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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Milí spoluobčania,
pred niekoľkými týždňami som bol
pozvaný na slávnostné otvorenie nového školského roka v oboch školách.
Na chodbách som videl malých prváčikov s pohľadmi plnými očakávania
a radosti, ale aj obáv z nového a nepoznaného. Verím, že naši prváčikovia
sa budú v škole cítiť čo najlepšie, že sa
stretnú s oporou starších žiakov a spoznajú tých najlepších učiteľov.
Každý z nás tým prešiel... V škole sme
prežili veľa času, odniesli sme si dôležité skúseností i pevné priateľstvá.
Učili sme sa nielen to, čo bolo potrebné podľa školských osnov, ale aj
to, ako sa správať k ľuďom, i k svojmu okoliu. V živote akoby škola nikdy
neskončila. My sa snažíme viesť a formovať naše deti, a aj nás samotných
ovplyvňuje prostredie v ktorom žijeme i pracujeme.
Aj život v našej obci je pre nás, jej obyvateľov, ,,školou života“. Učíme sa o ňu

starať, zveľaďovať ju, vážiť si prácu spoluobčanov a chrániť to, čo spoločne vybudujeme. Je naším spoločným dielom
- domovom. Veď väčšina z nás prežije
v Tepličke nad Váhom celý svoj život.
Keď prechádzam našou obcou vidím,
že vám záleží na upravenom vlastnom
dome aj záhrade. Teším sa z toho, pretože
verím, že vám nie je ľahostajný ani neporiadok na verejných priestranstvách. Pre
každého by malo byť celkom samozrejmé, že drobných odpadkov, komunálneho i separovaného odpadu sa zbavuje na
tých správnych miestach. Len tak môžeme byť príkladom pre susedov, svojich
blízkych, ale najmä pre našich potomkov.
Spoločne sa nám podarilo dostať našu
obec v rámci separovania odpadu na
prvé miesto v regióne. Je to výborné, pretože kvalitne vyseparovaný odpad nestojí
našu obec takmer nič. Preto ma často zaráža nečistota okolo nádob určených na
triedený odpad. V obci máme aj kontaj-

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby starostu obce Teplička nad Váhom:

ner na trávu. Ak sa v ňom však nájde
plastové vrece plné trávy alebo konáre, náklady na vývoz kontajnera stúpajú na 70 € za tonu. Za nezodpovednosť,
možno aj lenivosť niektorých našich
spoluobčanov, zaplatíme my všetci.
Preto, ak ste svedkom takého konania,
upozornite naň.
Žijeme v dobe, ktorá vyžaduje náš zodpovedný prístup nielen k vlastnému
majetku, ale aj k obci a k okolitej prírode. Len tak si budú môcť ďalšie generácie užívať príjemný život v peknom prostredí. Buďme učiteľmi našim
deťom a vlastným príkladom ich veďme k tomu, aby správne vnímali a vážili si to, čo my budujeme a snažíme sa
im zachovať.
Prajem vám, milí spoluobčania príjemné jesenné dni.
Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

NAJBLIŽŠIE PRIPRAVOVANÉ
AKCIE V OBCI

1. Juraj Leško, 64 r., SZČO, nezávislý kandidát
2. Viliam Mrázik, Ing., 48 r., starosta obce, nezávislý kandidát
Zaregistrovaní kandidáti pre voľby do Obecného zastupiteľstva
v Tepličke nad Váhom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Peter Ďungel, 40 r., výpravca ŽSR, Kresťanskodemokratické hnutie
Peter Halama, 48 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
Mário Hikaník, 49 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
Barbora Hreusová, Mgr., 33 r., detská psychologička, nezávislá
kandidátka
Anna Hudeková, Ing., 59 r., ekonómka, nezávislá kandidátka
Martin Kukan, Mgr., 26 r., technik prevádzky a údržby budov,
nezávislý kandidát
Juraj Leško, 64 r., SZČO, nezávislý kandidát
Štefan Moravčík, Ing., 58 r., pedagogický zamestnanec, nezávislý
kandidát
Bohumír Mravec, 58 r., konateľ, Kresťanskodemokratické hnutie
Martin Riška, 43 r., športový riaditeľ, nezávislý kandidát
Štefan Smrekovský, 59 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát
Vladimír Šeliga, Mgr., 45 r., príslušník ZVJS, nezávislý kandidát
Magdaléna Šeligová, Mgr., 50 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
Pavol Verčík, 34 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
Matej Zajac, 26 r., administrátor, nezávislý kandidát
Anton Zvarík, Ing., 57 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

13.10.2018

Jesenný beh žien so štartom
v Tepličke nad Váhom
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Mesiac úcty k starším – jubilanti
Svätomartinský jarmok

10.11.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí

12/2018

Vianočný punč na Námestí sv.
Floriána – Domov pokoja Žofie
Bosniakovej – zariadenie pre
seniorov a denný stacionár

6.12.2018

Stretnutie so sv. Mikulášom
a rozsvietenie vianočného
stromčeka
Vianočný koncert 2018

26.12.2018
Šachový turnaj
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
MONOGRAFIA „TEPLIÈKA NAD VÁHOM 1267 – 2017“

V

auguste 2018 bola monografia
o Tepličke nad Váhom predstavená širokej verejnosti na obecných slávnostiach. Už v poradí tretia kniha je napísaná po takmer dvadsiatich rokoch od
vydania prvej monografie s názvom 730
rokov Teplička nad Váhom a farebnej
publikácie Teplička nad Váhom v obrazoch. Spolu tvoria azda najkomplexnejší pohľad na dejiny obce, na jej súčasnosť
a v niektorých momentoch načrtávajú aj
budúci vývoj v oblasti kultúrneho života,
infraštruktúry a vzdelanosti jej obyvateľov. Kniha je jedinečné svedectvo o nás,
ktoré vzniklo len vďaka zanieteniu autorov a podpore mnohých občanov našej
obce, tiež mnohých nadšencov a zberateľov starých fotografií a listín, fotografov
či korektorov textov knihy. „Pri listova-

ní v tejto unikátnej knihe si mnohí z vás
uvedomia, ako veľmi sa naša obec za posledných desať rokov zmenila. Vo víre
bežných povinností zmeny ani nevnímame, zdajú sa nám samozrejmé. Na nasledujúcich stranách sa však presvedčíte
o obrovskom potenciáli našej obce i nás
samotných. Prostredníctvom novodobej
kroniky obce dostávajú naši potomkovia
možnosť spoznať svoju históriu, na ktorú
môžu byť právom hrdí.“ (citácia z príhovoru Ing. Viliama Mrázika, starostu obce
Teplička nad Váhom).
Kniha bola vydaná pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky
o Tepličke nad Váhom vydavateľstvom
Georg, Žilina pre obec Teplička nad Váhom. Grafickú stránku spracovali Tibor
Majerčík a Miroslav Pfliegel.

Knihu si môžu záujemcovia zakúpiť
v pokladnici Obecného úradu v Tepličke nad Váhom. Cena publikácie je 12 eur.

VO¼BY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

V

oľby do orgánov samosprávy obcí
v Tepličke nad Váhom sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 v čase od
7.00 do 22.00 hod. v priestoroch Školskej
jedálne. Vchod do volebnej miestnosti,

ktorá sa nachádza na prízemí, je z ulice Školská. Touto zmenou umožníme
aj zdravotne znevýhodneným občanom
a starším ľuďom čo najľahší prístup do volebnej miestnosti a možnosť zúčastniť sa

tak na voľbách. Pre volebné obdobie 2018
– 2022 budeme voliť starostu obce a 9 poslancov obecného zastupiteľstva. Voliči
budú môcť voliť v jednom volebnom obvode č. 1 a v troch volebných okrskoch.

produkovaný kompost môžu využiť obyvatelia vo vlastných záhradách ako hnojivo na zlepšenie kvality pôdy. Nákupom kompostérov v celkovom počte
1 157 ks vytvoríme podmienky pre zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so

zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a predchádzanie vzniku bioodpadov z domácností. Poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku je
Ministerstvo životného prostredia SR.
Celková suma výdavkov na nákup kompostérov je 117 900 eur, z toho celkové
oprávnené výdavky na realizáciu aktivít
projektu predstavujú sumu 118 100 eur.

EUROFONDY

O

Jesenný beh
obcí Nededza a TepliÏka nad Váhom 2018

ženy

bec sa opäť uchádza o finančné
príspevky z eurofondov. Vďaka
projektu s názvom „Nákupom kompostérov k zhodnocovaniu zeleného odpadu v obci Teplička nad Váhom“ budú
môcť občania ukladať zelený odpad. Vy-

I VI. roÏník

OBEC TEPLIČKA NAD VÁHOM
VÁS POZÝVA NA

sväto

jarmok
martinský

14. 10. 2018
štart o 14:00 hod.
Traņ: TepliĐka nad Váhom – Nededza a späņ v dĮžke 4,2 km
Štartovné: 0 Eur
Prihlasovanie na tel. Đísle
0903 496 588 – Barbora Hreusová
alebo 0903 565 474 – Silvia Àungelová
alebo 30 min. pred štartom.
Každá prihlásená dostane vlastnú medailu!

SOBOTA 10. 11. 2018
10.00 ― 17.00
námestie sv. floriána

Ďalší projekt s názvom „Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Teplička nad
Váhom“ je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Predmetom projektu je rozšírenie kapacity MŠ v obci prostredníctvom prestavby priestorov objektu pošty na materskú
školu – prístavba, prestavba a nadstavba
v obci Teplička nad Váhom. Realizáciou
projektu materskej školy sa zvýši kapacita
o 44 miest, vzniknú 2 nové triedy. Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR. Celkové oprávnené
výdavky na realizáciu aktivít projektu
predstavujú sumu 664 272,30 eura.
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ODOVZDANIE VÝŤAŽKU Z 8. BENEFIÈNÉHO PLESU

V

príjemnom prostredí zariadenia
pre seniorov a denný stacionár –
Domov pokoja Žofie Bosniakovej sme
odovzdali 4. apríla 2018 výťažok z benefičného plesu. Ďakujeme starostovi
obce Viliamovi Mrázikovi, predsedovi
Komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva Pavlovi Holešovi, celej Komisii pre kultúru a spoločenské organizácie a všetkým vám za to, že ste podporili
dobrú vec a prejavili sme tak spolupatričnosť! Ďakujeme Borisovi Lettrichovi,
spevákovi kapely AYA, že k nám priniesol „Modré z neba“ a, samozrejme, „Malého princa“. Dvom takým princom Jožkovi Peknušovi a Peťovi Zajacovi sme
odovzdali výťažok.
Ich rodinám držíme palce na neľahkej ceste životom a chalanom ďakujeme
za to, že nás obdarúvajú možno viac ako

my ich. A to svojou pevnou vôľou, silou
a veselosťou, ktorá nám tak často chýba.

Text: Pavol Verčík
Foto: archív Pavla Verčíka

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV PRI PRÍLEŽITOSTI 73. VÝROÈIA OSLOBODENIA OBCE

O

bec Teplička nad Váhom a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žilina spolu s občanmi obce si pripomenuli významnú udalosť v dejinách Tepličky nad
Váhom – 73. výročie jej oslobodenia.
Pietne kladenie vencov sa konalo dňa
27. apríla 2018 o 11. hodine pri Pamätníku padlých hrdinov na Námestí sv. Floriána. K účastníkom sa prihovoril starosta obce Viliam Mrázik, prítomní si minútou ticha uctili pamiatku padlých za našu
obec. Spomienkové stretnutie ukončili
členovia FS Straník piesňou „Slovensko,
krásna zem.“
Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: archív obce

ZASADNUTIE DETSKÉHO OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

Ž

iaci dvoch základných škôl rokovali v pondelok 4. 6. 2018 na Obecnom úrade v Tepličke nad Váhom už po
ôsmy raz. Starosta obce Viliam Mrázik
privítal žiakov III. až IX. ročníka v rokovacej miestnosti. Hneď na úvod oboznámil detských poslancov s programom zasadnutia a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva. Nasledovala voľba
dvoch členov detskej návrhovej komisie – Matúša Poljaka a Zuzany Poljakovej
a overovateľov zápisnice – Martiny Šefárovej a Sone Mrvišovej. Určila sa tiež zapisovateľka, Karolína Kmetíková. V prí-
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hovore starosta obce vyhodnotil plnenie
úloh z predchádzajúceho (2017) detského zastupiteľstva, napríklad rekonštrukcia autobusových zastávok, vybudovanie lávky pre peších a cyklistov, rekonštrukcia multifunkčného ihriska v areáli športového ihriska, ochrana a údržba zelene – výsadba stromčekov atď. Žiakom vysvetlil princípy fondových zdrojov Európskej únie a ako obec tieto zdroje využíva. Predstavil nové projekty, ktoré sa dotknú blízkeho okolia školy, vybudovanie chodníka na ulici Žofie Bosniakovej, rekonštrukcia pošty a zvýšenie ka-

pacity materskej školy o 2 nové triedy,
preloženie workoutového ihriska na iné
miesto. Tu žiaci popustili uzdu svojej
fantázie a starostovi obce navrhli niekoľko alternatív: Záhumnie, Na Močiari pri
bytových domoch, na Placoch, Nižný koniec, Prosnisko pri bytových domoch.
Starosta obce hovoril aj o budovaní nových miestnych komunikácií na Pribinovej ulici, Pod Vršky, o výstavbe kanalizácie v obci či parkovacích plochách. Žiaci
v ďalšom bode rokovania „Návrhy a pripomienky detských poslancov“ doslova
zasypali starostu obce rôznymi otázkami

