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Milí spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a prázdniny sa
skončili. Školské brány sa otvárajú
a pozývajú školákov späť do školských
lavíc. Niektorí smútia za letom, iní sa
tešia na známe tváre svojich spolužiakov, kamarátov, učiteľov. No s každým začiatkom prichádzajú aj zmeny
a nové veci.
Prvýkrát po dlhoročnom pôsobení riaditeľky školy Mgr. Štefánie Marfiakovej
privítame na pôde Základnej školy
s materskou školou v Tepličke nad Váhom novozvolenú pani riaditeľku. Je
ňou pani Mgr. Eva Jelšíková.
Aj touto cestou by som sa chcel bývalej pani riaditeľke Mgr. Štefánii Marfiakovej, ktorá strávila v Základnej škole s materskou školou v Tepličke nad
Váhom dlhé roky svojho profesionálneho života, srdečne poďakovať za jej
prácu. Jej rukami prešlo množstvo našich detí a jej práca navždy zasiahla
do života obce. Zostane tak v pamäti
nielen svojich žiakov, ale aj rodičov,
občanov Tepličky nad Váhom i svojich
kolegov. Do zaslúženého dôchodku
jej želám veľa zdravia, životnej energie, ktorou vždy bohato oplývala a veľa
osobného šťastia.
Rád by som zároveň poprial novej pani
riaditeľke veľa úspechov a elánu do
práce.
S každou zmenou na poste v práci prichádzajú celkom prirodzené obavy.
Zažil to azda každý z nás. Či už na pozícii zamestnanca, alebo vedúceho.

Vtedy bolo pre mňa najdôležitejšie
oprieť sa o dôveru vás – občanov, no
aj tých najbližších kolegov – spolupracovníkov na obecnom úrade, ako aj
poslancov.

obcí Nededza a TepliÏka nad Váhom 2019 I VII. roÏník

Bez pochopenia, spolupráce, otvoreného dialógu, no najmä dôvery by posun
k novým veciam, dosiahnutie úspešného zavŕšenia mnohých projektov nebol
možný.
Je dôležité si uvedomiť, že len keď budeme súdržní a schopní chápať vzájomné dôvody či potreby jeden druhého, pôjdeme skutočne dopredu a veci
budú fungovať. Keď pochopíme, že sa
navzájom potrebujeme, naučíme naše
deti to najvzácnejšie – úcte voči sebe.

13. 10. 2019
štart o 14:00 hod.
Traņ: z Nededze ihrisko smer TepliĐka v dĮžke 4 km
Štartovné: DievĐatá z Nededze a TepliĐky – 1€ a dievĐatá z okolia – 2 €
Prihlasovanie na tel. Đísle
0903 496 588 – Barbora Hreusová
alebo 0903 565 474 – Silvia Àungelová
cez facebook, alebo 30 min. pred štartom.
ZaĐíname kategóriou pre deti. Každá si odnesie darĐek.

Z vlastnej profesijnej skúsenosti by
som rád zaželal novej pani riaditeľke
Mgr. Eve Jelšíkovej príjemné pracovné
prostredie, ktoré určite v našom učiteľskom zbore nájde, ako aj chápavých
a trpezlivých rodičov, lebo azda najdôležitejšia práca je práve tá, v ktorej sa
venujeme našim deťom. A o tie nám
ide najviac. Pre ne pracujeme, budujeme, tvoríme...
No nezabúdajme, že hlavne vychovávame. A každé naše slovo, poznámka
či skutok sa do nich vrýva ako pečať,
ktorú si budú nosiť celý život.
Želám našim deťom úspešný štart
do nového školského roka a som rád
a trochu aj hrdý, že si žiaci môžu plniť
školské povinnosti v stále sa rozrastajúcom modernom školskom areáli.

Sám si živo pamätám svoj nástup do
funkcie starostu obce.

Viliam Mrázik
starosta Tepličky nad Váhom

NAJBLIŽŠIE PRIPRAVOVANÉ AKCIE V OBCI
13. 10. 2019

Jesenný beh žien

16. 11. 2019

Svätomartinský jarmok

1. 12., 8. 12., 15. 12., 22. 12.

Vianočný punč na Nám. sv. Floriána

6. 12. 2019

Stretnutie so sv. Mikulášom a rozsvietenie
vianočného stromčeka

26. 12. 2019

Vianočný koncert
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Jesenný beh

ženy

Príhovor starostu

Oznamujeme občanom, že sa uskutoční
zber objemného odpadu do veľkokapacitných kontajnerov. Zber sa uskutoční
vždy od 10:00 do 17:00 hod.
Termín

Stojisko

16. 9.
2019

Poľnohospodárska ulica
a Na Bystrine

17. 9.
2019

Na Rybník a Na Záhumní

18. 9.
2019

Do Ulice so Starou cestou
a Na Močiar

19. 9.
2019

Školská – pri pošte,
Fatranská – pri Motoreste

20. 9.
2019

Nám. M. R. Štefánika
a Na Prosnisko

23. 9.
2019

A. Hlinku
so Záhradkárskou
a Na Španicu

Nové tváre obecného zastupite¾stva

ZÁŽITKY Z DETSTVA OVPLYVNILI JEHO BUDÚCNOSŤ
Predstavujeme vám ďalšiu novú tvár obecného zastupiteľstva, ktorého si občania zvolili spomedzi kandidátov na poslanca
v roku 2018. Predseda Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku – Mgr. Martin Kukan.

P

ríroda ma fascinovala od útleho
detstva, kedy som vďaka rodičom
zakúsil bezprostredný kontakt s horami
a vidiekom. Hoci som sa narodil v Tepličke nad Váhom, veľa času som trávil v Čičmanoch, odkiaľ pochádza môj
otec. Doteraz si pamätám na stáda kráv,
na ktoré sme sa chodili ako malí chlapci
zavčas rána s úžasom pozerať. Možno aj
tieto zážitky ovplyvnili moje rozhodnutie
začať s chovom oviec už počas strednej
školy, kedy moji spolužiaci práve investovali do prvých motoriek či áut. Láska
k prírode ma doviedla na vysokú školu
do Bratislavy, kde som vyštudoval odbor Geografia a geoinformatika. Keďže
sa mi farma medzitým rozrástla, rozhodnutie vrátiť sa späť do rodného kraja
bolo takmer jasné. Po krásnych študentských časoch som sa zamestnal na Železniciach Slovenskej republiky ako technik, kde pôsobím dodnes.
Svoju vysokoškolskú cestu som zavŕšil
nielen nástupom do zamestnania, ale aj
vstupom do manželstva. Moja manželka Lucka je mojou veľkou a nenahraditeľnou oporou v každej oblasti, ktorej sa
venujem. Naše spoločné záujmy sa stretávajú aj v záujme o verejné veci. Ako členka kultúrnej komisie sa venuje organizácii
kultúrnych podujatí v obci.
Ak náhodou nesedím v kancelárii ani
v traktore, pravdepodobne ma nájdete za
bicími. S bratom a kamarátmi sme už na

strednej škole pochopili, že skvelá partia kamarátov, ktorých spája náklonnosť
k hudbe, je ako vietor v plachtách. Veľmi si vážim, že nám tento entuziazmus
ani po rokoch neopadol a priam, naopak,
naša kapela Queenshow rezonuje aj za
hranicami. Možno ste sa aj vy boli vyskákať na Námestí sv. Floriána počas Obecných slávností, kde sme dostali príležitosť účinkovať.
Mnohí ľudia sa ma pýtajú, prečo som sa
rozhodol prijať výzvu kandidatúry na
poslanca. Mojou motiváciou bolo hlavne
„nehejtovať“ a zalamovať ruky nad súčasným stavom, ale prispieť svojím kúskom
schopností k lepšiemu. Hovorím si, že ak
každý urobí aspoň minimum pre svoje
okolie, bude sa nám všetkým lepšie žiť
na celej planéte.
S Komisiou ochrany životného prostredia a verejného poriadku sa snažíme robiť osvetu v triedení odpadu a recyklácii,
predchádzaní deficitu vody v krajine,
spaľovaní nevhodných materiálov a iného. Trashchallenge výzva, ktorú sa nám
podarilo zorganizovať v apríli ako symbol Dňa Zeme, mala za cieľ okrem vyzbierania odpadkov dobrovoľnou skupinou našich občanov pri ceste na Straník
aj upozorniť na obrovské množstvo odpadu, ktoré produkujeme a následne sa,
žiaľ, hromadí v našej krajine. Pridanou
hodnotou akcie bolo stretnutie a bližšie
spoznanie sa ľudí z obce. Akcia podľa

Mgr. Martin Kukan

Voľný čas trávi s manželkou Luckou na turistike
po Slovensku.

Zážitky z detstva ovplyvnili založenie farmy.

odozvy zúčastnených skončila na výbornú. Nás to posúva dopredu. Je to beh na
dlhú trať a na konci je cieľ – zlepšenie životného prostredia v obci.
Verím, že svoju úlohu v obecnom zastupiteľstve splním tak, že budem pyšný na
svoj výkon nielen ja sám, ale aj občania,
ktorí mi dali svoju dôveru.

Člen kapely Queenshow, bicie

Text: Mgr. Martin Kukan
Foto: archív rodiny Kukanovej
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Rozhovor

ZÁSTUPKYŇA STAROSTU OBCE
Deň 6. december 2018 sa zapísal do histórie našej obce ako deň, kedy sa konalo
ustanovujúce obecné zastupiteľstvo. V tento deň slávnostne zložila sľub nielen
ako novozvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva, ale bola aj oficiálne
vymenovaná za zástupkyňu starostu obce.
1. Prijať funkciu zástupkyne starostu
určite nebolo jednoduchým rozhodovaním. Čo Vás presvedčilo?
Máte pravdu, nebolo to jednoduché. Prijala som ju ako novú výzvu v mojom pracovnom živote, i keď v prvom momente
ma ponuka od pána starostu zaskočila.
2. Aké sú Vaše pracovné povinnosti vo
funkcii?
Konkrétnejší obraz o mojich kompetenciách a pracovných povinnostiach získavam postupne. V prvom rade ide o zastupovanie starostu počas jeho neprítomnosti. Ďalej zabezpečovanie plnenia úloh
prijatých na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a ich kontrola; úlohy v oblasti
bezpečnosti pri práci; spolupráca pri realizovaní rozvojových aktivít v obci; riešenie problémov, s ktorými sa na úrad obracajú občania.
3. Spomenuli ste aj riešenie problémov.
S akými problémami sa na Vás môžu
občania obrátiť?
Občania môžu prísť na úrad s problémami, na riešenie ktorých má obec kompetencie. Snažíme sa pomôcť pri riešení rôznych situácií, ktoré život prináša – vybavujeme sťažnosti na porušovanie platných
všeobecne záväzných nariadení obce, po-

máhame pri urovnávaní susedských sporov. Potešilo by ma, keby sme dostávali
viac motivačných podnetov od občanov,
aby prichádzali za nami s nápadmi, ako
zlepšiť život a životné prostredie v obci.
4. Ako sa Vám darí skĺbiť funkciu zástupkyne starostu s pracovnými povinnosťami v súkromnej sfére?
Ešte pred nástupom do funkcie som si
túto otázku musela premyslieť a tiež prekonzultovať s mojimi spoločníkmi. Do
firmy sme prijali novú pracovnú silu,
časť mojej práce sa presunula na ňu. Tým
sa mi vytvoril časový priestor pre výkon
funkcie zástupkyne starostu.
5. Mandát poslankyne obecného zastupiteľstva ste získali už trikrát, čo
bolo pre Vás motiváciou?
O mandát poslankyne obecného zastupiteľstva som sa uchádzala trikrát a trikrát som dostala dôveru obyvateľov našej obce, čo si veľmi vážim. Motiváciou
kandidovať bol pre mňa záujem posunúť život v obci k lepšiemu vo vzájomnej spolupráci so skupinou ľudí – zvolených poslancov, ktorí sa riadia tým istým
zámerom. Už v prvom volebnom období zastupiteľstvo pracovalo ako jeden tím,
nikto sa nehral na stranícke tričká. Pokiaľ

