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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
rým vytvárame čo najlepšie podmienky
na osobnostný rozvoj žiakov, zmysluplné trávenie ich voľného času a všestranné
športové vyžitie. Na pleciach miest a obcí
sú z pohľadu školstva obrovské a náročné
úlohy. Aj preto vnímame školy ako druhý
domov pre žiakov. Viem, že mestá, obce
a ich volení predstavitelia robia všetko
pre to, aby tento druhý domov bol pre
deti a žiakov čo najútulnejší a najatraktívnejší. Stojí to nemálo úsilia, snahy a financií, tých čo dostávame zo štátneho
rozpočtu, ale aj našich vlastných, ktoré
by sa zišli v sociálnych službách, na opravy ciest a chodníkov i v ktorejkoľvek inej
výdavkovej časti rozpočtu obce.“
So slovami pána predsedu sa plne stotožňujem a mám pocit, že práve tieto slová
vystihujú situáciu v našej obci. Áno, vynakladáme maximálne úsilie, aby sa naše
deti cítili čo najlepšie v škole alebo v škôlke. Vytváranie plnohodnotného priestoru pre naše deti považujem za svoje hlavné poslanie. Mám veľkú radosť z toho, že
v najbližších mesiacoch budú využívať
novú modernú jedáleň s kuchyňou, ktorá
bude prepojená s obidvomi školami. Pribudnú aj dve veľké špecializované učebne. Školy budú mať k dispozícii vynovený športový areál s tartanovou atletickou
dráhou. Záleží na vedení škôl a centra
voľného času, aby tieto priestory čo najefektívnejšie využívali.

Vážení občania.

M

Jesenný beh

ženy

inulý týždeň som dostal list
od pána predsedu Združenia miest a obcí Slovenska, v ktorom
okrem iného píše:
„Začiatok školského roku je novou
etapou na ceste za poznaním a vedomosťami. Pre rodičov aj žiakov predstavuje významnú udalosť a pre mestá a obce je ďalším dôkazom úprimnej
snahy podieľať sa na výchove, vzdelávaní a formovaní našej najmladšej generácie. V pôsobnosti miestnej územnej samosprávy sú tisíce materských aj
základných škôl a ďalšie subjekty, kto-

Rodičia detí, ktoré neboli z kapacitných dôvodov prijaté do škôlky, netrpezlivo čakajú na otvorenie ďalšej triedy. Uvedomujem si dôležitosť umiestnenia detí do materskej školy a teda
robíme všetko preto aby deti, ktoré
spĺňajú kritéria mohli materskú školu navštevovať. Pred mesiacom začali stavebné práce, a verím, že už siedmu triedu v poradí otvoríme čo najskôr. Nová trieda bude umiestnená
v budove pošty, kde sa nám po dlhom
rokovaní podarilo prenajať priestory. Úprimne povedané, nečakal som,
že budeme opäť riešiť kapacitu škôlky, pretože po rekonštrukcii pred štyrmi rokmi sme rozšírili tri triedy až na
šesť. V tom čase sme mali niečo cez
70 detí. Teraz ich je 145, a v krátkom
čase bude škôlkarov až 160. Ale chvála Bohu, je to pozitívne znamenie, že
deti u nás pribúdajú.
Práve sa začal školský rok – významná
udalosť pre žiakov, ale aj pre rodičov.
Želám všetkým deťom, aby sa v škole
cítili čo najlepšie a aby počas nadchádzajúceho školského roku získali veľa
nových vedomostí. Našim pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom
želám veľa sily, trpezlivosti a úspešný
školský rok!
Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

obcí Nededza a TepliÏka nad Váhom 2016 I IV. roÏník

17. 9. 2016
štart o 14:00 hod.
Traņ: TepliĐka nad Váhom – Nededza a späņ v dĮžke 4 km
Štartovné: 0 Eur
Prihlasovanie na tel. Đísle 0911 620 937
u Kataríny Àugelovej
alebo 0903 496 588 u Barbory Hreusovej
alebo 30 min. pred štartom.
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NAJBLIŽŠIE PRIPRAVOVANÉ AKCIE V OBCI
17. 09. 2016
24. 09. 2016
12. 11. 2016
05. 12. 2016

Jesenný beh žien
Deň hrania – Centrum voľného času
Svätomartinský jarmok
Stretnutie so sv. Mikulášom a rozsvietenie
vianočného stromčeka

Teplièky nad Váhom

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
CINTORÍNSKE POPLATKY

V

zmysle zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a podľa § 14 cenníka služieb Prevádzkového poriadku pohrebiska
a domu smútku obce Teplička nad Váhom
za dočasné užívanie hrobového miesta
platí nájomca prevádzkovateľovi pohrebiska nájomné a úhradu za služby: správa a údržba pohrebiska, správa a údržba
komunikácie a zelene v pohrebisku, zber
a odvoz odpadu z pohrebiska a dodávka vody). Nájomné za hrobové miesto
je stanovené na päť rokov. Upozorňujeme nájomcov, že v roku 2016 je potrebné uhradiť nájomné, ktoré bolo zaplatené v roku 2011.
Prenájom hrobového miesta na 5 rokov
jeden hrob
13,28 €
dvojhrob
26,56 €
trojhrob
39,84 €
štvorhrob
53,12 €
detský hrob
4,98 €
Nájomné sa uhrádza v pokladni Obecného úradu v kancelárii číslo 7.
Bližšie informácie Vám poskytne zamestnankyňa OcÚ pani Elena Poljaková
č. tel.: 041/5982128, e-mail:
elena.poljakova@teplickanadvahom.sk

OZNAM
PRE MAJITE¼OV PSOV

K

aždý majiteľ psa by mal ovládať jedno zo základných pravidiel, t.j. používanie vôdzky na prechádzke so psíkom.
Voľne pobehujúce psy predstavujú určité
nebezpečenstvo pre ostatných a to nielen veľké plemená. Nikdy nevieme predvídať ich reakciu. Aj keď sú mierumilovné, vyvolávajú pocit strachu a to nie iba
u starších ľudí a detí. Majitelia psíkov by
mali myslieť na to, že pes, ktorý nie je na
vôdzke, môže podbehnúť pod auto, bicykel a spôsobiť tým nehodu.
Žiadame majiteľov psov, aby pri prechádzke so svojimi štvornohými miláčikmi vždy používali vôdzku a zbierali po nich exkrementy, ktoré vhodia do
najbližšej zbernej nádoby na komunálny odpad.

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH

N

akoľko bol v poslednom období zo
strany polície zaznamenaný opäť
zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,”
obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to
najmä v nasledovných prípadoch:
• Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov
alebo na svoje pozemky pracovníkov
elektrární, plynární, domovej správy!
• Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou inou zámienkou – podomových predajcov,
ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi
pre Vás a iných!
• Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte, väčšinou ide
o podvodníkov!
• Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb!
• Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra v lo-

térii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť, okamžite
kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom
prípade nikomu neodovzdávajte!
• Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty!
• Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, domu,
bytu alebo odvoz od ľudí, ktorých
nepoznáte!
Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si
úmyselne tipujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich
svojim konaním môžu pripraviť o celoživotné úspory, alebo im môžu spôsobiť
ublíženie na zdraví či smrť.
V prípade, že Vás kontaktujú osobne
alebo telefonicky neznáme osoby a máte
podozrenie, že sa jedná o podvodníkov,
kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne
na najbližšom útvare Policajného zboru.

UPOZORNENIE A VÝZVA – STAROSTLIVOSŤ O POZEMKY

O

bec Teplička nad Váhom VYZÝVA
vlastníkov a nájomcov, aby pravidelne kosili a udržiavali pozemky (záhrady,
neobrábané orné pôdy, dvory) a zabránili
tak šíreniu inváznych rastlín a burín.
Obec Teplička nad Váhom upozorňuje, že
každý obyvateľ obce je povinný ochraňovať
majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať
poriadok v obci a správať sa tak, aby svojím
správaním nepoškodzoval a neurážal ostatných. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú
povinní pozemky udržiavať v čistote, a to
najmä kosením svojich pozemkov.
Vlastníci neudržiavaných a zaburinených
pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú
aj susedné pozemky. Občiansky zákonník v § 127 ukladá každému vlastníkovi
veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa
všetkého, čím by nad mieru primeranú
pomerom obťažoval iného alebo čím by
vážne ohrozoval výkon jeho práv.
Konanie v zmysle vyššie uvedeného odseku môžu zapríčiniť invázne rastliny a buriny, ktorých peľ môže spôsobovať vážne alergické reakcie ostatných obyvateľov
a zároveň šírenie semien burín na okolité
pozemky, čím dochádza k nadmernému
zaburiňovaniu okolitých pozemkov.

Podľa § 3 ods.1 písm. b/ zákona
č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Priestupku na úseky
ochrany poľnohospodárskej pôdy sa podľa § 25 odst.1 písm. b/ dopustí ten, kto
spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie
poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti
poľnohospodárskeho pozemku.
V zmysle § 7b odst.3 Zákona č. 543/2002
ochrane prírody a krajiny.
„Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku
je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý
ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným
právnym predpisom, a starať sa o pozemok
tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Ak ide o výskyt inváznych druhov
rastlín na lesných pozemkoch, postupuje sa podľa programu starostlivosti o lesy.“

3

Teplièky nad Váhom

EKO OKIENKO

V

obci je umiestnených 23 stojísk
s nádobami na triedený odpad ako
sú plasty, papier, sklo, kompozitné obaly a obaly z kovov. Tieto stojiská sú pravidelne dvakrát do mesiaca vyvážané,
podľa potreby aj častejšie.
Je chvályhodné, že sa mnohí zapájate do triedenia odpadu, no sú ešte aj
medzi nami takí, ktorí odpad vhadzu-

jú do nádob nesprávne. Na každej nádobe je označená komodita, ktorá sa
môže do nádoby vhadzovať. Žiadame
vás, aby ste separovaný odpad vkladali priamo do nádob, neuskladňovali ho
pri nádobách a neznečisťovali tak okolie stojísk. Prispejete tak k čistejšiemu
a zdravšiemu prostrediu obce, kde žijeme my všetci.

Ako správne separovať
SKLO

PLASTY

PAPIER

KOVOVÉ OBALY

KOMPOZITNÉ OBALY

• fľaše z nápojov
biele aj farebné,
• obalové sklo
z potravín,
• tabuľové sklo
z okien - nie drôtené

• PET fľaše farebné a biele STLAČENÉ alebo ZOŠLIAPNUTÉ,
• čisté plastové obaly zo
saponátov, rastlinných
olejov,
• tégliky z jogurtov a masla, potravín, destilovanej vody,
• podobné obaly označené v spodnej časti skratkami:
HD-PE, PE-HD, PE, PP,
PET

• noviny,
• časopisy,
• kancelársky papier,
• zošity,
• poskladané krabice,
• kartóny
• reklamné letáky
a pod.

• konzervy,
• nápojové plechovky,
• kovové obaly,
• alobalové a hliníkové časti obalov bez plastov
alebo papiera,
zbavené zvyškov
potravín, prípadne vypláchnuté

• čisté nápojové kartóny
od mliečnych výrobkov a nápojov,
• podobné obaly označené v spodnej časti
skratkami: C/PAP
Nápojové kartóny sa
vhadzujú ZOŠLIAPNUTÉ

• kovové obaly
vyrobené
z viacerých
druhov
materiálu,
• komunálny
odpad

• polystyrén,
• znečistené nápojové
kartóny so zbytkami
potravín a nápojov,
• iný plastový odpad
z domácností

NEVKLADAŤ:
• keramiku a porcelán,
• sklenené obaly
znečistené
chemikáliami
a olejmi,
• žiarivky,
• obrazovky
z televízorov
a počítačov,
• sklo s obsahom
kovov,
• sklobetón,
autosklá,
• poháre
akuchynské nádoby z varného
skla,
• drôtené sklo,
• kovové obaly vyrobené z viacerých druhov
materiálov,
• komunálny
odpad
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• PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi
a chemikáliami,
• mikroténové vrecká a tašky,
• plasty s obsahom kovu,
• polystyrén,
• iný plastový odpad z domácnosti,
• komunálny odpad

• použité hygienické potreby,
• mokrý, znečistený, mastný, asfaltový a voskový
papier,
• celofán,
• komunálny
odpad

Zdroj: www.t-t.sk
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6. ZASADNUTIE DETSKÉHO OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA 2016

P

ri príležitosti Medzinárodného dňa
detí 2. júna 2016 žiaci zo Základnej
školy s materskou školou a žiaci zo Základnej školy Žofie Bosniakovej navštívili
Obecný úrad, aby sa na chvíľu stali poslankyňami a poslancami detského obecného
zastupiteľstva.
Žiakov štvrtého až deviateho ročníka
zo Základnej školy s materskou školou,
v sprievode pani zástupkyne Ing. Jany
Smidovej a žiakov prvého až siedmeho
ročníka zo Základnej školy Žofie Bosniakovej s pani učiteľkou Mgr. Annou Ponechalovou, starosta obce Viliam Mrázik
milo privítal na 6. zasadnutí detského zastupiteľstva.
Deti si pripravili pripomienky, ktoré sa týkali opráv cestných komunikácií, umiestnenia spomaľovača na ulicu Záhradkárska, začatia výstavby lávky na Vodné dielo Žilina, poškodených autobusových zastávok, hlukom spojeným s výstavbou
školskej jedálne, poškodených preliezok
na detskom ihrisku, či zatvoreného novinového stánku, nefungujúceho obecného rozhlasu a odchytu psov. Zaujímal
ich program Obecných slávností, ktorý
im predstavila pani prednostka. Deti odhlasovali dve bábkové predstavenia v nedeľnom programe.

