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Príhovor starostu

Aj zdanlivo malé kroky majú svoj
význam. Stačí každodenná krátka prechádzka alebo jazda na bicykli či kolobežke. Každá pohybová aktivita je
prospešná nielen pre naše zdravie, ale
i pre životné prostredie. Nechajme autá
doma, nevozme svoje deti až pred bránu
školy. Zachováme tak bezpečný priestor
v okolí školského areálu a zároveň sa
zbavíme ranného stresu a podráždenosti z nedostatku parkovacieho miesta
pred školou a škôlkou. Aktívnym pohybom a pokojným prístupom k životu dávame navyše našim deťom dobrý
príklad, ako sa správať k sebe i k svojmu
okoliu.

Milí spoluobčania,
aj vy máte pocit, že rok 2020 plynie inak
ako tie predošlé? Dôvodom je predovšetkým aktuálna situácia v súvislosti
s pandémiou ochorenia Covid-19.
V uplynulých mesiacoch ste sa správali veľmi zodpovedne, za čo vám všetkým
ešte raz ďakujem. Naša obec doteraz neeviduje pozitívne testovaných občanov.
Možno aj to je dôvod, prečo sme čoraz
menej opatrní a veľakrát aktuálnu situáciu zľahčujeme. Hoci sa nepáči nám dospelým ani našim deťom, že musíme na
určitých miestach nosiť rúška, nič iné
nám nezostáva. Je to opatrenie dostupné
pre všetkých, prostredníctvom ktorého
môžeme pred nákazou chrániť seba aj
svoje okolie. Keď sa budeme všetci správať zodpovedne, verím, že zachováme
úžasný nulový počet nakazených v našej
obci čo najdlhšie.
V každom prípade však musíme rátať aj
s tým, že nastane opačná situácia a pozitívne testovaní občania sa v obci vyskytnú. Môže sa tak stať aj napriek všetkým
opatreniam. Vírusom sa nakazíme a ani
nebudeme vedieť, ako a kde sa to stalo. Hoci možno infikovaniu nezabránime, ale už teraz môžeme robiť všetko pre
to, aby sme ochorenie čo najľahšie prekonali. Viac ako kedykoľvek v minulosti je potrebné dbať na zdravý životný štýl

2

Práve s tým súvisí aj naše úsilie o podporu a vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj nemotorovej dopravy,
pre ktorú má Teplička nad Váhom výborné predpoklady. V okolí škôl sme
pred začiatkom nového školského roku
vybudovali ďalšie stojany pre bezpečné
odloženie bicyklov. Okrem toho sme sa
rozhodli zapojiť do Európskeho týždňa
mobility, ktorý sa koná s cieľom, aby občania samospráv uprednostňovali pred
jazdou motorovým vozidlom chôdzu,
jazdu na bicykli či kolobežke, alebo využívali hromadnú dopravu. Cieľ svojej
cesty tak môžu často dosiahnuť za nižšie
náklady, znížia riziko dopravnej nehody
a, samozrejme, prispejú k ochrane životného prostredia.
V Obecných novinách, ktoré práve držíte v rukách, sa dočítate aj o cyklotrase medzi Tepličkou nad Váhom a Nededzou. Je súčasťou projektu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra, ktorého výsledkom bude cyklomagistrála s cieľom až v Terchovej. Už v lete
ste mali možnosť vyskúšať jej časť medzi
Tepličkou nad Váhom a Nededzou, ktorá je aj osvetlená, takže jazdu na bicykli
či kolieskových korčuliach si môžete vychutnať aj po zotmení.
Milí spoluobčania, želám vám pohodu
pri čítaní Obecných novín a počas nadchádzajúcich jesenných dní pevné zdravie. Našim školákom zas úspešný a zdravý školský rok 2020/2021 bez neplánovaných prázdnin☺.
Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

ÏALEJ SA DOÈÍTATE
Obecný úrad a pošta
v novom šate
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Úprava poplatkov
za komunálny odpad

5

Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov
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Slávnosti Matky Božej
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Kaštieľ s novou medenou vežou
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Jesenný beh

ženy

a príjem vitamínov, aby sme podporili
svoj imunitný systém.

obcí Nededza a TepliÏka nad Váhom 2020

I VIII. roÏník

11. 10. 2020
štart o 14:00 hod.
Traņ: z TepliĐky z námestia smer Nededza v dĮžke 4 km
po novej cyklodráhe
Štartovné: DievĐatá z Nededze a TepliĐky – 1€ a dievĐatá z okolia – 2 €
Prihlasovanie na tel. Đísle
0903 496 588 – Barbora Hreusová
alebo 0903 565 474 – Silvia Àungelová
cez facebook, alebo 30 min. pred štartom.
ZaĐíname kategóriou pre deti. Každá si odnesie darĐek.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY
16. – 22. september 2020

NAJBLIŽŠIE
PRIPRAVOVANÉ
AKCIE V OBCI
Vzhľadom na situáciu vývoja COVID 19 sa môžu
termíny akcií posunúť alebo zrušiť.

16.-22.9.

Európsky týždeň mobility

11.10.

Jesenný beh žien

4.12.

Stretnutie so sv. Mikulášom

26.12.

Vianočný koncert

Obecný úrad informuje

OBECNÝ ÚRAD A POŠTA V NOVOM ŠATE
Nová dvojpodlažná budova obecného
úradu postavená v modernom architektonickom stvárnení bola otvorená v stredu 24. júna 2020. Je prepojená s existujúcou budovou obecného
úradu, ktorá bola postavená v 20. rokoch minulého storočia ako rodinný
dom. Objekt prešiel niekoľkými stavebnými úpravami a postupne sa menil
aj účel jeho využitia. Zámer vybudovať moderné priestory na prízemí novej budovy pre prevádzku Slovenskej
pošty súvisí so schváleným projektom zo zdrojov EÚ na rozšírenie kapacít materskej školy o ďalšie triedy
v terajšom objekte pošty.

S

lávnostné otvorenie sa uskutočnilo za prítomnosti starostu obce
Viliama Mrázika, dekana farnosti, zástupcov pošty a dodávateľa stavby, projektantov, poslancov miestnej samosprávy, zástupcov školských zariadení a širokej verejnosti. Pred samotným aktom
otvorenia boli priestory budovy sprístupnené verejnosti. Starosta obce vo svojom
príhovore vyzdvihol význam a využitie
tejto výnimočnej architektonickej stavby.
Prednostka obecného úradu Beáta Kasajová zosumarizovala údaje o financovaní stavby, termínoch výstavby, realizátoroch projektovej dokumentácie a stavby.
Otvorenie obecného úradu a pošty bolo
sprevádzané aj požehnaním budovy dekanom farnosti Teplička nad Váhom vdp.
Pavlom Špitom. Slávnostný akt bol ukončený prestrihnutím pásky.

Slávnostné prestrihnutie pásky pri otvorení novovybudovaných priestorov obecného úradu a pošty
(zľava miestny dekan farnosti vdp. Pavol Špita, vedúca pošty Mária Krajíčková, starosta obce Viliam
Mrázik, konateľ spoločnosti LUMA Vladimír Bačinský)

Otvorenie obecného úradu
a pošty bolo sprevádzané aj
požehnaním budovy dekanom
farnosti Teplička nad Váhom
vdp. Pavlom Špitom.
Od 1. júla 2020 prevádzka pošty funguje
už v nových priestoroch.
Stavbu financovala obec z vlastného rozpočtu v celkovej výške 870 000 eur. Stavbu podľa projektu architektky Andrey
Klenovičovej realizovala spoločnosť
LUMA. Výstavba začala v marci 2019,
ukončenie bolo v apríli 2020.

Bankomat umiestnený na bočnej strane
novovybudovanej pošty a obecného úradu
(Nám. sv. Floriána)
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Obecný úrad informuje

Z TEPLIČKY NAD VÁHOM AŽ DO TERCHOVEJ
Na slávnostnom otvorení starostovia obcí
(Teplička nad Váhom, Nededza, Gbeľany,
Varín, Krasňany, Stráža, Lysica, Belá, Terchová)
priviazali svoje stuhy do jednej.

V stredu 17. júna 2020 bola v katastri
obce Teplička nad Váhom slávnostne
začatá výstavba cyklomagistrály Terchovská dolina. Jej cieľom je vybudovať cyklotrasu pre milovníkov cyklistiky vrátane doplnkovej infraštruktúry
z obce Teplička nad Váhom až do Terchovskej doliny.