Ing. Anna Hudeková, zástupkyňa starostu
obce, predsedníčka Komisie finančnej stratégie
a správy obecného majetku, poslankyňa
obecného zastupiteľstva

išlo o dobrú vec, vždy sme si vedeli otázky prediskutovať, vysvetliť a zjednotiť sa
v zásadných veciach, v tom, akým smerom by sa mal uberať rozvoj našej obce.
Myslím si, že výsledky práce potvrdzujú moje slová. A tiež silné mandáty, ktoré
sme dostali aj v nasledujúcich volebných
obdobiach. Beriem to ako prejav ocenenia našej práce zo strany občanov, ale zároveň aj ako niečo veľmi zaväzujúce.
6. Ste predsedníčkou Komisie finančnej stratégie a správy obecného majetku. Podľa názvu sa zaoberáte iba
otázkami financií obecného úradu.
Môžete nám to, prosím, priblížiť?
Komisia sa zaoberá sledovaním a vyhodnocovaním efektívnosti vynakladania
rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých kapitol. Cieľom je, aby použitie finančných prostriedkov prinieslo čo
najväčší efekt pri uspokojovaní potrieb
občanov a skvalitňovaní života v obci po
stránke občianskej vybavenosti a služieb.
7. Máte čas aj na svoje hobby pri
všetkých pracovných povinnostiach?
Toho času mi veľa nezostáva, ale určite sa
nejaký nájde. Od detstva mám silný vzťah
k prírode, venovala som sa turistike, lyžovaniu a v poslednej dobe si rada vyjdem
na bicykli. V prírode nachádzam oddych, uvoľnenie a zdroj síl do ďalšej práce.
A v neposlednom rade je to čas strávený
s ľuďmi, ktorí mi „dobíjajú“ baterky. Neodmietam ani kultúru. Mojím obľúbeným
je Slovenské komorné divadlo v Martine,
navštevujem príležitostne rôzne koncerty organizované v Žiline v Dome umenia
Fatra alebo v Dome odborov. Sem-tam si
zájdem za kultúrou aj niekde ďalej. Rada
siahnem tiež po dobrej knihe.

V prírode „dobíja“ baterky do ďalšej práce.
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Text: Ing. Viera Majerčíková
Foto: archív rodiny Hudekovej

Obecný úrad informuje

AJ TEPLIČANIA SKRÁŠLILI „BERNOLÁČKU“ V ŽILINE
Je veľmi chvályhodné, že medzi našimi občanmi sú ľudia, ktorým záleží na svojom okolí. Na revitalizácii zastávky na
Bernolákovej ulici v Žiline sa podieľali aj naši rodáci.

V pracovnom nasadení

Z

astávka na Bernolákovej ulici v Žiline, ktorou dennodenne prejdú stovky
cestujúcich, má nový šat. Projekt trval dva
roky a organizovalo ho Gymnázium Hlinská 29 v Žiline pod vedením RNDr. Kataríny Laštíkovej spolu s jej tímom Bernoláčka. Do spolupráce bola prizvaná aj

Pred realizáciou

Súkromná stredná umelecká škola, ktorú
navštevuje Viliam Mrázik. Viliam Mrázik
sa aj so svojimi spolužiakmi vo veľkej miere
podieľali na návrhu a aj na finálnej kresbe.
A aj keď sme sa stretli s neprajníkmi, ktorí nám jednu stranu už namaľovanej zastávky znehodnotili sprejom, nás to neod-

radilo. Znehodnotenú maľbu sme opravili
a namaľovali aj druhú stranu zastávky. Dúfame, že si budeme môcť spolu s vami výsledok práce užívať čo najdlhšie. Všetkým,
ktorí nám držali palce, ďakujeme!
Text a foto: Tím Bernoláčka

Po realizácii
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Obecný úrad informuje

DETSKÉ OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Žiaci druhého stupňa ZŠ s MŠ a ZŠ ŽB (ďalej len „základných škôl“) sa 4. júna na obecnom úrade zúčastnili zasadnutia
Detského obecného zastupiteľstva, počas ktorého predkladali svoje návrhy a pripomienky.

Žiaci druhého stupňa základných škôl na Detskom obecnom zastupiteľstve

Z

asadnutie Detského obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce
Ing. Viliam Mrázik, ktorý privítal žiakov
a ich učiteľov.
Oboznámil ich s programom a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva.
Nasledovala voľba detskej návrhovej komisie, overovateľov zápisnice i určenie
zapisovateľky.

Pán starosta informuje „poslancov“
o prebiehajúcich investičných projektoch.
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Vo svojom príhovore starosta obce vyjadril spokojnosť s prejaveným záujmom
zo strany žiakov o riešenie vecí verejných, o čom svedčí návšteva žiakov nielen pri príležitosti MDD, ale aj návštevy úradu pri iných príležitostiach, napríklad v rámci občianskej výchovy. Spomenul nedávne významné výročie obce
– 750 rokov od jej založenia, vyzdvihol
osobnosť Žofie Bosniakovej v súvislosti so 410. výročím jej narodenia a odkaz pre súčasnú generáciu. Vyzval žiakov
na zvýšenie starostlivosti o svoje prostredie, na čistotu okolia, aby upozorňovali svojich kamarátov, ak vidia, že niekto
znečisťuje verejné priestranstvo odpadkami. Veľmi ho potešila účasť rodičov
i niektorých žiakov na spoločnej brigáde školského areálu. Navrhol žiakom
častejšie návštevy seniorov v Domove
pokoja Žofie Bosniakovej. Tieto návštevy vedia starších ľudí veľmi potešiť.
Informoval ich o čerpaní fondov EÚ
a dotácií z predchádzajúceho programového obdobia aj o prebiehajúcich investičných projektoch.
Žiakov zaujímala otázka financovania
obce, odkiaľ obec získava zdroje na všetky aktivity, ktoré sa v obci realizujú.
V bode „Návrhy a pripomienky detských

poslancov“ dostali žiaci priestor na kladenie rôznych otázok, predkladali
návrhy a pripomienky na budovanie
outdoorových ihrísk, budovanie ciest,
infraštruktúry, úpravu námestia, osadenie knihobúdky, opravu hojdačiek,
výsadbu zelene v školskom areáli, výsadbu stromčekov pri železnici a pod.
Upozornili na odpadky (fľaše, obaly),
ktoré namiesto smetných nádob končia
za plotmi záhrad. Zaznela požiadavka
na rozšírenie tanečnej školy Ferka Špániho či rekonštrukciu sociálneho zázemia vrátane spŕch v objekte telocvične.
Zarezonovala požiadavka na inštaláciu solárnych panelov a ich umiestnenie
na autobusových zastávkach. Žiaci mali
záujem tiež o budovanie cyklochodníkov a nových cyklotrás v rámci územia
obce a jej blízkeho okolia.
Obaja pedagógovia sa poďakovali za pozvanie na Detské obecné zastupiteľstvo,
vyzdvihli nielen prínos takéhoto stretnutia, ale aj celkovú súdržnosť ľudí a príjemnú atmosféru v obci. K tejto atmosfére prispieva i posolstvo, ktoré zanechala
Žofia Bosniaková.
Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: archív obce

Zo života obce

PODEĽME SA 2019
To, že sa vieme podeliť, sme dokázali svojou nezištnou pomocou a hojnou účasťou.

Ľ

udia prichádzali od siedmej hodiny rána až do popoludňajších hodín.
Väčšinou prišli, aby čo-to okúsili z bohatej
ponuky, vypili si čaj či kávičku, ochutnali
niektorú z polievok. Niektorí sa zastavili
len tak, na kus reči.
Ochotné ženy sa opäť postarali o bohatú
ponuku všakovakých dobrôt. Za ich námahu im patrí veľká vďaka.

Taktiež obecnému úradu patrí poďakovanie za ústretovosť pri zabezpečení technického zázemia, podnikateľom za sponzorstvo. Uznanie si zaslúžia tí, ktorí si našli čas,
prišli sa občerstviť a svojím dobrovoľným
príspevkom sa pričinili o to, že sa vyzbieralo štedrých 1 060 eur.
Text a foto: Soňa Miháliková

Ľudia si pochutnávali na rôznych dobrotách
a chutných polievkach.

DEŇ MATIEK
Druhá májová nedeľa tradične patrí všetkým mamám, starým mamám a babkám na celom Slovensku. Naša obec si uctila
Deň matiek v priestoroch Športklubu.
vodné slovo patrilo moderátorovi
akcie p. Nádanymu. Na začiatku privítal starostu obce Viliama Mrázika, predsedu Komisie kultúry a spoločenských
organizácií Pavla Verčíka, aby v mene
všetkých detí poďakovali mamám, starým
mamám, babkám za život a lásku, pohladenie, objatie a aj úsmev na ich tvárach.
Deti zo základných škôl a záujmových
krúžkov si pripravili pre svoje mamy
malé prekvapenie. Niektoré svojím prednesom, hrou na hudobných nástrojoch,
ale aj tancom pohladilo nejedno srdce
či mamám vykotúľalo slzu z oka. Všetky
zúčastnené dámy spečatili svoju prítomnosť podpisom do Pamätnej knihy. Každá mama si prevzala z rúk starostu krásnu ružu a predseda kultúrnej komisie
pridal aj sladký darček.

Ú

Všetky prítomné mamy, babky, staré mamy boli obdarované starostom obce
a predsedom kultúrnej komisie.

Text a foto: Ing. Viera Majerčíková

PRIVÍTANIE NAŠICH NAJMENŠÍCH
Komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva privítala najmenších občanov. Slávnostné privítanie sa uskutočnilo
v priestoroch obecného domu za prítomnosti starostu obce a členov sociálnej komisie.

S

tarosta sa úvodným slovom prihovoril všetkým prítomným pozvaným
hosťom a hlavne najmenším a najmilším
občanom. Ľudmila Kadašiová, riaditeľka
zariadenia pre seniorov a denného stacionára Domova pokoja Žofie Bosniakovej zarecitovala veľavravnú báseň, ktorá
rozcítila každé rodičovské srdce. Pozvanie prijalo 28 detičiek, z toho 16 chlapcov
a 12 dievčat, ktoré boli narodené od 6. 9.
2018 do 10. 5. 2019.
Každá mamička prijala z rúk starostu obce
krásnu ružu. Rodičia si mohli svoju ratolesť odfotiť v kolíske, ktorá bola určená na
tento krásny životný okamih a podpísa-

Pozvaní rodičia so svojimi ratolesťami

ním sa do Pamätnej knihy spečatili svoju prítomnosť. Z rúk členiek sociálnej komisie rodičia dostali Pamätný list, obecný
príspevok a aj malý darček, ktoré potešili.

Pamiatka na slávnostné privítanie najmenších
občanov od starostu obce a členov sociálnej
komisie

Text: Mgr. Barbora Hreusová
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková
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DEŇ, KEDY DOSPELÝM VLÁDNU DETI
Kriky z telocvične nemusia vyslovene znamenať, že sa práve odohráva dôležitý zápas. Dôkazom toho bol štvrtok, 30. máj,
kedy sa predsa len o niečo hralo. Ako už dátum našepkáva, našu telocvičňu zaplavila masa deťúreniec, ktoré právom
prišli osláviť svoj Deň detí.