Na záver pán starosta poďakoval všetkým
prítomným za ich pripomienky a ich aktívny prístup na zasadnutí. Taktiež poďakoval pani učiteľkám obidvoch škôl.

Zasadnutie ukončil vetou: „Stretneme sa
1. júna 2017.“
Text a foto: Ing. Viera Majerčíková

Pán starosta deťom predstavil vypracovaný návrh revitalizácie námestia, ktoré by
chcela obec v budúcnosti zrealizovať.
Žiačka Natálka Šušková zo Základnej školy s materskou školou v mene
všetkých žiakov poďakovala pánovi starostovi za finančné príspevky od obce,
ktoré škole poskytuje.

NÁVŠTEVA U PÁNA STAROSTU

V

utorok, 7. júna 2016, sa obecným
úradom rozliehal detský džavot.
Pána starostu, Viliama Mrázika navštívili žiaci 2. ročníka Základnej školy Žofie
Bosniakovej, ktorí si v rámci vlastivedy
prišli pozrieť, ako to na úrade vyzerá naživo. Pán starosta ich privítal a spoločne
sa porozprávali o histórii obce. Odpovedal aj na všetečné otázky malých návštevníkov. Boli zvedaví na mnoho vecí. Deti
poďakovali za prijatie a so sebou si odniesli sladký darček.
Text: Erika Olbertová
Foto: Ing. Viera Majerčíková
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OBECNÉ SLÁVNOSTI

S

lávnosti neodmysliteľne patria k letu,
keď si viac času nájdeme pre seba,
rodinu, priateľov a známych. Ak máme
na mysli čas pre seba, je to nielen pohľad
na svoj zovňajšok, ale aj pohľad do duše.
Zamyslieť sa nad spôsobom života a pre
tých skôr narodených, je to čas na rozmýšľanie ako si skvalitniť ďalšie roky života a k tomu patrí i viera... Vedieť prijať to, čo mi moji najbližší dávajú a vedieť
rozdávať...
Mať rodičov, otca, matku, sestru, brata,
starých rodičov nablízku je nesmierne
dôležité. Znamenajú istotu, domov, kde
sa môžeme vyžalovať, poplakať a kde nás
pochopia. Priateľov, známych stretávame
za nezvyčajných okolností. Prídu, porozprávame sa, podelíme sa o dojmy, radosti i starosti.
Slávnosti Matky Božej, to nie je len prežiť
tri dni plné zábavy, oddychu v čase letných
horúčav, je to aj čas na zamyslenie v tieni
ticha, kde nedolieha hluk námestia, kde
pútnik uhasí svoj smäd po večnej túžbe,
poznaní a nádeji v šere kostolných múrov.
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Kto hľadal útechu, tichú modlitbu, našiel
ju v chráme Božom. Miesto, kde na vás
upiera zrak štyristoročná história, miesto
kde sa človek skláňa s pokorou. Svätý
kríž, výjavy krížovej cesty, oltárne sochy,
obrazy sv. Mikuláša a Ježiša Krista...
Podvečer Obecných slávností 2016 začal v piatok výberom populárnych piesní,
mnohých evergreenov v podaní kapely Retro Jaromíra Ďurčana. V príhovore k občanom obce aj príležitostným návštevníkom
slávností zarezonovala myšlienka i podstata cirkevného sviatku Nanebovzatia Panny
Márie od starostu obce Viliama Mrázika
aj miestneho duchovného Pavla Špitu.
Potom sa už na pódiu rozbehli domáci interpreti a ich kapely. Paľko Verčík
a Janko Kukan s kapelami Zlesapočujem
a Projektu 36 Queen live show. Priestor
prezentovať sa dostali mladí hudobníci Zdenko Mucina, Martin Kukan a Jakub Tadesse s kapelou Snowflame. Po
polnoci zabávala ľudí na námestí kapela
Tuzex party.

Program v sobotu otvorila znelka Trombitášov Štefánikovcov z Nimnice. Vystúpenia folklórnych súborov Obstrleze
z Pezinka, Straník z Tepličky nad Váhom,
Divinčan z Diviny i detského folklórneho súboru Hrajnôžka zneli do neskorých
popoludňajších hodín. Atmosféru spestrili svojím vystúpením aj vzácni hostia
z Poľska, ktorí zavítali do Tepličky už po
tretíkrát a preniesli veľmi srdečnú a priateľskú pohodu z pódia medzi divákov.
A nakoniec moravsko-berounská dychová hudba pod taktovkou pána Parobeka
spríjemnila sobotňajší podvečer.
Deti sa mohli vyšantiť na nafukovacích
atrakciách. Ani tento rok nesklamali –
opäť sme mali kĺzačky, skákacie hrady,
detskú arénu... Horská služba mala plné
ruky práce, záujem detí o zlaňovanie bol
veľký a vek nerozhodoval. V Obecnom
dome vystavovali svoje vlastné práce (výšivky, háčkované dečky, paličkované čipky...) ženy z Tepličky. Zaujímavým exponátom boli storočné krosná, na ktorých
sa donedávna tkali pestré koberce. Zaujala výstava drotárstva od Ladislava Fapšu, ktorý predstavil kremnickú kameninu z 20. st., úžitkovú keramiku z prelomu
19. až 20. st., košikárstvo a rôzne úžitkové predmety napr. spony na spisy, vešiaky, poličky na hrebeň atď. Neďaleko tribúny vedľa námestia rozložil svoju vyhňu
umelecký kováč Laco Staňo. Kto chcel,
mohol mať podkovu pre šťastie.
Plavbu loďami pripravili členovia občianskeho združenia Turistický štvorček s názvom Benátska noc so začiatkom
o 14.00 hod. a ukončili nočnými plavbami po toku Teplička na Prosniskách.
Námestie sa vo večerných hodinách
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ozývalo v rytme 60. rokov. Skupina
The Backwards – BEATLES SHOW postavila na nohy každého. Mladí i staršia
generácia vedno spievali refrény známej
skupiny Beatles. Skupina zožala naozaj
nevídaný úspech.
V tanečnom rytme sa pokračovalo aj pri
skupine ALL STARS BAND a neskorý večer potom už patril reprodukovanej hudbe Patrika Poljaka.
Nedeľa dýchala predovšetkým rodinnou
atmosférou, keď v popoludňajších hodinách na námestí vystúpili „bábkari“ z divadla Babadlo z Prešova. Dve detské bábkové divadelné predstavenia Šípková Ruženka a Ali baba – hop sa, hor sa – zem
otvor sa! si vybrali deti už skôr, a to na
detskom obecnom zastupiteľstve, ktoré
sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Deti sa nechali vtiahnuť do sveta rozprávok a s napätím prežívali príbeh postavičiek rozprávkových bytostí.
A potom všetci, hlavne najmenší diváci s detskou úprimnou radosťou očakávali vystúpenie speváka Mira Jaroša, ktorý si svojim príchodom na pódium hneď
získal srdia svojich rodákov. Deti spolu
s Mirom Jarošom spievali známe pesničky z jeho vydaných albumov. Pesničkami pre deti i dospelých spríjemnil tento
sympatický spevák atmosféru námestia.
Nevšedné predstavenie a zábavu ponúklo sokoliarske vystúpenie v podaní So-

koliarov Kráľa Svätopluka. Sokoliarske
vystúpenie urobili nielen zábavnou ale
zároveň aj náučnou formou a tak si návštevníci z ich vystúpenia odniesli nové
poznatky a informácie o dravcoch, ktoré predviedli pred divákmi.
Country hudba v podaní Jána Oleša
a tance „dievčenskej“ country skupiny
Babky Šikulky zneli až do večerných hodín. Potom námestie stíchlo. Možno aj
pre dážď, ktorý sa náhle spustil.
Sviatočná nedeľná atmosféra sa neniesla
len v duchu zábavy, ale aj v duchu osláv
sviatku Matky Božej. V kostole sv. Martina sa konali slávnostné bohoslužby a popoludní bola vystavená Sviatosť oltárna.
Občerstvenie počas slávností na námestí zabezpečovali miestne prevádzky a pohostinstvá, ktoré sa predvádzali svojimi
špecialitami – jaternice, klobásy, peče-

né, údené kolená, ryby a k tomu dúšok
chladeného piva s penou. Tento rok poľovnícky guláš nevychladol a rovnako ani
guláš, ktorý navarili členovia červeného
kríža dlho nevydržal v kotle.
Budúci rok opäť ožije celé námestie a zaujímavý program slávností prinesie nám
všetkým príjemnú zábavu, nové priateľstvá, dobrú náladu, pohodu a pokoj v duši.
Tešíme sa na Vás pri oslavách 750. výročia založenia obce Teplička nad Váhom
v auguste 2017.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave a organizačnom zabezpečení
počas Obecných slávností.
Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: Ján Mintál,
Mgr. Zuzana Mráziková

LETNÝ ROMANTICKÝ KONCERT

V

priestoroch severozápadnej veže
kaštieľa odznel v piatok večer „Letný romantický koncert“ sláčikového zoskupenia Adventure Strings. Nevšednú
atmosféru dotvárali nádherné kvetinové
dekorácie a dobový svietnik s horiacimi
sviečkami. Lahodné tóny hudby sa šírili
valenou klenbou aj do priľahlých priestorov kaštieľa.
Odzneli diela hudobného baroka a klasicizmu od Johanna Sebastiana Bacha,
Georga Friedricha Händla, Antonia Vivaldiho, Wolfganga Amadea Mozarta.
Po skončení koncertu dobre padol chladivý sekt šampanského. Občianske
združenie Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom ponúklo návštevníkom
počas soboty a nedele prehliadku časti
severozápadnej veže s odborným výkladom o histórii kaštieľa i o súčasnej obnove. Návštevníci si tiež mohli pozrieť

výstavu umeleckých diel akademického
maliara a ilustrátora detských kníh Mariána Čapku.

Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: Ján Mintál
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PRÍHOVOR PÁNA FARÁRA MGR. PAVLA ŠPITU

Cvičenie srdca
eden dospelý muž spomínal, že často sa mu vracia v mysli jedna spomienka na svoje detstvo a otca. Spája sa
s jeho každodenným zvykom otca pri večeri. Všetci sme spolu posadali k stolu
a on potom objal mamu okolo pliec a povedal: „Viete deti moje, že máte najlepšiu mamu na svete?“ Túto vetu s obľubou
opakoval každý večer. Po rokoch, keď

J

spomínam na otca, začínam jeho správaniu rozumieť – cvičil svoje srdce. Zvyky
sú cvičením srdca.
Prežívame Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Je to pre nás výzva urobiť
niečo s našim srdcom. Je to výzva precvičiť srdce, výzva pravidelne cvičiť srdce.
Často túžime po odpustení a milosrdenstve, ale dosiahnu ho iba Tí, ktorí odpúšťajú a sú milosrdní. Skutky milosrdenstva sú cvičením nášho srdca. Katechizmus hovorí povzbudzujúco – „Skutky
milosrdenstva sú dobročinné skutky, ktorými pomáhame svojmu blížnemu v jeho
telesných a duchovných potrebách. Poučovať, radiť, potešovať, posilňovať sú skutky duchovného milosrdenstva takisto ako
odpúšťať a trpezlivo znášať krivdu. Skutky telesného milosrdenstva sú najmä tieto:
nasýtiť hladných, ujímať sa ľudí bez prístrešia, obliekať otrhaných, navštevovať
chorých a väzňov, pochovávať mŕtvych.
Dávať almužnu chudobným je medzi týmito skutkami jedným z hlavných svedectiev bratskej lásky, je aj vykonávaním
spravodlivosti, ktoré sa páči Bohu.“
Konať skutky milosrdenstva znamená
cvičiť svoje srdce.
Nedávno som v jednej knihe čítal, ako
mama našla denník svojho syna, v ktorom čítala – „Včera som sa bol najesť

v reštaurácii. Obed bol obstojný, ale tie
ceny. Obsluhovala nás servírka, ktorá nebola ani pekná, ani milá. Po celý čas, čo
sme tam boli, som jej asi stokrát povedal:
„Ďakujem.“ A jej to bolo úplne jedno
a vlastne mala pravdu – veď je za svoju
prácu platená. Moja mama dnes ako zvyčajne vstala, aby mi priniesla pohár vody.
Neviem ako, ale vykĺzlo mi „ďakujem“.
Nikdy predtým som jej nepoďakoval.
Mama si vzápätí sadla a zdalo sa mi, že sa
takmer rozplakala. Aké je z toho ponaučenie? Na to, aby som rozplakal mamu,
stačí málo. Stačí raz za trinásť rokov povedať „ďakujem“.
Rozplakala som sa... Taký trapas! Dúfam,
že si to nevšimol, ináč mi to už nikdy nepovie, aby ma nerozplakal. Keby si radšej všimol, že ja mama sa volám Lucia,
že mám tridsaťštyri rokov, že som často
unavená, občas sa cítim osamelá, že často by som sa rada porozprávala, vyšla si
von, že niekedy sa necítim dobre...
Ak sa chceš naučiť rásť a rozvíjať ako
človek, tak pravidelne cvič svoje srdce,
uč sa dobrým zvykom. Najlepšiu školu nájdeš vo vlastnej rodine, vo vlastnej farnosti.
Text: Mgr. Pavol Špita, farár
Foto: Cyril Králik

LETO V DOMOVE POKOJA ŽOFIE BOSNIAKOVEJ

P

režili sme bohaté kultúrne leto.
Vystupovali u nás milé detičky
z materskej školy, školáci zo Základnej
školy s materskou školou a Základnej
školy Žofie Bosniakovej. Navštívili nás
členovia FS Straník, Klub dôchodcov,
Zdravotne ťažko postihnutí, prišli nám
zatancovať Babky Šikulky.
Absolvovali sme výlet v Liptovskom Jáne,
na Orave, chatu vo Vrátnej. Zúčastnili sme sa športových olympijských hier
v Terchovej – Vršky, ktoré usporiadal
DSS Straník. V záhrade sme si pripravili
„podlisnikovú párty“ a grilovačku. Pravidelne máme sväté omše, z ktorých majú
naši obyvatelia neskutočnú radosť. Vo
voľných chvíľach vyrábame krásne a milé
drobnosti pod vedením Zuzky Knutovej.
Je nám dobre a sme radi, že si v našom
Domove život spolu užívame a nie prežívame.
Ak chcete o nás vedieť viac, pozrite si
stránku našej obce v sekcii Domov pokoja Žofie Bosniakovej.
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Text: Ľudmila Kadašiová, vedúca zariadenia DPŽB
Foto: archív DPŽB
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PRE NAŠICH NAJMENŠÍCH SPOLUOBÈANOV
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Pripravila: Ing. Danka Vitalošová
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
AKO SME SA UÈILI TROCHU INAK ...

V

dňoch 30. a 31. mája sa žiaci našej
školy ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom
učili nevšedným, inovatívnym a určite veľmi zaujímavým spôsobom. Odkrývali tajomstvá tradičných slovenských ľudových
remesiel. Každá trieda, od najmenších prváčikov až po deviatakov, si pripravila
triedny projekt, ktorý následne prezentovala. Ľudové remeslá, žiaľ, pomaly upadajú do zabudnutia a práve prostredníctvom
tohto projektu žiaci spoznali ich význam
a dokonca si i sami jednotlivé remeslá vyskúšali. Naši žiaci z 1. A triedy spolu so
žiakmi z 5. A si vybrali tému salašníctva a chovu oviec. Obe triedy sa premenili na tradičný salaš, v ktorom i prítomní
hostia ocenili jedinečnosť chuti typických salašníckych pochúťok. Pripravenými scénkami s príznačnou tematikou pri-

blížili bežný život našich valachov. Žiaci
1.B triedy sa tematicky zhodli so šiestakmi. Ich témou bolo hrnčiarstvo. Obe triedy plné zručných hrnčiarskych majstrov
prezentovali vlastnoručne vyrobené produkty z hrnčiarskej hliny, zaspievali ľudové piesne, vysvetlili význam tohto remesla nielen pre minulosť, ale i pre súčasnosť. Druháci sa zamerali na tkáčstvo, výrobu a farbenie plátna. Vstúpili do tkáčskeho cechu a predviedli výrobu odevov
od pestovania ľanu až k samotnej manufaktúrnej výrobe, ktorá v 18. storočí
existovala aj v našej obci. Tretiaci a ôsmaci
sa venovali vo svojich prezentáciách drevárstvu. Šibnutím čarovného prútika sa
3. A ocitla v minulosti a 8. A v dome známeho slovenského rezbára Pavla Bavlnu. Obe triedy poodhalili prácu v stolár-

skych dielňach, spoznávali význam dreva, jeho štruktúru či vôňu, zistili spôsoby
jeho ťažby a využitia. Siedma trieda si vybrala remeslo s názvom Brtníctvo – včelárstvo. Priblížili prácu včelára, význam
a úžitok včiel. Súčasťou prezentácie bola
aj ochutnávka medu a záverečný tanec
s „včielkou Majou“. Najstarší žiaci prvého
stupňa – štvrtáci a najstarší žiaci druhého
stupňa – deviataci sa zamerali na medovnikárstvo. Obe triedy rozvoniavali typickou vôňou tradičných slovenských Vianoc. Porozprávali o tom, ako správne postupovať pri výrobe medovníkového cesta a predviedli svoju zručnosť pri zdobení
medovníčkov. Zábavným spôsobom spracovali i motívy rozprávky o Medovníkovej
chalúpke, čím sa im podarilo priblížiť toto
remeslo dnešnej generácii. Tieto dva netradičné vyučovacie dni sa niesli v duchu
myšlienky J. A. Komenského:
„Povedz mi niečo a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám.
Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem
cítiť a chápať.“
Text a foto: Mgr. Lenka Trizuliaková,
ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom

TATRANSKOU DIVOÈINOU

V

dňoch, od 13. - 17. júna 2016, naši
štvrtáci absolvovali školu v prírode
v penzióne Encián v Tatranskej Lomnici. Bývali sme na prvom poschodí v dvojposteľových až štvorposteľových izbách.
Stravu sme mali 5-krát denne. Vyučovanie sa skladalo z vyučovacích blokov.
Matematiku, slovenčinu a vlastivedu sme
realizovali vo svojich tematických pracovných listoch. Prírodovedný blok bol
realizovaný v prírode. Príroda odovzdávala svoje tajomstvá, stačilo sa dobre dívať, pozorne počúvať na našich dobrodružných výpravách. Z Hrebienka na
Vodopády Studeného potoka, smerom
ku Reinerovej chate, nás sprevádzal orol
Karol svojou rozprávkou z Tatranskej
divočiny. Tam nás prekvapila prefíkaná,
ozajstná líška, ktorá pózovala pred fotoaparátmi zvedavcov, až vystihla blízkosť
a nepozornosť našej Ninky a uchmatla jej
desiatu. Spokojná sa stratila v zelených
kríkoch. Pri prechádzke okolo Skalnaté-

10

ho plesa naši žiaci pomáhali kamzíkovi
Pirinovi poskladať roztratené puzzle, na
schovávačku sa zahrali v detskom parku Kamzíkovo na Skalnatom plese. Svišť
Jurko nás sprevádzal indíciami okolo
Štrbského plesa. S flórou a faunou tatranskej prírody, s jej ochranou a dejinami
sprístupňovania Tatier, sme sa oboznámili v Múzeum TANAPU v Tatranskej
Lomnici. K relaxu prispela aj návšteva
vodného sveta v AQUA RELAX. Zaujímavé boli aj hry v parku, ktorý sa zmenil
na rozprávkový les, deti hľadali indície
k tajničke, ale i poklad. Areál ihrísk lákal k futbalu, športovým a pohybovým
hrám. Večer sme sa zabávali pri pesničkách, pyžamovej party so svojimi plyšovými hračkami a tanečnej súťaži, aj vytvorená hymna školy prírody nám bude
pripomínať školu v prírode.
Nové poznatky, nadobudnuté zážitkovou
formou učenia, budú dlho trvať v pamäti,
a na tieto krásne miesta sa chceme vrátiť.

Text a foto: Mgr. Anna Bolčeková,
vedúca ŠvP

Teplièky nad Váhom

AKCIE V MATERSKEJ ŠKOLE

P

redtým, než sme si v materskej škole zaželali krásne leto, sme spolu zažili veľa príjemných akcií a udalostí. Pri
príležitosti Dňa Zeme, ktorý pripadá na
22. apríla sa deti prostredníctvom aktivít
environmentálneho zamerania dozvedeli, prečo je dôležité chrániť našu planétu
Zem. Blízke prírodné prostredie v okolí našej materskej školy nám dáva veľa
možností, aby sa deti zážitkovou formou
učili, ako sa správať v prírode, poznávajú
a rozlišujú živú a neživú prírodu, uplatňujú návyky starostlivosti o prírodu.
Dramatizáciou príbehu: „Žabkina studnička“ sme si poukázali na nebezpečenstvo znečistenia prírody. Deti vyjadrovali svoj postoj ako ju chrániť. Na pobyte
vonku sa niektoré deti s pani učiteľkami
pustili do čistenia školského areálu. Tiež
sa oboznamovali s farebnými kontajnermi, ktoré slúžia na separáciu a ako správne triediť odpad. V MŠ sa u detí snažia
vytvárať pozitívny a ochranársky vzťah
k prírode nielen v rámci Dňa Zeme, ale
počas celého školského roka.
V mesiaci máj boli veľmi milou udalosťou besiedky v triedach ku Dňu matiek. Deti potešili svoje mamičky básňami, pekným tančekom či scénkami, ktoré
s nimi pripravili pani učiteľky.
Deň detí v materskej škole bol dňom
plným zábavy a súťaženia. I keď nám ráno
počasie moc neprialo, na veselej nálade
nám to neubralo. V triedach pani učiteľky
prichystali rôzne zábavné súťaže. V nich
si deti precvičili svoju šikovnosť, rýchlosť
a obratnosť. Nechýbali ani sladké odmeny,
ktoré si pripravila každá trieda. Neskôr sa
konečne spoza oblakov ukázalo slniečko,

aby nás zavolalo von na školský dvor. Tam
už všetci netrpezlivo čakali, čo sa bude
diať. To bola radosť, keď medzi nás prišli kamaráti Pali a Pali, ktorí roztancovali
a rozospievali celú materskú školu.
Veľká pochvala za odvahu vystúpiť pred
širším publikom a že sa nebáli ukázať
svoj talent v prednese či speve v súťaži
Eniki, beniki, kliki bé...v krajskom kultúrnom stredisku v Žiline patrí našim
dvom šikovným dievčatám Viktórii Žilkovej a Anne Márii Martinkovej, ktorá v speve obsadila krásne tretie miesto
a poďakovanie patrí pani učiteľke Gabike Ponechalovej za pedagogické vedenie
pri príprave na súťaž.
Posledný júnový týždeň sa naši predškoláci zúčastnili výletu do ZOO v Bratislave, kde prežili pekný deň. V zoologickej
záhrade mali možnosť vidieť aj také zvie-

ratká, ktoré dovtedy poznali iba z kníh.
Zaujímavý a pútavý bol pre deti DinoPark, kde sa v lesnom prostredí nachádzajú dinosaury v životnej veľkosti. Cestou deti poznávali a pomenovávali dominanty nášho hlavného mesta. Domov
sa vrátili unavené, ale spokojné. Detičky
z prvých a druhých tried zas mali zážitok z návštevy bábkového divadla v Žiline, kde im v divadelnom predstavení
rozprávková postavička Petra Pana vyčarila úsmev na perách. Touto cestou ďakujeme pánovi starostovi Ing. Viliamovi
Mrázikovi a obecnému zastupiteľstvu za
nádherný koncoročný výlet.
Nezabúdame ani na našich starších spoluobčanov v Domove pokoja Ž. Bosniakovej, ktorým deti aj naďalej spríjemňovali pobyt kultúrnymi podujatiami.
Nepochybne najväčšou udalosťou pre
predškolákov bol zápis do 1. ročníka základnej školy a rozlúčka s materskou školou a pani učiteľkami. Pre nich už bude
škôlka len peknou spomienkou...
Materská škola dňa 5. septembra 2016
o 6:30 h. opäť otvorila svoje brány a privítala deti po dvoch mesiacoch plných
radostí a pohody. Tie, ktoré už do škôlky chodili sa vrátili k svojim kamarátom,
hračkám a pani učiteľkám. Niektoré detičky s rodičmi zavítali do materskej školy po prvýkrát.
Spoločne s pani učiteľkami sa v triedach
– Kačičky, Bocianiky, Žabky, Motýliky,
Rybky a Lienky vyberú na cestu nových
zážitkov a skúseností. Už teraz sa tešíme
čo nám nový šk. rok 2016/2017 prinesie.
Text: kolektív MŠ so ZŠ
Foto: Archív MŠ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŽOFIE BOSNIAKOVEJ
V ZŠ ŽOFIE BOSNIAKOVEJ SA ZAUJÍMAJÚ O ZMENY KLÍMY

