianoc naplnenú porozumením, láskou a nenahraditeľnou rodinnou pohodou, ku ktorej patria spomienky
a vyslovené želania.
Bohužiaľ už druhý rok je tento čas
poznamenaný nepriaznivou situáciou
v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Hoci sme ochudobnení o osobné
stretnutia, či už pre obavy o svojich
blízkych alebo kvôli všeobecne platným obmedzeniam, môžeme advent
prežiť s láskou a dobrotou. Aj keď
je okolo nás viac neistoty a obáv ako
by sme si želali, s posolstvom nádeje prichádzajú najkrajšie sviatky
v roku.

Denne sa stretávame s odhodlanosťou zvládnuť podmienky, ktoré
sú ešte ťažšie ako vlani. Obetavosť
a neskutočné nasadenie zamestnancov sme videli v Domove pokoja
Žofie Bosniakovej. Zložité chvíle opäť
prežívali aj naši školáci a ich učitelia,
ktorí museli operatívne reagovať na
situáciu meniacu sa zo dňa na deň.
Vedúci predstavitelia škôl absolvovali
nespočetné množstvo telefonátov
s RÚVZ, aby priniesli riešenia, ktoré
mali na prvom mieste chrániť zdravie
žiakov, a zároveň aj citlivo reagovať na
všetky súvisiace okolnosti. Neboli to
ľahké rozhodnutia, a nie vždy boli
všetci rodičia spokojní. Verte mi, že
sme spoločne hľadali vždy to najoptimálnejšie riešenie. Všetkým zúčastneným patrí obrovská vďaka.
Viem, že rovnako ako v celej spoločnosti, aj v našej obci majú ľudia
rôzne názory. Dovoľte mi apelovať na
vás, aby ste sa snažili hľadať medzi
sebou navzájom porozumenie a vyhýbali ste sa zbytočným, a niekedy
naozaj aj nezmyselným, konfliktom.
Energiu a silu predsa potrebujeme
na to, aby sme spoločne zvládli nástrahy tejto ťažkej doby. Všetci dobre
vieme, že nech sa stane čokoľvek,
život ide ďalej, a našťastie prináša aj
množstvo pozitív. Verím, že rovnako
ako ja aj vy sa tešíte pri pohľade na
usmiate tváričky našich malých škôlkarov v novovybudovanej škôlke.

„Škôlka na pošte“ alebo „malá škôlka“, ako ju familiárne nazvali rodičia,
je jednou z významných investícií,
ktorú sme tento rok v našej obci
dokončili. Z ošarpanej budovy bývalej
pošty sa stala veselá škôlka. Školský
areál s novovybudovanými chodníkmi
a cestou postupne dostáva podobu
príjemného a bezpečného prostredia pre naše deti. Ku koncu roka sa
nám podarilo zrealizovať aj významnú
časť úprav na cintoríne a rozpracovať aj viacero ďalších projektov. Práve zmysluplná práca bezpochyby
pomáha každému zabudnúť na ťažké
chvíle, ktoré prežíva, a vedomie, že jej
výsledky sú užitočné, je priam liekom
na smútok.
Preto vám želám veľa síl a pevné
zdravie, aby ste sa mohli s láskou
venovať svojim najbližším. Zároveň
však prosím nezabúdajte, že možno
aj vo vašom okolí niekto potrebuje
pomoc.
Nech je pre vás potešením to, čo
robíte, a v roku 2022 máte veľa šťastia, pohody a pokoja.
Viliam Mrázik,
starosta obce

OSLÁVME
SILVESTER AJ NOVÝ
ROK BEZPEČNE

Pka (1. 1.) nesmie chýbať zábavná

ri oslave Silvestra a Nového ro-

pyrotechnika. Chceli by sme upozorniť občanov, že používanie pyrotechniky a ohňostrojov je povolené iba v období od 31. decembra
2021 do 1. januára 2022. Zároveň
by sme mali byť ohľaduplní voči
starším obyvateľom, deťom a pamätať aj na domácich miláčikov a hlavne divú zver, ktorých hluk a osvetlenie z používanej pyrotechniky
veľmi zaťažuje. Dôvodom obmedzovania používania zábavnej pyrotechniky je ochrana prírody a životného
prostredia.
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STROMY DÝCHAJÚ ZA NÁS
Vkom či popri vodných tokoch a ná-

jeseni sú prechádzky lesom, par-

držiach príjemným oddychom, regeneráciou fyzických a psychických síl, akýmsi
pohladením na duši. Opadané lístie
zo stromov vytvára pestrú paletu farieb
na chodníkoch a lesných cestách a ich
šuchot pod nohami v nás vyvoláva spomienky z čias mladosti alebo spomienky
z letných dovoleniek a prázdnin. Ticho,
ktoré návštevník zažíva v tomto období
pri potulkách lesom, prerušuje len jemný šum posledného lístia na stromoch,
nepočuť už vyzývavý vtáčí spev ani
bzučanie hmyzu. Všetko sa ukladá na
zimný spánok – aj stromy. Stromy sú pre
ľudí dôležité nielen preto, že zlepšujú životné prostredie, že skrášľujú verejné

priestranstvá v mestách a obciach, ale
vytvárajú tiež prirodzenú scenériu, ktorá dokáže človeka upokojiť a zlepšiť náladu, zároveň doplniť energiu. Aký majú
pre nás stromy význam? Predovšetkým
zlepšujú ovzdušie. Stromy produkujú
kyslík a pohlcujú oxid uhličitý. Vďaka
veľkej listovej ploche dokážu výrazne

„

JEDEN LISTNATÝ STROM
VYPRODUKUJE POČAS
PLNÉHO OSVETLENIA
ZHRUBA TISÍC LITROV
KYSLÍKA ZA DEŇ, TEORETICKY BY TO VYSTAČILO
PRE DESAŤ ĽUDÍ.

„

zvyšovať obsah kyslíka vo vzduchu. Zároveň stromy pôsobia ako filter viažuci polietavý prach, oxidy síry a dusíka,
oxid uhoľnatý a iné škodliviny v ovzduší.
V husto obývaných zónach zachytávajú
listnaté stromy až 27 % a ihličnaté 28 %
prachu. Výsadbou stromov sa prispieva
k zdravému prostrediu prospešnému pre
život, pre zdravie ľudí a pre všetky organizmy.

NEZABUDNITE SI SPLNIŤ
SVOJU DAŇOVÚ POVINNOSŤ
DAŇOVÉ PRIZNANIE NA DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2022 JE NUTNÉ
PODAŤ NAJNESKÔR DO 31. JANUÁRA 2022.

Pmajú fyzické alebo právnické osoby,

ovinnosť podať daňové priznanie

ktoré v roku 2021 nadobudli, predali
alebo darovali nehnuteľnosť (pozemok,
rodinný dom, garáž) a zmena vlastníctva k nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2022,
a rovnako tak vlastníci nehnuteľností,
ktorí zaznamenali zmeny v roku 2021
(zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmeny
funkčného využitia stavby, zmena druhu
či výmery pozemku, zmena výmery zasta-

vanej plochy, postavenie a dokončenie
ohlásenej drobnej stavby...).
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti
dedením alebo vydražením, vzniká mu
povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do
30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom
sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na
základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutím o dedičstve.
Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal. Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť
dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.
Daňové priznanie za psa podáva
daňovník v priebehu roka do 30 dní od
obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov.
Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí
s daňovou povinnosťou daňovníka,

Stromy majú pre nás význam aj z hľadiska
zmierňovania a zlepšovania klímy, znižovania hluku a veternosti, zlepšenia
pôdnych podmienok, zadržiavania vlahy
a ďalších aspektov. Práve tieto myšlienky
viedli obyvateľov lokality Kúty k iniciatíve vysadiť na verejných priestranstvách
v blízkosti svojich obydlí mladé listnaté
stromčeky. Odborným garantom pri výbere stromčekov a tiež aj pri samotnej
výsadbe bolo občianske združenie Sadíme stromy. V sobotu 30. októbra dobrovoľníci vysadili 5 kusov jarabiny vtáčej na
ulici Na Španicu a 7 kusov slivky čerešňoplodej nigra na Pribinovej ulici. Spoločne tak vysadili 12 stromčekov, čím
prispeli nielen ku skrášleniu svojho okolia, ale aj k zlepšeniu ovzdušia a klímy.
napr. aj uhynutie psa, ktorý je predmetom
dane, je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože daňová povinnosť zanikla.
Daňové priznanie nepodávajú občania a podnikateľské subjekty, ktorým
zmeny v roku 2021 nenastali. Daň na
rok 2021 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného
priznania.

PIETNE MIESTO
NA CINTORÍNE

Vdovala prístupová cesta na no-

jesenných mesiacoch sa vybu-

vom cintoríne z dlažobných kociek.
Vybudovali sa tiež chodníky a schody k hrobom a oporné múriky z obkladového kameňa. Vzniklo ďalších
6 nových dvojhrobov. Miesto posledného odpočinku sa tak stane
príjemným prostredím pre blízkych
pozostalých i návštevníkov cintorína. Táto investícia bola ﬁnancovaná
z obecných zdrojov vo výške 68 838
eur. Zámerom obce je pokračovať
v rozširovaní kapacít cintorína vybudovaním urnového hája v budúcom období.
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RECYKLÁCIA
ELEKTROODPADU
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ELEKTROODPADU PRIPADÁ NA 14. OKTÓBRA A KAŽDÝ ROK NÁM PRIPOMÍNA, AKO JEDNODUCHO MÔŽEME AJ MY POMÔCŤ OBEHOVÉMU HOSPODÁRSTVU.
ČO JE ELEKTROODPAD?
V zmysle zákona o odpadoch je to elektrozariadenie, ktoré
využíva pre svoju funkčnosť elektrickú energiu získanú z batérie, zo siete, zo slnka alebo iných alternatívnych zdrojov.