T

í dobrodružnejší si aj zasúťažili v malých disciplínach, ako bolo
chodenie vo vreci, hádzanie či triafanie
do terča. Šťastné výkriky z výhry prelínal zvuk šušťania obalov z cukríkov, ktoré si deti nedočkavo otvárali za každým
úspešným úlovkom. Prerušil ich len povel organizátorov, aby sa premiestnili ku
športovo oblečeným mládencom chystajúcim prekvapenie v podobe záchranárskych lanoviek. Ukážky zlaňovania a poskytnutia prvej pomoci v horách si okrem
úžasu na detských tvárach vyslúžili aj
uznanie za náučnú vsuvku zo strany rodičov. Nejeden z nás by sa pokojne s deťmi

Deti v telocvični súťažili v rôznych disciplínach.

vymenil a vyskúšal adrenalínové zlaňovanie na vlastnej koži. Dobrá nálada,
ktorá sa niesla areálom, len potvrdzovala,
že zábavu nemôže narušiť ani taký neistý
faktor, akým je počasie. Celú túto parádu
pre naše detičky zorganizovala kultúrna
komisia v Tepličke nad Váhom, ktorá by
touto cestou chcela poďakovať členom
Horskej služby Malá Fatra a pani učiteľkám z materskej školy za spoluprácu. Už
teraz sa tešíme na budúci rok, kedy nám
snáď slniečko pomôže vytiahnuť malých
obyvateľov na aktivity do prírody.
Text: Mgr. Lucia Kukanová
Foto: Oliver Kozinka

Pomoc na vlastnej koži si vyskúšali aj malí záchranári.

LETNÉ KINO POD HVIEZDAMI
Za čias našich rodičov, starých rodičov sa premietali filmy pod holým nebom, tzv. letné kino. Komisia sociálnych vecí,
rodiny a zdravotníctva pripravila pre návštevníkov akcie v areáli Materského centra Rybička dva celovečerné filmy.

D

ňa 20. júla a 10. augusta o 20.30 hod.
sme zrealizovali premietanie filmov
„ako kedysi“. Priamo pod hviezdami sme
si rozložili plátno a vychutnali si príjemný večer. Všetko sa to odohralo v priestoroch detského ihriska Rybička. Na prvom stretnutí sme si pozreli oscarový film
s Lady Gaga s názvom Zrodila sa hviezda
a na prianie divákov sme druhý film zvolili
Bohemian Rapsody o skupine Queen.
Na druhom stretnutí nás síce vyrušil silný dážď, ale nás to neodradilo a presunuli sme sa do priestorov centra a pozerali
film vo vnútri.
Chceli by sme zrealizovať ešte jedno premietanie do konca prázdnin, na ktoré
všetkých filmových fanúšikov srdečne pozývame. V septembri nás čaká tiež rozlúč-
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Návštevníci si pozerali film „Zrodila sa hviezda“ pod holým nebom v areáli MC Rybička
v Tepličke nad Váhom.

ka s letom, kde spojíme premietanie filmov
s prekvapením, o ktorom sa včas dozviete.

Text a foto: Mgr. Barbora Hreusová

Zo života obce

FOLKLÓRNA SPEVÁCKA SKUPINA STRANÍK OSLAVOVALA 25. VÝROČIE
SVOJHO ZALOŽENIA
Členovia folklórnej skupiny Straník spolu s priateľmi folklóru a zakladajúcimi členmi sa zišli 28. júna 2019 v obecnom
dome, aby si pripomenuli 25. výročie svojho založenia.

V

edúca skupiny Ľudmila Gulášová srdečne privítala všetkých prítomných
a hostí, ktorí prišli pozdraviť skupinu
nadšencov folklóru, povzbudiť ich v pokračovaní a šírení kultúrneho dedičstva
v obci a v ich úsilí pripomínať mladšej
generácii zvyky a tradície. Vyjadrila nádej, že folklór bude naďalej v obci pokračovať, že budú mať svojich nasledovníkov z radov mladých ľudí, ktorí v súčasnosti pôsobia v rôznych folklórnych súboroch v Žiline. V spomienkach sa vrátila do roku 1994, kedy 2. júna pri príležitosti slávnosti 385. výročia narodenia
Žofie Bosniakovej mali prvé vystúpenie
na miestnom futbalovom ihrisku. Začínali s veľkou pokorou a skromnosťou,

kupovali si od starších žien krojové kostýmy – košieľky, šorce, zápony, ktoré im
potom šikovné ruky dievčat Ponechalových prešívali a prispôsobovali na mieru.
Krátko po prvom vystúpení dostali pozvanie od pána primátora partnerského
mesta Šurany. Na pódiu vystúpilo deväť
žien – členiek súboru, v krojoch s hudobným doprovodom synov pani Gulášovej
spolu aj s ich kamarátmi.
Neskôr do skupiny prišli manželia Sedúchovci, Mária Majerčíková a ďalší.
„Boli to krásne začiatky,“ spomína pani
Gulášová vo svojom príhovore, „aj keď
bez finančných príspevkov, bolo viac priateľstva, úcty, tolerancie, porozumenia.

Navštívili sme veľa miest, dedín, festivalov doma i v zahraničí. I dnes rozdávame
radosť piesňami pri rôznych príležitostiach v rodinách – narodeninové oslavy,
na svadbách i v našich kresťanských chrámoch, i na púťach. Aj keď nám zdravie
uchádza, ktorí môžeme, snažíme sa prísť
na skúšky, no najmä medzi ľudí, ktorí nás
radi privítajú.“
Na záver poďakovala všetkých sponzorom, spoločnosti KIA Motors Slovakia
za finančnú podporu, obecnému úradu
za ochotu a ústretovosť pri zakúpení krojovaných kostýmov a súčastí, starostovi
obce za nezištnú podporu.
Svoje poďakovanie smerovala aj k zakladajúcim členkám: Matilde Prívozníkovej,
Kamile Majerčíkovej, Marte Bolčekovej,
Emílii Ponechalovej, Františke Bukovej,
Márii Mrvečkovej, Františke Kováčikovej, Márii Mintálovej, Justíne Kozánkovej
a k tým, „ktorí mali dlho folklór v srdci
a pred 25 rokmi neváhali a dali ho do života v obci“, poďakovala všetkým, „ktorí sa počas celých týchto rokov pripojili do našich radov, zodpovedne pristupujú k vystúpeniam, rozdávajú a otvárajú
svoje srdcia pre radosť iných. Nech Vám
Pán Boh pomáha ešte nejaké rôčky zotrvať v zdraví a najmä, aby sa pripojili pokračovatelia folklóru do našich šľapají.“

Zakladajúce členky – zľava Kamila Majerčíková, Františka Buková, Marta Bolčeková,
Justína Kozánková, Františka Kováčiková, Ľudmila Gulášová – terajšia vedúca skupiny a Anton Zvarík
v doprovode harmoniky

Text: Ľudmila Gulášová
Ing. Beáta Kasajová
Foto: Ing. Beáta Kasajová
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MOMENTY Z OBECNÝCH SLÁVNOSTÍ
Oslavy sa spájajú už niekoľko rokov s cirkevným sviatkom Nanebovzatia Panny Márie.

Barbora Švidraňová & Basie Frank Band pritiahla nadšencov hudobného štýlu pop, jazz, funk, soul, jazz-rock.

P

mimoriadne pestrý na zmes popu, funku,
soulu, džezu, folklóru či country.

Festival spevu, hudby a tanca – Obecné
slávnosti 2019 – bol v tomto roku žánrovo

Od piatka sa na pódiu striedali známe
i menej známe kapely zo Slovenska,
Čiech a Moravy – Instinct, Le Payaco,
Roman Nadányi & The Band, Barbora
Švidraňová & Basie Frank Band, Shock
Band, tanečníci Old School Brothers,
Babky Šikulky a Ruty Šuty. V nedeľu popoludní svojím vystúpením očarila Fíha
tralala spolu s hudobnou skupinou

ráve 15. augusta 1928 za prítomnosti
nitrianskeho biskupa ThDr. Karola
Kmeťku bol slávnostne posvätený Kostol
sv. Martina, ktorý v rokoch 1926 – 1927
prešiel rozsiahlou prestavbou. Podľa archívnych dokumentov bol autorom prestavby známy slovenský architekt Michal
Milan Harminc a staviteľom architekt
František Benařík.

Teplické sláviky sa predviedli na pódiu nielen hlasovým prejavom, ale aj tanečnými krokmi.
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Tanečníci z Old School Brothers svojimi
tanečnými kreáciami pritiahli veľa zvedavcov.

Baby Band a zároveň potešila množstvo
malých divákov. Priestor počas troch dní
patril domácim hudobníkom, speváckym a tanečným skupinám Retro, FSk
Straník, FS Pupov, Babkám Šikulkám.
Divákov zaujali vystúpenia detských súborov a skupín Teplické sláviky, Detská
regionálna skupina Pawlowice z Poľska,
DFS Straníček s pásmom ľudových hier
a tancov „Veruže mi zahraj“ či Trasolienky a Karamelky zo záujmového útvaru
CVČ. Dospelí si v nedeľu zaspievali spolu s Jožkom Černým v doprovode cimbalovej muziky Gracia.
V obecnom dome si návštevníci počas
troch dní prezreli výstavu výšiviek, čipiek, výstavu starých kusov nábytku zo
šesťdesiatych rokov minulého storočia,
ktoré pripravili členovia Klubu dôchodcov. Návštevníkov zaujala aj výstava žiakov základných škôl s názvom „Prírodné
krásy a pamiatky Slovenska“.

Zo života obce
V nedeľu sa rozozvučali zvony na kostolnej veži sv. Martina o čosi hlasnejšie,
pozývajúc na sväté omše. Slávnostná sv.
omša sa konala o pol jedenástej. Úcta,
pokora, čas na zamyslenie sa a pozastavenie sa. Prítomná čestná stráž dobrovoľných hasičov, krojovaný sprievod, hlasné
fanfáry hudobníkov, to všetko dotváralo
sviatočnú atmosféru v kostole.
V sobotu členovia horskej služby pripravili pre deti ďalšiu zábavu – zlaňovanie.
Skôr ako sa malý odvážlivec spustil po
lane istenom členmi horskej služby, musel zdolať sedemmetrovú lezeckú stenu.

Staršia generácia si zaspomínala na nestarnúce piesne a spolu si zaspievali s Jožkom Černým, ktorého
doprevádzala cimbalová muzika Gracia.

Nechýbali ani ukážky prvej pomoci, ktoré
pripravili členovia Miestneho spolku
Červeného kríža.
V severozápadnej veži kaštieľa odznel
famózny koncert sláčikového tria Adventure strings.

Deti prilákalo množstvo nafukovacích atrakcií
nachádzajúcich sa v parku. Do sýtosti sa mohli
vyšantiť na skákacom hrade, palme, zvieracom
svete alebo si vyskúšať vysoké šmykľavky.

Poľovnícka spoločnosť Straník pripravila
pre návštevníkov chutný guláš.

Nadšenci zo združenia Turistický štvorček
najprv vyčistili koryto vodného toku
Teplička, a potom pripravili pre malých
aj veľkých plavbu loďami. Takúto skvelú
akciu, akou je Benátska noc, nemá v širokom okolí žiadna obec ani mesto.
Ponuka predajcov s občerstvením, nápojmi a jedlom bola pestrá. Nechýbali mäsové špeciality u Martiniho, u Kohúta, u Bollu či u futbalistov, či jaternice
a klobásky u hasičov. Na osvieženie dobre
padlo chladené pivo či pravý burčiak
a široká ponuka vín aquaAZ. Nechýbala ani pražená káva z afrických, amerických plantáží, ktorej vôňa sa šírila

ovzduším. K nej sa pridala vôňa sladkých palaciniek a waflí od Pána Wafličky.
Na opačnom konci čuchové bunky nosa
dráždili trdelníky.
Prioritou obce je byť ekologický, správať
sa šetrne k životnému prostrediu. Preto sa
naša obec v tomto roku zapojila do programu za čistejšie verejné priestranstvá, a to
zavedením vratných pohárov na Obecných
slávnostiach. Tie podľa mnohých z vás –
konzumentov – mali dobrý ohlas.
Stretávanie sa ľudí, srdečné rozhovory,
to všetko dotváralo priateľskú atmosféru
našich Obecných slávností.
Veríme, milí občania a návštevníci Obecných slávností, že prijmete pozvanie aj
budúci rok. Všetkým, ktorí sa podieľali na tomto ročníku, úprimne ďakujeme.

Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: Cyril Králik, Mgr. Zuzana Mráziková

Fíha tralala potešila nielen miestne deti, ale aj deti z okolitých obcí.
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ODDYCH – ODPOČINOK PRE SVOJU DUŠU

N

áboženský spisovateľ Gerhard Engelsberger uvádza medzi svojimi
príbehmi aj nasledujúci. Bola by škoda, keby sme sa s ním neoboznámili.
„Predstavte si, že nafúkam balón. Odhadnite, ako dlho trvá, kým praskne.
Skúšal som to doma a prišiel som na
priemer dvanásť sekúnd,“ hovorí a pokračuje: „Pred týždňami som šiel na detské bohoslužby s tromi novými balónmi.
Ukázal som prvý a rozprával: To je Alexander. Chodí už do tretej triedy. To treba poriadne veľa dať dnu do hlavy: čítanie, počítanie, písanie, zemepis, domáce
úlohy, učiť sa a učiť sa. Pri každom hesle
som fúkol trocha do balóna, ktorý sa
stále zväčšoval. Potom má ešte spievať
v detskom zbore – znovu som fúkol – naučiť sa nové piesne – ďalej fúkať – nastrieľať pri futbale veľa gólov. Deti si už
držali uši. Alexander má doma pomáhať, včas vstávať, vždy prikyvovať. Chudák Alexander, hučí mu v hlave, má toho
dosť. Tu mal balón prasknúť. Ale nevydržal ani tak dlho. Potom som povedal
deťom, že raz musí vypustiť paru, musí

všetko von, čo sa tu zhromaždilo, ináč
vyletí Alexander do vzduchu ako balón
s horúcim vzduchom a všetko sa rozletí.
Deti to bavilo. Ešte som nechal prasknúť
dva ďalšie balóny, jeden pre mládež a jeden pre dospelých. Myslím, že pochopili
vážne pozadie tejto ukážky.“
Ježiš pozná preťaženosť ľudí. Pozná
tých, čo stoja pod tlakom, do ktorých sa
vpumpuje viac a viac: očakávania, požiadavky, informácie, vedomosti a strach.
Len dávať to dnu, oni znášajú ešte viac,
ale to nie je pravda. Po nejakom čase to
praskne. Niekto vyskočí z kože, druhý sa
tým takmer zadusí a tretí sa zrúti. Možno vie náš rozum naozaj skutočne ukladať neohraničené množstvo, ale nie naša
duša ani naše telo. Tiež naše myslenie má
hranice. Často medzi sebou vychádzame tak, akoby to balón mal večne vydržať. Stále pod tlakom. Je nutné vedieť vypustiť paru.
Na to máme veľa možností. Iste aj prázdniny, dovolenka, správne prežitý víkend, ale predovšetkým modlitba, spo-

veď, sväté prijímanie. Je naozaj veľa možností „vypustiť paru“. Či Ježiš nehovorí:
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste preťažení a ja vás posilním... a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ Áno, všetci,
ktorí stojíte pod tlakom, že skoro prasknete ako balón; vy, čo sa skoro roztrhnete na kusy; vy, čo vám hrozí explózia ako
parnému kotlu – vy všetci poďte ku mne
a zložte tu svoj náklad. Skladajte: vašu
vinu, očakávania, obmedzenia, ktoré
vás tiesnia. Poďte a odložte všetko nepotrebné. Chcem vám len dobre.
Naozaj, Ježiš – ten muž z Nazareta, ktorý
prežil tento život s jeho úskaliami, chce
naše dobro. Keby sme podľa jeho príkladu boli jeden druhému uľahčením, keby
sme boli jeden druhému dobrodincom,
pozorným poslucháčom či blízkym človekom, potom – hovorí svätý Pavol – naplnili by sme Kristov zákon. Ale ešte nie
sme, žiaľ, tak ďaleko. Preto je veľa nešťastných ľudí okolo nás.

S pozdravom váš farár Pavol Špita, dekan

DÔSTOJNÝ PÁN S VEĽKÝM SRDCOM
Vzdelaný kňaz, človek s dobrým srdcom, ochotný pomôcť, kde sa dalo, pritom
nenáročný. Kto poznal jeho domáce prostredie, musel obdivovať jeho skromnosť.

T

hDr. Juraj Dalloš sa narodil 8. septembra 1909 v Radošine (okr. Topoľčany), v bývalej Nitrianskej župe,
ako prvý syn pochádzajúci z manželstva
Juraja Dalloša a manželky Alžbety.
Štúdium na základnej škole
Ľudovú školu absolvoval v miestnej slovensko-maďarskej rímskokatolíckej škole. Už počas štúdia na škole v rodnej
Radošine upozornil na seba svojou usilovnosťou a výbornými výsledkami. Často navštevoval faru, ktorá bola neďaleko ich domu. Vtedajší farár Pulmann ho
zásoboval literatúrou – dielami klasikov,

Kňazský seminár v Nitre, kde gymnázium
ukončil v roku 1929 s vyznamenaním
(zdroj foto – internet).
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privoňal aj ku gréčtine a latinčine. Keďže Juraj bol učenlivým žiakom, Pulmann
naňho upozornil nitrianskeho biskupa
Imricha Bendeho. Aj zbožným prianím
Jurajovej matky Alžbety bolo, aby šiel
študovať za kňaza.
Pobyt v Nitre
Po skončení šiestej triedy v roku 1921
odišiel do Nitry študovať za kňaza.
V tom čase v kňazskom seminári pôsobil
ako spirituál kňaz Dr. Tiso (vtedajší tajomník nitrianskeho biskupa Dr. Karola
Kmeťku, neskorší farár v Bánovciach nad
Bebravou a prvý prezident Slovenského
štátu od roku 1939).
Pobyt v Ríme
Na odporúčanie nitrianskeho biskupa Dr. Karola Kmeťku odišiel študovať
teológiu na Lateránsku univerzitu do
Ríma. V kňazskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého, tzv. „Nepomucenu“, ktoré bolo centrom študentov, bohoslovcov z Čiech, Moravy a Slovenska, prežil Juraj ďalších päť rokov od roku 1929
do roku 1934. Medzi študentmi vznikali

ThDr. Juraj Dalloš (nar. 8. 9. 1909 – zomr. 1. 11.
1993)

rôzne priateľstvá. Najbližším priateľom
mu bol (podľa zachovanej fotodokumentácie) Ivan Murín, brat Dr. Karola Murína
(osobný tajomník prezidenta Tisa).
Medzitým v lete v roku 1933 odišiel cez
prázdniny na Slovensko, aby sa ešte stretol s umierajúcou mamou, ktorá v októbri
aj zomrela.
Počas prázdnin navštevoval rôzne talianske mestá a pútnické miesta: Pisa, Neapol, Pompeje, Assisi, prímorské mesto
Livorno a i.
Hoci bol Juraj dlhú dobu mimo Slovenska, komunikácia medzi bratmi bola

Zaspomínajme si
Návrat domov v roku 1935
Po návrate na Slovensko slúžil primičnú
svätú omšu vo svojej rodnej Radošine za
hodnej účasti tamojších veriacich, otca
a najbližšej rodiny. Pri obrade mu asistovali ako miništranti jeho bratia Štefan
a Imrich. 1. augusta 1935 bol biskupom
vymenovaný za kaplána v Košeci (dedina
pri Považskej Bystrici). V roku 1936 bol
už kaplánom v Dolnom meste v Nitre.
Vojenčina 1936 – 1937
V rokoch 1936 až 1937 narukoval na vojenskú službu, ktorú absolvoval v škole pre dôstojníkov duchovných v zálohe,
s hodnosťou slobodník. Slúžil vo vojenskom útvare vo Vyškove na Morave.

Oznámenie o prvej svätej omši, ktoré poslal
svojmu otcovi, bolo splnením nedožitého sna
nebohej matky Alžbety. Bola to veľká pocta
a chvála pre celú rodinu. Otcovi blahoželal aj
sám biskup Dr. Karol Kmeťko.

nepretržitá. Dokazujú to mnohé listy
a karty, ktoré si posielali v priebehu rokov. Obaja ho rešpektovali ako staršieho brata, budúceho kňaza, ale aj ako človeka, ktorý svojím pobytom získal im
dovtedy neznáme poznatky.
23. decembra 1934 bol Juraj v Ríme vysvätený za kňaza. Novokňazskú svätú omšu slúžil na hrobe svätého Petra
vo Svätopeterskej bazilike.
Doktorát z teológie získal v roku 1935
na univerzite v Strassburgu.

ThDr. Juraj Dalloš pred farou v Pružine
(zima 1943)

Bánovce nad Bebravou 1937 – 1941
1. augusta 1937 bol vymenovaný za kaplána v Bánovciach nad Bebravou, kde
bol farárom Dr. Jozef Tiso od roku 1924
až do roku 1939, keď bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. V tom istom roku bol 15. októbra vymenovaný
za profesora teológie s možnosťou vyučovať náboženstvo.
Pružina 1941 – 1958
1. augusta 1941 bol menovaný do farnosti Pružina (okr. Ilava) ako správca fary.
Za 17 rokov pôsobenia vo farnosti zanechal u farníkov hlbokú stopu. Vážili si ho
ako výborného kazateľa s ľudským prístupom k veriacim, ktorý sa verne staral
o svoju farnosť. Zanechal obraz ich kňaza za pluhom, ako orie, ako sa postavil
v čase žatvy s kosou zarovno so žencami, ako sa osobne zúčastnil a odbornou
radou pomohol pri stavbe školy. Všetko
sú to momenty, na ktoré sa len tak ľahko
nezabúda. Ešte dlho po jeho odchode do
Tepličky nad Váhom si farníci spomínali
na „svojho farára“.
Teplička nad Váhom 1958 – 1992
1. mája 1958 bol vymenovaný za správcu
fary v Tepličke nad Váhom. Po príchode sa postaral o renováciu kostola a priľahlej Loretánskej kaplnky Panny Márie, kde bolo uložené zachovalé telo Žofie Bosniakovej. Za 45 rokov jeho účinkovania vo farnosti pripravil a priviedol
k prvému svätému prijímaniu celé generácie svojich farníkov. Birmovky v jeho
farnosti boli známe v širokom okolí a vyznačovali sa slávnosťou obradu. Na jeho
poslednej birmovke, na sklonku aktívneho účinkovania, sa zúčastnil aj nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. Vyslovil mu osobitné písomné poďakovanie. V časoch totalitného

Rímskokatolícka fara, Dolné mesto Nitra,
kde sa vrátil po skončení vojenčiny
(zdroj foto – internet).

režimu, aký vtedy vládol na Slovensku,
sa mu podarilo tajne pripraviť a priviesť ku kňazskej vysviacke nezistený počet bohoslovcov (minimálne šesť). Z pochopiteľných dôvodov a aj zo skromnosti
o tom nerozprával. Ako doktor teológie
univerzity v Strassburgu mal na to absolútne oprávnenie.
22. decembra 1984 mu Svätý Otec, Ján
Pavol II., pri príležitosti 50. výročia jeho
vysviacky zo srdca udelil svoje Apoštolské požehnanie vo forme diplomu.
5. októbra 1990 ho nitriansky biskup
Ján Chryzostom kardinál Korec vymenoval v 56. roku v duchovnej službe za
čestného dekana so všetkými právami.
K 31. augustu 1992 požiadal o uvoľnenie na odpočinok.
Posledné obdobie svojho plodného života prežil v Piešťanoch, v rodine svojho brata Imricha. Prihlásil sa u miestneho dekana Jozefa Vlasáka, aby ponúkol
svoje skromné sily. Zastupoval podľa potreby a vysluhoval sv. omše.
1. novembra 1993 na sviatok Všetkých
svätých ho zavolali odslúžiť omšu do Vrbového, blízkeho mestečka pri Piešťanoch. Po odslúžení sv. omše skolaboval
a zomrel. Splnilo sa mu tak jeho skromné
želanie – skonať pri službe Pánovi. Obrad
slávnostného pohrebu vykonal 5. novembra 1993 biskup František Rábek, toho
času pomocný nitriansky biskup.
Text: Ing. Juraj Dalloš, synovec

Pochovaný je na cintoríne v Piešťanoch, v hrobe
rodiny Dallošovej, vedľa svojho brata Imricha.
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LETO, AKO SA PATRÍ
Slniečko prináša radosť nielen deťom a dovolenkárom, ale vnáša ju aj do sŕdc klientov zariadenia pre seniorov a denný
stacionár – Domov pokoja Žofie Bosniakovej. Aj v tomto zariadení si klienti užívali prázdniny naplno.