N

a jar vyvrcholilo na ZŠ Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom dvojročné úsilie o porozumenie klimatickým
zmenám v životnom prostredí. Žiaci, učitelia ale i širšia verejnosť sa pomocou vzdelávacích i praktických aktivít snažili pochopiť
tieto procesy, a zároveň znížiť ich nepriaznivý dopad na nás všetkých.
Počas realizácie projektu sa zorganizovalo množstvo vzdelávacích aktivít, výtvarná súťaž na túto tému a nakoniec žiaci vytvorili model krajiny. Areál školy bol
obohatený o prírodné suché riečisko s biotopom, zavlažovaný dažďovou vodou,
extenzívnu strešnú záhradu a množstvo
vysadenej zelene.
So skrášlením areálu školy pomohli brigádnici. Celý projekt sme prezentovali na záverečnej konferencii, ktorej predchádzala dôsledná príprava. Žiaci na

rôznych predmetoch vytvárali projekty a práce na environmentálne témy, no
zamýšľali sa najmä nad stavom a budúcnosťou našej planéty. Hostia ale i naši
žiaci si v tento deň mohli pozrieť výstavu
domácich zvieratiek i žiackych prác, vypočuť si kultúrny program a pookriať pohľadom na zrevitalizované okolie školy.
Náš projekt Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej
je súčasťou programu Prispôsobenie sa
zmene klímy – prevencia povodní a sucha financovaného z grantov EÚ a Nórska i štátneho rozpočtu SR.
Projekt skončil, ale to podstatné zostáva
a v tom sa musí pokračovať. Tým hlavným je zmena myslenia, zmena spôsobu
života každého z nás.
Človek má od Stvoriteľa veľkú moc ale
i zodpovednosť. Je jediný tvor, ktorý do-

káže zničiť život na Zemi. Je na každom
z nás, ako sa postavíme k našej planéte.
Každý môže pomôcť k zachovaniu životného prostredia pre budúcnosť. Nemáme
inú planétu, na ktorej by sme mohli žiť.
Text: Ing. Juraj Oriešek,
riaditeľ ZŠ Žofie Bosniakovej
foto: archív ZŠ Žofie Bosniakovej

PRÍHOVOR RIADITE¼A ŠKOLY K 25. VÝROÈIU ZALOŽENIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
ŽOFIE BOSNIAKOVEJ

„M

ilí priatelia našej školy,
krátko na to, ako sa vrátila
sloboda do našich domov a kostolov, začali túžiť veriaci z Tepličky nad Váhom
po tom, aby ich deti boli aj v škole vedené
v duchu ich viery a presvedčenia. A tak
po veľkom úsilí a modlitbách zanietených ľudí, začala s Božím požehnaním
svoju činnosť od 1. júla 1991, ako jedna
z prvých cirkevných škôl aj naša Základná škola Žofie Bosniakovej.
Končí 25. školský rok, čo sa táto škola
snaží vychovávať zrelých mladých ľudí
s pevnými kresťanskými postojmi, a tak
napĺňať a šíriť odkaz Žofie Bosniakovej. V škole už vychovávame žiakov našich žiakov, a to je to najväčšie ocenenie,
ale i záväzok, keď škole dajú dôveru rodičia, ktorí sami prechádzali jej bránami.
V týchto chvíľach s vďakou spomíname
na bývalých učiteľov, kňazov a zamestnancov, ktorí obetovali výchove a vzdelávaniu našich žiakov kus svojho života.
Tiež na mnohých rodičov, nezištne pomáhajúcich pri zveľaďovaní školy. A na
žiakov. Každý z nich zanechal svoju stopu v živote školy.
Pred štvrťstoročím sme dostali veľký dar
– slobodu. Chráňme, čo sme dostali, aby
to nebola bezprizorná, ale zrelá sloboda,
ktorá si s pokorou uvedomuje zodpovednosť za ostatných ľudí i celé stvorenstvo.
Sloboda zjednotená s Božím požehna-
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ním, pretože, Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán
nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. (Ž 127,1)

Nech Pán žehná všetkých bývalých aj súčasných žiakov, rodičov i zamestnancov aj všetkých dobrodincov našej školy.
Ďakujeme za vašu podporu.“

Najvýznamnejšie úspechy našich žiakov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach
Školský rok
1994/1995

2008/2009

2009/2010

Meno a priezvisko žiaka

Súťaž

Miesto

Katarína Kupčíková

celoslovenská súťaž rétoriky Štúrov Zvolen

1.

Katarína Kupčíková

celoslovenská súťaž v prednese kresťanskej
poézie a prózy ... a Slovo bolo u Boha

2.

Tomáš Dendis
Michal Hudek

celoslovenská
informatická súťaž iBobor

3.

Michal Hudek

celoslovenská
informatická súťaž Talent v akcii

1.

Dominik Mrázik
Kristína Šeligová
Terézia Šeligová

celoslovenské kolo
Biblickej olympiády

2.

Nora Kupčíková
Daniel Mrázik

medzinárodná spevácka
súťaž Rozvíjej se poupátko

1.

Viliam Mrázik

medzinárodná výtvarná
súťaž Rozvíjej se poupátko

1.

Tobiáš Ľupták

celoslovenská
informatická súťaž iBobor

1.

Tobiáš Ľupták

celoslovenská súťaž v prednese kresťanskej
poézie a prózy ... a Slovo bolo u Boha

3.

Tobiáš Ľupták

celoslovenská recitačná súťaž v prednese
poézie a prózy štúrovcov Kráľove Šahy

2.

2010/2011

2014/2015

2015/2016

Text: Ing. Juraj Oriešek, riaditeľ ZŠ Žofie Bosniakovej
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ATLETICKÁ OLYMPIÁDA

Ž

iaci našej školy sa 6. mája zúčastnili na XXII. ročníku športovej atletickej olympiády cirkevných základných
škôl Žilinskej diecézy a trenčianskeho
regiónu. Olympiádu opäť výborne pripravila ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica
n/V a naša 18-členná reprezentácia žiakov školy dosiahla v dramatických súťažiach pekné umiestnenie. V súťažiach
na 60 m, 600 m, 800 m, 1000 m a vo

vrhu guľou, skoku do výšky a diaľky, sa
Miroslava Janíčková (9.A):
Matúš Poljak (6.A):
Šimon Poljak (4.A):
Filip Poljak (7.A):

naši žiaci umiestnili nasledovne:
2. miesto beh na 60 m
3. miesto skok do diaľky
3. miesto beh na 600 m
2. miesto skok do výšky
3. miesto skok do výšky
2. miesto skok do výšky

Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a blahoželáme.
Text: Miloš Lejtrich

AKO SME TRÁVILI SPOLOÈNE LETNÉ PRÁZDNINY
Združeniu obcí mikroregiónu Terchovská dolina.
Text: Ing. Eva Chmurčiaková
zo ZŠ Ž. Bosniakovej
Foto: archív ZŠ Ž. Bosniakovej

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY

Z

druženie obci Mikroregión Terchovská dolina združuje 17 obcí,
kde patrí obec Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská
Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá. Už pred dvoma rokmi združenie organizovalo medzinárodný letný
tábor v Čechách, ktorého sa zúčastnili
deti z mikroregiónu Terchovská dolina.
V tomto roku združenie opätovne oslovilo deti ZŠ v mikroregióne Terchovská
dolina vo veku od 12-14 rokov s možnosťou zúčastniť sa bezplatne 7- dňového medzinárodného tábora v Maďarsku
so zameraním na anglický jazyk, uviedol PhDr. Peter Vajda, predseda Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina,
starosta obce Nededza.
Keďže sme mali výborné skúsenosti a prišla ponuka stráviť toto leto v Maďarsku,
nezaváhali sme a pripojili sme sa. Spolu
s nami tam trávili čas Maďari, Poliaci a
Česi. Hlavným dorozumievacím jazykom
bola angličtina. Dvadsať detí z nášho
mikroregiónu, zo ZŠ Stráňavy, Varín,
Teplička nad Váhom reprezentovali našu
krajinu. Bývali sme v krásnom kempingu,
v stanoch. Nachádzali sa tu aj tri bazény
s termálnou vodou, pekne upravená pláž
a veľké množstvo športovísk. Veľa sme
súťažili a tiež sme sa naučili nové zábavné
hry. Za všetky súťaže sme získavali body.

Navštívili sme dve ZOO, kde sme sa dozvedeli nové poznatky o zvieratách, videli sme ukážky kŕmenia. O ochrane vzácnych druhov orlov sme mali výukové dopoludnie v orlom centre. Medzi zaujímavé aktivity patrilo hľadanie pokladu. Po
dedine podľa mapy sme riešili rôzne úlohy – vedomostné aj výkonnostné. V najväčšom meste tejto oblasti Szolnok sme
navštívili vojenské múzeum a potom sme
si prezreli časť mesta pri rieke Tise. Popoludní v zábavnom parku sa deti vyšantili na netradičných hojdačkách a preliezkach. Celodenné kúpanie na termálnom
kúpalisku nám poskytlo dostatočný relax a oddych. V jeden večer sme predstavovali každý svoju tradičnú kuchyňu. My
sme navarili výborné slovenské bryndzové halušky. Po náročných výletoch sme
sa večer zregenerovali a ochladili na nočnom kúpaní v našom kempingu. Tiež diskotéky na pláži boli možnosťou nadväzovania priateľstiev a konverzácii. Maďarskí
pedagógovia nás oboznámili s ich školským systémom. Dávajú dôraz na telesnú výchovu a zdravý spôsob života. Preto využívajú kúpalisko, veľkú telocvičňu a množstvo športovísk, čo nám prišlo na počet obyvateľov približne tisícšesťsto, trocha luxus. Dedinka Jászboldogháza sa stala na jeden týždeň aj naším šťastným domovom, za čo veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na takýchto projektoch. Veľké ďakujem patrí

D

ňa 24. mája 2016 sa naši žiaci zúčastnili stolnotenisového turnaja
“O pohár riaditeľky Diecézneho školského úradu Žilinskej diecézy”. V silnej konkurencii súperiek sa našej žiačke Tamare
Vráblovej (7. A) podarilo získať fantastický úspech a umiestniť sa na 1. mieste v kategórii dievčat. Blahoželáme.
Text: Miloš Lejtrich
Foto: archív T. Vráblovej
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MIMOŠKOLSKÁ ÈINNOSŤ
ÈISTENIE VODNÉHO TOKU TEPLIÈKA

P

ri príležitosti Svetového dňa vody,
22. marca 2016, deti environmentálno-turistického a akvaristického záujmového útvaru CVČ sa aktívne zúčastnili čistenia brehov toku Teplička.
Aktivita splnila zámer: zvyšovať environmentálne povedomie detí praktickou činnosťou a skúsenosťou. Deti nadobúdajú vedomosti, schopnosti a pripravenosť
ekologicky myslieť, konať, šetrne sa správať k prírode, chrániť ju a zveľaďovať. Odpad ovplyvňuje všetko živé vo vode. Zabíja

LUKOSTRELCI SÚŤAŽIA
AJ CEZ PRÁZDNINY

ryby a rastliny, rozpadajúce sa látky sú príčinou zápachu vody. Pán Mário Hikaník, v
rybárskych čižmách sa brodil proti prúdu
a čistil koryto rieky. Deti zbierali odpadky
na brehoch, pracovali s radosťou a elánom.
Hoci pofukoval vetrík, jarné slniečko spríjemňovalo atmosféru. Za usilovnosť a aktivitu boli všetci odmenení, potešil i diplom
„Malý ochranár.“ Spolu s deťmi sme spravili veľa užitočnej práce pre seba i svoje okolie.
Text: Mgr. Anna Bolčeková, riaditeľka CVČ