Najčastejšie vyhadzujeme takzvaný rýchloobrátkový elektroodpad – zariadenia, ktoré meníme veľmi často, napríklad mobilné telefóny, smartfóny alebo tablety. Záručná lehota na
spomínané zariadenie je štandardne dva roky, ale ešte pred
vypršaním záruky ich meníme. Dôvody sú viaceré: dizajn a trend.
Kuchynské elektrozariadenia, napríklad ručné mixéry, sendvičovače a podobne, meníme z dôvodu hygieny, kedy dané
spotrebiče nepovažujeme už za hygienické.
V roku 2020 sa na slovenský trh uviedlo vyše 86-tisíc ton
elektrozariadení. Vyzbieralo sa asi 46-tisíc ton elektroodpadu.
Z tohto množstva sa zrecyklovalo alebo pripravilo na opätovné
použitie cca 94 %. Je potrebné si uvedomiť, že aj zber elektroodpadu má svoje limity. Neduhom je výkup elektrických
spotrebičov pokútnymi ﬁrmami. Po zozbieraní elektroodpadu
zdemontujú to, čo má nejakú hodnotu a zvyšok vyhodia
nevedno kam. Zrejme to nebude skládka odpadu, lebo by to
pre nich boli ďalšie náklady navyše.

„

DO NAŠEJ OBCE PRICHÁDZAJÚ
TZV. PODOMOVÍ ZBERAČI ODPADU.
NA TAKÝTO ZBER MUSIA MAŤ
POVOLENIE A S OBCOU UZATVORENÚ
ZMLUVU NA ZBER ALEBO VÝKUP
ELEKTROODPADU. TÍTO ZBERAČI
NEMAJÚ S OBCOU UZATVORENÚ
ŽIADNU ZMLUVU, A PRETO IM OBČANIA NESMÚ ODOVZDAŤ ALEBO
PREDAŤ ŽIADNY ELEKTROODPAD.

„

Jediný odpad, ktorý môžu obyvatelia takto odovzdať, je
papier. V našej obci organizujú výkup papiera dve ﬁrmy, ktoré
sa po mesiaci striedajú. Takýto výkup je vždy vyhlásený miestnym rozhlasom a uverejnený aj na webovej stránke obce.
4
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POZNÁMKA
MNOŽSTVO ELEKTROODPADU RASTIE
TAK, AKO RASTIE NÁŠ ŽIVOTNÝ
ŠTANDARD. NAOZAJ POTREBUJEM
TENTO SPOTREBIČ?

?

„

NA JAR A NA JESEŇ ZABEZPEČUJEME
AJ MOBILNÝ ZBER ELEKTROODPADU.

Nepotrebné elektrozariadenie (spotrebič) do veľkosti 25 cm
je možné odovzdať v ktorejkoľvek predajni elektra. Spravidla
sú tieto predajne označené nálepkou, napríklad na vchodových
dverách, že poskytujú spätný zber elektroodpadu. Vtedy to nie
je podmienené ani tým, že si v predajni musíte niečo kúpiť.

POZNÁMKA
DRUHOU MOŽNOSŤOU PRI VEĽKÝCH
SPOTREBIČOCH JE ICH ODOVZDAŤ
PREDAJNI, ALE TU JE TO UŽ PODMIENENÉ
TÝM, ŽE SI MUSÍTE KÚPIŤ NOVÝ VÝROBOK
ROVNAKEJ TRIEDY. NAPRÍKLAD, KEĎ SI
KÚPITE NOVÚ CHLADNIČKU, TAK TAM
ODOVZDÁTE STARÚ.

„

DO ZBERNÉHO DVORA MÔŽETE
BEZPLATNE PRINIESŤ POČAS CELÉHO
ROKA AKÝKOĽVEK ELEKTROODPAD
A POUŽITÉ BATÉRIE.

„

Ak sa už rozhodnete kúpiť nový elektrospotrebič, obalový materiál z nového spotrebiča vhoďte do správneho zberného kontajnera. Papierová krabica pohodená na zemi pri zbernom
kontajneri na papier NIE JE triedený zber, ale nelegálna skládka.

5
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ALCHÝMIA TRIEDENIA
KOMUNÁLNEHO ODPADU
SÉRIA ČLÁNKOV O DRUHOCH SEPAROVANÉHO ODPADU KONČÍ ZAMERANÍM SA
NA SKLO A KOV. AJ V TEJTO OBLASTI PLATÍ, ŽE PREVENCIA JE DÔLEŽITEJŠIA
AKO RIEŠENIE SAMOTNÉHO PROBLÉMU, PRETO JE VHODNÉ RIADIŤ SA PIATIMI
PRAVIDLAMI 5R PRE DOSIAHNUTIE MINIMA ODPADU.

4

REFUSE = ODMIETNI. Odmietam obaly a výrobky, ktoré vlastne nepotrebujem alebo neviem znovu využiť, vytriediť či skompostovať. Odmietam letáky a reklamné predmety zadarmo.
REDUCE = REDUKUJ. Redukujem množstvo vecí, ktoré kupujem/používam. S každou novou vecou, ktorú kúpim, vzniká
odpad – pri procese jej výroby, balenia a doprave.
REUSE = ZNOVU VYUŽI. Veci používam opakovane. Ak mi vec doslúžila, pred vyhodením sa zamyslím nad inou možnosťou
jej využitia. Zároveň myslím na to, že každá jednorazová vec má svoju alternatívu na viac použití.
RECYCLE = RECYKLUJ. Keď vec doslúžila, snažím sa ju správne vytriediť, aby mohla byť zrecyklovaná. Už pri jej kúpe uvážim,
či sa viem všetkých súčastí a obalu zbaviť s čo najmenšou ekologickou stopou.
ROT = KOMPOSTUJ. Pri kompostovaní sa odpad stáva potravou pre iné organizmy, ktoré z neho vytvoria kvalitné hnojivo
aj na pestovanie našej potravy.

ZDROJ:

SKLO
Sklenený odpad patrí
do zelených zberných
nádob.

R výroby ohrev na nižšiu teplotu ako

ecyklované sklo potrebuje v procese

sklo z primárnych materiálov, vďaka
čomu výrobcovia ušetria až 40 % energie. Okrem toho sa recyklovaním skla redukuje znečistenie ovzdušia o približne
20 % a vody o 50 %. SKLO JE RECYKLOVATEĽNÉ DONEKONEČNA.
Sklo by sa voľne v prírode rozkladalo
približne 4 000 rokov a hoci pre životné
prostredie nie je až tak nebezpečné
ako rozkladajúci sa plast, jednoznačne
patrí do zbernej nádoby. Množstvo skleneného odpadu môžeme redukovať nákupom nápojov (pivo, minerálna voda,
mlieko) vo vratných fľašiach, ktoré je
možné opakovane použiť, a tak oddialiť
potrebu recyklácie. Navyše, mlieko si
môžeme kupovať v mliečnych automatoch alebo na farmách do vlastných
obalov. Existujú aj predajné miesta, kde
sa dajú kúpiť a do vlastných ﬂiaš načapovať sirupy, pivo, víno či kuchynský olej.
Aj sklenené nádoby od zavarených potravín či medu sa dajú opätovne využiť.
Ak sami nezavárame, môžeme nádoby
aj s uzávermi darovať známym alebo
6

predajcom na trhu či priamo výrobcom.
Okrem obalov od potravín je možné vrátiť aj sklenené nádobky od sviečok alebo
od kozmetiky.
ZA SKLENENÝ ODPAD
POVAŽUJEME

Do zelených zberných nádob patria
výrobky a obaly označené symbolmi:

GL 70 – číre sklo
GL 71 – zelené sklo
GL 72 – hnedé sklo

● sklo všetkých farieb – prázdne, bez
zvyškov obsahu či chemicky znečistené (nálepky a etikety nie je potrebné
odstraňovať, pretože sa v procese recyklácie buď oddelia, alebo zhoria pri
tavení skla),
● sklenené fľaše, sklenené poháre,
sklenené vázy, sklenené obaly od
kozmetiky, kávy či pochutín (plastové
aj kovové vrchnáky môžu zostať, pretože
pri recyklácii sa robí magnetická aj neOBE CNÉ NOVINY / DE CE MBE R 2021

Barbora Nedeľková & Barbora Šablová,
Powered by INCIENT & NATUR-PACK

magnetická separácia, pri ktorej sa
odstránia),
● úlomky tabuľového skla, sklenené
črepy,
● mastné sklenené fľaše od kuchynského oleja (do separovaného zberu
môžu prísť neumyté, lebo olej vyplavený
do vody je problematický v rámci procesu čistenia odpadových vôd aj pre
samotnú kanalizačnú sieť).