L

eto sa začalo horúcimi slnečnými dňami, na ktoré sme čakali celú
zimu. Po raňajkách sme vychádzali do
záhrady, kde sme trávili všetok voľný čas.
Pod altánkom sa podávala káva, niekedy
i obed a olovrant a nezabudli sme ani na
zmrzlinu. Vylizovali sme ju ako najväčší huncúti.
V jeden teplý večer sme navšívili aj bar
Patrícia, kde nás čakalo bohaté pohostenie. To bol zážitok! Tí, čo ešte vládzu,
viezli imobilných klientov na vozíkoch,
poniektorí kráčali s barlami, ale stálo to
za to. Cítili sme sa ako mládežníci. Aby
sme nezabudli, v záhrade sme varili chutný guľáš aj kapustnicu. Helenka Konio-

rová napiekla zemiakové posúchy, niektorí zjedli aj štyri kusy. Že vraj starí ľudia trpia nechutenstvom! Nechýbala ani
grilovačka či koncert v Chateau Gbeľany. Kto vie, koľko tých krásnych dní nám
ešte ostáva. Prežili sme krásne leto. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú
a podporujú nás. Veľké ďakujem patrí
celému personálu domova pokoja, ktorý
spríjemňoval aj dni plné bolesti.
Na zamyslenie: Kedysi, za mladých čias,
naši starkí svoj čas venovali vnúčatám.
Čo keby ste ten pomyselný groš vrátili
a svojho rodiča si čo len na deň – dva zobrali na prázdniny k sebe?

Oddychovanie pred altánkom v areáli Domova
pokoja Žofie Bosniakovej

Text: Ľudmila Kadašiová, vedúca DPŽB
Foto: archív DPŽB

PRIEREZ AKTIVÍT KLUBU DÔCHODCOV
Klub dôchodcov ako kultúrno-vzdelávacia organizácia zorganizovala niekoľko výletov, prednášok a besied nielen o zdraví
a zdravom životnom štýle.

S

poznávať krásy Slovenska sa tentoraz
vybral Klub dôchodcov do Dubnice nad Váhom, kde sa nachádza najväčší kaštieľ na našom území s 365 oknami
a 150 miestnosťami. V kaštieli im sprievodca porozprával jeho históriu. Odtiaľ
putovali do Nitry, kde navštívili Gardéniu 2019 – 23. ročník medzinárodnej
predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov
a životného prostredia.
V piatok (10. 5.) sa začal hlavný program
slávnostného posedenia pri príležitosti
Dňa matiek, otcov, oslobodenia. Na úvod
tancovali a spievali deti z DFS Straníček
pod vedením pani Fujdiakovej a ich harmonikárky. Po deťoch nasledovali členky
FS Brodňanky pod vedením pani Emílie
Krupíkovej. Za zvuku harmoniky spievali krásne ľudové piesne a podarilo sa im

rozospievať všetkých prítomných. Súčasťou programu bola slávnostná večera, gratulácie jubilantom a tanečná zábava.

sa môžu riadiť pri využívaní svojho mobilu. Úlohou tejto akcie bola vzájomná
spolupráca mladých so seniormi.

Prednášajúca MUDr. Anna Bolčeková,
PhD. na prednáške „Ako si stravou udržať svoj mozog v kondícii“ (22. 5.) hovorila o zdravej strave, o mozgu a neurónoch. Zdôraznila potrebu pravidelných
raňajok, fyzickú aktivitu, otužovanie,
spánok a regeneráciu. Mozgu pomáha
najviac učenie. Vyslovila dobrú radu:
vždy si vyber cestu, ktorú nepoznáš a vykonávaj veci, ktoré sú nové.

Členovia klubu tiež absolvovali výlet do
Kežmarku, kde videli Expozíciu meštianskej bytovej kultúry na Spiši, ktorá
sa nachádza na Hlavnom námestí. V jednej časti obdivovali kolekciu hodín od
spišských a viedenských majstrov. Medzi najhodnotnejšie patria klasické stolové hodiny od levočského hodinára Michaela Topshera z roku 1785. Potešilo
ich, že aj naše kultúrne pamiatky začínajú dostávať takú podobu, akú si zaslúžia.
Z Kežmarku sa vybrali do termálnych
kúpeľov Vrbov, kde relaxovali.

Martina Ondrišková – študentka vysokej
školy – vysvetlila prítomným (29. 5.) základné pravidlá používania tlačidlového telefónu (zapnutie, vypnutie, posielanie SMS a MMS a fotenie cez mobil). Prítomným poskytla manuál, podľa ktorého

Vystúpenie FS Brodňanky pod vedením Emílie Krupíkovej
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Mgr. Martina Gáborová – fyzioterapeutka (19. 6.) predniesla prednášku „Škola chrbta“, kde skonštatovala, že do ambulancií k fyzioterapeutom chodia čoraz
mladší ľudia. Človek musí byť schopný
pochopiť, následne prijať za svoje a denne realizovať správne návyky a cvičenia.
Súčasťou prednášky bolo aj praktické cvičenie so zúčastnenými. Poradila, aké cviky cvičiť pri bolestiach kĺbov, kolien a krčnej chrbtice. Zmeniť náš životný štýl neznamená nájsť len vhodný šport na voľný
čas, ale aj zmeniť náš spôsob života.
Text: Mgr. Kamila Dubovická
Foto: Irena Poljaková
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MIESTNY KLUB ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Do Miestneho klubu zdravotne postihnutých patria zdravotne znevýhodnení občania, ktorí sú zdravotne obmedzení,
často majú problém so zamestnaním a mnohí z nich žijú na hranici chudoby. Výbor sa schádza pravidelne každý mesiac
a pracuje podľa hlavných úloh, ktoré sa schvaľujú na výročnej členskej schôdzi.

V

ýročná členská schôdza (VČS) sa
konala 3. mája 2019. Naša práca sa
riadi podľa plánu práce, ktorý je doplnený rôznymi akciami. Viac ako 80 % členov sú invalidní obyvatelia a držitelia
preukazu ŤZP. Na VČS sa zúčastnili pozvaní hostia, starosta obce Ing. Viliam
Mrázik, za Miestny spolok Červeného
kríža Ľudmila Gulášová, za Dobrovoľný
hasičský zbor Štefan Tkáčik, ktorí boli
srdečne privítaní.
K dnešnému dňu má organizácia v evidencii 180 členov. V roku 2018 nás navždy
opustilo 5 členiek: Ďungelová Albína,
Ďungelová Emília, Bratinová Margita, Zahumenská Ľudmila, Mráziková Anna. Venovali sme im minútu ticha a odprevadili
ich s úctou na večný odpočinok. Stav členov sa neznížil, pretože sa prihlásilo 8 nových členov. Za rok 2018 sa konali 2 členské schôdze a 13 výborových. Vo výbore
pracuje 11 členov.
Naša práca je zameraná na výpomoc
a vybavovanie preukazov osôb ŤZP,
parkovacích preukazov, odkázanosť na
pomoc druhých, limity na lieky, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti, dane a poplatky, koncesie, cestovné a pod. Prednášková činnosť

Vystúpenie detí z DFS Straníček pod vedením pani Fujdiakovej

v minulom roku bola zameraná na liečbu kĺbov a chrbtice. Slovensko už 5 rokov
patrí medzi špičku Európy unikátnou
liečbou kĺbov a chrbtice, ktorá dokáže
odstrániť nielen bolesť, ale aj jej príčinu. Civilizačné ochorenia ohrozujú, samozrejme, aj seniorov. Daň za nezdravý
spôsob života sa prejavuje najmä v civilizačných ochoreniach. Hoci patríme do
seniorskej generácie, nemusíme trpieť civilizačnými ochoreniami, lebo na zmenu
nikdy nie je neskoro! Vítame všetkých
nových členov, aby sa v našej organizácii cítili dobre a zúčastňovali sa na

rôznych akciách. Naša práca sa prispôsobuje zdravotnému stavu invalidných
a ŤZP občanov. Spolupracujeme tiež s inými spoločenskými organizáciami v obci,
ako sú: Miestny spolok Červeného kríža,
Dobrovoľný hasičský zbor a s inými.
Našimi spoločnými akciami sú výlety,
výstavy, návštevy divadla, zber liečivých
rastlín, návštevy termálnych kúpalísk.
Naša spolupráca je na výbornej úrovni,
hlavne udržiavame medziľudské vzťahy.
Text: Helena Ďungelová
Foto: Ing. Sláva Džuňová

AKCIE SPOLKU V DRUHEJ POLOVICI ROKA
Miestny spolok Červený kríž sa zameriava hlavne na získavanie darcov krvi, prednášanie o prvej pomoci. Mesiac júl 2019
sa zapíše do histórie veľkými písmenami.

D

ňa 17. 5. 2019 sa v obecnom dome
konala tradičná akcia „Májový odber krvi“ pre darcov z obce a širokého okolia. Tohtoročná akcia bola úspešná, najvzácnejšiu tekutinu odovzdalo

Záchranár z Územného spolku Červeného kríža
Žilina predvádza, ako používať defibrilátor
v praxi.

37 darcov. V tom istom týždni členovia
výboru Miestneho spolku ČK navštívili
starých a chorých členov spolku a odovzdali im malé pozornosti v podobe potravinových balíčkov.
V júli sa nášmu spolku podarilo zabezpečiť
automatický externý defibrilátor (AED).
Zariadenie, ktorým sa môžeme pochváliť ako druhá obec v okrese Žilina, zafinancoval anonymný darca. AED je zariadenie
na záchranu ľudského života, ktorým sa
zásadne zvyšuje šanca na prežitie pri poskytovaní prvej pomoci. Prístroj bol v spolupráci s obecným úradom osadený na budovu zdravotného strediska. Zariadenie je
verejne prístupné každému, kto by ho potreboval použiť, je pod stálym dohľadom
kamier a je zabezpečené alarmom. Návod
na obsluhu tohto zariadenia je k dispozícii na webovej stránke obce, ale zariadenie

vie záchrancu navigovať aj hlasom, takže
použitia prístroja pri poskytovaní prvej pomoci sa netreba báť, zvládne ho aj laik.
Na Obecných slávnostiach našej obce
členovia spolku zabezpečovali zdravotnú službu a priamo sa zapojili aj do
programu ukážkami poskytovania prvej pomoci v stánku Červeného kríža na
Námestí sv. Floriána.
V mesiaci november si vás, vážení občania – darcovia krvi, dovoľujeme pozvať
na akciu „Svätomartinská kvapka krvi“,
ktorá sa uskutoční v piatok pred Svätomartinským jarmokom, 15. 11. 2019 od
8:00 do 11:00 hod. v obecnom dome.
Radi by sme touto akciou založili novú
teplickú dobrovoľnícku hodovú tradíciu.
Text: Mgr. Vladimír Šeliga
Foto: Ing. Viera Majerčíková

15

Kluby, združenia, organizácie

KTO JE ZA TO ZODPOVEDNÝ?
Každodenne sa stretávame s názormi, či už z médií, diskusií na sociálnych sieťach, ako aj pri bežných rozhovoroch na ulici,
ako sa nielen na Slovensku, ale aj v našej obci nadmerne rúbu lesy, priam sa devastujú. Stanovisko k tejto problematike
poskytol odborný lesný hospodár lesných spoločenstiev Teplička nad Váhom, Ing. Jozef Ivanko.

