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Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány zdaria.

V

týchto dňoch si nájdete
vo svojich poštových
schránkach obecný kalendár
na rok 2018, kde sa dozviete
o pripravovaných spoločenských
a športových podujatiach.
Prijmite tento kalendár
ako malý darček.

ÏALEJ SA DOÈÍTATE

Rozprávkovo zasnežená cesta Na Straník
Foto Andrea Mikulíková

Sadzobník daní a poplatkov
platných na rok 2018
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Termíny vývozov triedeného
odpadu na rok 2018
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Výsledky volieb do orgánov
Samosprávnych krajov
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Teplièky nad Váhom

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Milí priatelia,
končí sa ďalší rok a ja mám česť opäť sa
vám prihovoriť v najkrajšom období.
Mám pocit, že čas beží čoraz rýchlejšie. Rovnako, ako v súčasnosti prevažná väčšina z nás žije. Veľakrát nám vo
víre povinností unikajú najpodstatnejšie veci. Advent je príležitosťou spomaliť, zamyslieť sa a uvedomiť si, aké sú
pre nás tie najväčšie hodnoty.
Už takmer uplynulý rok 2017 bol pre
našu obec výnimočný, pretože sa niesol v znamení 750. výročia od prvej písomnej zmienky o Tepličke nad
Váhom. Mali sme príležitosť dozvedieť
sa viac o našej obci, poznať lepšie svoju históriu, vidieť kam sme sa posunuli
a uvažovať o našej budúcnosti. S hrdosťou sme toto významné jubileum oslávili a s nadšením sme vstúpili do ďalšieho štvrťtisícročia.
Milí spoluobčania, veľmi ma potešili vaše slová uznania za podujatia, ktoré sme v tomto roku pre vás pripravili. Veľká vďaka patrí mojim kolegom
z Obecného úradu, ktorí s obrovským
zanietením pracovali na tom, aby tieto
aktivity boli pre vás zaujímavé, pútavé,
ale i prínosné.
Na prípravách sa aktívne podieľali aj
mnohí z vás. Prispeli ste fotografia-

mi a dokumentmi, vďaka ktorým môžeme lepšie mapovať našu minulosť. Použili sme ich na výstavách a budú aj neoddeliteľnou súčasťou monografie o Tepličke
nad Váhom, ktorá sa vám čoskoro dostane
do rúk. Za dodanie týchto dôležitých podkladov vám patrí veľká vďaka.
Okrem prípravy osláv obecného jubilea,
sme intenzívne pracovali na tom, aby bol
život našich obyvateľov bezpečnejší, krajší a príjemnejší. Pozornosť sme venovali najmä zázemiu pre naše deti. Okolo
škôl sa vám už určite lepšie parkuje. Pozreli ste si novú jedáleň a priestory okolo nej? Konečne sme zrekonštruovali toalety v školách a počul som, že aj škôlkári
sú s novou triedou nad poštou nadmieru spokojní. Ešte je pred nami úloha vylepšiť exteriér tejto budovy. Otestovali ste
už lávku pre peších a cyklistov? Na toto
dielo som naozaj hrdý. Je hotové napriek
všetkým úskaliam, ktoré boli s prípravou
i realizáciou spojené. Konečne nám slúži a všetci vidíme, že trpezlivosť sa oplatila. Dokončili sme aj parkovisko a nové
cesty, takže vstup do obce cez Železničnú
ulicu je naozaj atraktívny. V nadväznosti na túto investíciu rád spomeniem výsadbu stromčekov popri chodníku smerom od lávky k Vodnému dielu. Udialo
sa tak opäť v spojitosti s naším významným výročím. Zatiaľ sme vysadili 530
stromčekov z plánovaných 750. Vzhľadom na budúcu výstavbu protihluko-

vej steny okolo železničnej trate budú
ostatné vysadené neskôr. Veľmi pekne
ďakujem všetkým, ktorí vysadili “svoj
strom”. Najväčšiu radosť mám z detí,
ktorých bolo na tejto milej akcii najviac a musím povedať, že som bol milo
prekvapený s akým záujmom a nasadením pracovali. Samozrejme, nesmiem zabudnúť poďakovať Jozefovi
Kmetíkovi, ktorý je iniciátorom tohto
skvelého nápadu.
Tento rok sme sa konečne dočkali aj
výmeny autobusových zastávok, ktorej iniciátormi boli zas deti. Uložili mi
túto neľahkú úlohu na detskom obecnom zastupiteľstve :-) Som presvedčený,
že deťom na našej obci záleží, pretože
každoročne od nich prichádza množstvo zaujímavých nápadov a postrehov.
Vážení spoluobčania, určite máme
všetci veľa plánov, ktoré sa nám nie vždy
podarí realizovať podľa našich predstáv. Keď však máme pri sebe svojich
blízkych, všetko ide ľahšie a sklamanie rýchlejšie prebolí. Vážme si každý
deň, ktorý prežijeme v ich prítomnosti a buďme vďační za každé nové ráno.
Želám vám radostný predvianočný čas
plný očakávania, šťastia, lásky a božieho
požehnania. A nový rok nech je pre vás
všetkých lepší ako ten pomaly minulý.
Viliam Mrázik

OZNAM

C

ieľom Obecných novín Tepličky nad
Váhom, ktoré vychádzajú 3 krát do
roka, je informovať obyvateľov o uskutočnených a plánovaných aktivitách.
Svoju tvorbu v podobe básničiek, úvah,
postrehov, aktivít, ktorých ste sa zúčastnili v našej obci, môžete posielať na adresu:
obecnenoviny@teplickanadvahom.sk,
alebo osobne doniesť na sekretariát obecného úradu. Redakcia si vyhradzuje právo
na neuverejnenie, skracovanie a štylistickú úpravu príspevkov. Uverejňujeme iba
podpísané príspevky.
Tešíme sa na vaše námety.
Dúfame, že si pri tomto čísle oddýchnete
a možno aj zaspomínate.
Príjemné čítanie!
Text: redakcia
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Obec Teplička nad Váhom
Vás pozýva na

Obec Teplička nad Váhom

8. Benefièný
20.1.2018

Športklub

18:30

v spolupráci s farským úradom

ples

Vianočný
koncert
Vás pozývajú na

obce Teplička nad Váhom

hod.

Účinkujúci:

Libor Cabejšek

Slovák Sinfonietta
DJ Krupko

Ľudová hudba

FEROVA DRUŽINA

Spevácka skupina
RADOST NÍK

Folklórny súbor Straník
Detský zbor Teplické sláviky
Zmiešaný zbor sv. Martina
a Sima Martausová

DFS LIESKA

Farský kostol
sv. Martina

Cena vstupenky

35 €

Vstupenky si môžete rezervovať a zakúpiť na sekretariáte Obecného úradu
v Tepličke nad Váhom, tel.č. 041/ 598 21 28.

Príďte sa zabaviť tento rok v ľudovom štýle.

v Tepličke nad Váhom

26. 12. 2017
1400 hod.

Teplièky nad Váhom

NAJBLIŽŠIE PRIPRAVOVANÉ AKCIE V OBCI
26. 12. 2017
05. 01. 2018
20. 01. 2018
27. 01. 2018
10. 02. 2018
10. 02. 2018

Vianočný koncert v Kostole sv. Martina
Basketbalový turnaj O pohár starostu obce – CVČ
Benefičný ples obce Teplička nad Váhom
Školský ples - ZŠ Žofie Bosniakovej
Fašiangový sprievod ulicami obce
Školský ples – ZŠ s MŠ

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
SADZOBNÍK DANÍ A POPLATKOV PLATNÝCH NA ROK 2018
Položka

Sadzba v EUR

Poznámka

Daň za psa

6,60 €

za kalendárny rok

Daň z nehnuteľnosti – viď. Všeobecné záväzné nariadenia č. 2/2014
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu FO

17,99 €

za rok 2018

Overovanie podpisov

1,50 €

za 1 podpis

Overovanie listín

1,50 €

za 1 stranu

Poplatok za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte

5,00 €

za 1 osobu

Kopírovanie – čierno-biele

0,10 €

za 1 stranu A4

Traktor + vlečka

17,70 €

za každú začatú hodinu

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre
fyzickú osobu

40,00 €

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených
stavieb
* na stavbu rodinného domu
* na stavby chát, rekreačných domov ak zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2
* na stavby chát, rekreačných domov ak zastavaná plocha
presahuje 25 m2

50,00 €
25,00 €
50,00 €

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
fyzické osoby

30,00 €

Ohlásenie drobnej stavby pre fyzickú osobu

10,00 €

10,00 €

obyvateľom obce
obyvateľom iných obcí a PO a FO –
podnikateľom
z dôvodu karu

Prenájom Športklubu v Tepličke nad Váhom

16,60 €

za 1 hodinu

Poplatok za prenájom trhového miesta do 10 m2

10,00 €
3,00 €

každý meter navyše

Poplatok za vyhlásenie do obecného rozhlasu

3,00 €

za 1 vyhlásenie

Hrobové miesto (na 5 rokov)

13,28 €

jednohrob

26, 56 €

dvojhrob

4,98 €

detský hrob

7,00 €

za 1 osobu/ 1 rok

17,00 €

za 1 osobu/ 3 roky

Prenájom Obecného domu v Tepličke nad Váhom

Rybársky lístok

60,00 €
100,00 €
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TERMÍNY VÝVOZOV TRIEDENÉHO ODPADU NA ROK 2018
VÝVOZ NÁDOB A VRIEC SPRED DOMOV.

Plast

Sklo

Papier

2.1.2018
6.2.2018
6.3.2018
3.4.2018
1.5.2018

9.1.2018
13.2.2018
13.3.2018
10.4.2018
8.5.2018

5.1.2018
2.2.2018
2.3.2018
6.4.2018
4.5.2018

5.6.2018

12.6.2018

1.6.2018

3.7.2018
7.8.2018
4.9.2018
2.10.2018
6.11.2018
4.12.2018

10.7.2018
14.8.2018
11.9.2018
9.10.2018
13.11.2018
11.12.2018

6.7.2018
3.8.2018
7.9.2018
5.10.2018
2.11.2018
7.12.2018

Elektronický odpad, autobatérie,
žiarivky, odpady s obsahom
škodlivín, iný nebezpečný odpad

10. 3. 2018

Hore uvedený vytriedený odpad vo
vreciach a nádobách obyvatelia vyložia pred svojím domom, kde vykladajú nádoby na komunálny odpad.
Zber šatstva, topánok a hračiek sa uskutočňuje celoročne do kontajnerov, ktoré
sú umiestnené pri Zdravotnom stredisku na Južnej ulici v Tepličke nad Váhom.
Jedlé oleje a tuky sa zbierajú do 1,5 l a 2
l PET fliaš, ktoré odovzdávajú v dielni
Obecného domu ulica Na Majer.

8. 9. 2018

PROJEKTY PODPORENÉ Z NADAÈNÝCH FONDOV REALIZOVANÝCH V ROKU 2017:

R

ealizáciu projektu s názvom Vzduchová terapia pre klientov ZpS
a DS podporil Nadačný fond Mobis
v Nadácii Pontis sumou 2000,- EUR. Zámerom projektu bolo vybavenie izieb
tromi kusmi čističky vzduchu v izbách
klientov zariadenia z dôvodu zníženia šírenia rôznych vírusových infekcií a zabezpečenia kvalitného pobytu pre ležiacich klientov.

Realizáciu projektu s názvom Zhotovenie prístrešku na bicykle podporila Nadácia Kia Motors Slovakia finančným príspevkom vo výške 18 000,- EUR.
Hlavným cieľom projektu je podpora
rozvoja siete cyklotrás v obci budovaním
a modernizovaním infraštruktúry cyklistickej dopravy. Vybudovaním cyklistického mobiliáru – prístrešku pre bicykle
vrátane cyklostojanov chce obec dospe-

lým, deťom a mládeži sprístupniť cykloturistiku a zároveň podporovať aktívny
pohyb pri každodennom dochádzaní do
školy, za poznávaním prírodných a kultúrnych hodnôt v obci.

CIVILNÁ OCHRANA – 3. ÈASŤ
Vážení čitatelia,
v predošlom vydaní sme sa venovali možným hrozbám obyvateľov. Dnes pokračujeme vysvetlením ďalších ohrození, ako sa
chrániť, oboznámiť sa s varovnými signálmi a čo robiť pri evakuácii a povodni.
ČO ROBIŤ PRI TERORISTICKOM
ÚTOKU?
• zachovať pokoj a rozvahu, nešíriť paniku,
• improvizovane si chrániť dýchacie
cesty vlhkou tkaninou, opustiť urýchlene ohrozený priestor a ukryť sa vo
vhodnej budove,
• utesniť okná, dvere a vetracie otvory,
• vyhotoviť si improvizované prostriedky ochrany,
• poskytovať pomoc iným osobám
(najmä deťom, starším osobám),
• sledovať informácie v hromadných
informačných prostriedkoch,
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• zbytočne netelefonovať,
• sledovať a plniť pokyny riadiacich orgánov,
• dodržiavať nariadené hygienické,
protiepidemiologické a protiepizootické opatrenia a režimy karantény.
• sledovať zdravotný stav rodinných
príslušníkov a priebežne zaznamenávať ich teplotu.
AKÉ SÚ PROSTRIEDKY IMPROVIZOVANEJ OCHRANY OSÔB?
Špeciálne (pre pobyt v kontaminovanom priestore pri vykonávaní záchranných prác, prechod kontaminovaným
územím). Dýchacie prístroje, ochranné masky, ochranné rúška, detské vaky,
špeciálne ochranné odevy, prezuvky,
rukavice.
Improvizované (krátkodobá ochrana na
opustenie kontaminovaného priestoru).

