ON_TNV_02_2021_26_08_2021_FINAL_Sestava 1 10.12.21 10:44 Stránka 1

OBECNÉ

2 NOVINY
2021
ROČNÍK IX.

3

Optické
pripojenie
v obci

TEPLIČKY NAD VÁHOM

4

Vieme, čo
dýchame?

10

Opakovanie
je matkou
múdrosti

16

V šľapajach
svojho otca

ON_TNV_02_2021_26_08_2021_FINAL_Sestava 1 10.12.21 10:44 Stránka 2

PRÍHOV O R S TA RO S TU

O B EC N Ý Ú R A D I N FO R M UJ E

„A UŽ JE PO PRÁZDNINÁCH!“
Tento povzdych som nikdy nemal rád, ale
vzápätí som si vždy uvedomil, že je to naozaj
tak a musím to prijať. A nakoniec som bol aj
rád, pretože som sa tešil na spolužiakov a na
chvíle, ktoré spolu prežijeme.
Myslím, že pre naše deti to platí dvojnásobne, pretože chvíľ strávených so spolužiakmi si vzhľadom na opatrenia v súvislosti
s pandémiou koronavírusu užili naozaj málo.
Verím, že tento školský rok bude už lepší a že
sa všetko čo najskôr vráti „do starých koľají“.
Na školský rok, ktorý máme pred sebou,
sa počas prázdnin usilovne pripravovali v základných aj materských školách. Teším sa,
že každý rok sa podarí zrekonštruovať nejakú
časť priestorov v našich školských budovách. Je tomu tak aj teraz. Deti v každej škole
privíta opäť jedna vynovená trieda. V ZŠ
s MŠ sa podarilo zariadiť tri odborné učebne. V ZŠ Žoﬁe Bosniakovej boli vymaľované
chodby a vymenené vstavané skrinky vo
všetkých triedach. Verím, že deti tieto zmeny
potešia, budú sa vo vynovených priestoroch
príjemne cítiť a, samozrejme, budú sa v nich
aj lepšie učiť.
Spomínané zásahy boli pre okoloidúcich
nepostrehnuteľné, ale pre každého je viditeľná nová budova materskej školy, ktorá je
bezbariérová vo všetkých priestoroch. Vyrástla na mieste bývalej pošty a privítala
v troch triedach viac ako 60 detičiek. Nová
materská škola má vlastnú jedáleň aj klubovničku. S radosťou môžem skonštatovať,
že rovnako ako za posledných 10 rokov, aj
teraz sme v obci vyhoveli všetkým rodičom,
ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa do
materskej školy a splnili stanovené kritériá.
Boli sme si vedomí, že v súvislosti so
zvýšeným pohybom osôb a najmä malých
detí bude potrebné riešiť aj bezpečnosť premávky v okolí školského areálu. Preto sme
zabezpečili vybudovanie dvoch nových spomaľovačov, zvýraznenie priechodov pre
chodcov a doplnenie dopravného značenia.
Za veľmi dôležitý krok k zvýšeniu bezpečnosti v našej obci považujem aj vybudovanie
chodníka pre peších na Ulici Žoﬁe Bosniakovej. Zároveň sme tu rozšírili parkovacie
miesta, čo určite mnohí z vás uvítali.
Rád by som sa vrátil ešte k téme bezpečnosti našich detí na miestnych komunikáciách. Na nej nám všetkým určite záleží
najviac. Preto by sme sa mali zamyslieť, zvážiť
každú jazdu autom a možno dať prednosť
inému spôsobu dopravy. Chápem, že ráno
máme všetci naponáhlo, a rozumiem aj tomu, že sa o deti bojíme, a preto ich najradšej
dopravíme až pred dvere školy. Som však
presvedčený, že samy deti by radšej išli s rodičmi pešo alebo na bicykli, či kolobežke.
Naša obec má naozaj výborné predpoklady
na bezpečnú nemotorovú dopravu. Prosím,
myslite na to a využívajte tieto možnosti!
Prispejete nielen k zvýšeniu bezpečnosti, ale
zároveň posilníte svoj organizmus.
Prajem všetkým deťom, pedagogickým aj
nepedagogickým pracovníkom a, samozrejme, aj rodičom veľkú dávku trpezlivosti a porozumenia v novom školskom roku a najmä
veľa, veľa zdravia!
Viliam Mrázik, starosta obce

DŇA 24. 7. 2021 DOBROVOĽNÍ HASIČI SLÁVILI 130. VÝROČIE
ZALOŽENIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU V TEPLIČKE
NAD VÁHOM. Slávnosť sa začala ráno položením venca k sv. krížu a uctením si
pamiatky zosnulých hasičov na obecnom cintoríne. Účastníci sa zúčastnili sv. omše
za hasičov z farnosti Teplička nad Váhom v Kostole sv. Martina, ktorú celebroval
vdp. Ján Zicho spolu s dekanom farnosti vdp. Pavlom Špitom. Po sv. omši sa hasiči
spolu s pozvanými hosťami presunuli do Športklubu, kde sa konalo slávnostné
zasadnutie zboru. Medzi pozvanými hosťami boli predstavitelia samosprávy starosta
obce Teplička nad Váhom – Ing. Viliam Mrázik, starosta obce Mojš – Ing. Štefan
Svetko, členovia DHZ Mojš, predstavitelia cirkvi vdp. Ján Zicho a dekan farnosti
vdp. Pavol Špita. Z radov hasičov boli pozvaní členovia výboru Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (ďalej len DPO SR) pani Danka Kianičková, Ing. Katarína Roľková, veliteľ František Štefánik a jej predseda Jozef Trnka.
Pozvanie prijal aj prezident DPO SR Pavol Ceľuch, ktorý odovzdal nášmu zboru
čestnú zástavu, ktorá je najvyšším vyznamenaním pre DHZ.
Pri príležitosti výročia založenia zboru boli ocenení všetci členovia DHZ
Teplička nad Váhom, žiaci krúžku „Plameň“ a hostia. Predseda DHZ Štefan
Tkáčik bol vyznamenaný najvyšším vyznamenaním „Zaslúžilý člen DPO SR“, ktoré
mu odovzdal prezident DPO SR Pavol Ceľuch. Za spoluprácu bol ocenený aj
starosta obce Ing. Viliam Mrázik.
Pozvaní hostia sa zúčastnili slávnostného obeda. Tento slávnostný akt bol
ukončený krátkym kultúrnym programom v podaní členov speváckej folklórnej
skupiny Straník.
Členovia DHZ Teplička nad Váhom vyslovujú poďakovanie všetkým zúčastneným a obci Teplička nad Váhom za spoluprácu.

PRVÝKRÁT V HISTÓRII SLOVENSKA SA USKUTOČNILO INTEGROVANÉ SČÍTANIE ZALOŽENÉ NA KOMBINÁCII ÚDAJOV Z ADMINISTRATÍVNYCH ZDROJOV A ÚDAJOV ZÍSKANÝCH OD OBYVATEĽSTVA.
CIEĽOM SČÍTANIA BOLO PREPOJIŤ UNIKÁTNE, SPOĽAHLIVÉ A POROVNATEĽNÉ INFORMÁCIE O STAVE SPOLOČNOSTI V OBLASTI DEMOGRAFIE, SOCIÁLNO-EKONOMICKEJ, O ŽIVOTNÝCH PODMIENKACH OBYVATEĽOV A BÝVANÍ.
nosti po predchádzajúcej požiadavke
sistované sčítanie obyvateľstva
na sčítanie. Týmto spôsobom sa sčítaprebiehalo od 3. mája do 13. júna
lo 12 ľudí. Počet sčítaných v Tepličke
2021. Toto sčítanie bolo určené tým
nad Váhom dosiahol 4 289 obyvateobyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať saľov, čo je v percentuálnom vyjadrení
mi ani s pomocou blízkej osoby. Sčítanie
96,61%.
sa uskutočnilo dvomi spôsobmi, a to prostredníctvom stacionárneho asistenta
sčítania na kontaktnom mieste, ktoré
bolo zriadené na obecnom úrade.
V priebehu šiestich týždňov sa sčítalo
94 ľudí. Pri druhom spôsobe sčítania
obyvatelia mali možnosť využiť mobilného asistenta sčítania. Jeho úlohou bolo
sčítanie obyvateľov elektronicky v domác-
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Slávnostný sprievod hasičov

ZBER DÁT UKONČENÝ
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OPTICKÉ PRIPOJENIE V OBCI
BUDOVANIE MODERNÝCH OPTICKÝCH SIETÍ JE VEĽKOU TÉMOU AJ NA
SLOVENSKU. OPERÁTORI DO NICH INVESTUJÚ MNOŽSTVO PEŇAZÍ
A UŽ DÁVNO NEPLATÍ, ŽE SÚ DOSTUPNÉ LEN NA VEĽKÝCH SÍDLISKÁCH ČI V MESTÁCH.

Šbudovaní optických sietí a chce dostať

tát má ambíciu veľmi výrazne pomôcť pri

veľmi rýchly pevný internet prakticky ku
všetkým ľuďom na Slovensku. Pomôcť majú
aj dotácie z EÚ.
Aj Slovak Telekom je odhodlaný rozvíjať
slovenskú digitalizáciu. Budovaním moderných telekomunikačných sietí sa totiž podľa
spoločnosti posilňuje aj ekonomická pripravenosť regiónov. Slovak Telekom pravidelne
investuje do budovania infraštruktúry a prináša vysokorýchlostný internet nielen do
miest, ale aj na vidiek, pričom internet je ako

diaľnica budúcnosti pre rozvoj digitálnej
ekonomiky.
Tak isto aj obec Teplička nad Váhom
uvažovala zdigitalizovať celú obec, aby bolo
vyhovené jednak obyvateľom, ako aj spoločnostiam, ktoré majú sídlo v našej obci.
Po oslovení spoločnosťou Slovak Telekom a.s. v marci minulého roku bolo vydané
Stavebným úradom obce Teplička nad
Váhom rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby: „INS_FTTH_ZA_Teplička
nad Váhom“ pre spoločnosť Slovak Telekom,
a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

INVESTIČNÉ PROJEKTY
OBYVATELIA JEDNÉHO Z OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOVÝCH DOMOV
NA PROSNISKU MAJÚ 18 NOVÝCH PARKOVACÍCH MIEST NA PLOCHE
PRIBLIŽNE 250 m2.