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA
S MEDZINÁRODNOU ÚÈASŤOU

C

entrum voľného času zorganizovalo projekt Olympijský festival detí
a mládeže Slovenska s medzinárodnou
účasťou (OFDM), ktorého vyhlasovateľom je Slovenský olympijský výbor so
svojimi partnermi – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska, slovenskými samosprávnymi krajmi a Slovenskou
asociáciou športu na školách.
V dňoch 19.5 a 20.5.2016 sa v našej obci
zorganizoval už 8. ročník OFDM s účasťou ZSP Krzyżowice, gmina Pawlowice. Zmyslom a hlavným cieľom OFDM
je uvedomiť si význam športu pre život
a zdravý vývoj detí a mládeže, spájať šport
s kultúrou, výchovou a vzdelávaním.
Súťažilo sa pod tradičným heslom
„RÝCHLEJŠIE, VYŠŠIE, SILNEJŠIE,
ČESTNE A V PRIATEĽSTVE“.
S priateľmi zo ZSP Krzyżowice sme sa stretli
v skanzene Vychylovka, spoznávali tradič-

ný spôsob života našich predkov, malebnou
krajinou nás previezol historický vláčik, zaujal nás i Slovenský orloj v Starej Bystrici .
Popoludní sa na futbalovom ihrisku
v Tepličke nad Váhom uskutočnil Beh
Olympijského dňa a zápasy vo futbale
a volejbale. V nasledujúci deň deti súťažili v lukostreľbe, v skoku do diaľky z miesta, v hode granátom.
Súčasťou podujatia boli aj informácie o starovekých a novovekých olympijských
hrách, slovenských olympionikoch s troma kontrolnými otázkami a výtvarná súťaž.
K sprievodným programom patril veľmi
zaujímavý Slovensko poľský večer v knižnici, turistika na Malý Straník, ukážka
záchranárov. Podujatia počas dvoch dní
sa zúčastnilo 270 detí.
Najlepší v každej kategórii boli odmenení
diplomami, medailami a vecnými cenami.
Text: Mgr. Anna Bolčeková, riaditeľka CVČ

TULÁÈIK

C

entrum voľného času má vo svojej
náplni aj organizovanie prázdninovej činnosti detí. Centrum voľného času
v Tepličke nad Váhom každoročne organizuje dva typy táborov a to denné a pobytové.
Od 4. júla do 8. júla 2016 sa 40 detí zúčastnilo programu denného tábora Tuláčik.
Výlety boli zamerané na spoznávanie
krás okolia Žiliny. Nezabudnuteľné zážitky a trochu voľnosti a samostatnosti
deti zažili cestovaním vlakom, ale i jazdou na bicykli okolo Vodného diela Žilina. Relax a zábavu pri vode si užili v modernom aquaparku v meste Dolný Ku-
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bín. Atrakcie pod modrou oblohou v liečivej vode nás čakali v Turčianskych Tepliciach. Prechádzku v príjemnom prírodnom prostredí s jazierkom sme si vychutnávali v Rajeckých Tepliciach. Plavecké
zručnosti sme zdokonaľovali na Mestskej
plavárni v Žiline.
Leto a voda patria k sebe. Voda je živel,
ktorá očarí deti bez rozdielu veku. Dopriali sme našim deťom týždeň potešenia
zo šantenia vo vode a dobrodružstva pri
cestovaní.
Text: Mgr. Anna Bolčeková,
riaditeľka CVČ

30.

a 31. júla 2016 sa vo Varíne
uskutočnil medzinárodný turnaj v 3D lukostreľbe „VARIN CUP 2016“,
ktorého sa zúčastnili aj naši lukostrelci. Išlo o náročnú súťaž, keďže sa súťažilo
2 dni – v sobotu a nedeľu. Zúčastnili sa ho
okrem Slovákov aj Česi a Poliaci.
Strieľalo sa každý deň na 40 zvierat v životnej veľkosti. Lukostrelec mal 2 výstrely na jedno zviera.
Nakoľko sa súťažilo od rána, zvieratá boli
na trať nachystané už v piatok večer. V sobotu ráno na organizátorov čakalo nemilé
prekvapenie. Medveď v noci roztrhal 3 terčové zvieratá. Zrejme mal chuť na divinu.
Veľmi si však nepochutil, no škodu narobil.
Naši strelci ale škodu nenarobili, práve
naopak.
Mladá nádej, Filip Mintál vybojoval
v kategórii TRRB deti 1. miesto.
Ostatní lukostrelci z našej obce sú už kadeti, všetci v kategórii reflexný luk TRRB.
Tu vybojovali 1. miesto - Tomáš Olbert,
3. miesto - Tobiáš Ľupták, 5. miesto Šimon Strelčík.
Z dievčat Zuzana Gulášová skončila na
2. mieste a Júlia Tichá na 3. mieste.
Okrem tejto súťaže sa mladí lukostrelci
zúčastňujú aj Slovenského pohára 2016,
ktorý má 14 kôl a absolvovaných už majú
11 kôl. Finále sa uskutoční 22. októbra
2016 v Rimavskej Sobote.
Priebežné výsledky sú:
Deti TRRB: 3. miesto - Filip Mintál
Kadeti TRRB: 2. miesto - Tomáš Olbert
5. miesto - Tobiáš Ľupták
6. miesto - Šimon Strelčík
Mladým športovcom držíme palce, želáme im pevnú ruku a presné oko do ďalších súťaží a dobrú reprezentáciu obce aj
na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska SP 3D SLZ, ktoré sa uskutočnia
24. a 25. septembra vo Varíne.
Text: Erika Olbertová
Foto: Ján Mintál
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CYKLISTICKÉ PRETEKY NA DRUHÝ POKUS

D

ňa 6. júna 2016 sa konal náhradný
termín našich tradičných pretekov.
Preteky mali prebiehať počas Medzinárodného dňa detí. Keďže dážď nám predčasne ukončil našu detskú slávnosť, tak
ešte v ten deň zasadal krízový štáb, ktorý
určil náhradný termín. To by sme našim
malým športovcom predsa nemohli urobiť, aby sme zrušili preteky.
Počasie vyšlo na jednotku, trasy boli výborne pripravené a tak mohli všetky kategórie súťažiacich podávať skvelé výkony

a nerušene sa venovať tomuto ušľachtilému športu, ktorý sa teší u nás aj vo svete stále väčšej pozornosti. No a povedzme si pravdu, keď na štarte stojí, dokonca s nami bicykluje mnohonásobný majster Slovenska v cyklistike, je motivácia
ešte väčšia. Preto chceme touto cestou poďakovať Martinovi Riškovi za organizáciu,
bezproblémový priebeh pretekov a samozrejme za tú motiváciu. Taktiež vďaka patrí obecnému úradu za podporu, pánovi
starostovi Ing. Viliamovi Mrázikovi, ktorý

Text: Pavol Verčík, predseda Komisie
pre kultúru a spoločenské organizácie
Foto: Ján Mintál

Výsledky:
Kategória 2004/2005
dievčatá
umiestnenie
meno a priezvisko
1.
Lenka Vitálošová
2.
Rebeka Chmeliarová
3.
Nina Sopčiaková
chlapci
umiestnenie
1.
2.
3.

meno a priezvisko
Jozef Zajac
Richard Riška
Tomáš Gajdula

rok narodenia
2005
2004
2005
rok narodenia
2004
2005
2005

Kategória 2006/2007
dievčatá
umiestnenie
meno a priezvisko
1.
Eliška Martinčeková
2.
Daniela Jariabková
3.
Lenka Ďugelová

rok narodenia
2007
2007
2007

chlapci
umiestnenie
1.
2.
3.

rok narodenia
2006
2006
2006

meno a priezvisko
Matej Urban
Samuel Hriňa
Marcus Vavrík

Kategória 2008/2009
dievčatá
umiestnenie
meno a priezvisko
1.
Simonka Tomaščíková
2.
Vanda Hanousková
3.
Karinka Tulcová

tiež dohliadal na priebeh podujatia a dekoroval našich víťazov, športovej a kultúrnej komisii pri obecnom úrade za organizáciu. Veľké ďakujem patrí aj rodičom,
za ich povzbudzovanie a pomoc pri organizácii pretekov. Snaha, usilovnosť a radosť zo športu bola v cieli odmenená potleskom a sladkou zmrzlinou.
Tento pretek mal svojich víťazov, no nemal porazených. Veď dnes je našou prvoradou povinnosťou budovať v deťoch radosť z pohybu.

rok narodenia
2009
2009
2008

chlapci
umiestnenie
1.
2.
3.

meno a priezvisko
Matej Hrošovský
Kristián Kmetík
Matej Riška

rok narodenia
2008
2009
2009

Kategória 2010/2011
dievčatá
umiestnenie
meno a priezvisko
1.
Miška Šugarová
2.
Viktória Žilková
3.
Danielka Ďugelová

rok narodenia
2010
2011
2010

chlapci
umiestnenie
1.
2.
3.

meno a priezvisko
Adrián Rudzan
Jakub Važan
Sebastián Tvrdy

rok narodenia
2010
2011
2010

Kategória 2012 a mladší
dievčatá
umiestnenie
meno a priezvisko
1.
Klaudia Kmetíková
2.
Zarka Bizíková
3.
Valéria Králiková

rok narodenia
2012
2012
2012

chlapci
umiestnenie
1.
2.
3.

rok narodenia
2012
2012
2012

meno a priezvisko
Samuel Papradi
Vladko Tomaščík
Matej Kačerík
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LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR
rodu bol zameraný program v Arboréte
Mlyňany, ktorý prebiehal v moduloch:
Svet stromov, Tvorivá dielňa, Prechádzka náučnými chodníkmi. V strede týždňa sme zažili neopakovateľnú atmosféru tropického pásma v najväčšom stredoeurópskom morskom akváriu v Budapešti. Na vlastné oči sme videli exotické zvieratá v ich prirodzenom prostredí, priamo nad hlavami nám plávali trojmetrové žraloky doprevádzané kolóniou
farebných morských rybičiek.
Deti a mládež trávili dni plnohodnotne,
nuda s nami v lete nehrozí.
Text a foto: Mgr.Anna Bolčeková,
riaditeľka CVČ

V

yvrcholením činnosti Centra voľného času v Tepličke nad Váhom je
letný pobytový tábor.
V dňoch od 1. – 6.augusta 2016 sa 51 detí
a mládeže rekreovalo v prírodnom
prostredí obce Podhájska – Radava.
Šport, turistika, kreatívne workshopy,

nočná hra, táborová olympiáda, hudobný program, šantenie vo vode, a to všetko
s nezabudnuteľnou atmosférou, boli súčasťou programu. Za aktivity, podľa svojho výberu, získavali, „Radavské eurá“, za
ktoré si mohli deti vybrať odmenu v našom výklade. Na zvýšenie záujmu o prí-

MATERSKÉ CENTRUM RYBIÈKA
DENNÝ TÁBOR V MC RYBIÈKA

P

očas prvého augustového týždňa
bolo v materskom centre Rybička
na Močiari mimoriadne veselo. Konal sa
prvý ročník denného tábora “Jazierko”
určeného pre deti od 3 do 6 rokov.
Počas piatich dní zažili deti množstvo
dobrodružstiev, nadviazali nové priateľstvá, veľa sa zabavili i naučili.
V pondelok sa dozvedeli o živote rybiek
a žabiek, dokonca si vytvorili vlastné jazierka so živými zvieratkami, o ktoré sa
počas celého týždňa svedomito starali.
Pesničkami v angličtine odohnali pondelkový dážď a veruže úspešne ... počasie sa umúdrilo a po zvyšok týždňa bolo
krásne slnečno. V utorok si zaspievali a zatancovali s Palim a Palim, v stredu
sa zabavili pri stavaní lega a výrobe náramkov. Vo štvrtok absolvovali množstvo
dobrodružstiev v podobe pohybových
hier dnu i vonku a príjemným prekvapením bola návšteva pána starostu Viliama
Mrázika. V posledný taborový deň čakali na každého zúčastneného sladké odmeny, diplom, detské šampanské, súťaže,
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kvízy a diskotéka až do príchodu rodičov.
O detičky sa každý deň starali minimálne traja “dospeláci”, ktorým týmto patrí veľká vďaka za ich energiu, ochotu a nadšenie. Ich každodenným motorom bola najmä radosť a úsmev na tvá-

rach detí a určite sa im už teraz v hlavách
rodí množstvo nápadov ako deti prekvapiť a upútať na budúci rok.
Text: Mgr. Gabriela Kozinková
Foto: Archív B. Hreusovej

Teplièky nad Váhom

ROZHOVOR
VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SPOMEDZI RODÁKOV
Aké ste tam mali odbory?
Najskôr sme mali rytecké a kováčske oddelenie, potom prišlo z ministerstva nariadenie, že je potreba zlatníkov a tak sa
otvoril tento odbor, potom odlievanie
umelecké, tvarovanie teda dizajnérstvo
a štukatérstvo. Bolo to prispôsobené vtedajším potrebám doby.
Mali ste aj žiakov z Tepličky?
Stretol som sa tam aj s našimi chlapcami napr. Bielečka, študoval tvarovanie,
ďalej Krížik a aj Bolček, ten sa zameriaval na architektúru a kováčstvo tiež študoval Majerčík.