Teplièky nad Váhom

z oblasti životného prostredia, občianskej vybavenosti, kultúry či športu. Uvádzame nasledovné: odchyt túlavých psov
a ich čipovanie, nefunkčné cestné osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici
Fatranská, usporiadanie cyklistických
pretekov pre starších žiakov – 12 a viacročných, osadenie zrkadiel na križovatke
pri cukrárni, vykosenie bicrosového ihriska v lokalite Rybník či nové oplotenie
materskej školy, alebo funkčný rozhlas,
hasičská zbrojnica, bankomat a ďalšie.
Zaujímavým podnetom od žiakov bola
úprava ihriska pri škole, konkrétne namaľovanie čiar na ihrisku. Tu starosta obce apeloval na učiteľov, aby združenie rodičov školy zorganizovalo spoločnú brigádu, pri ktorej aj obec podá súčinnosť.
Všetci sa zhodli na tom, že na detskom
ihrisku Na Močiari by nemali hrať futbal deti staršie ako 12 rokov, pretože
tým ničia bránky a hracie zostavy určené pre najmenšie deti. Rovnako to pla-

tí aj pre Detský park na Prosnisku, kde
žiaci sami poukázali na poškodené, zlomené hracie zostavy.
Na záver pedagógovia obidvoch škôl pozitívne zhodnotili prístup žiakov, pripravenosť na detské zastupiteľstvo, vyzdvihli zaujímavé názory žiakov, že si všímajú svoje
okolie, že ich zaujíma recyklovanie, ihriská,
všeobecne priestor, kde sa hrávajú. Žiaci
od nich dostali pochvalu za aktivitu.

Na záver si každý detský poslanec mohol
vyskúšať váhu obecnej insígnie – závesnej reťaze starostu obce, ktorá sa používa pri významných príležitostiach, akým
bolo aj toto detské obecné zastupiteľstvo.
Spoločná fotografia bude mnohým pripomínať tento nezabudnuteľný zážitok.

matkám, odovzdať aj malý darček a spríjemniť im tento deň.

Text: Pavol Verčík
Foto: Ing. Sláva Džuňová

Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: archív obce

DEÒ MATIEK

M

atka si prvé slovo v mojich ústach.
Matka si prvá dlaň v mojich dla-

niach.
Mamička si prvá pravá láska,
mamička si navždy len moja kráska.
Cítime sa často sami, život nás rozfúka
na všetky strany,
no kým si tu, mama, vieme, že máme
kľúč od rodnej brány...

Prvá májová nedeľa je každoročne venovaná našim matkám, mamkám, mamičkám...
Inak tomu nie je ani v našej obci. Členovia kultúrnej komisie v spolupráci
s obecným úradom pripravili pre mamičky príjemné posedenie spojené s kultúrnym programom. Postarali sa aj o občerstvenie a naše malé ratolesti o pekný
program. Žiaci ZŠ s MŠ, ZŠ Žofie Bosniakovej a CVČ, deti materskej školy
pripravili zaujímavé vystúpenie, za ktoré im veľmi pekne ďakujeme. Veď čo je
pre mamu najkrajšia odmena? Odpoveď
sme mohli prečítať v ich očiach, keď videli svoje ratolesti, ako krásne recitovali, spievali a tancovali a na záver ich vystískali. Matkám sa v poslednej dobe nevenuje taká pozornosť a vďaka, akú by
si zaslúžili. Preto sme radi, že sme spolu
so starostom obce Viliamom Mrázikom
mohli touto cestou poďakovať všetkým

5

Teplièky nad Váhom

OBECNÉ SLÁVNOSTI

F

estival hudby, spevu a tanca v Tepličke nad Váhom s názvom Obecné slávnosti 2018 sa začal v piatok 17. 8.
2018 v podvečerných hodinách na Námestí sv. Floriána. Vystúpili hudobné
skupiny Roman Nadányi & The Band, La
Grange, Smola a hrušky, Emily & Justice
a sympatická dvojica diskdžokejov Drozďo & Demex. Tieto kapely vyburcovali
divákov k tancu v rytme hudby.
V sobotu sa námestie rozozvučalo tónmi
harmoniky, sláčikov a spevu účinkujúcich z rôznych kútov Slovenska, miestneho regiónu i zahraničia. Vystúpili FS Tri
doliny, Talizman a Pawlowickie babeczki
z Poľska, FSk Straník, deti z folklórneho
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súboru Straníček, Závadské ženy, Oprášené krpce a šarmantná Veronika Rabada.
Večerný program slávností spestrili členovia kapely Komajota, po nich dvojica
Kora Band a dídžej Patres.
Nedeľňajší program začal svätými omšami vo farskom Kostole sv. Martina. Tradične tá o 10.30 hod. bola slávnostnejšia, počas nej čestnú stráž držali členovia DHZ v tradičných dobových uniformách s lesklými kovovými prilbami na
hlavách, tzv. „čáka“ a tiež novými uniformami, ktoré členkám DHZ zvlášť pristali. Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou v rímskokatolíckom kostole bola
od 13.00 do 15.00 hod.

Na Námestí sv. Floriána pokračoval popoludňajší program obecných slávností vystúpením členov bábkového divadla Babadlo predstavením: Ako sova líške bájky čítala. Srdcia rodičov a starých
rodičov potešilo vystúpenie najmenších
detí – Trasolienky a Karamelky a neskôr
sa spoločne zabávali na programe vystúpenia dvojice Pali a Pali. Výcvik dravcov
si deti pozreli v podaní skupiny sokoliarov Kráľa Svätopluka. Staršia generácia si zaspomínala na mladé časy pri nestarnúcich evergreenoch v podaní Anny
Šestákovej a Samuela Lorinčíka. Bodku
za programom obecných slávností dali
Babky Šikulky a ich country tance.

Teplièky nad Váhom

Sprievodný program slávností bol opäť
bohatý na výstavy a zaujímavé kultúrne podujatia. Návštevníci si už v piatok

mohli vychutnať koncert vážnej hudby v severozápadnej veži kaštieľa a počas troch dní mnohí navštívili výstavu

ľudovej tvorivosti s názvom „Teplička v minulosti a dnes“ pripravenú členmi Klubu dôchodcov, výstavu žiakov
základných škôl s názvom „Najkrajšie
miesto v Tepličke nad Váhom“ a výstavu
inštalovanú Považským múzeom Žilina
s názvom „Prírodné zaujímavosti z ríše
zvierat tepličianskeho chotára“. Zvlášť
navštevovanými miestami počas slávností boli nafukovanie atrakcie, hracie
arény, lezecké steny i zlaňovanie Horskou službou a iné.
V sobotu v podvečerných hodinách sa
uskutočnilo predstavenie knihy Teplička
nad Váhom 1267 – 2017 spojené s predajom tejto jedinečnej publikácie pre súčasné, ale i budúce generácie.
Všetkým, ktorí sa podieľali na tomto
ročníku obecných slávností, úprimne
ďakujeme.
Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková,
Cyril Králik
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PRÍHOVOR PÁNA FARÁRA Mgr. PAVLA ŠPITU
Prečo potrebujem chodiť do kostola?
Prečo potrebujem chodiť do školy?
obrý katolík zachovávajúci prikázania napísal šéfredaktorovi novín
list, v ktorom sa mu posťažoval, že sa mu
už nechce chodiť do kostola každú nedeľu. „Chodil som tam tridsať rokov,“ písal,
„a za ten čas som si vypočul tritisíc kázní. Môžem vás však uistiť, že si nepamätám ani jednu z nich. Preto si myslím, že
ide len o stratu času nielen pre mňa, ale aj
pre kňazov, ktorí kázne prednášajú.“
Po uverejnení listu sa rozpútala debata v rubrike Listy šéfredaktorovi. Mnohí dali autorovi listu za pravdu. Diskusia pokračovala dlhé týždne, až ktosi napísal: „Som ženatý tridsať rokov. Za celý
tento čas mi moja manželka navarila tridsaťdvatisíc obedov a prisahám, že si nepamätám ani na jedno menu, čo mi pripravila. Viem však toto – každé z týchto
jedál ma zasýtilo a dodalo mi silu, ktorú
som potreboval, aby som mohol vykonávať svoju prácu. Ak by mi ich moja manželka nepripravovala, dnes by som už bol
mŕtvy. Rovnako ak by som nechodil do

D

kostola, aby som tam načerpal výživu pre
dušu, bol by som duchovne mŕtvy.“
Milí žiaci a študenti, začal ďalší školský
rok. Často si kladieme otázku, načo tie
všetky poučky, definície, vzorce, texty,
ktoré sa máme učiť naspamäť... veď aj tak
raz všetko zabudneme.
Čítal som raz článok o vzdelaní, v ktorom bola otázka – Čo je to vzdelanie?
A nasledovala odpoveď – „Vzdelanie je
to, čo ti zostane, keď všetko naučené zabudneš.“ A čo ti zostane? Logika, inteligencia, dobré návyky... všetko to, čo budeš v živote potrebovať. A preto na oko
nezmyselné učenie a chodenie do školy
má veľký zmysel, je veľmi potrebné.
Svätá Terézia z Lisieux rozprávala tento príbeh – „Bol raz jeden kráľ, ktorý chodil veľmi rád na poľovačky. Jedného dňa vypudili
jeho psy z nory nádherného bieleho zajaca.
Kráľ popchol koňa a poslal honcov za zvieratkom, ktoré bežalo odušu cez lúky. Kráľ
plný vzrušenia z poľovačky si už predstavoval krásnu čiapku, ktorú si dá ušiť zo zajačej kožušinky. Chudák vysilený zajko zastal
a psy ho obkľúčili, aby mu znemožnili ďalší

útek. Prišiel kráľ a zamieril kušou na zvieratko. Zajačik zrazu urobil čosi nevídané.
Z posledných síl skočil priamo do kráľovho
náručia. Teplo chvejúceho sa telíčka panovníka dojalo. Pustil zbraň na zem, usmial sa
a otočil koňa na spiatočnú cestu do zámku.
Od tej chvíle sa stali kráľ a biely zajačik nerozlučnou dvojicou.“
Keď svätá Terézia z Lisieux dopovedala
tento príbeh, dodala: „Keď sa ti zdá, že
už nemáš kam ujsť, skoč priamo do Božieho náručia.“
Potrebujem chodiť do kostola, aby som
sa naučil dôverovať Bohu, aby som bol
duchovne živý a naučil sa mu skočiť do
náručia, keď prídu rôzne životné situácie.
Potrebujem chodiť do školy, aby mi zostal
rozum a vedomosti potrebné pre život,
keď všetky vzorce a definície zabudnem.
Žiakom a študentom prajem dôveru skočiť do „náručia“ školy a všetkým prajem
odvahu skočiť do Božieho náručia.
S pozdravom Váš farár Pavol Špita

DOMOV POKOJA ŽOFIE BOSNIAKOVEJ

N

a nedostatok slnečných lúčov sa nesťažoval asi nikto. Naši klienti trávili
celé dni v záhrade a, samozrejme, boli sme
aj na pekných výletoch. Navštívili sme Rajecké Teplice, vo Vrátnej sme si užili grilovačku na chate Orol, v cukrárni nám uvarili výborný guláš a v záhrade, pri príležitosti mením našich Aničiek, sme usporiadali „Anna párty.“ S pánom farárom Špitom sme navštívili Turzovku a na Živčákovej sme sa zúčastnili svätej omše. A to
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sme mali ešte mnoho športových i kultúrnych aktivít. Veď roky sú len čísla a nám
neuberajú na chuti do života.
A nesmieme zabudnúť ani na našu „chatu“, ako voláme záhradný domček v areáli zariadenia pre seniorov, ktorý sme
si financovali z výťažku predvianočného punču v roku 2017. Tu zažívame veľa
krásnych chvíľ a tešíme sa na jeseň, keď si
tu budeme užívať babie leto.