Č

o sa dnes deje na Slovensku a nielen na Slovensku, ale v celej Európe,
s porastami smreka je od opísaného ideálu veľmi ďaleko. Smrekové porasty vysychajú na obrovských ucelených plochách bez väčších nádejí na blízku zmenu. Spôsobuje to malý chrobák menom
lykožrút. Ale ani ten nie je prvotnou príčinou tohto kalamitného stavu. Skutočnou príčinou je fakt, že Zem sa otepľuje,
tým pádom je všeobecný nedostatok vlahy v pôde, zrážky sú nevyrovnané a prichádzajú často veľmi intenzívne a krátkodobo. Aj smrek má svoj obranný mechanizmus na boj so škodcami, no pri
väčšej nepohode a nedostatku vlahy tlaku podľahne. Lykožrútovi sa darí, lebo
teplo znáša veľmi dobre a pomáhajú mu
na Slovensku pribúdajúce nové druhy
škodcov zavlečením alebo prirodzeným
postupom. Napríklad jaseň plošne hynie vplyvom inváznej huby, čo je možné
vidieť aj na Dubni. Smrečinám na Dubni, ako aj na celom Slovensku odzvonilo. Jednoducho uschnú. Nie je to z lesníckej vôle ani sa z toho nijako netešíme. Je
to jednoducho fakt. Čo môžeme potom
v takom prípade robiť? Samozrejme, toľko dnes odporúčaný postup: nechať lesy
na samovývoj. To znamená stromy neťažiť, nechať ich do rozpadu, les sa obnoví sám. To určite áno, veď príroda je
mocná. Ak sa vlastník lesa rozhodne, že
to takto chce a neublíži tým svojmu susedovi, prečo nie. No ak sa vlastník lesa
rozhodne mať zo svojho majetku aj nejaký výnos, hoc vplyvom kalamity značne znížený, nemôže mu to predsa nikto
vyčítať. Veď každý si majetok nadobú-

da z dôvodu nejakého úžitku. Zo zarobených peňazí odlesnené plochy znovu
musí zalesniť, čo mu ukladá zákon. A aj
keď sa to nezdá, tie plochy, ktoré mnohí
označujú za bezlesie alebo už nie les, sú
skutočne zalesnené a je o ne postarané.
O pár rokov z nich budú pekné listnaté
mladé lesné porasty. A opäť nastavenie
mysle súčasného človeka. Doba je rýchla,
každý chce mať všetko hneď. V prírode je
tiež všetko rýchle, len nie z pohľadu sedemdesiatročného životného cyklu, ale
podstatne dlhšieho. Pozrite si len historické fotografie Dubňa z pred pár desaťročí. Polovica bola úplne holá, bez lesa,
využívaná ako pasienky. A ako vyzerá
dnes? Ako les.
Pre mňa, lesníka, človeka, ktorý žije
v prírode a s prírodou dobrovoľne od
detstva, je nepochopiteľné alebo skôr
frustrujúce, že skoro každý „ochranca
prírody“ dookola stále rieši stav a využívanie životného prostredia skoro výlučne
len vo vzťahu k lesom. Nikoho akosi už

netrápi stav poľnohospodárskej krajiny
a jej využívanie. Pod ťažkou záťažou pesticídov a syntetických hnojív sa na minerálnej pôde bez humóznej vrstvy a pôdneho edafónu (živá zložka pôdy) pestujú na obrovských plochách porasty kukurice a repky. Pritom často ju nepestujú samotní vlastníci pôdy, ale „poberači“ dotácií, bez vzťahu k nej, vlastníckeho, ale aj vnútorného, duševného. Nech
je odlesnená holina v lese akokoľvek veľká, dovolím si tvrdiť, že možno až stonásobne viac je hodnotnejšia z pohľadu
ekologickej rozmanitosti, bohatstva živej zložky, z pohľadu zadržiavania vody
a pôdy ako lán kukurice. Prečo, ak sú lesy
tak hodnotné, sa nezalesňujú plochy neobrobenej, kríkmi zarastenej pôdy? Veď
zvyšovala by sa aj lesnatosť, tým pádom
aj hodnota tejto krajiny. Odpoveď na
túto otázku sa skončí už pri ďalšej: Kto to
bude robiť? Obyvatelia tejto v minulosti
agrárnej krajiny boli odtrhnutí od vzťahu k pôde. Ako pohybová „outdoorová“
aktivita nám ostala len turistika, no nie
po poliach kukurice alebo kriačinách, ale
opäť len po tých našich lesoch.
Lesníctvo je zo svojej podstaty konzervatívny odbor. To, čo sa deje v súčasnosti
so smrečinami, a verte, v krátkej budúcnosti aj s ostatnými drevinami, je v konečnom dôsledku tvrdou daňou nami
vytváranej globalizácie a spotreby.
Lesu a zdravému (ak chcete, sedliackemu) rozumu ZDAR!
Text: Ing. Jozef Ivanko,
odborný lesný hospodár
lesných spoločenstiev Teplička nad Váhom
Foto: archív obce
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Kluby, združenia, organizácie

PRÁZDNINOVÁ HERŇA
Materské centrum Rybička je miestom, kde sa stretávajú mamičky so svojimi deťmi. Miesto, kde sa vytvárajú nové
priateľstvá, nielen tie detské.

C

ez letné prázdniny sa nezatvorili dvere Materského centra Rybička,
ale deti sa mohli stretávať v Prázdninovej herni.
Herňa bola otvorená utorky a štvrtky
v doobedňajších hodinách. Bola určená
pre najmenšie detičky a škôlkarov, ktorí tam prišli v sprievode svojich rodičov
či starých rodičov. Veď aj my rodičia sa
potrebujeme stretávať, porozprávať sa na
spoločné témy, mnohokrát si aj navzájom poradiť a odovzdať skúsenosti a taktiež vytvárať „dospelácke priateľstvá“.
Drobci sa mohli pohrať s hračkami, ako
aj na ihrisku. Takto sa učili deti socializovať spoločnou hrou, ako aj základným
spoločenským pravidlám. Vedúce herne
im formou hry pripravovali rôzne aktivity, pri ktorých si mohli rozvíjať svoje spoločenské a pohybové zručnosti.
Od septembra a začiatku nového školského roka sa dvere Materského centra
Rybička otvoria pre každodenné krúžky,

Čo sa za mladi naučíš, na starobu akoby si našiel.

v ktorých si deti môžu rozvíjať svoje psychomotorické zručnosti a vytvárať nové
priateľstvá. Na nových aj „už našich“

členov sa veľmi tešíme.
Text a foto: Mgr. Miroslava Kruželová

VEČERNÍČEK S RYBIČKAMI
Jednou z činností knižnice je aj spolupráca s rôznymi organizáciami, združeniami a klubmi v našej obci. Tentoraz pani
knihovníčka zavítala do Materského centra Rybička medzi „Rybičky“.

V

podvečerných hodinách (26. 6.)
v Materskom centre Rybička v Tepličke nad Váhom v spolupráci s Obecnou knižnicou sa uskutočnil Večerníček
s Rybičkou. I keď bolo veľmi horúco, deti
v sprievode svojich rodičov prišli na akciu. Boli veľmi zvedavé a nedočkavé, čo si
pre nich pani knihovníčka pripravila. Pri-

niesla ukázať pár knižiek, aby videli, aké
knižky sa nachádzajú v Obecnej knižnici.
Prečítala im pár viet z knižky o Gerde –
príbeh veľryby a trošku ich namotivovala,
aby mali chuť prísť pozrieť do samotných
priestorov knižnice. Pripravila si pre ne aj
malé darčeky v podobe maľovaniek. Keďže akcia bola určená pre veľmi malé deti

Pani knihovníčka ukazuje deťom, aké detské knižky nájdu v Obecnej knižnici.

a niesla sa v znamení Večerníčka, tak si
popozerali rozprávky obľúbenej kreslenej
postavičky – Máše a jej kamaráta medveďa. Rozlúčili sa spokojní a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.
Text: Ing. Viera Majerčíková
Foto: Ivana Koňárová

Deti netrpezlivo čakajú na spustenie
Večerníčka: Máša a medveď.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Mladý záchranár 2019
Pod patronátom územného spolku
Slovenského Červeného kríža v Žiline sa uskutočnila (10. 5.) regionálna súťaž družstiev mladých zdravotníkov – Mladý záchranár 2019.
Žiačky sa svedomito pripravovali
počas celého školského roka v rámci krúžku Mladý záchranár, ktorý vedie pani učiteľka Mgr. Janka Kiššová.
Náročná príprava neostala bez odmeny, obsadili krásne prvé miesto.

Päťčlenné družstvo (zľava: Lenka
Hodoňová, Rebeka Chmeliarová, Sandra
Chrenová, Sofia Hulková, Radoslava
Kolembusová) reprezentovalo školu.

Žiaci Základnej školy s materskou školou Teplička nad Váhom majú za sebou
školský rok plný zážitkov. Okrem školských výletov dosiahli a potešili nejedného
rodiča krásne žiacke výsledky.

NAJ Šikovní školáčikovia

Školský výlet Viedeň

Zapojili sme sa do súťaže s názvom
NAJ Šikovní školáčikovia spolu so 17
základnými školami z nášho regiónu.
Súťaž organizovala MY Žilinské noviny. Počas 20 týždňov sme sa na základe hlasovania rodičov, učiteľov, žiakov
a priateľov školy umiestnili na 1. mieste s 2 486 hlasmi, a tak sme sa stali NAJ
Šikovnými školáčikmi jarnej súťaže.
Všetkým, ktorí poslali svoj hlasovací
kupón našej škole, ďakujeme a tešíme
sa z cien, ktoré sme vyhrali.

Žiaci 7. a 8. ročníka sa vybrali na školský výlet do Viedne. Prvou zastávkou
bolo Prírodovedné múzeum. Na prvom poschodí sa nachádza mineralogicko-petrografické oddelenie s výstavou minerálov, drahokamov, rudy,
kameňov a meteoritov. Na druhom
poschodí sa nachádza výstava zoologickej zbierky, svet živočíšnej ríše,
počnúc mikroorganizmami až po cicavce. Druhou zastávkou bolo Múzeum voskových figurín Madame Tussauds. Mohli sa stretnúť s najvýznamnejšími osobnosťami z histórie Viedne
i celej Európy, zúčastniť sa audiencie
s Máriou Teréziou, zapojiť sa do bitky
s Napoleonom alebo stretnúť sa s najvýznamnejším filozofom všetkých čias
– Karlom Marxom, či dozvedieť sa
viac o Oskarovi Schindlerovi.

Žiaci ZŠ s MŠ s pani učiteľkami
Mgr. Bolčekovou a Mgr. Hogajovou

Turnaj v malom futbale

Čitateľský oriešok

Na novom multifunkčnom ihrisku a v priestoroch futbalového areálu v Tepličke nad Váhom sa (4. 6.)
uskutočnil turnaj v malom futbale žiakov 5. až 9. ročníka. Hrali žiaci našej školy, zo ZŠ Žofie Bosniakovej, ZŠ s MŠ Rosina, ZŠ s MŠ O. Štefku Varín, ZŠ Slovenských osloboditeľov Žilina – Budatín, ZŠ s MŠ A. F.
Kollára Terchová, Spojená škola Belá
a ZŠ Dolná Tižina. Po organizačných pokynoch pani riaditeľky školy sa odohrali súťažné zápasy. V príjemnej futbalovej atmosfére a v krásnom slnečnom počasí sa všetci žiaci
tešili zo športového podujatia. O hru
fair-play sa postaral rozhodca Mgr.
Peter Ďuroška.

Zapojili sme sa do 5. ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok. Z vyše 30-tisíc
kresieb zaslaných do súťaže odborná
porota vybrala do finále v každej kategórii 333 najkrajších prác. Postúpili tie, v ktorých sa žiakom najoriginálnejšie podarilo prepojiť dva prečítané
texty. Žiaci si precvičili čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie.
Museli prejaviť aj predstavivosť a obrazotvornosť.

