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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Milí priatelia,
žijeme rokom osláv 750. výročia prvej
písomnej zmienky o našej obci Teplička nad Váhom. Obecné slávnosti

2017 v nás stále rezonujú, a preto dovoľte mi pripomenúť si toto podujatie príhovormi, ktoré odzneli pri slávnostnom
akte podpísania Dohody o partnerskej

spolupráci medzi obcou Teplička nad
Váhom a mestom Moravský Beroun
i odovzdávaní ocenení významným
osobnostiam.

PRÍHOVOR PRI PODPÍSANÍ DOHODY O PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCI MEDZI OBCOU
TEPLIÈKA NAD VÁHOM A MESTOM MORAVSKÝ BEROUN
„Srdečne vás vítam v obci Teplička nad
Váhom nielen v mene svojom, ale aj
v mene mojich spoluobčanov. Toto stretnutie je pre nás výnimočné. Teplička nad
Váhom si v tomto roku pripomína krásne
jubileum – 750 rokov od prvej písomnej
zmienky o našej obci. Trištvrtetisícročie!
Je tu čas na zamyslenie. Čas na to,
aby sme sa obzreli späť, spomenuli si
na našich predkov a vyjadrili im vďaku a úctu. Každé významné výročie je
však spojené nielen s bilancovaním, ale
aj s patričnou oslavou. Dnes zahájime
obecné slávnosti, ktoré sa v našej obci
konajú každoročne pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Tento rok budú výnimočné. Budú sa niesť
v duchu osláv výročia vzniku Tepličky
nad Váhom a zároveň sa budú spájať
s významnou udalosťou – s podpisom
partnerskej zmluvy cezhraničnej spolupráce obce Teplička nad Váhom a mesta
Moravský Beroun.

Vážená pani starostka Moravského
Berouna, som veľmi rád, že spoluprácu,
ktorá prakticky pretrváva už niekoľko rokov, spečatíme oficiálnym podpisom partnerskej zmluvy. Teším sa o to viac, že oficiálny začiatok našej spolupráce sa bude
spájať s výročím našej obce. Verím, že pre
všetkých prítomných je cťou byť pri tomto
významnom akte, ktorý je vyvrcholením
doterajších dobrých vzťahov. Som si istý,
že zmluva sa stane zárukou inšpirujúcej
spolupráce, ktorá bude obom stranám prínosom v ekonomickej, spoločenskej, kultúrnej i športovej oblasti. Dúfam, že to
môže potvrdiť aj pán František Dziendziel wójt gminy Pawlowice. Partnerom
Pawlowic sme už 11 rokov. Počas tohto
obdobia sme pripravili viacero úspešných
cezhraničných projektov a vďaka jednému
z nich máme modernú atletickú dráhu.
Nadviazanie partnerských vzťahov s Moravským Berounom je spojené s ďalším úspeš-

ným projektom cezhraničnej spolupráce
s príznačným názvom: „Cezhraničná spolupráca – priestor pre nové priateľstvá“.
Na začiatku sme netušili, že máme spoločnú minulosť. V Moravskom Beroune,
ako aj v Tepličke nad Váhom slávime odpustkové slávnosti v rovnakom čase – ako
sa u nás hovorí: „na Matku Božiu“. Starý
kostol v kaštieli v našej obci, rovnako ako
aj starší kostol v Moravskom Beroune, sú
zasvätené povýšeniu svätého kríža. Akoby
sa naši predkovia dohodli...
Cezhraničná spolupráca nie je však len
o projektoch. Ide v prvom rade o vytváranie priateľstiev medzi krajinami v našej spoločnej Európe.
Želám nám všetkým, aby sme sa čo najdlhšie tešili zo spoločnej práce, ktorá nás
vzájomne obohatí užitočnými poznatkami a prinesie nám nové skúsenosti
a príjemné stretnutia.“

PRÍHOVOR PRI PRÍLEŽITOSTI UDE¼OVANIA OCENENÍ VÝZNAMNÝM OSOBNOSTIAM
„Dovoľte, aby som vás všetkých srdečne
privítal a poďakoval vám, že ste prijali
moje pozvanie. Som rád, že 750. výročie
prvej písomnej zmienky o obci Teplička
nad Váhom je zároveň príležitosťou na
stretnutie s významnými osobnosťami,
ktoré sú spojené s menom našej obce a sú
pre nás všetkých vzorom. Výročia prinášajú príležitosť bilancovať, na chvíľu sa
zastaviť, a opäť si pripomenúť významné udalosti a úspechy. Rovnako je tomu
aj dnes, keď mám výnimočnú príležitosť
oceniť záslužnú prácu našich spoluobčanov, ktorí dostávajú Tepličku nad Váhom do povedomia verejnosti. Ide nielen
o gesto poďakovania za zásluhy, ale najmä o prejav uznania za všetko úsilie, odvahu, vytrvalosť a zanietenie.
Každý z nás sa v práci stretáva s menšími i väčšími problémami. Preto verím,
že toto ocenenie bude pre každého z vás
zadosťučinením, ako aj povzbudením
vo vašej ďalšej činnosti.
K návrhom na ocenenie sme pristupovali
veľmi zodpovedne. Keď sme na obecnom
zastupiteľstve podrobne prechádzali jed-
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notlivé návrhy na ocenenie, uvedomil som
si koľko výnimočných osobností máme okolo seba. Venujete sa verejno-spoločenským
aktivitám, školstvu, zdravotníctvu, práci
v sociálnej oblasti, športu, ste zaslúžilými
členmi združení a spolkov. Všetkým vám
patrí naše uznanie a obdiv.
Každá doba má svojich hrdinov. Každá doba má výnimočných ľudí, ktorí majú
vlastné názory, svoje túžby a nádeje. Svoje vlastné ciele napĺňajú vďaka mimoriadnym schopnostiam a túžbe urobiť niečo viac.
Osobnosti žijú aj medzi nami v Tepličke nad
Váhom. Som hrdý na to, že dnes môžem
väčšine z nich podať ruku a poďakovať.
Moja vďaka patrí aj tým, ktorí, bohužiaľ,
už nie sú medzi nami. Ocenenie In memoriam je prejavom uznania a úcty k životu, ktorý bol významným prínosom nielen
našej obci, ale aj našej krajine.
Vážené dámy a páni, všetkým vám, ktorí dnes budete ocenení, vopred úprimne
blahoželám a ďakujem. Zároveň verím, že
budete príkladom ostatným občanom na-

šej obce, ktorí budú rozvíjať svoje plány a plniť svoje ciele. Len vďaka tomu
môže byť naša obec v nasledujúcich rokoch čoraz lepším miestom pre život.
Ing. Viliam Mrázik, starosta obce
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NAJBLIŽŠIE PRIPRAVOVANÉ AKCIE V OBCI
25.09.2017
29.09.2017

Deň hrania – CVČ
Jesenné stretnutie s priateľmi z Krzyzowic,
turistika, športové súťaže
9.10.2017
Slávnostné otvorenie Lávky pre cyklistov a peších
14.10.2017
Jesenný beh žien
4.11.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
9.-10.11.2017
40. výročie založenia materskej školy
11.11.2017
Svätomartinský jarmok a výstava fotografií
1.–15.12.2017 Vianočná pohľadnica – výstava detských prác - CVČ
6.12.2017
Stretnutie so sv. Mikulášom a rozsvietenie
vianočného stromčeka
December 2017 Každá adventná nedeľa – vianočný punč – DPŽB
17.12.2017
Vianoce na dedine – autobusový zájazd do skanzenu

Obec Teplièka nad Váhom

Vás srdeène pozýva na

SVÄTOMARTINSKÝ
JARMOK

v Teplièke nad Váhom
sobota 11. 11. 2017 10:00 – 17:00 hod.
Námestie sv. Floriána v Teplièke nad Váhom
Príïte si pochutnaÝ na tradièných domácich špecialitách
a spríjemniÝ si tak chladné jesenné dni.

19.12.2017
26.12.2017

Halový turnaj v lukostreľbe – CVČ
Vianočný koncert 2017, šachový turnaj

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
NÁVŠTEVA OTCA BISKUPA ŽILINSKEJ DIECÉZY
MONS. DOC. THDR. TOMÁŠA GALISA, PHD. SO SPRIEVODOM
V OBCI TEPLIÈKA NAD VÁHOM PRI PRÍLEŽITOSTI
KANONICKEJ VIZITÁCIE FARNOSTI TEPLIÈKA NAD VÁHOM DÒA 23. MÁJA 2017.

O

tec biskup, Doc. ThDr. Tomáš
Galis, PhD. je prvým diecéznym
biskupom Žilinskej diecézy, ktorý navštívil našu obec pri príležitosti kanonickej vizitácie. Otca biskupa sprevádzal
jeho tajomník Michal Laššo a správca
farnosti Teplička nad Váhom Vdp. Pavol
Špita. Z farského úradu sa po spoločnej
modlitbe a súkromnom rozhovore s pánom farárom presunuli na obecný úrad,
kde ich privítal starosta obce Ing. Viliam
Mrázik spolu s ostatnými členmi vedenia. Po stretnutí sa aj so zamestnancami
úradu, otec biskup, ktorého sprevádzal
starosta obce, spoločne presunuli do základných škôl. Žiaci pripravili pre otca
biskupa krátke pásmo piesní a básní. Atmosféru oživili tóny harmoniky a klavíra
v podaní nadaných žiakov obce.
Po krátkej besede s nimi a zodpovedaní
zvedavých otázok, udelil otec biskup požehnanie žiakom obidvoch škôl. Zaujala ho moderná školská jedáleň s kuchyňou, ktorú obec len nedávno odovzdala
žiakom a pedagógom. V materskej škole
ho detičky privítali chlebom a soľou. Zaspievali mu tiež pesničky. Pani zástupky-

ňa previedla otca biskupa zrekonštruovanými triedami materskej školy. Pri svojej
návšteve nezabudol ani na tých najmenších. Nasledovala návšteva v Materskom
centre Rybička. Prezrel si tiež priestory
Pastoračného centra Dr. Karola Kmeťku a potom sa otec biskup presunul do
Obecného domu. Tu si pozrel aj obecnú
knižnicu. O 13:30 hod. zasadalo Obecné
zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom,
na ktoré bol otec biskup pozvaný. Po srdečnom privítaní starostom obce, svojim
krátkym príhovorom zdôraznil význam
poslania zástupcov občanov. V popoludňajších hodinách navštívil zariadenie pre
seniorov a denný stacionár Domov pokoja Žofie Bosniakovej, kde klientom
tohto zariadenia – starým a chorým udelil požehnanie a sväté prijímanie. Na svojej ceste za chorými a starými navštívil aj
dom Magdalény Halvoňovej a jej rodiny.
Tiež prijali sväté prijímanie a požehnanie
od otca biskupa.
Krátke zastavenie otec biskup mal aj v severozápadnej veži renesančného kaštieľa,
kde mu bola predstavená história i činnosť občianskeho združenia Revitalizá-

cia kaštieľa Teplička nad Váhom zameraná na obnovu a postupnú záchranu tejto
národnej kultúrnej pamiatky.
Jeho ďalšie kroky viedli do obce Mojš,
patriacej do farnosti Teplička nad Váhom. Aj tu navštívil chorých a starých –
návšteva babičky, ktorá sa dožíva 100 rokov a podal jej sväté prijímanie. S veriacimi tu strávil čas pri modlitbe korunky
Božieho milosrdenstva.
Veriaci Tepličky ho už o 17:00 hod. čakali
v Kostole sv. Martina, kde sa konala svätá
omša. Na sv. omši odzneli nádherné piesne v podaní detského speváckeho zboru Teplické sláviky a Zmiešaného zboru
sv. Martina. Po skončení sv. omše nasledovala v kostole ešte diskusia.
Počas celodennej návštevy vládla uvoľnená a priateľská atmosféra. Otec biskup
nechal pozdravovať všetkých našich farníkov aj tých, ktorí sa nemohli zúčastniť
stretnutia s ním, najmä našich chorých
a s prosbou o modlitbu za neho a za celú
našu diecézu.
Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: archív OcÚ
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OBECNÉ SLÁVNOSTI 2017