Ďakujeme, že nás podporujete, veď Vianoce tu budú raz dva. Tak potom nezabudnite každú adventnú nedeľu prísť na
pohárik dobrého punču. Už teraz sa na
vás tešíme...
Tak vidíte, od rozprávania o lete sme sa
dostali až k Vianociam. A stále sa máme
na čo tešiť...
Text: Ľudmila Kadašiová
Foto: archív DPŽB
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
ÈITATE¼SKÝ ORIEŠOK 4

H

lavným zámerom súťaže bolo rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Súťaž mala dve časti – textovú a výtvarnú. Žiaci jednotlivých ročníkov si najprv prečítali dva príbehy z pracovných
zošitov Tajomstvá sveta. Na konci textov našli jednoduché aj zložitejšie otázky,
ktorými sa museli prelúskať. Potom žiaci pokračovali výtvarnou súťažou, prepo-

jili dva prečítané príbehy do jedného jediného obrázka. Porota i verejnosť určili
víťazov spomedzi takmer 29 000 kresieb zo 753 základných škôl. Do finále
sa dostali aj kresby žiačok 2.A Lindy
Sopčiakovej a Lilianky Bukovej. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo 19. apríla
2018 v Zichyho paláci v Bratislave.

Text: Mgr. Anna Bolčeková

LEGENDY A UDALOSTI SLOVENSKEJ HISTÓRIE AKO NÁMET ŠKOLSKÉHO PROJEKTU
„Historia magistra vitae.“ = „História je učiteľkou života.“
(MarcusTullius Cicero)

Z

áverečné dva májové dni patrili
školskému projektu, vďaka ktorému
sme sa učili netradičnejšie, modernejšie, efektívnejšie a zaujímavejšie. Téma
školského projektu bola historická a žiaci všetkých ročníkov so svojimi učiteľkami pripravili zaujímavé a hodnotné projekty, vďaka ktorým sme sa na určitý čas
premiestnili do minulosti, do dôb dávnych a neraz opradených legendami, do
čias, ktoré tvoria našu slovenskú históriu.
Žiaci 1. A sa so svojím projektom vrátili
do ďalekej minulosti nášho národa, konkrétne k postave Svätopluka. Prostredníctvom Povesti o troch prútoch krá-

ľa Svätopluka ukázali, aké je dôležité byť
jednotným, pomáhajúcim si a milujúcim národom. Povesť spracovali a odprezentovali ako divadlo, na ktoré si vyrobili vlastnú scénu, v ktorej sa predviedli postavy nielen samotného Svätopluka, ale aj
jeho troch synov.
Žiaci 1. B sa preniesli o viac ako tristo rokov dozadu, a to do Terchovej, ktorá je
neodmysliteľne spätá s Jurajom Jánošíkom. V dobových kostýmoch predviedli svoje divadelné predstavenie, v ktorom
priblížili život známeho zbojníka. Súčasťou bol aj spev a tanec na pieseň od

Michala Dočolomanského – Zbohom
buď, lipová lyžka. Po kultúrnom programe sa všetci presunuli do stánkov s tradičným terchovským jedlom. Porota ochutnala domáci kváskový chlebík
s bravčovou masťou, domáce zemiakové
alebo kapustové posúchy, domácu slaninu či sušené jabĺčka.
Dá sa vyžiť z troch grošov? Na to odpovedala rozprávka O troch grošoch, ktorú žiaci
2. A a 2. B dramatizovali. Naučili sa ovládať maňušky, dozvedeli sa, ako sa kedysi
hrali deti na lúke, predviedli riekanky a na
ľudovú pieseň si veselo zatancovali. Svoj
projekt venovali významnému slovenskému folkloristovi a rozprávkarovi Pavlovi
Dobšinskému. V tomto roku si pripomíname 190. výročie jeho narodenia.
3. A sa vo svojom projekte „O lietajúcom
Cypriánovi“ preniesla na krídlach stroja
času do 18. storočia, presnejšie do Červeného kláštora, v ktorom žil mních Cyprián. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí z jeho
života, no najväčšiu pozornosť si zaslúžil
jeho herbár, s ktorým sa aj podrobnejšie
zoznámili. Vytvorili, ochutnali, ovoňali a pripravili rôzne mastičky, liečivé vodičky, voňavky z byliniek, bylinkové čajíky či púpavový med. Na záver sa rozlúčili piesňou od Zuzany Smatanovej z filmu
Legenda o lietajúcom Cypriánovi.
4. A sa prezentovala projektom pod názvom „Potulky po Slovensku“. Pútavým
príbehom sprevádzala víla Lada a jej
priateľ orol, vďaka ktorým sme navštívili
zaujímavé miesta. Predstavili nám Štefana Baniča – vynálezcu padáka, Ľudmilu
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Podjavorinskú – detskú spisovateľku,
navštívili sme aj dom v Uhrovci, v ktorom sa narodili dvaja významní dejatelia – Ľudovít Štúr a Alexander Dubček.
Pútavé rozprávanie bolo popretkávané
ľudovými piesňami a tvorbou Mikuláša
Schneidera-Trnavského.
Projekt triedy 5. A bol venovaný dvom
významným osobnostiam. Jednou
z nich bola prvá slovenská botanička
Izabela Textorisová, ktorá sa celý svoj
život vzdelávala, naučila sa niekoľko jazykov, intenzívne sa venovala štúdiu
rastlín, minerálov a speleológii. Našla
nový druh bodliaka, ktorý je pomenovaný po nej. Jej vedecký prínos je uznávaný nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. O Štefanovi Baničovi, ktorý
sa na prelome 19. a 20. storočia odsťahoval do Ameriky, sa hovorí, že naučil
lietať Američanov. Nápad zostrojiť padák dostal po tom, ako bol svedkom tragickej nehody. Jeho objav má v dejinách
vedy a techniky nemalý význam. Vďaka spoznávaniu životných osudov týchto dvoch osobností si žiaci uvedomili, že
v živote nie je všetko ľahké a o úspech
treba bojovať.

V roku 2018 si Slovensko a Česko pripomína viacero významných historických
výročí, ako napr. 100 rokov od vzniku
Česko-Slovenska či 25. výročie osamostatnenia slovenskej a českej štátnosti.
Práve tieto udalosti sa stali témou projektu žiakov 6. A. Pripravili si prezentáciu,
ktorá nás previedla spoločnou históriou
Čechov a Slovákov, jazykový kvíz zameraný na porozumenie českých slov. Na
záver sa s nami rozlúčili spoločnou piesňou slovenskej skupiny No Name a českej skupiny Chinaski.
Barónka Žofia Bosniaková a panovníčka
Mária Terézia sa stali hrdinkami projektu
žiakov 7. A. Tieto dve osobnosti sa v skutočnosti nikdy nestretli, no v divadelnej
scénke siedmakov sa spolu stretli pred
„nebeskou bránou“. Žiaci, oblečení v kostýmoch anjelov a čertov, poukazovali nielen na dobré skutky z ich života, ale občas
o nich prezradili aj nejakú klebetu.
Tragickú a veľmi smutnú udalosť predviedli svojím divadelným predstavením
žiaci 8. A. Námetom im bola tragédia,
ktorá sa uskutočnila v Černovej v roku
1907. Obyvatelia dediny si pod vedením

Andreja Hlinku postavili kostol, ktorý
im však maďarské úrady nedovolili posvätiť. Výsledkom bola vzbura, pri ktorej zomrelo 15 ľudí a 72 bolo zranených.
Na základe toho sa o národnostnom útlaku v Uhorsku začala zaujímať verejnosť
v zahraničí.
Žiaci 9. A svojím projektom priblížili život najúspešnejšieho korčuliara osemdesiatych rokov – Ondreja Nepelu. Spoločne sme sa preniesli na Olympijské hry,
ktoré sa v roku 1972 konali v japonskom
Sappore. Ondrej Nepela si z nich odniesol zlatú medailu. Deviataci, reprezentujúci Nepelu a jeho súperov, predviedli
svoje tanečné a krasokorčuliarske nadanie, ktoré porota ohodnotila známkami.
Všetky projekty boli originálne a výnimočné, preto mala porota veľmi ťažké rozhodovanie. Víťazmi prvého stupňa sa stali dve triedy – trieda 1. B a trieda 4. A,
víťazom druhého stupňa sa stala trieda
7. A. Všetkým žiakom a ich učiteľkám ďakujeme, víťazom srdečne gratulujeme!
Text: Mgr. Natália Hogajová
Foto: Ing. Katarína Kyselová

MLADÝ ZÁCHRANÁR A BEH OLYMPIJSKÉHO OHÒA

V

priestoroch Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutočnila regionálna
súťaž družstiev mladých zdravotníkov –
MLADÝ ZÁCHRANÁR 2018. Pod vedením učiteľky Janky Kiššovej reprezentovali našu školu žiačky 7. A – Rebeka
Chmeliarová, Sandra Chrenová, Radoslava Kolembusová a žiačky 9. A – Lucia
Gavendová a Natália Šušková. Na súťažných stanovištiach, v ktorých figuranti
predvádzali reálne situácie zo života, sa
naše mladé záchranárky veru poriadne
zapotili. Po vyčerpávajúcom boji napokon získali krásne prvé miesto, za čo im
srdečne blahoželáme.
Text: Mgr. Janka Kiššová

N

aši žiaci 5. až 8. ročníka sa zúčastnili aj tento školský rok Behu
olympijského dňa v Parku SNP v Žiline – a opäť úspešne, keď náš žiak VIII.A
triedy Jozef Zajac skončil v konkurencii 40 pretekárov vo svojej kategórii na
krásnom 3. mieste. Ani ďalší naši žiaci –
Andrej Mintál, Michal Kuric, Tatiana
Kolmanová, Nina Sopčiaková, Tereza
Datková, Daniel Guriň – nesklamali, aj
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keď sa vo svojich kategóriách neumiestnili na popredných priečkach.

Text: Paedr. Ľubomír Rendár, PhD.
Foto: Ing. Katarína Kyselová
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŽOFIE BOSNIAKOVEJ
ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ŽOFIE BOSNIAKOVEJ

S

tradičnými veľkonočnými zvykmi
sa žiaci oboznámili v Sobášnom paláci v Bytči. Sprievodkyňa nás povodila po paláci, prezreli sme si aj kaplnku,
v ktorej sa mladí ľudia civilne sobášia.
Dievčatám sa páčili najmä krásne vyzdobené šaty mladých šľachtičien a chlapcom zas rytierska zbroj. Na záver sme sa
potešili malým suvenírom.
Tematike Veľkej noci sa venovali aj
naše veľkonočné tvorivé dielne. Viedol ich Ing. Milan Beliančin. Porozprával nám o histórii košikárstva. Priniesol prútiky vypestované na vlastných
záhonoch a voľne rastúce z prírody.
Dozvedeli sme sa o rozdieloch ich použitia. Videli sme ukážky pletenia košíkov. Chlapci si mohli upliesť vlastné korbáče na veľkonočnú šibačku. Preventívno-vzdelávací deň s podporou polície
nám prišiel ozrejmiť kapitán Mgr. Tibor
Šándor z Policajného zboru v Dolnom
Kubíne, ktorý sa venuje preventívnym
programom pre žiakov. Prváci a druháci si pripomenuli, ako sa bezpečne

pohybovať po cestách, pozreli si poučnú rozprávku. Tretiaci a štvrtáci sa
venovali bezpečnosti. Piataci a šiestaci
mali prednášku o kyberšikane, počúvali so zatajeným dychom, ako im technika môže pomôcť, ale aj uškodiť. Ôsmaci
a deviataci mali prednášku na tému
trestnoprávnej zodpovednosti.

ka, pretože na Majstrovstvách sveta juniorov získala striebornú medailu. Mali sme
možnosť vyskúšať si aj jej výstroj a niektorí sa určite cítili ako ryby vo vode, len tá
voda trochu chýbala. Táto mladá športovkyňa si nás získala svojím nadšením pre
šport, ochotou a trpezlivosťou pri zodpovedaní našich otázok.