Rozohraný zápas školákov
(ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová
vs. ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom)
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Do finále postúpili zľava: Maxim Cesnek
4.A; Linda Sopčiaková 3.A; Vanesa
Janasová 3.A; Nela Trlíková 3.A; Michael
Kvitkovský 3.A

Školský výlet vo Viedni,
žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ s MŠ

Naši najúspešnejší žiaci v roku
2018/2019
3.A Vanesa Janasová
- celoslovenská čitateľsko-výtvarná súťaž
Čitateľský oriešok – 1. miesto ocenenie
verejnosti, Najkrajšia kraslica – 2. miesto
6.A Lenka Hodoňová
- Expert Geniality Show, Sudoku, IQ
olympiáda, Matematický klokan, Mladý
záchranár CO, 1. miesto – Mladý záchranár 2019, Na bicykli bezpečne 2019, iBobor, Šaliansky Maťko
6.A Katarína Mária Kompišová
- Hviezdoslavov Kubín, Matematický
klokan, iBobor, Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Sudoku, ANJ Englishstar
6.A Andrej Kišša
- Pytagoriáda, Na bicykli bezpečne 2019,
Enviroexport, iBobor, Hviezdoslavov
Kubín, Mladý záchranár CO

Zo školských lavíc
7.A Nina Sopčiaková
- Beh olympijského dňa Teplička nad Váhom – 1. miesto, Beh olympijského dňa
Žilina – 3. miesto
8.A Rebeka Chmeliarová
- SLOVBOJ, Hviezdoslavov Kubín, Matematický klokan, Sudoku, IQ olympiáda, iBobor, 1. miesto – Mladý záchranár 2019, GEO olympiáda, Olympiáda

zo SJL, GVOBOJ, Pytagoriáda, Fyzikálna, chemická olympiáda, 3. miesto – Biblická olympiáda, Enviroexpert
9.A Sofia Mintálová
- SLOVBOJ, Chemická olympiáda, Biblia
očami detí, 1. miesto – Dni nádeje – výtvarná súťaž, Vesmír očami detí
9.A Jozef Zajac
- Beh olympijského dňa Teplička nad Vá-

hom – 2. miesto, Beh olympijského dňa
v Žiline – 1. miesto, krajská súťaž Zručnosť
pre úspech, Turnaj v malom futbale v Tepličke nad Váhom – 4. miesto, vo futsale
v Terchovej – 6. miesto, Dni nádeje – štafetový beh Žilina – 2. miesto, Medzinárodný
týždeň športu – futbal – 1. miesto
Text: Kolektív ZŠ s MŠ,
Foto: archív ZŠ s MŠ

AKTIVITY ŠKÔLKAROV
Materská škola na čele s pani učiteľkami pripravila pre svojich škôlkarov mimoriadne krásny čas pred prázdninami. Deti
sa veľa naučili, ale aj zabavili.

Máj – mesiac lásky, patrí predovšetkým mladým zaľúbencom. O tejto krásnej tradícii, jej pôvode a priebehu porozprávala našim deťom pani
učiteľka Janka a na záver spolu so šikovnými chlapcami z predškolskej
triedy postavili náš škôlkarsky máj.

„Vítame vás milé mamy, vítame vás
medzi nami...“ – takto vítali deti svoje mamy na vystúpení ku Dňu matiek v Športklube. Program plný básničiek, pesničiek a tančekov bol jedným veľkým poďakovaním detí za
lásku a starostlivosť ich mamičiek,
ktoré boli obdarované malým darčekom. Nejednej mamičke vypadla slzička z oka pri pohľade na svoje dieťa, ktoré tak rýchlo vyrástlo.

Vystúpenie škôlkarov pred svojimi
mamičkami k ich sviatku

Budúci prváci postavili škôlkarsky máj
s pani učiteľkou Jankou.

Posledné dni školského roka patrili deťom, ktoré v septembri nastupujú do základnej školy. Predškoláci si teda užili rozlúčku s materskou šklou. Lúčili sa nielen s kamarátmi zo škôlky, ale aj
s ľuďmi, ktorí sa o nich dennodenne starali. Najskôr si pripravili hostinu a občerstvenie, potom sa predviedli na módnej
prehliadke školských tašiek, svoje vedomosti preukazovali v Kvíze malého školáka, tancovali, spievali a radovali sa.
Text: pedagogický kolektív MŠ
Foto: archív MŠ

V júni sme s deťmi absolvovali koncoročné výlety.

Škôlkari navštívili Budatínsky hrad,
kde netrpezlivo čakali, čo si pre nich tety
sprievodkyne pripravili.

Na škôlkarskom dvore sa v sobotu (15. 6.) uskutočnil náš prvý Deň
otcov. Cieľom podujatia bolo oceniť oteckov a vyzdvihnúť ich nezastupiteľné miesto v živote detí. Počas prípravy akcie sme ponúkli oteckom usporiadať „oteckovské dielničky“. Deti očarila stolárska dielnička, vlastnoručne vyrobená a rozmermi prispôsobená deťom od pána
Falaštu. Do sýtosti vŕtali, doťahovali, zatĺkali, skrutkovali. Nemalý záujem privolala „oteckovská dielnička“
pána Jendrucha, ktorý priniesol hélium, balóny a kopu radosti. A mali
sme aj kajaky. Kajak na tráve nie je
síce obvyklá kombinácia, ale odborná inštruktáž otecka, pána Lutišana,
vodu čiastočne nahradila. Oteckovia
s ratolesťami si vyskúšali celý vodácky postroj, správny posed v kajaku,
dozvedeli sa vodácke pravidlá a nejednému dieťaťu zažiarili oči a prebudila sa túžba vyskúšať kajak na
vode. Zvedavé maminy sme pozvali
na záverečné posedenie pri „grilovacej dielničke“ pána Saka. Mamina,
pani Maťková, prekvapila sladkými dezertmi a koláčikmi, doplnila
„maškrtkový stôl“ pána Podhorca.

Aj dievčatá si precvičili svoje zručnosti
v oteckovskej dielničke.
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ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV
Niektorí žiaci zo Základnej školy Žofie Bosniakovej počas školského roka dosiahli vynikajúce výsledky nielen v športových
disciplínach, ale aj vo výtvarných súťažiach.

V

mesiaci marec sa uskutočnil florbalový turnaj základných škôl zo Žiliny a okolia, kde deviataci získali 4. miesto.
V krajskom kole Matematickej olympiády žiak Adrián Mrázik obsadil 5. miesto
a v okresnom kole Pytagoriády výborné
výsledky dosiahol Matej Riška z 3.A.
Naša škola sa zapojila do medzinárodnej matematickej súťaže Klokan. Najväčší záujem bol medzi prvákmi. Školským šampiónom sa stal Adrián Mrázik
(9.A), prvák Tobias Pokorný, Dušan Poliak (7.A) a Michal Ďurkovský (4.A).
Medzi ocenenými bol aj žiak Adrián Mrázik (tretí zľava).

Žiaci šiesteho ročníka Eliška Martinčeková, Adriána Tichá, Tobiáš Púček
a Michal Žilka sa zúčastnili súťaže Mladý záchranár civilnej obrany. Svoje vedomosti a zručnosti využili v piatich disciplínach: civilná ochrana, testy, pobyt
v prírode, zdravotná príprava a hasenie
malých požiarov. Trojbodovým rozdielom im uniklo postupové tretie miesto.
Na súťaži boli prvýkrát, rozhodli sa reprezentovať školu aj o rok. V súťaži Mladý záchranár preukázali žiaci 9.A triedy zručnosti pri ošetrení rôznych druhov
poranení a museli zvládnuť resuscitáciu.
Počas mesiaca apríl a máj sa žiačky
6. ročníka zúčastnili Školskej športovej
ligy vo vybíjanej. V apríli sa ocitli na poslednom mieste tabuľky. Po vytrvalých
tréningoch v máji hrali ďalšie tri zápasy.
Všetky tri zápasy dievčatá vyhrali a vypracovali sa na prvé miesto.
Mesiac máj je mesiacom Panny Márie.
Pripomenuli sme si deň 13. mája – zjavenie vo Fatime. Preniesli sme sa do

Fatimy cez žiakov z Gymnázia sv. Františka z Assisi. Zahrali nám divadelnú hru
pod názvom Najkrajšia ozvena, s podtitulom „Fatima“ od spisovateľa Antona Laučeka. Predstavenie bolo dynamické s presvedčivými hereckými výkonmi.
Okrem zjavenia Panny Márie vo Fatime sme si pripomenuli aj sviatok Nanebovstúpenia Pána, keď sme tak ako každý rok putovali na horu Živčákova do
Turzovky. Naša škola je „rodinná“ a práve preto sme sa zúčastnili akcie v Budatínskom parku pod názvom Deň rodiny. I keď prebiehal program na troch
miestach, my sme sa od hlavnej tribúny
nevzdialili, pretože program bol vynikajúci. Či to bol folklór – spevy a tance,
spievajúci spisovateľ Daniel Hevier alebo
zabávač Sranda banda, všetci sa postarali
o príjemnú zábavu.
Vytrvalosť a športového ducha preukázalo 15 našich žiakov druhého stupňa na
Olympiáde cirkevných škôl v Dubnici
nad Váhom. Žiaci vo svojich kategóriách

súťažili v behu 60 m, 600 m, v skoku do
diaľky a hádzaní kriketovou loptičkou.
Pre našu školu sa im podarilo vybojovať
8 medailí – dve zlaté a šesť strieborných.
Nielen šport je populárny u našich detí,
ale tiež výtvarné súťaže. Dôkazom toho
je súťaž Krásy našej záhrady, ktorej vyhlasovateľom je Slovenský zväz záhradkárov. Zapojilo sa do nej 1 294 výtvarných prác zo 171 škôl z celého Slovenska. Medzi desiatimi ocenenými v kategórii C (11 až 15-ročné deti) boli aj naše
dve žiačky Ema Kasáková a Veronika
Milcová. Ocenené práce ste mohli vidieť
v dňoch 22. 8. – 25. 8. 2019 počas výstavy
AGROKOMPLEX v Nitre.
Každoročne otec biskup Mons. Tomáš
Gališ oceňuje najlepších žiakov cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy. Toto ocenenie v tomto školskom roku
získal deviatak Adrián Mrázik, ktorý je
nielen výborným žiakom, ale aj úspešným reprezentantom našej školy v rôznych matematických súťažiach.
Po dosiahnutých úspechoch a snaženiach našich detí si žiaci oddýchli na koncoročných výletoch. Deti z prvého stupňa navštívili Oravskú priehradu, Oravský hrad a Slanický ostrov, pričom žiaci 4. ročníka absolvovali aj Školu v prírode v Tatrách. Žiaci druhého stupňa navštívili Kolibu Panoráma v Nezbudskej
Lúčke, Trenčiansky hrad, hrad Strečno
či pohorie Javorníky a strávili tento čas
aktívnym pohybom – turistikou.

Družstvo v zložení, zľava horný rad: Lýdia Mišenčíková, Eva Holešová, Kristína Mráziková, Emma
Ondrášová, tréner Lejtrich; zľava dolný rad: Zuzana Šupolíková, Eliška Martinčeková, Veronika
Milcová, Lucia Gulášová, Júlia Mišenčíková, Simona Bieliková
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Text: kolektív učiteľov
Foto: archív ZŠ ŽB
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„HÝB SA, UČ SA, OBJAVUJ“
Tri piliere Olympijského dňa 2019. Pod záštitou Olympijského výboru v spolupráci s CVČ Teplička nad Váhom a Detskou
atletikou sa 24. mája 2019 pre žiakov nielen našich základných škôl a materskej školy, ale aj pre ZŠP Krzyžowice z Poľska
konal Olympijský deň.

P

o slávnostnom otvorení slovami starostu obce Ing. Viliama Mrázika deti
a mládež absolvovali beh Olympijského dňa. Po behu nasledovala detská atletika, kde pretekali 8-členné družstvá –
4 chlapci a 4 dievčatá po jednotlivých stanovištiach. Okrem vonkajších aktivít na
futbalovom ihrisku chlapci a dievčatá súťažili v stolnom tenise v priestoroch telocvične. Po obede deti zo záujmového
krúžka Straníček a Trasolienky vystúpili
so svojím kultúrnym programom v parku
Budatínskeho hradu. Oboznámili sa tiež
s historickou a architektonickou pamiatkou. Športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít sa celkovo zúčastnilo 180 žiakov, ktorí reprezentovali svoje školy.