M

eno Benedikt Jurčo je pre staršie
ročníky známe. No pre tých mladších bude určite veľkým prekvapením čo
v sebe ukrýva. Meno patrí nášmu významnému rodákovi, ktorý nielen v našej rodnej obci niečo dokázal. Rozprávali
sme sa s umeleckým kováčom a pedagógom na Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici o jeho začiatkoch
a rozhodnutiach vo svojej práci pokračovať, jeho snoch a úspechoch.
Ako ste sa k svojej práci dostali?
Už ako 14 ročného ma oslovil pán Ladislav Berák, akademický sochár. Vyučoval v Ľudovej škole umenia v Žiline.
Učil nás rôzne techniky ako napr. tepanie. Po skončení základnej školy som
chcel študovať fotografiu na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, no hlásilo sa tam veľa žiakov. A tak som dostal
druhú ponuku ísť študovať do Kremnice
umelecké kováčstvo. Po jej absolvovaní som sa prihlásil na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, zameranie
sochárstvo, no neprijali ma. Tak som sa
vrátil do Žiliny, do Pamiatkostavu, kde
som pracoval ako majster.
V roku 1973 ma oslovili ohľadne vyučovania na škole v Kremnici, ktorá len
vznikala, teda patrím medzi zakladateľov. Táto škola vznikla vtedy na základe potrieb najmä mincovne v Kremnici.
Jednalo sa o prevýchovu žiakov a tak som
sa dal na pedagogiku a ostal som tam
43 rokov až do dôchodku.

Ako vyzeralo kováčstvo kedysi a ako je
na tom dnes?
Venoval som sa najmä tepaniu. Kedysi,
keď za mnou prišiel niekto a povedal,
že sa niečo nedá, hneď ma tým oslovil.
Bola to pre mňa výzva. Snažili sme sa
urobiť z nemožného reálne. Opravoval
som zámky a pánty v Bardejovskej knižnici a na budove Matice Slovenskej v Martine. Vyrábali sme vrchol tzv. šikmej veže
na kostole v Banskej Bystrici, zhotovoval som mnohé historické repliky, vyrábal som nápisy na hotely Danube v Bratislave, v našej obci som vyrábal časť sochy
svätého Floriána, asi 20 sobášnych miestností, pamätník v Trenčíne, pri výročí Žofie Bosniakovej som vyrobil symbolickú
medailu, žezlá do Šaštína, do Kremnice
vlhkomer a vetromer a mnohé iné..

ta a tak sa nám z tej veže odlomil jej vrchol. Škoda bola vyše milióna korún, no
museli sme to teda opravovať.
Pri akej príležitosti vnikli Jurčove dni?
To naši žiaci najskôr písali článok v Učiteľských novinách ako ma oslavujú ešte
počas života.
A neskôr vymysleli na námestí v Nitrianskom Pravne takú oslavnú príležitosť, teraz bol práve piaty ročník. Každá
dielňa si musí každý rok pripraviť novú
prácu a tam to ostáva osadené.
Môžeme si tiež pozrieť, ako vznikajú výrobky a plastiky zo železa, ako sa ručne
kuje. Pripravená je aj výstava kováčskych
výrobkov.
A čo vás prilákalo sa naspäť vrátiť do
rodnej obce?
Mám tri dcéry a všetky sa vybrali umeleckým smerom. Tá najstaršia skončila
reštaurovanie sochy, kameňa a dreva, tá
druhá reštaurovanie maľby a tá najmladšia skončila v Ružomberku textil. Tá najmladšia sa chcela vrátiť do rodičovského
domu, ktorý som opravil a teraz sme teda
tu. Mal som kamarátov v Kremnici, ale
mám ich aj tu, tak tvoriť môžem aj tu.
Za príjemný rozhovor ďakujeme pánovi Benediktovi Jurčovi a prajeme mu príjemné nažívanie v našej spoločnej obci.
Text: Mgr. Barbora Hreusová
Foto: archív Benedikta Jurča

Kedysi bolo naše remeslo vyhľadávané a vážené, cítili sme úctu. V súčasnosti naši žiaci nemajú ľahkú úlohu. Cítime, že zákazku nedostáva šikovný remeselník a kováč, ale ten kto má lepšiu známosť a potom aj tie výtvory tak vyzerajú.
Je to obrovská škoda, strácame remeslá,
ktoré boli kedysi len na troch miestach
na Slovensku a to v Ružomberku, v Žiline a v Bratislave.
Spomeniete si na nejaký humorný zážitok?
No za celý život je toho veľa a naša práca sa samozrejme spája aj s humorom, no
konkrétne s mojou prácou sa spája zážitok s tou 16 metrovou vežou v Banskej
Bystrici, ktorú už keď sme mali vyrobenú a prevážali sme ju na nákladnom aute,
šli sme cez most, ktorý bol označený na
5.20 metra a veža mala 5 metrov, no pri
navážaní asfaltu znížili výšku tohto mos-
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SPOZNÁVAJME NAŠICH RODÁKOV

M

UDr. Vojtech Lazar sa narodil
17. septembra 1932 v Tepličke
nad Váhom ako druhý syn Viliama Lazara a Žofie Lazarovej rodenej Valaškovej. Navštevoval 5-triednu Ľudovú školu v Tepličke nad Váhom. Potom nastúpil
na osemročné gymnázium do Žiliny. Po
zmaturovaní rozmýšľal, že začne študovať
teológiu. No práve v tých rokoch z Nitry,
kvôli rozšírenému komunizmu, vyhodili aj študentov z Tepličky, študujúcich za
kňazov. Preto sa Vojtech rozhodol, že lásku a pomoc blížnemu nepojme duchovne,
ale medicínsky. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde skončil s červeným diplomom.
Po absolvovaní vojenskej služby, v roku
1958 prišiel na Liptov, kde pôsobil ako
obvodný lekár v Liptovskom Mikuláši,
v mestskej časti Palúdzka. Neskôr ako závodný lekár v Tesle Liptovský Hrádok.
V tom čase to nebola ľahká úloha. Bol svedomitý a pracovitý, niekedy si aj pred priateľmi vzdychol: „Hádam aj ja budem musieť ochorieť a aj som hľadal, ktorá choro-

ba by mi sedela, ale takú som ešte nenašiel.“
V roku 1963 atestoval v odbore interné
lekárstvo a v roku 1968 v odbore klinická
biochémia. Od 1. februára 1966 bol primárom Centrálneho laboratória biochémie v nemocnici v Palúdzke a viedol ho
až do roku 2001 do odchodu na dôchodok. Popri zamestnaní pôsobil ako štatistik v nemocnici. Vyučoval na strednej
zdravotníckej škole. Dodnes sa nezabúda
na jeho rady ako učiť sestričky odobrať
krv, aby neboli skreslené výsledky. Keďže stále študoval, bol šéfom, ktorý chcel,
aby všetci na jeho oddelení boli vzdelaní,
na úrovni doby a snažil sa im to umožniť. Zaviedol do praxe mnohé pokrokové
a moderné vyšetrovacie metódy. Mikulášska biochémia mala „cveng“. Jeho oddelenie malo prvé v nemocnici počítač,
už koncom osemdesiatych rokov.
Viac ako 20 rokov vykonával funkciu vedeckého sekretára Spolku lekárov Liptova, vtedy aj s pôsobnosťou v Ružomberku. Spolok Lekárov Liptova bol jedným
z najaktívnejších lekárskych spolkov na
Slovensku. Spolok zorganizoval množstvo konferencií, seminárov a prednášok.
MUDr. Vojtech Lazar bol autorom a spoluautorom mnohých prednášok, ktoré odzneli na rôznych lekárskych fórach
na Slovensku a v Čechách. Mnohé z nich
boli publikované v odbornej literatúre.
Úzko spolupracoval s profesorom Rudolfom Pulmanom z biochémie v Martine
aj s profesorom Teofilom Niederlandom
z Bratislavy. Nezabudnuteľná je jeho spolupráca s interným oddelením v mikulášskej nemocnici, pod vedením primára Milana Žuffu.

Ak sa vyskytol nejaký problém, tak uplatňoval pravidlo, pre ktoré si vymyslel skratku J.R.D, čo znamenalo „ja radšej dočkám“ kým sa chemikálie vybúria a ustália.
Bol vyhlásený za Čestného člena Slovenskej lekárskej spoločnosti a dostal zlatú plaketu. V roku 2012 dostal Cenu primátora mesta Liptovský Mikuláš za celoživotné dielo, humánny a etický prístup.
Požíval všeobecný rešpekt a úctu. Nikdy
neváhal poradiť a usmerniť. Mnoho ľudí
mu vďačia za život a za svoje zdravie. Bol
príkladom klinického biochemika, ktorý
nepracoval odtrhnutý od reality konkrétneho lekárskeho prípadu. Hovorieval, že
pacient má dostať to, čo mu patrí. Dnes
by sa mu už ťažko pracovalo, keď je treba
kľučkovať medzi poisťovňami a zvažovať,
čo zaplatia a čo nie.
Po odchode na dôchodok sa intenzívne venoval rodine, vnúčatám a záhradkárčeniu. Do svojej rodnej obce cestoval
oveľa častejšie a navštevoval svojich súrodencov a aj hrob svojich rodičov. Pri
osobnej návšteve sa zaujímal o zdravotné stavy svojej rodiny, vždy poradil a povzbudil. Ľudské utrpenie mu nedalo spávať a kde mohol, tam bol na pomoci. Bol
pritom vždy láskavý a trpezlivý.
MUDr. Vojtech Lazar bol vzorom reálne
žitej Hippokratovej prísahy.
Vo veku 83 rokov, 14. januára 2016 v nemocnici v Liptovskom Mikuláši po ťažkej
chorobe zomrel.
Text: Viliam Lazar, Anna Poliaková,
MUDr. Alexander Slafkovský (bývalý primátor Liptovského Mikuláša)
Foto: Archív rodiny
MUDr. Vojtecha Lazara

PODPORA SEVEROZÁPADNEJ VEŽE KAŠTIE¼A TEPLIÈKA NAD VÁHOM

N

adácia Kia Motors Slovakia poskytla finančné prostriedky občianskemu združeniu Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom v hodnote 3000,00 EUR
na projekt Priblíženie histórie kaštieľa obyvateľom obce. Finančné prostriedky boli použité na obnovenie pôvodných vetracích otvorov v suteréne SZ
veže a osadenie kovových mreží, na renováciu barokových parkiet a na reštaurovanie starožitného nábytku. Na projekt s názvom Obnova a zachovanie severozápadnej veže kaštieľa Teplička nad
Váhom získalo združenie grant vo výške
1500,00 EUR. V rámci grantu, ktorý finančne podporil Nadačný fond Telekom
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FOTO

pri Nadácii Pontis, sa aktívne zapájajú
dobrovoľníci – zamestnanci spoločnosti
Telekom, čím výraznou mierou prispievajú k obnove NKP a svojim úsilím pri-

spievajú k tomu, aby chátrajúca severozápadná veža znovu ožila.
Text: Ing. Beáta Kasajová

Teplièky nad Váhom

ŠPORT V OBCI
OKOLO TATIER 2016

V

dňoch 10. -12. júna 2016 sa uskutočnil 49. ročník cyklistického
podujatia OKOLO TATIER 2016, ktorý
organizuje Cykloklub Nižná. Trasa viedla ako po minulé roky z Nižnej cez Suchú Horu - Zakopané (PL) - Lysá Poľana - Ždiar v dĺžke cca 90 km. V nedeľu
viedla trasa zo Ždiaru cez Vysoké Tatry,
Štrbské Pleso, Podbanské do Liptovského
Mikuláša v približne rovnakej dĺžke cca
90 km. Celkovo sa prihlásilo 895 cyklistov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Našu obec reprezentovalo 41 cyklistov.
Boli sme jedineční nielen počtom, kto-