Pdlažbou. Obyvateľom bytov i návštevní-

ovrch parkoviska je pokrytý zámkovou

kom sa tým vyriešil problém s parkovaním
na chodníku alebo na trávnatej ploche.
Dnes sa už môžu aj suchou nohou dostať
ku svojim bytom. Na vybudovanie parkovacích miest obec preinvestovala 23 022 eur.
V horúcich letných mesiacoch stavbári
dokončili prístavbu a nadstavbu existujúceho objektu pošty na Školskej ulici. Vznikli tri nové triedy pre deti v predškolskom
veku od 3 do 6 rokov s kapacitou 62 miest.
V rámci programu debarierizácie objektu
MŠ je vytvorený prístup pre imobilné deti
do všetkých priestorov. S týmto cieľom je
na existujúce schodisko inštalovaná elektrická plošina pre imobilných s novým zá-

bradlím a madlom. Pre vonkajšie aktivity
detí je vybudované detské ihrisko s hracími
zostavami. Celý areál materskej školy je
oplotený. Medzi novou budovou materskej
školy a školou vznikol bezbariérový priechod pre chodcov, ktorý zároveň slúži ako
spomaľovací retardér. Vodičom prechádzajúcim touto miestnou komunikáciou už
zďaleka bude výrazné osvetlenie priechodu signalizovať, že majú spomaliť svoju
jazdu. Súčasťou povrchových úprav sú vybudované spevnené plochy a chodník.
Stavbu realizovala spoločnosť LUMA s.r.o.
Ďalšou investíciou nadväzujúcou na projekt „Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Teplička nad Váhom“ je vybudovaný
chodník a parkovacie miesta na Ulici Žoﬁe

Účelom stavby je vybudovať univerzálnu
telekomunikačnú sieť pomocou technológie
FTTH (Fibre To The Home) na báze optických káblov s veľkou šírkou prenosového
pásma s cieľom poskytnúť modernú optickú sieť – vysokorýchlostné internetové pripojenie a ďalšie služby zvyšujúce životnú úroveň
a komfort obyvateľov.
S výstavbou sa začalo v marci tohto roku.
Samotná realizácia spočíva vo vybudovaní
podzemnej trasy multirúr HDPE a zafukovaním mikrotrubičiek do existujúcich podzemných HDPE rúr. Multirúry sa pokladajú
do výkopov v zeleni alebo v spevnených
plochách, alebo sa zaťahujú do vopred pripravených pretlačených otvorov s chráničkou. Z uvedených trás sa následne pripájajú
okolité objekty. Stavba sa dotýka trávnatých
plôch, chodníkov, miestnych komunikácií
a komunikácie II/583. Objekty budú napájané podľa požiadavky vlastníkov.
V prvej etape sa začalo s realizáciou telekomunikačnej stavby v časti obce Bieliská na
Ulici M. Benku, P. M. Bohúňa, M. A. Bazovského, Ľ. Fullu, Ul. Márie Medveckej, V. Hložníka, M. Galandu. V súčasnosti sa pokračuje
na uliciach Školská, Placová, Pod Kozínom,
Na Skotňu, Bystrina.
Ďalšou stavbou, na ktorú bolo vydané
rozhodnutie o umiestnení stavby na území
obce Teplička nad Váhom pre spoločnosť
TOWERCOM, a.s., so sídlom Cesta na
Kamzík 14, 831 01 Bratislava, je „Optická
trasa: Teplička nad Váhom – TVS Straník“,
ktorá pokračuje do katastra Zástranie.
Táto investícia je bez ﬁnančnej spoluúčasti obce.

Bosniakovej. Chodník je lemovaný pásom
zelene a po celej jeho dĺžke sú vysadené nové stromy. Investícia je vo výške 63 588 eur.
Miestne komunikácie Ulíc Žoﬁe Bosniakovej a Školská sú v čase rannej
špičky veľmi frekventované. Aj keď pribudli
nové parkovacie miesta, nepokryjú nároky
rodičov, ktorí svoje deti pravidelne vozia do
základných alebo materskej školy. Hlavne
staršie deti by mohli pri dochádzaní do
školy viac využívať nemotorovú dopravu –
bicykle, bezmotorové kolobežky a v ideálnom prípade dochádzať pešo.
Počas letných prázdnin prevádzkoví
zamestnanci zrekonštruovali dve triedy
v Základnej škole s materskou školou
a v Základnej škole Žofie Bosniakovej.
Osadenie siedmich nových pouličných
lámp na ulici Pri bráne v lokalite Pod Vršky
zvýši bezpečnosť a pocit istoty pre obyvateľov žijúcich v tejto časti Tepličky nad
Váhom. Investičné náklady na verejné osvetlenie predstavujú sumu 11 268 eur.
3
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KVALITNÝ KOMPOST Z ORECHOVÉHO LÍSTIA
MÝTUS O TOM, ŽE SA ORECHOVÉ LÍSTIE NEDÁ KOMPOSTOVAŤ, NA
SLOVENSKU EŠTE STÁLE PRETRVÁVA. ORECHOVÉ LÍSTIE SA VŠAK DÁ
POMERNE JEDNODUCHO KOMPOSTOVAŤ A DÁ SA Z NEHO VYROBIŤ
KVALITNÝ KOMPOST S UNIVERZÁLNYM VYUŽITÍM.
Lístie z orecha je lepšie pred kompostovaním uložiť do rašlových vriec alebo
otvoreného zásobníka a ponechať napospas zimnému počasiu. Počas zimy sa
výrazne zmenší jeho objem a zmení sa jeho štruktúra. Po vysušení lístia ich dupaním
rozpučíme. Potom ho postupne premiešavame so zelenými, vlhkými a mäkkými materiálmi, ako sú napríklad tráva, kuchynský biologický odpad. Dbáme pritom na správnu
vlhkosť a dostatok kyslíka v hromade, premiešavame 2 až 3-krát. Takýmto spôsobom
dokážeme vyrobiť kompost za 3 až 12 mesiacov.

POULIČNÉ MAČKY
MNOHÝM ZNEPRÍJEMŇUJÚ CHVÍLE ODDYCHU

Nmácich mačiek – tuláčok aj mač-

a uliciach stretávame okrem do-

ky, ktoré sa narodili na ulici alebo tam
žijú celý život. Tento tvor je obzvlášť
prítulný, hravý a zároveň užitočný,
chytá myši. Ale niekedy je príliš drzý.
Obyvatelia lokality Bielisk sa sťažujú na premnožený výskyt túlavých
mačiek. Svojou prítomnosťou ich
obťažujú, vchádzajú ako nepozvaní
hostia do ich príbytkov a značkujú
si svoje teritórium. V noci budia zo
spánku obyvateľov svojím hlasným
škriekavým koncertom. Obec sa
s týmto problémom obrátila na o. z.
U psej matere Kysuce – ranč Korňa,
s ktorou má uzatvorenú zmluvu na
„vykonávanie odchytu zabehnutých,
opustených, túlavých alebo zranených
zvierat vo verejnom záujme na verejných priestranstvách obce“. Za odchyt mačiek je paušálne stanovená

cena 35 eur, v tom sú započítané náklady na prepravu, cestovné, odchyt,
kastráciu, stravu a dočasnú opateru
zvieraťa. O stanovisko k problému
s premnoženými mačkami sme požiadali združenie. Podľa ich odporúčaní by sme túlavé mačky nemali
kŕmiť, prikrmovaním zvyšujeme schopnosť mačiek rozmnožovať sa. Preto
ak ich prikrmujete, mali by ste zabezpečiť ich kastráciu a ošetrenie.
Ako rozoznáte domácu či pouličnú
mačku? Stratenú mačku rozoznáte
podľa toho, že môže mať obojok alebo
čip. Mačky sa radi túlajú a aj tie, ktoré
stretnete na ulici, nemusia byť stratené a bezpečne sa vrátia domov. Ako
regulovať populáciu pouličných mačiek? Odporúča sa túlavé mačky odchytiť, nechať vykastrovať a zaočkovať
a vrátiť na pôvodné miesto – do ich
rajónu, pretože to je ich domov.