V

ýnimočnú udalosť roka, 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Teplička nad Váhom, občania oslávili 18. až 20. augusta 2017 na Obecných
slávnostiach. Program tohtoročných
slávností, ktorý sa prelínal na viacerých
miestach v obci, začal v piatok už v skorých popoludňajších hodinách slávnostným aktom podpísania partnerskej dohody medzi obcou Teplička nad Váhom a mestom Moravský Beroun. Dohodu podpísali Zdenka Szukalská, starostka mesta Moravský Beroun a Viliam
Mrázik, starosta obce Teplička nad Váhom. Obe strany sa zaviazali upevňovať
partnerské vzťahy a vytvárať podmienky v oblasti kultúry, športu a vzdelávania, podporovať myšlienky vzájomného
súžitia medzi obidvoma. Slávnostného
aktu sa zúčastnili aj podpredseda Žilin-
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ského samosprávneho kraja Jozef Štrba,
wójt gminy Pawlowice Franciszek Dziendziel, primátor mesta Šurany Marek Oremus, starosta obce Strečno Dušan Štadáni a starosta obce Liptovská Teplička Slavomír Kopáč.
Hudobný večer v piatok o 18. hodine na
námestí otvorila kapela Retro svojimi nestarnúcimi evergreenmi. Krátko po ich
úvodných skladbách slávnosti otvoril starosta obce Viliam Mrázik spolu s miestnym duchovným Pavlom Špitom a hosťami z partnerských miest. Na pódiu potom
vystúpila kapela V8Band, ktorú vystriedal
Pavol Verčík so svojou skupinou Zlesapočujem. Hudobnú šnúru potiahla až do
neskorých nočných hodín skupina Queenshow - Projekt 36 vystúpením famózneho Jančiho Kukana a skupiny Tuzex

party. Aj komorný koncert v severozápadnej veži kaštieľa umocnil dielami hudobného baroka začiatok piatkového večera.
Ešte v piatok na Záhumní postavili nadšenci stredovekého života stanový tábor
i dobovú kuchyňu, a tak už od skorého
sobotňajšieho rána sa pripravovali skupiny historických bojovníkov na šermiarske
vystúpenia, bitky, rytierske turnaje na koňoch v typických oblečeniach zo stredoveku. Vyše osemdesiat účinkujúcich v dobových kostýmoch sa neskôr predstavilo aj
v historickom sprievode o 13. hodine, ktorý od Kostola sv. Martina prechádzal ulicami Kostolná, Železničná a Stará cesta
a končil na námestí . Skôr ako sa sprievod
pohol, starosta obce Viliam Mrázik spoločne s predsedom Žilinského samosprávneho kraja Jurajom Blanárom a predstavi-
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humní mohli vidieť hromadné historické
bitky medzi udatnými bojovníkmi, šermiarske a divadelné scénky jednotlivých
skupín Hector, Bludní rytieri, Argenti, Michalovský šermiarsky spolok, Klub
oživenej histórie Sprisahanci, šermířsky
klub Uherský Brod a Cech Terra de Selinan, či vystúpenie Sokoliarov kráľa Svätopluka. Množstvo účinkujúcich svojim
výkonom splnili návštevníkom tohto nevšedného historického podujatia všetky
predstavy o stredoveku, počnúc loveckým turnajom, verbovaním jednotky, rytierskymi súbojmi aj historickou kuchyňou s ochutnávkou dobových špecialít.
A aby si to deti a dospelí mohli naozaj
užiť, vozili sa vláčikom, ktorý pravidelne
premával z námestia na Záhumnie až po
Prosniská, kde bola pripravená „Benátska noc“ – splavovanie po toku Teplička.
teľmi partnerských obcí Moravský Beroun
a Šurany si uctili pamiatku Žofie Bosniakovej. Za pravidelného rytmu bubnov sa
tiahol pestrý sprievod heroldov s vlajkami, štyrmi rytiermi na koňoch, čestnou
strážou zbrojnošov, šermiarov, krásnych
dám i účinkujúcich v krojoch z Liptovskej
Tepličky, z Pawlowíc, aj z Tepličky nad Váhom. Do sprievodu sa pridali aj náhodní
diváci a príležitostní návštevníci slávností. Na čele sprievodu ako inak viala štandarda obce, ktorú niesol člen dobrovoľného hasičského zboru v dobovej uniforme
z 19. storočia, ktorému čestnú stráž držali
ďalší dvaja členovia.
Na Námestí sv. Floriána sprievod privítali fujary trombity v podaní Trombitášov Štefánikovcov z Nimnice. Po ich
úvodnej znelke sa občanom i príležitostným návštevníkom prihovoril starosta
obce i predseda ŽSK, ktorý udelil obci
ocenenie Litteras Memoriales.

Na pódiu sa vystriedal folklórny súbor
Tepličan z Liptovskej Tepličky, zo Šurian
Tamburášsky súbor Jozefa Šutku, Moravskoberounská dychovka z Moravského Berouna, z Poľska sa predstavili Niezapominajki. Popoludnie ukončili tepličianskymi piesňami folklórna skupina Straník
a hudobníci Terchovská muzika Pupov.
Tmavé mraky v podvečerných hodinách
priniesli výdatný dážď, ktorý neodradil temperamentných Cigánskych diablov. Svojim speváckym výkonom príjemne prekvapil Tomáš Bezdeda, ktorého na pódiu sprevádzal nestor hudobnej
scény Boris Lettrich. Milovníci šlágrovej muziky privítali v neskorých večerných hodinách duo Kora Band a potom
DJ Patres spolu s Rekres a Deny zabávali miestne publikum.
Sprievodný program slávností ponúkol
niekoľko možností. Návštevníci na Zá-

Na námestí nechýbali nafukovacie atrakcie, ukážky zlaňovania, či ukážky poskytovania prvej pomoci. Azda najviac pozornosti ľudí pútali dve výstavy inštalované v priestoroch Obecného domu. Výstava ľudovej tvorivosti našich starých
materí predstavila návštevníkom zaujímavé exponáty, krosná, kolovrátka, výšivky, kroje, atď., ktoré pripravili členovia Klubu dôchodcov. Obecný úrad spolu so zamestnancami a dobrovoľníkmi
pripravili jedinečnú výstavu fotografií
venovanú 750. výročiu od prvej písomnej zmienky o Tepličke. Výstava s názvom „Teplička v minulosti a dnes“ dokumentovala historický vzhľad najstarších dominánt obce, rozvoj obce a jeho
výstavbu. V severozápadnej nárožnej
veži kaštieľa upútala výstava prác študentov Súkromnej strednej umeleckej
školy v Žiline.
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Sviatok Nanebovzatie Panny Márie pripadajúci na 15. august si naši farníci
i pútnici pripomenuli v Kostole sv. Martina svätými omšami v sobotu i v nedeľu.
V kostole vystúpili spevácke zbory: Kantáta zo Šurian i Zmiešaný zbor sv. Martina
z Tepličky nad Váhom.
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V nedeľu o pol druhej popoludní sa
v priestoroch Športklub konalo oceňovanie významných osobností z oblasti kultúry, športu, verejnej správy. Jednotlivci
i združenia si prevzali z rúk starostu obce
Teplička nad Váhom cenu obce a verejné uznanie. Úprimné prejavy vďaky, dojatie na tvári ocenených sprevádzali túto
výnimočnú slávnosť. Podujatie umocnili jemné tóny huslistky Kristíny Šeligovej,
ako aj vystúpenie žiakov základnej školy.
Popoludní bolo pripravené na námestí vystúpenie tanečno-pohybového záujmového útvaru CVČ a detské bábkové predstavenie v podaní hercov divadla Babadlo. Námestie už bolo plné ne-

dočkavých detských poslucháčov, keď
približne o 15. hodine vystúpil Miro
Jaroš so svojimi pesničkami. Pódiové tanečné vystúpenie predviedli v štýle
country Babky Šikulky, ktoré doplnila
kapela Jána Oleša. Ich spoločné účinkovanie dalo bodku za bohatým programom Obecných slávností 2017.
Tento ročník Obecných slávností bol
z pohľadu prípravy veľmi náročný. Vďaka
súhre a úžasnej spolupráce zamestnancov Obecného úradu, miestnych spolkov
a hlavne dobrovoľníkov sa toto jedinečné
podujatie zapíše ako jedno z najlepších.
Tešíme sa na Vás opäť o rok.

Teplièky nad Váhom

ka nad Váhom, TJ Straník, Základná organizácia Únie žien Slovenska,
FS Straník, Turistický štvorček, Rovnosť Teplička, Miestny spolok Červeného kríža, Občianske združenie Zdravá obec Teplička nad Váhom, T.N.V.
RACING Team, Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom, Stolnotenisový oddiel,
Materské centrum Rybička, Základná škola s materskou školou, Centrum voľného
času Teplička nad Váhom, Základná škola
Žofie Bosniakovej, Teplické sláviky, Zmiešaný zbor sv. Martina, Spoločnosť Máriiných sestier zázračnej medaily.
Verejné uznanie in memoriam: ThDr.
Dalloš Juraj, Ing. Grinč Jozef, Kúsek Štefan, Majerčík Pavol, Mikulík Dušan,
Mrázik Alojz

ZOZNAM OCENENÝCH
Cena obce: Bielečka Koloman, Mgr.
Dubovická Kamila, Gulášová Ľudmila,
MUDr. Jandáková Marta, Jurčo Benedikt,
Kadašiová Ľudmila, MUDr. Kolenčíková
Anna, Kolenčíková Janka, Kolmanová
Viera, Kozánková Justína, Lazar Milan,
Mravcová Sláva, Mrázik Pavol, Ponechal
Ernest, Riška Martin, Ing. Suranová Jana,
Tkáčik Štefan, Záhumenský Viliam,
Mgr. Zicho Ján.

Šikulky, Dobrovoľný hasičský zbor,
Miestny klub zdravotne postihnutých, Obecný futbalový klub, Klub dôchodcov pri obecnom úrade Teplič-

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

Cena obce in memoriam: Ďungel Jozef,
Hreus Emil, Jurčo Anton, Majerčík Jozef,
Milec Jozef
Verejné uznanie jednotlivcom, spolkom a združeniam: Jaroš Miro, Horkavá
Eva, Králik Cyril, Králik Július, Lúčan
Ján, Ing. Mintál Tibor, Paleš Milan,
Mgr. Smrekovská Kaja, Mgr. Špita Pavol,
Štefúň Ľubomír, Mgr. Vallo Ján, Babky

CIVILNÁ OCHRANA – 2. ÈASŤ
Vážení čitatelia,
v predošlom vydaní sme sa venovali problematike mimoriadnych situácií,
čo je to mimoriadna udalosť a ako sa zachovať v tiesni. V tejto časti pokračujeme vysvetlením ďalších nebezpečenstiev
a možných ohrození života obyvateľov.
ČO SÚ NEBEZPEČNÉ LÁTKY?
Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými,
fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života a zdravia.
Únik nebezpečných látok môže byť spô-

sobený haváriou stacionárneho zdroja
nebezpečnej látky (výrobné zariadenie,
sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (automobily alebo železničné vagóny určené
na prepravu nebezpečných látok).
Ohrozenie nebezpečnými látkami môže
byť spôsobené aj teroristickým útokom.
ČO JE RÁDIOAKTÍVNE OHROZENIE?
Rádioaktívne ohrozenie nevzniká len pri
havárii v jadrových elektrárňach, ktoré
máme v prevádzke aj na Slovensku. Rádioaktívne látky sa využívajú v rôznych

odvetviach priemyslu, medicíny a vedy.
V súčasnosti je rozšírená hlavne hrozba
pri listových alebo balíkových zásielkach
často v štátnych inštitúciách.
(Zákon č. 541/2004 Z. z. Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový
zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)
ČO JE CHEMICKÉ OHROZENIE?
Chemické ohrozenie môže vzniknúť rozptýlením chemických látok do životného prostredia v kvapalnom, práškovom
stave alebo za použitia aerosólov, najmä
v priestoroch vysokej koncentrácie obyvateľstva ako sú dopravné uzly, obytné
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súbory, futbalové štadióny, nákupné centrá a pod. Cieľom chemického terorizmu
môžu byť objekty a zariadenia na hromadné zásobovanie komoditami (vodojemy, vodné zdroje, veľkosklady potravín, krmív a pod.)
Vplyv toxických chemických látok na
živé organizmy spôsobuje ich poškodenie alebo smrť. V ľudskom organizme dochádza k zlyhaniu alebo poškodeniu centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov alebo zažívacieho traktu. Pľuzgierotvorné látky spôsobujú bolestivé, ťažko sa hojace rany a odumieranie zasiahnutého tkaniva.
(Zákon č. 67/2010 Z. z.Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (chemický zákon)).
ČO JE BIOLOGICKÉ OHROZENIE?
Biologické ohrozenie spôsobujú pôvodcovia hromadných prenosných ochorení šírené nainfikovanými prenášačmi (hmyz, hlodavce, divé zvieratá) alebo
kontaminovanými práškami, kvapalinami alebo gélmi – pastami.
Aké nám hrozia nákazy mikroorganizmami a ich účinkami?
Baktérie – antrax, mor, cholera.
Vírusy – pravé kiahne, chrípka a jej podobné ochorenia.
Rickettsia – škvrnitý týfus, Q-horúčka.
Plesne – kokcdiomykóza.
Bakteriálne jedy – butolotoxín, tzv. klobásový jed.
Alimentárne nákazy – pokazené jedlo,
nedostatočná tepelná úprava jedla (svalovec).
ČO OHROZUJE NAŠE ZDRAVIE?
Jed (toxín)
Látka, ktorá aj v malom množstve niekoľkých miligramov vyvoláva v organizme chorobné zmeny vedúce až k zániku
organizmu.