BEH OSLOBODENIA
STREÈNO 2016
rým sme vyhrali najpočetnejšiu skupinu
prihlásených cyklistov, ale aj zložením,
nakoľko v našom tíme bol aj náš pán starosta Ing. Viliam Mrázik a pán farár Mgr.
Pavol Špita.
Počasie sme mali ideálne, teplota sa pohybovala okolo 20 °C a bolo polojasno.
Trasa mala aj náročnejšie stúpania, ktoré
sa nám podarilo úspešne zdolať.
Prežili sme krásny víkend s príjemnými ľuďmi a už teraz sa tešíme na budúci ročník.
Text: Silvia a Peter Ďungelovci

O

bec Strečno dňa 24. apríla 2016
usporiadala 32. ročník cezpoľného behu Oslobodenia. Zúčastnili sa aj
naši členovia atletického klubu Teplička:
Silvia Ďungelová, Barbora Hreusová
a dvaja páni Peter a Tomáš Ďungelovci.
Pre nepriaznivé počasie sa stala trasa veľmi náročnou. Bežalo sa prudkým
lesným chodníkom, ktorý sa zmenil na
masu blata, ale naši bežci to “ustáli”
a s výbornými časmi dobehli do cieľa.
Silvia Ďungelová dokonca obhájila svoju kondičku výborným druhým miestom v kategórií žien.
Víťazke gratulujeme a bežcom prajeme
veľa vytrvalosti.
Text a foto: Mgr. Barbora Hreusová

MILAN MINÈI PALEŠ
Milan Minči Paleš, zvíťazil na Zimnom
štadióne v Žiline, kde sa uskutočnila, 23.
apríla 2016, akcia Enfusion LIVE & Gala
Night Thaiboxing 2016.
Bojoval so svojim idolom, s ťažkým súperom, Wiliamom Dienderom z Holandska
vo váhovej kategórii do 72 kg. Zápas bol vypísaný na 3 kolá, ale predčasne sa Minčimu
podarilo zvíťaziť po dobe TKO po necelej
minúte. Ako hovorí: „Vyhral som nad súperom, ktorého som sledoval a uznával od
začiatku svojej kariéry a v živote by mi nepadlo, že s ním budem mať zápas a už vôbec nie, že sa mi ho podarí zostreliť”. Aj napriek krátkemu zápasu sa mu podarilo vyhrať nielen zápas, ale získal aj ocenenie The
FIGHTER OF THE NIGHT, čo bola ďalšia
poklona od holandských promotérov.
Táto akcia bola odvysielaná na 40 televíznych kanáloch vo svete.
Ďalším ťažkým zápasom prešiel 18. júna
2016 , ktorý tiež pre Minčiho skončil víťazne. Už pred zápasom celý team diamond gym videl, že to nebude vôbec jednoduché. Tréner pred zápasom povedal
niečo, čo sa aj potvrdilo, že sú na rovnakej úrovni a vyhrá ten, ktorý urobí me-

nej chýb. Prvé kolo Minči začal dosť intenzívne. Ku koncu kola dostal high kick,
ktorý ho dostal do počítania. V druhom
kole bol jeho ruský súper o dosť aktívnejší, ale odboxoval to najlepšie ako vedel. V treťom kole Vladimir Tuinov prestal byť pohyblivejší kde značne ukázal,
že kondične odpadol, čo Minčiho dosť
naštartovalo a chopil sa príležitosti zápas
dorovnať. Po vyhlásení výsledku, ktorý
bol nerozhodný prišlo extra kolo. Minči

dal do toho všetko a tak skončil ako víťaz.
Náš víťaz Milan Minči Paleš trénuje Thai
BOX v Diamond Gym v Žiline, všetky
vekové kategórie (v súčasnosti najmladší
člen má 7 rokov a najstarší 50 rokov). Po
krátkej prestávke sa vracia do tréningového cyklu, ktorý odštartuje v osmičkovej pyramíde 8. októbra 2016 v Madride.
Zdroj: Milan Minči Paleš
Foto: archív Milana Paleša
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SPOMIENKA NA FUTHALOVÚ SEZÓNU 1974/1975

P

očas 20. ročníka futbalového turnaja Tepličiek Slovenska sa stretli aj
bývalí futbalisti TJ Družstevníka Tepličky nad Váhom. Dodatočne si pripomenuli 40. výročie postupu do I. B. triedy
počas úspešnej sezóny 1974/1975.
„Zo spomienok z tohto obdobia mi
utkvelo v pamäti, keď sme v Tepličke bojovali o postup do I.A. triedy. Hrali sme
so súperom z Varína. Prišlo veľa divákov
aj zo širokého okolia. Bolo to derby ako

sa patrí. Prehrali sme 1:2 zásluhou rozhodcu z Varína, ktorý nás citeľne poškodil svojim rozhodovaním.“ zaspomínal p.
Mrázik. Podebatovali: T. Mrázik, P. Markuš, V. Žiak, P. Žiak, Ľ. Štefúň, P. Šeliga,
J. Mintál, M. Mrázik, J. Šeliga, V. Majerčík, I. Vitoslavský. O. Poliak, P. Martinko,
J. Bulejčík, V. Lazar, L. Šolc
„Stará partia„ sa stretla pri malom občerstvení, spomínali na úsmevné príhody, ktoré zažili počas hráčskej kariéry.

Nezabudli si pripomenúť minútou ticha
zomrelých spoluhráčov z TJ Družstevníka Teplička nad Váhom:
Pavol Majerčík
Viliam Poliak
Štefan Štefanatný
Miroslav Štefanatný
Vincent Hulka

Tréner mužstva
Hráč
Hráč
Hráč
Hráč

Text: Tibor Mrázik
Foto: Ján Mintál

ZHODNOTENIE SEZÓNY 2015/2016

S

om rád, že minuloročná sezóna bola
historicky prelomová, keďže sme
hrali v II. lige. Mužstvo ukázalo svoje
kvality.
Sezóna 2015/2016 bola pre náš klub OFK
Teplička nad Váhom historicky významná nielen preto, že mužstvo dospelých
hralo II. ligu VÝCHOD, ale aj tým, že
na našom ihrisku prebehla rozsiahla rekonštrukica, ktorá zvýšila komfort súťažiacim a aj fanúšikom. Jediným negatívom bolo, že sme nehrali ani jeden zápas
na našom ihrisku. Dôvod je ten, že sme
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nevyhovovali štandardom II. ligy, napriek navýšeniu rozpočtu, kvalite kádra
a aj zlepšeným podmienkam na štadióne
a ihrisku. I keď sme skončili v základnej
skupine na 10. mieste a v skupine o záchranu na 3. mieste, čiže sme nevypadli. Na základe týchto všetkých skutočností sme sa v sezóne 2016/2017 prihlásili
do III. ligy STRED. B MUŽSTVO mužov skončilo v II. triede na 8. mieste.
Ďalším pozitívom sezóny bolo jednoznačné víťazstvo dorastencov v III. lige

SEVER a tým pádom postup do II. ligy.
Keďže II. liga je dvojičková súťaž, nemusí
pre túto sezónu vytvoriť družstvo mladších dorastencov.
Ďalšie mládežnícke družstvá žiaci starší
skončili v III. lige na 3. mieste. (III. liga
SEVER) Mladší žiaci v tej istej súťaži na
7. mieste. Počas minulej sezóny sme začali s futbalovou prípravkou, kde chodia
mladšie deti školského veku. Cieľom tejto prípravky je naučiť deti športovým návykom a k disciplíne.

Teplièky nad Váhom

Najlepší strelci jednotlivých mužstiev:
A mužstvo dospelí:
Marek Filo
B mužstvo dospelí:
Juraj Maliňák
Mužstvo dorast:
Slavomír Kapustniak
Mužstvo starší žiaci:
Tomáš Noga
Mužstvo mladší žiaci:
Matúš Poliak

Do novej sezóny chcem v mene členov
výboru OFK Teplička nad Váhom zaželať
našim hráčom veľa športových úspechov.
Srdečne Vás pozývame na futbalové zápasy do zrekonštruovaných priestorov
futbalového ihriska. Príďte povzbudiť našich futbalistov.

7 gólov,
11 gólov,
56 gólov,
21 gólov,
19 gólov,

Text: Ľuboš Mrázik, predseda OFK, Foto: Ján Mintál

TURNAJ TEPLIÈIEK SLOVENSKA 2016

J

ubilejný 20. ročník futbalový turnaj Tepličiek Slovenska 2016 bol výnimočný. Nielen tým, že sa konal v našej obci, ale aj neuveriteľnou športovou
atmosférou, ktorá dýchala počas celého
turnaja na futbalovom ihrisku i na tribúne. Štyri obce Teplička nad Váhom, Liptovská Teplička, Teplička nad Hornádom
a Tepličky pri Hlohovci nesúce vo svojom názve „Teplička” sa stretli v sobotu
9. júla, aby si v priateľských futbalových
zápasoch zmerali svoje sily.
Úvod turnaja patril žrebovaniu vedúcich
mužstiev a potom sa už mohli hrať samotné zápasy „A” mužstiev a Internacionálov o víťaza aj o putovný pohár. Po doznení štátnej hymny všetkých účastníkov
podujatia privítal starosta obce Viliam
Mrázik, zvlášť Jozefa Štrbu podpredsedu
Žilinského samosprávneho kraja a starostov troch Tepličiek – Katarínu Jasečkovú z obce Teplička, Slavomíra Kopáča z obce Liptovská Teplička a Máriu Janičkovú z obce Tepličky. Vo svojich príhovoroch zdôraznili význam tohto podujatia, jeho históriu i odkaz pre súčasnú a budúcu generáciu. Nasledoval sláv-

nostný výkop, ktorého sa ujali štyria hráči zo všetkých obcí – nestori tohto prestížneho futbalového turnaja.
Medzi prestávkami vtipné slovo moderátora podujatia Roba Kajzera pobavilo najmä fanúšikov na tribúne, ktorí so zanietením povzbudzovali svoje tímy. Pridala sa
aj ľudová hudba a veselá nálada pokračovala do neskorých popoludňajších hodín.
S futbalom a zvlášť s futbalovým turnajom Tepličiek Slovenska treba spomenúť Milana Lazara, zakladateľa a iniciátora tejto myšlienky, ktorý spojil Tep-

ličky a vytvoril tak priestor a podmienky pre uskutočnenie futbalových zápasov. Osobne na ihrisku odovzdal ocenenia hráčom dorastu OFK Teplička nad
Váhom za postup do druhej ligy dorastu, trénerom a najlepším hráčom jednotlivých tímov OFK Teplička nad Váhom.
Ocenenie sa dostalo aj bývalému predsedovi OFK Jánovi Milcovi za jeho prínos
vo futbalovom klube.
Vyhlásenie výsledkov turnaja bolo v neskorých večerných hodinách. Ukončenie futbalového turnaja dalo bodku
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za náročným športovým dňom v podobe pozvania budúcoročnej hostiteľskej
obce Teplička pri Spišskej Novej Vsi starostkou obce Katarínou Jasečkovou.
Po úmornom dni nasledoval záver celého
športového podujatia, ktoré spríjemnila
swingová kapela V8Band a mladí hudobníci Snowflame.
20. ročník futbalového turnaja Tepličiek
Slovenska 2016 priniesol nielen jedinečné zážitky, vynikajúce športové výkony a atmosféru, ale upevnili sa aj dlhoročné priateľstvá a partnerská spolupráca aj na úrovni samosprávy. Poďakovanie za skvelú prípravu a organizáciu turnaja patrí organizačnému tímu Obecného úradu a tiež všetkým sponzorom za
ich podporu.

