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Vyplýva to z výsledkov súťaže, kto-
rú každoročne vyhlasuje interne-
tový portál Slovakregion. V ankete 
dalo Tepliciam svoj hlas takmer 13 
000 ľudí, a tak sa umiestnili na 8. 
mieste.

Už po piaty rok portál Slovakregion 
vyhlasuje súťaž o Najkrajšie mesto a 
obec Slovenska. Súťaž, ktorú si obľú-
bila široká verejnosť, sa teší veľkému 
záujmu. Súťaž prebiehala od apríla do 
konca októbra 2012. Súťaž bola ur-
čená pre všetkých, ktorí mali záujem 
podporiť mestá a obce Slovenska. 
Hlasovať za mesto/obec bolo možné 
pomocou hlasovacieho banneru, kto-
rý bol umiestnený pod prezentáciami 
miest a obcí. Rozhodnúť sa mohol 
každý individuálne. To znamená, že 

hlasovanie prebiehalo nezávisle od 
bydliska a na základe sympatií ku kon-
krétnemu mestu či obci.

Cieľom je poukázať na krásy Slo-
venska
„Naším cieľom a cieľom súťaže bolo 
poukázať na krásy našich krajov, miest 
a obcí, a v neposlednom rade na sna-
hu primátorov a starostov o rozvoj 
miest a obcí,“ povedali k súťaži organi-
zátori súťaže. Turčianske Teplice získali 
umiestnením v súťaži okrem diplomu 
celoslovenskú propagáciu v médiách, 
rozšírenú prezentáciu na portáli Slo-
vakregion a propagačné materiály. 
Ocenenie najkrajšie mesto Slovensko 
získal Bardejov, druhé miesto patrí Le-
viciam a tretie Púchovu. 

Anna Weissová

V hektike doby sme sa prehupli do no-
vého roku a to, čo mnohí predpovedali 
sa nestalo. Žijeme bežný, každodenný 
život a prežívame deň za dňom s menší-
mi či väčšími starosťami. Nevkročili sme 
iba do nového roka, ale aj do druhej 
polovice môjho volebného obdobia. 
S čistým svedomím môžem konštatovať, 
že sme sa za posledné dva roky pohli 
míľovými krokmi v rozvoji nášho mesta 
vpred. Aj keď mnohokrát pokrivkávajú 
naše medziľudské vzťahy, podstatné je 
to, že vždy hľadáme spôsob ich nápra-
vy. Nápravu hľadáme tam, kde sú ľudia 
ochotní diskutovať a podnikatelia majú 
záujem spolupracovať na báze vyrov-
naných, transparentných a čistých vzťa-
hov. Nie so zámerom vydierania alebo 
znevažovania svojej moci. 
Teším sa z toho, že mesto úspešne na-
preduje, vyrovnane hospodári a neza-
dlžuje sa. V minulom roku súkromné 
spoločnosti postavili dve bytovky, zís-
kali sme dotáciu na digitalizáciu kina a 
vyplývajúc z výsledku elektronického 
prieskumu verejnej mienky, teda podľa 
vás občanov, rekonštruujeme divadelnú 
sálu, ktorá by sa časom mala stať multi-
funkčnou. 
Toto všetko sú výsledky a úspechy, kto-
ré ma podnietili k rozhodnutiu, že keď je 
možné riadiť mesto zodpovedne, spra-
vodlivo a pre každého, tak je to možné 
aj na úrovni kraja. Toto je hlavný dôvod 
prečo, ako mnohí z vás už asi viete, som 
sa rozhodol kandidovať na župana Ži-
linského samosprávneho kraja. Nie je to 
moja osobná ambícia, ale je to rozhod-
nutie čestne a spravodlivo spravovať 
náš kraj. 
Milí Tepličania,
v duchu nádeje a myšlienky Benedikta 
XVI., ktorá je aktuálna a pravdivá práve 
v dnešnej nie ľahkej dobe,  vám prajem 
požehnaný a správnymi rozhodnutiami 
naplnený rok 2013.  
„Súčasná kríza nás núti k znovuobjaveniu 
základných hodnôt, na ktorých možno 
stavať lepšiu budúcnosť. Kríza nás za-
väzuje prehodnotiť našu cestu, stanoviť 
nové pravidlá, nájsť nové formy angažo-
vanosti, zamerať sa na pozitívne skúse-
nosti a odmietnuť negatívne. Kríza sa tak 
stáva príležitosťou na rozlišovanie a nové 
plánovanie.“

S úctou Michal Sygút, 
primátor vášho mesta

Turčianske Teplice patria medzi 
„top 10“ najkrajších miest Slovenska

Novoročný úvodník 
primátora

hájili farby nielen
nášho mesta

V mestskej časti Vieska má 
investor v záujme posta-
viť biometánovú stanicu. 
Niektorí poslanci mestské-

ho zastupiteľstva s projek-
tom súhlasia, iní sa obávajú 
nežiaducich účinkov, ako 
napríklad zápachu.

Na decembrovom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva ob-
držali poslanci a vedenie mes-
ta materiál, v ktorom firmaBIO

– AGRO, s. r. o. oboznamuje so 
zámerom postavenia a pre-
vádzkovania biometánovej 
stanice v lokalite bývalého 
JRD Vieska. Predkladateľom 
materiálu bol poslanec Jozef 
Sudor, ktorý s výstavbou sú-
hlasí. „Podobnú biostanicu 
na výrobu elektrickej energie 
som mal možnosť vidieť na 
služobnej ceste o využití bio-
masy v Rakúsku v roku  2002.  
Ja osobne po skúsenostiach 
s využitím biomasy hlavne 
v zahraničí a po oboznámení 
sa s predkladaným materiá-
lom s jej vybudovaním súhla-
sím,“ skonštatoval poslanec, 
ktorý si myslí, že vybudova-
nie takejto stanice by mohlo 
priniesť pre mesto aj prínos. 
„Prínos vidím vo vybudovaní 
parkoviska pri cintoríne, skul-
túrnení priestoru bývalého 
JRD Vieska a odvode daní pre 
mesto“. 

Výstavba biometánovej stanice 
rozdelila názory poslancov

pokračovanie na s. 3

Ilustračné foto
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Koncom novembra bola skolaudova-
ná bytovka na Horných Rakovciach, 
ktorú stavala na základe verejnej ob-
chodnej súťaže od marca 2012 spo-
ločnosť Simply, s.r.o z Bratislavy. 

Dvadsaťpäť bytový dom plánuje radni-
ca od spoločnosti odkúpiť a poskytnúť 
tak záujemcom o nájomné byty nové 
možnosti. Podľa informácií vedúceho 
oddelenia plánovania a rozvoja mesta 
Alexandra Chvojku, bola kúpna cena 
v rámci rokovaní s predávajúcim dohod-
nutá v sume  1 295 037,75 €. „Mesto na 
financovanie kúpy bytového domu po-
žiadalo Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja o nenávratnú 

dotáciu vo výške 30 % z oprávnených 
nákladov stavby a zároveň Štátny fond 
rozvoja bývania o úver vo výške 70 % 
obstarávacej ceny, t.j. 779 195,02 €,“ ho-
vorí A. Chvojka.
V novopostavenom bytovom dome na 
Horných Rakovciach sa nachádza de-
vätnásť dvojizbových, tri trojizbové a tri 
jednoizbové byty. Na prízemí je vyhra-
dený priestor na podnikateľské účely. 
Súčasťou bytového domu sú vybudo-
vané inžinierske siete, a to miestne ko-
munikácie,  rozvody vody, rozvod tepla, 
rozvody elektrickej energie či kanalizá-
cie. 

Anna Weissová

Bytový dom je skolau-
dovaný, mesto naň žiada 
úver a dotáciu Mestské zastupiteľstvo na posled-

nom minuloročnom zasadnutí schvá-
lilo rozpočet mesta na rok 2013 a 
programový rozpočet na roky 2013 
– 2015.

Radnica bude v tomto roku hospodáriť 
so sumou 5 689 946 eur.  V budúcom 
roku sa pritom plánujú dve rozsiahlejšie  
investičné akcie, a to digitalizácia kina, 
na ktorú bola Audiovizuálnym fondom 
schválená dotácia vo výške 32.000 
eur, ale mesto bude musieť investovať 
do rekonštrukcie kina aj z vlastných 
prostriedkov. Súčasne je plánované od-
kúpenie novopostaveného bytového 
domu na Horných Rakovciach, pričom 
sa podala žiadosť o dotáciu a úver na 
Štátny fond rozvoja bývania.

Do mestskej kasy príde menej podie-
lových daní od štátu
„V rozpočte na rok 2013 je o 5% poní-
žená podielovú daň oproti roku 2012, 
a preto sme museli ponižovať i výdav-
ky na tovaroch i službách. Čo sa týka 
miezd, musíme prihliadať na to, že už 
dva roky sa vo verejnej správe nezvy-
šovali platy a ďalšie úsporné opatrenia 
by mohli viesť k zníženiu kvality posky-
tovaných služieb,“ informovala Laura 
Porubská z ekonomického oddelenia. 
Ako povedala, rozpočtový proces je dl-
hodobý a nekončí schválením navrho-
vaného rozpočtu, ale prihliada na vývoj 
a prispôsobuje sa situácii, čo znamená, 
že v budúcom roku podľa celkového 
vývoja ekonomickej situácie sa budú 
upravovať rozpočtové príjmy i výdavky 
mesta. 