DÁŽĎOVKY V AKCII
Rýchlo a ekologicky sa zbavovať
odpadu z kuchyne či záhrady a zároveň zadarmo získať prvotriedne
hnojivo? Predstavujeme vám – vermikompostovanie.
Vermikompostovanie je (z latinského
vermi = červ) spracovanie bioodpadov
pomocou dážďoviek za kratší čas oproti
klasickému kompostovaniu. Môžeme ich
poznať pod názvom kalifornské dážďovky. Spolu s inými mikroorganizmami
efektívnejšie a rýchlejšie rozložia odpad.
Nedochádza tu k zahrievaniu ani vytvrdzovaniu zmesi. Výsledný kompost je
kvalitnejší vo svojich vlastnostiach, pretože bioodpad prejde traktom dážďoviek. Domov dážďovkám poskytuje väčšinou bytový vermikompostér.
Základné pravidlá pri vermikompostovaní:
• správna veľkosť pridávaného bioodpadu (max. kúsky veľké ako prst),
• pridávanie uhlíkatého a dusíkatého
materiálu (pozri článok Pravidlá
správneho kompostovania) a
• udržiavanie vlhkosti.
TEXT: www.kompostuj.me
FOTO: Mgr. Anna Bolčeková

VIEME, ČO DÝCHAME?
KVALITA OVZDUŠIA A LIMITY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA PATRÍ K ČLENSKÝM ŠTÁTOM EÚ, KTORÉ DLHODOBO ČELIA PROBLÉMOM S KVALITOU OVZDUŠIA, ČO MÁ VÝRAZNE
NEGATÍVNY VPLYV NA VEREJNÉ ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. NAPRIEK NIEKTORÝM ZLEPŠENIAM DOSIAHNUTÝM V POSLEDNÝCH
ROKOCH JE SITUÁCIA STÁLE NEUSPOKOJIVÁ. NA KVALITU OVZDUŠIA
NEGATÍVNE VPLÝVA NAJMÄ PREKRAČOVANIE KONCENTRÁCIÍ PRACHOVÝCH ČASTÍC PM10 A JEMNÝCH PRACHOVÝCH ČASTÍC PM2,5,
BEZO(A)PYRÉNU, OXIDU DISIČITÉHO (NO2) A PRÍZEMNÉHO OZÓNU.

Hšia sú lokálne kúreniská so spaľo-

lavnými zdrojmi znečisťovania ovzdu-

vaním tuhých palív v domácnostiach,
ďalej doprava, priemysel a energetika.
V súvislosti s pripravovanými legislatívnymi zmenami v tejto oblasti envirorezort plánuje zaviesť aj nové právomoci
pre obce. V spolupráci s manažérmi
kvality ovzdušia obce budú informovať
o kvalite ovzdušia svojich obyvateľov, šíriť
4

osvetu týkajúcu sa možnosti zlepšenia
kvality ovzdušia a pod. Každoročne
opakujúcim sa problémom v obci býva
spaľovanie lístia, konárov a ďalšieho
odpadu záhradného charakteru na verejných priestranstvách aj na súkromných pozemkoch. Často si to možno
neuvedomujeme, že škodlivé látky do
ovzdušia vypúšťame aj spaľovaním odpadov v domácich krboch a kotloch.
OBE CNÉ NOVINY / AUGUST 2021

Počas spaľovania dochádza ku vzniku
a uvoľneniu oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov, oxidu dusnatého, dechtu a ďalších nebezpečných dioxínov. Ide prevažne o syntetické látky, ktoré majú
negatívne účinky nielen na ekosystém,
ale aj na zdravie človeka. U človeka
môžu vyvolať poškodenie imunitného
či nervového systému a navyše majú
aj rakovinotvorné účinky. Škodlivé látky,
ktoré pri spaľovaní vznikajú, neunikajú
vysoko do atmosféry, ale neviditeľne
dopadajú späť na dom, záhradu, úrodu.
Končia v našej domácnosti, v našom
jedle a v našom tele.
Jedným z nástrojov na sledovanie
kvality ovzdušia sú monitorovacie stanice, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality ovzdušia.
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OBECNÝ CINTORÍN JE PIETNYM
MIESTOM A NIE SKLÁDKOU ODPADU...
Hprenajíma obec na základe nájomnej

robové miesta na obecnom cintoríne

zmluvy za poplatok na určité obdobie.
Povinnosťou nájomcu je starať sa o hrobové miesto:
a) užívať hrobové miesto podľa nájomnej
zmluvy,
b) udržiavať prenajaté hrobové miesto
v poriadku na vlastné náklady,
c) písomne oznamovať prevádzkovateľovi
pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré
sú potrebné na vedenie evidencie
podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona
o pohrebníctve,
d) udržiavať poriadok na pohrebisku.
Patrí sem aj kosenie a čistenie prenajatých, ale zatiaľ nevyužívaných
hrobových miest.
V predchádzajúcich číslach obecných
novín sme vás informovali o množstve
vyprodukovaných odpadov v našej obci,

o umiestnení nádob na separovaný odpad na verejných priestranstvách, o spôsobe separovania. Pozornosť zameriame
na odpad z cintorína. Cintorín je pietne
miesto, ktoré si zaslúži rešpekt, určitý poriadok a kultúru. Je to miesto odpočinku našich blízkych, preto je vhodné pristupovať k tomuto miestu s patričnou
úctou.
Na to, aby cintorín a jeho okolie bolo udržiavané, obec na tomto mieste zabezpečuje údržbu verejnej zelene, kosenie trávy v areáli cintorína i medzi hrobmi.
Pravidelne zabezpečuje vývoz odpadu.
Obec nedávno osadila zelený kontajner
na zber zelených odpadov. Do tohto kontajnera môžete dávať živé rezané kvety
bez celofánu, papiera, môžete sem dávať
črepníkové kvety bez črepníka a ostatný
zelený odpad pri úprave hrobov.
Pred cintorínom je osadený čierny
polopodzemný kontajner, do ktorého
môžete dávať plastové obaly z kvetov aj

samotné plastové kvety a vence. Do
tohto kontajnera môžete dávať aj obaly
zo sviečok, pretože obsahujú zvyškový
vosk, parafín, ktorý nie je možné recyklovať a mylne ich niektorí dávajú do žltej
nádoby.
Niekoľko dobrých rád na záver:
• nepoužívajme plastové kytice a vence,
• nekupujme vázy, črepníky a ozdoby
vyrobené z keramiky či porcelánu,
• vyberajme si z ponuky vencov a svietnikov rozvážne,
• zhotovme vlastný svietnik zo sklenených nádob (sklo sa dá donekonečna
recyklovať),
• zamerajme sa na prírodné materiály
(živé, prípadne sušené kvety),
• vytvorme vlastnoručne ozdoby z vlastnej záhrady,
• uprednostňujme črepníkové kvety alebo viacročné rastliny, ktoré sa opätovne dajú použiť o rok.

PRAVIDLÁ SPRÁVNEHO KOMPOSTOVANIA
KOMPOSTOVANIE JE SPÔSOB, AKO SI MÔŽEME SVOJPOMOCNE
VYROBIŤ Z BIOLOGICKÉHO ODPADU KVALITNÝ KOMPOST – ORGANICKÉ HNOJIVO, KTORÉ JE IDEÁLNE PRE PESTOVANIE RASTLÍN.

Kgické odpady, ktoré vznikajú v do-

ompostovať môžeme všetky biolo-

mácnosti, záhrade, na poli alebo pri
chove hospodárskych zvierat. Ideálna je
mnohoraká zmes najrozličnejších materiálov, ktorú musíme vhodne upraviť

(podrviť, posekať, zvlhčiť atď.) a dobre
premiešať.
Dusíkaté materiály sú mäkké, zelené
a šťavnaté. Sú to najmä zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky jedál (okrem
mäsa, rýb a mlieka), pokosená tráva, vy-

pletá burina, hnoj a trus, čaj, kávová usadenina, znehodnotené potraviny, zhnité
ovocie a zelenina, zvädnuté kvety a pod.
Uhlíkaté materiály sú tvrdé, hnedé
a suché. Je to napríklad seno, slama,
suché zvyšky z pestovania, konáre, štiepka, hobliny, piliny, lístie, ihličie, kukuričné klasy a stonky, papierové obrúsky
a vreckovky, kartón, popol z dreva a pod.

•

•
•
•
•
•
•

•

•

Pravidlá správneho
kompostovania:
Kompostujeme iba upravený (posekaný, podrvený, nalámaný) materiál v menšej veľkosti.
Nazbierané materiály navzájom zmiešavame.
Kontrolujeme vlhkosť kompostu.
Dostatočne prevzdušňujeme kompostovaný materiál.
Prekopávaním výrazne urýchľujeme
proces kompostovania.
Kompostovaný materiál môžeme premiešavať s malým množstvom zeminy.
Pred použitím kompost preosejeme
a nespracované časti vložíme do novej kopy.
Po dodržaní vyššie popísaných pravidiel dokážeme vyrobiť kompost za
3 až 6 mesiacov.
Ak pravidlá nebudeme dodržiavať,
kompostovací proces sa môže predĺžiť na 1 až 2 roky.
5
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ALCHÝMIA TRIEDENIA
KOMUNÁLNEHO ODPADU

PAPIER

3

AJ V TRETEJ ČASTI SERIÁLU O ODPADOCH, TENTORAZ SO ZAMERANÍM NA PAPIER A NÁPOJOVÉ
KARTÓNY, JE POTREBNÉ PRIPOMENÚŤ, ŽE TRIEDENÍM ODPADU, KTORÝ VYPRODUKUJEME, MÔŽEME
ŠETRIŤ. PLATÍ SA LEN ZA ODVOZ ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU. ODVOZ TRIEDENÉHO
ODPADU JE PRE OBČANOV ZADARMO.

Papierový odpad
umiestňujeme do modrých zberných nádob
(v každom prípade
s dôrazom na minimalizáciu objemu,
t. j. stlačené).

P

apier sa vyrába zhutnením vlákien,
ktoré sú obvykle prírodné a založené
na celulóze. Najčastejšie sa používa
drevovina z vláknitého dreva (väčšinou
ihličnatá drevina), ale môžu byť použité
aj iné vláknité materiály ako bavlna,
plátno a konope. Vstupnú surovinu je
potrebné na začiatku výrobného procesu rozvlákniť. Získané vlákna celulózy
sa ďalej čistia a upravujú podľa požadovaného produktu. V papierenskom
stroji sa zmes celulózy a vody odvodní,
zlisuje a na záver vysuší.