Ochranné rúško z vreckovky, viacerých
vrstiev gázy, uteráku. Plášť do dažďa, gumové čižmy, rukavice (igelitové vrecká). Plášť do dažďa alebo iné kombinézy
z impregnovaných materiálov.

Ste účastníkom dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky?
(Vyhláška č. 533/2006 Z. z. Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred
účinkami nebezpečných látok, Vyhláška
č. 160/2012 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 445/2007 Z. z.)

Teplièky nad Váhom

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky v hromadných informačných prostriedkoch, spravidla druhý piatok v mesiaci.

KONAJTE!
• Odstavte vozidlo, podľa možnosti
mimo dosah pôsobenia nebezpečnej
látky, aby bola zachovaná prejazdnosť
komunikácie pre záchranné zložky.
• Ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu
pôsobenia nebezpečnej látky, zastavte motor vozidla a urýchlene opustite
zamorený priestor. Chráňte si dýchacie
cesty, napríklad priloženou vreckovkou.
• Bez ohrozenia vlastnej osoby zistite,
čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému vozidlu,
z ktorého uniká nebezpečná látka.
• Oznámte nehodu na tiesňovú linku
112, alebo na niektoré z čísel zložiek
integrovaného záchranného systému.
• Nedotýkajte sa nebezpečnej látky,
ani predmetov, ktoré by ňou mohli byť
kontaminované.
• Po príchode záchranárov sa riaďte
pokynmi veliteľa zásahu.
Pamätajte si!
• Nebezpečná látka v plynnom stave sa
vždy šíri v smere vetra.
• Únik z ohrozeného priestoru voľte
vždy kolmo na smer vetra.
• Improvizované prostriedky ochrany
jednotlivca slúžia len na rýchly únik
zo zamoreného priestoru, nie na pobyt v ňom.

• pripravte sa na prípadnú evakuáciu
vrátane zvierat,
• upevnite veci, ktoré by mohla odniesť
voda.
ČO ROBIŤ V OBDOBÍ POVODNE
• opustite ohrozený priestor,
• zbytočne netelefonujte, len v prípade
tiesne,
• riaďte sa pokynmi povodňových orgánov,
• v prípade evakuácie dodržujte pokyny
pre evakuáciu,
• v prípade bezprostredného ohrozenia
sa premiestnite na vytipované vodou
neohrozené miesto,
• nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy,
• ak nie ste ohrození vodou, snažte sa
pomáhať ostatným spoluobčanom.
ČO ROBIŤ PO POVODNI
• skontrolujte stav obydlia, rozvody
energií (voda, elektrina, plyn), stav
kanalizácie a rozvod vody,
• nahláste škody na obecný úrad, ak ste
poistení, kontaktujte poisťovňu,
• zlikvidujte uhynuté zvieratá, znehodnotené potraviny a poľnohospodárske
plodiny,
• riaďte sa pokynmi hygienika

ČO ROBIŤ PRED OHROZENÍM POVODŇAMI?
Povodeň predstavuje stav, keď sa zvýši
hladina vodných tokov, voda vystúpi z korýt a zaplaví priľahlé územie, resp. povodeň predstavujú prívalové vody z extrémnych zrážok, ktoré zaplavia územie.

ČO ZNAMENÁ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA?
• nastáva mimoriadna situácia,
• tón signálu a dĺžka jeho trvania určuje, čo vás ohrozuje,
• venujte pozornosť následnej informácii vysielanej rozhlasom, televíziou
alebo hlásenou v obecnom rozhlase.

ČO ROBIŤ PRED POVODŇAMI
• vytipujte si bezpečné miesto neohrozené vodou,
• hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite na
vyššie poschodia,
• pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie dverí a okien,
• pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
• pripravte osobný automobil na použitie,

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA SA VYKONÁVA VAROVNÝMI SIGNÁLMI:
VŠEOBECNÉ OHROZENIE
2 – minútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti
OHROZENIE VODOU
6 – minútový stály tón sirén pri ohrození
ničivými účinkami vody
KONIEC OHROZENIA
2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

ČO ROBIŤ PRI EVAKUÁCII?
Evakuácia je odsun ohrozených osôb,
zvierat, prípadne vecí z ohrozeného územia. Vyhlasuje sa až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia
pobytu osôb na ohrozenom území ako
krátkodobá s možným návratom osôb do
72 hodín, alebo dlhodobá s možným návratom po 72 hodinách.
PRED EVAKUÁCIOU NEZABUDNITE
• UZATVORIŤ hlavné prívody vody,
plynu,
• VYPNÚŤ elektrické spotrebiče,
okrem chladničiek a mrazničiek,
• UHASIŤ otvorený oheň, plynové
spotrebiče,
• ODPOJIŤ anténne zvody,
• PRIPRAVIŤ si evakuačnú batožinu,
• OVERIŤ, či sú susedia informovaní
o evakuácii,
• POZATVÁRAŤ okná a dvere,
• UZAMKNÚŤ byt, dom,
• POMÔCŤ imobilným obyvateľom
a upozorniť na obyvateľov, ktorí odmietajú evakuáciu
ČO SI ZABALIŤ DO EVAKUAČNEJ
BATOŽINY?
Hmotnosť evakuačnej batožiny nesmie
presiahnuť:
• 25 kg na osobu u dospelých osôb
• 15 kg na osobu u detí do 15 rokov
• 5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu
Nezabudnite so sebou vziať
• osobné doklady, dôležité dokumenty,
cennosti, peniaze,
• osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
• základné potraviny a pitnú vodu na
2-3-dni,
• predmety dennej potreby a osobnej
hygieny,
• vreckovú lampu, sviečku, zápalky,
• prikrývku alebo spací vak,
• náhradnú osobnú bielizeň, odev, obuv,
nepremokavý plášť,
• ďalšie nevyhnutné osobné veci.
Dodržujte pokyny osôb zabezpečujúcich
evakuáciu.
zdroj:http://www.minv.sk/
?informacie-pre-obcanov-4
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POLÍCIA VYSTRÍHA SENIOROV
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SITUÁCIÍ, KEDY BY MALI SENIORI ZBYSTRIŤ POZORNOSŤ

1. Dostali ste pozvánku či informačný leták na prezentačnú akciu, predajnú akciu, labužnícku show, výhodné nákupy,
príjemné posedenie, bezplatnú večeru,
či neodolateľný výlet, kde zároveň získate
darček zadarmo.
2. Cudzia osoba vám zavolá na pevnú
linku alebo mobilný telefón, predstaví sa
ako váš príbuzný (napr. syn, vnuk, dcéra,
brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr
vám opäť zavolá, že pre peniaze nemôže
prísť osobne a poprosí vás, aby ste peniaze odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi
či inej osobe.

3. Niekto vás osloví na ulici, že nie je tunajší, milo vás poprosí, aby ste mu ukázali cestu do nemocnice, následne vás
úpenlivo prosí, aby ste mu požičali peniaze na zaplatenie operácie pre jeho
známeho alebo príbuzného, ktorý mal
ťažkú nehodu a leží v nemocnici vo vážnom stave. Ako zálohu vám ponúkne peniaze v inej mene.
4. Cudzia osoba vám zazvoní pri dverách, predstaví sa ako pracovník istej
spoločnosti a tvrdí, že vám prišiel odovzdať výhru alebo vám niekto telefonicky
oznámi, že ste sa stali výhercom.

elektrární, vodární, či iných spoločností
a tvrdí, že prišiel odpísať stav plynomeru,
vodomeru alebo elektromeru alebo vám
prišiel vyplatiť preplatok či inkasovať nedoplatok.
6. Niekto vám zazvoní pri dverách a ponúka na predaj rôzny tovar za výhodné
zľavy (napr. hrnce, nože, deky, stavebné
náradie).
ZVYČAJNE IDE VŽDY O PODVOD!
V prípade, že cudzie osoby vyvíjajú na
vás nátlak a máte pocit ohrozenia, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo linku
tiesňového volania 112.

5. Niekto vám zazvoní pri dverách
a predstaví sa ako pracovník plynární,

Zdroj: Polícia SR

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV,
KTORÉ SA KONALI 4.11.2017
Predsedníčka žilinského samosprávneho kraja:
Ing. Erika Jurinová
Úspešní kandidáti za poslancov žilinského samosprávneho kraja:
Mgr. Martin Barčík
Ing. Ľubomír Bechný
Ing. Barbora Birnerová
RNDr. Peter Dobeš
PaedDr. Ľudmila Chodelková
Ing. Martin Kapitulík
Mgr. Róbert Kašša
Mgr. Jozef Kavecký
Ing. Milan Laurenčík
Mgr. Ján Marosz
MUDr. Juraj Popluhár PhD., MBA
Mgr. Anna Verešová
MUDr. Štefan Zelník PhD.

P

richádzali sme k volebným urnám,
aby sme zvolili predsedu a poslancov do vyššieho územného celku. Voľby boli pokojné, zúčastnili sa mladšie aj
staršie vekové kategórie. S prenosnou urnou komisia bola u 51 občanov. Volila aj
92 ročná Margita Šumská (viď foto).

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov za obec Teplička nad Váhom
Meno

Priezvisko

Juraj
Peter
Kristián
Erika
Anton
Ján
Marián
Stanislav
Peter

Blanár
Cibulka
Hoffmann
Jurinová
Martvoň
Mikolaj
Murín
Pirošík
Sagan
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Počet
platných hlasov
273
40
4
614
25
41
59
3
71

Podiel
platných hlasov v %
24,15
3,53
0,35
54,33
2,21
3,62
5,22
0,26
6,28

Kandidát

X
zvolený

Zdroj: Štatistický úrad SR
Vysvetlivky:
X - kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný
politickým subjektom podľa § 147 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na poslancov za obec Teplička nad Váhom

Meno

Priezvisko

Počet
platných
hlasov

Podiel
platných
hlasov v %

Beáta
Martin
Ľubomír
Jaromír
Barbora
Patrik
Denis
Peter
Karol
Ján
Marián
Michal
Darina
Pavol
Branislav
Peter
Bronislava
Monika
Peter
Miroslav
Robert
Jana
Jaroslav
Patrik
Martin
Tibor
Ján
Kristián
Ľudmila
Igor
Ivana
Jozef
Martin
Róbert
Miroslav
Monika
Jozef
Miloš
Miroslav
Jaroslav
Igor
Patrik
Eva
Milan
Pavol
Igor

Badibangová
Barčík
Bechný
Benko
Birnerová
Blanár
Cáder
Cibulka
Čepec
Čerňan
Červený
Červený
Čierniková
Čorba
Delinčák
Dobeš
Ďurechová
Ďurechová
Durmis
Faktor
Ficek
Filipová
Gažo
Groma
Hanuliak
Hanuliak
Hodoň
Hoffmann
Chodelková
Choma
Janíčková
Juriš
Kapitulík
Kašša
Kašuba
Kavecká
Kavecký
Klimašovský
Knapec
Koleda
Krško
Kubička
Lajčiaková
Laurenčík
Lazar
Liška

184
180
135
75
226
38
105
147
131
44
31
29
65
83
105
198
38
36
164
21
111
114
173
103
99
25
332
47
153
101
178
101
186
189
33
140
213
36
75
19
101
64
22
252
70
60

2,05
2,01
1,51
0,83
2,52
0,42
1,17
1,64
1,46
0,49
0,34
0,32
0,72
0,92
1,17
2,21
0,42
0,40
1,83
0,23
1,24
1,27
1,93
1,15
1,10
0,27
3,71
0,52
1,71
1,13
1,99
1,13
2,08
2,11
0,36
1,56
2,38
0,40
0,83
0,21
1,13
0,71
0,24
2,82
0,78
0,67

Kandidát

zvolený
zvolený
zvolený

zvolený

zvolený

zvolený
zvolený

zvolený

Meno

Priezvisko

Počet
platných
hlasov

Podiel
platných
hlasov v %

Emanuel
Matej
Ján
Patrik
Iveta
Jozef
Pavol
Peter
Michal
Monika
Rastislav
Ján
Henrich
Pavel
Jaroslav
Jaroslav
Ján
Juraj
Róbert
Ľuboš
Gabriela
Juraj
Pavel
Roman
Ján
Ľubomír
Marian
Marek
Andrej
Ľubomír
Martin
Ladislav
František
Stanislav
Jozef
Dušan
Lenka
Anton
Soňa
Anna
Marta
Štefan
Jozef

Lovíšek
Madar
Marosz
Martaus
Martinková
Mičo
Mindek
Mintál
Miškovič
Obertová
Palutka
Paučin
Paur
Pavlásek
Pecho
Pechočiak
Peteja
Petráš
Pilarčík
Plešinger
Poliaková
Popluhár
Požoni
Rosenberg
Rybárik
Sečkár
Sliviak
Sobola
Sočuvka
Šimko
Šoška
Štefanec
Štefánik
Štofko
Štrba
Šutý
Ticháková
Trnovec
Turčányiová
Verešová
Veselá
Zelník
Žabka

39
261
214
29
85
82
56
82
9
72
37
74
48
257
60
18
12
170
65
110
37
162
7
32
32
173
46
58
214
42
63
252
17
74
130
28
142
75
16
208
29
138
146

0,43
2,92
2,39
0,32
0,95
0,91
0,62
0,91
0,10
0,80
0,41
0,82
0,53
2,87
0,67
0,20
0,13
1,90
0,72
1,23
0,41
1,81
0,07
0,35
0,35
1,93
0,51
0,64
2,39
0,47
0,70
2,82
0,19
0,82
1,45
0,31
1,58
0,83
0,17
2,32
0,32
1,54
1,63