Poslanci v decembri 
schvaľovali rozpočet

Anna Weissová

Panelová cesta z Príboviec do Teplíc 
má už dávno po svojej životnosti a vo-
diči ju pre jej zlý stav obchádzajú cez 
okolité dediny. Starostovia Turca žia-
dajú, aby sa problém konečne začal 
riešiť.

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Turiec-Kremnicko v spolupráci s Regio-
nálnou rozvojovou agentúrou Dolný Tu-
riec a mestom  Turčianske Teplice uspo-
riadala 11. decembra v Turčianskych 
Tepliciach diskusiu s názvom Cesta je 
rozvoj. Témou diskusie bol výrazne zhor-
šujúci sa a bezpečnosť ohrozujúci úsek 
štátnej cesty I. triedy 65 Turčianske Tep-
lice/ Príbovce. Región Turiec už dlhodo-

bo zápasí s problémom skvalitnenia do-
pravnej infraštruktúry. V Žilinskom kraji 
betónovú cestu I. triedy nemožno defi-
novať inak, len ako havarijný stav, ktorý 
sa každým rokom rapídne zhoršuje. 

Oprava cesty aj kvôli obyvateľom obcí
Organizátori podujatia tento stav pova-
žujú za alarmujúci, a to aj z toho dôvodu, 
že okrem skvalitnenia života jeho oby-
vateľov, majú záujem o prílev investícií a 
skvalitnenie podnikateľského prostredia 
ako aj o rozvoj cestovného ruchu v regi-
óne Turiec-Kremnicko. „Keď sa ma niekde 
opýtajú, v akom meste som primátorom 
a odpoviem v Turčianskych Tepliciach, 
tak ako prvé každého napadne hrboľatá 

cesta, ktorá vedie do nášho mesta,“ skon-
štatoval s úsmevom primátor.

Vyzývajú kompetentných o nápravu
Diskusie sa zúčastnili primátori a sta-
rostovia z dotknutých miest a obcí, ako 
i predstavitelia Investičnej výstavby a 
správy ciest Žilina. Organizátori diskusie 
Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Turiec-Kremnicko, Regionálna rozvojová 
agentúra Dolný Turiec, mesto  Turčianske 
Teplice a starostovia všetkých dotknu-
tých obcí preto vyzvú Ministerstvo do-
pravy, výstavby a regionálneho rozvoja, 
ale aj Investičnú výstavbu a správu ciest 
Žilina o urýchlenú celkovú rekonštrukciu 
cesty I/65.

Anna Weissová

V Turčianskych Tepliciach sa diskutovalo o panelovke

Poslanci mestského zastupiteľstva od-
súhlasili od nového roka navýšenie 
jednorazového príspevku pri nástupe 
dieťaťa na povinnú školskú dochádzku 
z 200 eur na 300.
Túto mesto poskytne rodine na každé 
tretie a ďalšie narodené dieťa  bez ohľa-
du na jej finančnú situáciu. Podmienkou
poskytnutia príspevku je trvalý pobyt 
rodiča - občana  na území mesta Tur-
čianske Teplice minimálne deväť rokov 
a v poradí tretie a ďalšie narodené dieťa 
je občanom mesta, dovŕšilo vek sedem 
rokov a nastúpilo na povinnú školskú 
dochádzku. V doplnenom záväznom 
nariadení, ktoré mestské zastupiteľstvo 
v decembri schválilo, bola zmenená aj 
lehota, počas ktorej rodičia majú mož-
nosť o tento príspevok požiadať, a to do 
jedného roka od dovŕšenia stanového 
veku dieťaťa. Týmto sa umožnilo náro-
kovať si o príspevok aj rodinám, ktorých 
deti dovŕšia sedem rokov života aj na 

konci mesiaca december. Príspevok 
bude vyplatený iba za predpokladu, že 
rodičia sa zodpovedne starajú o svoje 
deti a finančná hotovosť musí byť po-
užitá na úhradu výdavkov súvisiacich 
s nástupom dieťaťa na povinnú školskú 
dochádzku. V Roku 2012 sa tento prí-
spevok poskytol dokopy piatim deťom. 

Anna Weissová

Viacpočetné rodiny do-
stanú pre svoje deti viac

Projekt pod názvom „Work in prog-
ress“ prináša možnosť pre diskusiu a 
interakciu s cieľom lepšieho pochope-
nia trhu práce a jeho aspektov. Cieľom 
je podporovať aktivity a povedomie 
tak na miestnej, ako aj európskej úrov-

ni ohľadom tém projektu, a tým moti-
vovať jedincov k zvýšenému vedomiu 
spojenému s ich rolou a s možnosťami 
v spoločnosti v Európe, hlavne  kvôli eu-
rópskej stratégii 2020.
Počas 14 mesiacov účastníci projektu 
z jedenástich krajín budú mať mož-
nosť debatovať, spolupracovať a inte-
raktívne si vymieňať názory a nápady 
súvisiace so súčasným trhom práce 
z rôznych pohľadov v šiestich krajinách. 
Slovensko je jednou z nich, a práve pre-
to by sme Vás všetkých chceli srdečne 
pozvať na trojdňové stretnutie v Tur-
čianskych Tepliciach dňa 6. - 8. 2013. 
Registrácia je možná na čísle 0907 311 
567 alebo 0907 317 430, resp. emailom: 
infoestra@gmail.com. Prvé informačné 
stretnutie sa bude konať dňa 1. febru-
ára 2013 o 17,00  hodine na Mestskom 
úrade v Turčianskych Tepliciach za účas-
ti europoslankyne Anny Záborskej. 

Katarína Kohútová

Príďte diskutovať o mož-
nostiach na trhu práce

Štátna cesta I/65 je 
dlhé roky v zlom stave

Ilustračné foto

Ilustračné foto
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Podľa jeho slov, siláž zapácha 
iba z bližšej vzdialenosti a ne-
bude sa rozvážať mimo areálu. 
Samotná silážna jama je vraj 
prekrytá fóliou.

Podľa šéfa radnice by mali 
rozhodnúť občania
„Síce biometánová stanica nie 
je možno takým problémom 
ako výstavba spaľovne, ktorá 
sa mala stavať v Sučanoch, ale 
otázka výstavby tejto stanice 
v bezprostrednej blízkosti mes-
ta, keď nepoznáme možné riziká 
a vedľajšie vplyvy na prostredie, 
by nemala byť iba rozhodnutím 
stavebného úradu, ale mali by 
o nej rozhodnúť predovšetkým 
ľudia, ktorí žijú v tomto meste,“ 

povedal k výstavbe biometáno-
vej stanice primátor mesta Mi-
chal Sygút. Primátor sa v tejto 
veci preto stotožňuje s názormi 
poslanca Repáňa a Kleskeňa, 
ktorí na zastupiteľstve navrhli 
nechať v tejto veci rozhodnúť 
ľudí, a to prostredníctvom elek-
tronického prieskumu verej-
nej mienky. Väčšina poslancov 
s týmto návrhom však nesúhla-
sila.

Biometánová stanica by mala 
byť ďalej od obytnej zóny
„Nie som proti takýmto stani-
ciam, ale  myslím si, že by mala 
byť zachovaná nejaká postup-
nosť. Tým myslím, že sa mali naj-
prv informovať obyvatelia, ktorí 
by následne vyjadrili svoj názor 

ohľadne výstavby v blízkosti 
obytnej zóny.  Potom by sa až 
malo hlasovať v zastupiteľstve 
ohľadom schválenia, respektíve 
neschválenia takéhoto zámeru,“ 
hovorí Vladimír Kleskeň, ktorý 
je poslancom za mestskú časť 
Vieska. On, ako aj poslanec Re-
páň sú toho názoru, že by vý-
stavba takéhoto objektu mala 
byť ďalej od obytnej zóny. „Aj 
ako člen komisie Bezpečnosti 
a životného prostredia si mys-
lím, že takéto stavby by sa mali 
stavať vo väčšej vzdialenosti od 
obývanej zóny. Je to niečo nové 
a nemáme dostatok skúsenos-
tí a ani  informácií o tom, aký 
by to malo dopad na životné  
prostredie, teda podmienky bý-
vania,“ hovorí František Repáň a 

dodáva, že ani on a ani jeho ko-
legovia nie sú  proti pokroku a 
novým technológiám, ale podľa 
jeho informácií, sa nachádza-
jú takéto stavby v zahraničí vo 
väčších vzdialenostiach od obý-
vanej zóny. „ Preto si myslím, že 
o takýchto závažných stavbách 
a takto blízko obývanej zóny by 
sa vždy mali vyjadrovať občania 
celého mesta trebárs v elektro-
nickom prieskume,“ dodal po-
slanec Repáň.

Elektronický prieskum by stál 
zbytočné peniaze
Poslanec Jozef Sudor bol je-
den z tých, ktorí hlasovali proti 
návrhu uskutočnenia elektro-
nického referenda. Podľa jeho 
názoru by finančné náklady

na prieskum zbytočne zaťažili 
rozpočet. „Biometánová stani-
ca sa má stavať v priemyselnej 
zóne schváleného územného 
plánu mesta. V takomto prí-
pade poslanci nerozhodujú o  
schvaľovaní výstavby. Pred vy-
daním územného rozhodnutia 
stavby počas stavebného ko-
nania budú prizvané k jednaniu 
všetky zainteresované zložky 
(mesto, životné prostredie, hy-
giena, SLK, vodári či elektrikári) 
a tie by mali byť  dostatočnou 
zárukou, aby občanov ochránili 
pred nežiaducimi vplyvmi stav-
by,“ hovorí poslanec.