TIP
Niektoré firmy,
ktoré doteraz produkujú papier ručnou výrobou, robia aj exkurzie do svojich papierní
(
alebo
).
Vo všeobecnosti takmer polovica (42 %)
vyťaženého dreva putuje na výrobu papiera. Recykláciou jednej tony papiera sa
ušetrí asi 2 580 litrov ropy, 26 500 litrov
vody a 17 stromov. Dôsledné triedenie papierového odpadu je síce dôležité, ale
6

podstatné je zamyslieť sa aj nad opakovaným používaním niektorých papierových
obalov a produktov z papiera. Napríklad
obaly z vajíčok môžete skúsiť vrátiť predajcom, ktorí ich opäť použijú, alebo ich použiť, rovnako ako rolky z toaletného papiera, pri vlastnej tvorbe hračiek pre deti.
Spotreba papiera sa dá znížiť aj používaním bavlnených vreckoviek, kuchynských
utierok či obrúskov k prestieraniu namiesto papierových produktov. Dokonca v Japonsku si ľudia nosia so sebou malý bavlnený uteráčik, aby nemuseli používať papierové utierky na toaletách mimo domov.
Pri kúpe toaletného a kancelárskeho
papiera sa zamerajte najmä na 100 % recyklovaný papier. V bežných obchodných reťazcoch je možné kúpiť nebielený
toaletný papier balený po jednom kuse
v papieri alebo bez obalu. Tomu by sme
mali dať prednosť pred bieleným voňavým toaletným papierom, ktorý nemusí
byť z recyklovaného papiera. Pri bielení
sa navyše používajú chemikálie znečisťujúce životné prostredie a používané parfémy môžu škodiť aj zdraviu.
Potrebné dokumenty je vhodné tlačiť
obojstranne, avšak ak to nie je nutné,
netlačte ich vôbec – podľa zákona sa
napríklad elektronické faktúry môžu archivovať aj elektronicky. Ak sa pri tlači
stane chyba, papier „šmirák“ sa dá opätovne použiť napríklad na poznámky
a odkazy. Na balenie darčekov splní účel
aj recyklovaný papier alebo iný materiál,
ktorý s pekným doplnkom vyzerá niekedy
efektnejšie ako darčekový papier produkovaný vo veľkých množstvách. Kreativite sa medze jednoducho nekladú a dobrými nápadmi sa môžete inšpirovať na
internete. Darovať však môžete aj zážitky,
ktoré sú bez obalu.
Určite viete, že nákupné zoznamy
a recepty sa dajú písať do mobilu, kde
existujú aj aplikácie na synchronizáciu
s počítačom či zdieľanie s rodinou (napr.
Remeberthemilk, Evernote a pod.).
OBE CNÉ NOVINY / AUGUST 2021

TIP
Na schránku
si nalepte nálepku
„Nevhadzovať letáky“.
Väčšinou to naozaj
zaberá.
Aj keď radi otáčate stránky časopisov
alebo kníh, skúste niekedy uprednostniť
noviny a časopisy v elektronickej podobe. Za pokus stoja elektronické čítačky
s obrovským výberom kníh. Knihy, ktoré
stoja za to, sa dajú zohnať aj v bazáre či
antikvariáte, prípadne sa dajú zapožičať
z knižnice.
DO PAPIEROVÉHO ODPADU
PATRÍ

Do modrých zberných nádob patria
výrobky a obaly označené symbolmi:
PAP 20 – vlnitá lepenka
PAP 21 – hladká lepenka
PAP 22 – papier
papier, časopisy, noviny, zošity, kancelársky papier, letáky, katalógy, pohľadnice, listy, papierové tašky (nie
darčekové, lebo sú povoskované),
● lepenka a kartón,
● skartovaný papier,
● papierové krabičky a kartónové škatule (papierové lepiace pásky môžu ostať),
● obálky s plastovým okienkom (okienko neprekáža),
● papiere zopnuté kovovou spinkou
(malé množstvo spiniek neprekáža, lepšie
je ich však oddeliť a naložiť s nimi ako
s ostatnými kovmi).
●
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DO PAPIEROVÉHO ODPADU
NEPATRÍ

knihy – je lepšie dať im druhý život, to
znamená požičať/darovať/predať. Učebnice v poslednej fáze životnosti → školský
zber, nepoužiteľné knihy → zberný dvor,
● kompostovateľný „papier“ (mohol by
poškodiť recykláciu) → kompost alebo
zmesový komunálny odpad,
● mokrý papier (má sklon plesnivieť) →
kompost alebo zmesový komunálny
odpad,
● mastný a špinavý papier → zmesový
komunálny odpad alebo spálenie,
● povoskovaný papier (darčekový papier, darčekové tašky...) → zmesový
komunálny odpad,
● asfaltový a dechtový papier →
zberný dvor,
● termopapier (používa sa napríklad na
účtenky, je hladký a písmo na ňom často
vybledne) → zmesový komunálny odpad,
● použité, mastné alebo zašpinené
papierové vreckovky a servítky → zmesový komunálny odpad, kompost (okrem
mastných) alebo spálenie,
● polystyrén → žlté zberné nádoby
alebo zmesový komunálny odpad. Najlepšie je však odniesť polystyrén do
zberného dvora.
●

NÁPOJOVÉ KARTÓNY
Nápojové kartóny sa netriedia
jednotne. Ak sa triedia samostatne,
patria do oranžových nádob. Niekde sa triedia spoločne s kovmi
v nádobách červenej farby (farba
prislúchajúca kovom). Čoraz častejší je však zber v trojkombinácii,
a teda spoločne s kovmi a plastmi.

Nápojový kartón (ľudový názov tetrapak, v legislatíve sa používa označenie
kompozitný obal alebo viacvrstvový kombinovaný materiál) je obal určený na trvanlivé potraviny. Zloženie z niekoľkých
špeciﬁckých vrstiev umožňuje uchovanie
nápojov a potravín dlhú dobu bez pridávania konzervantov.

KAŽDÁ VRSTVA
NÁPOJOVÉHO KARTÓNU
MÁ SVOJU FUNKCIU:
70 % až 80 % papierová lepenka – hlavný obalový materiál,

●

20 % až 25 % polyetylén –
nepriepustný pre vodu i mikroorganizmy,

●

5 % hliník – chráni nápoje a
potraviny pred svetlom, kyslíkom
a baktériami.

stlačené. Ak obaly obsahujú plastový
vrchnák, je dobré ho uzatvoriť, aby nevytekal obsah.
DO NÁPOJOVÝCH KARTÓNOV
NEPATRÍ

● znečistené nápojové kartóny →
zmesový komunálny odpad,
● obaly znečistené nebezpečnými
látkami (od farieb, benzínu, lepidla,
olejov či sprejov) → zberný dvor,
● jednorazové poháre na nápoje „so
sebou“ („to go“) → zmesový komunálny odpad (POZOR: vrchnáčik →
plast),
● iné kombinované materiály →
zmesový komunálny odpad.

●

DO NÁPOJOVÝCH KARTÓNOV
PATRÍ

C/PAP 81 – papier
a lepenka/plasty
C/PAP 84 – papier
a lepenka/plasty/hliník

● prázdne a čisté obaly od mliečnych
výrobkov (mlieko, trvanlivá smotana na
šľahanie), džúsov, vína a iných nápojov
s dôrazom na minimalizáciu objemu

TIP
Mlieko kupujte
v mliečnych automatoch do vlastných
nádob (najlepšie sklenených fliaš). Džúsy
kupujte v skle alebo
si ovocie nechajte
odšťaviť do vlastných
nádob.

ZDROJ:

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

7
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OBECNÉ SLÁVNOSTI
SLÁVNOSTI MATKY BOŽEJ V TEPLIČKE NAD VÁHOM SA KONALI 14. A 15.
AUGUSTA 2021 NA NÁMESTÍ SV.
FLORIÁNA.
dôvodu pretrvávajúcej pandemickej
situácie sa počet hudobných, speváckych a tanečných skupín oproti minulým rokom výrazne znížil. Zastúpenie
mali miestne skupiny, rovnako sa to týkalo aj predajcov občerstvenia, kde
v stánkoch ponúkali nápoje a jedlo poľovníci, hasiči, majitelia pohostinstiev.
Hlavný program slávností otvorila dychová hudba Varínčanka v sobotu o 17. hodine. Na ľudovú nôtu zahrala Ferova
družina v doprovode sláčikových nástrojov, harmoniky a cimbalu. Večerné vystúpenie patrilo známej slovenskej skupine
AYA. Po hodinovom koncerte tento nestor rokových kapiel ukončil na pódiu
svoje vystúpenie najväčším hitom Malý
princ. Revivalová hudobná skupina Shock
band prezentovala vybrané skladby od
svetových a domácich autorov. Každoročne občianske združenie Turistický
štvorček pripravuje pre deti, ale i dospelých splavovanie loďkami po vodnom
toku Teplička. Tak tomu bolo aj v sobotu
v popoludňajších a večerných hodinách, keď po oboch stranách brehu
svietili malé svetielka umocňujúce
atmosféru horúceho letného večera.
Sviatok Nanebovzatia Panny Márie si
veriaci našej farnosti uctili na nedeľňajších svätých omšiach. Tradične do kostola na svätú omšu o 10.30 hod. prichádzali v slávnostnom sprievode kňazi
spolu s členmi Dobrovoľného hasičského zboru z našej obce a ich kolegami
z obce Mojš, členmi folklórnej skupiny
Straník a ďalšími veriacimi v krojoch.
Znelka slávnostných fanfár pri pozdvihovaní kalicha sa šírila chrámovou loďou z chóru nad hlavami veriacich. Po
skončení sv. omše ľudí vychádzajúcich
z kostola vítala dychová hudba, nechýbalo aj sladké pokušenie z miestnej
cukrárne. Popoludnie na Námestí sv.
Floriána patrilo najmenším. Zábavné
hudobno-animátorské vystúpenie pre
nich pripravili Pali a Pali, po nich vystúpili členovia folklórnej skupiny Straník
a seniori z tanečnej skupiny Babky
Šikulky s country tancami. Priaznivci skupiny Queen si prišli vypočuť nezabudnuteľné skladby v podaní našich skvelých hudobníkov na čele s vynikajúcim
spevákom Jankom Kukanom. Skupine
Queen show patril nedeľňajší večer,
ktorým sa ukončil tohtoročný hudobný
festival spevu a tanca v Tepličke nad
Váhom. Poďakovanie patrí celému organizačnému tímu slávností.