Duchovná obnova – Hostýn, Velehrad „...a obnovovať sa premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka....“ Ef,
4:23. Každý človek potrebuje duchovnú obnovu, hlavne mladí ľudia, ktorí sú
len v začiatkoch objavovania viery. Potrebujú niekoho, kto by ich cez tú duchovnú obnovu naviedol na správnu cestu. Takú duchovnú obnovu sme zažili aj
my – žiaci 8. a 9. ročníka spoločne s našimi triednymi učiteľmi pod vedením
pána farára Špitu. Začiatkom apríla sme
mali možnosť stretnúť sa s našou rodáčkou Eliškou Mintálovou, reprezentantkou vo vodnom slalome. Začala s týmto
športom ako 11-ročná v Žilinskom klube
vodákov a dnes je z nej úspešná vodáč-

S prvým jarným dňom, ktorý pripadol
na 20. marca 2018, sa slniečko svojimi
teplými lúčmi rozhodlo dať zime definitívne zbohom a pohladilo tváre všetkých
detí. Kamaráti zo 4.A triedy si našli pre
predškolákov z materskej školy čas,
aby si spoločne vytvorili jarnú dekoráciu a zažili tvorivú atmosféru. Aké symboly a znaky sprevádzajú jarné obdobie,
to sa učia nielen žiaci, ale z básní a piesní to vedia už aj predškoláci. A keďže je
tu jar a s ňou prišiel život plný farieb, tak
sa rozhodli, že si tentoraz vyrobia farebných motýľov. Deti spoločne opäť ukázali
peknú vzájomnú spoluprácu a šikovnosť.
Vyrobené motýliky sa pestrofarebnými
farbami len tak hmýrili.
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Žiaci 8.A triedy sa zúčastnili súťaže družstiev Mladých zdravotníkov
II. stupňa.Vyskúšali si poskytovanie prvej
pomoci v rôznych krízových situáciách.
Získané skúsenosti zužitkujú a o rok zabojujú o popredné priečky.
V priestoroch našej školy sme privítali
mamy, staré mamy i oteckov pri príležitosti Dňa matiek. Deti z 1. stupňa pod
vedením triednych učiteliek pripravili pestrý kultúrny program. Darovali im
nádhernú kyticu z piesní, básní a tancov,
ktorú uvili z lásky k nim.
Putovali sme dňa 10. mája 2018 na
Živčákovú horu do Turzovky. Keďže bol
aj sviatok Nanebovstúpenia Pána, môžeme toto naše putovanie prirovnať stúpaniu k Bohu. Na vrchu nás čakalo príjemné stretnutie so žiakmi a učiteľmi ostatných cirkevných škôl Žilinskej diecézy.
V tomto zoskupení spolu s ostatnými farármi pod vedením Mons. Tomáša Galisa sme spoločne oslávili tento sviatok
v Chráme Panny Márie, Matky Cirkvi.
Dňa 28. apríla sme si pripomenuli
374. výročie úmrtia Žofie Bosniakovej.
Láskavá, dobrotivá, múdra, zbožná, súcitná, obetavá, milujúca manželka a matka, ochrankyňa biednych. To je len pár
vlastností, ktorými sa vyznačovala táto
neobyčajná žena. O jej živote žiakom prvého stupňa porozprávala bývalá učiteľka našej školy Justínka Kozánková. Previedla nás Žofiiným životom od jej narodenia po smrť a aj všetkým, čo sa s ňou
spája až po súčasnosť. Svoje rozprávanie
dopĺňala odpoveďami na otázky zvedavých žiakov.
Cnostný život Žofie Bosniakovej je príkladom a svetlom pre kresťana aj v dnešnej
dobe: milovať, odpúšťať a pomáhať.
Jarným upratovaním okolia našej školy si žiaci prvého stupňa pripomenuli Deň Zeme, ktorý je oficiálne stanovený na 22. apríla. V modernom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok,
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upozorňujúci ľudí na dosahy ničenia životného prostredia.
V pondelok 4. júna 2018 pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí boli vybraní
žiaci našej Základnej školy Žofie Bosniakovej spoločne so žiakmi Základnej školy s materskou školou pozvaní na obecný

úrad na 8. zasadnutie detského obecného zastupiteľstva. Starosta obce spoločne
s prednostkou všetkých žiakov i učiteľky milo privítali a umožnili deťom, aby
si aspoň na chvíľu mohli vyskúšať, ako
prebieha naozajstné rokovanie poslancov
v našej obci.

NAŠE ÚSPECHY

G

voboj – matematická súťaž. V jarnom kole, ktoré bolo 23. marca,
získalo súťažiace družstvo v zložení Matej Halama, Tobiáš Ľupták, Filip Poliak
a Adrián Mrázik výborné 3. miesto.
Pytagoriáda. Naši žiaci výborne reprezentovali školu v kategórii piatakov, kde
boli úspešnými riešiteľmi traja: Marek
Štefanov, Lucia Ponechalová a Emma
Ondrášová. V najstaršej kategórii ôsmakov bol úspešným riešiteľom Adrián
Mrázik.
Školská športová liga – Vlani sme sa do tejto súťaže prihlásili prvýkrát a umiestnili
sme sa hneď na krásnom a asi už neprekonateľnom 5. mieste. Naše deti sú veľmi šikovné a športovo nadané, v čom ich chce
naša škola aj naďalej podporovať.
Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín na ZŠ
Martinská – Žilina (Vlčince), na ktorom sa
zúčastnili aj žiaci našej ZŠ Žofie Bosniakovej, a to žiačka 9. ročníka Klára Holešová
(III. kategória – próza), žiak 9. ročníka Tobiáš Ľupták (III. kategória – poézia).
Sezam – Ukončili sme zimnú sezónu korešpondenčného matematického seminára Sezam, ktorého sa pravidelne zúčastňujú naši žiaci už niekoľko rokov. Aj
tento školský rok sa najúspešnejší riešitelia stretávajú na sústredení, kde okrem
riešenia zaujímavých úloh spoznajú nových priateľov a zažijú veľa zábavy. Matej
Halama a Adrián Mrázik pôjdu do Terchovej, kde sa z nich stanú matematickí
učni, tovariši alebo majstri.

Klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž. Naša škola sa do nej zapája
pravidelne už niekoľko rokov. V každom ročníku máme úspešných riešiteľov. V tomto roku nimi sú Lucia Ponechalová, Adrián Mrázik, Matej Halama
a Tobiáš Ľupták. Najlepší výsledok dosiahol prvák Dalibor Štefanatný, ktorý
vyriešil všetky úlohy a stal sa školským
šampiónom.
XXIII. ročník športovej olympiády cirkevných škôl trenčianskeho regiónu a Žilinskej diecézy. Zúčastnilo sa ho 305 dievčat
a chlapcov z 10 škôl. Naši zdatní športovci si zmerali svoje sily s rovesníkmi v súťažných disciplínach: beh na 60 m, 600 m
a 1 000 m, hod kriketom, vrh guľou, skok
do diaľky a skok do výšky.
Marek Štefanov, 1. miesto, beh na 600 m
Adriana Tichá, 1. miesto, beh na 600 m
Adriana Tichá, 1. miesto, beh na 60 m
Šimon Poliak, 1. miesto, skok do výšky
Michal Žilka, 1. miesto, beh na 60 m
Zuzana Šupolíková, 2. miesto, beh na 600 m
Marko Hrtús, 2. miesto, hod kriketom
Emma Ondrášová, 2. miesto, hod kriketom
Šimon Poliak, 2. miesto, skok do diaľky
Matúš Poljak, 2. miesto, beh na 600 m
Michal Žilka, 2. miesto, beh na 600 m
Tamara Vráblová, 3. miesto, skok do diaľky
Text: Ing. Eva Chmurčiaková
Foto: archív ZŠZB
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MATERSKÁ ŠKOLA
VITAJ NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

P

ozrime sa ešte spiatky, čo dokázali
naše dietky... Pani učiteľky zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces podľa
Školského vzdelávacieho programu, ktorý je vytvorený v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne
vzdelávanie. Prostredníctvom rozmanitých vzdelávacích aktivít sa nám darilo
plniť a realizovať ciele, ktoré sú štátnou
inštitúciou dané a posúvali sme tak naše
deti vo výchove a vzdelávaní dopredu.
Deti z materskej školy pod vedením svojich pedagógov sa pravidelne zapájajú do
rôznych súťaží, v ktorých dosiahli mnoho
úspechov. Súťažili vo výtvarných, speváckych, recitačných súťažiach a tiež sa zapojili aj do rôznych zaujímavých projektov.

tabuľu – MagicBox, ktorá je prenosná
a bude využívaná vo viacerých triedach.
Snáď najkrajším prekvapením pre deti
v júni bolo, keď prišli do škôlky a v záhrade na nich čakal záhradný domček
– Muchotrávka. Zvedavými očami ju
celú preskúmali z každej strany. Tento
domček bude využívaný hlavne na zážitkové učenie a vzdelávacie aktivity, ktoré pre ne pripravia učiteľky. Ešte raz sa
v mene celého pedagogického kolektívu a detí chceme poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa podieľali na financovaní.
Školský rok sme v júni úspešne uzavreli

a plní očakávaní sme sa rozbehli naprieč
prázdninovým dobrodružstvám. Našu
materskú školu opustilo 60 predškolákov, ktorí v septembri zasadli do školských lavíc. Prázdniny sú teda preč a obdobie dovoleniek tiež. Plní nových síl
a inšpirácií sme sa pustili do práce v novom školskom roku, v ktorom nás čakajú rôzne divadlá, exkurzie, výlety, súťaže,
všetko to, čo prospieva celostnému rozvoju osobnosti dieťaťa v materskej škole.
Text: Pedagogický kolektív
Foto: archív MŠ

Počas minulého školského roka sme
sa stretávali v rámci cezhraničnej spolupráce s poľskou partnerskou materskou školou z Pawlowic. Zapojenie sa
do tohto projektu prinieslo nielen deťom, ale aj ich rodičom i nám pedagógom množstvo pekných, úsmevných zážitkov a skúseností. Naplánovaných bolo
6 stretnutí, tri sa uskutočnili na Slovensku a tri v Poľsku. V rámci stretnutí
mali účastníci možnosť poznať ľudové
tradície, zvyky, krásy navštívených regiónov. Absolvovali sme nasledovné stretnutia – Tlačenie kapusty, Drápačky,
Fašiangy, Veľká noc, Výlet na Szindielnie,
Hľadanie Jánošíkovho pokladu. V rámci realizácie projektu sme pre materskú
školu získali fotoaparát a interaktívnu
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MIMOŠKOLSKÁ ÈINNOSŤ

25.

máj 2018 patril aktivitám
Olympijského dňa. Jeho tradičnou súčasťou je Beh olympijského
dňa. Rôznorodé atletické aktivity zdolávali účastníci rozdelení do družstiev. Súťažiaci absolvovali štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, skok do
diaľky z miesta štafetovou formou, odhod z kolien plnou loptou, beh cez frekvenčný rebrík, hod oštepu do kruhu, prekážková dráha „Formula“ a preskakovanie olympijských kruhov. Atletické aktivity sprevádzali sprievodné akcie: futbalový turnaj O pohár priateľstva, ktorý získalo družstvo chlapcov zo ZSP Krzyzowice (PL). Výstavu detských výtvarných prác na tému: Svet akváriových rybičiek si mohli účastníci pozrieť na výstave
Majstrovstvá Európy Guppy Párov 2018
v Športklube v Tepličke nad Váhom. Do
aktivít Olympijského dňa sa zapojilo 150
aktívnych účastníkov.
V posledných rokoch sa Olympijský deň
nesie v znamení hesla: „Hýb sa, uč sa
a objavuj!“ Toto motto vyjadruje v duchu olympizmu prepojenie športu s kultúrou a výchovou.

TEPLIÈIANSKA 25

V

sobotu 23. júna 2018 v areáli prevádzkovej budovy TJ Straník sa konal 3. ročník lukostreleckého preteku Tepličianska 25. Organizátorom bola obec
Teplička nad Váhom, Centrum voľného
času Teplička nad Váhom a LK Varín.
Lukostrelci strieľali na 3D terče, ktorými sú zvieratá v životnej veľkosti zo špeciálneho materiálu a s vyznačenými zónami zásahu. Je to simulovaný lov lukom,
pri ktorom účastníci strávili príjemné relaxačné chvíle prechádzaním stanovíšť
v prírodnom areáli v kombinácii so súťažným adrenalínom pri získavaní bodov
zasahovaním terčov.
Súťažilo sa v troch divíziách: olympijský
luk, kladkový luk a holý luk v kategóriách
od detí do 10 rokov cez mladších žiakov,
starších žiakov, kadetov, juniorov, dospelých až po seniorov.
Naše úspešné deti a mládež
Mladší žiaci: Maroš Koňár, Filip Mintál,
Matej Hrošovský
Starší žiaci: Tobias Mrázik
Kadetky: Zuzana Gulášová
Kadeti: Tobiáš Ľupták
Foto: Ing. Ján Mintál
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PRÁZDNINOVÁ ÈINNOSŤ

D

enný tábor Tuláčik bol venovaný
deťom, ktoré radi cestujú a zároveň milujú vodu a kúpanie. Prebiehal od
2. júla do 6. júla 2018. Každý deň prišlo
okolo 35 – 40 detí.
V Aquaparku v Dolnom Kubíne sa deti
tešili z Vodného sveta s ponukou rôznych vodných atrakcií, využili aj vonkajší Fun Park pre deti, už tradične najväčší záujem bol o Aquapark v Turčianskych Tepliciach s príjemným kúpeľným
parkom, v stredu absolvovali cyklotúru
okolo Vodného diela. Na kúpalisku Laura bola voda síce chladnejšia, ale slnko
hrialo. Päťdráhová šmýkačka, malý tobogán, detské šmýkačky si deti užili na kúpalisku Veronika. Týždeň poskytol veľa
pohybu, relaxu, spoznávanie okolia, ale
aj plno zážitkov s kamarátmi, na ktoré
budú dlho spomínať.
Denný stanový tábor futbalistov bol
zameraný na rozvíjanie herných činností jednotlivca, herných kombinácií a objavovanie futbalového umenia. Malí futbalisti si zlepšili svoje futbalové zručnosti hravou formou pod vedením trénerov.