N

a slávnostnom začatí výstavby nechýbali starostovia obcí, ktorí spolu priviazali svoje stuhy do jednej. Po plánovanom termíne dokončenia cyklomagistrály ju v roku 2022 spoločne prestrihnú. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj
riaditeľ automobilky Kia Motors Slovakia Kyong-Jae Lee a primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. Cyklomagistrála Terchovská dolina bude mať viac ako 23 kilometrov nového cyklochodníka.

Trasa bude prechádzať a zároveň spájať deväť katastrálnych
území: Teplička nad Váhom,
Nededza, Gbeľany, Varín, Krasňany, Stráža, Lysica, Belá a Terchová.
V hlavnej vetve od Vodného diela Žilina
cez Varín bude kopírovať rieku Varínka až
do Terchovej. „V rámci tohto úseku sa stavia desať veľkých mostov s rozpätím 30 až 55
metrov a šesť lávok v dĺžke 10 až 40 metrov.
Mosty sú z drevených lepených nosníkov,
deväť mostov je zastrešených. Sú navrhnuté
s prvkami tradičnej miestnej ľudovej architektúry a tak, aby architektúrou zapadli do
prostredia krajiny,“ vysvetlil člen predstavenstva OOCR Malá Fatra Peter Chrapčiak.

Cyklotrasa prechádza popri oplotení
továrne kórejskej automobilky KIA.

Výstavbu realizuje Oblastná organizácia
cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR),
ktorá patrí pod mesto Žilina, vďaka eurofondom z Integrovaného regionálneho operačného programu v celkovej výške 6,3 mil. eur. Partnerom projektu je aj
Nadácia Kia Motors Slovakia s čiastkou
vyše 314-tisíc eur do ukončenia projektu
v roku 2022. Cyklotrasa bude prechádzať
práve popri oplotení továrne kórejskej
automobilky. OOCR Malá Fatra vynaložila od roku 2014 na projekt finančné
prostriedky vo výške 350-tisíc eur, 80 %
z nich financovalo mesto Žilina.

Projekt cyklomagistrály Terchovská dolina svojou dĺžkou a výškou investície sa radí
k jednému z najnáročnejších
projektov cyklotrás na Slovensku, ktoré sú aktuálne vo výstavbe.
Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu cyklistiky prostredníctvom inštalácie nabíjacích
staníc na elektrobicykle, ktoré budú mať
stanovište v katastri každej obce. Dobudovaním cyklotrasy by mala cyklomagistrála
odbremeniť frekventovanú cestu medzi Žilinou a Terchovou od nebezpečného stretu
cyklistov s motorovými vozidlami.
Zdroj a foto: www.teraz.sk,
www.zilinak.sk, myzilina.sme.sk
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Obecný úrad informuje

ZMENY V ZÁKONE O ODPADOCH A ICH DOSAH NA ÚPRAVU
POPLATKOV ZA KOMUNÁLNE ODPADY
Minulý rok väčšina miestnych samospráv na Slovensku riešila otázku zvýšenia poplatkov za komunálne odpady.

M

iestny poplatok sa platí za činnosti
nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na
ktorý sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady presahujúce výšku obvyklých
nákladov. Do poplatku sú zahrnuté aj náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.
Od 1. 1. 2019 je v platnosti nový zákon
o poplatkoch za uloženie odpadu na
skládke. Má motivovať ľudí, aby zodpovednejšie triedili a vytvárali menej odpadu, ktorý skončí na skládkach. Tento zákon určuje výšku poplatku, ktorý zaplatí
obec za uloženie komunálneho odpadu
na skládku.
Pokiaľ neviete, čo patrí do konkrétnej nádoby, môžete si pozrieť aj informácie na
webovej stránke obce v sekcii Triedime

odpad – „Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“. Je to podrobný návod, ako
správne triediť. Informácie sa snažíme prinášať aj zverejňovaním na informačnej tabuli a v Obecných novinách. Zamestnanci obce kontrolujú niekoľkokrát do týždňa
stojiská s triedeným zberom. Musia odpad
dotrieďovať po nezodpovedných obyvateľoch, zmenšovať objem stláčaním papierových krabíc, nápojových kartónov, plastových fliaš a premiestňovať odpad do menej
naplnených kontajnerov. Ak je kontajner
už plný, nevytvárajte odpad na zemi v jeho
blízkosti. Odpad zaneste na ďalšie stojisko.

Ceny z roka na rok budú rásť pre
všetkých v zmysle tohto zákona.
Ak budeme triediť viac, budú
sa poplatky dvíhať pomalšie. Je
však potrebné dôkladné triedenie, pretože je zo zákona určená prípustná miera znečistenia
oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu. Táto miera znečistenia sa každým rokom
znižuje. Je teda nutné osvojiť si
zásady triedenia.

Za rok 2019 dosiahla obec 66,16 % úroveň vytriedenia komunálneho odpadu.
Tento vysoký podiel sa prejavil aj činnosťou firmy Zberné Teplička s.r.o., ktorá má
prevádzku na území našej obce a množstvo odovzdaného odpadu (hlavne kovov
od obyvateľov obce) sa počíta do štatistiky obce.
Z celkového množstva odpadu putovalo na skládku viac ako 770 ton a za každú
tonu uhradila obec 7 eur. Ak by bola úroveň vytriedenia aj tento rok nad 60 %, poplatok za skládkovanie sa dvíha na 11 eur
za 1 tonu zo zákona. Je to už o 3 eurá viac
ako teraz. Výška zákonného poplatku sa
odvíja od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, ktorú obec dosiahla počas
predchádzajúceho roka.
Ďalšou nákladovou zložkou je zber, preprava a zneškodňovanie odpadu. Uhrádza sa zberovej spoločnosti a v súčasnosti je vo výške 85,14 eura za jednu tonu.
V obci sa uskutočňuje aj zber biologicky rozložiteľného odpadu z parkov a zo
záhrad. Náklady na činnosť nakladania
s týmto odpadom sú započítavané tiež
do poplatku.

KOMPOSTÉR – POMOCNÍK V ZÁHRADE

O

bec bola úspešná pri získaní nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR
z Operačného programu Kvalita životného prostredia na nákup kompostérov.
Plastové kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad boli prerozdelené bezodplatne do každej domácnosti v počte
1 kus, kde poverená osoba svojím podpisom prevzala a potvrdila protokol o odovzdaní a prevzatí.
Systém nakladania s odpadmi v obci
a podrobný návod o triedení, ako aj prijaté všeobecne záväzné nariadenia sú
zverejnené na webovej stránke obce.
https://www.teplickanadvahom.sk/obcan/
komunalny-odpad-a-triedeny-odpad-1/
https://www.teplickanadvahom.sk/obcan/vseobecne-zavazne-nariadenia/.
Od 1. 1. 2021 je obec zo zákona povinná zaviesť a zabezpečovať zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
z domácností. Táto zmena bude mať dosah na zvýšenie nákladov za odvoz odpadov. Zvýšia sa vstupné náklady na nádoby,

zber a zvoz kuchynského odpadu. Takýto zber si vyžaduje aj náročnú logistiku.
Pri vývoze 1x týždenne dosiahneme sumu
nákladov niekoľko desiatok eur za rok pre
každú domácnosť, a to mimo zmesového
komunálneho odpadu. Obec teda musí do
januára vyriešiť tento problém, akým spôsobom zabezpečí zber biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne v prípade, ak
by nepreukázala, že 100 % domácností
kompostuje vlastný odpad.
Ďalšou dôležitou zmenou zákona o odpadoch od 1. 1. 2021 je zákaz skládkovania neupraveného odpadu. Znamená to, že zmesový komunálny odpad sa
nebude môcť uložiť na skládku hneď, ale
až po upravení, resp. dotriedení. Skládka odpadov musí mať vybudované zariadenie na úpravu odpadov. Takáto zmena
spôsobí zberovej spoločnosti zvýšené náklady na zber a ukladanie odpadov, ktoré
sa prejavia vo fakturácii pre obec. Tento
zvýšený náklad bude potrebné tiež premietnuť do miestneho poplatku za komunálny odpad.

Plastový kompostér ako pomocník v záhrade
bezodplatne pridelený do každej domácnosti.

Učme sa predchádzať vzniku odpadu už pri nakupovaní,
a teda kupovať to, čo naozaj
potrebujeme a koľko spotrebujeme.
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Obecný úrad informuje

KUCHYNSKÝ OLEJ NEPATRÍ DO KANALIZÁCIE
Rastlinný olej, ktorý sa bežne používa pri varení, je vo vode nerozpustný
a vytvára v nej vrstvy, ktorých sa len
ťažko zbavuje. Jeden liter prepáleného kuchynského oleja znečistí milión
litrov vody a, navyše, upcháva kanalizačné potrubie.