Víťazi 20. ročníka futbalového turnaja Tepličiek Slovensko 2016:
Internacionáli
„A“ mužstvo
4. Teplička
4. Teplička
3. Tepličky
3. Liptovská Teplička
2. Liptovská Teplička
2. Tepličky
1. OFK Teplička nad Váhom
1. OFK Teplička nad Váhom
Ocenenie najlepší hráč, strelec a brankár:
Najlepší hráč
Internacionáli
Teplička nad Váhom: Róbert Machyna
A mužstvo
Teplička: Michal Tekáč
Najlepší strelec

Internacionáli
A mužstvo

Tepličky: Vlčko Miloš
Liptovská Teplička: Adrián Pitoňák

Najlepší brankár

Internacionáli
A mužstvo

Teplička: František Tekáč
Tepličky: Martin Grežo
Text: Ing. Beáta Kasajová, Foto: Ján Mintál

ATLETICKÝ KLUB ŽIEN

K

aždé generačné obdobie je špecifické
inou módnou vlnou. Naši starí rodičia a rodičia žili Spartakiádami a kolektívnymi podujatiami, neskôr všetci muži prepadli futbalu, ženy chudnutiu s Editou Sipeky. Dnešné obdobie sa môže pýšiť najmä
rozmachom športových stretnutí pri aerobiku, zumbe, jumpingu ale najmä behu. Azda
v každej rodine poznáme jedného nadšenca,
ktorý prepadol tejto vášni- behaniu.
Ten neprekonateľný pocit voľnosti
a úsmevu z naplnenia dosiahnutia isté-

ho cieľa. Hrdosť na seba po zvládnutí prvých kilometrov a radosť plynúca z vyplavených endorfínov je neprekonateľná. Behanie tiež ako spôsob pohybu pri
chudnutí má svoje podstatné zastúpenie.
Pre všetky spomenuté pozitíva sme sa,
my organizátorky tradičného a populárneho Jesenného behu, rozhodli založiť aj
u nás v obci atletický klub pre ženy.
Stretávame sa na atletickej dráhe pri futbalovom ihrisku, kde začíname rozcvičkou a pokračujeme vopred dohodnutými

bežeckými trasami, napr. smer Nededza,
Vodné dielo a iné. Stretnutia sa uskutočňujú každý utorok o 17:00 hod.
Stačí si priniesť dobrú obuv a rozhodnutie urobiť niečo pre seba. Dozviete sa
ako pri behaní správne dýchať, ako zlepšiť svoju kondíciu, či schudnúť.
Bližšie info u Barbory Hreusovej na tel.
čísle: 0903 496 588 alebo na FB Women’s
run Teplička nad Váhom.
Text: Mgr. Barbora Hreusová

7. ROÈNÍK CHARITATÍVNEJ CYKLOTOUR NA BICYKLI DEŤOM PRE ŽIVOT 2016

P

očas siedmych dní, od 12. - 18. júna,
cyklisti prešli 823 km trasu z najvýchodnejšej slovenskej obce Ždaňa až po
Bratislavu.
V piatok, 17. júna, počas 6. etapy: Martin
– Žilina – Trenčín, si urobil cyklistický
pelotón zastávku aj v našej obci. Na Námestí sv. Floriána, za prítomností nadšencov cyklistiky ako aj detí z oboch základných škôl, všetkých privítal zástupca
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starostu obce Ľuboš Mrázik. Dievčatá sa
vyfotili a porozprávali aj s Jarom Bekrom
a s Filipom Šebom.
Po krátkom občerstvení pán zástupca
odovzdal organizátorom šek v hodnote 200 Eur, ktorý bude použitý na liečbu
detí s onkologickým ochorením.
Projekt prostredníctvom Občianskeho
združenia Deťom pre život www.nabi-

cyklidetom.sk pomáha onkologicky chorým detským pacientom, ktorým sa z finančných zbierok plánuje zorganizovanie rekondičných pobytov a financovanie
individuálnej dopravy po celom Slovensku. Združenie zároveň podporí aj detské
onkologické oddelenia v konkrétnych nemocniciach.
Text a foto: Ing. Slávka Džuňová
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STALO SA
POCHVALA NAŠEJ OBCI

T

ieto slová mi napadajú pri prechádzke obcou. Stalo sa mi samozrejmým, že na uliciach je čisto, pozametané zástavky, pokosené trávniky, nikde
žiadne lietajúce papiere. V obci máme
krásne detské ihriská, čistučké upravené
futbalové ihriská, upravené okolie kostola, škôl. Celé leto to v obci žije. Pivné
slávnosti, súťaž vo varení guláša so zábavou, hasičská zábava, Obecné slávnosti,
futbalové odpoludnie na Záhumní, tur-

naje Tepličiek a neviem čo ešte. Nezdá
sa Vám toho dosť? Ja som veru pyšná,
čo všetko v tej Tepličke máme. A máme
kam chodiť aj na prechádzky. Straník,
Vodné dielo, upravené cyklotrasy. Mimochodom Vodné dielo nám môžu závidieť mnohí. Ranný východ slnka spoza kopcov, kúpajúce sa slnko na hladine,
večerný západ slnka. Rozprávka a pohľad pre maliara. Boli ste si to pozrieť?
Ja začínam každý deň bicyklom na Vod-

nom diele a energie mám z toho na celý
deň. Chválim dennodenne tých, ktorí to
vymysleli. K šťastiu mi chýba už len bezpečný prechod cez hlavnú cestu. Ale verím, že po vybudovaní lávky bude návštevníkov na vodnom diele ešte viac.
Som veľký lokálpatriot, Tepličku milujem a ďakujem všetkým, ktorí sa o jej
krásu dennodenne starajú.
Text: Ľudmila Kadašiová

VÝROÈNÁ ÈLENSKÁ SCHÔDZA TJ STRANÍK TEPLIÈKA NAD VÁHOM

V

nedeľu 1. mája 2016 sa konala v
prevádzkovej budove pod Malým
Straníkom výročná členská schôdza TJ
Straník Teplička nad Váhom, na ktorej bola hodnotená činnosť a hospodárenie za rok 2015 a plánované akcie na
rok 2016.
Výročná členská schôdza pokračovala
novými voľbami, kde po viac ako 45 rokoch vo funkcii predsedu skončil p. Ernest Ponechal, ktorý sa voľbou stal čest-

ným predsedom TJ. Na funkciu predsedu v novom výbore bol zvolený p. Miroslav Sabela. Členovia výboru sa budú
stretávať a operatívne riešiť činnosť TJ
v nezmenenej zostave. V revíznej komisii došlo voľbou k zmene, kde p. Miroslava Pirohu nahradil p. Tomáš Ponechal.
Ako je zvykom po každej členskej
schôdzi, naši členovia do večera diskutovali a posedeli pri dobrej nálade tak, ako
sa patrí.

Chcel by som týmto poďakovať všetkým
členom TJ za spoluprácu, obecnému zastupiteľstvu Teplička nad Váhom a priaznivcom nášho strediska za dôveru a podporu. Osobitne chcem poďakovať p. Ernestovi Ponechalovi za dlhoročné vedenie a budovanie telovýchovnej jednoty.
Zároveň p. Miroslavovi Sabelovi želám
plno síl a odhodlania pri napredovaní TJ.

Chlapci: 1. Maroš Konár 2. Natanko Ponechal 3. Danko Holeša

Rodičia: 1. Peter Vitáloš 2. Pavol Holeša
3. Ivana Koniarová

7-10 rokov:
Dievčatá: 1. Lucia Ponechalová 2. Lucia
Strelčíková 3. Lenka Vitálošová
Chlapci: 1. Adrián Kuchár 2. Adam
Masod 3. Dominik Struhal

Nielen najlepší jednotlivci boli ohodnotení peknými cenami. Všetci zúčastnení dostali diplom a perníkové srdiečko za odvahu a šikovnosť. Po vyhodnotení bolo pripravené malé občerstvenie
a program pokračoval ďalšími disciplínami. Deti sa mohli zapojiť do lukostreľby jednotlivcov, preťahovanie sa mužstiev lanom, futbal, hokejbal, skákanie na
trampolíne. Dúfame, že v podobnom súťaživom duchu sa stretneme opäť o rok.

Text: Ing. Branislav Ponechal

TJ STRANÍK MDD

T

J Straník v spolupráci s CVČ Teplička nad Vám zorganizovala dňa
04. júna 2016 Deň detí v areáli prevádzkovej budovy TJ Straník. Pre deti sme
pripravili deň plný súťaží a samozrejme nechýbalo veľa sladkostí, občerstvenie a tiež ceny pre najlepších. Hlavný
program bol zameraný na branný pretek, ktorého sa zúčastnilo 49 zaregistrovaných súťažiacich. Jednotlivci predviedli svoje schopnosti v siedmych disciplínach – strela na bránku, prelez lanom, rozpoznávanie topografických
značiek, hrady a zámky, pomenovanie
byliniek, vlajky EÚ, hod granátom na
cieľ. To všetko museli zvládnuť na trati
dlhej cca 500 m. Hodnotiacim kritériom
bol čas a nazbierané body z jednotlivých
disciplín. Súťažilo sa v troch kategóriách
– 0-6 rokov, 7-10 rokov, 11–15 rokov.
Nakoľko sa do súťaženia zapojili aj rodičia a starí rodičia rozhodli sme sa vyhodnotiť aj túto kategóriu.
Výsledky v jednotlivých kategóriách:
0-6 rokov:
Dievčatá: 1. Adelka Mikulíková 2. Alica
Bolčeková 3. Alžbeta Ponechalová

11-15 rokov:
Dievčatá: 1. Rebeka Chmeliarová 2. Katarína Frátriková 3. Terezka Datková
Chlapci: 1. Jozef Zajac 2. Lukáš Rupík
3. Daniel Uriča

Text: Ing. Branislav Ponechal, Foto: archív TJ Straník
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KLUB DÔCHODCOV

K

lub dôchodcov pri OcÚ v Tepličke
nad Váhom existuje 19 rokov. Pracuje podľa vopred vypracovaného plánu
práce, organizuje besedy, prednášky, výlety, rekreácie a posedenia pre dôchodcov.
Neustále hľadá cestu, ktorá by bola prínosom pre plnohodnotný život našich seniorov. Neuzatvára sa, je pripravený spolupracovať a spolupracuje aj s ostatnými
spoločenskými organizáciami v obci.
8. februára 2016 v Športklube sme vyhodnotili činnosť a hospodárenie KD
za rok 2015 a predstavili svojim členom
plán práce na rok 2016. Súčasťou programu schôdze bolo vystúpenie FS Divinčan.
Osviežením bol maškarný ples spojený
s tanečnou zábavou a pochovávaním basy.
Vo februári sa začala prednášková činnosť KD. Ing. Jozef Čerňanský prednášal
na tému Pestovanie koreňovej zeleniny.
V úvode vyzdvihol význam zeleniny pre
život človeka. Zdôraznil, že čo si dopestujeme sami, je to najlepšie a najzdravšie.
Všetko dokumentoval premietaním obrázkov pomocou dataprojektoru.
9.marca 2016 sa uskutočnila prednáška
na tému Tréning pamäte spojená s praktickými cvičeniami. Prednášku viedli
pracovníčky Krajskej knižnice v Žiline.
Súčasťou besedy bolo cvičenie v kruhu,

posilňovanie činnosti mozgu a koncentrácie mozgu.
Ing. Mária Klenová, PhD prednášala na
tému Liečivé bylinky (fytoterapia). Cez
históriu liečivých rastlín prešla k ich využitiu v súčasnej fytoterapii, ktorá sa používa na doplnenie liečby.
Seniori sa zaujímajú aj o minulosť, udalosti, ktoré mali vplyv na život našej obce.
Oslobodenie Tepličky nad Váhom si pripomenuli 29. apríla 2016, zúčastnili sa
kladenia vencov ku Pomníku obetiam
druhej svetovej vojny.
9. mája 2016 si pripomenuli na slávnostnom posedení v Športklube 71. výročie
ukončenia druhej svetovej vojny v Európe, nezabudli ani na Deň matiek a Deň
otcov. V kultúrnom programe vystúpila DFS Dúha z Krasňan a neskôr ženy
s ukážkami moderných tancov.
Naši seniori sa zúčastnili aj dvoch výletov. 4. mája 2016 navštívili Zvolenský
hrad a výstavu jarných kvetov v Banskej
Bystrici pod názvom Kvetena 2016.
16. júna 2016 navštívili štátny zámok
Buchlovice a Uherské Hradiště.
K akciám KD patrilo aj posedenie pri guláši na ihrisku, ktorý varili pán Jarolím
Mintál a pán Milan Uríča.
Členovia KD sa stretávajú každý týždeň
v stredu v budove LPS. Počas prvého polroka sme sa rozlúčili s našimi členmi – s naj-

starším členom Martinkom Smrekovským
(+ 96) a pani Editou Sňahničanovou (+71).
Poďakovanie za pomoc a ochotu pomôcť
patrí OcÚ v Tepličke nad Váhom, výboru
LPS za priestory na stretávanie dôchodcov, pani Margite Mintálovej, Jarolímovi
Mintálovi, členom FS Straník za pomoc
pri organizovaní pochovávania basy,
pani E. Obšivanovej za požičanie lavíc
a stolov na posedenie pri guláši a samozrejme samotnému výboru KD.
Recept na to, ako prežiť starobu neexistuje. Ale existuje spôsob ako nebyť osamelý, zavretý v byte, v rodinnom dome. Je to
cesta ako si nájsť spoločnosť seberovných
mimo svojho domova. Stretávať sa s rovesníkmi, rozprávať sa s nimi. Spoločne
sa vzdelávať a zabávať, a tak nadobudnúť
pocit istoty a bezpečia.
Jeseň je krásne farebné ročné obdobie.
A taká by mala byť aj jeseň nášho života.
Text: Mgr. Kamila Dubovická
Foto: Irena Poljaková
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