Vyskúšali svoju odvahu a sebaobslužné
schopnosti v prírodnom prostredí. Za
daždivého počasia využili telocvičňu na
rôzne pohybové, loptové hry a odohrali
aj halový turnaj skupín.

Od 23. júla do 28. júla 2018 45 detí
a 8 animátorov zažili v pobytovom tábore Podhájska – Radava týždeň plný dobrodružstva, športu, tanca, zábavy a odvážnych výziev. Deti si počas týždňa prešli športovými aktivitami rôzneho druhu.
Či už klasickými loptovými hrami – futbal, florbal, ale aj netradičnými, ako sú
rôzne raketové športy: tenis, stolný tenis,
squash, badminton alebo frisbee. Odvahu detí vyskúšala cesta odvahy pri krásnej nočnej oblohe a zatmení mesiaca. Na
rozptýlenie boli do programu zaradené aj
outdoorové aktivity, kde sa deti orientovali podľa značiek a rébusov v prírode.
Fantáziu a tvorivosť preukázali v tvorivej dielni: z hliny si vymodelovali nádoby či ozdoby, táborové tričká si vytvorili sprejmi cez šablónu alebo fixkami na
textil a pre svojich blízkych zhotovili aj
voňavé mydielka. Pre všetky deti, ktoré milujú tanec a pohyb, bol pripravený X-box s tancami a bodmi za úspešné zatancovanie. Pohodu večera prežívali v letnom kine s pukancami. V rámci celodenného výletu navštívili Štúrovo
a Ostrihom. Most Márie Valérie v Štúrove poskytol krásny výhľad na baziliku
v Ostrihome, pamätník sv. Štefana či prístavy, tie výhľady si užili aj z výletnej lode
Balu. Deti sa v tábore cítili dobre, naučili
sa nové veci, našli si veľa nových kamarátov a už sa tešia na ďalší rok.

Text: Mgr. Anna Bolčeková
Foto: archív CVČ
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MATERSKÉ CENTRUM RYBIÈKA

P

očas prvého augustového týždňa
bolo v materskom centre Rybička
Na Močiari mimoriadne veselo. Už tretíkrát sa konal denný tábor „Jazierko“
určený pre deti od 4 do 6 rokov.
Počas piatich dní zažili deti množstvo
dobrodružstiev, nadviazali nové priateľstvá, veľa sa zabavili i naučili.
V pondelok sa dozvedeli o živote rybiek
a žabiek, dokonca si vytvorili vlastné jazierka so živými zvieratkami, o ktoré sa
počas celého týždňa svedomito starali.
Pesničkami odohnali hroziaci dážď a veruže úspešne ... počasie sa umúdrilo a po
zvyšok týždňa bolo krásne slnečno. V utorok si zaspievali a zatancovali, v stredu sa
zabavili pri stavaní lega a kresbe obľúbe-

ného miesta v obci. Vo štvrtok absolvovali množstvo dobrodružstiev v podobe pohybových hier dnu i vonku a príjemným
prekvapením bola návšteva nových psičkárov, ktorí učia psíkov pohybovú aktivitu
s lietajúcim tanierom – frisbee. V posledný táborový deň čakali na každého zúčastneného sladké odmeny, diplom, detské šampanské, súťaže, kvízy a diskotéka
až do príchodu rodičov.
O detičky sa každý deň starali minimálne
dvaja „dospeláci“, ktorým patrí veľká vďaka za ich energiu, ochotu a nadšenie. Ich
každodenným motorom bola najmä radosť a úsmev na tvárach detí a určite sa im
už teraz v hlavách rodí množstvo nápadov,
ako deti prekvapiť a upútať na budúci rok.

Text a foto: Mgr. Barbora Hreusová

OBECNÁ KNIŽNICA INFORMUJE

V

mesiaci marec nás navštevovali žiaci
oboch základných škôl. Predstavili sme im priestory obecnej knižnice a jej
fungovanie. Dozvedeli sa rôzne rady –
ako správne listovať v knihe, aby sa nepoškodila. Odchádzali spokojní a niektorí
aj s prihláškami, aby sa mohli stať jej
členmi. Veď „kto sa chce stať vzdelaným,
musí si vážiť knihy nad zlato“ (citát Jána
Amosa Komenského).
Za účasti poslancov obecného zastupiteľstva dňa 16. mája, riaditeľky Krajskej
knižnice Žilina Mgr. Kataríny Šušoliakovej a metodičky Mgr. Boženy Sobolovej
bolo Obecnej knižnici v Tepličke nad Váhom slávnostne odovzdané ocenenie Naj
knižnica Horného Považia 2017, ktoré prevzal starosta obce Viliam Mrázik
z rúk riaditeľky krajskej knižnice.
Krajská knižnica v Žiline, ako metodické centrum pre obecné knižnice v okrese Žilina a Bytča, každý rok oceňuje kvalitné a dobre pracujúce knižnice titulom Naj knižnica Horného Považia, a to

za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov
v knižničnej práci pre čitateľov knižnice
i obyvateľov obce v sledovanom roku. Po
zhodnotení výsledkov práce našej knižnice za obdobie rokov 2012 – 2017, kedy
sa knižnica po niekoľkoročnej stagnácii zrevitalizovala a začala naplno pracovať, poskytovať služby, získavať dotácie..., osobitná komisia rozhodla udeliť titul práve našej knižnici. O opätovné
naštartovanie knižnice sa v prvom rade
zaslúžila prednostka obecného úradu
Beáta Kasajová a jej osobný záujem o to,
aby knižnica v Tepličke nad Váhom bola
na profesionálnej úrovni a slúžila obyvateľom. Veľkou mierou prispela Simona Ambrozová, ktorá knižnicu rozbiehala a Slávka Džuňová pokračovala v jej
propagácii a organizovaní veľmi hodnotných aktivít. Zároveň starosta obce
odovzdal ďakovné listy knihovníčkam
Bc. Simone Ambrozovej, Bc. Radke Mintálovej a Ing. Sláve Džuňovej za ich prínos v oblasti knižničnej služby.

Neskôr sa hostia z krajskej knižnice spolu s knihovníčkami presunuli do obecného domu, kde prebiehala beseda so
známou autorkou inšpiratívnych a motivačných ženských románov Silviou
Bystričanovou.
Čitatelia môžu prostredníctvom vtipu a životného štýlu literárnych postáv v jej tvorbe objaviť chuť zmeniť svoj vlastný život,
prípadne naň pozerať „inými“ očami. Aj
keď sú jej knihy určené ženám, cestu k nim
si nachádzajú aj zrelí muži. Účastníkmi besedy boli členovia Klubu dôchodcov a široká čitateľská verejnosť, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie. Najväčším poďakovaním pre ňu bola hojná účasť čitateľov.
V júni sa vykonala v obecnej knižnici
revízia knižničného fondu. Knihovnícky
systém MaSK nám umožnil základnú revíziu fondu. Každý dokument sa fyzicky
skontroloval, nasnímal prostredníctvom
ručného skenera a uložil do správnej lokácie. Publikácie, ktoré boli poškodené alebo neúplné, boli navrhnuté na vyradenie
z knižničného fondu. Z celkového počtu
6 680 kníh bolo zrevidovaných 6 149. Počas revízie bolo vypožičaných 496 publikácií, rozdiel medzi evidovaným stavom
a skutočnosťou je 9 nezvestných kníh, ktoré sú uvedené v Zozname literatúry na sledovanie. Fyzický stav fondu vykazuje pri
12 publikáciách vysokú opotrebovanosť
(chýbajúce strany). Tieto revízna komisia
navrhla vyradiť. Počas revízie bola knižnica zatvorená. Ďakujeme vám milí čitatelia
za pochopenie.
Text: Ing. Viera Majerčíková
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková
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ROZHOVOR
PALI A PALI
Čo vás motivovalo založiť duo Pali
a Pali a spievať pre deti?
Pali H.: Začalo to všetko tak spontánne.
Naša spoločná záľuba síce bola hudba, ale
nehrali sme spolu. Stretávať sme sa začali až v materskom centre Rybička s našimi deťmi, kde som spieval deťom detské
pesničky. Takže boli to vlastne naše deti,
ktoré nám pomáhali vykročiť tak trochu
„do neznáma“. Často sme spolu s deťmi
spievali a tešilo to nielen deti, ale aj nás.
Pali V.: Pali a Pali je o zábave, hudbe, priateľstve a pozitívnom príklade pre deti.
Bol to pre nás nový rozmer. Detský poslucháč je veľmi kritický a bezprostredný, ale keď sa mu program a piesne páčia,
vie vytvoriť úžasnú atmosféru a vráti vám
všetko stonásobne.
Myslím si, že sa to dá zhrnúť jednou vetou. Našli sme sa muzikantsky aj ľudsky
v detskej tvorbe.
Kedy ste prvýkrát vystupovali a pred
akým publikom, resp. pre koho?
Pali H.: Prvýkrát sme vystupovali tuším
na karnevale MC Rybička u nás v Tepličke, to sme už boli duo (smiech), ale nie
Pali a Pali. Bolo to asi v roku 2013. Mali
sme také kovbojské klobúky, niektoré
deti sa nás aj báli a niektoré sa nás stále
boja (opäť smiech). Ale ako dvojica Pali
a Pali sme prvýkrát vystupovali v Rajeckých Tepliciach, v Slnečnom pavilóne v roku 2014. Bolo to, samozrejme, pre
rodiny s deťmi na MDD. Pomohol nám
v tom náš dobrý kamarát, ale hlavne dobrý človek Oliver Kozinka.

Pali V.: No veru! Oliver Kozinka a Slnečný
pavilón. Doteraz sme mu zostali verní a vystupujeme tam každý rok! No netreba zabudnúť na Rybičku, kde sme sa cítili vždy
tak „obývačkovo“, skrátka ako doma. Je to
úžasný projekt. Miesto, kde sa rodičia a ich
deti môžu stretnúť, vznikajú nové priateľstvá a čas tam plynie veľmi príjemne :D

Pali V.: Pamätám si, ako sme behali hekticky po obchodoch a koľko debát bolo
okolo kostýmov. No, ale myslím si, že sme
sa rozhodli správne. Niekde som čítal, že
zelená farba symbolizuje rast, sviežosť
a obľubujú ju ľudia, ktorí chcú byť nápomocní a prospešní pre svet. Možno to znie
ako fráza, ale presne toto je náš cieľ.

Kto vám vymyslel kostýmy?
Pali H.: Sami. Kovbojské klobúky sme
vymenili a vsadili sme na zelenú, chceli sme sa viac priblížiť deťom. Bolo to do
istej miery odvážne rozhodnutie, ale niekedy to bez toho nejde. Sme radi, že naše
manželky nám boli oporou a aj dobrými
poradkyňami.

Odkiaľ čerpáte námety a inšpirácie?
Kto je autorom textov a hudby vašich
piesní?
Pali H.: Deti sú našou inšpiráciou, hlavne tie naše. Ale i príroda a životné situácie.
Texty a hudbu si skladáme spoločne alebo každý zvlášť. Treba však podotknúť, že
ako veriaci si obaja uvedomujeme hlavnú
silu, ktorá je v nás a vnútorne nám našepkáva: Duch Svätý. Bez neho by sme nevytvorili nič. Vďaka patrí tiež Borisovi Lettrichovi, ktorý vdýchol dušu do nášho prvého CD albumu Pali a Pali. Bez jeho skúseností a trpezlivosti by nám to „nehralo“.
Pali V.: Pridávam sa k Palimu. Autorom
je Boh. To, čo sme a ako to všetko funguje, sme sami prekvapení a užasnutí. No
a my len Jemu ďakujeme za tú možnosť.
Ako muzikant, ktorý pôsobí vo viacerých
zostavách a žánroch, by ma nikdy nenapadlo, že nájdem v detskej tvorbe také
naplnenie. Je to úžasné. Piesne vznikajú spontánne. Akoby aj nie, keď ich tvoríte v kruhu svojej rodiny. Boris Lettrich
všetkému vdychuje vážnosť a muzikantskú patinu. Veľmi ma potešilo, keď sme
začali spolupracovať, lebo bol vždy môj
vzor muzikanta a človeka. Prosím, nepovedzte mu to, aby nebol namyslený :D
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aj poľovníctvo. V živote je myslím najdôležitejšie nájsť si rovnováhu. Vďaka Pánu
Bohu zato, že robíme to, čo nás baví. Vtedy veci naberajú nový rozmer a nepozeráte na čas a na vydanú energiu. Samozrejme, vďaka za naše manželky, za ich
lásku, pochopenie a že nás vždy v pravej
chvíli vedia podporiť, ale niekedy aj pridržať pri zemi. Keďže sme veľkí snílkovia,
tak to aj niekedy potrebujeme :D
A poľovníctvo? Mnohí ľudia nechápu
jeho pravý význam. Snažím sa vysvetliť vždy a všade, že ten pán bez pušky
a s balíkom sena, prípadne s vedrom jabĺk, je práve ten poľovník. Prvoradá úloha je chrániť a zveľaďovať naše lesy a oni
vám to potom mnohonásobne vrátia.
Nevedel by som si predstaviť týždeň bez
vychádzok do lesnej tône... Ticho a pokoj sú v dnešnej dobe asi to najcennejšie. To, čo sa nedá kúpiť. Les nám to poskytuje zadarmo. Som rád, že aj moja
manželka a deti sa cítia v lese ako doma.
A to ešte neviete, že moja manželka sa
stala včelárkou :D Takže trávime v prírode o to viac času.