Z

8

Babky Šikulky s country tancami

Kostol hýril pestrými farbami veriacich v krojoch.

Queen show
OBE CNÉ NOVINY / AUGUST 2021
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KTO VČAS RÁNO VSTÁVA, TOHO PÁN
BOH POŽEHNÁVA – RANOSTAJI
MNOŽSTVO POREKADIEL NÁM NAHOVÁRA, ŽE VČASNÉ VSTÁVANIE JE
ZDRAVÉ. ČLOVEK SA VRAJ STÁVA ZDRAVÝM A BOHATÝM A K TOMU
AJ PEKNÝM. MNOHÍ VŠAK TVRDIA: JA SOM ČLOVEK NOCI. VSTÁVAŤ –
TO ZNAMENÁ VYPOČUŤ SI NEPRÍJEMNÝ ZVUK BUDÍKA, STUDENÚ
SPRCHU, MYSLIEŤ NA NEPRÍJEMNOSTI DŇA, K TOMU OBČAS AJ
NEVĽÚDNE POČASIE. JA TEDA NIE SOM ČLOVEK, KTORÝ RÁD VČASRÁNO VSTÁVA – HOVORÍME MNOHÍ.

Aľudia, čo máme ráno zlú náladu.

potom sa vydáme na cestu, my

Foto: unsplash, elena rabkina

A urobíme tým sebe, a niekedy i druhým, ten deň ťažký. A už treba len to,
aby nám ušiel pred nosom autobus
alebo aby chodci prešli cez zebru tak
pomaly, že nás zdržali, a už sú z nás
ľudia, ktorí druhým kazia celý deň. To
nemusí tak byť, vieme to.
Jestvujú aj tí druhí, ktorí sa zrejme
zobudia osprchovaní a s očistenými
zubami a ktorým hlas budíka znie ako
Beethovenova symfónia. Žiarivé oči, vtip
na ústach – existujú našťastie aj ľudia
slnečného svitu.
Ako kaplán v Pruskom som prežil
v roku 1995 ťažkú autonehodu, keď som
cestoval s mojím organistom Vladom na
polnočnú sv. omšu do Mikušoviec. Doteraz s úsmevom hovorím, že to bol zázrak a všetci anjeli a svätí boli v tom
momente s nami a hlavne dobrý Boh.
Keď páni policajti videli doslova šrot,
v ktorom sme prežili, tak nechápali.
Obidvaja sme boli deň po sv. spovedi
a v rozhovore s organistom Vladom mu
žartom hovorím, že Boh si nás mohol aj
zobrať, veď sme boli pripravení, ale asi
nám naznačuje, že ešte s nami ráta,
ešte má s nami plány. Bol to moment,

v ktorom som sa utvrdil, aby som bol
od rána s radosťou v srdci vďačný za
každý ďalší deň. Na druhé ráno mi
budík znel naozaj ako krásna symfónia,
ktorá začína nový deň, s radosťou som
stlačil kľučku na dverách, keď som
otváral dvere, lebo som sa tešil, že mám
ruky, kráčal s potešením po schodoch,
lebo som mal zdravé nohy, modlil sa
breviár a tešil sa, že Boh mi dal a zachoval oči... žil som vo vďačnosti za
nový život. A tento moment si často
pripomínam, hlavne hneď ráno, na začiatku každého nového dňa, aby som sa
pozeral na život z nadhľadu, z Božej perspektívy a hlavne s úsmevom a vďačnosťou.
Ale viac je tých, ktorí sú zrána mrzutí.
Vráťme sa ešte k nim. Zdá sa, že priam
priťahujú zlé počasie. Káva je buď príliš
riedka, alebo príliš horká, maslo príliš
tvrdé alebo primäkké, pohľad na veselých ľudí je im provokáciou, dobrá vôľa
nie je pre nich chytľavá, ale rozčuľujúca.
Tým sa nedá ničím vyhovieť. „Daj mi
práve ráno pokoj“ – počujeme z úst
našich blízkych, s ktorými sa zrážame
v rannom chaose. „Daj mi pokoj.“ Potom už sa to trochu topí časom. Časom
sa to upokojuje. My, čo máme zrána zlú

náladu, sa stávame z hodiny na hodinu
predsa len znesiteľnejšími.
Ale existujú aj takí, čo majú celodennú zlú náladu, s celodennou katastrofickou tvárou a pohľadom ako zlé
počasie. Už len ich prítomnosť vyvoláva
zlé svedomie. Cítia sa vždy ako obete,
oklamaní, nik ich neberie vážne alebo
ich berie príliš vážne, cítia sa pozorovaní alebo odsúvaní. S veľkou energiou
ošetrujú svoje rany, aby sa nezahojili.
Kazateľ a náboženský spisovateľ
Gerhard Engelsberger v úvahe na túto
tému necháva ironicky zaznieť slová
básnika Rudolfa Otta Wienera, ktorý
pozná takého človeka vo svojom okolí.
Každopádne sa vyzná v takých zle
naladených: „Bože, postav mu do cesty dieťa ...alebo chlapcov, ktorí sa hrajú s plechovkou futbal, alebo starú
Krullovú s reumou, alebo Kleinknechta,
toho dôchodcu, ktorý vypráva rád vtipy,
alebo rozkáž chromému, aby sa na svojom vozíčku s ním stretol, veď ho okolo
mestskej nemocnice, nakoniec na cintorín.
Bože, daj, aby ho okrikovali mŕtvi zo
svojich hrobov a keď aj to mu nič nehovorí, nech sa potkne. Bože, aspoň sa
potkne a nechaj toho hlupáka, aby zmúdrel, konečne raz padnúť na nos.“
Prajem vám, priatelia, deň s ľuďmi
v dobrej nálade. Je veľa príčin neklesať
na mysli. Prvým dôvodom k radosti je:
„Boh nie je ďaleko od nás, lebo v ňom
žijeme, hýbeme sa a sme.“ (porov. Sk
17, 27-28)
S pozdravom váš Pavol Špita

9
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ZO ŽIVOTA OBCE

OPAKOVANIE JE MATKOU MÚDROSTI
PREDSTAVTE SI, ŽE SA PRECHÁDZATE PO POĽNEJ CESTE. NIČ
VÁM NEBRÁNI VYCHUTNÁVAŤ SI DARY PRÍRODY, NEZAKOPÁVATE
O PRÁZDNE OBALY Z POCHUTÍN ČI MIKROTÉNOVÉ VRECKÁ. KEĎ
POTREBUJETE VYHODIŤ SVOJ ODPAD, NACHÁDZATE ČISTÉ STOJISKO
SEPAROVANÉHO ZBERU A NIČ VÁM NEBRÁNI V TOM, ABY STE DANÝ
ODPAD VYHODILI DO SPRÁVNEJ NÁDOBY.

Zvytrhnuté z príbehu zo severských

dá sa vám to nereálne alebo akoby

krajín? Správne, momentálne sa v našej
obci často stretávame s pravým opakom.
Aby sa však tento príbeh stal realitou aj
v Tepličke nad Váhom, pričiniť sa musíme
všetci.
Najčastejším a najviac diskutovaným
problémom v téme odpady sú preplnené
stojiská na separovaný zber. Takmer na
pravidelnom poriadku (alebo skôr neporiadku) ide o rovnaké stojiská. Je nemysliteľné, aby pri stojiskách na separovaný
odpad vznikali takéto situácie. Zrejme ani
opakované výzvy a edukácia týkajúca sa
vyriešenia situácie plných zberných nádob
nepomáha a problém neustále pretrváva.
Poďme si teda ešte raz pripomenúť, čo
robiť v prípade plného stojiska.
1. Ak donesiem odpad na stojisko separovaného zberu a daná komodita je plná,
vyhľadám najbližšie stojisko separovaného
zberu s voľnou kapacitou zbernej nádoby.
Odporúčame využiť na tento účel polo-

podzemné kontajnery umiestnené na križovatke ulíc Stará cesta a Do ulice; Sv.
Gorazda; Cintorínska; Školská, pretože
ich kapacita je oveľa väčšia a tým pádom
aj nižšia pravdepodobnosť preplnenia.
2. Následne kontaktujem (tel./e-mail)
pracovníka obecného úradu o naplnení
zbernej nádoby na predchádzajúcom stojisku.
Pracovníci obecného úradu 3x do
týždňa monitorujú naplnenosť zberných
nádob, čím sa snažia zamedziť preplneniu

KINO POD HOLÝM NEBOM
SOCIÁLNA KOMISIA V NAŠEJ OBCI
NEZASPALA NA VAVRÍNOCH A NAPLÁNOVALA STARONOVÉ LETNÉ
AKTIVITY V OBCI.