Rastliny a niektoré ich toxíny
Toxalbumíny (huby, agát) – pôsobia až
po určitom čase vstrebaním do krvi, spôsobujú zhlukovanie červených krviniek.
Saponíny (rastliny – vranie oko, kúkoľ)
– spôsobujú rozklad červených krviniek.
Silice (hríb satan, indické konope) – pôsobia dráždivo na čuch, kožu a sliznice.
Živočíchy a ich toxíny
Hadí jed (vretenica) – pôsobí na červené krvinky, pri neskorej pomoci nastáva
smrť postihnutej osoby.
Včelí jed (včela, osa, sršeň, čmeliak) –
vyvoláva alergiu, šok.
Prenos infekčných chorôb:
• Priamym kontaktom osôb (cez nechránené dýchacie cesty, poranenú
pokožku, sliznicu.
• Nedodržiavaním osobnej hygieny.
• Uhryznutím človeka nakazeným zvieraťom (líška, pes – besnota).
• Bodnutím hmyzom prenášajúcim infekčné ochorenie (komáre – malária).
(Zákon č. 218/2007 Z. z. Zákon o zákaze
biologických zbraní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)
AKÉ SÚ PRÍZNAKY CHEMICKÉHO
TERORIZMU A BIOTERORIZMU?
Príznaky chemického terorizmu a bioterorizmu pri teroristickom použití chemických látok a biologických prostriedkov počíta s oneskorenou reakciou na
vzniknutú situáciu, a preto je zákerné.
Je potrebné včas rozoznať príznaky použitia takýchto prostriedkov a pozornosť
venovať:
A) počuteľným a viditeľným výbuchom
munície sprevádzaným oblakom aerosólu,
B) drobným olejovým kvapkám, resp.
jemnému poprašku viditeľnom na
teréne s vegetáciou na rôznych materiáloch,

C) zjavnému plošnému poškodeniu
a zničeniu vegetácie (nápadná zmena
farby, zoschnutie),
D) vode v otvorených vodných zdrojoch,
ktorá je nezvykle číra, nakoľko pôsobením toxickej
chemickej látky dochádza k likvidácii
drobných organizmov (dafnie, vodomerky, larvy a pod.),
E) náhlym hromadným prenosným
ochoreniam, ktoré sa bez zjavnej príčiny šíria medzi obyvateľmi a prejavujú sa príznakmi otravy, zapríčiňujú hromadné poškodenie zdravia,
úmrtie obyvateľov a úhyn zvierat.
AKÉ SÚ OPATRENIA PO VZNIKU
EPIDÉMIE, EPIZOÓCIE?
• Zabezpečiť izoláciu chorých osôb
a zvierat.
• Zamedziť ich styk s ostatným obyvateľstvom a zvieratami.
• Určiť zdroj nákazy.
• Zabezpečiť profylaxiu – preventívne
očkovanie a podávanie antibiotík.
• Zaistiť karanténu – obmedziť pohyb
osôb mimo priestoru nákazy.
• Zaručiť zvýšený zdravotnícky a veterinárny dozor – observácia. Kontrolovať zdravotný stav bacilonosičov.
• Vykonať dezinfekciu, deratizáciu,
dezinsekciu (ničenie mikroorganizmov, hlodavcov a hmyzu).
• Vykonať hygienickú očistu (zasiahnuté osoby a jednotky vykonávajúce
záchranné práce.
• Vykonať veterinárnu očistu zvierat.
• Vykonať identifikáciu a pochovávanie mŕtvych osôb a zabezpečiť ekologickú likvidáciu uhynutých zvierat.
Pri vykonávaní týchto opatrení je dôležitá a nevyhnutná spolupráca všetkých
obyvateľov na postihnutom území.
Zdroj: www.minv.sk/
?informacie-pre-obcanov-4

AKÉ PREVENTÍVNE KROKY MÔŽEME UROBIŤ PRE OCHRANU ZDRAVIA?
OSOBY

Zúčastňovať sa periodického očkovania, dodržiavať osobnú hygienu, šíriť osvetu.

OBYTNÉ SÚBORY
(obydlia, školy, firmy a ich okolie)

Dodržiavať čistotu, zabezpečovať vetranie, dostatočné osvetlenie, zásobovať pitnou
vodou, pravidelne likvidovať odpad, bojovať proti hmyzu a hlodavcom.

STRAVOVACIE ZARIADENIA,
obchody, sklady potravín, krmovín,
zdroje pitnej vody

Zabezpečiť uloženie potravín a krmív v ochranných obaloch, vhodnú prepravu
potravín a krmív, prípravu potravy a krmiva, kontrola personálu na bacilonosičstvo,
kontrola nezávadnosti pitnej vody, používanie horúcej vody a dezinfekčných
prostriedkov na umývanie riadu a podláh, boj proti hmyzu a hlodavcom.

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Dodržiavať zoohygienu, vykonať opatrenia proti hlodavcom a hmyzu, zabezpečiť
prevenciu proti vybraným ochoreniam, používať nezávadnú vodu a krmivo.
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PRÍHOVOR PÁNA FARÁRA MGR. PAVLA ŠPITU
Boh vie premeniť nedostatky na požehnanie

V

Číne jeden nosič vody mal dve veľké hlinené nádoby. Viseli na obidvoch koncoch palice, ktorú nosil na pleciach. Na jednej bola prasklina, kým tá
druhá bola dokonalá a vždy niesla plnú
mieru vody. Na konci dlhej cesty, ktorá trvala od potoka až k domu, prasknutá nádoba mala vodu už len do polovičky. Dva celé roky to takto išlo, nosič vody
nosil do domu každý deň už len jeden
a pol nádoby vody.
Samozrejme dokonalá nádoba bola pyšná na svoj výkon, veď to robila dokonale.
Ale chúďa prasknutá nádoba sa hanbila
za svoju nedokonalosť, a cítila sa úboho,
lebo bola schopná len polovičného výkonu. Po dvoch rokoch súženia oslovila nosiča pri potoku: „Hanbím sa, lebo voda
tečie po celej ceste domov.“ Nosič jej na
to odpovedal: „Všimla si si, že kvety ras-

tú len na tvojej strane chodníka a nie na
druhej strane? Je to tak preto, lebo ja som
vždy vedel o tvojom nedostatku a na túto
stranu cesty som rozosial semená kvetín.
To ty si ich každý deň polievala, kým sme
sa vracali do domu. Dva roky zbieram
tieto krásne kvetiny, aby som si zdobil
svoj stôl. Keby si nebola taká, aká si, tak
by táto krása nerozžarovala môj dom.“
Všetci sme prasknuté hlinené nádoby. Ale tieto praskliny a chyby, ktoré sú
v každom z nás, robia náš život tak veľmi
zaujímavým a vzácnym.
Prasknutá hlinená nádoba je symbolom
ľudského života. Všetci máme od detstva
svoje chyby, nedostatky, choroby, cítime
rozpor medzi dobrom a zlom. Všetci prežívame to, čo napísal sv. Pavol, že radi by
sme robili dobro a napriek tomu konáme
zlo. V tomto „praskaní života“ sme mnohokrát smutní. Boh ale často ukazuje, že
to, čo človek považuje za nedokonalosť,
Boh vie urobiť iným. Boh v Ježišovi ve-

del urobiť život tam, kde bola smrť, vedel vrátiť zrak tam, kde človek podľahol
slepote a vedel darovať sluch hluchému.
Až v budúcnosti, keď sa už budeme pozerať na seba z neba, zbadáme, že nedostatky a praskliny v pozemskom živote slúžili na to, aby náš život sa vydaril. Boh polieval cez naše praskliny
a nedostatky našu cestu života milosťami a požehnaním. Až potom uvidíme,
aké kvety vyrástli okolo neho a že to všetko bola milosť.
Zachovajme si dôveru v Boha, keď sa
prejavujú praskliny a nedostatky v našom živote, pretože Boh je Otcom. Dôverujme Bohu, že môže praskliny môjho života premeniť na požehnanie.
Buďme Bohu vďačný za taký život, aký
sme z Božej ruky dostali a snažme sa ho
vrátiť vylepšený.
S pozdravom Mgr. Pavol Špita, farár

DOMOV POKOJA ŽOFIE BOSNIAKOVEJ
ty, prechádzky i podujatia v obci, aj keď
je čoraz menej tých, ktorí to ešte zvládajú. Napriek tomu sa personál s úsmevom
a láskou o nich stará, v zariadení panuje dobrá nálada. Sme tu ako jedna veľká
rodina. Pán starosta i vedenie obce nám
pomáhajú, podporujú nás. V našom zariadení máme také vybavenie, o akom
sa iným ani len nesníva. Je to zásluha
všetkých vás občanov, ktorí na nás myslíte. Pred Vianocami nás prídete podporiť kúpou punču, navštívite starkých, prinesiete ovocie či koláč. Vďaka všetkým,
ktorí na nás nezabúdajú, pomáhajú nám
a podporujú nás.

D

omov pokoja Žofie Bosniakovej zariadenie pre seniorov a denný stacionár je už piaty rok v prevádzke. Prví
klienti zariadenia sú už čoraz viac odkázaní na pomoc personálu, iní už pozerajú na nás z nebíčka. Noví klienti, ktorí
k nám prichádzajú sú akosi ťažšie chorí,
náročnejší na opateru.

len dočasné riešenie, pretože klienti si
u nás zvyknú a dožadujú sa umiestnenia
v zariadení. Chodíme spoločne na výle-

Text: Ľudmila Kadašiová
Foto: archív DPŽB

Dvanásť klientov, ktorí ležia už len na
izbe, sú polohovaní a kŕmení. Ani jeden z ležiacich klientov nemá preležaniny. Denný stacionár navštevuje 15 klientov. Tých, ktorí sú osamelí, alebo príbuzní nevlastnia auto, vozíme denne my.
Stacionár si veľmi pochvaľujú, pretože
deti vedia, že kým sú v práci, o rodičov
je dobre postarané. Pobyt v stacionári je
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
AKO SME SA UÈILI NEZVYÈAJNÝM SPÔSOBOM...