Anna Weissová

Poslanci mestských častí sa vo svo-
jich interpeláciách na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva dožado-
vali vysvetlenia, prečo nebolo na-
montované vianočné osvetlenie na 
stromčeky. 

Osadenie, demontovanie ako i samot-
nú úschovu či kontrolu funkčnosti via-
nočných ozdôb majú na starosti Tech-
nické služby Turčianske Teplice, s.r.o. 
Konateľka spoločnosti Slávka Mareková 
však mesto neinformovala v dostatoč-
nom predstihu o tom, že osvetlenie je 
nefunkčné. „To, že nie sú funkčné svetlá 
na stromčeku v Diviakoch, Michale a na 
Dolnej Štubni, som sa dozvedel na po-
rade dva týždne pred Vianocami. I keď 
nariadenie Technickým službám bolo 
preskúšať a dať do poriadku výzdobu 
hneď po jej demontovaní začiatkom 

roka 2012. Do vianočnej výzdoby inves-
tujeme postupne, v tomto roku to bolo 
takmer 6 000 eur. V budúcom roku urči-
te investujeme aj v miestnych častiach,“ 
povedal k vzniknutej situácii primátor 
mesta. 

Anna Weissová

Stanovisko konateľky Technických 
služieb, s.r.o.

Vianočné osvetlenie v mestských čas-
tiach je poväčšine z obdobia osem-
desiatych a deväťdesiatych  rokov 
minulého storočia a na jeho stav naša 
spoločnosť viackrát poukázala.
Pravidelne každý rok v prípravných 
prácach k vianočnej výzdobe mesta 
vykonávame jeho opravy, avšak elek-
trické rozvody už nespĺňajú technicko-

bezpečnostné parametre. Osvetlenie 
z pôvodného vianočného stromčeka 
pred mestským úradom sme na pora-
de navrhli presunúť a použiť spolu so 
zostávajúcim funkčným osvetlením 
z mestských častí na výzdobu troch 
vianočných stromčekov v Turčianskom 
Michale, Diviakoch a na Dolnej Štubni. 
To by postačovalo na ich jednoduché 

ozdobenie, keďže výzdobu centra mes-
ta tvorí nový stromček s atraktívnym 
a vkusným osvetlením situovaným 
v parku pred mestským úradom. Avšak 
tento návrh nebol vedením mesta pod-
porený.
Závesné svetelné ozdoby (obrazce) na 
stĺpoch verejného osvetlenia boli na 
území mesta a mestských častí kom-
pletne zrekonštruované a rozmiestnené 
v množstvách ako v predchádzajúcich 
rokoch. Ich kombinácie sme vzájomne 
zladili.
Termín prejednávania 3. 12. 2012 ne-
bol pre doriešenie uvedeného problé-
mu oneskorený, nakoľko sme riešenie 
problému navrhli a boli sme pripravení 
riešiť ho okamžite v zmysle objednávky 
mesta Turčianske Teplice.

Slávka Mareková

K otázke vianočnej výzdoby

Výstavba biometánovej stanice rozdelila názory poslancov

Podľa zverejnenej štatistiky Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR dosiahla nezamest-
nanosť na Slovensku v októbri minulého roka 
13,69 %, čo znamená nárast o 0,40 % v porov-
naní s októbrom 2011. Miera nezamestnanosti 
sa o niečo zvýšila aj v okrese Turčianske Tepli-
ce, a to o 1,36 % oproti roku 2011. K októbru 
minulého roka bola miera nezamestnanosti 
v našom okrese 13,35%, čo predstavuje  1208 
nezamestnaných. „Pri regionálnom porovnaní 
zaznamenal najvyššiu mieru nezamestnanosti 
Prešovský kraj, a to 19,59 %. V prípade okresov 
dosiahla najvyššiu nezamestnanosť Rimavská 
Sobota, a to 34,50 %. Naopak, najnižšiu neza-
mestnanosť, 4,17 %, zaznamenal okres Brati-
slava I.,“ informuje ústredie práce.

Anna Weissová

Nezamestna-
nosť trápi aj 
náš okres Začiatkom tohto roka, 1. januára, 

sa primátor mesta Michal Sygút  zú-
častnil slávnostného ceremoniálu 
udelenia štátnych vyznamenaní pri 
príležitosti 20. výročia vzniku Sloven-
skej republiky.  Prezident Ivan Gašpa-
rovič  udelil dvadsiatim významným 
osobnostiam Slovenskej republiky 
štátne vyznamenania. Jedna z týchto 
osobností mala dokonca veľmi blízko 
k Turčianskym Tepliciam. Je ňou kato-
lícky kňaz, politický väzeň a generál 
slovenskej tajnej cirkvi Vladimír Jukl, 
ktorý dostal Rad Ľudovíta Štúra I. trie-
dy in memoriam za mimoriadne celo-
životné úsilie pri obrane demokracie, 
ľudských práv a náboženských slo-
bôd. Vladimír Jukl spoločne s Krčmé-
rym a Korcnom organizoval v 60. ro-

koch život tajnej cirkvi na Slovensku. 
Jeho matka pochádzala z Turčian-
skych Teplíc, bola zo známeho rodu 
Černákovcov, a práve ona mu dala hl-
bokú náboženskú výchovu. Život Vla-

dimíra Jukla patrí medzi tie, o ktorých 
neobyčajnosti sa nedá pochybovať. 
Zomrel 1. mája 2012, krátko po oslave 
87. narodenín.

 Anna Weissová

Štátne vyznamenania sa nepriamo 
dotkli aj Turčianskych Teplíc

V. Jukl
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Onedlho uplynie 150 rokov 
od narodenia a 95 rokov od 
úmrtia nášho matičiara, bás-
nika, novinára Izidora Žiaka 
- Somolického.
(10. 2. 1863 v Somolici v Tur-
čianskom Michale - 15. 1. 1918 
v Banskej Bystrici) 

Bol najstarším synom mlynára 
Jána Žiaka. Mal sa stať mlyná-
rom ako jeho bratia, ale záslu-
hou matky odchádza na štú-
dium do gymnázia v Banskej 
Bystrici. Študoval výborne, ale 
pre jeho slovenské národné 
povedomie ho v dobe ostrej 
maďarizácie obvinili z pansla-
vizmu a po skončení 6. triedy 
gymnázia mu oznámili, aby do 
školy viac neprišiel. Odvtedy bol 
prinútený hľadať svoju životnú 
postať. Krátky čas bol učiteľom 
a kantorom, ale to nevyhovo-
valo jeho nepokojnej a búrlivej 
povahe. Ani práca advokátske-
ho pisára u priateľa advokáta 
Hanzlíka v Banskej Bystrici mu 

nedávala vyhliadky do budúc-
nosti. Preto sa roku 1893 už ako 
známy básnik vracia do rodiska. 
V Somolici sa nečakane oženil 
so Zuzanou Pálešovou 20. ok-
tóbra 1893. Myslel si, že ho ako 
neposedného človeka i bohéma 
manželstvo dovedie k pokojné-
mu a usporiadanému životu. 
V tom čase si našiel iba miesto 
advokátskeho pisára u Daniela 
Beniača v Ružomberku s pla-
tom 30 zlatých mesačne. Spolu 

s manželkou žil v biednych fi-
nančných pomeroch. Snažil sa 
novinárskym i básnickým pe-
rom niečo zarobiť, ale slovenské 
literárne pomery boli vtedy veľ-
mi neprajné. Teda nielen osob-
né vlastnosti Somolického, ale 
najmä chlebové otázky spôso-
bili, že sa už v máji 1894 rozišiel 
so svojou manželkou a záro-
veň opustil Ružomberok. Chcel 
odísť za novinára k Slovákom do 
Ameriky alebo sa uplatniť ako 
redaktor v martinskej tlačiarni 
Slovenských Národných novín. 
Aj tu za národnoobranné články 
proti silnejúcej maďarizácii mal 
tlačové pravoty, finančné poku-
ty i 16 mesiacov väzenia. Preto 
dobrovoľne opustil redakciu 
Národných novín a svoje ubole-
né srdce liečil v prírode neďale-
ko Starých hôr. Počas 1. svetovej 
vojny Somolický chorľavel. Sta-
ral sa oňho priateľ Hanzlík. Tam 
v Banskej Bystrici v predvečer 
svojich 55. narodenín v dome 
na Lazovnej ulici zomrel iba 9 

mesiacov pred národným oslo-
bodením Slovákov v roku 1918. 
Nedočkal sa ho, hoci venoval 
toľko síl za hmotné i duchovné 
blaho svojich rodákov! I pre-
svedčenie, že ako národ prežijú 
a získajú slobodu.
Somolický oficiálne prezentoval
slovenskú literárnu tvorbu v po-
slednom desaťročí 19. storočia a 
na začiatku 20. storočia, kde žili 
a tvorili také básnické osobnosti 
ako Hviezdoslav, Krasko, Vajan-
ský a ďalší. V tomto období pí-
sal sociálnu, národnoobrannú, 
ľúbostnú, prírodnú lyriku, v kto-
rej pokračoval aj po vydaní pr-
vej svojej básnickej zbierky Na 
svite roku 1892 v Ružomberku, 
Popevky z hôr roku 1906, Báj-
ky 1899. Jeho jednotlivé básne 
i cykly poézie Vita nova, Anne, 
Z hôr boli publikované v rôz-
nych časopisoch. Menej známe 
sú jeho rozprávkové skladby, ľu-
dové balady (Chorá deva, Siroty, 
Poklad), ľudové ponášky (Pies-
ne moje drobné, Šuhajko bie-