Lpočas letných horúcich večerov. Tak

nuku o detské rozprávky. Podrobné informácie o spomínaných akciách s dostatočným predstihom ste mali možnosť vidieť na oﬁciálnej webovej stránke, prípadne na FB stránke Tepličania.

stojísk. Ak sa tak predsa len stane, vždy
sa potrebná kapacita nájde na ďalšom stojisku.
Vďaka takémuto postupu máte nielen
dobrý pocit, že sa váš vyprodukovaný
odpad dostal na správne miesto a nie je
rozfúkaný po ulici, ale aj spoluobčanov
poteší pohľad na poriadok pri stojiskách
a môžu si tak lepšie vychutnávať prechádzky po dedine a prírode bez „estetického smogu“.
Kapacity aj personálne zastúpenie
z obce je zabezpečené, zodpovednosť
je už len na nás. Veríme, že toto opakovanie padne na úrodnú pôdu a každý uvedomelý občan sa postará o čistotu vo
svojom prostredí, v ktorom žije.
Martin Kukan, predseda
Komisia ochrany ŽP a verejného poriadku

Novinkou bola aj možnosť občerstvenia priamo na ihrisku. Ďakujeme všetkým
členom sociálnej komisie, ako aj dobrovoľníkom za prípravu nezabudnuteľných zážitkov a spoločne strávených chvíľ. Už teraz
sa tešíme na nový ročník Letného kina.
Mgr. Barbora Hreusová, predsedníčka
Komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva

etné kino v našej obci je už tradíciou

ako minulý rok, tak aj toto leto (júl, august) sme si mohli vychutnať kinohity na
našom plátne. Na futbalovom ihrisku sa
premietali každé dva týždne filmové
chuťovky podľa spoločnej dohody.
Tento rok sme nezabudli ani na našich najmenších a rozšírili sme našu po-
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ELEKTRICKÉ KOLOBEŽKY PREDSTAVUJÚ
BEZPEČNOSTNÉ RIZIKO

Nehody často vznikajú nedostatočným poznaním kolobežky a najmä brzdnej
dráhy. Ľudia na elektrických kolobežkách sú v mnohých prípadoch neohľaduplní voči chodcom aj voči ostatným účastníkom cestnej premávky.
Na miestnych komunikáciách, na chodníkoch sa stretávame s rýchlymi elektrickými
kolobežkami, ktoré dokážu ušetriť desiatky minút pri dochádzaní za prácou, pri návšteve
školy či za zábavou. Jazdia na nich deti, mládež i dospelí. Elektrická kolobežka okrem
času dokáže ušetriť aj peniaze za tankovanie. Je rýchla, pritom takmer nehlučná. Avšak
jazdou na elektrickej kolobežke nie všetci dokážu odhadnúť správnu brzdnú dráhu. Pri
strete s chodcom môžete elektrickou kolobežkou spôsobiť zranenie alebo v horšom
prípade aj smrť. Stávajú sa prípady, kedy neprimerane rýchlou jazdou na elektrickej
kolobežke môžete naraziť do práve idúceho auta. Jedným z opatrení na predchádzanie
nepríjemných udalostí je dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a používanie ochrannej prilby, ktorá chráni hlavne deti. Osoby jazdiace na elektrickej kolobežke po chodníku
sú povinné prispôsobiť svoju jazdu rýchlosti chôdze na chodníku.
Zvlášť v letných horúcich mesiacoch, kedy sa na uliciach pohybuje väčší počet ľudí,
by ste mali byť ohľaduplnejší.
OBE CNÉ NOVINY / AUGUST 2021

ON_TNV_02_2021_26_08_2021_FINAL_Sestava 1 10.12.21 10:44 Stránka 11

Z O Š K O LS K ÝC H LA V Í C

NETRADIČNÝ ŠKOLSKÝ ROK
2020/2021
ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 PATRIL K NAJŤAŽŠÍM, AKÉ SI PAMÄTÁME.
AJ NAPRIEK DIŠTANČNÉMU VZDELÁVANIU SME SA DOKÁZALI ZAPOJIŤ DO RÔZNYCH SÚŤAŽÍ A AKTIVÍT, V KTORÝCH SME BOLI ÚSPEŠNÍ.
ÚSPECHY NAŠICH
ŠIKOVNÝCH ŽIAKOV
ajviac úspechov dosiahla Tatiana Kolmanová, žiačka 9. A, ktorá sa stala
úspešnou riešiteľkou krajského kola Geograﬁckej olympiády, úspešnou riešiteľkou
okresného kola Olympiády v anglickom
jazyku a spolu s Ninou Sopčiakovou
a Jankou Kvašňovskou sa stali úspešnými riešiteľkami okresného kola Biblickej
olympiády. Úspech sme dosiahli aj
v okresnom kole Dejepisnej olympiády,
v ktorej sa stal úspešným riešiteľom
Michal Dubovický z 9. A. Vynikajúci výsledok sme získali aj vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí. Do krajského kola

N

postúpilo 20 prác a dve najúspešnejšie
(práce T. Kiššu a A. Kiššu) postúpili aj do
celoslovenského kola. V celoslovenskom
kole sa na 3. mieste umiestnila práca
Andreja Kiššu z 8. A. Na prvom stupni bojovali o titul Všetkovedko naši druháci,
tretiaci a štvrtáci. Hlavičky si potrápili
nad netradičnými úlohami a získali titul
Všetkovedko alebo Všetkovedkov učeň.
Najväčší úspech dosiahla Veronika
Chovancová, žiačka 2. ročníka, ktorá si
zmerala sily v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími a podarilo sa jej správne
odpovedať na všetky testové otázky, vďaka
čomu získala nielen titul Všetkovedko, ale
aj miesto v galérii slávy.

V Týždni módy sa žiaci poobliekali do rôznych
outﬁtov.

TÝŽDEŇ MÓDY
V NAŠEJ ŠKOLE

P v znamení módy. V pondelok sa žiaci

osledný májový týždeň sa niesol

Spoločná fotograﬁa pedagógov a žiakov 9. ročníka, ktorí odchádzajú na vysnívané stredné školy.

ZOZNÁMENIE SA S MICRO:BITMI
A OBČIANSKE ZDRUŽENIE AJ TY V IT U NÁS

V

ďaka úspechu v grantovej výzve sme
pre našu školu získali základnú sadu
20 kusov micro:bitov, teda programovateľných mikropočítačov. Realizáciou
tohto projektu chceme v našej škole rozvíjať informatické schopnosti žiakov tak, aby
digitálnym technológiám rozumeli a mohli
ich sami vytvárať. V novembri sa nám podarilo absolvovať online workshopy pre
žiakov druhého stupňa. Pracovali sme
v online prostredí a tešili sa z úspechov,
pretože sa nám na simulátore podarili
naše prvé programy. Po návrate žiakov
druhého stupňa na prezenčné vyučovanie
sme mohli micro:bit konečne chytiť do rúk
a začať ho programovať.
V júni sme využili ponuku občianskeho
združenia Aj Ty v IT a zorganizovali work-

shopy na podporu projektu ENTER pre
žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka. Žiaci
počas workshopu programovali micro:bit,
pripojili reproduktor a vyskúšali si prácu
s LED diódami a ich pripojením.

a zamestnanci školy stretli v pyžamách,
v utorok v XXL oblečení, v stredu hýrila
škola pestrými farbami, vo štvrtok sa
predviedli v pohodlných teplákoch a mikinách, no a piatok zavŕšili slávnostným
oblečením.
TEXT: Mgr. Natália Hogajová
FOTO:

archív ZŠ s MŠ TnV

Súťaž s cieľom upevňovať zásady správneho
separovania odpadu

ČLOVEČE, SEPARUJ!
To je názov súťaže, ktorú si pripravili členovia žiackej školskej rady v spolupráci
s pani učiteľkou Hodasovou. Cieľom súťaže bolo zábavnou a nenásilnou formou
naučiť žiakov 1. – 9. ročníka zásady správneho separovania odpadu. Tento pilotný ročník trval od začiatku do konca júna a úlohou triednych kolektívov bolo čo
najsvedomitejšie vyseparovať triedny odpad do separačných košov. Za ich snahu
im boli udelené body, pomocou ktorých sa mohli posúvať vpred na hernom pláne,
ktorý bol umiestnený na stene hlavnej chodby. Tri najúspešnejšie triedy boli na
konci súťaže odmenené zaujímavými cenami.
11
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AJ ZA BRÁNAMI MŠ VYKUKLO SLNIEČKO
PO ZLEPŠENÍ SA EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE SA V MARCI BRÁNA
MATERSKEJ ŠKOLY OTVORILA PRE VŠETKY DETI. SPOLOČNE SI TAK
MOHLI ZNOVU ZAČAŤ UŽÍVAŤ NEKONEČNÝ ČAS HIER, ZÁBAVY, AKTIVÍT
A NOVÝCH OBJAVOV, KTORÉ SI PANI UČITEĽKY PRE NICH PRIPRAVILI.
ANI V TÝCHTO ČASOCH SA NEZABUDLO NA VÝZNAMNÉ DNI, KTORÉ
DETI V MŠ ZAŽÍVAJÚ – DEŇ LESOV, DEŇ ZEME, DEŇ MATIEK, MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ ČI ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI.

Medzinárodný den detí v škôlke

V lese sa deti zahrali na malých bádateľov, pozorovateľov.