Kandidát

zvolený

zvolený

zvolený
zvolený

zvolený

Zdroj: Štatistický úrad SR
Text a foto: Veronika Šušková, zapisovateľka volebnej komisie

Súhrnné výsledky hlasovania za Žilinský kraj, Volebný obvod č. 11, Teplička nad Váhom (kód obce 518 024, počet okrskov 3)
Volebný okrsok

Počet
odovzdaných
okrskových
zápisníc

Počet
zapísaných
voličov

Počet
vydaných
obálok

Účasť
voličov
v%

Počet
odovzdaných
obálok

Podiel
odovzdaných
obálok v %

Počet platných hlasov
odovzdaných pre voľby
predsedu

Do zastupiteľstva

1

1

1 295

448

34,59

448

100,00

440

430

2

1

1 092

371

33,97

371

100,00

358

350

3

1

1 003

337

33,59

337

100,00

332

327

Spolu za obec

3

3 390

1156

34,10

1 156

100,00

1 130

1 107

Zdroj: Štatistický úrad SR

7

Teplièky nad Váhom

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE LÁVKY PRE CYKLISTOV A PEŠÍCH

D

ňa 9. 10. 2017 bola slávnostne vysvätená a otvorená “ Lávka pre cyklistov a peších, Teplička nad Váhom, ul.
Železničná“. Po úvodných príhovoroch
generálneho riaditeľa Vodohospodárskej
výstavy, š. p. Daniela Kvocera, predsedu
Žilinského samosprávneho kraja Juraja
Blanára, štátneho tajomníka Ministra životného prostredia SR Norberta Kurillu,
starostu obce Teplička nad Váhom
Viliama Mrázika a zástupcov KIA Motors
Slovakia, s. r. o., prebehol slávnostný akt
prestrihnutia pásky. Vdp. Pavol Špita po
krátkom príhovore vysvätil stavbu a mladí cyklisti „pokrstili“ lávku prvou jazdou.
Starosta obce Viliam Mrázik: „Trápila nás
táto situácia, ktorá by sa po rozšírení cesty z 2-prúdovej na 4-prúdovú len zhoršovala. Cesta medzi Žilinou a Terchovou
bola miestom viacerých dopravných kolízií i smrteľnej nehody. Lávka pre cyklistov a peších má nadregionálny význam,
keďže nebude slúžiť len pre našich oby-

vateľov, ale aj pre množstvo návštevníkov
v regióne, navyše ak zohľadníme fakt, že
bude súčasťou plánovanej cyklomagistrály do Terchovskej doliny. Moje poďakovanie v mene všetkých budúcich užívateľov lávky patrí i súčasnému vedeniu

Vodohospodárskej výstavby za to, že vyčlenilo finančné prostriedky a zabezpečilo výstavbu, ako aj dokončenie lávky“.
Drevená konštrukcia lávky má 58 m, komunikácia je široká 3 m. K lávke sú vybudované prístupové asfaltové chodníky
v dĺžke 76m a 78m. Investor stavby Vodohospodárska výstavba, š. p. dobudovala aj verejné osvetlenie. Náklady na
celú stavbu boli približne 520 000 Eur.
Lávka prepojila a sprístupnila ľuďom cestu k rekreačnej oblasti Vodného diela Žilina. Prispela k atraktivite regiónu. Bude
slúžiť výlučne pre peších a cyklistov, ktorí
doteraz museli prechádzať cez mimoriadne rušnú rýchlostnú cestu, ktorou priemerne denne prejde 24 000 áut.
Text a foto: Ing. Sláva Džuňová

JUBILANTI

M

esiac október je mesiacom úcty
k starším. Komisia pre kultúru
a spoločenské organizácie pripravila už
tradične pohostenie jubilantom, ktorí sa
v priebehu roka dožili významného životného jubilea.
V priestoroch Penzióna Anton sa stretli
šesťdesiatnici (18.10.) a oslávenci okrúhleho jubilea 70, 75, 80, 85 rokov (25. 10.).
Pán starosta privítal všetkých zúčastnených úvodnými slovami a každému
osobne zablahoželal k životnému jubileu. V sprievode tónov hudby sa celé popoludňajšie stretnutie nieslo v príjemnej
atmosfére. Ďakujem členom kultúrnej
komisie za organizáciu podujatia.
Text: Pavol Verčík
Foto: archív Komisie pre kultúru
a spoločenské organizácie
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SVÄTOMARTINSKÝ JARMOK 2017

S

vätomartinský jarmok v Tepličke nad Váhom sa konal 11. novembra 2017. Ako každý rok už od skorých
ranných hodín bol na Námestí sv. Floriána čulý ruch. Okrem pravidelných návštevníkov sobotňajších nákupov v COOP
Jednote tu rozkladali svoje stánky remeselníci, predajcovia s občerstvením, medovinou, cukrovinkami, domácimi koláčmi, trdelníkmi, či mäsovými výrobkami. Niečo po pol jedenástej hodine sa
na pódiu predstavila Folklórna skupina
Straník svojou úvodnou piesňou. Nasledoval príhovor starostu obce, ktorý privítal jarmočníkov i návštevníkov tohtoročného jarmoku. Podčiarkol význam jarmokov v Tepličke, ktoré sa konali v minulosti, pripomenul účastníkom odkaz 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci. V závere svojho príhovoru po-

zval návštevníkov na jedinečnú výstavu
fotografií o Tepličke s názvom „Teplička
nad Váhom v minulosti a dnes“. Výstava,
ktorá bola sprístupnená širokej verejnosti v auguste na Obecných slávnostiach
mala mimoriadny ohlas, a preto sa opäť
otvorili priestory Obecného domu, aby si
návštevníci mohli pozrieť okrem nových
fotografií aj exponáty ľudového nábytku,
náradia, či krojov našich starých mám.
Príjemné a povzbudivé slová na tému hodové tradície odzneli od miestneho duchovného vdp. Pavla Špitu.
Potom sa už rozospievali tepličianske
hlasy Folklórnej skupiny Straník, ktoré popoludní vystriedala dychová hudba
Holázňanka. Aj napriek chladivému novembrovému počasiu sa pri ich hudbe dalo aj „zahriať“ a to podupkávaním
i pospevovaním známych evergreenov.

Na tohtoročnom jarmoku sa zúčastnilo viac ako 80 jarmočníkov zo všetkých
kútov Slovenska. Veríme, že aj o rok prídu na Svätomartinský jarmok a naši občania si budú môcť kúpiť či už vianočné
ozdoby, pletené čiapky, drevené hračky
a iné výrobky, či hrnčeky z keramiky, alebo sa občerstviť v stánkoch s medovinou
i v stánkoch so slaninou, klobáskami, jaternicami a pečeným mäsom.
V nedeľu v Kostole sv. Martina sa konala slávnostná „hodová“ sv. omša. Po jej
skončení pred kostolom zahrala ešte dychová hudba a veriaci sa počastovali koláčikmi. Smieme dúfať, že túto tradíciu
hodov si uchová aj budúca generácia.
Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: Milan Kosec
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PRIVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

T

retia novembrová nedeľa patrila našim najmenším 22 občanom. Komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva pripravila “Privítanie detí” do života
našej obce. Je to už siedmy rok, čo sa tešia
veľkej obľube tieto slávnostné a neopakovateľné chvíle. Nebolo tomu inak ani
teraz. Zaujímavosťou bolo, že sme privítali 7 dievčat a 15 chlapcov. Kratučkým
programom a svojím štebotom osviežili
túto slávnostnú chvíľu Teplické sláviky.
Pán starosta odovzdal každej rodinke
finančný príspevok 100 eur.

Počet narodených detí v Tepličke nad Váhom rok, čo rok stúpa, čo svedčí aj o tom,
že v našej obci sú veľmi dobré podmienky pre život. Môžeme byť hrdí na to, že
demograficky sa naša obec stále rozrastá.
V mene pána starostu a v mene Komisie sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva želám rodinkám s deťmi pevné zdravie a Vianoce plné pohody a nádherných
okamihov.
Text: Pavol Holeša
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková

ZAPOÈATIE VÝSADBY 750 STROMOV

P

očas roka sa konalo niekoľko akcií,
ktorými sme si pripomenuli 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci Teplička nad Váhom. Koncom roka sa obec
rozhodla vysadiť stromy okolo chodníka popri železničnej trate, ktorá začína za
Lávkou pre cyklistov a peších.
Starosta obce Viliam Mrázik prezradil,
že s nápadom vysadiť 750 stromov prišiel
miestny občan. „S myšlienkou nás oslovil
Jozef Kmetík, ktorý napísal email. Navrhol zasadiť 750 stromov, keď má obec výročie. Mne sa tá myšlienka páčila. Trvalo
to nejaký mesiac, kým sme sa pripravili. V prvom rade sme oslovili školy, ktoré
poslali starších žiakov, väčšinou ôsmakov
a deviatakov. Do akcie sa zapojili členovia
združení a spolkov, ktoré v našej obci fungujú. Ale najviac ma teší mládež. Pre nich
by to malo byť obzvlášť dôležité, aby sa
k prírode správali s patričnou úctou. A verím, že si budú pamätať stromy, ktoré vysadia,” uzavrel starosta Tepličky nad Váhom.
Už od skorého rána (29. novembra 2017)
pracovníci záhradníckej firmy rozkladali sadenice stromov popri chodníku,

kde aj označovali presné miesta kopania. O 10:00 hodine sa zhromaždili všetci
za Lávkou pre cyklistov a peších a začali
pilne pracovať. Prišlo vyše 100 ľudí, ktorým sa spoločne podarilo započať výsadbu 750 stromov – javor poľný, jarabinu
vtáčiu, brezu previsnutú, borovicu čiernu a smrek pichľavý. Už okolo 13:00 hodiny sa dosádzali posledné kusy.
Ďakujeme vám všetkým zúčastneným za
čas a ochotu sa zapojiť do tejto ušľachtilej

činnosti. Odmenou za vašu snahu budú
nádherné a mocnejúce stromy. Dlhé desaťročia budú skrášľovať cyklochodník
okolo železničnej trate a vytvárať krásnu alej. V neposlednom rade, vysadením
stromov, ste prispeli k zlepšeniu životného prostredia v Tepličke nad Váhom.
„Vami vysadený strom, sa stal Vašim
symbolickým majetkom.“
Text a foto: Mgr. Zuzana Mráziková

PRÍHOVOR PÁNA FARÁRA MGR. PAVLA ŠPITU
Živý betlehem
rvý živý betlehem vytvoril v talianskom meste Greccio sv. František
z Assisi, ktorý mal mimoriadne rád sviatky
Božieho narodenia. Pri tej príležitosti vyrozprával spolubratom príhodu z detstva:
„Keď som bol malý chlapec, prišiel do
Assisi na Vianoce veľmi učený teológ. Vystúpil na kazateľnicu a spustil nekonečne dlhú reč o nesmiernom a nepochopiteľnom tajomstve vtelenia večného Božieho Slova. Všetko sa mi v duchu zahmlievalo. Vonkoncom ničomu som nerozumel.

P
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Už som to nevydržal a zakričal som do ticha kostola: „Majstre, mlč už konečne,
nech počujeme plakať Ježiška v jasliach!“
Keď sme sa vrátili domov, otec mi uštedril
zopár faciek. No mama mi dala potajomky svoje požehnanie.“ Aj nám sa môže stať,
že v zhone príprav a pod tlakom komercie
nebudeme počuť „plakať Ježiška v jasliach“.
Vianoce sú časom, keď máme rozmýšľať
a počúvať viac srdcom. Na to sa treba stíšiť a aspoň na pár chvíľ odpútať od každodenných starostí a hluku všedného dňa.

„Srdce totiž hovorí srdcu“.
Srdce Boha sa chce prihovoriť srdcu človeka, srdcu každého z nás, a opäť mu hovoriť o nekonečnej láske, ktorou nás miluje. V tejto láske sa nečakaným a nepochopiteľným spôsobom dotkol nášho
sveta. Boží Syn sa stal jedným z nás, aby
človek mohol mať účasť na Božej sláve.

Požehnaný vianočný čas Vám zo srdca
želá a vyprosuje Mgr. Pavol Špita, farár

Teplièky nad Váhom

ROZPIS SVÄTÝCH OMŠÍ POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
Deň

Popis

Miesto

22.12. 2017
(PIATOK)

SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ

Teplička nad Váhom

15.30 hod - 17.30 hod

NEDEĽNÁ SV. OMŠA

Teplička nad Váhom
Mojš
Teplička nad Váhom

7.00, 10.30 hod
8.30 hod
16.00 hod

Teplička nad Váhom
Mojš

24.00 hod
22.30 hod

Teplička nad Váhom

7.00 hod
10.30 hod
8:30 hod

24.12. 2017
(NEDEĽA)

DETSKÁ SV. OMŠA VIGÍLIE NARODENIA PÁNA
POLNOČNÉ SV. OMŠE

25.12. 2017
(PONDELOK)

NARODENIE PÁNA

26. 12. 2017
(UTOROK)

NA SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

31.12. 2017
(NEDEĽA)

Čas

Mojš
Teplička nad Váhom
Mojš

7.00
10.30 hod
8.30 hod

ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ NA KONCI ROKA

Teplička nad Váhom

16.00 hod

ADORÁCIA S EUCHARISTICKÝM POŽEHNANÍM O POLNOCI
DO NOVÉHO ROKA

Teplička nad Váhom

23.30 hod

Teplička nad Váhom

7.00 hod
10.30 hod
8.30 hod

1.1. 2018
(PONDELOK)

NOVÝ ROK – SLÁVNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY

6.1. 2018
(SOBOTA)

ZJAVENIE PÁNA – TROCH KRÁĽOV

Mojš
Teplička nad Váhom
Mojš

7.00 hod
10.30 hod
8.30 hod

VEÈNÉ MESTO RÍM....
Rím – Koloseum

informácií, aj príjemný prejav, jej patrí
náš obdiv.
Naše putovanie začíname Bazilikou
Panny Márie, pokračujeme Bazilikou
sv. Petra v Okovách a majestátnym Koloseum. Po pár krokoch už obdivujeme
Baziliku sv. Klementa. Neodmysliteľnou zastávkou je budova Svätých schodov - 28 schodov z mramoru, po ktorých kráčal Ježiš v paláci Pontia Piláta.