P

osledné dva májové dni, 30. a 31.
mája, sa žiaci našej školy ZŠ s MŠ
Teplička nad Váhom učili netradičným,
ale zato inovatívnym a zaujímavým spôsobom. Do popredia sa dostala kniha,
mnohokrát už taká zabudnutá a potláčaná do úzadia.
V rámci roka čitateľskej gramotnosti si
každá trieda, od najmenších prváčikov
až po najstarších deviatakov, pripravila
triedny projekt ako jednu z netradičných
foriem na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Práve prostredníctvom projektu s príznačným názvom Kniha - priateľ človeka, si žiaci mohli uvedomiť, akú dôležitú úlohu zohrávala kniha nielen v minulosti, ale stále je neoddeliteľnou súčasťou
nášho života.
Kniha je to najkrajšie, čo môžeme niekomu darovať. Aj rodičia pri vstupe do školy svojim prváčikom darovali knihu Písmenká moji kamaráti. Žiaci 1. A privítali prítomných citátmi o knihách, ktoré
nesú veľkú múdrosť ľudstva. Pohybovou
hrou a riekankami naznačili, že kolískou
knihy je les. Obrázkovou prezentáciou
vysvetlili pojmy: papiereň, výroba papiera, spisovateľka, ilustrátor, vydavateľstvo,
tlačiareň, kníhkupectvo a knižnica. Žiaci sa naučili, akú dlhú cestu musí kniha
prejsť, kým sa ku nám dostane. Aby kniha vydržala nepoškodená celé roky, žiaci vyrobili obal na knihu, prezentáciu doplnili výstavkou obľúbených kníh a vlastnoručne vyrobenou a popísanou knihou.
Žiaci 1. B triedy sa zahrali na ilustrátorov a vyrobili leporelo. Počas roka rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť, prečítali veľa rozprávok a stali sa tak z nich nielen ilustrátori, ale aj spisovatelia a vyrobili si vlastnú knižku s názvom Zlatá kniha rozprávok.

10

2. A trieda sa zmenila na „živú knižnicu“, v ktorej Matej Hrebenda aj s pomocníkom Samkom Čajkom priblížil prítomným, ako vznikali knihy kedysi. Vyrobili si
vlastnoručne prvú knižku o svojom mene,
kde využili aj braillovo písmo a spoločne vytvorili ilustrovanú knižku O psíčkovi a mačičke. V rámci zdravého životného štýlu si vyrobili knihu Kuchárska kniha našich najobľúbenejších receptov. V závere si prečítali „živú knihu“, pani riaditeľku Marfiakovú, ktorej sa pýtali otázky
spojené s témou Kniha - priateľ človeka.
Žiaci 3. A nás vtiahli do sveta čarovnej
knižnice, kde ožili knihy, ktoré predstavili svoje príbehy. Každá kniha sa snažila
byť tou najkrajšou, najzaujímavejšou, aby
si ju čitateľ vybral. Strážca knižnice deťom ukázal knižnicu a nakoniec sa všetci
skamarátili. Súčasťou prezentácie bol aj
záverečný tanec kníh.
Najstarší žiaci prvého stupňa, štvrtáci, vo
svojom projekte predviedli svoje vlastné príbehy, ktoré potom spracovali a vo
forme scénky ukázali, ako vzniká kniha. Príbehy zviazali a budú peknou spomienkou na 1. stupeň.
So žiakmi 5. A triedy sme sa preniesli do
malého kníhkupectva „U sovičky“, kde si
žiaci knihy nielen kupovali, ale súčasťou
kníhkupectva bola aj výstava kníh, kde sa
žiaci dozvedeli rôzne zaujímavosti o knihách. Okrem iného aj to, že najpredávanejšou knihou na svete je Biblia. Pomocou citátu „Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“ si pripomenuli, aké je čítanie kníh dôležité.
Žiaci VI.A triedy si na úvod pripravili Power Pointovú prezentáciu, kde nás
oboznámili s tým, že kniha už v dávnych dobách bola považovaná za zdroj
múdrostí a informácií. Dozvedeli sme

sa, ako ľudia v minulosti zapisovali dôležité myšlienky, rodokmene a udalosti, najskôr na hlinené tabuľky, papyrus či
pergamen. Ďalšie poznatky, ktoré nám
predniesli žiaci tejto triedy, boli zamerané na Gutenbergov objav tlačenej knihy,
teda vznik kníhtlače. Žiaci sa pomocou
divadelnej scénky preniesli do knižnice,
kde hlavný hrdina spolu s rozprávkovými bytosťami a dobrodružnými postavami prežil množstvo krásnych chvíľ.
Žiaci 7.A triedy zaujímavým spôsobom spracovali diela troch autorov
dobrodružnej literatúry, a to Rudyard
Kipling: Kniha džunglí, Daniel Defoe:
Robinson Crusoe, Arhur Conan Doyle:
Sherlock Holmes. Trieda sa tak stala
miestom vedomostnej televíznej relácie
s príznačným názvom Mozog, kde súťažiaci na základe ukážok museli uhádnuť,
o aké diela ide.
Žiaci 8. A triedy humorným spôsobom
spracovali v 2. dejstvách snáď najznámejšie dielo Williama Shakespeara - Rómeo
a Júlia. Historickú atmosféru tak navodili nielen dobovým oblečením a maskami,
ale celá trieda sa tak dostala do 16. storočia obdobia Alžbetínskeho divadla. Žiaci 8. A sa rozlúčili slovami: „Naveky najsmutnejší! Taký je ten príbeh Rómea a Júlie. Ale taká je láska!“
Najstarší žiaci druhého stupňa, deviataci,
sa naopak preniesli do budúcnosti a ocitli sa v roku 2038. Pomocou krátkej scénky, vlastne vytvorenej divadelnej hry,
predstavili v 3. dejstvách príbeh o dvoch
mladých ľuďoch pripomínajúcich Rómea
a Júliu, ktorých postihol rovnaký tragický osud. Vytvorili tak aj svoju vlastnú
knihu, ktorej dali názov Július a Romana.
Po odprezentovaní všetkých tried sa porota rozhodla udeliť prvé miesto v ročníkoch 1. - 4. triede 1. A a v ročníkoch
5. - 9. triede 8. A. Výhercom srdečne blahoželáme!
Tieto dva vyučovacie dni sa niesli v duchu myšlienky Jána Amosa Komenského:
„Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči,
lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích
myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.“
Text: Mgr. Ingrid Plošticová
Foto: archív ZŠsMŠ
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ŠKOLSKÁ JEDÁLEÒ OZNAMUJE
alebo žemľu. Väčšinou podávame pohár
mlieka a čaj.
Týmto by sme chceli uľahčiť rodičom raňajšie vstávanie, hlavne rozmýšľanie, čo
na desiatu. U nás majú každý deň inú nátierku. Snažíme sa, aby sa nátierky neopakovali dvakrát do mesiaca. A hlavne
by sme chceli zamedziť kupovanie desiaty deťmi, lebo pozostávajú z nevhodných
polotovarov.
Dúfam, že naši stravníci budú spokojní a
bude im u nás chutiť.

Milí rodičia.
Ako vedúca školskej jedálne by som
hlavne chcela veľmi poďakovať za novú
ŠJ, ktorá všetkým deťom spríjemňuje čas
strávený počas obedov.
Keďže máme teraz také pekné priestory,
bola by škoda ich nevyužiť aj v iný čas.
Preto sme od septembra zaviedli vydáva-

nie desiat aj pre žiakov základných škôl.
Deti majú možnosť v čase veľkej prestávky prísť do jedálne, kde už na nich čaká
prestretý stôl s desiatou a nápojom. Počas týždňa sa striedajú nátierky ako sú
napr. rybacie, mäsové, syrové, vajíčkové, strukovinové, zeleninové, ale aj detská výživa, alebo krupicová kaša. Nátierky natierame na rascový chlieb, celozrnný chlieb, celozrnné pečivo, biele pečivo,

Radi by sme privítali aj cudzích stravníkov, ktorí si majú možnosť objednať obed
v hodnote 2,56 € a prísť si preň, čím sa
postarajú o príjemnú a zdravú prechádzku, po ktorej im pretrávi a obed im bude
viac chutiť.
Týmto by som sa hlavne chcela poďakovať
aj našim kuchárkam za veľmi dobre odvedenú náročnú prácu v školskej jedálni.
Text a foto Barbora Sládková

KOLO, KOLO MLYNSKÉ …

E

šte sme sa poriadne nerozlúčili so
školským rokom 2016/2017, ktorý
bol pestrofarebný a veselý ako detská kresbička a už sme otvorili dvere novému školskému roku 2017/2018. Práca so Štátnym
vzdelávacím programom a pre nás upraveným Školským vzdelávacím programom – Putovanie s vodníkom, podľa ktorého sa deti vzdelávajú, bola pre nás pedagógov už o niečo jednoduchšia ako na
začiatku školského roka. Realizované výchovno-vzdelávacie aktivity boli svojou
pružnosťou a pestrosťou deťmi nielen
predškolského veku, ale aj ostatných nižších ročníkov veľmi zaujímavé a vyhľadávané. Rýchlo si ich obľúbili a chceli si
ich s radosťou opakovať. Ich záujem dozvedieť sa viac a viac nás veľmi tešil. Splnením každého ďalšieho určeného cieľa sa
deti posúvali ďalej a ďalej vo všetkých rovinách tohto štátneho dokumentu.

Jarno - letné akcie a pripravené aktivity
deti zvládli bravúrne. Začali sme jarným
upratovaním školskej záhrady a okolia materskej školy. Videli sme divadelné
predstavenie „Odvážny Janko“ a „O pyšnej princeznej“ a zúčastnili sme sa besedy so spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou.
Máj sa niesol v znamení lásky. Hneď 2.
mája sme si postavili máj, vo vstupnej
hale materskej školy. Deti spolu s pani
učiteľkami pripravili krásne vystúpenie
na Deň matiek, ktoré potešilo všetkých,

ktorí boli prítomní. Potešili sme sa aj
vzácnej návšteve, a to diecéznemu biskupovi Mons. ThDr. Tomášovi Galisovi,
PhD., ktorý sa tešil z vrúcneho privítania
detí. Mesiac lásky sme opäť ukončili tradičným zvykom, a to váľaním mája. Začiatok júna ako inak, patril deťom, ktoré si svoj Deň detí užívali naplno. Začali
sme už ráno s rôznymi súťažami a sprievodným programom v areáli školskej záhrady a priestoroch materskej školy. Deti
pokračovali poobedným programom,
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na ktorom sa podieľala naša obec Teplička nad Váhom, a celý tento deň vyvrcholil
cyklistickými pretekmi detí. V júny sme
absolvovali tieto aktivity - Psík pomocník
- navštívili nás malí veľkí kamaráti pánov
policajtov, koncoročný výlet menších detí
na hrad Budatín a výlet predškolákov do
ZOO v Bratislave. 30. jún patril rozlúčke
s našimi veľkými predškolákmi, ktorí sa
lúčili so svojimi kamarátmi, s pani učiteľkami, s triedami a priestormi materskej
školy. Spomínali na zážitky, ktoré im rozohriali srdiečka, vyčarili úsmevy na perách a rozžiarili iskričky v očkách. Rozlú-

čili sme sa s 58 predškolákmi, ktorí dnes
už sedia v prváckych laviciach. Prajeme
im veľa úspechov v školáckom živote,
veľa dobrých spolužiakov a samozrejme
výborné pani učiteľky.
Chceme vysloviť úprimné ĎAKUJEME!
Ktoré patrí všetkým tým, ktorí sa podieľali na plynulom priebehu ostatného
školského roka 2016/2017. Za ich podporu, pomoc, záujem prispieť dobrej
veci. Hoci sa náš plán vyzbierať dostatočnú finančnú sumu nenaplnil, pokračujeme ďalej. Aktuálna vyzbieraná suma za

účelom zakúpenia záhradného domčeka
do školskej záhrady je 2162,01 €.
Nový školský rok prišiel závratnou rýchlosťou. Naša materská škola privítala 150
detí. Niektorí sa s harmonogramom dňa
a priestormi materskej školy ešte stále
oboznamujú a niektorí už veľmi dobre
poznajú priebeh škôlkárskeho dňa. I keď
sme v januári tohto roku otvorili novú
triedu, je nám ľúto, ale pre niektoré detičky zostali naše dvere zatvorené, z dôvodu nedostatočnej kapacity miest.
Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať pánovi starostovi a členom
obecného zastupiteľstva za spoluprácu pri projektoch týkajúcich sa navýšenia kapacít v materskej škole. Dúfame, že
naša spolupráca bude pokračovať i naďalej a že raz bude kapacita materskej škole
postačujúca pre všetkých.
V blízkej dobe bude naša materská škola oslavovať svoje jubileum, a to 40. rokov od otvorenia materskej školy v našej
obci. K tomuto výročiu pripravujeme aj
vystúpenie detí pre Vás, všetkých občanov a rodákov Tepličky nad Váhom. Dúfame, že sa v čo najväčšom počte uvidíme
a spoločne si zaspomíname na jednotlivé
etapy života a premeny materskej školy.
Text: pedagogický kolektív materskej školy
Foto: archív MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŽOFIE BOSNIAKOVEJ
KURZ PRVEJ POMOCI