TIP
Prebytočný
olej z varenia zbierajte cez sitko do PET
fľaše a následne odovzdajte na recykláciu
na zberné miesto –
pred garážové dvere
Obecného domu.
Panvicu od oleja či
masti vytrite papierom
a ten hoďte do zmesového komunálneho
odpadu.
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DO SKLENENÉHO ODPADU
NEPATRÍ

zrkadlá kvôli neoddeliteľnej tenkej
pokovovanej vrstve, vďaka ktorej sa
vidíme → zmesový komunálny odpad
alebo zberný dvor (ak ide o väčšie
množstvo),
● bezpečnostné sklo, autosklo (pretože autosklo obsahuje špeciálne prímesi, vďaka ktorým sa rozbije na malé
čiastočky, ktoré nie sú ostré a nebezpečné) → zmesový komunálny odpad
alebo zberný dvor (ak ide o väčšie
množstvo),
● drôtené sklo → zberný dvor,
● lepené sklo → zberný dvor,
● plexisklo → zberný dvor,
● technické sklo → zberný dvor,
● sklo s obsahom chemických látok
(laky, motorové oleje, riedidlá) → zberný
dvor,
● tabuľové sklo z okien a dverí vo väčšom množstve → zberný dvor,
● keramika, porcelán, obkladačky →
zmesový komunálny odpad alebo zberný
dvor (vo väčšom množstve),
● televízne obrazovky, monitory →
miesta spätného zberu, zberný dvor alebo predajne elektrozariadení,
● pozlátené, pokovované sklo → zmesový komunálny odpad alebo zberný
dvor (vo väčšom množstve),
● borosilikátové sklo (zapekacie misy,
niektoré fľaše) a varné sklo (kvôli vyššej
teplote tavenia) → vrátiť výrobcovi alebo
dopraviť na zberný dvor,
● žiarovky, žiarivky, ledky, halogénky
→ miesta spätného zberu (napr. predajne svietidiel) alebo zberný dvor,
● zálohované, vratné sklenené fľaše
a obaly → vrátiť do obchodu.

KOVY

●

Kovový odpad
umiestňujeme do
červených zberných
nádob. Tam, kde
sa červené nádoby
nenachádzajú, kovový
odpad patrí do žltej
(plasty) alebo
oranžovej (nápojové
kartóny) nádoby.

V tách, kde sa pretaví. Všetky neko-

ytriedený kovový odpad končí v hu-

vové zvyšky zhoria pri teplote 660 °C
(tavenie hliníka) či 1 700 °C (tavenie
železa). Veľkou výhodou kovov je, že sa
môžu recyklovať donekonečna, čo je
obrovským prínosom pre šetrenie prírodných zdrojov.
DO TRIEDENÉHO KOVOVÉHO
ODPADU PATRÍ

FE 40 – oceľ
ALU 41 – hliník

NEMAGNETICKÉ KOVY (hliníkové):
● tenkostenný hliník (obaly z čokolád,
hliníkové viečka od kompótov, jogurtov
a iných mliečnych výrobkov, tenké
hliníkové obaly od paštét a iných potravín),
● alobal použitý na balenie alebo varenie a pečenie, ale bez zvyškov jedla,
● hliníkové plechovky (prázdne, stlačené s dôrazom na minimalizáciu objemu).

DO TRIEDENÉHO KOVOVÉHO
ODPADU NEPATRÍ
● kovové obaly kombinované s iným
materiálom (napr. tuby z krémov a pást,
vrecúška od potravy pre zvieratá, hliníkovo-papierový obal od syra, masla, instantných polievok) → zmesový komunálny odpad,
● mäkké kovové vrecúška (napr. z kávy,
zemiakových lupienkov, niektorých druhov cukroviniek) → zmesový komunálny
odpad,
● žalúzie → zberný dvor,
● kovové obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok (laky, motorové
oleje, riedidlá, farby) → zberný dvor,
● akumulátory, batérie → miesta spätného zberu (predajne batérií),
● nadrozmerný kovový odpad →
zberný dvor.

TIP
Pred obalovými
materiálmi z hliníka
uprednostňujte iné
kovy, pretože jeho
ťažba a spracovanie
veľmi zaťažujú prírodu. Hliník je vo
všeobecnosti výborne
recyklovateľný, avšak
v procese recyklácie
sú problematické jeho
tenkostenné varianty.

MAGNETICKÉ KOVY (železné):
● konzervy bez zvyškov jedla (mastnú
konzervu vytrieť papierom a ten hodiť do
zmesového komunálneho odpadu),
● plechovky (prázdne, stlačené s dôrazom na minimalizáciu objemu),
● kovové obaly (od jedla, drogérie,
kozmetiky, sprejov), kovové súdky,
● kovové uzávery z ﬂiaš, uzávery od
kompótov.
7
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C I R K EV N Ý Ž I V O T V O B C I

UMENIE DAROVAŤ
VIANOČNÁ ATMOSFÉRA JE NEMYSLITEĽNÁ BEZ VZÁJOMNÉHO OBDAROVANIA. NIET AZDA ČLOVEKA, KTORÝ BY NECHCEL UROBIŤ
INÉMU RADOSŤ. ŠIROKÁ PALETA VÝBERU DARČEKOV V NAŠICH OBCHODOCH AKOBY POTVRDZOVALA, ŽE NÁPADITOSŤ V TOMTO SMERE
NEPOZNÁ HRANÍC.

I týchto praktík zatláčame do úzadia

ste môžeme namietať, že „zásluhou“

„

NAJVÄČŠÍM DAROM
NEBIES JE SYN BOŽÍ.
S NÍM NÁM DAL BOH
VŠETKO. CELÝ JEHO
ŽIVOT JE DAROVANÍM –
OD KOLÍSKY AŽ PO KRÍŽ,
BA AJ ĎALEJ.

„

Obdarovať z čistej lásky, samozrejme
i prijať dary z tohto podnetu, je jedno
z najhlbších vianočných posolstiev. Dosvedčuje to vo svojej jednoduchosti a nefalšovanej láske sv. František Assiský.
Iste aj tomuto umeniu sa treba učiť,
a to nielen vo vianočnej atmosfére. Návodom nám môže byť príbeh zo života

Foto: unsplash, lina trochez

pravý zmysel Vianoc. Je v tom kúsok
pravdy. Ale i napriek tomu nemožno
obísť skutočnosť, že vianočné darčeky
nie sú niečo malicherné a zbytočné, prípadne rušivé, čo by sa malo z vianočných osláv vynechať.
Pred pár rokmi sa ma v škole v Krásne u Blažkov na Kysuciach deti opýtali
na hodine náboženstva, či verím, že
darčeky nosí Ježiško. Predpokladal som
dopredu reakciu detí, ale napriek tomu
som im odpovedal: „Verím, že Ježiško
nosí na Vianoce darčeky.“ Ostali prekvapení a len jedno dievčatko mi dalo za
pravdu. Ostatní sa smiali, že to tak vôbec
nie je, lebo darčeky nosia rodičia. Odchádzal som z triedy a ešte na chodbe
som počul detský smiech. „On ešte verí,
že Ježiško nosí darčeky...“ Využil som
túto situáciu a na ďalšiu hodinu som
prišiel s témou darovania darčekov na
Vianoce. Celú hodinu som deťom vysvetľoval, že aj keď dávajú darčeky rodičia,
napodobňujú len dobrého Boha, ktorý
nás na Vianoce obdaroval ako prvý. Dal
nám najväčší dar – Ježiška, ktorého nám
položil do jasličiek v Betleheme. Nielen
rodičia, ale všetci, ktorí na Vianoce dávajú darčeky, tak len s vďačnosťou voči
Bohu napodobňujú jeho dobrotu a ne-zištnú lásku. Keby nás Boh neobdaroval

v Betleheme Ježiškom, tak by určite
neboli ani Vianoce – sviatok Božieho
Narodenia a my by sme si nedávali na
Vianoce darčeky. Preto, ak veríme, že
Ježiško nosí darčeky, tak je to úplne v poriadku – on nás obdaruje cez ľudí, ktorí
nás majú radi... Týmito slovami som zakončil ďalšiu hodinu náboženstva.
Napodobňovaním jeho štedrosti aspoň čiastočne dokazujeme, že je v nás
niečo božské. Samozrejme, len vtedy, keď
ide o skutočné darovanie bez suchej
ekonomiky. Uplatňuje sa v rímskom práve
– „Do ut des“ – „Dávam, aby som dostal.“

8
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nemeckého básnika R. M. Rilke – príbeh
ošúchaný, ale stále aktuálny.
Počas svojho pobytu v Paríži prechádzal každé popoludnie v sprievode
mladej Francúzky okolo starej žobráčky.
Nemo, strnulo a ľahostajne tam sedávala
táto žena, ktorá na nijakého darcu ani
nepozrela. Neprosila ani neďakovala. Zatiaľ čo Rilkeho sprievodkyňa mala vždy
pre ňu nejaký peniaz, básnik jej nedal ani
halier. Keď sa čudovala nad týmto pos-

„

OBDAROVAŤ Z ČISTEJ
LÁSKY JE JEDNO
Z NAJHLBŠÍCH VIANOČNÝCH POSOLSTIEV.