Plastové lieviky na zber použitého kuchynského oleja si vyzdvihnete na obecnom úrade
v kancelárii č. 1.

S

poločnosť LADISCO s.r.o. spolupracuje s našou obcou pri zbere opotrebovaného kuchynského oleja. Spomínaná spoločnosť nám dodala zadarmo
plastové lieviky.

Jednoduchý zber
opotrebovaného
kuchynského oleja

Systém zberu opotrebovaného
oleja je veľmi jednoduchý:
• Lievik naskrutkujete na čistú PET fľašu.
• Opotrebovaný
kuchynský
olej, masť alebo tuk nalejete do PET fľaše.
• Naplnenú PET fľašu pevne
uzatvoríte a prinesiete pred
garážové dvere obecného
domu.
Všetkých občanov žiadame,
aby boli disciplinovaní a pevne
uzatvárali PET fľaše.
Foto: www.ladisco.sk

NEBOJTE SA SČÍTANIA, POMÔŽE VÁM
Sčítanie obyvateľov sa realizuje na
celom svete. Výsledky sčítania veľmi
výrazne pomôžu aj našej obci. Získajú sa tak cenné informácie, ktoré budú
dostupné širokej verejnosti a úradom.

S

čítanie domov a bytov prebieha od
1. júna 2020 do 12. februára 2021,
čo predstavuje 255 dní. Toto sčítanie bude
iné, vykoná ho po prvýkrát v histórii obec,
bez účasti občanov. Predmetom sčítania
sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to,
či sú obývané alebo neobývané. Uskutoční sa výlučne elektronickou formou. Sčítanie budú vykonávať v zastúpení obce poverené osoby – zamestnanci obecného úradu (Daša Slotová, Veronika Šušková, Jana
Lazarová). Použijú sa poskytnuté štatistické údaje z roku 2011, prípadne 2001,

s ktorými obec disponuje. Výsledkom bude
databáza sčítaných domov a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a domoch, ktoré po
ďalšom spracovaní vytvoria základnú bázu
údajov o domoch a základnú bázu údajov o bytoch, priamo integrované na údaje o obyvateľoch a domácnostiach.
Obec v zastúpení poverenými osobami
môže obyvateľa požiadať o spoluprácu,
napr. pri starých domoch, keďže niektoré
údaje sa nedajú dohľadať, ale občan nie je
povinný údaje poskytnúť.

Nový koncept sčítania je založený na vyššej kvalite údajov,
ktoré obec získa a zníži sa záťaž na obyvateľov.

Doba sčítania obyvateľov sa uskutoční od 15. februára do 31. marca 2021.
Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť
kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa prvýkrát sčíta výlučne sám, na kontaktom
mieste alebo s asistovanou službou. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho
formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa
obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,
ktorý má na území Slovenskej republiky
obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý
na právne úkony, má povinnosť vyplniť
sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

PRIBUDLI KOŠE NA PSIE EXKREMENTY

Z

ačiatkom septembra prevádzkoví
pracovníci obce osadili desať plastových košov na zber psích exkrementov na vybrané verejné priestranstvá a do
parkov:
• ulica Na Španicu (križovatka ulíc Jozefa Kostelného a Na Španicu),
• Na Prosnisko – pri ústí potoka Dedinský potok,
• Záhradkárska ulica (križovatka s ulicou A. Hlinku),
• Nám. M. R. Štefánika – na začiatku
križovatky ulice A. Hlinku,
• Na Záhumní – pri prečerpávacej stanici pri ihrisku,
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• Nám. sv. Floriána – na rohu parku
pred obecným domom,
• Školská ulica – na križovatke ulíc
Ž. Bosniakovej a Školskej,
• Školská ulica – začiatok chodníka za
futbalovým ihriskom,
• Bystrina,
• Na Rybník – v križovatke na konci ulice smerom na tréningové ihrisko.
Psie exkrementy sa nepovažujú za nebezpečný odpad, a preto ich môžeme vyhadzovať aj do zberných nádob na bežný
komunálny odpad. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa

vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Ku každému košu je namontovaný zásobník na vrecká na psie exkrementy. Dúfame, že sa koše neminú účinkom
a budú sa využívať na tento účel.

Zo života obce

ČISTEJŠIA DOPRAVA PRE VŠETKÝCH
Naša obec sa v tomto roku zapojí do celoslovenskej kampane Európsky týždeň mobility (ETM) zameranej
na podporu a propagáciu udržateľnej
mobility, ktorú organizuje Európska
komisia a záštitu nad kampaňou prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR a na národnej úrovni ju koordinuje Slovenská agentúra životného
prostredia.

Z

áujem o kampaň neustále rastie
a je evidentný už aj na Slovensku.
V uplynulom roku sa zapojilo až 58 samospráv, ktoré aktívne podporujú myšlienku využívania ekologických foriem
dopravy a hľadajú možnosti pre udržateľný rozvoj svojej obce, mesta, Slovenska,

ako aj samotnej Európy. Zapojením sa do
organizovania aktivít súvisiacich s udržateľnou dopravou máme možnosť, aby
sme prehodnotili svoje dopravné návyky
a v rámci možností vymenili osobné auto
za pešiu chôdzu, bicykel alebo inú aktívnejšiu formu dopravy. Obec v spolupráci
so školskými zariadeniami, seniormi sa
snaží pristupovať zodpovedne k ochrane ovzdušia a záleží jej na kvalite životného prostredia. V tejto oblasti zabezpečila osadenie bicyklových stojanov na
verejných priestranstvách, pri školských
zariadeniach, detských ihriskách a športoviskách, verejných budovách, aby podporila mobilitu svojich obyvateľov, príležitostných návštevníkov a hlavne detí
a mládeže. Do kampane ETM sa aktív-

ne zapájajú aj školy a Centrum voľného času. Žiaci 4., 5. a 6. ročníka ZŠ s MŠ
budú organizovať aktivitu „S hadom
na zebre“ od 16. 9. 2020 do 22. 9. 2020.
V priebehu týchto dní budú deti umiestňovať farebné body na veľký plagát dopravného hada vždy, keď prídu do školy pešo, na bicykli alebo spolujazdou. Základná škola Žofie Bosniakovej bude organizovať besedu zameranú na pravidlá
cestnej premávky a jazdu na bicykli vybraným okruhom v obci. Aktivita „Bezpečne na bicykli“ organizovaná od 16.
9. 2020 do 18. 9. 2020 Centrom voľného času bude zameraná na oboznámenie
sa s pravidlami cestnej premávky. Účastníci akcie môžu získať vodičský preukaz
pre deti a vyskúšať si tiež jazdu zručnosti.

Pasívny oddych pri televízii je
považovaný za najpríjemnejšie
strávený čas.

Peťa Hulku. Vďaka prekrytiu strechou
nás od pozerania filmu neodradil ani
dážď a dokonca nám vytvoril romantickú
večernú atmosféru. Zvolili sme atraktívneho herca Brada Pitta a kultový film Legenda o vášni. Ďalšie vysielanie bol opäť
žiadaný Brad s Morganom Freemanom,
a preto nás čakal kriminálno-mysteriózny film z roku 1995 Seven.
O vysielaní pravidelne informujeme na
stránkach obce a tiež na FB, preto sledujte
tieto médiá, aby ste neprišli o príjemný zážitok. Takže priatelia, smelo do-pozerania.

LETNÉ KINO
V roku 1926 škótsky vynálezca John
Logie Baird predstavil v Londýne prvý
televízor. „Išlo o poltónový obraz rozložený pomocou Nipkowho kotúča
na 30 riadkov s výmenou 5 obrazov
za sekundu,“ opisuje udalosť portál
Wikipedia. Bairda tento úspech ešte
viac motivoval. O dva roky neskôr sa
postaral o prvý transatlantický televízny prenos Londýn – New York.
A, samozrejme, začal drieť aj na farebnej televízii. A čo si tento Škót zaumienil, to sa splnilo. Ako prvý na
svete predviedol 3. júla 1928 televízny prenos vo farbe.