Sme radi, že ste naši rodáci, vystupovali ste na Obecných slávnostiach 2018
a ako sa vám hralo?
Pali H.: Noooo. Aj keď máme za sebou
cez 50 vystúpení, doma je to predsa iné.
Tešili sme sa, ale s takou maličkou dušou.
Nakoniec bolo fajn. Dokonca i dážď nám
zarežíroval časť vystúpenia: plné pódium
detí. :-)
Pali V.: Teplička je úžasná obec! Nemyslím si to len ja... Veľmi ma potešilo, keď
som bol v Čechách na vystúpení a z pódia počujem, ako miestni poslanci dávajú za vzor rozvoja a prosperity práve
našu obec. Zahreje to pri srdiečku. Vystupujeme po celom Slovensku a všade sa hrdo hlásime k našej obci. Možno
aj takto trošku prispejeme k zviditeľneniu našej obce. Mali by sme si uvedomiť,
že to, kde a ako žijeme, nie je samozrej-
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mosť. Je za tým more práce. Práce našich
predkov a my nesieme zodpovednosť
a sme povinní v tom pokračovať a zveľaďovať našu obec. Vystúpenie tu má vždy
zvláštnu príchuť. Tréma je vždy dvojnásobná, veď hráme pre svojich, ale vďaka vám je to vždy výborné. Na slávnostiach sme predstavili naše CD, ktoré ešte
v Tepličke nebolo verejne prezentované,
tak to malo aj takú slávnostnú atmosféru!
Dá sa popri zamestnaní, úlohách otcov
a popri vystupovaní Pali a Pali nájsť si
čas aj na nejaké hobby?
Pali H.: Tak určiteee! Napríklad detský
spevácky zbor Teplické sláviky. Som rád,
že skúsenosti s hudbou a spevom môžem
odovzdávať ďalšej generácii.
Pali V.: Hobby? Veď všetko, čo robíme,
je hobby. Otec, hudba, v mojom prípade

Čo by ste odkázali vašim fanúšikom
a ich rodičom?
Pali H.: Spomenul som si na jedno naše
ťažké vystúpenie. Boli sme na detskej onkológii v Banskej Bystrici, kde nás pozvali zo Svetielka nádeje. ...srdcervúce vystúpenie. Náš odkaz znel: „Spievajte s deťmi rodičia, lebo cez to prichádza radosť
a cez ňu sila!“ To je aj odkaz pre tých,
ktorí nás majú radi.
Pali V.: Radosť a sila. To si pekne povedal. No keďže je naša tvorba prednostne
pre deti, tak by som dodal ešte jedno silné slovo: úsmev. Veď ktorý rodič nečerpá silu z úsmevu svojho dieťaťa? A koľko si prežije naopak bolesti, keď v čase
choroby ten úsmev dieťa na tvári nemá?
Preto by som vám odkázal a poprosil
vás o úsmev. Sami sebe ním pomôžete
a iným ani nehovorím! A ak nás niekde
stretnete a náhodou sa nebudeme usmievať, prosím, upozornite nás na to. :D
Našej obci by som zaželal ešte veľa úspechov a rozvoja. Je to krásne miesto pre
život a sme hrdí, že sme jej súčasťou, že
sme Tepličania!
Ďakujeme za poskytnutie rozhovoru
a prajeme veľa nápadov, hlavne úsmevov
a úspechov vo vašej práci.
Rozhovor pripravili:
Ing. Viera Majerčíková,
Ing. Slávka Džuňová
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková,
archív Pali a Pali
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SPOZNÁVAJME NAŠICH RODÁKOV

V

ojnové obete I. a II. svetovej
vojny si občania pripomínajú
v deň oslobodenia obce – 29. apríla
a v deň výročia Slovenského národného povstania – 29. augusta. Pri pamätníku padlým v SNP si na Námestí sv.
Floriána uctievajú pamiatku tých, ktorí priniesli obeť tú najcennejšiu, svoj
život za našu slobodu a spravodlivosť.
Pripomínajú si tých, ktorých udalosti
a útrapy vojen navždy poznačili a museli sa s nimi vyrovnať.
20. storočie prinieslo so sebou mnoho pozitív, nových poznatkov, vynálezov či objavov, ale takisto prinieslo dva
obrovské vojenské konflikty – prvú svetovú vojnu v rokoch 1914 – 1918 a druhú svetovú vojnu v rokoch 1939 – 1945.
Tie ovplyvnili a do značnej miery poznačili takmer celý svet a dotkli sa tiež života
Tepličky nad Váhom a jej občanov.
Hoci prvá svetová vojna nezasiahla obec
priamo, keďže boje neprebiehali na jej
území či v jej okolí, obyvatelia Tepličky pociťovali dosah vojny v podobe hladu, zlého zásobovania a v nedostatku
pracovných síl. Na vojnu narukovalo
120 mužov z Tepličky. Stali sa súčasťou
71. pešieho pluku rakúsko-uhorskej armády, ktorý na začiatku vojny sídlil
v Trenčíne. V roku 1915 sa záložníci, ktorí
boli povolaní na vojenskú službu, sústredili v Sedmohradsku a odtiaľ ich posielali na jednotlivé bojiská. Vojaci z obce bojovali na území Poľska, Talianska a Ruska.
Nepriateľská armáda zajala z Tepličky

Vojak Jozef Kolman, Snina 5. VII. 1944,
z albumu Ervína Kolmana

celkovo 25 vojakov. Ďalších 27 vojakov
bolo vo vojne zabitých. Konkrétne to boli
Pavol Adámek, Štefan Albrecht, Ondrej Berešík, Peter Bieleček, Juraj Bolo,
Ján Bolo, Ján Ďurčan, Pavol Ďurčan, Ján
Gavenda, Eugen Kohn, Eduard Kohn,
Juraj Kováčik, Martin Kvercin, Ondrej
Majerčík Pinka, Pavol Majerčík Pinka, Štefan Mintál Ďurigala, Jozef Mintál, Štefan
Mintál Grman, Juraj Milo Mravec, Jozef
Ponechal, Štefan Ponechal, Martin Slota,
Jozef Slota, Juraj Šimar Králik, Ján Štefanatný, Michal Valášek a Pavol Tichý. [1]
Druhú svetovú vojnu pocítili obyvatelia Tepličky nad Váhom na vlastnej koži,
keďže 2. septembra 1944 ju obsadila nemecká armáda. Všetci muži z obce dostali príkaz zhromaždiť sa na námestí a podrobili sa vyšetrovaniu kvôli odzbrojeniu štyroch nemeckých vojakov.
Počas vyšetrovania Nemci pohrozili vypálením obce a zastrelením najskôr každého tretieho, neskôr každého piateho
muža. Dôvodom vyšetrovania bol nerozvážny čin trojice mladíkov – Františka Záhumenského, Šimona Štefanatného
a Antona Ďurčana, ktorí našli pri železnici guľomet. Dostali echo, že v Tepličke
nad Váhom sú Nemci a mieria k mostu.
Rozhodli sa ich zajať a odzbrojiť. Zajatcov doviedli do obce Na Záhumnie, kde
sa na nich zbehla pozrieť celá dedina.
Keďže nevedeli, čo s nimi urobiť, odviezli
ich do Žiliny, kde ich zavreli. Po krátkom
čase zajatých Nemcov našli ostatní vojaci
a oslobodili ich. Zajatí vojaci sa však rozhodli pomstiť. Za svoju snahu o hrdinstvo zaplatili tepličianski mladíci vlastným životom – po väznení a vypočúvaní
všetkých troch zastrelili v obci Dunajov.
Veľkým negatívom a nešťastím pre Tepličku nad Váhom bolo, že až do príchodu sovietskej armády zostali nemeckí vojaci ubytovaní priamo v obci, pričom veliteľstvo mali na fare, kuchyňu Na Majeri a na Námestí sv. Floriána svojich radistov. Úlohou nemeckých vojakov v dedine bolo zásobovať potravinami ostatných
vojakov bojujúcich v Belej a Terchovej.
Na vynášanie stravy si vyberali chlapcov
z Tepličky nad Váhom. Na začiatku apríla
1945 prišli do obce frontoví nemeckí vojaci. Dedina začala byť ostreľovaná z Polomu červenou armádou pravidelne každý deň, doobeda aj večer. V týchto dňoch
bývali občania v pivniciach, kde sa triasli o svoje holé životy. Často boli pokope
celé rodiny, a tak s napätím očakávali koniec vojny. [6]

Koncom apríla 1945 došlo k zmene.
V smere od Terchovej postupovali k Tepličke nad Váhom vojaci 138. divízie
18. armády 4. ukrajinského frontu. Tí už
od marca viedli v spomínanej oblasti ťažké boje. Práve kvôli obzvlášť náročným
bojom v Malej Fatre, nepriaznivému
horskému terénu a silnej nemeckej obrane boli obce Žilinského okresu oslobodené od nemeckých fašistov až koncom
2. svetovej vojny. Teplička nad Váhom
bola oslobodená 29. apríla 1945. Počas
oslobodzovacích bojov v obci zahynuli Ondrej Hulka a jeho dcéra Magdaléna
Hulková, Ján Hulka, Ján Žilka, Jozef Labant, Mikuláš Janas, Ondrej Ďungel, po
skončení vojny ešte Benedikt Slota. [1]
Okrem obetí na území obce si druhá svetová vojna vyžiadala životy aj troch mužov
z Tepličky nad Váhom priamo na frontoch či v bojoch Slovenského národného povstania. Boli to kapitán Rudolf Slota a František Podhorský, ktorého Nemci
súdili v Rajeckých Tepliciach. Po vynesení
rozsudku si musel sám vykopať hrob pri
železničnom moste, kde bol hneď na to
zastrelený a zahrabaný. Rodina si ho neskôr previezla do Tepličky nad Váhom. [2]
Tretím mužom bol Jozef Kolman. Vyučil
sa za maliara písma. Na jeseň v roku 1942
ako devätnásťročný narukoval v Martine
k tankovému vojsku. Z Martina bol odvelený do Bratislavy k jazdeckému pluku. Celý pluk sa transportom premiestnil do Sniny a keďže prechádzal cez Žilinu, mohla sa rodina a priatelia s Jozefom stretnúť. V priebehu jesene roku
1944 pôsobil aj ako partizán v partizánskej jednotke ,,Kriváň“. Následne vstúpil do československej jednotky v Sovietskom zväze. Pár týždňov pred koncom vojny bol ako veliteľ tanku súčasťou
tankovej brigády, ktorá prenasledovala
ustupujúcich nemeckých vojakov. Táto
cesta sa pre neho stala osudnou. V obci
Tuza, neďaleko hraníc medzi Československom a Sovietskym zväzom, prechádzali tanky zamínovaným poľom, kde
27. marca 1945 Jozef Kolman zhorel
v tanku. Za svoju účasť vo vojne a Slovenskom národnom povstaní dostal niekoľko vyznamenaní in memoriam – v roku
1947 Odznak československého partizána a Pamätnú medailu Rádu Slovenského
národného povstania, v roku 1948 štátne
vyznamenanie Československý vojnový
kríž a v roku 1964 Pamätnú medailu na
pamäť boja proti fašizmu. [3] [4]
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Štefan Hreus, vojak slovenskej armády
Slovenského štátu
Foto z archívu Heleny Šeligovej