„

tojom, povedal: „Skôr by bolo treba
darovať niečo jej srdcu ako dlani.“ Na
druhý deň priniesol sotva rozkvitnutú
bielu ružu, a keď prišli k žobráčke, básnik zastal a vložil jej ružu do dlane. Vtom
sa stalo to, čo nikdy doposiaľ. Žobráčka
pozrela na básnika, navyše chytila jeho
ruku a pobozkala ju. Potom odišla s ružou preč. V nasledujúcich dňoch žobrajúcej ženy nebolo na obvyklom mieste.
O týždeň sa tam však znovu objavila.
Hoci jej Francúzka dala väčšiu mincu
než inokedy, ani sa nepohla. Básnik jej
nedal nič. Tu už jeho priateľka nevydržala: „Z čoho žila cez celé tie dni,
keď jej nikto nemohol dať do ruky ani
halier?“ Rilke odvetil: „Z ruže.“
Nemohlo ujsť z tohto príbehu našej
pozornosti, že túžba človeka po živote je
túžbou byť bezhranične obdarovaný.
Nuž milí priatelia, opravdivé Vianoce
vyžadujú čisté dary a tie zas čisté srdcia.
Požehnaný vianočný čas vám zo srdca
vyprosuje
Mgr. Pavol Špita, dekan
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE REVITALIZÁCIA
KAŠTIEĽA TEPLIČKA NAD VÁHOM

P strechy severozápadnej nárožnej veže

Združenie úspešne pokračuje v obnove

a bočných striech Kaštieľa Teplička nad
Váhom. Stavebné práce na veži sa tohto
roku rozbiehali veľmi pomaly. Situácia okolo
koronavírusu sa opäť raz podpísala na
oneskorenej výrobe a dodávkach tovarov
a materiálov. Mnohí dodávatelia na trhu
stavebných materiálov zápasili s ich nedostatkom a nárastom cien. Navyše, dlhé
čakacie lehoty, vysoký dopyt po remeselníkoch a iné externality posunuli začiatok
realizácie niektorých prác na neskoré letné
mesiace. Zhotovila sa medená makovica,
ktorá dodala streche finálnu podobu
barokového vzhľadu. Makovica sa neskôr
osadila na existujúcu cibuľovú strechu veže
a zároveň sa napojila na bleskozvod. Na novovymurovaný komín sa pomocou autožeriavu ukotvila hlavica komína a do komínového otvoru sa osadili dve nerezové rúry.
Opravil sa roh podstrešnej rímsy západnej
časti a omietli sa bočné steny veže pre
klampiarske práce. Do konca roka sa pokryjú bočné strechy pálenou škridlou.
Združeniu bola poskytnutá dotácia zo

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021 č. MK-2418/2021-423
na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu
v sume 15 000 € na podporu realizácie
projektu s názvom „Obnova strechy SZ veže
a bočných striech kaštieľa Teplička nad
Váhom“. Združenie sa na spoluﬁnancovaní
podieľa najmenej vo výške 5 %.
Ďalšia dotácia bola združeniu poskytnutá
z dotačného programu Regionálne dotácie
z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021 vo výške 1 400 €
na účel podpory všeobecne prospešných
služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov, v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva na podporenú činnosť s názvom „Obnova barokovej
strechy veže kaštieľa“. Finančné prostriedky boli použité na prenájom lešenia/autožeriavu a na obnovu komína. Podporená
činnosť bola vykonávaná s ﬁnančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja:
„Finančne podporil Žilinský samosprávny
kraj“.

Dňa 18. novembra 2021 bola na existujúcu
cibuľovú strechu veže osadená medená
makovica pomocou autožeriavu. Novovybudovaný komín, ktorý je súčasťou veže, sa
ukončil komínovou hlavicou.

KNIHA – SPOLOČNÍČKA V NEĽAHKEJ DOBE
STRETNUTIE SO SPISOVATEĽOM HISTÓRIE, PUBLICISTOM – CELÝM
MENOM MILOŠOM JESENSKÝM, BOLO V NEĽAHKÝCH PANDEMICKÝCH
ČASOCH POTEŠENÍM. SVOJU TVORBU PRIBLÍŽIL VŠETKÝM PRÍTOMNÝM V PRIESTOROCH OBECNÉHO DOMU.

P Klubu dôchodcov pri OcÚ v Tepličke nad

o krátkom úvode z pier predsedníčky

Váhom Mgr. Kamily Dubovickej sa slova ujal
autor literatúry faktu MVDr. Miloš Jesenský,
PhD. Bol veľmi rád, že mohol prísť na stretnutie s čitateľmi, keďže situácia okolo
pandémie je stále živá a začínajú opäť prevládať rôzne obmedzenia. Obmedzenie typu
lockdown neberie a ani nebral ako niečo
negatívne, i keď aj jemu prinieslo mnoho
komplikácií. Bral to však pozitívne: napísal 3
knihy, prečítal množstvo inej literatúry, urobil veľa vecí, na ktoré nemal čas počas „normálnej doby“. Snažil sa návštevníkom
stretnutia vštepiť, aby pozitívne mysleli. Najlepším spoločníkom v tejto neľahkej dobe je

„

PRI PÍSANÍ KNÍH MI POMÁHAJÚ OBMEDZENIA. NIEKTO TO
POCIŤUJE AKO NIEČO NEGATÍVNE, ALE MNE TO POMÁHA.
PRI PÍSANÍ RÔZNYCH ČLÁNKOV
POTREBUJEM TZV. PRAVIDLÁ,
NÁVODY, KTORÉ ZNÁSOBUJÚ

„

TVORIVÉ MYSLENIE. FANTÁZIA TAK PRACUJE NA PLNÉ
OBRÁTKY.

KNIHA. Čítanie kníh. Vtedy sa človek pozastaví, popremýšľa o prečítaných riadkoch,
vytvorí si svoj vlastný názor.
Písanie o tajomných, záhadných miestach je jeho parketou. Témy tohto typu nezapadajú do reálneho sveta, i keď to tajomno
je medzi nami. Približuje ich v knihách Tajomné miesta Slovenska, Najväčšie záhady a mystériá Slovenska, Lode mŕtvych,
ktoré môžete nájsť aj v policiach obecnej
knižnice.
Účastníkom besedy predstavil novú
knihu Četnícke patálie na Kysuciach, ktorá
vyjde v roku 2022. Zobrazuje kriminálne prípady, tzv. čiernu kroniku z Kysúc, s charakterom grotesky v období rokov 1929 až
1933. Ako povedal: ,,Pri jej písaní som
pociťoval ťažobu až znechutenie, čo sa
všetko dialo v tej dobe. Bola to vyčerpávajúca téma.“
Veľká kniha o žene viery a lásky je podtitulom knihy Žoﬁa Bosniaková. Približuje
čitateľovi nielen životný príbeh samotnej
Žofie, ale hovorí aj o ďalších neporušených telách svätcov a svätých, ktorú napísal
v spolupráci s inými autormi.
Historik Jesenský porozprával, ako vznikala samotná kapitola o Žoﬁi Bosniakovej.
Vracal sa aj k spomienkam spolupráce
s akademickým maliarom Stanislavom

Spisovateľ Jesenský ukazuje kapitolu Neporušení svätí z knihy Žoﬁa Bosniaková, ktorá zaujala knihovníčku Vierku a aj pani Kozánkovú.
Lajdom, ktorý po podrobnom naštudovaní
životopisu vytvoril voskovú ﬁgurínu Žoﬁe
Bosniakovej umiestnenú na hrade Strečno.
Rozprávanie historika bolo veľmi zaujímavé a pútavé. Tešíme sa na jeho knižnú novinku, ktorú prisľúbil odprezentovať aj
v našej obecnej knižnici.

„

ŽOFIA BOSNIAKOVÁ SI ZASLÚŽI NAŠU ÚCTU, MÔŽE BYŤ

„

NAŠÍM VZOROM. JEJ VEĽKOSŤ
BOLA V ŽIVEJ VIERE A ČINORODEJ LÁSKE.
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NETRADIČNÉ VYUČOVANIE PRINÁŠA OVOCIE
ŽIACI ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU SA NA VYUČOVACÍCH HODINÁCH UČILI NETRADIČNÝM SPÔSOBOM. HRAVOU
FORMOU SA V RÁMCI ONLINE HODINY DOZVEDELI, AKO SA
STARAŤ O SVOJE ZÚBKY, ABY SA ODBÚRAL STRACH Z NÁVŠTEVY
ZUBÁRA. ÔSMACI A DEVIATACI NA HODINÁCH CHÉMIE ZDOKONALILI SVOJE ZRUČNOSTI VĎAKA PROGRAMU VEDECKÝ KURIÉR.
ZAPOJENÍM DO MARATÓNU V JUMPINGU DETI ZLEPŠILI SVOJU
KONDÍCIU, MOTORIKU A PREŽILI RADOSŤ I ZÁBAVU.

BIELA PASTELKA

N Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V piatok 24. 9. sa žiaci 9. ročníka

aša škola sa zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje

vydali s pokladničkami, bielymi pastelkami a písomným poverením za žiakmi,
zamestnancami školy a do ulíc našej obce, aby ponúkli bielu pastelku za symbolický príspevok.
Ďakujeme všetkým občanom, rodičom, učiteľom a žiakom, vďaka ktorým
sme vyzbierali sumu 433,92 eura.
Zaujímavé spestrenie vyučovania chémie
vďaka programu Vedecký kuriér

EURÓPSKA NOC
VÝSKUMNÍKOV NA
SLOVENSKU

T tom bolo Vyskúšaj to! Je to veda!,

ento rok sa festival vedy, ktorého mot-

Ďakujeme.

uskutočnil 24. septembra 2021. Pre
pandémiu koronavírusu zostal hlavný
program v interaktívnom online štúdiu
a bol doplnený o školské aktivity, ktorými
chcú organizátori najmä žiakov ZŠ podnietiť k tvorivej činnosti a zážitkovému
vzdelávaniu. Aj naša škola sa úspešne
zapojila do programu Vedecký kuriér,
vďaka ktorému boli do škôl po celom
Slovensku distribuované sety s pokusmi.
Získali sme box Chemik detektív, vďaka
ktorému sa žiaci 8. a 9. ročníka na hodinách chémie presvedčili, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú
vedecké vysvetlenia a princípy. Box obsahoval pomôcky na chromatografiu
ﬁxiek a v rámci ďalších pokusov si žiaci
mohli urobiť odtlačky prstov i otestovať
sliny. Žiaci privítali túto aktivitu ako zaujímavé spestrenie vyučovania chémie
a zdokonalili si svoje zručnosti.