ly) a preklady z tvorby V. Huga, 
Lermontova a Ševčenka. Možno 
hovoriť o ňom ako o básnikovi 
osobitej, zrozumiteľnej, citovej 
i bezprostrednej poézie, ktorá 
v jeho dobe plnila výchovnú 
úlohu v národe: udržovala ná-
rodné povedomie, úctu k sed-
liackemu ľudu, pestovala de-
mokratické a sociálne cítenie 
odsudzovaním hmotnej biedy a 
vysťahovalectva.
Izidor Žiak Somolický miloval 
Turiec. Národnú smrť Slovákov 
v rakúsko-uhorskej monarchii 
zaháňal mečom básnického slo-
va aj vlastným utrpením. Preto 
mu vďační rodáci pri príležitosti 
125. výročia jeho narodenia od-
halili pamätnú tabuľu na jeho 
rodnom dome. Pri dnešnom 
150. výročí od jeho narodenia 
mesto Turč. Teplice vyhlásilo od 
septembra 2012 do júna 2013 
Rok I. Žiaka Somolického a pri-
pravuje aj zriadenie jeho pa-
mätnej izby v Michale.

Jozef Moravec

V spomienkach na významného rodáka, básnika a novinára

V školskom roku 2011/2012 
začala naša škola Pedagogická 
a sociálna akadémia realizo-
vať projekt Comenius - Školské 
partnerstvá, cieľom ktorého je 
posilniť európsku dimenziu 
vo vzdelávaní prostredníctvom 
aktivít nadnárodnej spoluprá-
ce medzi školami. Realizova-
ný projekt umožňuje žiakom 
z rôznych krajín pracovať spolu 
na  viacerých témach, umožňu-
je im precvičiť si cudzí jazyk a 
zvýšiť motiváciu k štúdiu jazy-
ka.  Našimi partnermi v projekte 
Comenius  sú partnerské školy 
z Francúzska, Holandska, Ne-
mecka a Turecka. Druhý rok rea-
lizácie daného projektu sme  za-
čali návštevou v krajine našich 
partnerov, v Turecku v dňoch 
11. - 17. novembra 2012.
Pobytu v Turecku v Antalyi sa 
zúčastnili I. Frívaldská, Z. Šov-
číková, Iveta Marčeková a päť  
žiačok – Zuzana Chládecká, 
Michaela Nguyenová, Katarína 
Brišáková, Katarína Brišová a 
Anežka Janolová.
Náš program začal v pondelok 
12. 11. 2012 stretnutím koor-
dinátorov jednotlivých krajín 
v partnerskej škole. Počas stret-
nutia sme si prešli pripravený 
program a urobili potrebné 
korektúry. V tomto čase  žiaci a 
učitelia hosťujúcej školy pripra-
vili pre našich  žiakov v hoteli 
poznávacie a  zábavné aktivity. 
Ďalšia časť dňa bola venovaná 
paintballu, kde sme sa nielen 
zabavili, ale aj  zmerali naše sily  
a schopnosti  v taktike a v mie-

rení na cieľ.
Náš pobyt v Antalyi pokračoval  
nasledujúcim dňom oficiálnym
prijatím u riaditeľa školy,  pre-
hliadkou školy  a hospitáciami 
na vyučovacích hodinách ne-
meckého, anglického jazyka, 
matematiky a chémie. Súčasťou 
predpoludňajšieho programu 
bola aj práca na produktoch 
projektu – nácvik piesne, prá-
ca na umeleckom objekte, ná-
cvik tureckých tancov – téma 
svadba. Popoludní sme absol-
vovali Stadtrallye po jednej 
z častí Antalye – Kaleici. 
Náš tretí pracovný deň začal 
prácou v škole na spoločných 
produktoch - nácvik piesne, 
práca na umeleckom objek-
te, nácvik tureckých tancov a 
výberom loga projektu, návrh 
ktorého robili  naši žiaci doma 
na hodinách výtvarnej výchovy. 
Súčasne sme ukončili aj ilustrá-

cie prísloví a porekadiel, spolu 
s návrhom obalu príručky, kto-
ré opäť  zhotovili naši žiaci na 
hodinách výtvarnej výchovy. 
Ďalšia časť dňa bola venovaná  
oficiálnej návšteve  na radnici,

po ktorej nasledovala prehliad-
ka bazára.  Večer  si pre nás naši 
tureckí partneri pripravili  ná-
rodnú kuchyňu – ochutnávku 
rôznych  špecifických jedál  spo-
jenú s videoprojekciou prípravy 
daných jedál a diskotékou. 
Nasledujúci deň nás čakal celo-
denný výlet. Najprv sme si pre-
zreli vodopád, potom archeolo-
gické múzeum  a nakoniec sme 
sa nalodili na loď, ktorá nás do-
viezla   na more, kde sme  zažili 
adrenalínové kúpanie v mori. 
Na spiatočnej ceste sme zakot-
vili pri pobreží, kde naši priate-
lia pripravili vatru. Plavbu sme 
ukončili spoločným tancom na 

pobreží. Večer pokračovala naša 
práca – nás a nemeckých part-
nerov  na  jednom z produktov 
projektu – naplánovanie vy-
stúpenia  žiakov na galavečeri 
v Holandsku – divadelné panto-

mimické predstavenie. 
Posledný pracovný deň sme 
opäť pracovali na produktoch 
projektu - komentovaná pre-
zentácia ďalšieho z produktov 
projektu – videa – „Zvyky a 
tradície pri kontakte s ľuďmi“, 
pieseň, tanec, umelecký ob-
jekt. Popoludní nás partneri 
zobrali na prehliadku akvária, 
po ktorej nasledovalo maľova-
nie spomienkových kameňov 
na pláži.  Popoludňajší program 
sme ukončili evalváciou – zo-
sumarizovaním už hotových  
produktov, zhrnutím pozitív, 
negatív a rozdelením úloh do 
nasledujúceho stretnutia, ktoré 
bude na Slovensku v apríli 2013.  
Večer nás čakal  v hoteli „európ-
sky večer“, na ktorý pripravili 
naši tureckí partneri spevácke, 
tanečné a hudobné vystúpenia, 
vypočuli sme si pieseň projektu. 
Večer sme ukončili oficiálnym
rozlúčením, nakoľko nasledu-
júci deň jednotlivé partnerské 
krajiny od skorých ranných ho-
dín odlietali domov. 
Naplánovaný program sme spl-
nili. Odchádzali sme domov plní 
dojmov zo slnečnej Antalye, 
plní nových vedomostí, skúse-
ností a zručností. Žiaci nadvia-
zali nové priateľstvá, naučili sa 
ďalšie  jazykové obraty a frázy 
z jednotlivých jazykov, ktoré 
určite využijú nielen pri najbliž-
šom stretnutí  u nás,  ale aj pri 
komunikácii cez sociálne siete.

Mgr. Ivana Frívaldská

Projekt Comenius spája študentov z rôznych krajín

I. Ž. Somolický
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Pred zlom a bosorkami sa ke-
dysi dedinčania chránili aj tak, 
že jedli cesnak alebo cibuľu a 
dom kropili posvätenou vodou. 
Kedysi sa aj hovorilo, že „od Lu-
cie do Vianoc, každá noc má 
svoju moc.“
Ráno na Luciu nesmela prísť do 
domu cudzia žena. Bolo zakáza-
né čokoľvek požičiavať a dávať, 
nesmel sa prenášať oheň.
V tento stridží deň, najkratší 
v roku, sa dodržiavali tiež mno-
hé iné zvyklosti.
Dievčatá praktizovali ľúbostné 
čary,  pripravili si dvanásť líst-
kov, na jedenásť napísali muž-
ské meno, jeden ostal prázdny. 
Každý deň od Lucie do Štedrého 
dňa jeden lístok spálili. Ostáva-
júci lístok na Štedrý večer otvo-

rili a meno na ňom bolo meno 
budúceho muža.
Obľúbený bol tiež „luciový stol-
ček“. Vyrábal sa na Luciu a každý 
deň do Vianoc bolo potrebné na 
ňom niečo dorábať. Musel byť 
celý z dreva, bez klinca. Ak ten, 
čo ho zhotovil, sedel na ňom 
v kostole na Štedrý večer, videl 
všetky dedinské strigy otočené 
k oltáru. Muž so stolčekom ute-
kal domov, aby ho strigy nechy-
tili, sypal za sebou mak, ktorý 
strigy museli vyzbierať. 
Aj my, na ZŠ s MŠ v Diviakoch  
sme si 13. decembra opäť pri-
pomenuli zvyky, ktoré sa trado-
vali na Luciu v minulosti. Lucie 
oblečené v bielych plachtách 
s pomúčenou tvárou a s husím 
krídlom v ruke povymetali všet-

ky  kúty v základnej a materskej 
škole.  Zavítali aj do  neďalekej 
Coop Jednoty, aby tam odo-
hnali všetko zlo a choroby. 
Deti, pani učiteľky aj kuchárky 

boli prekvapené a mali z ich 
návštevy pekný zážitok.
Žiakom následne pani učiteľky 
vysvetlili význam týchto tradícií 
v čase adventu a Vianoc, kedy 

musí byť všetko upratané a čis-
té.  