D

ňa 27.6.2017 žiaci 7. ročníka absolvovali zážitkový kurz prvej pomoci
pod vedením Červeného kríža. Žiaci získali nové poznatky o poskytovaní prvej
pomoci, vyskúšali si kardio-pulmonálnu
resuscitáciu, zastavenie krvácania, pomoci pri dusiacom sa človeku či prvú pomoc pri šoku.
Text: Mgr. Iveta Heglasíková
Foto: prva pomoc
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NAŠA PRVÁ ŠKOLA V PRÍRODE

P

rvý májový týždeň trávili žiaci 4.A
a 4.B triedy v škole v prírode. Ubytovali sme sa v hoteli Autis v Dolnom
Smokovci. Počas pobytu sme spoznávali krásy Vysokých Tatier. Hneď v prvý
deň sme sa poprechádzali okolo ešte zamrznutého Štrbského plesa. Počasie bolo
veľmi pekné, a tak hneď popoludní sme
sa vybrali na Hrebienok. Naša cesta viedla k Rainerovej chate, okolo vodopádov a vrátili sme sa poznávajúc Bilíkovu
chatu. V utorok sme si pozreli zaujímavé
múzeum TANAPU v Tatranskej Lomnici. Streda patrila návšteve Nového Smokovca, kde sme sa stíšili na svätej omši
v kostole sv. Petra a Pavla. Naši chlapci aj
miništrovali. Dni rýchlo ubiehali a už bol
štvrtok. Na tento deň sa všetci žiaci veľmi
tešili, pretože sa išlo do Aquacity Poprad.
Šanteniu nebolo konca kraja. Každý deň
prebiehalo aj vyučovanie a tiež tvorba
projektov. Jeden bol zameraný na poznávanie fauny a flóry Tatier a pri druhom
sa tvoril 3D model z miest, ktoré deti po-

čas pobytu videli. Škoda, že všetko musí
raz skončiť. Tak to bolo aj s našou školou
v prírode. V piatok sme sa pobalili, rozlúčili s príjemnými ľuďmi, ktorí sa o nás
počas pobytu starali a z Popradu sme odcestovali domov.
Text: Mgr. Anna Ponechalová
Foto: škola v prirode
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PRÁCE POÈAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Č

as prázdnin je časom oddychu pre
žiakov, ale v škole sa aj počas nich
usilovne pracuje. Hneď prvý týždeň začala prebiehať kompletná rekonštrukcia
toaliet, ktorá prispeje k ďalšiemu zlepšeniu a skvalitneniu životného prostredia. Na demolačných prácach sa veľmi
ochotne podieľali nielen zamestnanci školy, ale aj ochotní rodičia, za čo im

patrí vďaka. Poďakovanie patrí hlavne
obecnému úradu, ktorý má záujem na
modernizácii školy.

Text: Mgr. Anna Ponechalová
Foto: archív ZŠŽB

PRÁZDNINOVÝ TÝŽDEÒ V ŠKD ZŠ ŽOFIE BOSNIAKOVEJ

Z

Š Žofie Bosniakovej vyšla v ústrety
potrebe rodičov a poskytla pre deti
ŠKD možnosť navštevovať školský klub
aj počas prvého prázdninového týždňa.
Program zohľadňoval predstavy a túžby detí, ako by chceli tráviť prázdniny.
Cieľom vychovávateľky zase bolo: viesť
deti ku kritickému mysleniu pri prijímaní mediálnych obsahov a ponúknuť
alternatívu k médiám (napr. tvorivé dielne, hry s kamarátmi) ako inšpiráciu pre
ďalšie prázdninové dni. Teda zosúladiť
túžby detí so snahou ukázať im, že voľ-

né dni sa dajú prežiť kreatívne, zábavne
a pritom i zmysluplne. K naplneniu týchto cieľov aktívne prispeli aj starší žiaci
i absolventi našej školy. Myslím, že očakávania všetkých sa naplnili, o čom svedčia aj mnohé výrobky a spokojné, usmiate tváre všetkých zúčastnených.
Dúfam, že deti do ďalších prázdninových
dní odchádzali s novými inšpiráciami
a prázdniny prežijú bez nudy a kreatívne.
Text: sr. Cvetka Muzek
Foto: archív ŠKD ZŠŽB

MIMOŠKOLSKÁ ÈINNOSŤ
SLOVENSKO OFDM

V

dňoch 25.-26. 5. 2017 Centrum voľného času v Tepličke nad Váhom
zorganizovalo 9. ročník Olympijského
festivalu detí a mládeže Slovenska.
25. mája 2017 sa v telocvični a na atletickej dráhe, konali atletické disciplíny
Olympijského dňa. Behali, skákali, hádzali, prekonávali prekážky deti z Materskej školy, žiaci ZŠ s MŠ, žiaci ZŠ Žofie
Bosniakovej a hostia z družobnej oblasti Pawlowice - žiaci ZSP v Krzyżowicach.
Spolu súťažilo v duchu olympizmu 150
detí. Sprievodným programom boli obľúbené trampolínky. Deti sa tešili z medailí, ale uistili nás, že budú pokračovať i
v pravidelnom športovaní. Pohybové aktivity v rámci OFDMS sa komplexne prepájajú aj s olympijskými aktivitami, ako
sú vedomostné a umelecké súťaže, propagácia fair play, starostlivosť o životné
prostredie. Večer v Športklube sa konal
Slovenko – poľský večer. Deti tancovali,
spievali a kreslili. Spoločne sme počúvali
jazyk a piesne našich susediacich krajín.
Vo výtvarnej aktivite deti mohli dokázať,
že poznajú vlajky aj ostatných susedných
krajín. Kresbou vyjadrovali svoje pocity, slniečko bolo najčastejším motívom.

26. mája sme sa dostali turistickým
chodníkom na Chatu pod Chlebom.
Deti a učitelia z Poľska obdivovali naše
hory. V tomto období nezvyklý sneh, jarné kvietky, čerstvý vzduch, krásne výhľady na okolité hory, to všetko nadchlo nás
aj našich priateľov.
V duchu hesla OFDMS „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve” sa usi-

lujeme napĺňať posolstvo festivalu a podporovať myšlienku olympizmu. Je to pre
nás ďalšia výzva, aby sme aj v nasledujúcom ročníku oslovili naše deti, mládež,
učiteľov, trénerov a postupne v nich formovali trvalý vzťah k športu, aby vnímali pohyb ako samozrejmú súčasť života,
vďaka ktorému dokážu posúvať hranicu
osobných možností.
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TULÁÈIK – DENNÝ LETNÝ TÁBOR CENTRA VO¼NÉHO ÈASU

C

entrum voľného času v Tepličke nad Váhom zorganizovalo od
4. júla do 10. júla 2017 denný letný tábor
Tuláčik. Tábora sa celkovo zúčastnilo 42
detí. Denný tábor bol zameraný na spo-

znávanie prírodných a kultúrnych krás
okolia Žiliny, rekreáciu pri vode, oddych,
spoznávanie kamarátov, hry a zábavu.
Pri návšteve Turčianskych Teplíc, neďaleko kúpeľného parku, nás zaujal rodný
dom významného slovenského maliara
Mikuláša Galandu. Plavecký a adrenalínový zážitok pod modrou oblohou si deti
užívali v SPA&AQUAPARK. Malou prechádzkou do kúpeľného parku sme obdivovali historickú dominantu mesta, kupolovitú stavbu Modrý kúpeľ.
Na bicykli okolo Vodného diela Žilina
po cyklotrase, ktorá prechádza aj do Varína, sme spoznávali sútok riečky Varínky a Váhu, hlad a smäd sme uhasili v bufete v Mojšovej Lúčke, deti potešila trampolína a preliezky, ale najviac zaujali rybičky a kačky.

TEPLIÈIANSKA 25

V

sobotu 8. júla 2017 v areáli prevádzkovej budovy TJ Straník sa
konal 2. ročník lukostreleckého preteku Tepličianska 25. Organizátorom
bola Obec Teplička nad Váhom, Centrum voľného času Teplička nad Váhom
a LK Varín.
Lukostreleckej aktivity sa zúčastnilo 70
strelcov. Strieľali na 3D terče, ktorými sú
zvieratá v životnej veľkosti zo špeciálneho materiálu a s vyznačenými zónami zásahu (srdce). Je to vlastne simulovaný lov
lukom, pri ktorom účastníci strávili príjemné relaxačné chvíle prechádzaním
stanovíšť v prírodnom areáli v kombinácii so súťažným adrenalínom pri získavaní bodov zasahovaním terčov.
Súťažilo sa v troch divíziách, a to: olympijský luk, kladkový luk a holý luk a v kategóriách od detí do 10 rokov cez mladších žiakov, starších žiakov, kadetov, juniorov, dospelých až po seniorov.
Naše úspešné deti a mládež:
Mladšie žiačky: 3. Michaela Olbertová

Mladší žiaci: 1. Filip Mintál,
2. Lukáš Ponechal, 3. Michal Ponechal
Starší žiaci: 1. Tobias Mrázik,
Kadetky: 1. Zuzana Gulášová,
2. Ema Mintálová
Kadeti: 1. Tobias Ľupták,
2. Matej Hrošovský

STANOVÝ TÁBOR FUTBALISTOV

V

dňoch 11. - 13. 07. 2017 na futbalovom ihrisku v rámci prázdninovej činnosti, absolvovalo 25 detí Stanový
tábor futbalistov. Malí futbalisti si zlepšili svoje futbalové zručnosti, ale i vyskúšali svoju odvahu a seba obslužné schopnosti v prírodnom prostredí. V telocvični
odohrali halový turnaj skupín.
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Deti prežívali skvelý zážitok už cestou
vláčikom do Rajca. Trať prechádzala peknými scenériami Rajeckej doliny. Zaujímavá Poluvsianska skalná ihla bola terčom malých fotografov. Uličky mesta Rajec nás previedli remeselnou minulosťou
k atrakciám na termálne kúpalisko Veronika. Deti sa potešili päťdráhovej šmýkačke, malému toboganu, preliezkam
a pieskovému ihrisku.
Hoci v piatok začal deň slnečno, dážď nás
vyhnal z letných bazénov do krytej plavárne v Žiline. Aquapark AquaRelax v Dolnom Kubíne bol posledným navštíveným
miestom denného tábora Tuláčik.
Vhodné využívanie voľného času je dôležitou súčasťou zdravého spôsobu života.
Naše deti strávili týždeň prázdnin aktívne a zmysluplne.
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POBYTOVÝ TÁBOR POHOÏÁK

C

entrum voľného času Teplička nad
Váhom, v roku 2017 organizovalo už IX. ročník letného pobytového tábora. Privítali sme 41 detí, ktoré strávili
týždeň v prekrásnom, ničím nerušenom
horskom prostredí pohoria Javorníky, na
chate František – Čertov, ktorá patrí do
katastra obce Lazy pod Makytou.
Deti i pedagógovia ocenili dostatok
priestoru, kvalitné ubytovanie, výbornú stravu a ústretový personál. Pre
účastníkov bol pripravený týždeň plný
aktivít, športových hier – futbal, florbal a plážový volejbal. Deti prežili veselé chvíle v miestnom bazéne, zvládli
cestu odvahy, hľadanie pokladu i táborové hry s prírodovednými hádankami. Svoje výtvarné cítenie deti mali
možnosť prejaviť v tvorivých dielňach:
vyrábali mydielka, modelovali z hliny a prírodných materiálov, odmenou
bolo i vlastnoručne namaľované táborové tričko. Výlety a hry boli zamerané
na poznávanie krás Prírodnej rezervácie Čertov. Zdatnosť detí i vedúcich preverila pešia túra na Kohútku.