JUMPING KIDS
MARATÓN

A sme sa zapojili do Európskeho týždňa

ktivitou JUMPING KIDS MARATÓN

JUMPING KIDS MARATÓN – žiaci za sprievodu hudby skákali na trampolínach, vystriedali sa
všetky triedy počas vyučovacieho dňa.
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športu, ktorého sa zúčastnilo 42 krajín
Európy vrátane Slovenska. Maratónu sa
zúčastnili všetky triedy, ktoré venovali
športovej aktivite minimálne 20 minút
z vyučovacieho času. Žiaci skákali na
trampolínach za sprievodu hudby počas
celého vyučovacieho dňa, zlepšili si
kondíciu, koordináciu, motoriku a prežili
radosť i zábavu z pohybu.
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NETRADIČNÁ
HODINA S ELINKOU
A MEXÍKOM

S si spolu so študentmi zubného

lovenská komora zubných lekárov

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

lekárstva pripravili pre žiakov 1. stupňa edukatívnu akciu pod názvom Nebojím sa zubného lekára, ktorá sa
uskutočnila 12. októbra 2021 od 8.50
do 9.30 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. Žiaci, ktorí si do školy
priniesli zubné kefky, sa v rámci online hodiny dozvedeli o vzniku a prevencii ochorení ústnej dutiny. V úvodnej časti sa hravou formou venovali
starostlivosti o ústne zdravie spolu
s Elinkou a Mexíkom, ktorí im ukazovali nielen to, ako si majú správne čistiť
zuby, ale naučili ich aj správnu metódu čistenia zubov. Ukážka preventívnej prehliadky mala u detí odbúrať
strach z návštevy zubnej ambulancie.
Deťom sa online hodina veľmi páčila
a my veríme, že po ukážke preventívnej prehliadky nebudú mať strach
z návštevy tejto neobľúbenej ambulancie.

Vľavo hore: Nebojím sa zubného lekára –
žiaci sa učili správnu metódu čistenia zubov.
Vľavo dole: Linda S., žiačka 6.A
TEXT:
FOTO:

Mgr. Natália Hogajová
archív ZŠ s MŠ
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OPÄŤ V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH
ZAČIATOK NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA SME ODŠTARTOVALI TRADIČNOU SLÁVNOSTNOU SVÄTOU OMŠOU. PO PRVOTNOM ROZBEHNUTÍ
SME NABEHLI AJ DO VÍRU KAŽDOROČNÝCH SÚŤAŽÍ A AKCIÍ.

SEPTEMBROVÉ
VÝZVY

Z patrí Európskemu dňu jazykov, po-

áver mesiaca september každoročne

čas ktorého si žiaci pripomínajú dôležitosť učenia cudzieho jazyka.
Žiaci druhého stupňa si otestovali
svoje vedomosti v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
a v technickej olympiáde.

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa.
So žiakmi prvého stupňa sme sa pripojili
k tejto myšlienke. Koncom septembra
sme sa obliekli do bielej farby, venovali
sa rôznym aktivitám, aby sme si uvedomili význam mlieka pre naše zdravie.
Štvrtáci prehĺbili svoje nadobudnuté vedomosti z oblasti vesmíru návštevou hvezdárne v Kysuckom Novom
Meste.

Hore – Deň mlieka – žiaci prvého stupňa
pripravujú mliečne koktaily.
Vľavo – Návšteva hvezdárne v Kysuckom
Novom Meste
Dole – Teoretické vedomosti ochrany človeka
a prírody žiaci spoznávali na prechádzke po
okolitej prírode.

PRÍRODA OKOLO NÁS

P a divy Slovenska.

ozvanie do našej školy prijal aj ekovýchovný lektor a priateľ prírody Andrej Popovič, ktorý vo svojej prednáške predstavil krásy

Pred jesennými prázdninami sme absolvovali teoretickú a praktickú časť ochrany človeka a prírody. Jeden deň sme sa zdokonalili v našich teoretických vedomostiach a na druhý deň sme vyrazili do okolitej prírody. Navštívili sme rôzne miesta: Straník,
Zástranie, Budatín, vodácky areál.
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Z O Š K O LS K ÝC H LA V Í C

LETNÁ ŠKOLA

K osobne v školských laviciach, na-

eďže sme sa viac videli online ako

ša škola sa rozhodla otvoriť svoje brány aj v lete a zorganizovala v treťom
augustovom týždni Letnú školu. Prihlásilo sa 58 žiakov z prvého aj druhého stupňa. Žiaci si zopakovali učivo
hravou formou. Vzdelávacie aktivity
boli doplnené o turistiku, cykloturistiku a návštevu plavárne. Zoznámili sa
aj s programovacím jazykom Scratch.
Spoločne strávené chvíle si osladili
vlastnoručne upečeným koláčom.

ETM (EURÓPSKY
TÝŽDEŇ MOBILITY)

Z

apojením sa do ETM motivujeme
žiakov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná doprava,
pešia chôdza a cyklodoprava, čím môžeme spoločne prispieť k zlepšovaniu
životného prostredia v našej obci.

VÝTVARNÁ JESEŇ
OČAMI DETÍ
JESENNÁ, PESTROFAREBNÁ PRÍRODA POSKYTUJE ŠKÁLU FARIEB
OD SVETLOŽLTEJ CEZ VŠETKY ODTIENE ZELENEJ, ČERVENEJ AŽ PO
TMAVOHNEDÚ. CELÚ ŠKÁLU FARIEB POUŽILI AJ DETI ZÁUJMOVÉHO
ÚTVARU ŠIKOVNÉ RUČIČKY VO SVOJOM TVORENÍ.

P oboznámili s rôznymi technikami:

ri vytváraní výtvarných diel sa deti

koláž, maľba a kresba. Dozvedeli sa, ako
vyjadriť teplý a chladný dojem. Ak chceš
maľovať ako skutočný umelec, neboj sa
toho. Začiatky možno bývajú rozpačité
a ani zďaleka nie sú jednoduché. Každý
človek sa môže stať umelcom. Stačí len
v sebe nájsť tvorivého ducha a tvorivú
podstatu.

Dôležité však je, aby ti maľovanie
prinášalo radosť a pomohlo zabudnúť na
každodenné starosti.

„

AK CHCEŠ MAĽOVAŤ
AKO SKUTOČNÝ
UMELEC, NEBOJ SA
TOHO.

„

MILIÓN DETÍ
SA MODLÍ RUŽENEC

P vali vo farskom Kostole sv. Martina

o iné roky sme sa spoločne modlie-

v našej obci. Pridali sa k nám aj rodičia
a starí rodičia. Kvôli pandemickej situácii sme sa modlili v škole spoločne
v triedach cez školský rozhlas.

OKTÓBER =
MESIAC ÚCTY
K STARŠÍM

V chodcov v Domove pokoja Žoﬁe

októbri sme navštívili našich dô-

Bosniakovej. Žiaci piateho ročníka
pesničkovým pásmom v sprievode
heligónky spríjemnili doobedie jeho
obyvateľom.
Našu spolupatričnosť s ľuďmi v núdzi sme sa rozhodli vyjadriť zapojením
sa do projektu Jedlo ako dar, ktorú
organizuje Nadácia Anjelské krídla.
Zbierkou potravín a drogérie sme
spoločne pomohli rodinám, ktoré to
najviac potrebujú.
TEXT:
FOTO:

Kolektív učiteľov ZŠ Ž. Bosniakovej
archív ZŠ Ž. Bosniakovej
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Z MATERSKEJ ŠKOLY OPÄŤ POČUŤ
DETSKÝ SMIECH
ČAS LETNÝCH PRÁZDNIN SA SKONČIL A MATERSKÁ ŠKOLA AJ S NOVOU BUDOVOU OTVORILA SVOJE BRÁNY. PRIVÍTALA DO SVOJICH
PRIESTOROV MALÝCH AJ VEĽKÝCH ŠKÔLKAROV. DETI PRIŠLI DO MŠ
ODDÝCHNUTÉ, PLNÉ KRÁSNYCH ZÁŽITKOV Z LETA. NOVÝ ŠKOLSKÝ
ROK ZAČAL A DETI AJ TENTO ROK BUDÚ PUTOVAŤ S VODNÍKOM.
SPOLU S PANI UČITEĽKAMI SPOZNÁVAJÚ SVOJICH NOVÝCH KAMARÁTOV, OBJAVUJÚ A UČIA SA NOVÉ VECI.