M „Mesiac lesov“. Deti sa zahrali na

esiac apríl sa nesie v znamení

malých bádateľov, skúmateľov a objavovali
čaro lesa. Čas strávený v lese pohladil detské očká aj ušká. Pri prechádzke po
lesnej cestičke si každé očko všimlo
mravčie cestičky, stopy zvierat, krásy stromov a lesných plodov. Vo vzduchu sa
niesol zvuk vtáčieho orchestra, ktorý
počulo nejedno detské uško.
„Naša Zem je guľatá, vo Vesmíre
planéta“, a preto je pre nás všetkých naša
matka zem veľmi dôležitá. Aj deti sa oboznamovali s „Dňom zeme“, ktorého dátum sa viaže na 22. 4. Deti si uvedomovali
a rozlišovali vhodné a nevhodné správanie
sa k prírode. V okolí MŠ usilovne ako
včeličky vyzbierali odpadky a tým pomáhajú chrániť našu zem.

„

ĽÚBIM KVETY, ĽÚBIM
VTÁČKY, BA AJ HRAČKU
MALIČKÚ.
LEŽ NAJVÄČŠMI
ZO VŠETKÉHO ĽÚBIM
SVOJU MAMIČKU.

Darčeky pre mamičky k ich sviatku
vali mamičkám darčeky, ktoré si pre nich
pripravili. Veríme, že aj takýto nezvyčajný
Deň matiek maminky potešil.
Mesiac jún je pre deti ten najlepší
mesiac v roku. V tomto mesiaci je ten najkrajší sviatok malých aj veľkých „Medzinárodný deň detí“. Od rána sa deti vo
svojich triedach hrali, zabávali a tancovali.
Úžasnú atmosféru a detské piesne bolo
počuť aj v okolí. Diskotéka pokračovala aj

„

Túto a aj iné básničky deti tento rok
mohli mamičkám zarecitovať len doma.
Kvôli pandémii sa „Deň matiek“ nemohol
konať ako obvykle. Maminky sme preto
nemohli pozvať medzi nás a pripraviť si pre
ne besiedku. Deti aj napriek tomu dali do
učenia sa básničiek a pesničiek všetky
svoje sily a s iskričkami v očiach odovzdá12

MDD – nezabudnuteľný škôlkarsky zážitok
OBE CNÉ NOVINY / AUGUST 2021

na dvore, kde okrem tanca a hudby deti
súťažili či hľadali poklad. Každé dieťa si
za tento deň zo svojej triedy odnieslo
diplom, darček a sladkú odmenu. MDD
je jednoducho nezabudnuteľný škôlkarsky
zážitok.
Ako každý rok, tak aj tento sme sa na
konci júna rozlúčili s našimi predškolákmi.
Brány MŠ opustilo 46 predškolákov, aby
sa z nich stali šikovní školáci. A my im
držíme prsty, aby sa im darilo.
Počas celého roka sa deti toho veľa naučili, spoznali, zabavili a zahrali
sa so svojimi kamarátmi. Materská škola
pokračovala, pre niektoré deti, až do 23.
júla. Po zatvorení svojich tried sa už znovu
teší na deti, ktoré v septembri privítajú
hračky, pastelky, stavebnice a svoje pani
učiteľky.
TEXT:
FOTO:

Mgr. Jana Ružbarská, učiteľka MŠ
archív MŠ

LETNÉ
PRÁZDNINY 2021
entrum voľného času ako

C každý rok pripravilo pre

deti a mládež aktivity počas
letných prázdnin. Mohli zažiť
dobrodružstvo s prázdninovým
autobusom, zabehnúť s kamarátmi Olympijský deň na bežeckej dráhe, prípadne zahrať
sa s novými priateľmi na školskom ihrisku alebo v telocvični. Ako to všetko dopadlo, sa
dočítate v nasledujúcom čísle
Obecných novín. Už teraz
sa môžete tešiť na príjemné
čítanie a spomínanie na leto.
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POSTREHY ZO ŽIVOTA ZŠ Ž. BOSNIAKOVEJ
PO UKONČENÍ ONLINE VZDELÁVANIA SA ŽIACI VEĽMI RÝCHLO AKLIMATIZOVALI A POSTUPNE NASTÚPILI DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ
VYUČOVANIE. TEŠILI SME SA, ŽE OPÄŤ PRACUJEME A UČÍME SA
NAPLNO.

Žvo „farebnom vláčiku“, kde sa snažili

iaci v školskom klube prežívali jazdu

formovať svoje správanie ku spolužiakom, trénovali motorické schopnosti,
kreatívnu tvorbu, upevňovali správne hygienické návyky, ale nezanedbávali aj
prípravu na vyučovanie.
Veľmi nás potešila návšteva z televízie
LUX. Fara TAXI je relácia zameraná pre
deti. Žiaci 3. A triedy sa stali výhercami
televízneho kvízu, ktorý sa zaoberá evan-

jelizáciou. Vdp. Andrej Kalamen objasnil
názov našej Základnej školy Žoﬁe Bosniakovej, ktorá spolu s manželom založila
nemocnicu, pomáhala chudobným, delila sa s nimi o chlieb a následne vyzval
deti, aby boli aj ony schopné podeliť sa
s ostatnými.
Školské kolo Hviezdoslavov Kubín a
jeho výhercovia zaujali svojimi ukážkami:
A. Tichá 8. A, K. Holešová 8. B,
V. Mäkká 5. A, A. Holešová 5. A.

Hotové výrobky boli posvätené pánom
dekanom.
Koniec apríla a začiatok mája sa však
niesol hlavne v duchu osláv našej patrónky
Žoﬁe Bosniakovej. Každá trieda si pripravila inú formu prezentácie z jej života. Trieda
1. A skladala puzzle – postrihané obrázky
so Žoﬁinou podobizňou, hrad Strečno,
poštovú známku Ž. Bosniakovej a ďalšie.
2. A vytvorila ﬁlm o jej živote. 3. A nás
oboznámila s históriou rodokmeňa
Bosniakovcov. 3. B vyrábala knižky s udalosťami z jej života. 4. A sa predviedla vo
vedomostnom kvíze nielen vedomosťami,
ale aj počítaním bodov.
O tom, že máme vynikajúcich žiakov,
svedčí aj ocenenie Otcom biskupom
našej žiačky Veroniky Milcovej. Jej obetavosť a prístup ku vzdelávaniu sú vzorom
pre mnohých spolužiakov.
Veľmi sme sa všetci tešili na oslavu
30. výročia vzniku našej Základnej školy
Žoﬁe Bosniakovej, ktorá sa uskutočnila
22. júna 2021, ale o tom sa dozviete
v budúcom čísle novín.
Kolektív učiteľov ZŠ Ž. Bosniakovej

Deň zeme – 22. apríl – sme si pripomenuli tvorbou plagátov a čistením okolia školy. Keďže je apríl
aj Mesiac lesov, tak si žiaci vysadili semienka stromčekov. Budú ich pozorovať, ako budú rásť.
Tiež besedovali o zvieratkách, o tom, aká je príroda dôležitá pre nás ľudí a prečo ju musíme chrániť.
Nezabudli sme spomenúť ani význam vody.
Deti sa usilovne pripravovali na
Veľkú noc tak, že tvorili veľkonočné
ozdoby, zajačikov a maľovali vajíčka.
Prváčikovia, pod vedením pani učiteľky, upiekli čučoriedkovú bublaninu,
a tým obohatili svoje učenie zážitkovou formou. Shakespearov deň sme
si pripomenuli ukážkami anglickej
poézie a prózy.

Máj je ružencový mesiac, a tak deti vyrábali ruže pre Pannu Máriu, ktoré potom
odovzdali v kostole. Na Deň matiek sme
tradične horlivo vyrábali darčeky pre naše
mamy, ktorými sme chceli vyjadriť vďaku
za to, čo pre nás mamičky robia.
Do celoslovenskej čitateľskej súťaže
Osmijanko sa zapojili žiaci, aby sa presvedčili, že čítanie je hra a nekonečná
zábava. Stali sa detektívmi, pátrali,
vymýšľali a spoločne vypracovávali zadané úlohy. Ale ani výtvarníci sa nedali zahanbiť a výtvarné práce s témou Histórie
hasičstva boli ocenené a žiačky 3. A T.
Čatlošová a S. Džuňová dostali krásne
darčeky, ktoré im prišli odovzdať predstavitelia hasičského zboru zo Žiliny.
Beseda s poľovníkom zaujala určite
všetky deti, lebo prišiel aj so svojím
psíkom Lakym a škrečkom. Tí od výmyslu
predvádzali rôzne kúsky.
Rok sv. Jozefa si žiaci 5. A pripomenuli
tvorbou krížikov – maľovali, lepili a spájali.

Ocenenie Veroniky Milcovej Otcom biskupom
Tomášom Galisom
Beseda s poľovníkom
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VÝSTAVA PRÁC ŠIKOVNÉ RUČIČKY
DETI ZÁUJMOVÉHO ÚTVARU ŠIKOVNÉ RUČIČKY CENTRA VOĽNÉHO
ČASU POČAS PREZENČNEJ VÝUČBY, KTORÁ SA ZAČALA V POLOVICI
MÁJA 2021, STIHLI VYTVORIŤ ZAUJÍMAVÉ VÝTVARNÉ DIELKA.
áujmový útvar vedie Mgr. Mária Pol- a uspokojenia. Deti si vyskúšajú zaujímajaková. Cieľom je umožniť deťom ak- vé výtvarné techniky, rozvíjajú fantáziu,
tívne rozvíjať vlastné schopnosti v kolektíve estetické cítenie, kreativitu. Práce detí:
kamarátov s rovnakými záľubami. Výtvar- Mačky, Vtáčiky a Účesy si verejnosť môže
nými činnosťami si deti osvojujú okolité pozrieť v priestoroch Športklubu.
Veríme, že deti pokračovali vo svojom
skutočnosti, hmotný svet a objasňujú si
súvislosti a vzťahy medzi ľuďmi a vecami. výtvarnom nadaní aj počas prázdninovej
Estetické vnímanie a tvorivá aktivita detí činnosti. V novom školskom roku im praje zameraná na vytváranie pocitu radosti jeme veľa tvorivých síl.