Rím – pred bazilikou
Panny Márie Snežnej

N

edeľné popoludnie (22. októbra
2017), Námestie sv. Floriána, 1400
kilometrov ciest pred nami....
Pondelok ráno sa už prebúdzame pred
bránami Ríma.
Niektorí vychádzame z autobusu viac, iní menej dolámaní, s pokrčenými tvárami, ale spoločne
všetci plní očakávania....
Naše pútnické spoločenstvo sa odhodlane vydáva za poznaním veľkolepého Ríma.

Pridelená nám je sprievodkyňa Ivanka pôvodom Slovenka, žijúca v Ríme už
dlhší čas. Dôverne pozná mesto, jeho
pravidlá, výhody aj aktuálnu situáciu.
Sme aj technicky dobre zabezpečení: so
sprievodkyňou sme spojení vysielačkami
so slúchadlami, čo nám umožňuje všetko dobre počuť. Nemusíme stáť na špičkách a naťahovať uši, aby nám neuniklo
nič z cenných informácií. Za jej nanajvýš
fundovaný výklad, neskutočné množstvo
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dzi sebou pohodovú atmosféru napriek
tomu, že ju tvorili ľudia z viacerých farností. Mnohí sme našli spriaznené duše,
nových priateľov. Veľkou mierou k pohode prispel náš otec Pavol, sprievodkyňa Ivanka, majitelia CK Trinus - manželia Verešovci.
Traduje sa, že sa dotknete alebo pobozkáte nohu sochy sv. Petra, ešte raz sa do
Ríma vrátite. Preto každý z nás tento
zvyk dodržal...
Hovorí sa, že lepšie raz vidieť, ako sto krát
počuť (či čítať...) Nech je preto môj príspevok pohnútkou k vašej účasti na najbližšej
ceste do Ríma, alebo inej farskej púti.
Text: Soňa Miháliková
Foto: Štefan Šeliga

Rím – Fontána di Trevi

Z osobitnej úcty sú všetky stupne zakryté drevenými doskami a veriaci po
nich vystupujú kolenačky. Na Námestí
sv. Jána dvíhame hlavu k 45 metrov vysokému Lateránskemu obelisku, so zatajeným dychom vchádzame do Baziliky
sv. Jána v Lateráne. Pri návšteve Baziliky sv. Pavla za hradbami tu otec Pavol,
ako ho oslovovala sprievodkyňa Ivanka,
odslúžil aj sv. omšu. Od Palatina, Forum Romanum a Cisárske fóra sa dostávame ku Capitolu, k Fontáne di Trevi a Fontáne štyroch riek. Neobídeme
ani Španielske schody, námestie Piazza
del Popolo . Silným zážitkom bola audiencia u sv. Otca vo Vatikáne . Je ťažké opísať pocity z atmosféry, ktorá panuje na námestí sv. Petra počas jeho
prítomnosti. Každý pútnik stretnutie

so sv. Otcom prežíva hlboko vo svojom
srdci. Dychtivo čakáme na okamih, kedy
prejde okolo nás, aby sme ho aspoň na
okamih uvideli naživo a odfotografovali
jeho dobrotivú tvár. Je dojemné sledovať,
ako berie do rúk deti, ktoré požehnáva.
Po Bazilike sv. Petra míňame Anjelský
hrad, Anjelský most a na námestí Piazza della Rotonda obdivujeme Panteón.
„Čerešničkou na torte“ sú úžasné Vatikánske záhrady a Sixtínska kaplnka.
Ešte dlho budeme spomínať na atmosféru spoločných homílií, ktoré sa konali na nevšedných miestach, na izbové
večerné katechézy, spoločné modlitby
sv. ruženca, aj na úsmevné situácie.
Púť však nie je iba o rozjímaní, modlitbách, či spoznávaní miest. Je aj o spoznávaní sa ľudí. Spolupútnici vytvorili me-

Rím – pred Bazilikou
s. Pavla za hradbami

ŽOFIA, KREHKÁ ŽENA S VE¼KÝM SRDCOM

26.

októbra 2017 sa pod hlavičkou Žilinského samosprávneho kraja v Kongresovej sále Úradu ŽSK
uskutočnila konferencia pod názvom
„Žofia, krehká žena s veľkým srdcom“.
Podujatie začalo okolo 9:00 a uzatváralo
sa okolo 14:00 popoludní.
Na úvod sa s krátkym príhovorom predstavil posledný potomok rodu Žofie Bosniakovej, katolícky kňaz a kapucín Blahoslav Patay. V stručnom príhovore vyzval
účastníkov a poslucháčov k nasledovaniu
nesmrteľného príkladu Žofie Bosniakovej
ako vzoru vzácneho človeka.
V príspevku Aleny Stašíkovej Galvánkovej, autorky knihy Žofia Bosniaková
– Slovenská svätica, si prítomní mohli
vypočuť príbeh o uhorskej šľachtičnej
Žofii opradený legendami a povesťami.
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Ako tretí v poradí vystúpili so svojím
prejavom prof. MUDr. František Novomeský, PhD. z Ústavu súdneho lekárstva
a medicínskych expertíz JLF UK a UN
Martin a MUDr. František Štuller, PhD.
zo Súdnolekárskeho a patologicko-anatomického pracoviska ÚDZS Martin.
Obaja forenzní experti objasnili proces
skúmania telesných ostatkov Žofie Bosniakovej, ktoré sa aspoň čiastočne zachovali po podpálení jej tela v apríli 2009.
Notár a sudca Žilinskej diecézy ICLic.
Mgr. Michal Laššo uviedol účastníkov
konferencie do problematiky podmienok
a predpokladov kanonizácie či beatifikácie Žofie Bosniakovej.
Akademický maliar Stanislav Lajda sa
zúčastneným prihovoril v súvislosti s realizáciou portrétov Žofie Bosniakovej

a Františka Vešeléniho, ako aj tvorbou
autentickej figuríny zosnulej Žofie. Všetky uvedené diela sú súčasťou stálej expozície v kaplnke hradu Strečno.
Na záver boli účastníci oboznámení
s podujatiami týkajúcimi sa Žofie Bosniakovej, ktoré organizuje Považské
múzeum v Žiline. V tejto záležitosti sa
vyjadrila a tému uzavrela marketingová pracovníčka PMZA Mgr. Michaela
Koláriková.
Konferencia prilákala množstvo účastníkov. Medzi divákmi boli aj zamestnanci Považského múzea v Žiline, rodáci z Tepličky nad Váhom, množstvo mladých ľudí, ktorí si prišli vypočuť príbeh
tejto výnimočnej historickej osobnosti.
Text: Laura Bolová

Teplièky nad Váhom

ÈO NOVÉHO V DOMOVE POKOJA ŽOFIE BOSNIAKOVEJ
ÏAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ NA NÁS NEZABÚDAJÚ....

O

pár dní tu máme koniec roka 2017
a my bilancujeme.
Jeseň života v našom DPŽB je pre
niektorých pekná, tak ako farebné lístie
na stromoch, pre iných boľavá ako bútľavé staré stromy.
Celý rok sme pracovali v rámci možností. Niektorí sa celé dni modlili za seba,
za svojich najdrahších i za tých neveriacich, čo si ešte k modlitbe nenašli cestu.
Iní pomáhali obslúžiť tých, čo im neslúži rozum alebo nohy. A veľa starkých pripravovalo po celý rok drobné darčeky pre
detičky, ktoré k nám chodia vystupovať
i pre návštevy, ktoré nám často prinesú
ovocie i sladkosti. Veľa dôchodkýň, ktoré prídu v stredu na omšu, prinesú našim
klientom ovocie, perník či napolitánku. Keď poviem:„ Veď naši starkí majú
všetko, čo potrebujú”, dostanem odpoveď, že ony majú dosť a rady sa podelia.
To je iná generácia, nielen, že sa porozprávajú, posedia, ale i obdarujú. Úžasné. Všetkým tým, ktorí na nás po celý
rok nezabúdajú, patrí veľké ďakujem.
Poďakovať sa chcem príbuzným, ktorí
prichádzajú na návštevy a zoberú si starkých cez sviatky domov.
Ďakujem škôlkarom, školákom, pani
učiteľkám, ZUŠ, členom FS Straník, Bab-

kám šikulkám, členkám Klubu dôchodcov, Klubu invalidov a všetkým, ktorí pripravujú našim starkým po celý rok
pekný program a nezabúdajú na nás.
Veľké ďakujem patrí starostovi Ing. Viliamovi Mrázikovi za jeho veľké srdce a hlboké sociálne cítenie, pani prednostke,
zástupcovi starostu a všetkým zamestnancom OÚ, ktorí nám pomáhajú.
Nesmiem zabudnúť poďakovať pánovi farárovi dek. Pavlovi Špitovi za pekné omše, ktoré tu všetci preciťujú dvojnásobne, za pekné povzbudivé slová, za čas
pri kávičke, ktorý si vždy pre našich starkých nájde.
A moje najväčšie ďakujem patrí personálu
DPŽB. Opatrovateľkám Janke Poliakovej,
Martinke Kubičkovej, Žofke Podhorskej,
Beatke Smrekovskej, Monike Šugarovej,
Milke Bielkovej, Majke Balatovej, Hanke
Ondriškovej, Oľge Majerčíkovej, Zuzke
Knutovej- ergoterapeutke, po celý rok vyrábala s klientmi krásne veci, ktoré potešia
nielen oči, ale i srdce, sestričke Ľudke Papanovej za obetavé ošetrovanie chorých,
sociálnej pracovníčke Veronike Neslušanovej za vozenie klientov do denného stacionára, za pamäťové cvičenia s klientmi.
Všetkým tým, ktorí odvádzajú mravenčiu
prácu plnú trpezlivosti, lásky, obetavosti.

Za krásne voňavé čisté izby patrí vďaka
Darinke Sládekovej a Zuzke Laurovej.
Nech našim zamestnancom úsmev
a dobrá nálada ešte dlho vydrží a nech ju
rozdávajú po celý rok. Aby Domov pokoja Žofie Bosniakovej bol naozajstným
domovom a pokojným prístavom pre
všetkých, ktorí to potrebujú.
Ďakujem všetkým návštevníkom punču, ktorí na nás nezabúdajú a každoročne
v čase predvianočnom nás prídu podporiť, aby sme mali na celoročné výlety, aktivity klientov i na skrášlenie DPŽB.
Text: Ľudmila Kadašiová
Foto: archív DPŽB

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
„NAŠA OBEC – NAŠA MIESTNA AKÈNÁ SKUPINA“

A

j tento rok sa žiaci základnej školy
zapojili do výtvarnej súťaže „Naša
obec - Naša miestna akčná skupina“,
ktorú organizuje Občianske združenie
„Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“. Cieľom 4. ročníka súťaže bolo vytvoriť deťom priestor, aby výtvarne stvárnili svoju obec, prírodu, pamiatky, tradície

a kultúru v našom regióne, ako aj projekty
a aktivity miestnej akčnej skupiny.
Súťaže sa zúčastnili: v kategórii (B 4. – 6.
ročník) – Katarína Frátrikova 6.A trieda
v kategórii (C 7. – 9. ročník)
– Michal Mihalik 7. A trieda
– Tereza Datková 7. A trieda
- Rebeka Chmeliarová 7. A trieda

Dňa 24. októbra 2017 sa v Relaxačno - informačnom centre Terchovec v Terchovej
uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže, kde si Michal Mihalik prevzal ocenenie za 1. miesto v kategórii C.
Srdečne mu blahoželáme!
Text: Mgr. Janka Kiššová

BESEDA O VLASTNÝCH MENÁCH

V

piatok 29. septembra 2017 naši
žiaci 8. a 9. ročníka privítali vzácneho hosťa doc. PhDr. Juraja Hladkého,
PhD., vedúceho Katedry slovenského
jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave, na besede s názvom O vlastných menách. Doc.
Hladký ozrejmil žiakom spôsob a príčiny pomenúvania slovenských riek
a iných terénnych názvov v minulosti,

no najmä tých, ktoré sa používajú v Tepličke nad Váhom dodnes. Žiakov najviac zaujal odborný výklad pôvodu ich
priezvisk, ale aj problematika väzenského slangu, o čom svedčia početné otázky v rámci diskusie. Za poučnú besedu
napokon Doc. Hladkému poďakovali
žiaci potleskom a slovom riaditeľka školy Mgr. Marfiaková aj zástupkyňa riaditeľky Ing. Smidová.