M kam, Kačičkám, Bocianikom, Žab-

aterská škola sa rozrástla a k Lien-

kám, Včielkam, Rybkám a Motýlikom
pribudli ďalšie triedy – Chrobáčiky a Sovičky. Pre väčšinu detí sú priestory materskej školy známe, ale nemôžeme
zabudnúť na najmenších škôlkarov, ktorí
k nám prišli prvýkrát. Tí sa každý deň zoznamujú so svojimi triedami, ihriskom,
okolím škôlky, s pani učiteľkami, s kamarátmi či s ochutnávaním jedla, ktoré im
s láskou pani kuchárky navarili.
Od začiatku roka si pani učiteľky
pripravili pre deti rôzne zaujímavé aktivity. Mesiac september sa viaže na akciu
Európsky týždeň mobility. Jeho vyvrcholením je Svetový deň bez áut. Cieľom
je podporiť udržateľné formy mobility.

Preto aj naši škôlkari chodili v tomto
týždni do materskej školy na bicykloch,
kolobežkách či pešo a spolu so svojimi rodičmi tak podporili tento významný deň.
Na konci mesiaca sme si s deťmi
pripomenuli dôležitosť mlieka a mliečnych výrobkov pre svoje telo, správny
rast, a to Dňom mlieka (30. 9.): „Mlieko

„

STÍCHLO POLE,
ZAVIAL VIETOR, ŠKÔLKA BRÁNY OTVÁRA.
VŠETKY DETI VEĽKÉ,
MALÉ DO NÁRUČIA
ZVOLÁVA.

to je pokrm pravý, pi ho s láskou, budeš
zdravý!“
Aj naši škôlkari si pripomenuli Október = mesiac úcty k starším (12. 10.).
Deti z rybkovej triedy si pre svojich
starých rodičov pripravili pesničky a básničky, ktoré sú zverejnené na stránke
školy vo forme videoklipu, keďže situácia
im to inak nedovoľuje.
Počas krásneho obdobia JESENE
deti mohli na školskom dvore a v okolí
materskej školy pozorovať zmeny v prírode/v počasí, vyskúšať si hry s listami,
gaštanmi či hry s vetrom.
Každý mesiac v materskej škole je pre
deti veľmi zaujímavý a plný dobrodružstiev, ktoré deti spoločne prežívajú.
TEXT:
FOTO:

Mgr. Jana Ružbarská, učiteľka MŠ
archív MŠ

„

Deti si na Deň mlieka (30. 9.) vytvárali mliečne plagáty, kravičky z papiera, o svoje poznatky
o mlieku sa podelili aj s ostatnými kamarátmi.

Jesenné výtvory

Deti pripravili pre babky/dedkov, starké/
starkých, staré mamy/starých otcov rôzne
zaujímavé darčeky v podobe srdiečok,
obrázkov či rôznych výrobkov.
14
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O B EC N Ý Ú R A D I N FO R M UJ E

PREČO SI KAŠTIEĽ V TEPLIČKE NAD VÁHOM
ZASLÚŽI CELKOVÚ A NIELEN ČIASTOČNÚ
REKONŠTRUKCIU?
KAŠTIELE NA SLOVENSKU PATRIA K VÝZNAMNEJ ČASTI KULTÚRNEHO
DEDIČSTVA CELÉHO NÁRODA A PREDSTAVUJÚ AKÝSI STYČNÝ BOD
MEDZI MINULOSŤOU A PRÍTOMNOSŤOU.

V veň ide o objekt nielen celosloven-

prípade Tepličky nad Váhom záro-

ského, ale aj uhorského významu. To
znamená, že táto budova má svoje hodnoty aj v porovnaní s teritóriom niekdajšieho kráľovstva, ktoré sa dnes rozprestiera na území Chorvátska, Maďarska,
Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny. Z architektonického hľadiska pôvodný renesančný kaštieľ
s opevnením a vodnou priekopou patril
ku skupine najväčších rezidencií Uhorska a bol aj väčší ako neďaleký kaštieľ
v Bytči. Dnes, žiaľ, deﬁnitívne stratená
sgraﬁtová výzdoba dosahovala v Tepličke vyššiu umeleckú úroveň ako spomínaná Bytča. Zakladateľ sídla v Tepličke
Štefan Dersffy v mladosti pôsobil ako
dvorské páža u Habsburgovcov a v dospelosti zastával post kapitána Košíc. Keďže
renesanciu poznal z vyspelého prostredia cisára a arcikniežat, pretavilo sa to aj
do plánovanej náročnej koncepcie jeho
obydlia, čo spôsobilo, že ho síce začali
stavať v 60. rokoch 16. storočia, ale do-

končili ho až po Štefanovej smrti jeho
dvaja synovia na konci 16. storočia. V polovici 17. storočia kaštieľ vlastnil František Wesselényi, ktorý bol v rokoch 1655
– 1667 palatínom, čo znamenalo, že bol
po kráľovi druhým najvýznamnejším svetským predstaviteľom krajiny, a teda aj
spolutvorcom dejín a osudov ľudí celého
Uhorska. V Tepličke rezonuje predovšetkým osobnosť Františkovej manželky
Žoﬁe Bosnyákovej. V iných krajinách ako
v Čechách, Maďarsku, Poľsku alebo Rakúsku by spojitosť šľachtického obydlia
s takýmto významným manželským párom
viedol k celospoločenskej aktivite o celkovú revitalizáciu pamiatky a nie iba k individuálnej snahe niekoľkých jednotlivcov. V 18. storočí sa kaštieľ nachádzal v rukách popredného aristokrata ríšskeho
grófa a cisárskeho komorníka Jozefa
Windischgrätza, ktorý sa zaslúžil o jeho
neskorobarokovú prestavbu. Na základe
zachovaných fotograﬁí bolo zrejmé, že
v prípade úprav interiéru sa zariadenie
ničím nelíšilo od palácov aristokracie

v cisárskej Viedni. Aj tunajšia knižnica
patrila k znakom dobrého vkusu, pretože
obsahovala všetky najvýznamnejšie diela
populárnych francúzskych osvietencov.
Tie však oﬁciálne patrili k zakázaným knihám, rovnako ako aj v zbierke zastúpená
a cenzúrou prísne sledovaná erotická literatúra. Osudy majiteľov kaštieľa teda odrážali udalosti celého Uhorska, ale aj
Habsburskej ríše, a preto si budova v súčasnosti zaslúži podporu, ktorú vyvíja občianske združenie Revitalizácia kaštieľa
Teplička nad Váhom.
Mgr. Tomáš Janura, PhD. (Historický ústav SAV)

Ak chcete podporiť združenie a venovať nám 2% zo svojich daní na záchranu veže kaštieľa, predkladáme vám
potrebné údaje:
IČO: 42215331
Právna forma: občianske združenie
Názov: Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom
Sídlo: Jána Kalinku 1043/5,013 01
Teplička nad Váhom
IBAN: SK36 0200 0000 0029 6056
0258
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MALÉ ZMENY S VEĽKÝM SRDCOM
ážení darcovia krvi a členovia

V Miestneho spolku Červeného krí-

ža Teplička nad Váhom, je mi veľkým
potešením prihovárať sa vám v tomto
čísle Obecných novín. Viacerí ste
určite postrehli, že rok 2021 poznamenal nemalé zmeny v našom spolku.
Tohtoročná Výročná členská schôdza Miestneho spolku Slovenského
Červeného kríža Teplička nad Váhom (ďalej „MS SČK“) sa konala za
prísnych bezpečnostných hygienických
opatrení. Schôdza sa uskutočnila
20. júla 2021 len za účasti členov
výboru, zástupcu z obecného úradu,
zástupcov z Územného spolku SČK
Žilina bez účasti členov miestneho
spolku. Toto zhromaždenie bolo mimoriadne dôležité pre ďalšiu činnosť nášho spolku. Dlhoročná členka a predsedníčka MS SČK Teplička nad
Váhom Ľudmila Gulášová sa rozhodla
svoju funkciu prenechať „mladšej generácii“. Voľba nového predsedu bola
platná a schválená. Novou predsedníčkou MS SČK Teplička nad Váhom
som sa stala ja. Dovoľte mi, aby som
sa vám predstavila. Volám sa Katarína
Gulášová, žijem v našej obci už 15 rokov a som na to nesmierne hrdá. Obec
mi prirástla k srdcu a je pre mňa veľ-

kou cťou a radosťou v nej žiť a vychovávať s manželom svoje deti. Táto
funkcia je pre mňa výzvou a zároveň
záväzkom. Verím a modlím sa, aby som
dokázala v tejto funkcii pokračovať
v rozbehnutých aktivitách, udržať dobré meno spolku a hlavne pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Nie
som na to sama, ale mám pri sebe
členov výboru, ktorí sú ochotní spolupracovať. Touto cestou im zo srdca ďakujem za prejavenú dôveru. Veľká vďaka patrí aj bývalej predsedníčke Ľudmile Gulášovej, ktorá neúnavne a húževnato vykonávala funkciu predsedu
po dlhé roky. Dnes ostala aktívnou
členkou výboru a pomáha a radí nám
so svojimi skúsenosťami.
Po dlhých rokoch sa rozhodol vzdať
funkcie predsedu revíznej komisie
Eugen Majerčík. Za jeho činnosť
v spolku mu ďakujeme a prajeme
všetko len to dobré, hlavne zdravie
a Božie požehnanie. V nových voľbách
bola na jeho funkciu zvolená Janka
Martinčeková. Podpredsedníčkou
MS SČK Teplička nad Váhom ostáva
Danka Binčáková.
Ďalšími členmi výboru sú: L. Čičmancová, E. Kucharovičová, S. Chabadová, Z. Mintálová a D. Šimár.