V

yužili sme možnosť dnešnej doby
a už minulý rok sme rozbehli akciu Letného kina v našej obci. Začínalo
sa v skromných pomeroch v priestoroch
materského centra Rybička, kde boli odvysielané tri filmy.
Tento rok sme využili možnosť tribúny
v obci, a teda možnosť vyššej návštevnosti
a rozbehli vysielanie na plátne na futbalovom ihrisku s pomocou pána správcu

Text a foto: Mgr. Barbora Hreusová

Návštevníci letného kina si pozreli film
na plátne na tribuúne futbalového ihriska.
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Zo života obce

SLÁVNOSTI MATKY BOŽEJ
Tohtoročné oslavy sviatku Matky Božej boli o duchovnom naplnení vierou, nádejou a láskou, o stretávaní sa
v užšom rodinnom kruhu, o návšteve
športových a kultúrnych podujatí pri
dodržaní opatrení a odporúčaní v súvislosti s ochorením na koronavírus.

V

lokalite Rybník sa vybudovalo nové
tréningové ihrisko s automatickým zavlažovacím systémom. Slávnostné otvorenie ihriska sa uskutočnilo
15. augusta za prítomnosti starostu obce
Viliama Mrázika, predsedu OFK Milana
Jančiho, dekana farnosti vdp. Pavla Špitu, priaznivcov a fanúšikov futbalu. Stalo sa už tradíciou, že pri takejto príležitosti nasleduje požehnanie správcom farnosti. Nebolo tomu ani inak v tento slnečný deň, kedy po hvizde píšťalky rozhodcu vybehli na mäkký trávnatý povrch
mladí futbalisti a neskôr po nich aj starší páni, aby odohrali priateľské zápasy.
Atraktívnou akciou pre miestnych obyvateľov bolo splavovanie po vodnom toku
Teplička, ktoré organizovalo občianske
združenie Turistický štvorček. Záujemcov, hlavne detí, bolo viac než dosť. Sviatok Nanebovzatia Panny Márie si veriaci
našej farnosti uctili na nedeľňajších svätých omšiach. Svätá omša so začiatkom
o 10.30 hodine bola trochu iná. Členovia
Dobrovoľného hasičského zboru z našej
obce a ich kolegovia z Mojša boli nastúpení v slávnostných uniformách. Žiarivé
prilby – čáky na hlavách hasičov odrážali
lúče slnka prenikajúce do chrámu z vitrážových okien. Atmosféru v kostole umocňovala organová hudba a úžasné hlasy
speváckeho Zmiešaného zboru sv. Martina. Nechýbali ani ľudia odetí v pestrofarebných krojoch. Popoludňajší kultúrny
program ovplyvnili opatrenia v súvislosti s výskytom ochorenia COVID 19, a to
obmedzená účasť do 1 000 ľudí na verejných priestranstvách. Na pódiu sa predstavili domáce súbory a regionálne skupiny. Vystúpili deti zo záujmového útvaru CVČ pod vedením Simony Labajovej,
folklórna skupina Straník, seniori z tanečnej skupiny Babky Šikulky s country
tancami a swingová kapela V8 Band. Obyvatelia, návštevníci podujatia sa mohli občerstviť pri stánku s chladeným pivom či
kofolou. Podával sa chutný guláš z diviny, ktorý pripravilo (navarilo) Poľovnícke
združenie. Prudký lejak, ktorý sa prehnal
v neskorých popoludňajších hodinách,
neubral na dobrej nálade prítomných
divákov. Oslávili sme sviatok Matky
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Otvorenie tréningového futbalového ihriska v lokalite Rybník (zľava starosta obce Viliam Mrázik,
predseda výboru OZ Milan Janči, miestny dekan vdp. Pavol Špita)

Domáci remeselníci v obecných stánkoch ponúkali svoje vlastnoručne vyrobené výrobky.

Benátska noc

Božej v nádeji, že situácia budúci rok bude
priaznivejšia pre organizovanie kultúrnych podujatí s väčšou účasťou účinkujúcich a návštevníkov hudobného festivalu
plného spevu a tanca.

Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková,
Ing. Miloš Majerčík, Lenka Kodajová

Zo života obce

KAŠTIEĽ S NOVOU MEDENOU VEŽOU
Dňa 17. 8. 2020 sa dvíhala a ukotvila
baroková medená cibuľová strecha na
severozápadnú vežu kaštieľa.

P

o požiari v roku 1928 zhorela celá
strecha kaštieľa, nevynímajúc ani
strechy nárožných veží. Jedna z nich, severozápadná, sa dočkala opäť rekonštrukcie po sto rokoch.
Zdvíhanie medenej cibuľovej strechy
sa stalo realitou v pondelok 17. augusta 2020, keď krátko po 13.00 hodine sa z nádvoria severozápadnej veže
pred zvedavými zrakmi divákov dvíhala
takmer osemtonová strecha autožeriavom. Skúsení autožeriavnici z firmy Felbermayr, Radoslav Kolenčiak so svojím
tímom, zamestnanci spoločnosti Kontrakting pozorne sledovali každý jej pohyb vo vzduchu. Cibuľa zavesená na žeriavovom háku 120-tonového žeriavu sa
odlepila zo zeme a pomaly sa dvíhala do
výšky. Vietor ju párkrát mierne rozkolísal, až kým ju lanami neuchytili a bezpečne neukotvili na spodnú časť strechy veže. V tej chvíli zaznel zdola obrovský potlesk a nechýbali ani slzy dojatia. Druhý, menší žeriav bol určený na
vynášanie medenej hlavice, ale aj osoby s cieľom ukotvenia háku o cibuľu a jej
odistenie, keď už bola cibuľová strecha
pevne osadená. Pri tomto náročnom
manévri hlavného žeriava významnú
úlohu zohralo počasie, ktoré aj napriek
vetru občas sťažovalo ukotvenie cibuľovej strechy na spodnú časť strechy veže.
Postup prác na tejto akcii bol niekoľko
dní dopredu starostlivo a do najmenšieho detailu naplánovaný. Veď nie každý deň sa takáto udalosť udeje, nie každý deň môžeme vidieť 120 a 90-tonové žeriavy v plnom nasadení. Z dôvodu
bezpečnosti bola časť ulice Na Rybník
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Cirkevný život v obci
uzavretá a priestor počas prác zabezpečovala policajná hliadka.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa na tejto náročnej a výnimočnej akcii podieľali.
Ďakujeme divákom, že rešpektovali pokyny zodpovedných osôb za realizáciu
prác, že dodržiavali určenú vzdialenosť
od miesta výkonu prác a nevstupovali do
označenej zóny.
Ďakujeme médiám za ich príspevky.
Text a foto: Ing. Beáta Kasajová,
Tibor Majerčík

UMENIE POČÚVAŤ
Iste každý z nás sa často nachádza
v situácii, že sa chce podeliť s niekým
so svojím šťastím, vyrozprávať dôverne svoje problémy, poradiť sa pred
vážnym rozhodnutím alebo jednoducho cítiť blízkosť iného, ktorý má pre
nás čas.

„Každý človek potrebuje ucho,
do ktorého by mohol vypovedať, čo má na srdci.“
Portugalské príslovie

P

režívame dobu, v ktorej nosenie
rúška na ústach je súčasťou života.
A práve toto rúško nám pripomína jednu
dôležitú zásadu – menej rozprávaj a viacej počúvaj. Zamysli sa nad tým, koľko
si doteraz rozprával a v slovách kritizoval, vyplakával, sťažoval sa, bedákal, lamentoval...
Svätý Otec kázal 3. apríla 2013 pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty na text
evanjelia o Emauzských učeníkoch. Ako
povedal: „Všetci učeníci mali strach. Neprestávali sa sťažovať a bedákať a čím
viac nariekali, tým viac sa uzatvárali do
seba samých. Nevideli pred sebou nový
horizont, ale iba múr. Ježiš je s nimi trpezlivý, najprv ich počúva, potom podáva vysvetlenia na ich nariekanie a nakoniec sa im dáva poznať.“
Svätý Otec vo svojej homílii zdôraznil jeden zaujímavý prvok: „Sťažovanie sa je
zlé – nielen na iných, ale aj na seba samých, keď sa nám všetko javí pochmúrne. Je to zlé, pretože nám to berie nádej“,
dodal pápež. Na záver všetkých povzbudil: „Nezahrávajme sa a nezačnime žiť
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iba so sťažnosťami, ale ak sa niečo nedarí, utiekajme sa k Pánovi a zverme
sa mu. Neživme v sebe sťažnosti, pretože berú nádej, zastierajú pohľad na nové
horizonty a uzatvárajú nás do seba samých, a to škodí nášmu srdcu.“
Dnes by som chcel písať nie o rozprávaní a často nezmyselnom a škodlivom hovorení a sťažovaní, ale o potrebnom a požehnanom počúvaní.
Skutočnosť je, žiaľ, taká, že deti nenachádzajú pozorných poslucháčov vo svojich rodičoch alebo naopak – rodičia vo
svojich deťoch, partner ho márne hľadá v manželstve, priateľ u priateľa... Ľudia, s ktorými sa stretávame, sú uponáhľaní, nervózni aj urozprávaní. Majú dosť
svojich starostí – naše sú len banálnosťou – a ak nás vypočujú, je to obyčajne zo
zvedavosti, aby mali o čom ďalším ľuďom
hovoriť a nie z úprimnej snahy pomôcť.
Už staroveký filozof Seneca bedákal nad
touto skutočnosťou: „Komu môžem povedať: Som tu, prosím ťa, počúvaj ma,
aby som neupadol do šedej samoty?
Ó, bože, čo na svete nie je nikto, kto by
ma počúval?“
Nie, vôbec nie som pesimista ani v tejto
oblasti. Skôr to môže byť pozvanie učiť
sa počúvať v zmysle slov apoštola: „Vedzte, bratia milovaní: každý človek má byť
rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do
reči“ (Jak 1,19). Áno, tejto vzácnej hodnote sa musíme učiť, ak chceme žiť vedľa seba ako ľudia, ktorí si chcú navzájom
pomáhať.
Aj v básni Lavaterovej z prelomu 18. –
19. storočia sa chváli táto hodnota na-