Text: PaedDr. Ľ. Rendár, PhD.
Foto: archív ZŠ s MŠ
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FUTSALOVÝ TURNAJ

V

stredu 11. októbra 2017 sa vybraní
žiaci našej školy zúčastnili na futsalovom turnaji v ZŠ Budatín. V zostave
S. Gajdošík, P. Gajdošík, A. Massa, J. Krížik, A. Helo, L. Hulka, R. Kvašňovský vybojovali tretie miesto zo šiestich tímov
(Budatín A, Budatín B, Varín, Belá, Terchová). V skupine prehrali prvý zápas s
budatínskym áčkom 1 : 4, keď ešte v prvom polčase naši žiaci vyhrávali gólom

Adama Massu 1 : 0. V druhom zápase porazili Terchovú 6 : 1 (Massa 2, P. Gajdošík
2, S. Gajdošík, J. Krížik) a v súboji o bronz
porazili Varín 5 : 0 (Massa 2, P. Gajdošík
2, S. Gajdošík). Náš tím sa zo zápasu na
zápas zlepšoval a všetci sa tešíme na ďalší turnaj!
Text: PaedDr. Ľ. Rendár, PhD.
Foto: archív ZŠ s MŠ

VE¼A ŠŤASTIA, ZDRAVIA, MILÁ ŠKÔLKA

K

de bolo, tam bolo, bola raz jedna obec, v ktorej bývali usilovaní
a pracovití ľudia. Títo ľudia potrebovali svojim malým deťom zabezpečiť kvalitnú opateru a výchovu v čase, keď boli
v práci. Keďže vtedajšia stará materská
škola kapacitne nevyhovovala, rozhodlo
sa vtedajšie MNV postaviť novú materskú školu prostredníctvom dobrovoľníckej „Akcie Zet“. V roku 1973 sa začalo
pracovať na výstavbe trojtriednej materskej školy pre 90 detí. Prah novej škôlky
prekročili prvé detské nôžky v školskom
roku 1977/1978. Pani riaditeľkou sa stala Oľga Jozefíková, ktorú neskôr vystriedala Anna Smolková a následne Zuzana Degnerová, Anna Tomová a Helena
Čepčániová.

V roku 2008 sa materská škola spojila
s miestnou základnou školou a do dnešného dňa spoločne fungujú pod názvom Základná škola s materskou školou Teplička
nad Váhom. Takisto sa zmenilo aj vedenie,
pani riaditeľka základnej školy Mgr. Štefanie Marfiaková sa stala zároveň i riaditeľkou pre materskú školu a zástupkyňou materskej školy sa stala Helena Čepčániová
a neskôr Mgr. Miroslava Labajová.
V roku 2011 sa začala rozsiahla rekonštrukcia budovy materskej školy, ktorá
mala následne zabezpečiť vyššiu kapacitu miest pre deti z obce. V roku 2012
bola ukončená. Vzhľadom na demografickú krivku a osídlenie našej obce opäť
kapacita MŠ nevyhovovala, a tak sa v januári 2017 otvorilo elokované pracovisko v budove Slovenskej pošty. Keďže stále
nevieme pozitívne vyhovieť všetkých žiadostiam o prijatie detí z obce do MŠ, plánuje sa ďalšie zväčšenie kapacity, a to rekonštrukciou budovy, v ktorej sídli Slovenská pošta.
Tento rok naša škôlka oslávila 40. výročie
svojho založenia. Dňa 9. novembra 2017
sa konala slávnostná akadémia, v ktorej
vystupovali všetky deti z materskej školy

NÁVŠTEVA V PAWLOWICIACH A PAWLOWICE U NÁS

V

rámci projektu „Zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi“ číslo INT/EB/BES/1/
II/B/0107 sme navštívili 26. októbra 2017
poľskú obec Pawlowice. Projekt oficiálne
začal 1. septembra 2017, do projektu je
zapojených 20 detí z materskej školy spolu so svojimi rodičmi a tak isto 20 detí
spolu so svojimi rodičmi z Pawlowic.
V Pawlowiciach nás veľmi milo privítali deti z miestnej materskej školy v tradičných krojoch. Počas nášho prvého stretnutia sme mali možnosť nazrieť do tajov
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tradičného spracovania kapusty, konkrétne pod názvom „Tlačenie kapusty“. Veľkou zaujímavosťou pre nás bolo, že typickou ingredienciou Pawlowickej tlačenej kapusty je postrúhaná mrkva. Miestne ženičky si pre nás aj pripravili praktickú ukážku tohto jesenného zvyku, neskôr nasledovala ochutnávka rôznych šalátov a zeleniny. Veľkým prínosom pre
deti bolo aj spracovanie prezentácie, ktorá
deťom ukázala, ako sa z malého semienka
stane kapusta, a ako ju môžeme spracovať.
Naše druhé stretnutie prebiehalo 23. novembra 2017 u nás v Tepličke nad Váhom

a ukázali svojim rodičom a známym, čo
všetko sa od septembra naučili. Program
sa niesol v duchu povesti o vzniku obce
Teplička nad Váhom, v ktorej ústredná
postava Vodník Koloman Šupinka uväznil Aničku vo svojom rybníčku. Naše
deti počas tohto galaprogramu oslávili výročie spolu s rodičmi v dobrej nálade. Slávnosť pokračovala i na druhý deň,
a to spoločenským večerom s krátkym
kultúrnym programom, ktorí tvorili deti
z materskej školy a tanečná skupina Trasolienky, príjemnú atmosféru dotvárala
i živá hudba. Oslavy sa zúčastnili súčasní a bývalí predstavitelia obce, panie riaditeľky, bývalí a súčasní pedagogickí i nepedagogickí pracovníci a hostia, ktorí sa
podieľali na chode materskej školy. Počas
tejto milej akcie sa odovzdávali plakety
a ďakovné listy.
Touto cestou by sme sa ešte raz chceli veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí
sa podieľali na organizovaní 40. výročia
založenia materskej školy, či už finančne
alebo materiálne. ĎAKUJEME
Text: kolektív materskej školy
Foto: Vladimír Argalas
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v priestoroch Škortklubu. Deti spolu s rodičmi mali možnosť dozvedieť sa a vyskúšať si náš tradičný zvyk „Drápačky“. Deti
predviedli aj krátku ukážku detských ľudových hier a piesní. Nechýbala ani praktická ukážka, ktorá deti veľmi zaujala, či už
samotné drápanie peria, ako aj rozdiel me-

dzi vankúšom plneným očisteným perím
a vankúšom plneným len kostrnkami. Deti
mali možnosť vyskúšať si samotné drápanie peria, kysnuté koláče, či čaje zo sušeného ovocia. Príjemnú atmosféru stretnutia podporili aj miestna spevácka skupina
Straník, pod vedením pani Gulášovej.

Tieto akcie obohatili obe zúčastnené
strany, nadviazali sme nové priateľstvá
a navzájom sme spoznali časť nášho kultúrneho dedičstva, ktoré z nášho života,
kraja nevymizlo.
Text a foto: kolektív MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŽOFIE BOSNIAKOVEJ
ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ŽOFIE BOSNIAKOVEJ

Š

kolský rok 2017/2018 sa začal športovo, a to plaveckým výcvikom. Žiaci
5. A a 5. B sa zúčastnili plaveckého výcviku na ZŠ Martinská v Žiline. Skúsenejší
plavci si upevňovali svoje plavecké zručnosti a začiatočníci sa postupne oboznamovali so základnými plaveckými štýlmi. Na záver boli všetci odmenení diplomom za úspešné zvládnutie dvojtýždňového plaveckého kurzu.
Veľkým dňom bolo pre nás zahájenie
1. ročníka futbalového turnaja o Putovný pohár Žofie Bosniakovej. Zúčastnili sa
ho žiaci cirkevných škôl Žilinskej diecézy. Chlapci s veľkým nasadením a zápalom bojovali až do poslednej chvíle a zaslúžene zvíťazili. Cenná trofej tak zostáva u nás doma.
Precvičujeme nielen našu fyzickú kondíciu, ale aj jazykové zdatnosti. Prebehlo
školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a najlepšia žiačka 9. ročníka, Klára Holešová, bude našu školu reprezentovať na okresnom kole v Žiline.
Nezabúdame aj na dôležitosť iných cudzích jazykov, a preto pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si žiaci upevňovali nadobudnuté poznatky formou didaktických hier.
Svoje obzory si naši žiaci rozšírili aj vďaka
pozvaným hosťom, ktorí v besedách priblížili žiakom ich životné skúsenosti. Beseda s pátrom Emilom Králikom nás motivovala k učeniu cudzích jazykov nemčiny, angličtiny, poľštiny, počas ktorej nám
porozprával o svojom pôsobení v Poľsku,
Amerike a Austrálii. Na záver zdôraznil
nutnosť používania jazyka lásky – aby sa
všetci ľudia mali navzájom radi.

Deň zdravej výživy a zdravého spôsobu
života nám svojou návštevou obohatil
Ján Hodoň, odborník na výživu a fitnes.
Deň svätého Huberta nám priblížil pán
Bebčák, ktorý nás pravidelne navštevuje
a podáva nám zaujímavé informácie zo
sveta prírody a poľovníctva.
O tom, ako dokáže byť pes najlepším
priateľom človeka, nás presvedčili manželia Katka a Peter Martinkovičovci, ktorí nám predviedli výcvik psovodov.
Stretnutie so známou spisovateľkou Petrou Nagyovou - Džerengovou nám pripomenulo, že nielen domáci miláčik, ale
aj kniha nám môže spríjemniť voľný čas.
Tím ľudí pod názvom „Misia život“ nám
svojimi svedectvami sprostredkovali
hodnotu ľudského života, čistých vzťahov a verných manželstiev. Ukázali deťom, ako prijať aj hendikepovaných ľudí
medzi seba. O atmosféru besedy sa postarali aj kresťanské piesne, ktoré pomáhajú šíriť „dobrú zvesť – evanjelium“.
Nezabúdame ani na pomoc slabozrakým a nevidiacim. Pri príležitosti zbierky Biela pastelka sme vyzbierali finančné prostriedky.
Radi navštevujeme pamiatky nášho regiónu, aby sme sa oboznámili s históriou.
Prváci a druháci absolvovali expedíciu
Budatínskym hradom, kde obdivovali
expozície a zároveň sa dozvedeli o práci archeológa, etnológa a historika. Najviac ich zaujali drotárske výrobky a zároveň si vyskúšali aj prácu s drôtom. Na záver deti dostali „Dekrét hradného pána“.
Tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili botanických hier, kde interaktívnou formou, pomocou špeciálnych mikroskopov objavovali a poznávali stromy, ktoré skrášľujú
park okolo zámku.
So staršími žiakmi formou krúžkov navštevujeme každoročne Lietavský hrad.
A jesenné prázdniny boli opäť príležitosťou stráviť spolu voľný čas. V utorok sme sa vybrali na hrad. Slnko svietilo, ale čerstvý vzduch naznačoval neskorú jeseň. Tráva pod hradom sa belela
snehom, stromy však hýrili pestrými far-

bami. Na hrade sme okrem zrúcanín nazreli do expozície, ktorá bola sprístupnená v septembri. Milú spoločnosť nám robili aj obyvateľky hradu – alpínske kozy.
Opäť podrástli a bolo ich podstatne viac.
Vzácne sú pre nás aj chvíle, keď nás na
našich potulkách sprevádzajú aj rodičia.
Takto sme sa vybrali aj na výlet do obce
Čičmany. Hoci bolo upršané počasie,
nám to neprekážalo. Tešili sme sa na krásu našej kultúrnej pamiatky, ktorá nemá
konkurenciu. Najprv sme navštívili expozíciu v Radenovom dome, kde sa nachádzajú rôzne predmety, ktoré nám pripomínajú časy minulé a tradície našich
predkov- ako sa žilo, bývalo, čo sa používalo v domácnostiach, v škole a podobne. Potom sme sa prešli malebnou dedinkou a naše putovanie sme zavŕšili v čičmianskom kaštieli v reštaurácii, kde sme
sa ohriali a posilnili.

Poďakovanie
Pracovníci a žiaci ZŠ Žofie Bosniakovej
ďakujú pánovi starostovi Ing. Viliamovi
Mrázikovi a Obecnému úradu v Tepličke
nad Váhom za kompletné zrekonštruovanie sociálnych zariadení v našej škole. Zároveň ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za pomoc pri prácach.

Text: Mgr. Silvia Pečíková,
Mgr. Mária Galková,
Mgr. Martina Poljaková,
Ing. Eva Chmurčiaková,
Mgr. Anna Ponechalová
Foto: archív ZŠ ŽB
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MIMOŠKOLSKÁ ÈINNOSŤ
ŠPORTOM K PRIATE¼STVU
AKTIVITA CENTRA VO¼NÉHO ÈASU V RÁMCI CELOSLOVENSKÉHO PROJEKTU
EURÓPSKY TÝŽDEÒ ŠPORTU 2017

T

retí ročník celoeurópskej aktivity sa
v roku 2017 konal na Slovensku od
23. do 30. septembra. Deti z Tepličky nad
Váhom sa stretli 30. septembra 2017 s deťmi ZSP Krzyżowice v mestečku Zwardoň.
Pekný jesenný deň strávili na ihrisku. Súťažili v hode do diaľky, v skoku z miesta,
v hode na cieľ a v behu. Čakanie na výsledky si vyplnili aktivitami na lezeckej
stene, hojdačkách a preliezkach. Nechýbal priateľský zápas vo vybíjanej a futbale.
Chlapcov zo Slovenska čakalo prekvapenie. Dievčatá z Poľska darovali chlapcom
darček, pretože v Poľsku práve v tento deň
oslavovali Deň chlapcov.

Umiestnenie na prvých troch miestach:
Mladší žiaci:
1. Cesnek Maxim, Krzysztof Zméty
2. Jozef Frátrik, Krzysztof Baros, Karol
Skvolod
3. Simona Tomaštíková, Rafač Pabronovski, Lukasz Mazur
Starší žiaci:
1.Barbara Bruková, Piotr Ziebura
2.Michal Kuric, Monika Paliczka
3.Marek Klieštik, Daniel Gurín, Karolína
Woryna, Jan Drozdiak
Za pohostenie a vecné darčeky ďakujeme predstaviteľom mestečka Pawlowíce
a pani Mariole Zonenberg.