POTRAVINOVÁ
POMOC

Ú čiatkom októbra (14. 10.) uspo-

zemný spolok SČK Žilina za-

riadal zbierku potravinovej pomoci
v spolupráci s obchodným reťazcom v Žiline. Podarilo sa im vyzbierať také veľké množstvo potravín, že
Územný spolok SČK v Žiline sa rozhodol o túto pomoc podeliť s okolitými miestnymi spolkami. Náš
miestny spolok dostal určité množstvo z tejto pomoci. Rozhodli sme,
komu by to najviac pomohlo. Rodín
bolo veľa, ale pomôcť sme mohli
len niektorým. Veríme, že tým
ôsmim rodinám sme urobili trochu
radosti. Hlavne sme si priali, aby
mali pocit, že je tu niekto, komu na
nich záleží a myslí na nich.

TROŠKU Z INÉHO
SÚDKA

Č ku sa rozrástla aj o starostlivosť

innosť nášho miestneho spol-

AKTIVITY POČAS LETA
auguste sme boli požiadaní obcou Teplička nad Váhom o zabezpečenie zdravotného dozoru na Obecných slávnostiach. Je to pre
V
nás česť podieľať sa na akciách obce. V tomto mesiaci sme boli tiež
oslovení obcou Strečno, kde sa pod hradom uskutočnili šermiarske
bitky. Na tieto dozory treba mať poriadne vybavený ruksak prvej pomoci.
Keďže mnohým veciam z jeho vybavenia končila exspirácia, bolo
potrebné zakúpiť nové pomôcky na zabezpečenie prípadného ošetrenia. V tomto nám bol Obecný úrad Teplička nad Váhom nápomocný
a preplatil výdavky súvisiace s dokúpením vybavenia, za to im patrí veľká
vďaka.

MOBILNÝ ODBER KRVI

Z cou Žilina uskutočniť mobilný odber krvi. Prišli naši dlhoroční dar-

ačiatkom septembra (10. 9.) sa nám podarilo s Transfúznou stani-

covia aj darcovia z iných susedných obcí, ale hlavne aj prvodarcovia.
Všetkým úprimne ďakujeme, ste naším povzbudením do ďalšej práce.
Ukázala sa láska v podobe pomoci blížnemu a ochota pomôcť. Vieme,
že svojou krvou môžeme zachrániť mnoho životov. Pri usporiadaní tejto
akcie nám pomohol Obecný úrad Teplička nad Váhom, ktorý nám poskytol svoje priestory, finančne sa postaral o občerstvenie pre darcov.
Vďaka za spoluprácu!
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a údržbu kúska zelene v našej obci.
Máme na starosti ostrovček na zastávke „Pod Vŕšky“. Podľa potreby
ho udržiavame – striháme, čistíme
od buriny.
Činnosť MS SČK Teplička nad
Váhom je aj napriek situácii pomerne aktívna. Obmedzenia nás
tiež zasiahli, ale verím v lepší zajtrajšok. Treba myslieť pozitívne, žiť
tak, aby sme mali z nášho života radosť a potešenie. Máme byť k sebe
tolerantní, pozorní a ľudskí. Všímať
si, kto potrebuje pomoc a neobracať sa mu chrbtom. Nikto z nás nevie, kedy bude pomoc potrebovať.
Na záver môjho prvého príspevku v Obecných novinách sa chcem
poďakovať každému, kto je súčasťou môjho života, ľuďom, ktorí pri
mne stoja a tiež som vďačná každému nového dňu, ktorý prežijem.
Ďakujem Bohu za to, že som.
S prianím všetkého dobrého
predsedníčka MS SČK Teplička
nad Váhom
Katarína Gulášová
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RELAX A JESENNÉ POTULKY
ČLENOVIA MIESTNEHO KLUBU ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH KONCOM
LETA RELAXOVALI V NAJSTARŠOM KÚPEĽNOM MESTE TURČIANSKE
TEPLICE A POČAS KRÁSNEJ JESENE SPOZNÁVALI SLOVENSKÉ VEĽHORY – VYSOKÉ TATRY. ČO VŠETKO VIDELI A ZAŽILI, SA DOČÍTATE
V NASLEDUJÚCICH RIADKOCH.

Pohľad na Modrý kúpeľ – historická dominanta mesta Turčianske Teplice

ZA RELAXOM DO ÚDOLIA HORNÉHO TURCA

T staršie kúpeľné mestá na Slovensku.

určianske Teplice patria medzi naj-

Ako v jediných slovenských kúpeľoch sa
tu liečia choroby obličiek a močových
ciest. Okrem toho aj choroby pohybového ústrojenstva, najmä stavy po
reumatických zápaloch kĺbov, degeneratívne chronické ochorenia, ochorenia
bedrových, kolenných kĺbov, chrbtica,
poúrazové deformácie a pooperačné
stavy pohybového ústrojenstva. Okrem
dospelých tu od roku 1993 môžu rehabilitovať aj deti. Kúpele ponúkajú aj liečebné a rehabilitačné pobyty pre široký
okruh záujemcov.
Prvá písomná zmienka o meste Turčianske Teplice, resp. o teplých prameňoch, pochádza z roku 1281, kedy vtedajší kráľ Ladislav IV. darovacou listinou
poručil hájske panstvo a na jeho západnej časti ležiace teplé pramene grófovi Petrovi. Kráľ Žigmund Luxemburský
sa v turčianskej minerálnej vode pred
stáročiami kúpaval so zlatou korunou na
hlave. Podľa legendy práve spojeniu
zlata a turčianskej vody vďačí za vyliečenie lámky aj za vysoký vek, ktorého sa
dožil.
Aj my členovia Klubu zdravotne postihnutých sme mali záujem o takýto liečebný pobyt. Po dlhom roku 2020, ktorý

nás prinútil ostať doma a obmedziť stretávanie sa, sme sa konečne stretli a od
22. do 29. 8. 2021 sme rehabilitovali
v bazénoch SPA & AQUAPARK, ale aj
na masážach. Večery nám spestril program, pri ktorom sme vyliečené kĺby preverili na parkete a ušetrené hlasivky zas
pri speve. Bol to pekný týždeň plný oddychu a smiechu. Verím, že také budú aj
ďalšie naše výlety a pobyty.
Na Štrbskom plese

TATRANSKÉ POTULKY

D klub zdravotne postihnutých vybrali

ňa 7. októbra sme sa ako Miestny

do našich slovenských veľhôr, Vysokých
Tatier. Vlak nás doviezol do Štrby, odkiaľ
sme sa autobusom vyviezli na Štrbské
Pleso – osada s 20 obyvateľmi. Naše
kroky viedli k Štrbskému plesu, druhému
najvyššie položenému plesu, aby sme sa
pokochali výhľadom na tatranské štíty.
Počasie nám veru prialo, nezaháľali sme
a dopriali si aj peknú prechádzku. V minulosti pleso slúžilo v lete ako plaváreň
a v zime ako klzisko. V roku 1925 sa
tu dokonca konali Majstrovstvá Európy
v ľadovom hokeji, kedy si Česko-Slovensko vybojovalo zlato. Zo Štrbského plesa
sme sa električkou presunuli do najstaršej tatranskej osady, Starého Smokovca.
Zo Starého Smokovca je to len pár krokov do Nového Smokovca. Osadu Nový
Smokovec založil kúpeľný lekár Mikuláš
Szontagh, ktorý bol priekopníkom celoročnej klimatickej liečby tuberkulózy
a respiračných chorôb vo vysokohorskom
prostredí v bývalom Uhorsku. Tiež sa podieľal na školení prvých horských vodcov,
neskôr horských záchranárov. Založil tu
aj Sanatórium pre liečbu tuberkulózy
a Basedowovej choroby predovšetkým
prostredníctvom klimatoterapie. Jeho rodina je pochovaná v Evanjelickom kostole
v Novom Smokovci. V Starom Smokovci
sme si dopriali obed a plní zážitkov a krásnych výhľadov sme sa električkou vydali
do mesta Poprad. Odtiaľ nám šiel spiatočný vlak do Žiliny.
Sme veľmi radi, že sa nám Tatry takto
krásne odhalili z oblakov a ukázali svoju
pravú krásu.
TEXT:
FOTO:

Helena Ďungelová
Michaela Lovichová
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Z DR U Ž EN I A A K LUB Y

PREHĽAD AKTIVÍT KLUBU POČAS ROKA
STRETÁVANIE ČLENOV KLUBU DÔCHODCOV BOLO TIEŽ POČAS PANDEMICKÝCH OPATRENÍ NÁROČNÉ. KEĎ SA SITUÁCIA ZLEPŠILA, OPÄŤ
SA MOHLI STRETNÚŤ V PRIESTOROCH OBECNÉHO DOMU. POROZPRÁVAŤ SA O SVOJICH PROBLÉMOCH, STAROSTIACH A RADOSTIACH, ALE
AJ PRÍSŤ NA NOVÉ MYŠLIENKY A BOHATÉ SKÚSENOSTI PRI BESEDÁCH A JESENNOM RELAXOVANÍ.