sledujúcimi slovami: „Keď nájdeš človeka, ktorý ťa v pokoji počúva, ktorý je
duchom prítomný, keď mu niečo hovoríš, ktorý ti nekladie dve otázky naraz,
ale pozorne počúva, čo mu na jeho otázku odpovieš, ktorý sa tvojmu pohľadu
nevyhýba – tak si uvedom, že si našiel
vzácny poklad v poli, vzácnu perlu.“
Veď ak by to bolo inak, platili by slová
kňaza-básnika Michela Quoista: „Pretože som nepočúval človeka, s ktorým
som hovoril, nič som sa nedozvedel, nenadviazal som s ním kontakt, a tak som
mu nemohol ani pomôcť.“
Veľmi názorne vyjadruje vzťah k partnerovi etymológia francúzskeho slova compain z latinského cum+panis – ten, s kým
jeme spoločný chlieb, teda spoločník.

Hovoriť a predovšetkým počúvať iného vytvára oveľa hlbší vzťah, ako si to často vôbec
uvedomujeme.
Filozof Dietrich Bonhoefer nás v tomto
duchu povzbudzuje: „Počúvanie môže
niekedy viac poslúžiť ako hovorenie.
Láska začína ochotou počúvať.“ To je
možnosť umožniť inému ponoriť svoj život do srdca druhého.
Nechceme i my v dnešný čas sa pričiniť
o to, aby od nás niekto z našich blízkych
odchádzal uspokojený, azda i šťastný len
preto, že sme ho vedeli trpezlivo vypočuť? Nech prekrytie našich tvárí rúškami
nám pripomína, že máme menej hovoriť
a viacej počúvať.
S pozdravom váš farár Pavol Špita, dekan

Kluby, združenia, organizácie

AKO SME PREŽILI ODLÚČENIE OD NAJBLIŽŠÍCH
Hovorí sa, že keď chceme rozosmiať
Pána Boha, máme mu povedať o svojich plánoch. V Domove pokoja Žofie
Bosniakovej mali plánov na celý rok
neúrekom, ale prísnymi opatreniami
kvôli koronavírusu sa všetko zmenilo.

V

marci prišla zmena zo dňa na deň.
Celý svet zasiahla pandémia koronavírusu COVID-19 a neobišla ani naše
malé Slovensko. Vláda SR na radu odborníkov nastolila pravidlá, ktoré bolo
treba dodržiavať. Kvôli šíreniu koronavírusu sme boli nútení zatvoriť zariadenie Domova pokoja Žofie Bosniakovej.
Na ústa sme si začali dávať rúška, prísne
dezinfikovali ruky i miestnosti. Najťažšie sme však znášali zákaz návštev. Nemohli za nami prísť blízki, susedia, priatelia. Médiá nás strašili vysokými číslami nakazených i mŕtvych. Klienti denného stacionára museli ostať na dlhú
dobu doma, priebežne sme ich kontaktovali, či nepotrebujú akúkoľvek pomoc.
Veľa z nich bolo hospitalizovaných v nemocnici, lebo sa im zhoršil zdravotný
stav. Klientom s celoročným pobytom
bolo umožnené telefonovať prostredníctvom videokamery cez aplikáciu
Whatsapp so svojimi rodinami, známymi. Osamelých sme navštevovali. Aj
významné okrúhliny našich obyvateľov sme oslávili skromnejšie ako inokedy. Krásnych dožitých okrúhlych narodenín sa dožili klientky p. I. Jánošíková a p. I. Mintálová (90 rokov) a p. A.
Štefuňová (99 rokov). Všetkým ešte raz
prajeme veľa zdravia a pokojnú starobu
v našej veľkej rodine.
Dni a týždne sa nekonečne vliekli, museli sme byť izolovaní, boli zakázané
skupinové terapie, aktivity. Vydýchli
sme si, keď došlo k uvoľneniu opatrení.
Návštevy máme ešte stále v núdzovom
režime, o výletoch sa nám len sníva.
Klienti denného stacionára navštevujú Domov pokoja v obmedzenom počte podľa rozpisu. Podstatné je, že môžeme byť všetci spolu. Užívame si slniečko v záhrade. Mali sme langošovú párty, v najbližších dňoch sa chystáme piecť
„podlisniky“ na grile, potom budeme
variť v kotlíku guláš, kapustnicu a ešte
veľa plánov. Opäť plánujeme a pánbožko sa schuti smeje...

Text: Ľudmila Kadašiová
Foto: archív DPŽB

Oddych v areáli Domova pokoja Žofie Bosniakovej

Krásne dožité narodeniny klientiek DPŽB [zľava p. Muščiková (89 rokov) a p. Mintálová (90 rokov)]

Langošová párty – „podlisniky“ na grile
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Kluby, združenia, organizácie

MIESTNY SPOLOK ČERVENÉHO KRÍŽA BILANCUJE
Každoročne začiatkom roka združenia,
kluby našej obce rekapitulujú svoje
pôsobenie, činnosti za predchádzajúce obdobie na výročných schôdzach.
Členovia Miestneho spolku Červeného kríža sa stretli v priestoroch Športklubu, aby zhodnotili svoju činnosť za
uplynulý rok.

Predsedníčka Miestneho spolku Červeného kríža Ľudmila Gulášová bilancuje.

V

ýročná členská schôdza členov
Miestneho spolku Červeného kríža sa konala dňa 22. 2. 2020 v priestoroch
Športklubu v popoludňajších hodinách.
Predsedníčka spolku Ľudmila Gulášová na úvod privítala prítomných a hostí
– predsedu Územného spolku Červeného kríža, zástupkyňu starostu obce, zástupcov miestnych spolkov a škôl, členov
Dobrovoľného hasičského zboru, členov
Miestneho klubu zdravotne postihnutých
a zástupcov Základnej školy s materskou
školou Teplička nad Váhom.
Ku dňu konania výročnej schôdze bolo
210 členov v evidencii a niektorí z nich
sú aj darcovia krvi. Po prečítaní zoznamu členov, ktorí už nie sú medzi nami, si
uctili ich pamiatku minútou ticha. Nových členov v počte osem vrúcne privítali. Dlhoročnú spoluprácu s Dobrovoľným
hasičským zborom vyzdvihla predsedníčka spolku. Členovia spolku sú nápomocní
pri získavaní nových darcov krvi, pri odberoch krvi sa samotní členovia zúčastňujú ako darcovia. Takisto za úctivý, priateľský prístup pri riešení zložitejších záležitostí predsedovi hasičov poďakovala. Verejne im prisľúbila, že pokiaľ budú stačiť
s dychom ako Folklórna skupina Straník,

vždy prídu povzbudiť na duchu ich členov
svojou hudbou a spevom.

Kto dlhšie vedie svoju organizáciu, vie, že za uznaním sú
roky driny.
V mesiaci apríl 2019 členovia D. Binčáková, L. Drbulová, S. Chabatová a V. Šeliga absolvovali 33-hodinový zdravotný
kurz v Žiline, ktorý financoval obecný
úrad, za čo im patrilo veľké poďakovanie.
Územný spolok ČK v Žiline pridelil potravinové balíky v mesiaci marec, október,
december 2019. Tieto boli odovzdané
v našej obci sociálnym rodinám.