Adrenalínu si užili i v Aqulande Moravia a pekné spomienky máme i zo
ZOO Zlín, ktorá patrí k najkrajším
miestam nielen na Morave.
Skvelé prepojenie vzdelávania so športom a rozličnými zábavnými aktivita-

mi pod holým nebom prinieslo oddych
a veľa príjemných spomienok z vydareného prázdninového týždňa.
Texty: Mgr. Anna Bolčeková
Foto: archív CVČ

MATERSKÉ CENTRUM RYBIÈKA
nohých kamarátov. Veríme, že aj v ďalšom školskom roku privítame rodičov
s detičkami, stálych členov a aj nových.
Na všetkých návštevníkov čaká nový bohatý program, ktorým sa budeme snažiť
zaujať, niečo naučiť, ale hlavne sa zabaviť.
Dúfame, že sa budú u nás všetci cítiť príjemne a radi sa k nám vracať. Tešíme sa
na vás všetkých.
Text a foto: Mgr. Barbora Hreusová

V

uplynulom polroku sa Materské
centrum Rybička tešilo veľkej podpore. Pre rodičov s deťmi boli prichystané rôzne pestré činnosti, hravé dielne
či športové a pohybové aktivity. Detičky
si takouto formou osvojovali návyky pri
stolovaní, získavali zručnosti pri výrobe
zaujímavých a zábavných výtvorov z papiera, v krúžku Malý objaviteľ sa zoznamovali s rôznymi pokusmi. V pondelkovej angličtine sa naučili základy komunikácie v cudzom jazyku. V máji 2017
prišiel pozrieť centrum aj otec biskup,

Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., centrum požehnal, porozprával sa s rodičmi, pohral s detičkami. Zavŕšením polroka bol druhý ročník denného tábora
Jazierko v júli 2017. Tábor bol určený
pre deti vo veku od troch do šiestich rokov. Počas celého týždňa sa detičky zoznamovali so svetom vody, dozvedeli sa
veľa zaujímavých vecí o rybkách, kraboch, korytnačkách a iných vodných
živočíchoch. Najväčšou zaujímavosťou
tábora bola návšteva záchranárov Patrika a Helenky Sventekovcov a ich štvor-
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OBECNÁ KNIŽNICA INFORMUJE

J

e po letných prázdninách a my opäť
rekapitulujeme jarné a letné obdobie.

Koncom apríla sme sa v knižnici stretli
s najmenšími pri Večerníčku. Dozvedeli
sme sa, prečo sa naša obec volá Teplička nad Váhom a koľko má rokov. Drobci boli šikovní a vedeli pomenovať na fotkách všetky objekty, ktoré sa v našej obci
nachádzajú.
S detskou spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou sa v máji stretli žiaci zo ZŠ s MŠ,
zo ZŠ Ž. Bosniakovej a predškoláci z materskej školy. Autorka im interaktívnym
spôsobom priblížila pútavý dej jednotlivých kníh a ich hlavných hrdinov.
Prvý ročník športovo-charitatívnej akcie
verejnej cyklotour na podporu slabozrakých mal cieľ v našej obci 2. júna. Na námestí v interaktívnom stánku si mohli
okoloidúci vyskúšať, aké je ťažké vykonávať bežné činnosti iba pomocou hmatu a sluchu. Spolok Dobroděj a projekt
„Slyším, tedy čtu“ sprostredkúva knihy na
počúvanie pre starých a zrakovo postihnutých. Obecná knižnica v Tepličke nad
Váhom dostala niekoľko CD s knihami
na počúvanie. Ak nemôžete čítať, môžete počúvať..
Juraj Červenák, najlepší slovenský fantasy autor, navštívil našu obec 7. júna.
Je autorom viac ako 30 kníh, z toho niekoľkých cyklov historicko – fantazijnych

románov a detektívok. Beseda sa niesla v priateľskej atmosfére. Počúvali sme
úryvky z jeho vybraných diel. Z jeho najpredávanejšej knihy Mŕtvy na pekelnom
vrchu, má víziu vytvoriť audioknihu. Veď
už v súčasnosti sa čítajú jeho diela na staniciach Slovenského rozhlasu v relácii
Čítanie na pokračovanie.
Žiaci z III. A zo ZŠ Ž. Bosniakovej boli
privítaní v obecnej knižnici 9. júna na akcii Lentilka pre dedka Edka. S pani učiteľkou si prečítali knihu počas vyučovania, a tak sme sa mohli o nej porozprávať.
Kniha chce deťom priblížiť Alzheimerovu chorobu, ktorou dnes vo svete trpia
milióny ľudí, a to nielen tí najstarší.
Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej
zmienky sa v priestoroch obecnej knižnice vystavujú detské práce žiakov zo školského klubu ZŠ s MŠ a ZŠ Ž. Bosniakovej. Témou je OBEC OČAMI DETÍ. Vďaka detskej fantázií a chuti kresliť, vystrihovať a lepiť sa nám podarilo vyzdobiť knižnicu, ktorá dýcha 750. výročím. Na výkresoch sa nachádzajú okrem symbolov obce

aj kaštieľ, Kostol sv. Martina s farou, grófka Žofia Bosniaková, obidve školy, ihriská a okolitá príroda. Žiaci nezabudli ani
na významné osobnosti, ktoré reprezentovali našu obec nielen na Slovensku, ale
aj v zahraničí. Detský kútik obohatili zaujímavé interaktívne hry pre najmenších
s obrázkami budov v obci a jej obyvateľov. Obdiv zožal aj obraz Žofie Bosniakovej, ktorý ešte minulý rok vytvorili pani
učiteľky s deťmi z materskej školy. Poďakovanie patrí žiakom, že nám predstavili,
ako vnímajú svoje okolie a aj pani učiteľkám v školských kluboch za ich kreativitu
a ústretovosť.
V stredu, 28. júna 2017 sa uskutočnila
beseda s autorkou poézie Martou Martinskou Ujháziovou. Čitateľom ponúkla verše plné života. Prečítala aj Baladu o Žofii, v ktorej zobrazila život Žofie
Bosniakovej. Pani Ujháziová tiež predstavila tvorbu Anny Gajdošovej Škulavíkovej, autorky zbierok poézie: Mama, Život, Rodina.
V stredu 19. júla 2017 si detičky v dennom detskom tábore Jazierko mohli pozrieť encyklopédie o zvieratách a rozprávky z obecnej knižnice. Prečítali sme
si básničku Žabiatko od Ľudmily Podjavorinskej a porozprávali o živočíchoch
žijúcich vo vode.
Tešíme sa, čo prinesie nový školský rok
2017/2018.
Text: Ing. Sláva Džuňová
Foto: archív OcÚ
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PRE NAŠICH NAJMENŠÍCH SPOLUOBÈANOV

Dokresli hrabliam zuby.

Piese o jeseni
(na melódiu piesne Tam rástla krásna jedlika)

Veverika si zbiera
zásoby na zimu.
Pora jej, ktorou
cestikou by sa mala
vybra, aby nazbierala
najviac žaluov.

ší
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2. Šarkan už lieta v oblakoch,
vidí tú nádheru,
listy zo stromov padajú,
vytvoria perinu.
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Pospájaj bodky
poda ísel.
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Pripravila: Danka Vitálošová
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ROZHOVOR
ING. PAVOL GRINÈ
veľmi mladé teleso, repertoár stále napĺňame niečím novým. Okrem sakrálnych
skladieb sa venujeme aj svetskej tvorbe,
s ktorou sme sa predstavili aj počas sprievodného programu Obecných slávností
v auguste tohto roka.
Koľko členov je v speváckom telese?
Momentálne je nás 22 členov, speváci
sú rozdelení do štyroch hlasov: soprán,
alt, tenor a bas. Väčšinou prezentujeme
skladby práve v štvorhlasnom prevedení.

P

očas Obecných slávností 2017 pri
príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky našej obce preberali
v Športklube významné osobnosti z oblasti kultúry, športu, verejnej správy z rúk
p. starostu Ing. Viliama Mrázika cenu
obce a verejné uznanie. Takéto ocenenie
prevzal aj Ing. Pavol Grinč za spevácke
teleso „Zmiešaný zbor sv. Martina.“ Pri
tejto príležitosti sme sa s mladým, charizmatickým organistom a vedúcim speváckeho zboru porozprávali.
Aké sú tvoje dojmy z ocenenia?
Bolo pre mňa veľkým prekvapením, že
sme boli ocenení Verejným uznaním.
Hlavne preto, lebo fungujeme zatiaľ krátko a už si nás niekto všimol ... Avšak o to
viac si to ceníme.
Ako to všetko začalo, kedy vznikla myšlienka založiť zmiešaný zbor?
Myšlienka sa síce zrodila v mojej hlave,
ale vyrieknutá bola niekým iným. Podnet prišiel z úplne inej strany: jednak
od rodinných priateľov, ako aj od správcu farnosti. A tak sme vo februári 2016
založili spevácke teleso pod názvom
„Zmiešaný zbor sv. Martina.“ Naším prvým vystúpením bola slávnosť na nedeľu Zoslania Ducha Svätého, kde sme sa
predstavili.
Odkiaľ berieš inšpiráciu na výber
piesní?
Inšpiráciou mi zo začiatku boli party bývalého chrámového spevokolu v Tepličke
nad Váhom, avšak momentálne ich čerpám z internetu, známych, ako aj kolegov
v zbore. Vzhľadom k tomu, že sme zatiaľ
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Si rodákom z Tepličky nad Váhom, momentálne žiješ v neďalekej obci Kotrčiná Lúčka, ale každú nedeľu hrávaš na
organe v Kostole sv. Martina na svätej
omši. Kedy sa začala u teba prejavovať
láska k hudbe?
Pochádzam z hudobníckej rodiny. Počas
základnej školy som navštevoval aj ZUŠ
Ladislava Árvaya v Žiline, hlavný predmet klavír, ktorý som po 7 ročníkoch
štúdia absolvoval. Okrem hry na organ
a klavír sa amatérsky venujem aj gitare
a akordeónu.
Ako si sa dostal k hre na organ? Kto bol
tvojim vzorom?
K hre na organ som sa dostal akosi tak
prirodzene, keď som sedával v kostole vedľa môjho otca a starého otca, ktorí boli taktiež organistami v našej farnosti. Hrať som začal, keď som mal 9 rokov.
Samozrejme len príležitostne niektoré
piesne. Veľkým vzorom mi bol práve môj
otec, svedomitý a nábožný človek s veľkým srdcom, ktorému za to ďakujem.

Avšak po náhlej a zákernej ťažkej chorobe sme otca odprevadili na večný odpočinok a mne bola položená ťažká otázka
od správcu farnosti: „Budeš pokračovať
v šľapajach svojho otca, budeš hlavným
organistom farnosti?“ Dalo sa povedať
nie? ... Dovtedy som hraniu nejakú veľká váhu nepripisoval. Ale zrazu som to
začal vnímať ináč. Súkromne som začal
študovať hru na organ u Ing. Mgr. Mariána Mušku, vedúceho oddelenia cirkevnej
hudby na Žilinskom konzervatóriu. Mal
som pocit, že Teplička si zaslúži lepšieho organistu a nie amatéra ako ja. A darilo sa mi.
A darí sa ti dodnes. Okrem hudby máš
aj iné záľuby, hobby?
Moje hobby možno rozdeliť do dvoch kategórií: hudba a príroda. Mám veľmi pozitívny vzťah k prírode, veľa času venujem poľovníckej kynológii - cvičím poľovníckych psov pre použitie v praxi
a absolvujem s nimi rôzne skúšky, aby sa
dali použiť pre lov a dohľadávanie zveri.
Okrem toho mám aj chovnú stanicu na
psy s názvom Vox Caelestis. Takisto mojou veľkou záľubou je aj rybárstvo.
Ďakujeme za poskytnutie rozhovoru a prajeme ešte veľa nápadov a síl
do ďalších rokov nielen pri hre na
organ a aby ste so Zmiešaným zborom
sv. Martina prinášali balzam na dušu
počas vystúpení.
Text: Ing. Viera Majerčíková
Foto: Cyril Králik
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SPOZNÁVAJME NAŠICH RODÁKOV
ŠTEFAN POLJAK
práce v lesoch a na stavbách v Čechách
bol Štefan preradený do baní na Ostravsku, kde pracoval celý ďalší rok. 31. 12.
1953 bol prepustený do civilného života.
Začali sa roky beznádeje a čakania, sledovania a vypočúvania. Roky sa míňali,
Štefan sa zamestnal v Pozemných stavbách Žilina, kde pracoval v rôznych robotníckych funkciách, neskôr ako dispečer až do dôchodku. V roku 1962 sa oženil a založil si rodinu, mal štyri deti.