Text: Mgr. Anna Bolčeková
Foto: archív CVČ

MATERSKÉ CENTRUM RYBIÈKA
PRIPRAVOVALI SME VIANOÈNÉ OZDOBY

N

a začiatku školského roka otvorila
opäť svoje brány aj Rybička. Privítali
sme medzi nami stálych členov, ale aj nové
detičky. Celý týždeň je pre rodičov a deti
prichystaný bohatý program, rôzne aktivity, hry a zábava, vždy od 9.30 do 11.30
hod. V pondelky sa detičky učia spolu hrať
prostredníctvom skupinových hier, tancov
a pohybových aktivít. V utorky si môžu
všeličo vyrábať, vymaľovať, nalepiť alebo
vystrihnúť. V stredy si zase zacvičia, potrénujú nožičky a ručičky. No a vo štvrtky si

vyskúšajú hókusy - pokusy, zdokonalia sa
v rôznych aktivitách na rozvoj ich motoriky, potrápia si hlavičky, ale hlavne sa všetci
dobre zabavia. V piatky je pre detičky pripravená herňa s všakovakými hračkami,
stavebnicami, a pod. Okrem hier a zábavy
sa deti učia spoločne stolovať, narábať s príborom a piť z pohárikov. V kolektíve nadväzujú kamarátstva, detičky sa osmeľujú, sú
odvážnejšie a pomaly sa učia deliť s hračkami, pracovať spolu a aj sa výborne zabávať.
Počas celého novembra sme spolu s ro-

dičmi pripravovali rôzne vianočné ozdoby a doplnky, ktoré sme potom na Mikuláša ponúkali všetkým ostatným.
Text a foto: Mgr. Zuzana Brežná

OBECNÁ KNIŽNICA
BESEDA S LESNÍKOM A SO SPISOVATE¼KOU

V

našej obecnej knižnici sa uskutočnila 3. a 4. októbra 2017 akcia „Les
ukrytý v knihe“, na ktorú boli pozvaní
žiaci z III. ročníkov oboch základných
škôl. Bola to poučná, zaujímavá akcia
plná interaktívnych hier. Lesník Lukáš
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Záhumenský žiakom predstavil stromy
a zvieratá, ktoré sa nachádzajú v tepličianskom revíry. Takisto si zopakovali
ako správne recyklovať a ako sa starať
o našu Matičku Zem. Aby deti správne vylúštili tajničku, v ktorej bol odkaz „Chráňme si našu prírodu“, používali na pomoc encyklopédie. Každý si odniesol diplom a stromček na zasadenie.
11. októbra do Tepličky nad Váhom zavítala spisovateľka Petra Nagyová - Džerengová. Prvá beseda v obecnom dome bola
pre detských čitateľov. Štvrtáci oboch základných škôl a predškoláci z materskej
školy boli oboznámení s tromi knihami,
ktoré spisovateľka vydala. Najmenší si
pripravili kresby a ukážku z knižky, kto-

rá nám priblížila dej o dievčatku Kláre.
Poobede o 13:30 už prebiehala beseda so
seniormi. Petra Džerengová je autorkou
kníh o ženách, manželkách a priateľstve.
Hovorila o tom, že ľudia majú byť k sebe
milí, aj vtedy, keď je niekto agresívny.
Vyjadrila vieru v dobro človeka.
Text: Ing. Sláva Džuňová
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková, archív obce

Teplièky nad Váhom

PRE NAŠICH NAJMENŠÍCH SPOLUOBÈANOV

VESELÉ VIANOCE
Odpíš písmenká.

Vyfarbi obrázok
poda ísel.
1 - žltá
2 - zelená
3 - oranžová

2
2
3

2
1

2

Spoítaj všetky
snehové vloky.

3

3

2
3

2

3

2
3
2
3

Pospájaj rovnaké vianoné gule.

Obtiahni vianoný
stromek a nakresli
na ozdoby.

Pripravila:
Danka Vitálošová
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ROZHOVOR
SPOMIENKY NA HRNÈIAREÒ
Boli ste aj ocenená, môžete nám povedať aké ste získali ocenenie?
V okresnom kole, ktoré sa konalo v Makovickom dome v Žiline som získala
2. miesto, v krajskom kole v Turzovke
takisto 2. miesto a Čestné uznanie v kategórii D – insita s tvorbou Hrnčiareň
I – IV, kresba ceruzou mi udelili na celoslovenskej súťaži počas vernisáži na
Trenčianskom hrade.

V

dňoch 25 . a 26. júla 2017 v priestoroch Makovického domu v Žiline
odborná porota hodnotila výtvarné práce,
ktoré postúpili do 54. ročníka celoštátnej
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017. Do súťaže sa prihlásilo 183 autorov so svojimi
dielami z celého Slovenska. Zapojila sa aj
rodáčka z našej obce Gabriela Králiková
(rod. Singerová) so svojimi kresbami.
S akou tvorbou ste sa prihlásili do súťaže?
Veľmi rada kreslím svoje diela ceruzou. Rada spomínam na osadu Hrnčiareň, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou
obce Teplička nad Váhom. Stála na mieste dnešného vodného diela. Mladšia generácia už nepozná túto oblasť, tak som
im ju chcela aspoň takouto formou priblížiť. Osadu som kreslila s číslami parciel, s cestou, ktorá sa tiahla od súčasnej ulice Železničná, cez železničnú trať,
popri nej, až cez osadu, k starému korytu
Váhu. Chcela som zachytiť poslednú podobu osady, kým ju z dôvodu výstavby
Vodného diela Žilina nezničili. Posledným obyvateľom Hrnčiarne bol 92-ročný Jozef Singer.
Prečo práve Hrnčiareň?
Z historických prameňov vieme, že
v obci sa vyrábala ručná keramika. Na
pozvanie cisárovnej Márie Terézie pricestoval zo Salzburgu hrnčiar a džbankár Czinger. Priviezol so sebou aj rodinnú tradíciu – rokokové džbániky z rakúskych dielni, o ktorých sa môžeme dozvedieť na Budatínskom zámku. Pôsobil
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v Tepličke na Odváži. Odvtedy sa traduje názov Hrnčiareň. Veľmi kvalitná hlina
sa nachádzala v Rybníkoch (medzi Váhom a kaštieľom, ktorý patril Habsburgovcom). Vyvierali tam teplé pramene,
čím viac mrzlo, tým viac sa voda vyparovala, nikdy nezamŕzala. Preto v tejto oblasti pôsobili rakúšania – hrnčiar Czinger-Singera, z Viedne sklár Albrecht....
Okrem toho, táto osada mi pripomína
detstvo. Narodila som sa tu a vyrastala,
preto odtiaľto beriem inšpiráciu pre svoje kresby. O Hrnčiareň som sa začala zaujímať už pred pár rokmi, keď som hľadala v miestnych archívoch parcely rozdelenia spomínanej osady a postupom času
som dostala nápad, zakresliť umeleckým
spôsobom túto časť obce.
Kto vás podporuje pri vašej tvorbe?
Podporuje ma Stano Lajda (slov. akad.
maliar, pozn. redakcie) a Marián Čapka
(slov. ilustrátor, pozn. redakcie). Marián
Čapka, s ktorým spolupracujem a konzultujem, ma viedol aj pri mojich nákresoch. Takisto ma pozval aj do súťaže Výtvarné spektrum 2017.

Gratulujem. Kde môžu naši čitatelia vidieť vaše výtvarné práce?
Do 1. októbra bolo možné moje kresby
vidieť na Trenčianskom hrade a v obci
Teplička nad Váhom pri príležitosti
750. výročia prvej písomnej zmienky počas obecných slávností a Svätomartinského jarmoku sa konala výstava historických fotografií. Snažila som vymodelovať napodobeniny domčekov z Hrnčiarne z vypálenej hliny a zachytiť tak historické fakty a spomienky na túto krásnu
oblasť, ktoré si tiež mohli návštevníci výstavy pozrieť.
Isto pripravujete ďalšie kresby...?
Ukončených mám 6 kresbových záznamov, dokončujem ďalšie dokumenty –
rybolovné právo kňažnej Gastnies Iphigenie rod. barónky Sinai, právo rybolovu na vodách v Tepličke nad Váhom, na
rieke Váh a jeho potokoch. Okrem toho
Rybníky, Pramene teplej vody, Výdatnosť prietoku, Kaštieľ, Zámocký kostol.
V spolupráci so spomínaným Mariánom
Čapkom pripravujeme materiály na zachytenie vstupnej brány, ktorá v minulosti stála na začiatku obce Teplička smerom od Terchovej.
Ďakujem za váš rozhovor a prajem ešte
veľa tvorivých prác.
Text: Ing. Viera Majerčíková
Autorka kresieb: Mgr. Gabriela Králiková
Foto: Tibor Majerčík
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OBÈAN A JEHO MALÝ STRANÍK

V

našej obci bolo a je nemálo ľudí,
ktorí na poli občianskom, politickom, hospodárskom i športovom vryli
hlbokú stopu.
Medzi nich nepochybne patrí aj pán
Ernest Ponechal.
Narodil sa v januári 1933. Vyučil sa za automechanika a celý život až do dôchodku sa vŕtal v motoroch, prevodovkách,
brzdách a iných agregátoch motorových
vozidiel minulého storočia. Ťažko si ho
predstaviť ináč, len ako v sivo vypratých
montérkach utiera s „pucvolou“ ruky od
benzínu, nafty, alebo olejov. Nepoznám
človeka, ktorému by odmietol pomoc
alebo radu. Mal aj inú dobrú vlastnosť –
bol nesmierne zvedavý na dianie v obci,
okrese, krajine, ba i vo svete.
To je pohľad na pána Ernesta z jednej
strany. Z tej druhej je omnoho zaujímavejší. Zvykli sme o ňom hovoriť ako
o „pittbulovi“ (plemeno bojového psa),
čo raz chytí, to už nepustí.
Bývalo zvykom tráviť nedeľné odpoludnia na Mýtnom (plošina na južnej strane
Straníka) pri studničke, ohníku a opekaní slaniny, pesničkách pri gitare a „bendži“. Tam sa vymýšľalo a filozofovalo „ako
naučiť dedinu lyžovať“ - Ernestove hlavné
motto. S niekoľkými nadšencami rovnakej
krvnej skupiny postavili prvý (archaický)
lyžiarsky vlek pomocou stabilného naftového motora Slavia, navijáku a oceľového
lana, na ktorom sa na jeden šup vyviezlo
až 13 lyžiarov. Koniec bolo namáhavému
šľapaniu a z lyžiarskeho trápenia bola naraz veľká radosť a rodina nadšencov narastala. Začala sa následne aj epocha prác
na úprave zjazdoviek, vykopávaní pňov,
koseniu a vybudovaniu prejazdovej cesty a chodníkov. Základnou prihláškou za
člena klubu bolo trafiť na Malý Straník
každú sobotu s výbavou lopaty, krompáča,
sekery a aj iného náradia, kde bol pánom
Ponechalom dôkladne prelustrovaný.
Následným krokom bola na Okresnom
výbore ČSTV v Žiline registrácia Telovýchovnej jednoty Straník, s odborom
zjazdového a bežeckého lyžovania a výkonnostnej a vysokohorskej turistiky. Na
post predsedu bol jednomyseľne zvolený
Ernest Ponechal. Túto funkciu s plným
nasadením zastával 47 rokov! Výborové
schôdze sa konali každých 14 dní po dobu
10 rokov v kuchyni jeho rodinného domu.
Aby pani Mária – jeho manželka moc nefrflala, zapojil ju do činnosti s hospodárskou a administratívnou prácou.
Pred ukončením jednej výročnej schôdze
konanej v zasadačke JRD na Sýpke s plnou

vážnosťou oznámil, že do roka sa bude na
Straník voziť oceľová konštrukcia. V tú
dobu to bol najmodernejší lyžiarsky vlek
– TATRAPOMA H-80, licenčne vyrábaný
v Kežmarku. Na tvárach nám zahral pochybovačný úsmev, zbytočne. Jeho vitalita a konexie s Kežmarčanmi, Športprojektom Žilina, Cestovným ruchom a inými
zložkami vyústila k dodávkam konštrukcie lyžiarskych vlekov TATRAPOMA
H-80 a aj púchovského EPV 300.
Robote, ba drine, nebolo konca kraja. Jedna pätka stožiara mala 1 m kubický a betón sa nosil v kýbľoch. Mechanizácia žiadna, len kladkostroj, hupcug, odvaha a dômyselnosť skúsených. Prevádzková budova – naša chata, to isté. Tisícky odpracovaných hodín, ktoré vždy prítomný predseda poctivo registroval a vyhodnocoval.
Keď sme skladali svoju klubovú hymnu,
tak sme do nej vložili text:
„Erko nám v robote diktuje tempo,
úplne zodrať nás, jemu je jedno,
ale nám nevadí žiadna robota,
pretože my sme tu veselá parta.“
A naozaj, skoro vždy po väčšej brigáde sa
postaral o občerstvenie, a tak po radosti
z výkonu bola aj pesnička.
Spolu s výborom, na čele ktorého stál, zabezpečoval vyškolenie obsluhy vlekov –
strojníkov, rozhodcov lyžovania od tretej po prvú triedu. Pravidelné preskúšanie a obnovu kvalifikácie. Technické vybavenie a náhradné diely. Materiálne vybavenie pretekárov, lyže, viazanie, palice,
lyžiarske topánky, buzoly....atď.
Mali sme „málo“ driny, tak zabezpečil
našu účasť na výsadbe stromčekov v Rajeckej lesnej a v Belskej, brigádnicku pomoc na výstavbe materskej školy, športklube, domu smútku a iné.
Združenie lanoviek a vlekov so sídlom
v Liptovskom Mikuláši, ktorého sme členom od nášho vzniku, ho ocenilo striebornou medailou ZA ROZVOJ LYŽIARSKÉHO ŠPORTU NA SLOVENSKU.