Kultúrnym programom bolo vystúpenie miestnej country tanečnej skupiny Babky šikulky, FS Straník
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V mesiaci máj 2019 sa konal bezpríspevkový odber krvi, na ktorom sa zúčastnilo 37 darcov. O týždeň neskôr usporiadali spoločenské posedenie pri guláši, kde
boli pozvaní aj všetci darcovia krvi.
Návštevu našich 34 starších a chorých
členov sme obohatili malou pozornosťou, hlavne dobrým slovom a informáciou o činnosti spolku.
Každoročne sa predsedníčka spolku zúčastňuje aj výročnej členskej schôdze
Miestneho spolku zdravotne postihnutých, kde si s jej predsedníčkou Helenou
Ďungelovou vymieňajú skúsenosti, rady
a rozumné riešenia. Spolupráca s dobrými úmyslami pokračuje dlhšie roky.
Aby sme prispeli k včasnej záchrane života, V. Šeliga prišiel s návrhom zaobstarať

Kluby, združenia, organizácie
v obci defibrilátor. Jeho snahou sa to podarilo a aj s pomocou neznámeho sponzora. Defibrilátor bol umiestnený pri lekárni, aby bol vždy naporúdzi pri záchrane
života. Obidvom patrí srdečná vďaka.
V auguste 2019 sa členovia spolku zapojili do Obecných slávností s ukážkami poskytnutia prvej pomoci. Pracovali spolu
so zdravotníkmi z Územného spolku ČK
zo Žiliny, ktorý zabezpečil zdravotný stan
a pripojili sa k nim aj naši členovia. Šikovné zdravotníčky – žiačky zo základnej
školy získali obdiv a pochvalu od všetkých
návštevníkov spomínaného stanu.
V septembri 2019 sa 50-členná výprava
rozhodla oddýchnuť v prostredí kúpeľov
v Turčianskych Tepliciach.

FS Púpov so svojou terchovskou muzikou

Ukážka poskytnutia prvej pomoci

V októbri 2019 sa konala potravinová
zbierka v potravinovom reťazci Kaufland, na ktorom sa zúčastnila ako dobrovoľníčka členka MsČK L. Drbulová.
Spoločenského posedenia Miestneho
spolku zdravotne postihnutých sa zúčastnili aj členovia MsČK, kde bola predvedená ukážka poskytnutia prvej pomoci pomocou defibrilátora. Predviedol ju
V. Šeliga so svojou dcérou a D. Binčáková.
V novembri 2019 sa členovia zapojili do
Svätomartinského jarmoku, počas ktorého organizovali Svätomartinskú kvapku krvi. Zúčastnilo sa na nej 47 darcov
aj z iných obcí. Tento ušľachtilý čin darcov napomáha najmä tým, ktorí to najviac potrebujú. Veľká vďaka vám.
„Chcela by som sa vrúcne poďakovať
ochotným členom nášho výboru, bez kto-

rých by táto činnosť nefungovala. Územnému spolku ČK Žilina za spoluprácu
a potravinové balíky pre sociálne odkázaných občanov. Takisto obecnému úradu za finančný príspevok. Vďaka patrí
Š. Tkáčikovi, H. Ďungelovej, J. Kiššovej za
mladý dorast. Všetkým, ktorí majú snahu,
aby táto organizácia naďalej fungovala, aj
keď sa do nej vnášajú nové moderné prvky v podobe elektronických známok. Hlavne, aby bola hodná svojho mena a vytrvala v našej obci. Pretože nie každá obec sa
môže takouto organizáciou popýšiť,“ povedala na záver výročnej schôdze predsedníčka Ľudmila Gulášová.
Text: Ľudmila Gulášová, predsedníčka
MsČK Teplička nad Váhom
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková

V MARCI AKOBY SA ŽIVOT ZASTAVIL
Koronavírus COVID-19 spomalil život
nielen na celom svete, ale aj v združení Klubu dôchodcov pri OcÚ. Všetkých
ľudí na Zemi zasiahla pandémia
COVID-19. Ako prežívali naši seniori
situáciu okolo pandémie?

P

o besede s Mexičanom 5. marca
2020 nastalo obdobie prázdnoty a ticha. Klub dôchodcov nemohol fungovať
v pravidelnom stretávaní sa v obecnom
dome. Každý deň sme sledovali správy
o dianí a vývoji ochorenia a o počte nakazených. Nemali sme nič. Rúška boli vykúpené, a tak naše členky Klubu dôchodcov pri OcÚ reagovali na výzvu Barborky

Hreusovej a začali šiť. Do šitia sa najskôr
zapojili H. Koniorová, A. Mintálová. Neskôr sa pridali H. Konáriková a A. Šeligová. Šili rúška pre svoje rodiny a známych.

Samota ubíjala, všetci čakali
na uvoľnenie opatrení.
Konečne nastal deň D, kedy sme sa mohli
stretnúť, porozprávať, obnoviť činnosť
klubu. Začali sme s prípravou posedenia
pri guláši, riešili sa jesenné rekreácie. Dôchodcom sa opäť vrátila chuť do života.
Text: Mgr. Kamila Dubovická

Uvádzame na správnu mieru chybnú informáciu v Obecných novinách č. 1/2020
v článku Únia žien – ani v roku
2019 nezaháľala od p. Janky
Kolenčikovej, kde bola uvedená čiastka 100 eur. V skutočnosti pomohla sumou 150 eur
na podporu postihnutým tragédiou v Prešove. Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme.
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VZDELÁVANIE POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE
Krízová situácia, ktorá nastala v marci, nás všetkých prekvapila. Školský
ruch stíchol a budova Základnej školy s materskou školou ostala prázdna.

O

d 16. marca síce vzdelávanie pokračovalo, no dištančnou formou. Pani
učiteľky pracovali z domu a žiaci sa učili v domácom prostredí. Od prvého dňa
prerušenej výučby v školách bolo našou
prioritou zabezpečiť efektívnu a plynulú
organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú nám umožnil informačný
systém EduPage. Prostredníctvom neho
dostávali žiaci a rodičia každý deň nielen
domáce úlohy s inštrukciami a spätnou
väzbou, ale boli s pani učiteľkami v neustálom kontakte.

Nevzdelávali sa len žiaci, ale
aj vedenie školy a pani učiteľky, ktoré sa zúčastňovali rôznych online webinárov, školení
a pedagogických porád. Uvedomovali sme si vážnosť situácie,
v ktorej sa naše školstvo ocitlo.
Viackrát sme upravili rozvrh vyučovacích hodín, dbali na primeranú náročnosť domácich úloh a technické možnosti žiakov. Okrem hlavného školského
systému EduPage sme využívali aj rôzne doplnkové výučbové programy a portály, a to SmartBooks, AlfBook, bezkriedy.sk, Datakabinet, WocaBee a iné, ktoré
žiakov motivovali a pomohli im pri štúdiu, opakovaní a upevňovaní vedomostí.

Rozlúčka deviatakov na konci školského roka 2019/2020 v priestoroch Základnej školy
s materskou školou

Naše online vzdelávanie a vzájomnú komunikáciu sme chceli zlepšiť ešte
viac, preto sme začali využívať aplikáciu Microsoft Teams, ktorá nám umožnila realizovať online vyučovacie hodiny z viacerých predmetov. Po dlhom čase
sme sa tak mohli navzájom vidieť, počuť,
porozprávať a posilniť vzájomné vzťahy.
Nevzdelávali sa len žiaci, ale aj vedenie
školy a pani učiteľky, ktoré sa zúčastňovali rôznych online webinárov, školení
a pedagogických porád.

11. júna, teda v čase uvoľňovania opatrení a otvorenia škôl pre 1. – 5. ročník,
sme absolvovali tradičné koncoročné
fotenie žiakov a zamestnancov našej
školy. Fotenie, samozrejme, prebiehalo za dodržiavania hygienických opatrení, podľa časového harmonogramu
a s rúškami. Fotografia s rúškom, povinným „módnym“ doplnkom, nám
bude pripomínať netradičný školský
rok 2019/2020.
Hygienické opatrenia sme dodržiavali
aj pri spoločnej rozlúčke s našimi deviatakmi, ktorí odchádzajú na vysnívané
stredné školy. Všetci im zo srdca prajeme veľa úspechov v ďalšej etape ich
školského života.
Pre mimoriadnu situáciu a prerušenú
výučbu v školách nebolo možné uskutočniť naplánované výlety, exkurzie, súťaže a rôzne tematické aktivity, no veríme, že si ich v budúcom školskom roku
užijeme ešte viac. Pre každého z nás to
bola nová a nezvyčajná situácia, na ktorú
sme neboli pripravení, no nestrácali sme
dobrú náladu, chuť pracovať, neustále sa
vzdelávať a zabezpečiť efektívnu plynulosť výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s nariadeniami MŠVVaŠ SR.