BESEDA O SLZÁCH

V členovia klubu opäť stretli s pánom

druhej polovici letných prázdnin sa

Znašíkom, aby im predstavil „Meteorický
roj Perzeid – Slzy sv. Vavrinca“ . Prednáška
bola zorganizovaná v spolupráci s obecnou knižnicou. Beseda bola obohacujúca,

pretože sa konala deň pred vrcholom meteorického roja Perzeid. Tento roj každoročne rozžiari letnú augustovú oblohu.
Za jednu hodinu môžeme pozorovať 30 –
40 pádov kamienkov – meteoritov, ktoré
v zemskej atmosfére pri rýchlosti 50 km za
sekundu začínajú horieť. Na ich pozorovanie si treba nájsť tmavšie miesto,
nezasiahnuté svetelným smogom. Naj-

Pán Znašík prednáša „Meteorický roj Perzeid – Slzy sv. Vavrinca“

lepšia viditeľnosť je v Poloninách. Meteority
padajú celú noc, ale najviac nad ránom.
Výskum týchto meteoritov uskutočnili
Nemci koncom 19. storočia. Názvy meteorických rojov sú odvodené od súhvezdia,
z ktorého vychádzajú. Najznámejší roj má
pomenovanie Slzy sv. Vavrinca.
Sv. Vavrinec Rímsky bol jeden zo siedmich diakonov. Bol umučený počas prenasledovania kresťanov rímskym cisárom
Valeriánom v roku 258. Mal 32 rokov.
Sv. Vavrinec je aj patrónom knihovníkov
a archivárov a vzývaný proti ohňu a moru.
Je známa pranostika, ktorá hovorí: „Ako je
na Vavrinca, také bude počasie v druhej
polovici roka.“
Za otca meteoritov sa považuje nemecký vedec a hudobník Ernest Chladni,
ktorý štúdiom o meteoritoch zistil, že obsahujú železo, síru, nikel. Zistil, že väčšina
meteoritov sa vyparí. Ich teplota je veľmi
vysoká (tisíce až desaťtisíce stupňov
Celzia), ale pri dopade na Zem sú studené, vychladnuté. Väčšina meteoritov
spadne do mora.
Na Slovensku bolo potvrdených 6 nálezov meteoritov, väčšina pochádza z 19.
storočia. Posledný meteorit (železný) bol
zaznamenaný pri Smoleniciach (nájdený
v apríli 2012), ktorého hmotnosť pri vyzdvihnutí bola 13,95 kg.
Na záver prednášky pán Znašík odporučil sledovať oblohu a myslieť na niečo,
aby sa nám splnilo.

REKREÁCIA V KRÁSNOM PROSTREDÍ

Z rekreovali v dvoch skupinách. Prvá

ačiatkom septembra dôchodcovia

skupina v krásnom prostredí Tatranskej
Lomnice a druhá v ľubovnianskych kúpeľoch. Tatranské chodníčky doviedli návštevníkov na Skalnaté pleso, Štrbské pleso, ale niektorí z nich sa dostali aj na Lomnický štít. Počas pobytu v Tatrách využívali
služby Wellnes Urania.
Druhá skupina v počte 30 rekreantov
spoznávala ľubovnianske kúpele. Mali možnosť obdivovať aj nádhernú prírodu, ale
zároveň vidieť aj zničené prostredie v okolí

Oddych na lavičkách v prekrásnom prostredí
Starej Ľubovne (Foto: Ladislav Pakan)

18

plničky minerálnej vody Ľubovnianka. Neobišli ani kaštieľ v Strážkach. V jeho
priestoroch sú umiestnené stále expozície
– dielo Ladislava Mednynanského, portrétna tvorba na Spiši, historická knižnica,
ktorá obsahuje 8-tisíc kníh a mobiliár kaštieľa. Historickým interiérom sprevádzali
dvaja sprievodcovia, ktorí nás oboznámili
s históriou samotného kaštieľa. Napriek
úsiliu poslednej barónky Margity po roku
1948 sa historický interiér kaštieľa nepodarilo zachovať. Barónka mohla obývať tri
miestnosti, hoci to bol jej majetok, musela
platiť nájomné. Skupinka rekreantov navštívila aj Zvír (gréckokatolícke pútnické
mariánske miesto), národopisnú expozíciu
v Starej Ľubovni, Červený Kláštor a Dunajec (plavba po rieke). Posledný deň patril
spoznávaniu expozície liehovarníctva a tradičných ľudových remesiel Nestville. Park
sa nachádza len 5 km od Starej Ľubovne
v dedine Hniezdne. Zastavili sme sa aj
v príjemnom prostredí čokoládovne a neskôr aj v novootvorenom remeselnom pivovare Nestville Taverna.

OBE CNÉ NOVINY / DE CE MBE R 2021

Splavovanie Dunajca v rukách pani Kucharovičovej (Foto: Mgr. Kamila Dubovická)
I keď rekreácia ubehla veľmi rýchlo,
mali sme možnosť spoznať krásne miesta
Spiša. Obohatení o nové zážitky sme sa
zoznámili aj s milými a ochotnými ľuďmi.
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K R Í Ž O V K A N A C H V Í LE P O H O DY

KRÍŽOVKA NA CHVÍLE POHODY
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ZO Ž I V O T A O B C E / Š P O R T O V É O K I EN K O

TEPLIČKA ROZKVITNE
V RÁMCI ÚDRŽBY A ROZVOJA VEREJNEJ ZELENE SA NAŠA OBEC ROZHODLA VYSADIŤ JARNÉ CIBUĽOVINY, KTORÉ OŽIVIA VIACERÉ LOKALITY. ZÁMEROM BOLO PREKLENÚŤ OBDOBIE BEZ KVETOV, KEDY SA
OSTATNÉ TRVALKOVÉ VÝSADBY LEN PREBÚDZAJÚ K ŽIVOTU PO ZIME.
vitnutie odštartujú krókusy (február)

K a modravky (február – marec), po

nich budú nasledovať narcisy (apríl),
tulipány (apríl – máj) a napokon holandské cibuľové kosatce a okrasné cesnaky (máj – jún).

Na autobusovej zastávke Pod Vŕšky,
na križovatke ulíc Do Ulice/Stará cesta
a ploche pred Kaplnkou Panny Márie
Lurdskej pri čerpacej stanici na začiatku
obce sa tieto cibuľoviny vysádzali priamo
do trávnatej plochy. V záhonoch na uli-

ciach Pod Kozínom/Bystrina, pri autobusovej zástavke Mrázik (bývalý Motorest)
a pri reštaurácii Anton sú cibuľky vysadené medzi už existujúcou zeleňou.
Čo sa týka kultivarov, volili sme nenáročné cibuľoviny trvalkového typu (napr.
botanické tulipány), ktoré netreba vyberať z pôdy každoročne, čo uľahčí neskoršiu údržbu. Celkovo sa vysadilo viac ako
tritisíc cibuliek. Skladba kvetov závisí aj
od toho, že od februára do júna budú
plochy atraktívne, a to nielen pre ľudí, ale
aj hmyzích obyvateľov Tepličky.
Keďže máme zimu zatiaľ bez snehu,
málo slnka a všade lietajú bacily, veríme,
že aspoň takýmto spôsobom si vylepšíme náladu. Môžeme sa tešiť nielen na
Vianoce, ale aj na jar na niečo pekné,
farebné a voňavé.
Mária Lazarová

JESENNÝ BEH ŽIEN 2021 TROCHU INAK
V TOMTO ROKU MAL BYŤ ORGANIZOVANÝ NÁŠ
OBĽÚBENÝ BEH UŽ DEVIATYKRÁT. PRE AKTUÁLNU
EPIDEMIOLOGICKÚ SITUÁCIU SME SA ROZHODLI
JESENNÝ BEH ŽIEN USKUTOČNIŤ NETRADIČNOU
FORMOU.

K viduálnym spôsobom. Beh sa uskutočnil v dňoch 6. – 7.

aždá účastníčka odbehla svojich 5 km virtuálnym indi-

novembra 2021 na stálej trase cyklochodníka medzi obcami
Teplička nad Váhom a Nededza. Súťaže sa zúčastnil prekvapivý počet dievčat – až 61 bežkýň.

Všetky výsledky účastníčok behu boli oﬁciálne zverejnené
s príslušnou fotodokumentáciou.
Tri dievčatá – bežkyne, boli verejne a náhodne vylosované,
odmenené špeciálnou odmenou – krásne tričko s erbami
obcí a motívom našej súťaže. Ostatné súťažiace boli obdarované milým darčekom – čelenkou s motívom Jesenného
behu žien a müsli tyčinkou. Záznam o priebehu losovania
a tiež o účasti bol zverejnený na webovej stránke obce a tiež
aj na Facebooku.
Veríme, že sme si našu/vašu obľúbenú súťaž mohli aspoň
takýmto spôsobom vynahradiť a splniť hlavnú myšlienku – spríjemniť si chvíle športom a poukázať na to, že beh nemusí byť
náročný pre žiadnu ženu.
Tieto dni sa stretli s veľkým úspechom, preto veríme, že
dievčatá v športe budú pokračovať a aspoň takýmto spôsobom
získajú motiváciu. ĎAKUJEME všetkým.
Barbora a Silvia

„

HLAVNOU MYŠLIENKOU JESENNÉHO BEHU
ŽIEN JE SPRÍJEMNENIE SI CHVÍLE ŠPORTOM A POUKÁZANIE NA TO, ŽE BEH NIE JE
NÁROČNÝ PRE ŽIADNU ŽENU.

„
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