Z

Práce detí, kde vidieť zaujímavé výtvarné
techniky, rozvoj fantázie, estetického cítenia
a kreativity.

KNIŽNÉ NOVINKY POTEŠILI ČITATEĽOV
Obecná knižnica musela byť pre verejnosť dlhší čas zatvorená. So zlepšujúcou
sa situáciou sa opäť sprístupnila čitateľom a počas letných prázdnin bola knižnica
otvorená. Do jej priestorov zavítali nielen noví členovia, ale aj staronoví čitatelia.
Medzi knihami v regáloch našli novinky od vydavateľstiev Ikar, Slovart, Lindeni
a iných. Najviac ostali potešení, keď našli knižku, o ktorej počuli, ale ešte ju nečítali. Aby ste sa sami mohli presvedčiť o nových knižných tituloch, ponúkame aspoň
malú ukážku.

SPRÁVA O HLASOVANÍ

BÝVALÝ URBÁR, LESNÉ DRUŽSTVO DUBEŇ, KOMPOSESORÁT MINČOL
VYZVAL SVOJICH ČLENOV POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV O KOREŠPONDENČNOM SPÔSOBE ÚČASTI A HLASOVANIA NA ZČPS (ZHROMAŽDENIE ČLENOV POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV).
lasovanie sa týkalo jedinej otázky, či sú- a úprave hlasovacieho lístka. Okrem toho
hlasíte, aby sa do Stanov a Zmluvy bola zaslaná aj karta člena, na ktorej bol
o pozemkovom spoločenstve doplnil bod vyčíslený majetkový podiel, ako aj výmera
(pre každé pozemkové spoločenstvo zvlášť): podielu na spoločných nehnuteľnostiach.
Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zaVyplnený hlasovací lístok sa zaslal
sadnutia zhromaždenia formou korešpon- k dátumu 31. 5. 2021.
denčného hlasovania.
Návratné obálky s hlasovacími lístkaVýbor pripojil k pozvánke materiály, o kto- mi prichádzali na adresu PS poštou, narých malo zhromaždenie rokovať, hlasovacie chádzali sa v poštovej schránke PS a boli
lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvie- odovzdané aj osobne členom výboru.
dol dátum, do ktorého mala byť odoslaná
Výsledky hlasovania boli spracovánávratová obálka spolu s hlasovacím lístkom vané priebežne a ukončené 8. 6. 2021 –
vrátane poučenia o spôsobe hlasovania pozri tabuľku.

H

Celkový Hlasy
počet známych
hlasov členov
LD DUBEŇ
pozemkové
702,12 252,27
spoločenstvo
Bývalý urbár
pozemkové 1 161,97 398,62
spoločenstvo
Komposesorát
MINČOL
126,20

Hlasy
SPF*

Označené Uznášaniahlasy
schopnosť v %

ZA

PROTI ZDRŽAL
SA

449,85

165,07

65,434

160,87 0,19

4,01

763,35

278,26

69,806

270,98 1,78

5,5

69,46

55,04

44,18

1,02

0,8

* SPF – Slovenský pozemkový fond
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Celkovo sa z rozposlaných 887 ks hlasovacích lístkov navrátilo 530 ks za všetky
3 pozemkové spoločenstvá.
Veľmi si vážime, že také veľké percento
podielnikov sa zúčastnilo hlasovania, aby
aj v čase mimoriadnych opatrení sa mohli
podieľať na činnosti pozemkových spoločenstiev. Patrí vám veľké poďakovanie.
Evidenčné karty podielnika boli vypracované softvérom Proﬁevidencia, ktorá čerpá
a spracováva dáta len z listov vlastníctva
katastra nehnuteľností. Listy vlastníctva
sú zostavované na základe úradných listín,
kúpnopredajných zmlúv, dedičských rozhodnutí.
Výbor má záujem byť nápomocný pri riešení jednotlivých problémov vlastníkov tak,
aby si títo mohli svoje podiely usporiadať
napríklad obnovou dedičského konania.
Chceme vyzvať všetkých, ktorí nemajú prededené náležitosti, aby prejavili záujem o majetkovoprávne vysporiadanie. Výbor bude
nápomocný vo všetkých prípadoch nápravy,
koľko mu budú sily a prostriedky stačiť.
Problematiku sa budeme snažiť objasňovať
rôznymi formami, či už osobne, korešpondenčne, príspevkami na stránkach obce či
webovej stránke urbáru www.urbarteplicka.sk
a na telefónnom čísle 0910 676 770.
Ďakujeme za účasť na hlasovaní, za vaše
pripomienky a prajeme vám hlavne dobré
zdravie a pokoj v duši.
Ladislav Grinč, predseda
Výbor PS Teplička nad Váhom
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Š P O R T O V É O K I EN K O

V ŠĽAPAJACH SVOJHO OTCA
POČAS PREDĹŽENÉHO VÍKENDU 2. – 5. JÚLA 2021 SA NA PREŠOVSKOM
VELODRÓME USKUTOČNILI MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V DRÁHOVEJ
CYKLISTIKE MLÁDEŽE. NAŠU OBEC NA NICH REPREZENTOVAL
PÄTNÁSŤROČNÝ RICHARD RIŠKA, ČLEN KLUBU CK PEIC DOHŇANY.
najprestížnejšej disciplíne OlympijV
ské Omnium získal titul Majstra Slovenska v kategórii Kadeti.
V rámci ďalších disciplín pridal 2 striebra zo Stíhacích pretekov jednotlivcov
a z Vylučovacích pretekov.
Nadviazal tak na predchádzajúci víkend,
počas ktorého súťažil na 45. ročníku
Závodu Míru Nejmladších kadetov v Jevíčku (ČR), ktoré sa radia medzi najprestížnejšie etapové preteky tejto kategórie. Každoročne sa tu zíde výborná
konkurencia tímov z Dánska, Holandska,
Belgicka, Českej republiky, Rakúska,
Slovinska a ďalších krajín.
Richard obsadil 4. miesto v kráľovskej
etape a na jednu etapu sa mu podarilo
obliecť zelený dres Bodovacej súťaže.
Po piatich etapách obsadil 7. miesto
v celkovom hodnotení v konkurencii 144
pretekárov.

Blahoželáme ku krásnym výsledkom
a prajeme veľa šťastne najazdených kilometrov.
V dráhovej cyklistike mládeže na Majstrovstvách Slovenska v Prešove získal titul Majstra Slovenska v kategórii Kadeti, 2 striebra
zo Stíhacích pretekov jednotlivcov a z Vylučovacích pretekov.

V Bodovacej súťaži obliekol zelený dres
a obsadil 4. miesto v kráľovskej etape.

SILÁK PETER KUCHÁR
PATRÍ MEDZI SVETOVÚ ELITU SILNÝCH MUŽOV. MLADÝ SILÁK SA UŽ
V NOVEMBRI PREDSTAVÍ VO FLORIDSKEJ DAYTONA BEACH V KATEGÓRII DO 90 KG, KTOREJ VSTUPENKU VYBOJOVAL V SÚŤAŽI
WORLD´S STRONGEST MAN. IDE O HISTORICKY PRVÉ ZASTÚPENIE
SLOVENSKA V SPOMÍNANEJ SÚŤAŽI.

OBECNÉ

NOVINY
TEPLIČKY NAD VÁHOM

EURÓPSKY TÝŽDEŇ
MOBILITY 2021 (ETM)
Je hlavnou kampaňou Európskej komisie na popularizáciu a zvyšovanie
povedomia o udržateľnej mobilite
v mestách a v obciach. Kampaň je
všeobecne uznávaná ako hybná sila
smerom k udržateľnej doprave v Európe aj mimo nej. Podporuje zmenu
správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a inovatívnych,
zelených a inteligentných riešení v doprave. Hlavné podujatie, ktoré sa bude konať od 16. do 22. septembra
2021, vyvrcholí stále populárnejším
„Dňom bez áut“.

Sdia (SAŽP), rezortná inštitúcia Minis-

lovenská agentúra životného prostre-

terstva životného prostredia Slovenskej
republiky, na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ
MOBILITY (ETM) na národnej úrovni.
ETM prebieha každý rok od 16. do
22. septembra a umožňuje mestám či
obciam vyskúšať si alternatívy trvalo
udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby
dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu
ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.
Tohtoročná téma EURÓPSKEHO
TÝŽDŇA MOBILITY je „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“. Výber témy
vzdáva hold ťažkostiam, ktoré Európa
a svet pociťovali počas pandémie
COVID-19. Zároveň nám dáva príležitosť
zamyslieť sa nad príležitosťami na zmeny
vyplývajúce z tejto bezprecedentnej zdravotnej krízy v Európe.
Kampaň je prioritne zameraná na
vplyv mobility, znečistenia ovzdušia
a hluku na duševné a fyzické zdravie,
na najnovšie trendy týkajúce sa bezpečnosti dopravy a na reakciu samospráv
na pandémiu COVID-19 so zameraním
na jej pozitíva v oblasti mestskej mobility
a na význam obnovenia dôvery vo verejnú dopravu.
Kampaň sa teraz snaží motivovať
všetkých bývalých a budúcich účastníkov,
aby sa zapojili do 20. jubilejného ročníka
EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY
pod tohtoročným sloganom „Buďme
zdraví, cestujme ekologicky“.
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