Online pedagogická porada ZŠ s MŠ počas pandémie koronavírusu COVID-19
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Text: Mgr. Natália Hogajová
Foto: archív ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom
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AKTÍVNI ŠKÔLKARI
Tak ako všetko okolo nás, aj život
v materskej škole bol veľmi ovplyvnený koronou. Ako prežívali škôlkari odlúčenie od svojich kamarátov
a pani učiteliek?

P

očas obdobia vynúteného pobytu
detí doma sme sa snažili nájsť spôsoby, ako ostať s deťmi v kontakte a ako
podporiť rodičov v neľahkej situácii. Na
webovej stránke materskej školy sme začali uverejňovať tipy na aktivity s deťmi
doma, postupy na tvorbu malých dielok,
návody na rôzne pokusy. Cez krátke videá sme sa deťom prihovárali, natáčali sme pre ne básničky a pesničky, ktoré
z materskej školy poznali.
Veľkú radosť sme mali z Vajíčkovej výzvy,
do ktorej sa prihlásilo mnoho detí z našej materskej školy, ale aj širšieho okolia.
Malí tvorcovia zasielali fotografie z prípravy zdobenia kraslíc a vytvorili sme si
tak vlastnú galériu. Mnohé kraslice boli
zdobené naozaj netradičným spôsobom.
O jej priebehu vznikla i krátka reportáž
televízie Severka. Kto by mal záujem, reportáž je možné dohľadať v archíve televízie na ich webovej stránke.
Ťažko je deťom nahradiť osobný kontakt
a spoločné hry s kamarátmi. Veľmi sme
sa tešili, keď sa konečne, v prvý júnový deň, otvorila materská škola a mohli
sme mnohé deti opäť privítať. Žiaľ, pre
prísne opatrenia, ktoré znížili našu kapacitu takmer o polovicu, nemohli nastúpiť
všetky deti. Ako sa opatrenia postupne
uvoľňovali, zvyšoval sa i počet detí. Tento
školský rok, ktorý sme ukončili posledný
júlový deň, ostane v našej pamäti ako naozaj zvláštny a náročný pre všetkých, ale
v mnohom aj ako rok poučný.

Na webovej stránke materskej školy boli uverejnené tipy na aktivity s deťmi doma,
postupy na tvorbu malých dielok, návody na rôzne pokusy.

Tešíme sa na jeseň, kedy materská škola
opäť ožije radosťou a energiou našich detí.
Text: kolektív
Foto: archív MŠ
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ZO ŽIVOTA ZŠ ŽOFIE BOSNIAKOVEJ
V priebehu mesiaca marec sa brány
škôl na celom Slovensku zatvorili kvôli
pandémii koronavírusu. Deti sa začali
vzdelávať dištančne.

12.

marca sa zatvorili brány aj
našej školy kvôli ochoreniu
Covid-19. Začali sme s dištančným vzdelávaním pomocou mailov, skypu alebo
cez stránku školy, kde žiaci mali zadania
úloh, poznámky atď. Prelomovým dňom
bol 16. apríl, kedy sme začali online vyučovanie s použitím aplikácie Webex. Učitelia a žiaci sa navzájom videli, komunikovali, mali hneď aj spätnú väzbu, čo
umožnilo zvýšiť úroveň výučby. Aj asistenti sa tiež mohli kvalitne venovať svojim zverencom. V júni mali možnosť do
školy nastúpiť žiaci 1. stupňa a piataci.
Tí žiaci, ktorí zostali doma, sa aj naďalej
vzdelávali pomocou Webexu. Taktiež porady učiteľov sa konali online.

28.

apríla si pripomíname výročie úmrtia našej patrónky Žofie Bosniakovej. Škola mala vypracovaný projekt. Keďže sa situácia zmenila, zareagovali aj naši učitelia, a tak
sa uskutočnila online súťaž pre žiakov 6. – 8. ročníka, ktorá pozostávala
z troch kôl. V prvom kole mohli ukázať

Najlepší žiaci Žilinskej diecézy
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Víťazná kresba Jakuba Sňahničana (3.A) zo súťaže „Kostol Najsvätejšej Trojice“
vyhlásenej Žilinskou diecézou

svoje vedomosti vyplnením vedomostného kvízu, v druhom kole mali zistiť
recept na „bosniaky“ – tradičné posúchy. V treťom kole žiaci spolu so svojimi
rodičmi vytvárali suveníry (záložky, ružence, obrázky, krížiky, varešky s portrétom Žofie atď.), ktoré sa budú predávať
na trhoch pri príležitosti spomienky na
Žofiu Bosniakovú. Súťaž bude vyhodnotená a žiaci odmenení.

Výtvarnú súťaž vyhlásila Žilinská diecéza a týkala sa Kostola Najsvätejšej Trojice, ktorý je dominantou Žiliny. Menšie
deti vymaľovali omaľovánku, staršie deti
kreslili a maľovali buď katedrálu, alebo
nejaký zaujímavý prvok, napr. vitráž, sochu atď. Ocenené výkresy budú vystavené v interiéri Žilinskej diecézy.

11.

6. 2020 na slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi v katedrále prebehlo oceňovanie najlepších žiakov katolíckych škôl Žilinskej diecézy
otcom biskupom. Z našej školy bol ocenený žiak Richard Riška za nielen výborné študijné výsledky, za reprezentáciu školy v súťažiach, ale aj za pôsobenie v slovenskej cyklistike, ktorá sa
stala jeho vášňou. Práve tu dosahuje
pekné výsledky, zúčastňuje sa medzinárodných pretekov a tým zdravo a prospešne využíva svoj voľný čas. Jeho
rodinné zázemie a výchova majú veľký
podiel na tomto ocenení. Liturgiu slova
a hudby organizačne zabezpečovala naša
škola – ZŠ Žofie Bosniakovej.
V júni sa žiaci zúčastnili matematickej
súťaže Klokan. Žiaci, ktorí boli doma, sa
mohli zapojiť tiež online. Výborné výsledky dosiahli prváci a druháci.
30. júna slávnostnou svätou omšou sme
poďakovali za celý školský rok, ktorý bol
pre každého výnimočný, deti dostali vysvedčenie a rozlúčili sa na dva mesiace so
svojimi učiteľmi a spolužiakmi.

Text: kolektív ZŠ Ž. Bosniakovej
Foto: archív ZŠ Ž. Bosniakovej
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Oddych a chutné občerstvenie
v areáli parku Budatínskeho hradu

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU
Centrum voľného času v Tepličke nad
Váhom organizuje každoročne letnú
prázdninovú činnosť. Už 12 rokov ponúka tábory a letné aktivity. Snažia
sa deťom a mládeži priniesť radosť
a veľa nových zážitkov.

V

dňoch 6. 7. až 10. 7. 2020 sa uskutočnil denný letný tábor pod názvom Z každého rožku trošku. Deti mali
rozmanitý program a striedavé aktivity,
pri ktorých objavovali radosť z pohybu,
svoju tvorivosť a fantáziu. Objavovať krásy prírody zo sedla bicykla má svoje špecifické čaro. Vydali sme sa okolo Vodného diela Žilina. Na trase nás čakali prekrásne scenérie Malej Fatry, cyklotrasa
nás zaviedla do dedinky Mojš, zacvičili

sme si na outdoorovom ihrisku, zajazdili
na dopravnom ihrisku a pokračovali lávkou do Mojšovej Lúčky. Zastavili sme sa
v malej zátoke. Krásny letný deň nás zlákal k vode. Po chutnom občerstvení sme
pokračovali po ceste s častými zákrutami, ktorá nás priviedla k bikeparku, deti
si vyskúšali pár adrenalínových jázd. Prírodné prostredie sme si užili aj na cyklovýlete s návštevou Budatínskeho hradu.
V parku sme obdivovali exotické dreviny,
ale aj košatú 300-ročnú lipu. Pod ňou sme
sa zahrali niekoľko ekohier. Cestou okolo areálu vodných športov sme si pozreli vodácky výcvik hasičov. Panorámu Žilinskej kotliny sme sledovali z vyhliadok
pri turistike na Malý Straník. Hry v prírode boli vytúženým relaxom. Dva dni sme
Zhotovenie náramku priateľstva počas
tvorivých dielni v letnom tábore
„Z každého rožku trošku“

venovali tvorivým dielňam. Deti veľmi
veselou technikou – obkresľovaním cez
fóliu, kreslili svojho kamaráta. Naučili sa
zhotoviť náramok priateľstva, vymodelovali rôzne pekárenské výrobky a prírodnú mozaiku.
Dvadsaťjeden detí prežilo spoločné chvíle na čerstvom vzduchu a v prírode. Zostávajú spomienky na krásne detské zážitky.