Na jeho hlave viseli aj radostné chvíle našej členskej základne. Bohaté guláš partie, tanečné zábavy na Straníku, rekreačný týždeň v Egre v Maďarsku, návštevy
vinobrania v Modre, v Pezinku, v Rači.
Spoločný výstup na Tatranský Kriváň,
spoločné lyžovačky vo francúzskej Bulde pod Lomnickým Štítom, v Roháčoch,
v Spálenej doline, na Solisku nad Štrbským Plesom, na Martinských holiach,
Kubínskej holi a samozrejme na všetkých
vlekoch vo Vrátnej doline. Bolo treba získať skúsenosti – odkukaním organizácie
prevádzky vlekov.
Stopa, ktorá je vyznačená za činnosťou
Ernesta Ponechala je hlboká a dávam mu
za pravdu, že to, čo si v počiatkoch predsavzal, tak to aj dosiahol.
Samostatne sme organizovali Majstrovstvá Slovenska starších dorastencov na
poludňovom Grúni vo Vrátnej. Pôsobili
sme veľakrát ako rozhodcovia lyžovania
na Medzinárodných pretekoch INTERKRITÉRIUM vo Vrátnej, okresné kolá
žiackej ligy v zjazdových disciplínach.
V oblasti turistiky – nočné prechody hrebeňom Malej Fatry, organizovaním orientačných turistických pretekov mládeže
a mnoho iných aktivít.
Na tohtoročnej výročnej schôdzi ponúkol
pán Ernest Ponechal predsednícku stoličku mladším, aby zase oni trochu potiahli
káru. Dohodli sa, a pán Ernest ostáva doživotným čestným predsedom TJ Straník.
Náčelníku (tak sme ho s úctou titulovali), po vzore veľkých tatranských a fatranských lyžiarskych stredísk, dovoľ,
aby som ti v mene všetkých, ktorí sme
boli rovnako blázniví a nadšení a kráčali spolu s tebou rovnakou cestou, poprial:
„Nech ti dá Pán Boh veľa zdravia a dopraje Ti prežiť ešte veľa krásnych a radostných chvíľ na Tvojom Straníku.“
Spomínal Vlado Tokárik
Foto: Cyril Králik
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SPOZNÁVAJME NAŠICH RODÁKOV
VLASTA BLAHOVÁ A VILIAM BLAHA

Dolný rad: p. Mrázik, p. Gáborová, p. Hozová, p. Danišová (Dudusová)
Stredný rad: p. Blahová, p. Trimajová, p. Romanèíková, ? , p. Lazarová
Horný rad: p. Blaha, p. Majerèík, p. Košút

Vlasta Blahová sa narodila 10. marca
1922 v Trnave, kde získala vzdelanie učiteľky. Ako mladá nastúpila učiť vo Valašskej Belej a po dvoch rokoch išla učiť do
Lysej pod Makytou. Učila v jednotriedke,
kde v triede boli deti od prvého po piaty
ročník. Neskôr sa dostala ako učiteľka do
Varína, kde spoznala budúceho manžela
Viliama Blahu.
Viliam Blaha sa narodil 1. januára 1916
vo Varíne. Po absolvovaní Gymnázia
v Žiline študoval na Učiteľskom ústave.
Jeho odborné zameranie bol dejepis. Učil
vo Varíne, neskôr bol riaditeľom školy
v Dolnej Tižine, Lednických Rovniach
a Tepličke nad Váhom.
V Tepličke sa stal riaditeľom v roku 1953.
Vtedy sa učilo v dvoch budovách. V jednej škole pri kostole (dnes je tam cukráreň) boli 2. triedy a druhá budova na
Sýpke mala 3 - 4 triedy. Na počet detí
v obci to bolo veľmi málo, preto sa muselo učiť na dve, niekedy až na 3 etapy
(v jednej triede sa striedalo viac ročníkov a učilo sa dopoludnia aj popoludní).
Bolo to veľmi zlé nielen pre žiakov, ale
i učiteľov, ktorí museli pracovať v mimoriadne náročných podmienkach. Preto
najdôležitejšou úlohou bolo zabezpečiť
výstavbu novej školy. Doba bola ťažká a otec musel vynaložiť veľa práce, dokladovania, prosenia na tých najrôznejších miestach, aby sa zrealizovala výstavba novej školy. Viacročné úsilie bolo

20

úspešné a boli postavené dve budovy (súčasná ZŠ s MŠ a ZŠ Ž. Bosniakovej). Učiť
sa v nich začalo asi v roku 1960. V pôvodných plánoch bola aj stavba telocvične, ale to sa vtedy nepodarilo. Telocvičňa
bola postavená až o niekoľko desaťročí
neskôr, na pôvodne plánovanom mieste.
Nová škola podstatne prispela ku skvalitneniu vyučovacieho procesu. Vďaka dobrej výučbe a kvalitným učiteľom boli absolventi tepličianskej ZDŠ (Základnej
deväťročnej školy) vždy medzi najlepšími na stredných a učňovských školách.
Mama učila najčastejšie prvákov. Milovala deti a svoju prácu, ktorej odovzdávala celú svoju energiu. Jej špecialitou bolo používať pri výchove bábkové maňuškové divadlo. Vždy v piatok
rozložila jednoduchú scénu pozostávajúcu z dvoch stojanov a plachty. Hlavným hrdinom bola stará otlčená bábka – Kubo. Na neposlušnom Kubovi
demonštrovala, ako sa deti majú správať. Deti boli vtiahnuté do deja a radili Kubovi. V každej scénke vystupovala predstaviteľka zla – Ježibaba. Časom
postupne pribúdali ďalšie bábky – princezná, princ, ježko, koza, gašparko, doktor, zdravotná sestra.
Mama viedla bábkarský krúžok, v ktorom hrali žiaci 6. - 9. ročníka. Naučila deti vyrábať bábky a hrať s nimi.
Nacvičili viacero krásnych bábkarských
divadelných rozprávok - O Červenej čia-

počke, Hopka - Klopka, O zlom drakovi,
O Jankovi a Marienke, ... V jednom období som aj ja bol členom krúžku, preto
si dobre pamätám na toto obdobie. Predstavenia sa hrali pre celú školu a chodili sme hrať aj na iné školy v okolí (Gbeľany, Krasňany, Mojš, ...) Naložili sme celé
divadlo na dvojkolesovú káru a všetci
„herci“ sme peši išli hrať. Raz v Mojši
sme hrali o Jankovi a Marienke. V škole bolo plno detí a hrali sme s veľkým
nasadením. Vo finále upália deti ježibabu v peci. Mali sme pripravený na tácni
pevný lieh a nejaké noviny, aby bol efekt
vierohodný. Vždy to fungovalo perfektne, ale v Mojši sa na platni rozhorel príliš veľký oheň, od ktorého sa chytili kulisy, všelijaké závesy, celá pec bola v plameňoch a začalo ozaj horieť. Bábka ježibaby
skutočne obhorela. Mama holými rukami hasila, strhávala závesy na zem a podarilo sa nám to uhasiť. Diváci si mysleli, že to tak má byť a ocenili vierohodnosť
nášho predstavenia. Po každom predstavení mama uvarila pre všetkých párky, čaj a mali sme spoločenské posedenie
pre „hercov“.
Boli sme štyria súrodenci. Vlado, Jožo,
Danka, Viliam. Rodičia sa, ako učitelia,
museli veľmi uskromňovať, aby sme nepociťovali nedostatok. Na všetko boli nekonečné rady. Keď bola rada pred zelovocom, postavil som sa, ani netrebalo
rozmýšľať, čo predávajú a čo sa mi ujde.
Chýbalo všetko. Raz sa podarilo zohnať
banány, inokedy pomaranče, atď. S mäsom to bolo to isté a na mlieko sme chodili o 5:30 hod ráno s kanvičkou. O 6:30
už mlieko nebolo. Pravidelná rada na
mlieko mala „výhodu“, že sa tam stretli
tetušky a tie vždy dopodrobna rozobrali
všetky udalosti z dediny. Stačilo tam stáť
a človek mal kompletný prehľad.
Rodičia nám, aj deťom v škole dali veľa
lásky a starostlivosti. Dobro a láska, ktorú rodičia denne prejavovali, boli základným kameňom výchovy pre všetky deti,
ktoré učili.
V roku 1967 bol otec už po infarkte. Nemohol pracovať a išiel najskôr na čiastočný, neskôr na plný invalidný dôchodok. Zomrel vo veku nedožitých 60 rokov
v roku 1976. Mama pracovala aj po dovŕšení dôchodkového veku a zomrela v roku
1993 vo veku 71 rokov.
Text: Jožo Blaha
Foto z archívu rodiny Blahovej
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ŠPORT V OBCI
JESENNÝ BEH ŽENY 2017
Jesenný beh ženy 2017-11-26
Meno priezvisko

T

ohtoročný tradičný Jesenný beh ženy je za nami. Deň 14. októbra
2017 bol opäť pohodový a úspešný! A my
s radosťou konštatujeme, že sa každým rokom tešíme väčšiemu ženskému záujmu.
Zažili sme krásne babsko-letné poobedie pri príjemnom stretnutí. Tento rok sa
zúčastnilo 15 účastníčok a jeden šikovný
desaťročný športovec, ktorý s babami odbehol celú trať s výborným časom.
Tento rok sa štartovalo z Nededze na trati v celkovej dĺžke 4,2 km. Nebolo pre nás

prekvapením, keď prvenstvo obhájila minuloročná víťazka Barborka Šeligová,
s časom 17: 57. Každá účastníčka dokázala, že športovať sa dá aj s eleganciou, a preto si každá jedna odniesla svoju vlastnú
účastnícku medailu za prejavenú odvahu
a radosť zo športu.
Ďakujeme veľmi pekne partnerským obciam Nededzi a Tepličke, pánom starostom, pánovi farárovi a fanúšikom za finančnú a morálnu podporu.

Zabehnutý čas

1. Barborka Šeligová

17:57

2. Lenka Tavačová

18:03

3. Monika Krajčovičová

19:06

4. Gabika Janíčková

20:02

5. Ľubka Janíčková

20:39

6. Gabika Panáková

21:33

7. Martinka Poljaková

22:00

8. Aďka Mikulíková

22:09

9. Majka Janíková

22:23

10. Gabika Kekelyová

22:35

11. Martinka Ponechalová

24:24

12. Gabika Martinková

24:32

13. Katka Mäkká

25:13

14. Janka Sňahničanová

31:08

15. Vlaďka Hostačná

33:33

Tomáško Janík (10 r.)

25:30

Text: Mgr. Barbora Hreusová
Foto: Katarína Ďugelová

NOVÝ DUCH A NOVÝ VIETOR DO PLACHIET V OFK TEPLIÈKA NAD VÁHOM

12.

11. 2017 sa uskutočnilo valné zhromaždenie občianskeho
združenia Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom. Zúčastnených 76 členov
a niekoľko nehlasujúcich hostí riešilo
veľmi dôležité a zásadné otázky pre ďalší
rozvoj futbalu v obci. Napriek odlišným
názorom členov na mnohé sféry činnosti futbalového klubu a aj tesným hlasovaniam môžeme konštatovať, že napokon
zvíťazil futbal.
Predovšetkým ide o fakt, že taká významná obec, akou je Teplička nad Váhom si
zaslúži nielen 3.ligu dospelých, ale taktiež vyššiu súťaž pre B – mužstvo dospelých, aby bolo na čo pozerať a s radosťou
chodiť na futbal. A zvíťazila aj myšlienka
o nevyhnutnom kontinuálnom raste hráčov od prípraviek, cez žiakov a dorastencov až do dospelého veku v jednom klube s názvom Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom, občianske združenie.
Čo ma vedie k tomu optimizmu? Je to
niekoľko kľúčových vecí. Predovšetkým
je to dokončenie transformácie klubu
z formy spoločnosti s ručením obmedzeným do občianskeho združenie formou postúpenia práv a povinností k jednotlivým súťažiam, družstvám a hráčom.

Znie to zložito, ale niekoľko rokov dozadu sa vedenie občianskeho združenia
OFK Teplička nad Váhom dohodlo s klubom z Dolnej Tižiny vlastneným súkromnou spoločnosťou o prevzatí práv na
súťaženie v III. lige dospelých. Za uvedené obdobie 3-4 rokov sa s podporou
obce vykonalo veľa - rekonštrukčné práce na futbalovom štadióne v Tepličke
nad Váhom, odohrala sa s úspechom II.
a III. liga dospelých a I. trieda dospelých,
klub zastrešil žiacke prípravky, súťaže-

nie mladších a starších žiakov a mladších
a starších dorastencov.
Jednotlivé formy spolupráce a „zastrešenia“ futbalového klubu sa však stali neudržateľné a viedli k názorovým rozporom a nedôvere podporovateľov klubu
a fanúšikov. Napokon došlo aj k prerušeniu konceptu komplexného kontinuálneho futbalového rastu hráčov, keď klub
nezískal dostatok hráčov pre dorasteneckú kategóriu na sezónu 2017/2018 a musel odstúpiť z rozohraných súťaží.
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Verím, že riešením tejto nedobrej situácie a atmosféry v klube je názor presadzovaný výborom OFK na spomínanom
valnom zhromaždení. Zvíťazila idea, že
tou „strechou“ futbalového klubu bude
existujúce občianske združenie s významným vplyvom obce, ale i členov občianskeho združenia, ktorí klub finančne
podporujú, v zmysle nových modernejších stanov klubu.
Konsenzus vo sfére finančnej podpory
klubu je druhým kľúčovým momentom
pre moje optimistické očakávania. Dnes
to vyzerá na deľbu financovania 50:50
medzi súkromné zdroje a obecné zdroje.
Bez tejto dohody a podpory by nemohol
fungovať klub takéhoto rozsahu. Akékoľvek iné tzv. „úspornejšie“ riešenie však
degraduje prácu s mládežou na sezónnu
drinu trénerov a funkcionárov bez východísk a dlhodobých cieľov a pre chlapcov sa takmer znemožnia prechody do
vyšších kategórií, čo spôsobuje pravidelný odliv hráčov mimo klub. Klub má vychovávať hráčov predovšetkým pre seba
a nie pre koristníkov naokolo.