Niektorým vojakom či partizánom sa
podarilo vojnu prežiť a vrátiť sa späť do
Tepličky nad Váhom. Jedným z nich bol
Štefan Hreus. V roku 1943 narukoval
v Liptovskom Mikuláši a odtiaľ bol vyslaný do Humenného bojovať na východnú hranicu krajiny. Na jar 1944 sa dostal do školy pre poddôstojníkov v Trenčíne. Avšak z Trenčína sa spolu s veliteľom školy rozhodol odísť a pripojil sa
k partizánom. Keď Nemci v horách okolo
Trenčína rozohnali partizánske skupiny,
Štefana Hreusa chytili a deportovali do
ilavskej väznice. Tu ho viackrát vypočúvali a neskôr ho poslali na ďalšie vyšetrovanie do Žiliny. Po troch dňoch ho naložili na transport a poslali do zajateckého tábora v nemeckom meste Mühlberg.
V tábore bol pridelený na nútené práce v podzemí. Jedného dňa ho dokonca

STALO SA
PODE¼ME SA 2018

24.

marca 2018 sa v našej obci uskutočnil 2. ročník dobročinnej
akcie „Podeľme sa 2018“. Symbolicky sme
tak zavŕšili obdobie 40-dňového pôstu.
Najprv prišiel impulz od nášho duchovného vdp. Špitu, potom to bola absolútna ústretovosť a materiálne zabezpečenie zo strany pracovníkov obecného úradu. Podujatie skončilo, občerstvenie sa
minulo, polievky sa dojedli, návštevníci sa rozišli... Čo však tak skoro neskončí, je dobrý pocit z našej vzájomnej spolupatričnosti, z ochoty akokoľvek sa podeliť.
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v podzemí zasypalo pri nálete amerických jednotiek. Zo zajatia sa vrátil domov v júni 1945. Vojna, väznenie a nútené práce si vyžiadali svoju daň – vrátil sa
s podlomeným zdravím, liečil sa na tuberkulózu a zápal pľúc. V roku 1946 mu
bola udelená Pamätná medaila Rádu Slovenského národného povstania a v roku
1964 Pamätná medaila na pamäť boja
proti fašizmu. [5]
Medzi šťastnejších vojakov, ktorí prežili, patril aj Jarolím Mrázik. Po vypuknutí
Slovenského národného povstania sa spolu s ďalšími štyrmi mladými Tepličancami
– Jozefom Ďungelom, Františkom Mintúchom, Štefanom Bolčekom a Jozefom
Zaťkom, vybral cez Malú Fatru do Dolného Kubína. Po príchode do kasární im
bola pridelená úloha spočívajúca v strážnom zabezpečení presúvajúcej sa jednotky, ktorá viezla benzín do Banskej Bystrice. Po splnení tejto úlohy ich nasadili priamo do bojov v Novákoch a Zemianskych
Kostoľanoch, kde odrážali útoky fašistov.
13. septembra 1944 bol Jarolím Mrázik
ranený do hlavy. Jeho spolubojovník Jozef
Ďungel ho zachránil tým, že ho vyniesol
z bojiska. Jarolím sa dostal do handlovskej
nemocnice, kde mu nedávali príliš veľkú
šancu na prežitie.
Spomínaný Jozef Ďungel, ktorý bojoval po boku Jarolíma Mrázika, získal po
vojne niekoľko ocenení: v roku 1946 Pamätnú medailu Rádu Slovenského národného povstania, v roku 1947 Odznak
československého partizána, v roku
1964 Pamätnú medailu na pamäť boja
proti fašizmu. [6]
Ďalšími priamymi účastníkmi vojny,
resp. Slovenského národného povstania
boli: Martin Štefánik, ktorý bojoval pri
Strečne, Ján Tkáčik a Štefan Štefanatný –
bojovali pri Šturci, Martin Talapka – bol

väznený v tábore Mauthausen, Gustáv
Tichý – bojoval pri Giraltovciach, Hanušovciach, Liptovskom Mikuláši a neskôr
bol väznený v tábore Kaisersteinbruch,
Ján Milo a Anton Lazar – boli zajatí v tábore Kaisersteinbruch, Štefan Vajčovec
– bojoval pri Prievidzi a Sliači, Tomáš
Mintál, František Jakubík, Anton Králik,
Ferdinand Milo, Štefan Smolka, Martin
Ondrišek, Tomáš Ďungel, Filip Smolka,
Augustín Štefún, Jozef Tkáčik. [1]
Materiálové škody, spôsobené vojnou, boli veľké. Z 321 domov, kde bolo
355 bytov, bolo poškodených 31 domov
a 42 bytov. 30 % roľníkov utrpelo straty,
ktoré im boli nahradené v povojnovom
odškodnení.
Je zrejmé, že historické obdobie do roku
1945 malo v Tepličke nad Váhom niekoľko závažných medzníkov, ktoré ju posunuli k jej modernej, súčasnej podobe.
[1] Mikulík D., Štanský P. a kol.: 730 rokov Tepličky nad Váhom. Žilina:
Edičné stredisko Žilinskej univerzity
v Žiline, 1997. ISBN 80-7100-431-6.
S. 89 - 108
[2] Obecná kronika Rajecké Teplice
[online]. [cit. 2015-12-10]. URL:
http://www.rajecke-teplice.sk/
dokumenty/kronika/do1975.pdf.
[3] Informátor Karol Kolman o Jozefovi
Kolmanovi, rozhovor [2016-01-15].
[4] Informátor Ervín Kolman o Jozefovi
Kolmanovi, rozhovor [2016-02-29].
[5] Informátor Helena Šeligová o Štefanovi Hreusovi
[6] Informátor Kamila Dubovická
o Druhej svetovej vojne, rozhovor
[2016-03-07].
Text: Katarína Maršalová
Foto: pamätník padlým
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Jedným z hlavných symbolov pôstu je
ochota podeliť sa, vzdať sa niečoho, pomáhať, zdieľať osud iných... Foriem pomoci je
veľa a my v Tepličke sme dokázali, že sme
hodní posolstva Žofie Bosniakovej.
Vďaka obetavým ženám, ktoré pripravili veľa dobrôt od výmyslu sveta. Vďaka
cukrárni Sofia za chutnú polievku, ale aj
žienkam domácim, ktoré spestrili pôstne menu ďalšími chutnými polievkami.

S dobrým „sponzorským“ chlebíkom nás
zasýtili aj zahriali. Vďaka všetkým, ktorí
si našli čas a prišli nielen ochutnať, ale aj
podporiť tých, ktorí sú na pomoc iných
odkázaní!
Pre mňa osobne bolo podujatie úžasné v zistení, koľko ľudí dokáže pomáhať
nezištne. Boli to tí, ktorí napriek tomu,
že sa nemohli akcie zúčastniť, poslali svoj
peňažný príspevok. Ich postoj je príkla-

dom a povzbudením. Pozitívny je aj príklad rodiny z Mojša, ktorá cítiac sa súčasťou našej farnosti prispela svojimi chutnými výrobkami.
Vďaka všetkým, ktorí ste boli súčasťou
akcie „Podeľme sa 2018“! Vyzbieralo sa
úctyhodných 1 416,42 eura.
Text: Soňa Mihalíková
Foto: Ing. Slávka Džuňová

SLOVENSKÝ AKVARISTICKÝ SVIATOK V TEPLIÈKE NAD VÁHOM

V

dňoch 23. až 26. mája 2018 sa
uskutočnili v Športklube v Tepličke nad Váhom Majstrovstvá Európy
chovateľov rybičiek. Chovatelia z celej
Európy si pripravili pre túto príležitosť
celkovo 250 kolekcií. Zúčastnili sa zástupcovia z Francúzska, Talianska, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Poľska a Slovenska. Celkovým víťazom sa stal Nemec
Herman Magoschitz. Ako jediný zo Slovenska dosiahol stupeň víťazov chovateľ z CVČ Teplička nad Váhom Michal
Širanec. Výborná atmosféra, obrovský
záujem verejnosti a médií len podčiarkuje celkový úspech tejto akcie.
Sprievodnými podujatiami boli výstava bonsajov a kaktusov. Kaktusy pre túto
udalosť pripravil Ján Beliančin.
Akciu zastrešovalo Centrum voľného času Teplička nad Váhom, Slovenský
zväz chovateľov a obec Teplička nad Váhom. Ocenenie pre najlepších chovateľov
odovzdal starosta obce Viliam Mrázik.

Ďakujeme všetkým sponzorom za finančnú pomoc, deťom z centra voľného času
za kvalitnú prácu, členom akvaristického združenia Akvafit a všetkým, ktorí

prispeli k tomuto úspešnému podujatiu.
Text: Mario Hikaník
Foto: Waldemar Kolecki

BENÁTSKA NOC 2018

V

sobotu 11. augusta 2018 sa na našom „kanáli“ Teplička v lokalite Prosnisko uskutočnila Benátska noc.
Chvíľu vyzeralo na zamračený a upršaný
deň, ale nakoniec sa počasie predsa len
umúdrilo. Z množstva vody a z nasvieteného vodného toku mali deti a dospelí
úžasný zážitok počas celej plavby. Vďaka
patrí členom združenia Turistický štvorček, ktorí odviedli veľký kus práce pri zabezpečovaní tejto akcie. Večerné splavovanie potoka sa nieslo v romantickom

duchu. O príjemnú atmosféru sa postarali členovia združenia.

Text: Marek Lutišan
Foto: Juraj Čaplický
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SPOLKY A ZDRUŽENIA
TJ STRANÍK – DEÒ DETÍ V AREÁLI PREVÁDZKOVEJ BUDOVY TJ STRANÍK

T

elovýchovná jednota Straník v spolupráci s CVČ Teplička nad Váhom zorganizovala dňa 16. júna 2018
Deň detí v areáli prevádzkovej budovy TJ
Straník. Pre deti sme pripravili deň plný
zábavy, rôznych súťaží, nechýbali sladkosti, občerstvenie a tiež ceny pre najlepších. Hlavný program bol zameraný
na branný pretek, ktorého sa zúčastnilo
85 zaregistrovaných súťažiacich. Jednotlivci predviedli svoje schopnosti v siedmich disciplínach – strela na bránku –
prelez lanom – rozpoznávanie topografických značiek – hrady, zámky – vlajky EÚ – hod granátom – hod na cieľ.
To všetko museli zvládnuť na trati dlhej
cca 500 m. Hodnotiacim kritériom bol
čas a nazbierané body z jednotlivých disciplín. Súťažilo sa v troch kategóriách –
0 – 6 rokov, 7 – 10 rokov, 11 – 15 rokov.
Do súťaženia okrem detí sa zapojili nielen rodičia, ale aj starí rodičia.
Najlepší jednotlivci boli ohodnotení peknými cenami a všetci zúčastnení dostali diplom a perníkovú maškrtu za odvahu a šikovnosť. Po vyhodnotení bolo pripravené malé občerstvenie a program pokračoval ďalšími disciplínami. Deti sa mohli zapojiť do súťaží jednotlivcov, preťahovanie sa mužstiev lanom, futbal, hokejbal, skákanie
na trampolíne. Tento rok sme pre deti

pripravili lezeckú stenu a lanovú dráhu,
ktorá mala veľký úspech. Na tomto stretnutí panovala príjemná a súťaživá atmosféra, ktorej prialo aj počasie. Účastníci
si odniesli nielen ocenenia, ale aj zážitky.

Dúfame, že v podobnom súťaživom duchu sa stretneme opäť o rok.
Text: Slávka Jurčová
Foto: archív TJ Straník

Výsledky v jednotlivých kategóriách:
0-6 rokov: dievčatá: 1. Rebeka Barčiaková, 2. Emka Tichá, 3. Alicka Bolčeková
chlapci: 1. Dávid Borošinec, 2. Daniel Szabo, 3. Matej Marčiš
7-10 rokov: dievčatá: 1. Terézia Hornišová, 2. Nina Sňahničanová, 3. Lucia Gulášová
chlapci: 1. Alex Hulman, 2. Lukáš Ponechal, 3. Adam Masood
11-15 rokov: dievčatá: 1. Lenka Vitálošová, 2. Peťa Bielečková, 3. Lucia Ponechalová
chlapci: 1. Daniel Uriča, 2. Samuel Michel, 3. Dávid Oleš
rodičia: 1. Katka Gulášová, 2. Peter Vitáloš, 3. Peter Ondoš

COUNTRY TANEÈNÁ SKUPINA „BABKY ŠIKULKY“

O

d vystúpenia z r. 2017 na Obecných
slávnostiach v Tepličke nad Váhom
sa nám žiadalo vytvoriť niečo nové, iné.
No a tak sme medzi seba s radosťou privítali troch mužov – našich chlapov – Julka,
Tiborka a Marianka. A prvé vystúpenie
bolo práve na Obecných slávnostiach
2018. Po odtancovaní dvoch tancov sa
rínkom ozval obrovský potlesk a otázka:
„A budete ešte priberať nových členov?“
I toto bolo ocenenie výkonu všetkých
tancujúcich. Country tance vznikali pridávaním rôznych prvkov z rôznych národností. A to sa deje i teraz. Odpozeraním a pridaním vlastných nových prvkov
od našich choreografiek Jarky Moravcovej a Vierky Obšivanovej sa začne brúsenie každého pohybu u všetkých dievčat.
Trošku z iného súdka bol i grécky tanec
SIRTAKI. Jarka počítala kroky a výsledok ste sami mohli vidieť, bolo to úžasné!
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Aj moderátor zložil kompliment skupine, keď uviedol: „Pomaly hodinové vystúpenie na ženy po dvadsiatke je obdivuhodné.“ Keď som prišla večer domov,
10-ročná vnučka si pospevovala „Když
si báječnou ženskou vezme báječný

chlap...“ a v tomto je odkaz, aby vaše
srdcia ovládla dobrá nálada a radosť.