Objavovanie krásy prírody zo sedla bicykla

Text: Mgr. Anna Bolčeková,
riaditeľka CVČ
Foto: archív CVČ
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STRETNUTIA PLNÉ SMIECHU A RADOSTI
Prázdninová herňa v Materskom centre Rybička prebiehala každý utorok
a štvrtok v čase od 9,30 do 11,30 hod.
Detské ihrisko pri MC Rybička ponúkalo množstvo zábavy a hravý spôsob
rozvoja detí.

P

re deti bolo pripravených veľa zábavných hier. Medzi najobľúbenejšie aktivity patrili: kreslenie s kriedami,
maľovanie, precvičovanie nôžok, jazda
na odrážadlách, loptové hry, stoličkový tanec a zábava s fit loptami. Pri hrách
boli použité Montessori hračky a pomôcky, kde dieťa muselo premýšľať, taktizovať a objavovať vlastný spôsob hry. Podporoval sa tým zmyslový a emočný rozvoj dieťaťa.

Montessori hračky zaujali nielen malých zvedavcov, ale pridali sa aj staršie deti.

Spoločné stretnutia plné smiechu a radosti boli pre nás organizátorov najväčším
potešením a odmenou.

Text: Ivana Koňárová
Foto: archív MC Rybička

STOP JARNÉMU AMATÉRSKEMU FUTBALU
Nepríjemná mimoriadna situácia o šírení koronavírusu neobišla ani širokú športovú verejnosť v našej obci. Po
oznámení usmernenia Slovenského
futbalového zväzu (SFZ) k opatreniu
verejného zdravotníctva zo dňa 21. 4.
2020 a vo veci prevádzky vonkajších
športovísk nám neumožnilo pokračovať v programe majstrovských futbalových súťaží.

Z

rušili sa všetky súťaže riadené Stredoslovenským futbalovým zväzom
(SsFZ) a Oblastným futbalovým zväzom Žilina (OBFZ Za) / dospelí, dorast
žiaci, prípravka v jarnej súťaži ročníka
2019/2020.
Výbor OFK Teplička nad Váhom okamžite reagoval na túto nepríjemnú situáciu
a všetkým družstvám na základe nariadenia zrušil tréningy, prípravné zápasy
a stretávanie sa v priestoroch futbalového areálu.
Výsledky všetkých jesenných odohratých
regionálnych súťaží ročníka 2019/2020
sa anulovali a dosiahnuté výsledky po jesennom kole boli platné.
Ako skončili naše mužstvá
Tabuľky jednotlivých mužstiev
Vylosovanie tohtoročnej jesennej súťaže nového ročníka 2020/2021 je opakovaním všetkých zápasov ročníka
2019/2020. Opäť sa stretneme so všetkými mužstvami.
Treba len pevne veriť, že nenastane rovnaká situácia a nebude sa opakovať neprí-
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jemná správa o koronavíruse, ale všetko
sa rozhodne na futbalových trávnikoch.
Všetky naše mužstvá sú pripravené dobre reprezentovať obec a prinášať radosť
z futbalu. Chceme znova prilákať fanúšika dobrými výsledkami a peknou predvedenou hrou.

Ako nastúpia jednotlivé družstvá na jesenné súťaže
Muži „A“
Tréner Vladimír Holiš má k dispozícii aj
nových hráčov, ktorí by mali posilniť nezmenený káder z jesene 2019.

Ročník 2019/2020 jeseň
Umiestnenie
v tabuľke (body)

Body

IV. liga Sever

6

21

Muži „B“

2. DOXX trieda OBfZZa

2

29

Dorast

V. liga SSFz

1

31

Starší žiaci U 15

III. liga SSFz

11

10

Mladší žiaci U 13

III. liga SSFz

12

7

Mužstvo OFK

Súťaž

Muži „A“

Športové okienko
Zmeny v mužstve
Noví hráči:
Ján Kačáni – Kysucké Nové Mesto
Vojtech Oberta – Strečno
Martin Jendruch – Juventus Žilina/Višňové
Patrik Bielik – Jednota Bánová
Mario Ometák – Javorník Makov
David Múčka – Kinex Bytča
Muži „B“
Aj v mužstve mužov nastali zmeny a posily. Dúfame, že dobré výkony z jesene
2019 ich povzbudia a veríme v postup do
vyššej súťaže.
Zmeny v mužstve
Noví hráči:
Liam May – ŠK Strečno
Majo Králik, Mario Hikaník – Javorník
Makov
Michal Holeščák – TJ Nesluša
Mario Martini – návrat
Jakub Pudík – TJ Višňové
Dorast:
Tréner dorastu Ivo Kozák postúpil s mužstvom dorastu do IV. ligy SSFZ, kde sa
stretne s mužstvami Oravy, Kysúc a bytčianskeho regiónu.
Prajeme im v tejto náročnej skúške veľa
športového šťastia.
Žiaci starší a mladší:
Nastala zmena v pozícii trénerov
Starší žiaci odohrajú zápasy v 3. lige
SSFZ pod vedením skúseného trénera
Miloša Leitricha (učiteľa telesnej výchovy na cirkevnej škole).
Mladší žiaci sa taktiež v 3. lige budú
opierať o kvality trénera Jozefa Jaroša.
K tomuto trénerovi by mal byť pomocníkom tréner Ščadáni (učiteľ telesnej výchovy na štátnej škole).
Vzhľadom na nízky počet a nezáujem
o futbal sme museli pristúpiť k striedavým
štartom a výmene s mužstvami z okolia,
a to Hviezda Zádubnie a TJ Krasňany.
Mužstvo prípraviek: Chlapi sa popasujú s mužstvami z regiónu v turnajových
zápasoch.
Tréner staršej prípravky U 10 zostal Ivo
Kozák a mladšiu prípravku U 8 trénuje
Juraj Maliňák a Pavol Ponechal.
Výbor OFK Teplička nad Váhom praje všetkým mužstvám, funkcionárom,
usporiadateľom, ale aj širokej futbalovej verejnosti veľa športových zážitkov
a peknú jesennú časť ročníka 2020/2021.

Milí priaznivci, podporovatelia kultúry.
Po takmer sto rokoch veža renesančného kaštieľa
v Tepličke nad Váhom zažíva obnovu. Staňte sa aj vy
záchrancom tejto unikátnej kultúrnej pamiatky
v žilinskom regióne, kde žila Žoﬁa Bosniaková.
Vzdajme jej úctu a napĺňajme jej odkaz pre budúce
generácie: „Po dobrom človeku ostanú dobré skutky,
všetko ostatné odveje neľútostný čas“.
Podporiť úsilie občianskeho združenia
Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom
môžete prispením na osobitný účet zbierky
SK04 0200 0000 0042 9827 4351
zriadeným vo VÚB banke, a.s.
Občianske združenie Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom
vyhlasuje verejnú zbierku s názvom Obnova strechy SZ veže Kaštieľa
Teplička nad Váhom na celom území Slovenskej republiky povolenú
Ministerstvom vnútra SR Rozhodnutím č. SVS-OVSZ-2020/017086-002
zo dňa 7. 7. 2020 na získanie ﬁnančných prostriedkov na obnovu strechy
veže cibuľového tvaru a montáž škridiel bočných striech národnej kultúrnej
pamiatky Kaštieľ Teplička nad Váhom, časť severozápadná veža.

Viac informácií o zbierke a združení nájdete na stránke
https://bit.ly/kastielteplicka
Ďakujeme za ﬁnančnú pomoc a podporu
pri obnove a záchrane kultúrnej pamiatky.

Beáta Kasajová
občianske združenie
Revitalizácia kaštieľa
Teplička nad Váhom

Text: Milan Janči – predseda výboru OFK
Teplička nad Váhom o.z.
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Pre našich najmenších

6

Vyfarbi obrázok
poda ísel.
1 - oranžová
2 - žltá
3 - zelená
4 - modrá
5 - ervená
6 - hnedá
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3

5
6

3
2

5

4

4
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4

3
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1

3

6

3
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1
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Vyfarbi šarkana.

SuDoKu
4

3

3

1
2

3
2
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Pospájaj bodky poda ísel.

1

16

2
3

15

4
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Spoítaj všetky
listy na tejto
strane.
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Pripravila
Danka Vitálošová
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