Jaroslava Matlová a kolektív

Zvyky na Luciu

Sedemnásty november, deň, 
ktorý patrí študentom, sa na 
školskom internáte oslávil ako 
sa patrí. Nič na našej oslave 
neubrala ani skutočnosť, že my 
sme si Deň študentov oslávili 
„až“ 20. novembra.
Oslava začala rozhlasovou re-
láciou, ktorú si pripravili čle-
novia Žiackej školskej rady pri 
školskom internáte (ŽŠR pri 

ŠI). V nej všetkým ubytovaným 
žiakom v školskom internáte 
priblížili históriu oslavovaného 
dňa, ktorý by nemal v mysliach 
študentov vyvolávať iba radosť 
z dňa voľna. Po rozhlasovej relá-
cii boli všetci pozvaní  na našu 
internátnu diskotéku spojenú 
s losovaním tomboly.
Pred prípravou oslavy Dňa štu-
dentov sme sa s veľmi pozitív-

nou skúsenosťou z minulého 
roka vybrali do mesta nášho 
štvorročného prechodného po-
bytu, aby sme oslovili viacerých 
teplických podnikateľov s pros-
bou o ceny do tomboly. A opäť 
sme sa stretli s ohromným po-
chopením a podporou. Darovali 
nám množstvo pekných, vkus-
ných a hodnotných drobností, 
ktoré sme mohli využiť, aby 

sme obdarovali prítomných na 
našej diskotéke. Pomohli nám, 
a tak  okrem fantastickej zába-
vy a dobrej nálady takmer nikto 
z prítomných neodišiel s prázd-
nymi rukami.
Chceli by sme sa všetkým veľmi 
pekne poďakovať za ich veľké 
srdce. Prajeme všetkým príjem-
né sviatky, veľa zdravia, šťastia.
Nie tí, ktorí majú, ale tí, ktorí 

majú a darujú sú „bohatí“.
Pomohli nám:
Kníhkupectvo Modrý motýľ, 
Kvetinárstvo Zara, Drogéria Teta, 
Darčeková predajňa Romana, 
Papiernictvo Jas, Turčianska le-
káreň, Lekáreň Astra, Slovenská 
sporiteľňa, Orange, Petrabyt, 
ARstyle Renáta Rakšániová.

Členovia žiackej školskej rady pri škol-
skom internáte

Študenti oslávili svoj deň

Čitateľský úspešný výber povestí z Turca 
od Jozefa Tatára je v druhom, prepraco-
vanom vydaní rozšírený o ďalšiu kolek-
ciu zaujímavých príbehov a  nádherne 
ilustrovaný. Zájdete až do pradávnej 
minulosti, keď sa medzi Fatrami rozkla-
dali len hlboké lesy a obrovské jazero a 

na jeho brehoch sa preháňal divý tur, 
nazriete do tajomstiev kedysi hrdých a 
nedobytných hradov, prečítate si o tom, 
ako uhorského kráľa zachránili na Znie-
ve  pred Tatármi, i o tom, ako Turci do-
biedzali do neprístupných turčianskych 
údolí. Dozviete sa veľa zaujímavého o  

počiatkoch turčianskych miest a obcí, i 
o neuveriteľných, veselých i vážnych prí-
behoch, ktoré sa v nich odohrali.
Knihu je možné zakúpiť v TIC Turčianske 
Teplice (prízemie MsÚ) v cene 10 €.

Anna Weissová

Nové Turčianske povesti od spisovateľa 
Jozefa Tatára

Poukážky mesta si môžete vy-
zdvihnúť do konca februára 2013

Stránkové hodiny
Po  8:00 – 15:30
Ut  8:00 – 15:30
St   8:00 – 16:30
Št    nestránkový deň
Pi    8:00 – 14:00

Mesto Turčianske Teplice ako zriaďovateľ škôl 
pre deti plniace si povinnú školskú dochádzku 
v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 
Z.z. o výchove s vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
v zmysle VZN Mesta Turčianske Teplice č. 1/2009 

zo dňa 26. 1. 2009 o mieste a čase zápisu die-
ťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základných školách oznamuje rodičom a zá-
konným zástupcom, že zápis do 1. ročníka zá-
kladnej školy pre školský rok 2013/2014 sa na 
jednotlivých školách uskutoční nasledovne:

Základná škola Dátum zápisu Čas zápisu Miesto zápisu

ZŠ s MŠ Školská 477/ 2
Turčianske Teplice

5. - 6. február 2013 14,00 – 17,00
ZŠ s MŠ Školská 477/2, 
Turčianske Teplice

Spojená škola - ZŠ s MŠ 
Horné Rakovce, 
Turčianske Teplice

7. február 2013 15,30 – 18,00
ZŠ s MŠ Horné Rakovce 
1400/28, Turčianske Teplice

ZŠ s MŠ Žarnovická 
1078/13
Turčianske Teplice

8. február 2013 15,30 – 18,00
ZŠ s MŠ Žarnovická 1078/
13, Turčianske Teplice 

Každé dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku do 31. 8. 2013, musí byť zapísané na plnenie povin-
nej školskej dochádzky v základnej škole.

Prvákov pozývame na zápis

V diviackej základnej škole si pripomenuli tradičné zvyky
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Ľudia ju poznajú z televíz-
nych seriálov Druhý dych, Pa-
nelák či Prvé oddelenie ako 
najväčšiu mrchu, ktorá ide aj 
cez mŕtvoly. Občas niekomu 
vynadá alebo použije päste.  
I keď je v skutočnom živo-
te táto rodená Martinčanka 
pravý opak svojich hereckých 
postáv,  svoju prácu má rada. 
Talentovaná a usmievavá he-
rečka, moderátorka a taneč-
níčka Veronika Paulovičová.

Ako malé dievčatko ste vy-
stupovali so svojím otcom, 
známym hercom Ľubomírom 
Paulovičom, vo chvíľkach po-
ézie a už ako desaťročná účin-
kovala v hre Cigáni idú do 
neba. Znamená to, že Vás otec 
odmalička viedol k tomuto 
povolaniu a chcel, aby ste sa 
stali aj Vy herečkou?
- Malá Veronka bola milé, spolo-
čenské, komunikatívne, niekedy 
až príliš ukecané dieťa (smiech) 
s bujnou fantáziou a vysnívaný-
mi predstavami o živote, ľuďoch, 
svete. Moja rodina a priatelia by 
vám potvrdili, že som taká stá-
le. Často sa smejem, zabávam, 
hrám, snívam, občas lietam pár 
centimetrov nad zemou – ako 
malé dieťa. Odmalička som veľa 
rozprávala, vymýšľala som si, 
recitovala, spievala, tancovala.  
Otec ma často brával do diva-
dla na skúšky, na nakrúcanie 
inscenácií, rozprávok, filmov.
Divadelné a filmové prostredie,
herci, zážitky – to všetko mi do-
slova učarovalo a utvrdilo ma 
v tom, že sa chcem stať hereč-
kou. Nepríjemným rozčarova-
ním pre mňa bolo, v čase pri-
hlasovania sa na strednú školu, 
otcove vyjadrenie, že nemám 
„na to“ a nemám talent.
Prečo si to myslel?
- Neskôr, počas štúdia na VŠMU 
som pochopila, že nemal ani tak 
na mysli talent „daný“ alebo zde-
dený, ale skôr istú formu obeta-
vosti, sebazaprenia, dravosti, 
ambicióznosti, ktorá úspešné-
mu hercovi nesmie chýbať. Videl 
vo mne skôr talent organizačný. 
Odporučil mi štúdium produk-
cie, managementu na filmovej
a televíznej fakulte. Po dvoch 
rokoch štúdia som sa predsa 
„napriek zákazu“ na herectvo 
prihlásila a úspešne doštudova-
la. Počas štúdia som hosťovala 
v divadle Nová scéna v mojom 
„osudovom“ muzikáli Cigáni idú 
do neba, v divadle Malá scéna 
v predstavení Inkognito. Popri 
moderovaní počasia v televízii 
Markíza som si zahrala zopár 
epizódnych postáv v seriáloch. 
Počas materskej zasa v televízií 
Joj v Paneláku, v Kutyil s.r.o., a 
v Prvom oddelení. Neskôr som 
hosťovala aj v SND v predstave-

ní Večera. Teraz si užívam život 
herca „na voľnej nohe“ – v sep-
tembri sme dotočili Druhý dych 
2. Teším sa z maličkostí, z každej 
zaujímavej ponuky, ktorú som 
dostala, aj z tých, ktoré ešte do-
stanem. Aj moji rodičia sú radi, 
že sa venujem tomu, čo ma baví 
a živí.  
Herectvo však nie je jediná 
vec, ktorej sa venujete. Okrem 
toho moderujete, spievate ale 
i tancujete. Čo je z toho pre 
Vás to najhlavnejšie?
- Najdôležitejšia pre mňa je har-
mónia, súhra a rovnováha. A to 
vo všetkom. Snažím sa. Nie vždy, 
všade a za každých okolností sa 
mi to darí. Ale snaha sa cení, no 
nie? Som narodená v znamení 
strelca – čo je ohnivé, tempe-
ramentné znamenie. Túžim po 
sebarealizácií, po nových zážit-
koch, skúsenostiach, cestovaní, 
poznávaní krajín, ľudí, prírody. 
Ale zároveň cítim, že je pre mňa 
veľmi dôležité teplo domova, 
atmosféra, harmónia a pokoj 
v rodine. Mám veľmi dobrý 
pocit, keď sa po niekoľkých  
hodinách nakrúcania seriálu, 
po úspešnom odmoderovaní 
eventu či plesu vraciam domov. 
Som rada, že sa mám kam vrátiť, 
že ma doma „niekto“ čaká a teší 
sa na mňa. Herectvo je krásne, 
zábavné, po všetkých stránkach 
obohacujúce povolanie. Som 
vyslovene všestranný  talent 
(smiech). 
Je ešte nejaká pracovná po-
nuka, po ktorej túžite?
- Zatiaľ som mala možnosť za-
hrať si v divadle a v seriáloch. 