Malí športovci súťažili v rôznych disciplínach.

Text: Mgr. Anna Bolčeková, riaditeľka CVČ
Foto: archív CVČ

SPOMIENKY NA LETNÝ ODDYCH
Prázdniny sú časom relaxu, spoznávania nových ľudí, športovania a stretávania sa s kamarátmi. Niektorí strávili dovolenku
pri mori, iní zasa v detských táboroch, kde sa spoznali so svojimi novými kamarátmi. Aj Centrum voľného času pripravilo
tábory pre deti.

D

ruhý júlový týždeň patril deťom,
ktoré sa zúčastnili letného pobytového tábora „Pohoďák“ vo Vyhniach. Bol
pre nich pripravený pestrý rekreačno-zábavný program. Jedinečný zážitok sme
si odnášali z prehliadky originálnych
banských priestorov v Banskom múzeu
v prírode. Deti s pomocou vedúcich založili aj stanový tábor, absolvovali športové a turistické aktivity. Nechýbali tvorivé
dielne, spoločenské hry, zábavné večerné
táborové hry, piesne a naučili sa i základy

Unikátny prírodný výtvor – Kamenné more

tancov. Záhady z prírody a históriu vzniku obce Vyhne si overili v športovobrannom preteku. Príjemný relax, harmóniu a pohodu sme našli vo Vodnom
raji Vyhne. Deti mali sľúbené i more, ale
všetci vieme, že nie je more ako more
a my máme na Slovensku len kamenné more. Unikátny prírodný výtvor Kamenné more bol príjemnou vychádzkou.
Múzeum vo Svätom Antone bolo cieľom
nášho celodenného výletu, krásna príroda a jazda na koňoch v Ranči Nádej

splnili očakávania detí. Veľké prekvapenie
nás čakalo v Štiavnických Baniach, kde
rovesníci našich detí ukázali sokoliarsky
areál s pernatými dravcami, tropikáriom,
exotickým vtáctvom, akváriami a krokodílom. Je to prvá škola na svete, kde sa
vyučuje sokoliarstvo a chov koní. Vrcholom zážitku bola sokoliarska šou.
Podľa toho, čo na danej aktivite deti urobili alebo zvíťazili, dostali táborové „florény“, ktoré využili na nákupy vecičiek
na táborovom jarmoku.
Každý deň s novými zážitkami, spoznávanie krásneho prírodného kúta Slovenska zanechali v deťoch nové poznanie,
na ktoré budú isto spomínať.
Futbalový stanový tábor (16. 7. – 18. 7.
2019) – v priestoroch futbalového ihriska
Teplička nad Váhom sa zišlo tridsať mladých futbalistov. Pod vedením svojich
trénerov sa zlepšovali vo futbalovej technike. Základom aktivity bolo predstavenie a osvojenie si individuálnych futbalových zručností a získanie pozitívnych
skúseností v hre. Chlapci prežili aj veľa
zábavy pri hrách s kamarátmi, zvládli aj
život v prírodných podmienkach.
Text: Mgr. Anna Bolčeková,
riaditeľka CVČ
Foto: archív CVČ
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Pre našich najmenších

Obtiahni šarkana
a dokresli mu tvár
a mašliky.

Dopl do obláikov
ísla od 1 po 10.

GAŠTANKO
(spievame na melódiu piesne
Pec nám spadla)

Gaštan spadol, gaštan spadol,
na zelenú tráviku,
hopsa-rasa, hopsa-rasa,
už je v mojom košíku.

Dokresli ježkovi
pichliae.

Zahrám sa na kúzelníka,
áry-máry, tralala,
urobím si panáika,
to je skvelá zábava.
Pridajte sa všetky deti,
budeme sa spolu hra,
hopsa-rasa, hopsa-rasa,
veselo sa zabáva.

Vyfarbi veselú tekvicu.
Z ktorých jesenných plodov sa dá urobi výborný ajík?
Tieto plody vyfarbi a nakresli ich aj do šálky.

Pripravila: Danka Vitálošová
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JEDINEČNÁ AKVARISTICKÁ SHOW
Majstrovstvá Európy v gupkách 2019 opäť v našej obci. Už po druhýkrát sa u nás uskutočnila jedinečná akvaristická šou,
ktorá na Slovensku nemá obdobu. Za účasti 12 štátov z Európy sa v priestoroch Športklubu konali Majstrovstvá Európy
a Medzinárodné majstrovstvá Slovenska bojovníc.

O

Z Akvafit za aktívnej účasti detí z akvaristického krúžku CVČ pripravilo v dňoch 29. mája až 1. júna spomínanú
akciu. Tak ako aj minulý rok, tak aj tentoraz sa naša obec dostala na akvaristickú
mapu Európy, do ktorej patria mestá Budapešť, Viedeň, Sofia, Waršava a Miláno.
Hodnotenie jednotlivých kolekcií gupiek
prebiehalo podľa kľúča svetovej organizácie IKGH a piatich medzinárodných
posudzovateľov. Hodnotil sa tvar tela,
chvosta, harmónia farieb, vitalita a celkový dojem. Celkový čas, ktorý strávili
pri hodnotení, predstavoval cca 12 hodín. Sprievodnou akciou bola výstava
kaktusov nášho občana Janka Beliančina a tentoraz aj prezentácia mäsožravých rastlín Mareka Delinčáka.
Výstava vyvrcholila reprezentatívnym
obedom na pôde obecného domu, kde
starosta obce Viliam Mrázik odovzdal

Odovzdávanie cien víťazom z rúk starostu obce

ceny víťazom a tiež hlavnú cenu Grand
Prix Teplička nad Váhom. Aj tohtoročným víťazom sa stal nemecký reprezentant Herman Magoschitz.
Všetkým zúčastneným, ktorí vypomáhali rôznym spôsobom, či už sponzor-

stvom, finančným darom, kvalitne odvedenou prácou, ústretovosťou a hlavne
svojím srdcom, patrí veľká vďaka.
Text: Mario Hikaník
Foto: Michal Širanec

NAŠI BEŽCI NA THE RUN SLOVAKIA 2019
Nášmu bežeckému tímu sa podaril neopakovateľný kúsok. Zúčastnili sa najdlhšieho štafetového behu naprieč Slovenskom
– The RUN Slovakia 2019, v trase z Košíc do Bratislavy.

O

bec Teplička nad Váhom prežila jeden krásny víkend aj vďaka nášmu
bežeckému tímu, ktorému sa podaril neopakovateľný kúsok. Dňa 14. – 16. júna sa
naši rodáci zúčastnili štafetového behu naprieč Slovenskom, na trase z Košíc do Bratislavy. Náš tím tvorilo 15 bežcov, z nich

boli 4 ženy (Silvia Ďungelová – kapitán,
Barbora Hreusová, Zuzana Ponechalová
a Barbora Šeligová) a 11 mužov (Peter
Ďungel, Tomáš Ďungel, Juraj Hreus, Štefan Solár, Ján Dlhopolec, Andrej Zvarik,
Ivan Krajíček, Martin Ponechal, Miroslav
Piroha, Peter Piroha a Peter Kasaj).

Reprezentanti za Tepličku nad Váhom v najdlhšom štafetovom behu naprieč Slovenskom – The RUN
Slovakia 2019 – umiestnili sa na 2. mieste v kategórii freestyle full.

Počas behu, ktorý sa uskutočnil vo dne aj
v noci, prešli dokopy 532 km. Navzájom
si podávali štafetu vopred dohodnutí, zatiaľ čo ostatní sa viezli autami na ďalšiu
etapu. Ako šoféri ich sprevádzali Rastislav Noga so synom Šimonom Nogom.
Nemusím určite pripomínať, že tento víkend bol extrémne horúci, maximálna
teplota bola 36 °C, preto sa počas trvania behu vypilo a vylialo na horúce telá
športovcov nespočetné množstvo vody.
Prekážky im pomohol prekonávať aj
cyklista Rastislav Ďungel.
Tento beh nebol len o výsledku, ktorý bol
výborný, umiestnili sme sa na 2. mieste
v kategórii freestyle full, ale najmä o spoločne strávených chvíľach, o pocite únavy a taktiež o veľkej zábave, o chvíľach
s priateľmi a spoločnej radosti z prekonania samého seba.
Bol to víkend, ktorý opäť potvrdil Svätoplukove slová o prútoch, ktoré len vzájomnou svornosťou sú neporaziteľné.
A tak ako sa hovorí, športovci do toho!

Text: Mgr. Barbora Hreusová
Foto: Peter Ďungel

23

Športové okienko

PEPCO KIDS RUN 2019
Počas akcie The RUN Slovakia 2019
bola na futbalovom ihrisku v našej obci
pripravená sprievodná aktivita aj pre
naše deti – PEPCO KIDS RUN 2019.

N

a bežeckej dráhe v areáli futbalového ihriska pretekali deti v dvoch
kategóriách: 1. kategória vo veku 4 – 6
rokov a 2. kategória vo veku 7 – 12 rokov.
Radosť z behu, z výkonu, ale aj z pekných
odmien mali všetky zúčastnené deti, ale
aj ich rodičia.
Text: Mgr. Anna Bolčeková
Foto: archív CVČ

Detskí bežci našich základných škôl reprezentovali obec.

DETI SI ZMERALI SILY V CYKLISTICKÝCH PRETEKOCH
Súčasťou osláv sviatku Medzinárodného dňa detí sú každoročne aj cyklistické preteky pre deti. Malí cyklisti si zmerajú
sily nielen so svojimi rovesníkmi, ale aj s kamarátmi. Tohtoročný pretek bol odlišný od minuloročného.

K

eďže počas sviatku MDD bolo počasie chladné a upršané, organizátori akcie sa rozhodli preteky odložiť. Aj napriek
horúčavám, ktoré boli v piatok (14. 6.), deti
v sprievode svojich rodičov a starých rodičov sa zaregistrovali do piatich kategórií podľa roku narodenia. Po odštartovaní
1. kategórie, ktorú vytvorili detičky mladšie ako štyri roky, sa preteky mohli začať.
Čím vyššie číslo kategórie, tým staršie deti.
Na tvárach malých športovcov bolo vidieť
chuť a silu zvíťaziť. Nie všetci mohli vystúpiť na stupienky víťazov, podarilo sa to
iba prvým trom z každej kategórie. Víťazi si z rúk pána starostu obce Ing. Viliama
Mrázika prevzali medaily. V tomto ročníku pretekov si prvé miesta odniesli aj krásne trofeje, ktoré im budú pripomínať výhru
v cyklistike. Všetkým zúčastneným blahoželáme, že dorazili do cieľa bez zranení.
Malých športovcov motivovali rodičia, aby do cieľa dobehli.

Text: Ing. Viera Majerčíková
Foto: Ján Mintál

Obecné noviny Tepličky nad Váhom
Vydáva:
Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01
tel.: 041/5982 128, e-mail: obecnenoviny@teplickanadvahom.sk,
www.teplickanadvahom.sk
EV 4980/14, ISSN 1339-696X, IČO: 00648264
Úradné hodiny: Po, Ut, Št: 7:00 – 11:00, 12:00 – 15:00 h
St: 7:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 h
Pi: 7:00 – 11:00, 12:00 – 13:00 h
Redakcia:
Ing. Viliam Mrázik, Ing. Viera Majerčíková
Tlač:
EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
Grafická úprava: Helpmark s.r.o., www.helpmark.sk
Počet výtlačkov: 1 350 kusov
Dátum vydania: 13. 9. 2019 Periodicita: 3x ročne Distribúcia: zadarmo
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky redakčne a štylisticky upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť.
Za obsah nesie zodpovednosť autor príspevku.

24