N

arodil sa 01. 07. 1925 v Tepličke
nad Váhom. Otec sa volal Ondrej,
pracoval na železnici, matka Alžbeta
sa starala o domácnosť a deti. Mal štyroch súrodencov. Detstvo prežil v Tepličke, kde navštevoval ľudovú školu. Po
vzore staršieho brata Juraja odišiel spolu s bratrancom Vojtechom ako dvanásťročný do misijného domu v Nitre.
Študoval aj v Spišskom Štiavniku. Počas štúdií sa naučil hrať na klavíri. Maturoval na gymnáziu v Nitre. Jeho snom
bolo pôsobiť v misiách vo svete. V roku
1944, keď sa blížil front, všetkých študentov poslali domov. Vrátil sa do Tepličky, kde po nociach s ostatnými občanmi zo širokého okolia musel kopať
zákopy. Prišiel máj 1945 a s ním aj koniec vojny. Cesty boli rozbité, mosty
zvalené, železnica nefungovala a tak sa
Juraj, Štefan a Vojtech vybrali pešo naspäť do Nitry, kde pokračovali v štúdiu.
Prišiel však rok 1950 a s ním „Barbarská noc“, kedy boli komunistami v akcii
„K“ zlikvidované všetky rehole v bývalom Česko-Slovensku. Všetci študenti,
pátri a profesori boli internovaní a deportovaní do kláštora v Podolínci.
Všetci boli označení ako nepriatelia štátu. Štefan tu ostal asi šesť mesiacov. Potom prišli povolávacie lístky a začala sa
čudná vojenčina v Čechách v pomocných technických práporoch (PTP). Navonok to vyzeralo na vojenčinu, no v skutočnosti to boli tábory nútených prác, cez
ktoré prešli v päťdesiatych rokoch státisíce mladých ľudí. Lacná pracovná sila nasadzovaná do baní, kameňolomov, družstiev, lesov, tovární atď. Po dvoch rokoch

V roku 1971 sa stal úradným organistom a vedúcim spevokolu sv. Martina
v Tepličke nad Váhom, nahradil tak brata Cyrila, ktorý sa odsťahoval do Žiliny.
V roku 1973 založil zmiešaný spevokol,
ktorý účinkoval nielen v Tepličke a širokom okolí, ale aj v Čechách. Spevokol
nacvičoval najskôr v kostole na chóruse. Neskôr s dovolením vdp. ThDr. Juraja
Dalloša a s pomocou spevákov bola prerobená bývalá sýpka vo farskej záhrade
na speváreň. Za zmienku stojí, že mnohých mladých ľudí v Tepličke naučil hrať
na klavíri a harmonike. Funkciu organistu vykonával do roku 2005, spolu 34 rokov, počas ktorých sa snažil nevynechať
ani jednu sv. omšu, litánie, krížové cesty,
sobáše a na poslednej ceste spevom a príhovorom odprevadil mnohých. Tu treba
pripomenúť, že s funkciou organistu mu
vypomáhal p. Stanislav Grinč a neskôr
budúci organista p. Ing. Jozef Grinč.
Štefan všemožne podporoval a pomáhal pri podpore misií vo svete. Bol čle-

nom slovenského misijného hnutia. Organizoval finančné zbierky na podporu misií. Neľahkou cestou posielal balíky trvanlivých potravín do rôznych kútov sveta, ale zvlášť do Angoly, kde dlhé
roky zúrila vojna a hlad. Tam pôsobil 27
rokov jeho brat Juraj ako misionár Spoločnosti Božieho Slova. S bratom udržiaval a viedol korešpondenciu a všemožne
mu pomáhal v jeho poslaní. Bol autorom
knihy Africký sen p. Juraja Poljaka a spoluautorom publikácie 730 rokov Tepličky nad Váhom. Nakoľko za totality nebolo možné vycestovať, po nežnej revolúcii
s veľkým zanietením organizoval autobusové pútnické zájazdy do Ríma, Lúrd,
Fatimy a i.
Rok 1989 priniesol do Československa
veľké zmeny. Vedúca úloha komunistickej strany bola zrušená a ľudia mohli znovu slobodne voliť. Potreba zmeny bola aj
v Tepličke. Vtedy s pomocou spevákov
a iných zorganizoval verejné zhromaždenie občanov Tepličky na Záhumní, kde
občania prejavili svoju vôľu osamostatnenia obce od mesta Žiliny. Stál pri zrode
politickej strany KDH v Tepličke a prvé
dve volebné obdobia bol poslancom obecného úradu. Bola mu udelená medaila „čestný občan Tepličky“. Vždy usmiaty a ochotný každému pomôcť, takého si
ho mnohí pamätajú. Zomrel 20. 09. 2013
v nemocnici na Zobore v Nitre.
Text: Štefan Poljak
Foto: archív rodiny Poljakovej
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ŠPORT V OBCI
OFK TEPLIÈKA NAD VÁHOM – ZHODNOTENIE SEZÓNY 2016/2017

P

očas uplynulej sezóny všetky družstvá reprezentovali klub a obec
so cťou. „A“ mužstvo v III. lige skončilo na 8. mieste, „B“ mužstvo do poslednej chvíle siahalo po postupe do I. triedy,
ale napokon skončilo druhé za TJ Družstevník Bitarová, iba na základe horšieho
vzájomného zápasu. „B“ mužstvo mužov
nastrieľalo vo svojej súťaži najviac gólov
a bolo odmenené Oblastným futbalovým
zväzom Žilina sadou dresov.
Dorastenci z kategórie U 19 skončili v II.
lige na peknom štvrtom mieste, z kategórie U 17 taktiež II. lige na 11. mieste.
Žiaci kategórie U 15 v III. Lige skončili
na 5. mieste a z U13 na 2. mieste.
Naše mužstvá sa zúčastnili aj na každoročnom Futbalovom turnaji Tepličiek v obci
Teplička, kde mužstvo mužov aj internacionálov skončilo na druhom mieste.
Naši internacionáli sa zúčastnili aj turnaja v družobnom Moravskom Beroune,
kde obsadili tretie miesto.
Text: Ľuboš Mrázik
Foto: archív OFK Teplička nad Váhom

Konečné umiestnenie mužstiev v sezóne 2016/2017 v jednotlivých súťažiach
Mužstvo
Z
V
R
P
Skóre
TIPOS III.liga skupina STRED
28
11
4
13
48:47
8. OFK Teplička nad Váhom
II. DOXXbet trieda dospelí
26
21
0
5
96:40
2. OFK Teplička nad Váhom B
II.liga SD U19
26
16
4
6
73:38
4. OFK Teplička nad Váhom
II.liga MD U17
26
6
6
14
46:60
11. OFK Teplička nad Váhom
III.liga SŽ U15 skupina A
26
14
2
10
74:51
5. OFK Teplička nad Váhom

B
37
63
52
24
44

BEH V PARTNERSKEJ GMINE PAWLOWICE

V

nedeľu 27. augusta 2017 sa konal v partnerskej Gmine Pawlowice 3. ročník „Bieg Pawlowicki“ – beh detí
a mládeže, beh na 5 km a štafetový beh.
Zúčastnili sa ho žiaci z CVČ Teplička nad
Váhom Jozef Zajac, Daniel Uriča a Timotej Beliančin, ktorí sa vo svojej kate-

górii v behu na 700m umiestnili medzi
prvými pretekármi. Jozef Zajac skončil
na druhom mieste.
Popoludní o 14. hodine štartovali ďalší účastníci behu na 5 km ulicamií Gminy Pawlowice. Medzi 500 účastníkmi
mala Teplička zastúpenie šiestich bežcov

– Silvia Ďungelová, Peter Ďungel, Andrej
Zvarík, Miroslav Piroha, Beáta Kasajová,
Peter Kasaj . Mnohí pretekári na trati zápasili s horúcim počasím. Občas pomohla studená sprcha z hasičskej striekačky. Po krátkom vydýchaní sa, nasledovala pre našich účastníkov z Tepličky posledná disciplína tohto podujatia - štafeta
samosprávy. Naša štafeta v zložení Silvia
Ďungelová, Beáta Kasajová, Peter Kasaj
a Andrej Zvarík sa musela vyrovnať na trati nielen s poslednými zvyškami síl, ale aj
s prudkým lejakom, ktorý sa náhle spustil v priebehu preteku. Po bežeckých súťažiach prebehlo vyhodnotenie. Na stupni víťazov sme mali zastúpenie aj my, a to
v behu na 5 km vo svojej ženskej kategórii sa Silvia Ďungelová umiestnila na treťom mieste. Organizácia celej akcie „Bieg
Pawlowicki“ bola výborná, a hlavne inšpirujúca pre nás ako možnosť usporiadania
takéhoto bežeckého podujatia v Tepličke.
Na záver môžeme konštatovať, že účasť na
tomto podujatí priniesla pre obe partnerské strany nové podnety pre rozvoj ďalšej
spolupráce aj v oblasti športu.
Text: Ing. Beáta Kasajová
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STALO SA
JÁNSKA VATRA POD STRANÍKOM

O

tom, že aj v Tepličke nad Váhom
si mladí ľudia uctievajú slovenské
zvyky a tradície svedčí aj pálenie jánskej
vatry. Už niekoľko rokov sa tepličianski
kamaráti starajú o zachovanie tejto tradície. Už niekoľko dní pred 24.júnom,
sviatkom sv. Jána, pripravujú a chystajú
všetko potrebné. Jedná sa hlavne o drevo, ktorého sa spotrebuje veľmi veľa. Do
tohtoročnej vatry použili 10 m3 dreva,
ktoré kúpili a doviezli na svoje náklady
z Terchovej. Postavili z neho 8 metrovú

vatru. Do polovice bola naplnená zrezanými kríkmi. Vatra musí byť postavená
veľmi pozorne a precízne, aby sa pri horení nerozpadla. Aj tento rok sa to podarilo a pri horení nedošlo k žiadnej nehode, lebo spálené drevo padalo dovnútra
vatry a oheň blčal až do výšky 20m.
Pri vatre sa stretlo veľa obyvateľov našej
obce a zostali až do skorého rána.
Text: Veronika Šušková
Foto: Michal Milec

SPOLKY A ZDRUŽENIA
MIESTNY SPOLOK ÈERVENÉHO KRÍŽA

Miestny spolok Èerveného kríža z roku 2015

M

esiac máj bol pre Miestny spolok
Červeného kríža významný. V našej obci prebiehala akcia Odber krvi. Zú-

častnilo sa 33 darcov, ktorým touto cestou ďakujeme za ich humánny čin, za
darovanie potrebnej tekutiny pre iný život – za krv. V mesiaci júl sme pre našich členov a darcov pripravili chutný guláš ako poďakovanie za ich skutok. Počas
Obecných slávností 2017 sme na Námestí sv. Floriána pripravili guláš, na ktorom
si pochutnali nielen návštevníci akcie.
Veľká vďaka patrí kuchárom pánovi Eugenovi Majerčíkovi a Jankovi Zajacovi za
výborne odvedenú prácu. Pre našich členov a darcov krvi je koncom septembra
naplánovaný autobusový zájazd na vinobranie do Pezinka. Tradične november býva pre náš spolok záväzný, pretože v obci sa konajú hody. Pri tejto príle-

žitosti naši kuchári uvaria chutný guláš.
S našimi základnými školami obnovujeme spoluprácu. Vznikla myšlienka o založení Mládežníckeho spolku Červeného
kríža v našej obci v spolupráci s Územným spolkom zo Žiliny. Už teraz sa tešíme na prvé ohlasy.

Touto cestou chceme poďakovať
všetkým, ktorí nám zadovážili nové košieľky, zásterky pre ženy. Ďakujeme obecnému úradu, kde vypracovali žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK na
nákup krojových čižiem pre našich členov. Je to pre nás veľký prínos, aby sme
dôstojne reprezentovali našu obec nielen
doma, ale aj v iných krajoch.

Ďakujeme za spoluprácu Klubu dôchodcov, Domovu pokoja Žofie Bosniakovej,
Miestnemu klubu zdravotne postihnutých a Dobrovoľnému hasičskému zboru
v našej obci.