Na členskej schôdzi bol zvolený nový výbor občianskeho združenia – moje tretie optimistické očakávanie. Podľa môjho názoru sa správne namiešal mix skúseností a racionálneho myslenia s mladíckym optimizmom a ochotou pomôcť
dobrým myšlienkam. Novým predsedom združenia sa stal Milan Janči s veľkými skúsenosťami vo futbalovom živote,
podobne ako Jozef Maťko s významným
diplomatickým presahom vo futbale
a schopnosťou dávať líniu športovému
rozvoju klubu. Emil Pečík zastreší financovanie a dohľad nad výdavkami, Mário
Adamus je poverený marketingom a prezentáciou klubu a Lukáš Oleš zatiaľ spoluprácou mužstiev dospelých, trénerov
a hráčov. Petra Hulku ako stálicu klubu
– kustóda, správcu a hlavne srdciara tepličianského futbalu netreba ani predstavovať. Výbor má veľké ambície a snahu
po konsenze na všetkých úrovniach a vo
všetkých činnostiach klubu.
Dajte výboru trochu času a príďte podporiť váš klub, ktorý v budúcom roku oslávi
už 90 rokov od vzniku, svojou osobnou

účasťou na zápasoch vašich Tepličanov
bez ohľadu na kategóriu a súťaž.
Pokiaľ chcete vedieť viac informácii
o dianí v našom klube, komentároch,
tabuľkách, tak si môžete pozrieť našu
web stránku:www.ofkteplička.sk alebo
www.futbalnet.sk.
Vďaka patrí všetkým hráčom, trénerom
a činovníkom A - mužstva, B – mužstva,
aj žiakov za reprezentáciu obce a klubu,
ale aj odchádzajúcemu výboru za nezištnú prácu pre šport v obci Teplička nad
Váhom.
Záverom len pár slov o našich najmladších futbalistoch – prípravkároch, ktorí
pod vedením trénera Matúša Hrošovského a vedúceho mužstva Róberta
Mičíka nám robia radosť na turnajoch
prípraviek a sú veľkou budúcnosťou futbalu v Tepličke nad Váhom.
Text: Emil Pečík,
OFK Teplička nad Váhom,
občianske združenie
Foto: archív OFK

SPOLKY A ZDRUŽENIA
KLUB DÔCHODCOV NEZAHÁ¼A

P

o Obecných slávnostiach 2017 sa naši
dôchodcovia vybrali na výlet Ľupčiansky hrad – Kováčová. 7. septembra
2017 o 8:00 hod ráno sme nastúpili do autobusu plní očakávania, zvedaví na zrekonštruovaný hrad a jeho históriu. Po prehliadke hradu sme sa vybrali do Kováčovej.
Oddýchli sme si v Holidayparku Kováčová.
20. septembra 2017 sa uskutočnila beseda s Jánom Žiakom, dobrovoľníkom HS
Malá Fatra. Seniorov oboznámil s prácou
horskej služby, hovoril o zásadách pohybu v horách, o prvej pomoci. Prednáška
s besedou bola prípravou na pobyt v horách počas rekreácie v Nízkych Tatrách.
Od 24. septembra 2017 do 30. septembra 2017 oddychovalo 26 seniorov v hoteli Sorea Ďumbier v Liptovskom Jáne
a o týždeň neskôr si 22 seniorov užívalo rekreáciu v Demänovskej Doline v hoteli Sorea SNP. Prvej skupine sa počasie
skutočne vydarilo. Navštívili Stanišovskú
jaskyňu, kúpali sa v Bešeňovej, v Lúčkach
a v kúpeľoch hotela Sorea Máj. Niektorí
navštívili aj Chopok. Druhá skupina ubytovaná v hoteli SNP sa vybrala na výlet
lanovkou na Chopok, navštívila Symbolický cintorín obetí Nízkych Tatier, Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, Miniatúry Slovenska v Liptovskom
Jáne a súčasťou pobytu boli aj prechádz-
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ky okolo Vrbického plesa. Idylu rušil stavebný ruch. Nízke Tatry sa stali obrovským staveniskom, čo ničí ich krásu.
Spoločná rekreácia upevnila priateľstvo
medzi dôchodcami. Prechádzky a výlety
im umožnili spoznať krásne kúty Liptova.
Po návrate z rekreácie sa dôchodcovia stretli 11. októbra 2017 na besede so spisovateľkou Petrou Nagyovou – Džerengovou.
Október je mesiacom úcty k starším.
Členovia nášho KD ho oslávili v piatok
20. októbra 2017 v Športklube. Oživením bolo vystúpenie detí DFS Dúhovček
a FS Dúha z Krasňan. Deti spievali, tancovali, hrali na heligónkach. Po slávnostnej večeri, ocenení jubilantov nasledovala tanečná zábava. Posedenie splnilo svoj
cieľ, boli sme spolu, mohli sme sa porozprávať, zasmiať sa a zatancovať – zabudnúť na choroby a problémy, ktoré nás trápia. Cítili sme sa ako jedna veľká rodina.
V novembri sme privítali v Obecnom
dome Ľudmilu Kadašiovú z Domova pokoja Žofie Bosniakovej, ktorá uviedla
konkrétne námety, ako prežiť jeseň života
v zdraví a s úsmevom. Najväčšou hodnotou v živote človeka je láska a priateľstvo.
29. novembra na besede o vodiacich
psoch s názvom Štvornohé oči pre nevidiacich sme sa dozvedeli, koľko trvá
a stojí výchova vodiacich psov.

6. decembra k nám zavítal Mikuláš
a keďže sme všetci poslúchali, chovali sa
slušne, boli sme obdarovaní sladkosťami
a ovocím. V tento deň zavítala medzi nás
Magdaléna Šeligová s ukážkami zdobenia domácich perníkov. V tomto smere
je skutočnou odborníčkou, ženou s úžasným talentom.
Blíži sa záver kalendárneho roka. Prajeme si predovšetkým zdravie, pokoj, lásku
a veľa dobrých ľudí okolo seba.
Do nového roka chceme vstúpiť s vierou,
že ešte budeme dlho spolu, že náš život
nebude prázdny, ale stále zmysluplný a že
nikto v živote nezostane sám.
Text a foto: Mgr. Kamila Dubovická
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“O PUTOVNÚ VARECHU PRIMÁTORA MESTA ŽILINA”

O

kresná organizácia Únie žien Slovenska a Základná organizácia Únie
žien Slovenska Žilina usporiadali podujatie
“O putovnú varechu primátora mesta Žilina”, na ktorej sa zúčastnili aj členky z Únie
žien Slovenska z našej obce. V Kultúrnom
dome v Bytči (21. októbra 2017) po otvorení a prezentovaní činnosti ZO ÚŽS Žilina

boli predložené, predsedníčkou OO ÚŽS
ZA pani Kuniakovou, programové ciele
únie žien. Po diskusii sa vyhodnotila súťaž,
ktorej témou bola príprava jedál - zemiakové variácie. Každá účastníčka podujatia si
odniesla ocenenie za chutné pokrmy.
Zdroj: internet, Foto: Ing. Beáta Kasajová

VYSTÚPENIE FOLKLÓRNEJ SKUPINY STRANÍK V RÁMCI RODIÈOVSKÉHO DÒA
SPOLOÈNOSTI KIA MOTORS SLOVAKIA

V

o štvrtok 26. októbra 2017 sa
v priestoroch nášho veľkého suseda - blízkej spoločnosti Kia Motors Slovakia (KMS) konal už 3. ročník tzv. Rodičovského dňa. V rámci neho mali možnosť rodičia, starí rodičia alebo svokrovci zamestnancov zažiť zaujímavý deň.
Získali informácie o spoločnosti, mohli
navštíviť výrobné oddelenia a taktiež zažili zaujímavý kultúrny program. Ten bol
obohatený vystúpením Folklórnej skupiny Straník od nás z Tepličky nad Váhom,
pod vedením Ľudmily Gulášovej. Účastníkom sa toto vystúpenie veľmi páčilo,
kroje boli nádherné, výber piesní rôznorodý, a tak si mohol každý prísť na svoje.
Text: Ing. Sláva Džuňová
Foto: archív Kia Motors Slovakia

ÈLENOVIA ÈERVENÉHO KRÍŽA NAVŠTÍVILI PEZINOK

Z

obudili sme sa do uplakaného rána.
Ale ani dážď, ani vietor nezabránili našej túžbe vidieť 23. 09. 2017 Pezinok. Čakalo nás vinobranie a zároveň aj
kultúrny program, vystúpenie FS Straník. O ôsmej hodine ráno sme nastúpili do autobusu a plní očakávania sme sa

vybrali na cestu. Okolo obeda sme prišli
do Pezinka. Členovia FS Straník sa obliekli do krojov a viedli nás k pezinskému zámku. Mesto bolo plné stánkov, všade núkali rôzny tovar, vôňa vína, pečeného a grilovaného mäsa nás sprevádzali po celej ceste. Na nádvorí zámku bola
tribúna a lavice na sedenie pre divákov.
Už o 13 hod. sa začal kultúrny program.
Ako prvý vystúpil FS Obstrleze z Pezinka. Piesňami a hovoreným slovom oslávili krásu Slovenska a slovenčiny.
Na záver vystúpenia sa k nim pripojili aj
členovia FS Straník. Piesne, zvuk harmoniky a ozembuchu vytvorili úžasnú atmosféru a boli doslova výzvou do tanca.
Spevákov a hudobníkov diváci odmenili veľkým aplauzom. Cestu domov nám
spríjemnili speváčky a harmonikár Jaroslav Bielik. Za krásny deň plný zážitkov
ďakujeme organizátorom MOSČK a predovšetkým Ľudke Gulášovej.

O

bčianskemu združeniu Revitalizácia kaštieľa Teplička nad
Váhom bol poskytnutý finančný príspevok v rámci programu Obnovme si svoj dom 2017, podprogram
1.1 Obnova kultúrnych pamiatok. Na
realizáciu projektu s názvom Projektová dokumentácia obnovy SZ veže
kaštieľa Teplička nad Váhom č. UZPF
1381 bola poskytnutá dotácia zo ŠR
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu
v sume 12 000,- EUR. Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
bol „Realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky“.

Text a foto: Mgr. Kamila Dubovická
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ZÁPAS PROFESIONÁLOV V KICKBOXE

N

ebol to ľahký zápas, napriek tomu
ho vyhral. V Košiciach sa uskutočnil 11. novembra 2017 zápas profesionálov v kickboxe. Ukrajinec Stas Kazantsev, ktorý nebol ani trochu priateľský a nevedel si priznať prehratý zápas,
bol Milanom Minčim Palešom zdolaný. Zápas mnohí sledovali cez livestream. V prvom kole si Minči držal odstup
a aj bodoval čistými údermi, ale to ešte
nevedel, že v druhom kole sa začne poriadny kolotoč. Úder, ktorý dostal Minči
od súpera zniesol a v druhom kole zvíťazil. V treťom kole si už Minči viac veril
a skončil ako víťaz. Dal si za cieľ neurobiť žiadnu chybu, čo by ho mohla stáť vyhratý zápas. Zdolal ťažkého ukrajinského
šampióna, čo potešilo nielen jeho, ale aj
všetkých fanúšikov, ktorí mu držali palce. Milan Minči Paleš je na pôde W5 Professional kickboxing nezastaviteľný a dokázal nám svoju silu aj pri ukrajinskom
súperovi Stasovi Kazantsevovi.

GYMNASTIKA 2017

G

ymnastický klub v našej obci funguje ako občianske združenie pod taktovkou trénerky Ingrid Frnčovej. Vďaka tomuto športu si detičky osvojujú základné
pohybové zručnosti pre rozvoj obratnosti,
koordinácie, rýchlosti, sily aj vytrvalosti.
Počas cvičenia si s deťmi rodičia môžu vyskúšať celý základ modernej gymnastiky.
Využívajú sa pohybové cvičenia, špeciálne akrobatické cvičenia primerané veku,
ktoré pôsobia aj na rozvíjanie citových
vzťahov, psychickú odolnosť či v dnešnej
dobe tak potrebnú disciplínu.
Okrem toho pri gymnastike býva veľa zábavy a pre svoju príťažlivosť sa môže športovanie stať aj vášňou. Veď už sme v našej
obci v minulosti mali dievčatá, ktoré nás
v gymnastike veľmi úspešne reprezentovali
na vrcholových súťažiach, preto veríme, že
história sa bude opakovať.

Trénerke a jej manželovi držíme palce pri
trénovaní a zvládaní všetkých povinností.
Informácie: cvičí sa v telocvični, každý
štvrtok, 17.00 a 18.00. Trénerka: Ingrid
Frnčová, kontakt: 0948725867.

Zdroj: Milan Paleš
Foto z archívu Milana Paleša
Text: Ing. Sláva Džuňová

Text: Mgr. Barbora Hreusová
Foto: Soňa Muth
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