Verím, že ma čaká aj pekná, 
zaujímavá príležitosť zahrať si 
vo filme. Chcela by som sa opäť
vrátiť aj k divadlu. Veľmi ma 
baví aj moderovanie, ktoré som 
obohatila o spevácke a taneč-
né vystúpenia. Spolupracujem 
s veľmi talentovanými mladými 
umelcami – hudobnými,  ta-
nečnými skupinami i spevák-
mi. Snažím sa na sebe neustále 
pracovať. Pripravujem si nové 
skladby, tanečné choreografie
na tohtoročnú plesovú sezó-
nu. Mám dobrý pocit z toho, že 

hostia odchádzajú z večierku či 
plesu nadránom spokojní, vese-
lí a vyzabávaní. To je najdôleži-
tejšie. Prichádza mi veľa ďakov-
ných mailov, sms-iek, za ktoré aj 
týmto všetkým ďakujem. Keby 
tak ešte prišla zaujímavá ponu-
ka - moderovanie v televízií.  
Diváci Vás v minulosti už na 
televíznej obrazovke mohli 

vidieť, a to ako rosničku na 
Markíze. Ako si spomínate na 
toto obdobie?
- Tak, ako je to u mňa zvykom a 
ako spieva môj obľúbený Karol 
Duchoň, s úsmevom. Bolo to 
veľmi príjemné obdobie. Za dva 
roky pôsobenia v Markíze som 
spoznala veľa zaujímavých ľudí, 
naučila som sa veľa nového. Ve-
dela som, že po skončení VŠMU 
chcem ostať pracovať a žiť 
v Bratislave. Náklady sú tam dosť 
vysoké, musela som sa o seba 
postarať sama: prenájom bytu, 
cestovanie a podobne. V tom 
prišla ponuka – moderovanie 
počasia. Neváhala som. Každú 
životnú skúsenosť, pozitívnu či 
negatívnu, považujem za obo-
hacujúcu. Záverečné obdobie 
„rosničkovania“ považujem za 
zatiaľ  najšťastnejšie, najkrajšie 
a najspokojnejšie v mojom ži-
vote. Otehotnela som a čakala 
môjho syna Jakubka.
Vo viacerých známych sloven-
ských seriáloch ste hrali alebo 
hráte skôr negatívne postavy. 
Prečo sa podľa Vás tvorcom 
seriálov hodíte skôr na takéto 
postavy?
- Žeby tieto postavy odzrkadľo-
vali moju pravú tvár? (smiech) 
Asi ma na takýto druh postáv 
predurčuje môj výzor. Vysoká, 
štíhla blondína by ani nemohla 
hrať nič iné. Buď naivky, alebo 
sebavedomé, panovačné dcéry 
bohatých mužíkov či rodičov. 
Nesťažujem sa, občas niekomu 
beztrestne vynadám, pokričím, 
občas niekoho zbijem. Niekedy 
sa zase bozkávam so sympa-
tickými hereckými kolegami. 
(smiech) Príjemné povolanie, 
no nie?

Dá sa povedať, že Veronika 
Paulovičová je v skutočnosti 
pravý opak od tých seriálo-
vých postáv, ktoré hrá?
- V skutočnosti som tichá, pla-
chá, nesmelá Nastenka z Mrázi-
ka. (smiech) A taký veľký blázon 
(po otcovi).  
Blíži sa plesová sezóna a je-
den z plesov, ktorý budete 

moderovať je aj Hornotur-
čiansky ples v Turčianskych 
Tepliciach.  Aký program ste 
si pripravili?
- Nechajte sa prekvapiť. (úsmev)  
Hostí budem samozrejme spre-
vádzať celým plesom ako mo-
derátorka. Vraj bývam často aj 
vtipná, tak verím, že sa budú 
všetci dobre zabávať až do rána. 
Určite zaspievam niekoľko skla-
dieb mojej obľúbenej Hanky 
Hegerovej, výber tanečných 
skladieb – napr. Zory Kolínskej, 
nebudú chýbať cigánske a ľudo-
vé skladby. Mám pripravených 
aj niekoľko tanečných chore-
ografií s mojími všestrannými,
talentovanými tanečníkmi. 
Nebude chýbať predpolnočné 
prekvapenie. Určite je na čo sa 
tešiť! Aj ja sa teším do rodného 
Turca!
Ste rodená Martinčanka, 
avšak teraz bývate v Brati-
slave. Nechýba Vám Turiec a 
hory? 
- Maminka s manželom býva 
v Turčianskych Kľačanoch. Cho-
dievame ju občas cez sviatky, 
cez letné prázdniny navštíviť. 
Vždy, keď prechádzam okolo 
Martina, cestou do Tatier, tak 
sa zastavím u mamy. Chýba mi. 
Často sa v spomienkach vraciam 
do detstva. Spomínam si na náš 
byt v Košútoch, vždy vyuprato-
vaný a krásne vyzdobený cez 
Vianoce a Veľkú noc. Na vôňu 
a chuť maminých jedál a kolá-
čov, vôňu domova. Spomínam 
si na Martin, na kamarátov, uči-
teľov zo základky v Košútoch, 
z Gymnázia V. P. Tótha, na môj 
výtvarný, tanečný či požiarnicky 
krúžok. Na diskotéky, prvé lá-
sky aj sklamania. (úsmev) Nikdy 
nezabudnem na to, čo som 
v Martine zažila, aj čo som „vy-
paratila“, na ľudí. Mám množ-
stvo krásnych zážitkov, spo-
mienok a bláznovstiev, za ktoré 
som vďačná. Mamu som dosť, 
hlavne v období puberty, potrá-
pila. Teraz už na to spomíname 
s úsmevom. Do rodného mesta 
a okolia Turca sa budem stále 
vracať. Teraz už aj s mojim sy-
nom Kubkom, ktorému sa u ba-
bičky veľmi páči a tiež rád spo-
znáva krásy turčianskej dediny. 
Martin vždy ostane v mojom 
srdci domovom. 
Čo by ste zapriali Tepličanom 
do nového roka?
- Hlavne zdravie. Veľmi by som 
si želala, aby sa ten náš krásny 
kraj už nenazýval „hladová doli-
na“.  A ešte si pomôžem jednou 
krásnou skladbou Riša Müllera. 
Prajem Vám všetkým milí pria-
telia: „Pokoru, pokoj a mier. A 
srdce otvorené dokorán. Lásku, 
radosť a smiech.“

Anna Weissová

V skutočnosti som tichá, plachá a nesmelá Nastenka z Mrázika
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Nagajove 
posmešníky 
z ulice
Hľadanie azylu
Načo by sme sem
spolu liezli,
veď ani krčmár
nie je triezvy.

Objav roka
Jedine tam ťa
majú radi,
kde vyvetráš 
svoje many.

Pod hotelom Lesník
Ktože by mal
radosť z hriska,
keď tam majú
záchod psiská.

Cesta domov pána M
Aká je to 
radosť zo života,
keď cestou domov
musí sa držať plota?

Zátišie s papierom
Ak je latrína
voľná,
tak cíť sa
ako doma.

Justičný omyl
Sudca s vrahom
sa dohodli,
za koľko ho
oslobodí.

Agroburinenie
Mnohé naše
lúky
potrebujú
ruky.

Misionárčina
Kde kto hľadá
pseudodôvody,
ako zhumplovať
prírodné národy.

Závisť
Každá prostitútka
na ulici smúti
že sa v parlamente
držia prostitúti.

Pamäťové manko
Pretože nás pamäť
občas klame,
spoľahlivé je
jedine zabúdanie.

Grinpisáčky
Podľa nich by
každý vták
potreboval
kopirák.

KULTÚRA

Sociálne siete nemusia byť pre mladých 
iba stratou času. Dokazuje to mladá, 
nádejná fotografka telom i dušou, Tep-
ličanka Monika Matulová. Fotí od det-
stva a vďaka jej facebookovej stránke 
By Mon Photography, kde zverejňuje 
svoju tvorbu, ju nielen mnohí vyhľadá-
vajú na fotenie, ale neraz i spoznávajú 
na ulici.