Veľká vďaka patrí Obecného úradu
v Tepličke nad Váhom za finančný príspevok. Poďakovanie takisto prináleží za
spoluprácu aj Dobrovoľnému hasičskému zboru, Klubu dôchodcov a Miestnemu klubu zdravotne postihnutých.
Text: Ľudmila Gulášová
Foto: archív MsČK

FS STRANÍK

F

S Straník sa môže pochváliť svojou
23- ročnou pôsobnosťou vo svojej
kultúrnej činnosti v našej obci. V kolektíve je osem žien a traja muži.
Náš repertoár je veľmi bohatý. Od začiatku roka sme mali „nabitý“ program. Začínali sme vystúpeniami na výročných
schôdzach Miestneho klubu Červeného
kríža, Klubu dôchodcov, Miestneho klubu zdravotne postihnutých. Trochu veselosti sa nám podarilo priniesť aj našim starším občanom v Domove pokoja
Žofie Bosniakovej. Pri príležitosti životného jubilea vdp. Mgr. Pavla Špitu sme
mu zablahoželali svojimi piesňami. Zúčastňujeme sa pri významných kresťanských sviatkoch, slávnostných príležitostiach nielen v našej obci, ale aj v okolitých dedinách.

Text: Ľudmila Gulášová
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková
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KLUB DÔCHODCOV PRI OcÚ V TEPLIÈKE NAD VÁHOM

Z

ačiatok nového roka dôchodcovia privítali na spoločnom posedení
v obecnom dome, vypracovali plán práce a návrhy na voľbu nového výboru KD.
Činnosť klubu pokračovala prednáškami, prvou bola prednáška RNDr. Miroslava Znášika na tému Slnko a slnečná energia. Prednáška bola pozvánkou na návštevu Krajskej hvezdárne v Žiline na Malom
Diele pri Vojenskom cintoríne. Dôchodcovia sa vybrali na jeho návštevu 8. marca
vo večerných hodinách. Pozorovali Venušu cez malý ďalekohľad a Mesiac cez veľký
ďalekohľad. Oboznámili sa so súhvezdiami a pozorovali svetelný smog v Žiline.
Vo februári 2017 sa seniori stretli s fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Gáborovou,
ktorá hovorila o chrbtici a chorobách
chrbtice. Upozornila, prečo je nutné sa
hýbať, prečo cvičiť, aby sa naše svalstvo
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neskracovalo a nestuhlo. Praktickou časťou prednášky bol nácvik dýchania, ukázala ako máme správne sedieť, ako cvičiť
pri bolestiach krížov. Milo ju prekvapilo,
keď zistila, že naše ženy pravidelne cvičia pilates pod vedením pani prednostky
Obecného úradu v Tepličke nad Váhom.
Na výročnej členskej schôdzi 1. marca
2017 bol zvolený nový výbor KD v staronovom šate.
V apríli dôchodcovia trénovali svoju pamäť, spolu s Mgr. Ľudmilou Maitnerovou.
Mozog potrebuje odpočinok, pozitívne
myslenie, teda nemáme sa mračiť, treba
vystrieť chrbát a na tvári vykúzliť úsmev.
Najlepšou činnosťou je učenie. Nestačí len
zdravý životný štýl. A preto sa seniori vybrali na výlet Beckov – Trenčín. Navštívili
hrad, ale aj Kúriu Ambrovec. A záver výletu tvorila výstava – Záhradkár v Trenčí-

ne a v júni navštívili juhovýchodnú Moravu – zámok Milotice a Petrov.
Deň matiek spojili s oslavou 20. výročia
založenia KD. Teplické sláviky a Babky Šikulky spríjemnili slávnostnú atmosféru.
Jún bol plný besied so spisovateľmi. Dôchodcovia sa stretli so spisovateľom Jurajom Červenákom a koncom mesiaca
s autorkou poézie Martou Ujháziovou.
Po cvičení mozgu a čitateľských aktivitách sa vrhli opäť na oddych. Stretli sa na
posedení pri guláši.
Júl a august boli prípravou na výstavu
ručných prác počas Obecných slávnosti
Tepličky nad Váhom. Staré pracovné nástroje, časti starého nábytku, krásne výšivky, čipky a háčkované práce spríjemnili priestor bývalého domu Mihálikovcov. Oživením boli aj konkrétne ukážky remesiel. Magdaléna Šeligová zdobila
perníky, vystavovala maľované sklo. Mária Hnidková paličkovala, Stanka Trnovcová šila náhrdelníky a Peter Martinkovič sa pochválil šperkami z parožia. Do
ríše zvierat sme sa dostali prostredníctvom vypreparovaných lesných zvierat,
ktoré nám zapožičal Štefan Mrázik. Výstavu inštalovala Stanka Trnovcová, za čo
jej patrí poďakovanie. Poďakovanie patrí aj všetkých členom KD, OcÚ, Štefanovi Milovi, Ľubomírovi Majerčíkovi, Jurajovi Poljakovi, ktorí prispeli svojou ochotou pomôcť.
Činnosť KD pokračuje však ďalej. Máme
pred sebou výlet, rekreácie, prednášky
a besedy. Pri týchto aktivitách si uvedomujeme, ako čas rýchlo plynie. Každú minútu z neho chceme využiť zmysluplne.
Text: Mgr. Kamila Dubovická
Foto: Archív KD
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ÚNIA ŽIEN V TEPLIÈKE NAD VÁHOM

Č

lenky Únie žien nepoľavili vo svojej
činnosti ani počas horúcich dní letného obdobia. V júni sme sa v spolupráci
s Obecným úradom brigádnicky zúčastnili a prevzali starostlivosť o kvetinové
záhony v našej obci. Okrem vyplevania
buriny bola na kvetinových záhonoch
a okrasných stromčekoch vysypaná kôra.
V júli 22 členiek absolvovalo týždenný pobyt v kúpeľoch Piešťany v hoteli
„Harmonia“. Okrem kúpania v bazénoch
s termálnou vovdou sme využili ponúkané rôzne procedúry, rehabilitačné centrá.
Večery plné smiechu a zábavy sme trávili pri hudbe a tanci do neskorých hodín.
V auguste sme sa aktívne zúčastnili na
Obecných slávnostiach 750. výročia prvej písomnej zmienky o Tepličke nad Váhom, ktoré sa konali s bohatým a hodnotným programom. Každý sa mohol
kultúrne, duševne i fyzicky vyžiť podľa svojich predstáv. Vďaka patrí obecnému úradu ako i tvorcom a poriadateľom
tohto projektu.
Koncom augusta sme sa stretli s deťmi
a ženami Únie žien z Varína, Rajeckých
Teplíc, Lietavy, Stráňav a Žiliny pri guláši na ihrisku. Cieľom akcie okrem gulášu bolo prežiť športové popoludnie s deťmi a vnúčatami. Súťažili nielen deti, ale aj
dospelí. Výhercovia boli odmenení rôznymi vecnými cenami.

V septembri máme plánovaný zájazd do
Moravského krasu, kde navštívime jaskyňu Macocha, pútnické miesto Křtiny, kde
sa nachádza kostol sv. Cyrila a Metoda,
v ktorom za svojho života údajne pôsobili; zvonkohru, ktorá má 27 zvonov. Na
ceste späť navštívime zámok Lysice.
V novembri sa zúčastníme kultúrneho
podujatia v Prahe na muzikály „Čas ruží“.
Okrem kultúrneho vyžitia si prezrieme aj
kultúrne a historické pamiatky mesta Pra-

hy. Najväčšou životnou silou je vďačnosť,
preto na záver ďakujem všetkým členom
výboru za kreativitu, zodpovednosť a plnenie plánovaných úloh o čom svedčí aj
rasť našej ZO ÚŽ. Naša činnosť počas celého roka zvýrazňuje ochotu a súdržnosť
pracovať nielen v prospech seba, ale aj
v prospech obce.
Text: Janka Kolenčíková,
Foto: archív klubu

MIESTNY KLUB ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

D

ňa 22. apríla 2017 sa uskutočnila
výročná členská schôdza Miestneho klubu zdravotne postihnutých. Správu, činnosti a hlavné úlohy organizácie
predniesla predsedníčka Helena Ďungelová. Schôdza sa uskutočnila v priestoroch Športklubu, kde boli pozvaní zástupca starostu obecného úradu Ľuboš
Mrázik a predsedovia miestnych klubov
a organizácii.

Prednášková činnosť bola zameraná na
zákon o sociálnych službách, prehľad
rôznych výhod a zliav pre hendikepovaných ľudí, napr. preukaz osoby ŤZP, parkovací preukaz, odkázanosť na pomoc
druhých, limity na lieky, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, dane, poplatky, koncesie, cestovné
a podobne. Viac ako 80% v MK zdravotne postihnutých sú držiteľmi preukazu
ŤZP, preto najviac pracujeme v tejto oblasti, ako im byť nápomocní a ako majú
čerpať svoju sociálnu starostlivosť.
Počas výročnej členskej schôdze nám
svojou hudbou spestril program Folklórny súbor Straník. V rámci tejto schôdze
boli odmenení jubilanti nášho klubu (20
členov).
Miestny klub zdravotne postihnutých sa
zúčastňuje kultúrnych a spoločenských
akcií v obci i mimo. Spolupracuje s organizáciami v našej obci. Našimi spoločnými
akciami sú rôzne výlety, výstavy, návštevy
divadla, zber liečivých rastlín, rekondičné

pobyty, či návštevy termálnych kúpalísk.
V roku 2016 sme viackrát navštívili Vysoké
Tatry, rekondičné 6-dňové pobyty v Turčianskych Tepliciach, Trenčianskych Tepliciach a 8-dňový pobyt pri mori v Taliansku. Dňa 3.septembra 2016 sme usporiadali autobusový zájazd do Banskej Štiavnice
na Hubertove slávnosti. Na spiatočnej ceste sme sa vykúpali v Kováčovej.
Chcem sa poďakovať starostovi obce
a obecnému zastupiteľstvu, ktorí nám
schvaľujú financie na podporu, rozvoj a činnosť organizácie. Ďakujem jednotlivcom, ktorí podporujú náš Miestny klub zdravotne postihnutých, ktorí
prispeli do tomboly.
Vďaka patrí celému výboru a všetkým
členom klubu za aktívnu účasť na činnostiach Miestneho klubu zdravotne postihnutých.
Text: Helena Ďungelová,
Foto: archív MS ZP
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BABKY ŠIKULKY
Ďakujeme všetkým, ktorí nám poďakovali po vystúpeniach v ich zariadeniach
a na akciách. Veľmi si to vážime.
Ďakujeme za poskytnuté priestory na
naše cvičenie. Ďakujeme za pohostenie
po vystúpení. Veľké ďakujem patrí pánovi starostovi Viliamovi Mrázikovi za
to, že nie sme len Babky šikulky, ale pekné Babky šikulky a za to, že si našu prácu vážite.
My si vážime vašu práci i všetkých ľudí,
ktorí sa podieľali na dôstojnom priebehu Obecných slávnosti v Tepličke nad
Váhom pri príležitosti 750. výročia prvej
písomnej zmienky. Za taký široký záber
činnosti treba len klobúk zložiť a hlboko
sa ukloniť.

P

redstavujem Vám našu country tanečnú skupinu „Babky šikulky“.

Jedného pekného večera, keď sme sa zabávali a videli sme vystúpenie jednej country tanečnej skupiny, povedala som
„Ale veď toto zvládneme i my.“ Našťastie
som mala okolo seba spriaznené duše,
ktoré s dávkou váhania a opatrnosti súhlasili. Hneď na druhý deň sme si dohodli stretnutie s učiteľkou country tanca, no a v marci 2015 sme začali trénovať.
V auguste 2015 sme prvýkrát vystúpili
na Obecných slávnostiach v našej obci,
druhýkrát to bolo v roku 2016 a tretíkrát
20.8.2017. Povzbudené kladnými ohlasmi sem sa snažili poctivo pokračovať ďalej. Ďakujeme i za kritiku, lebo i tá nás
posúva dopredu. Odpozorovaním nových krokov z internetu a ich nacvičovaním, naše šikulky ďalšej učia ostatné
dievčatá nové choreografie. Nemyslite
si, nie je to ľahké! Po jeden a pol hodinke tréningu môžu ísť na súťaž miss mokré tričko. Na začiatku tréningu si povie-

me „Tu ma bolí, tu ma pichá, tu ma niečo
bantuje.“ Zoberieme si kostihoj a kolienka si natrieme. Sem-tam si vtip povieme
a výbuch smiechu zaznie. Keď z tréningu
odchádzame, puberťáčky v sebe máme.

Za všetky Babky šikulky
Milka Ponechalová
Foto: archív Babky šikulky
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