Text: Emília Ponechalová
Foto: Jozef Krňa, Mgr. Zuzana Mráziková

Teplièky nad Váhom

ŠPORT V OBCI
THE RUN SLOVAKIA 2018

J

e najdlhší štafetový beh naprieč Slovenskom. Organizátori ponúkajú
3 typy tratí FULL: Košice – Bratislava
– 521 km, EAST Košice – Teplička nad
Váhom – 291 km a WEST: Teplička nad
Váhom – Bratislava – 230 km.
Náš tím THE RUNning team Teplička
nad Váhom v tomto ročníku obhájil víťazstvo v kategórii EAST Košice – Teplička nad Váhom v dĺžke 291 km, čo predstavuje 28 etáp.
Som nesmierne hrdá na celý náš tím,
ktorý podal vynikajúci bežecký výsledok
a bol na THE RUN SLOVAKIA 2018 neprehliadnuteľný nielen rýchlym behom,
ale aj krásnym športovým oblečením,
za čo veľmi pekne ďakujeme starostovi
obce Viliamovi Mrázikovi.
Náš tím: Zuzana Ponechalová, Barbora
Šeligová, Barbora Hreusová, Silvia Ďungelová, Martin Ponechal, Peter Kasaj,
Peter Ďungel, Andrej Zvarík, Timotej
Židuljak, Tomáš Ďungel, Juraj Hreus,
Štefan Solár a Ivan Krajíček.

Podarilo sa nám vytvoriť krásnu bežeckú
rodinu, ľudí, ktorí o športe nielen rozprávajú, ale aj aktívne žijú. Rekreačný beh ako
jedna z najjednoduchších foriem telesnej
aktivity môže kompenzovať väčšinu negatívnych dôsledkov moderného spôsobu
života a pozitívne vplývať na naše zdravie.
Pričom zdravie treba vnímať nielen ako

neprítomnosť chorôb, ale hlavne ako stav
telesnej a duševnej pohody.
Ďakujeme všetkým za reprezentáciu našej obce a obci Teplička nad Váhom
za podporu pravidelného športu.
Text: Silvia Ďungelová
Foto: Ing. Viera Majerčíková

90 ROKOV FUTBALU V TEPLIÈKE NAD VÁHOM

O

slavy starej dámy v Tepličke nad
Váhom začali v sobotu 14. júla
o 10. hodine na futbalovom ihrisku.
Účastníkov podujatia – fanúšikov, hráčov a hostí, privítali starosta obce Teplička nad Váhom Viliam Mrázik, súčasný
predseda klubu OFK Teplička nad Váhom
Milan Janči a predseda Oblastného futbalového klubu v Žiline Igor Krško. Ostrý
hvizd rozhodcovskej píšťaly zahájil začiatok prvého duelu medzi OFK Teplička nad Váhom „A“ a mužstvom OŠK Nededza. Počas polčasu zápasu boli ocene-

ní pred zrakmi divákov bývalí predsedovia, funkcionári a zaslúžilí členovia futbalového klubu. Diváci prejavili potleskom
vďaku za ich dlhoročné pôsobenie a úsilie o pozdvihnutie futbalu v obci. Na ich
počesť sa konal slávnostný obed a recepcia
v miestnej jedálni a Športklube. Popoludní prebiehali ďalšie priateľské zápasy medzi mužstvami OFK Teplička nad Váhom
„B“ a TJ Moravský Beroun ČR a OFK
Teplička nad Váhom „starí páni“ a TJ Moravský Beroun „starí páni“ ČR. Oslavy sa
niesli v duchu dobrej a priateľskej atmo-

sféry, v duchu spomienok a ďakovania za
zásluhy o rozvoj futbalu, podpory činnosti futbalového klubu, podpory mládeže,
dorastu i dospelých. Pri príležitosti osláv
bola vydaná obrazová publikácia 90 rokov
futbalu, ktorej autorom je Juraj Štefuň.
Do ďalších rokov prajeme funkcionárom,
hráčom a ich trénerom veľa úspešných zápasov a divákom veľa športových zážitkov
na obecnom futbalovom ihrisku v Tepličke nad Váhom.
Text: Ing. Beáta Kasajová

FUTBALOVÝ ODDIEL OFK TEPLIÈKA NAD VÁHOM

Č

o nové vo futbale, zmeny, kádre
mužstiev, hodnotenie vedenia OFK.
Futbalový oddiel v Tepličke nad Váhom
má 6 družstiev v jednotlivých súťažiach.
Na krásne vybudovanom areáli sa predstavujú divákom postupne mužstvá:
„A“ družstvo muži v IV. lige Sever SsFZ
„B“ družstvo muži II. trieda ObFZ Žilina
Dorast družstvo IV. liga skupina A SsFZ
Starší žiaci III. liga U15 skupina a SsFZ
Mladší žiaci III. liga U13 skupina A SsFZ
Prípravka: súťaž prípraviek na turnajoch
po záštitou ObFZ Žilina

Muži „A“ pod vedením trénera Jozefa
Bugalu:
Výsledky a účinkovanie mužstva jar
2017/18 si môžete pozrieť na stránke
OFK Teplička nad Váhom.
Zhodnotenie jarnej časti:
Účastník III. ligy SSFZ mužstvo mužov
v ročníku 2017/18 vypadlo, aj keď sme
skončili na 14. mieste.
Zhodnotenie trénera: Zimnú prípravu
sme začali 15. januára s mužstvom, ktoré ostalo bez zmien. Podmienky na zimnú prípravu boli dobré a kolektív bol veľ-

mi mladý. Keďže toto mužstvo bolo neskúsené, chceli sme káder doplniť o 3 – 4
skúsených hráčov, čo sa nepodarilo. Bojovnosť v zápasoch sa mladým chlapcom
vyčítať nedá, ale skúsenosti a kvalita nám
v ťažkých zápasoch chýbala.
Káder mužstva tvoria:
Brankári: Václav Poništ, Holec Vladimír,
Michal Cingel, Marek Padala, Surma
Richard, Juraj Maliňák, Michal Jaššo,
Daniel Labuda, Šimon Jánošík, Róbert
Bugala, Jozef Beniač, Marek Mrázik,
Lukáš Blaščík, Martin Baláž, Adam
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Dzirbík, Boris Beniač, Michal Milec
Káder mužstva je stabilizovaný pre jesennú časť.
Muži „B“ mužstva účastník II. triedy
OBFZZA
Zhodnotenie trénera:
Tréner Machyna Robert ukočil činnosť
k 30. 6. 2018 a v nasledujúcom ročníku
ho nahradil Michal Smida.
Nový tréner má k dispozícii 28 hráčov,
tak dúfame, že po čase sa kvalita prejaví
a budeme hrať o špicu tabuľky 2. triedy.
Káder mužstva tvoria:
Lukáš Oleš, Mário Adamus, Peter Bielik, Juraj Bielik, Vladimír Bóďa, Dominik Gomola, Ľuboš Hruška, Ľuboš Januš,
Milan Jurčo, Peter Králik, Timotej Kupčík, Michal Lalík, Roman Majerčík, Peter Poliak, Pavol Ponechal, Peter Sotolár,
Tomáš Sovič, Dávid Stančík, Miroslav
Šeliga, Filip Šeliga, Alexander Vadkerty,
Martin Vlčák

Starší a mladší žiaci: účastník III. ligy
Sever U15 a U 17
Mužstvo pod vedením Ondráša Vladimíra a Matúša Hrošovského dosiahlo
v uplynulej sezóne pekné 3. miesto a dúfame, že aj v tejto novej sezóne budeme
hrdí na žiakov.
Starší žiaci U 15:
Filip Gazdík, Patrik Sňahničan, Samuel Staník, Ján Dudas, Samuel Gajdošík,
Alex Tóth, Jakub Vajčovec, Šimon Bobáň,
Jozef Zajac, Matúš Poliak, Timotej
Krkoška, Šimon Poliak, Adrián Kuchár
Mladší žiaci U 13:
Róbert Mičík, Mário Mrázik, Sebastián
Dominik Damore, Alex Gabriel, Andrej
Mintál, Jakub Gajdošík, Michal Smida,
Martin Garaj, Adam Masood, Maximilián Dudus, Šimon Chreno, Maxim Cesnek, Tibor Gabriel, Filip Mintál, Jakub
Bušík, Michal Zachar a Tomáš Zachar

Prípravka: turnajové zápasy
Mužstvo prípraviek vedie tréner Matúš
Hrošovský s Jurajom Maliňákom.
Chlapci vo veku do 10 rokov môžu hrávať turnaje prípraviek.
Káder prípravkárov:
Cesnek Maxim, Guláš Jozef, Janči Milan,
Labuda Adam, Marčiš Marko, Marčulinec Peter, Mesiarik Matúš, Ponechal Michal, Slota Milan, Slotova Natália, Sulovec Ivan, Tomaniček Tobias
Dorast:
Mužstvo dorastu sa nám podarilo prihlásiť do IV. ligy a zápasy pod vedením trénera Ivana Kozáka budú spestrením pre
divákov.
Káder mužstva:
Lukáš Bugáň, Samuel Faško, Pavol Gajdošík, Lukáš Húlka, Timotej Kasák, Lukáš Noga, Tomáš Noga, Tomáš Šubert,
Lukáš Podhorec, Matej Poljak, Adam
Poljak, Matej Sňahničan, Matej Sýkora,
Michal Šubert, Jakub Tichý.

ZHODNOTENIE VEDENIA OFK

P

o skončení jarnej súťaže ročníka
2017/18 sme zhodnotili jednotlivé
mužstvá na výbore OFK.
Ako bolo povedané od jednotlivých trénerov družstiev, nie sme spokojní s výkonom hlavne u mužov, ktorí mali v zimnej
príprave veľmi vhodné podmienky na ladenie formy na jarnú súťaž. A aj B mužstvo sa zúčastnilo turnajov, prípravných
zápasov a tréningovej prípravy na umelej tráve v Žiline aj v Třinci v ČR. Všetky
podmienky, ktoré boli zo strany vedenia
pred sezónou sľúbené, boli splnené a aj
napriek tomu naše športové ciele počas
jarnej časti súťaže neboli naplnené. Po
skončení jarnej časti súťaží začali termíny letného prestupového poriadku. Ne-

profesionálni hráči sa môžu v tomto období rozhodnúť, koho budú reprezentovať v nasledujúcej súťaži. Žiaľ, aj napriek
výborným podmienkam v OFK Teplička
nad Váhom sa rozhodlo 14 hráčov odísť
z družstva „A“, ktoré vypadlo z III. ligy
a v letnom prestupovom období sme museli hľadať nových hráčov, aby sme mohli
nastúpiť do ďalšieho súťažného ročníka.
Nezáujem divákov vo všetkých súťažiach
v Tepličke je najväčším strašiakom. Na
oslavách 90. výročia OFK bolo prítomných cca 80 divákov a na jednotlivé zápasy prichádzala hŕstka verných, čo je veľmi málo. Po stabilizácii v OFK a zlúčení celého klubu do občianskeho združenia vedenie OFK očakávalo prílev záujmu o futbal, no stal sa opak, čo je veľká

škoda. Asi za to nemôže tých 100 chlapcov a dievčat, ktorí sa za tou guľatou loptou naháňajú po krásnom štadióne so
zázemím, ktoré im môže závidieť aj nejedno veľké mesto. Niekde sa deje chyba. Skúsme ju hľadať spoločne. Čo chýba
občanom v Tepličke nad Váhom – lepšie
výkony mužstiev? Odrádza ich nižší podiel domácich hráčov? Na stránke OFK
aj osobne pri stretnutí s vedením OFK sa
môžete vyjadriť k tomuto problému.
Prajem všetkým divákom a fanúšikom,
čo majú radi futbal, aby ste sa cítili medzi
nami spokojne a držali nám palce v nasledujúcich zápasoch jesene 2018.
Text: Milan Janči, predseda OFK
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