 „Keď si moja sestra kúpila foťák, ja som jej 
ho hneď zobrala. Fotila som všetko mož-
né, prírodu, kvety, rôzne detaily. S fote-
ním som každému liezla na nervy,“ hovorí 
s úsmevom maturantka Monika, ktorá na-
miesto investovania do oblečenia, ako iné 
dievčatá v jej veku, radšej šetrí na nový 
objektív. Keď mala šestnásť rokov dostala 
svoju prvú ozajstnú zákazku, fotenie svad-
by. V ceste jej stál už iba taký detail - chýbal 
jej kvalitný fotoaparát. „Chcela som si ho 
požičať a nakoniec som si našla doma od 

maminy a sestry môj prvý vlastný fotoapa-
rát. Veľmi ma to potešilo, pretože vedeli, že 
fotenie nie je pre mňa iba chvíľková záleži-
tosť,“ spomína Monika Matulová.
Ľudia sa na fotkách nespoznávajú
Posledný rok sa Monika zamerala najmä na 
portrétové fotografie. „Baví ma pracovať
s ľuďmi, stretávať sa s nimi, zachytiť výraz 
ich tváre či emócie, momenty na ulici ale-
bo detskú radosť. Jednoducho veci, ktoré 
si bežne ľudia ani nevšimnú,“ hovorí s nad-
šením Monika a dodáva, že najviac ju teší, 
keď sa ľudia na jej fotkách sami sebe páčia. 
„Keď si neveria a nakoniec povedia: Wow, 
to som ja na tej fotke?“, tak to je pre mňa 
najväčšia radosť,“ teší sa. Nádejná fotograf-
ka najradšej fotí  von na ulici, v  meste či 
prírode. Neprekážajú jej ani mrazy, vybaví 
sa termoskou, rukavicami a ide fotiť. Fote-
nie na čiernom alebo bielom pozadí nie je 
podľa nej až také zaujímavé.

Kritika a komentáre ma posúvajú do-
predu
Monika Matulová má na známej sociálnej 
sieti vyše 600 priaznivcov, ktorí prezerajú, 
hodnotia či komentujú jej tvorbu. „Som 
rada za každého človeka, ktorému sa páči 
moja stránka. Najskôr som sa nechcela 
takto prezentovať, no nakoniec som vďač-
ná kamarátom, ktorí ma k tomu prehovori-
li. Mnohokrát ma aj vďaka facebooku spo-
znávajú v parku alebo v meste pri fotení a 
hovoria: Aha, to je tá z facebooku!“ Práve 
vďaka sociálnej sieti dostáva mnoho reak-
cií na fotky, ale i ďalšie nové ponuky. „Ľu-
dia ma so svojimi komentármi posúvajú 
ďalej,“ konštatuje mladá fotografka, ktorá 
by rada spolupracovala s profesionálnym 
fotografom, aby sa vo svojej tvorbe mohla 
ešte zdokonaliť.

Anna WeissováOndrej Nagaj

Facebook nemusí byť iba stratou času
VŠIMLI SME SI

M. Matulová
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... z pera Miroslava Bartoša

Do nového roku...
Želania a predsavzatia, ktoré si 
dávame, by mali byť primerané 
k našim schopnostiam a mož-
nostiam, majú byť úprimné, 
optimistické, mali by sme im 
veriť, mali by sme rovnako veriť 
aj sebe, že ich chceme a vieme 
uskutočniť. Myšlienka predsa 
dáva podnet i silu na to, aby 
sa stala skutočnosťou. Všetci 
čerpáme energiu z toho isté-
ho univerzálneho zdroja, pre-
to naše myšlienky, predstavy, 
priania, želania sú si podobné či 
totožné – v tom je ich reálnosť a 
uskutočniteľnosť. 
Želám Tepličanom a čitateľom 
TZ, aby do dní nového roka vy-
slali  práve takéto priania. Aby 
sme si život menili na lepší, pln-
ší, bohatší, prostredie na krajšie 
a vzťahy na otvorenejšie. Tak sa 
pre nás a kvôli nám stane rok 
2013 úspešným. 

Váš Miroslav Bartoš 

December sa už obligátne 
nesie v duchu charitatívnych 
podujatí, ktorými chceme po-
tešiť tých, ktorí pomoc, trochu 
radosti a našej pozornosti po-
trebujú. Toho roku sa Žiacka 
školská rada pri Pedagogickej 
a sociálnej akadémii v Tur-
čianskych Tepliciach rozhodla 
prijať pozvanie pani Burčovej 
a spolu s ňou a jej speváckym 
zborom Mladosť zašla do Det-
ského domova v Necpaloch. 

Pre pani Burčovú to nebola 
žiadna novinka, pretože ona 
so zborom chodieva na toto 
miesto každoročne a nie len 
v predvianočnom období, no 
zakaždým poteší deti odkázané 
na svoj osud. Pre našu radu to 
bolo nóvum, ktoré sme radi pri-
vítali. V rámci pripravovaného 
programu sme oslovili aj pani 
Sudorovú a jej orientálne taneč-
nice, ktoré sa ochotne pridali. 

V utorok 4. 12. 2012 sme sa v po-
poludňajších hodinách vybrali 
do Necpál. Na pôde detského 
domova nás privítala pani ria-
diteľka Mgr. Jana Žilinská, ktorá 

nám, kým sa deti poschádzali 
zo škôlok a škôl, porozprávala 
o tom, ako fungujú, aké pravi-
dlá musia deti dodržiavať, ako 
vyzerá ich štandardný deň i ví-
kend, ale aj ako to vyzerá vtedy, 
keď ich deti dovŕšia dospelosť, 
skončia nejakú strednú školu 

a nastane čas odchodu do ži-
vota. Niektoré veci boli pre nás 
takmer nepredstaviteľné. Po 
tomto úvode sa už deti poschá-
dzali a nastal čas programu. 

Najskôr vystúpil zbor Mladosť, 
po nich sálu zaplnili zvuky ci-
gánskej hudby a orientálne 
tanečnice rozpumpovali atmo-
sféru cigánskymi tancami. Tem-
po stlmila jemná pieseň Anjel 
v podaní Paulíny Danižíkovej, 
študentky 3.A triedy, a opäť 
nastúpili orientálne tanečnice, 
teraz v rytme skutočných orien-
tálnych melódií a brušných 
tancov. Na záver si študentky 
z rady pripravili rôznorodé hry 
pre deti. Po ich skončení  sme 
ešte pustili hudbu pre tých, 
ktorí by sa radi podučili nejaké 
brušné fígle. Nastalo prekvape-
nie, záujemcov bolo neúrekom 
a čuduj sa svete, niektoré róm-

ske dievčatká sa tak prirodzene 
zvŕtali a energicky pohybovali, 
že im žiadne inštrukcie nebolo 
treba, skôr my sme sa mali od 
nich čo učiť! Rytmus majú v tele, 
rodia sa s ním, len škoda, že ho 
nemá kto rozvíjať. Kým sa jed-
ni zabávali, tancovali a hrali, iní 

nám chceli ukázať svoje izbičky. 
Neodmietli sme a nachvíľu na-
kukli do ich malého sveta. Keď 
nastal čas lúčenia, v ich tvárach 
a očiach sme videli i radosť 
z toho, že sme im na malý oka-
mih pomohli nemyslieť na rea-
litu, ale aj sklamanie, že to tak 
rýchlo ubehlo a my odchádza-
me kdesi, kam oni nepatria – do 
svojich rodín.

Chcela by som touto cestou 
poďakovať pani Burčovej, že 
nám dala takúto možnosť a že 
sme mohli urobiť jednu malú 
dobrú vec. Taktiež by som rada 
poďakovala pani Sudorovej, že 
bez zaváhania bola ochotná 
zapojiť sa a ísť do toho s nami a 
v neposlednom rade patrí vďa-
ka všetkým členom rady a ostat-
ným participujúcim v programe 

za to, že si ukrojili z jedného 
štandardného pohodlného štu-
dentského popoludnia a dali 
kúsok svojho šťastia a energie 
deťom v domove.

Mgr. Natália Zajacová

Potešili obyvateľov detského domova

Žiačky si s deťmi zatancovali...

... i zahrali rôzne hry
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Dvadsaťpäť rokov samostat-
nej činnosti MS SČK Dolná 
Štubňa si pripomenuli členo-
via a hostia na slávnostnej 
členskej schôdzi. S príhovo-
rom vystúpila predsedníčka  
Alena Nemcová. 

Pripomenula, že cesta, po ktorej 
kráčal miestny spolok  počas 25 
rokov, bola náročná. No za ten-
to čas sa mnohí naučili posky-
tovať prvú pomoc, niekomu sa 
podarilo zachrániť život nezná-
memu človeku. Viacerí darovali 
svoju nenahraditeľnú tekutinu 
na záchranu ľudí, ktorých mož-

no nikdy nestretnú. Ďalší sa dar-
cov krvi snažili získavať alebo sa 
snažili o ich primerané morálne 
ocenenie. Mnohí organizovali a 
realizovali zbierky pre sociálne 
slabšie vrstvy obyvateľstva i pre 
ľudí, ktorým povodeň či iná ne-
priazeň osudu spôsobila škodu. 
Viacerí prejavili obrovskú spo-
lupatričnosť, humánne cítenie i 
snahu pomôcť.

Po príhovoroch prítomných 
hostí prebehla prezentácia 
činnosti nášho spolku formou 
hovoreného slova a fotodo-
kumentácie na veľkoplošnom 

plátne. Nechýbal ani krátky kul-
túrny program, bohatá tombola 
a chutný guláš.

Každá organizácia stojí a padá 
na osobnej angažovanosti ve-
denia a na aktivite a záujme 
vlastných členov. Srdečne ďa-
kujeme všetkým tým, ktorí sa 
akoukoľvek formou zapojili do 
našej činnosti. Taktiež ďakuje-
me za šírenie dobra, úcty, spo-
lupatričnosti človeka k človeku 
a za to, že aj zásluhou niekoho 

z nás bol niekto šťastný či me-
nej osamelý. Mestu Turčianske 
Teplice ďakujeme za každoroč-
nú finančnú podporu a ďalším
sponzorom podujatia, ktorí nás 
podporili: Petrabyt - Terézia Pet-
ránková, Drogérie Teta - Danica 
Fojtíková, Nábytok  Lucia - Anna 
Pavlíková, AR-style - Renáta 
Rakšániová, Klenoty Ivka - Ivica 
Ondrlová, Ing. Juraj Šipula, Po-
traviny Alžbeta Šarlinová a Ma-
rián Gaurík.

„Sami istotne cítime, že to, čo 
robíme je len jedna kvapka 
v oceáne. Ale oceánu by chýba-
lo, keby v ňom tá kvapka nebo-
la.“ 

Vážení čitatelia Teplických zves-
tí. V novom roku 2013 vám 
všetkým prajeme dni naplnené 
duchovným šťastím, pohodou 
duše, pokojom mysle. 

Beáta Pekárová, MS SČK Dolná Štubňa

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža 
v Dolnej Štubni hodnotil svoju činnosť

Klub Abstinentov „Nádej“ 
v Turčianskych Tepliciach

Stretnutia: každú stredu v nepárnom týždni (16. 1., 30. 1., 
13. 2. 2013) 
Kde? žltá budova pri pošte v Turčianskych Tepliciach na 
Partizánskej ul.
Kedy? od 16.00 hod. 
Kontakt: 0908 924 632  Milada Piliarová

Malé príbehy na potešenie duše

Bola raz dávno jedna malá de-
dinka. Jej obyvatelia boli veľ-
mi chudobní. Zima tu bývala 
priam neznesiteľná a všetci 
sa strachovali o starčeka, kto-
rý z nich trpel určite najviac. 
Okrem niekoľkých starých 
handier si nemal čo obliecť. Zi-
šiel by sa mu poriadny kabát. 
Každý v dedine mal však len 
jeden kabát pre seba a penia-
ze, za ktoré by starkému kúpili 
nový, nemal nikto. Napokon 

jednej žene čosi zišlo na um. 
„Ak každý z dediny vypára 
jedno pradeno nití zo svojho 
kabáta, budeme mať dosť, aby 
sme utkali látku a z nej ušili 
kabát pre toho úbohého star-
ca. A nikomu nebude chýbať!“ 
Všetci súhlasili. Každý priniesol 
jedno pradeno. Zo všetkých 
nití vytvorili rôznorodé klb-
ká. Šikovná ženička pracovala 
celé dni a vyhotovila nádher-
ný pestrofarebný kabát. Za-

čiatkom zimy ho všetci spolu 
odniesli chudobnému starče-
kovi. Starý muž ho prijal so sl-
zami v očiach. Tak tej mrazivej 
zimy nebolo v dedine nikomu 
zima. A chudobný starček bol 
nepochybne oblečený naje-
legantnejšie. Poučenie: Láska 
je jediný poklad, ktorý sa roz-
množuje delením.

Milada Piliarová, OZ Nádej

Najchudobnejší

Šiesty december nie je obyčajný deň. 
Je zázračný. Svätý Mikuláš prichádza 
v tento zimný čas k deťom s balíčkami 
so sladkosťami. 
Aj do špeciálnej triedy v Dolnej Štubni 
prišiel dobrý strýčko Mikuláš. Naše deti 
sa mu predstavili s divadielkom Pam-
púšik a spievanými piesňami a kole-
dami. Po veselom programe, v ktorom 
vystupovali všetky deti, ich Mikuláš 
obdaroval pri vianočnom stromčeku.
Príjemné mikulášske predpoludnie 
našim deťom spríjemnili páni Lasáb a 
Šalát, ktorým sa chcem v mene detí, 
pedagógov a rodičov srdečne POĎA-
KOVAŤ.  

Mesto Turčianske Teplice touto cestou ďakuje 
sponzorom, ktorí podporili podujatie Vítanie 
Mikuláša, či už hotovostne, alebo prispeli drob-
nosťami pre deti. 
JAS - Ján Šipula, Georeality - Ing. Hanko, Kve-
tinárstvo A V - Viera Orčíková, Autoservis, s.r.o 
- Jozef Požeský, Pneuservis - Dáša Lichnerová, 
Creat, s.r.o. - Ing. Vladimír Hladký, Spoločný hy-
dinársky podnik, a. s., Ing. Juraj Šipula, Hotel 
Vyšehrad - Miloslava Kršková, Vladimír Ujházy, 
Terézia Štrbová, TEESS, Obuv Extrém - Emília 
Šovčíková, AHP Hydraulika, Pavol Hnila, Čajovňa 
Jasmínka - Ivana Červočová, Michal Sygút, Koli-
ba Zuzanka - Ivan Kalnický, H+H, s.r.o., Jarmila 
Chovancová - Dorotka, Ubytovanie u Zuzany, p. 
Nociarová, Zdena Habrdová, Ľuboš Dudáš.

Mikuláš rozdával darčeky aj vďaka vám

Beáta Pekárová

Predsedníčka spolku na Dolnej Štubni A. Nemcová otovrila schôdzu príhovorom
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Tentokrát na mikulášsku ne-
deľu 8. 12. 2012 pokračovala 
IV. kolom jesenná časť stolno-
tenisového turnaja o putovný 
Furmanský pohár. Na tomto 
Mikulášskom turnaji pod zášti-
tou Igora Husa sa zúčastnilo 17 
hráčov, ktorých sme rozdelili do 
troch skupín a do finále postú-
pili prví traja. Na prvom mieste 
vo veľkom finále s plným poč-
tom bodov opäť skončil Dušan 
Kuciaň st. Druhé miesto si vy-
bojoval Peter Petrovič mladší. 
Peter Petrovič st. obsadil tretie 

miesto a štvrté miesto Milan Re-
šetár. Piate miesto získal Marián 
Gajdoš, na šiestom mieste sa 
umiestnil prekvapivo Igor Hus. 
Richard Bujna obsadil siedme 
miesto a Tibor Tomahogh skon-
čil na ôsmom mieste. Deviate 
miesto Ľuba Hromadu potvr-
dilo jeho formu z predchádza-
júcich kôl. Vo veľkom finále to
bolo také vyrovnané, že o 2. a 3. 
mieste rozhodol len jeden set, 
aj o 4. a 5. mieste rozhodli dva 
sety a o 6. - 8. mieste dokonca 
vzájomné súboje.

Ako možno vidieť z konečnej 
tabuľky po štyroch turnajoch, 
celkovým víťazom sa stal s veľ-
kým náskokom Dušan Kuciaň 
st. z Turčeka pred najstarším do-
mácim účastníkom Petrom Pet-
rovičom starším. Na delenom 3. 
a 4. mieste skončil víťaz jarného 
kola Peter Petrovič ml. a Marián 
Gajdoš tiež z Turčeka. Aj o ďalšie 
miesta boli veľké súboje o čom 
svedčí rozdiel len štyroch bodov 
medzi 6. až 11. miestom.
Veľké poďakovanie patrí hlavné-
mu sponzorovi turnaja Mariáno-

vi Gauríkovi, majiteľovi Furman-
skej krčmy, Janke Gauríkovej, 
ktorá tiež prispela cenami pre 
hráčov. Ďalšími cenami prispeli: 
Pivovar Topoľčany, Coca - Cola, 
TENAOIL, AUTEX, s.r.o. - Kornel 
Šurin, Mesto Turčianske Teplice, 
DHZ Turčianske Teplice, Kader-
níctvo LENKA - Lenka Martin-
kovičová, EXTRÉM, s.r.o. - Milka 
Šovčíková, AGROTRADE M. Čep-
čín - Ján Petrovič a ďalší priate-
lia športu, ktorí nám pomohli 
s krásnymi cenami.
Týmto by som chcel ďalej po-

ďakovať urbárnikom, ktorí nám 
povolili hrávať stolný tenis 
v krásnom Urbárskom dome.
Tiež by som chcel poďakovať 
Romanovi Ďanovskému, Majovi 
Kráľovi a Robovi Bajánkovi, ktorí 
nám pripravovali občerstvenie 
pre súťažiacich, ale aj iných. 
Verím, že sa zídeme aj v roku 
2013 a budeme pokračovať 
v začatej tradícii a v ešte väčšom 
množstve si zahráme o putov-
ný Furmanský pohár na Dolnej 
Štubni.

Za všetkých stolných tenistov Ján Gaurík

Konečná tabuľka po 4. turnajoch

Por. Hráč I. kolo II. kolo III. kolo IV. kolo CELKOM

1. KUCIAŇ D. st. 5 9 9 9 32

2. PETROVIČ st. 4 7 8 7 26

3. PETROVIČ ml. 6 6 8 20

4. GAJDOŠ M. 8 7 5 20

5. REŠETÁR M. 5 5 6 16

6. GAURÍK J. 2 3 3 8

7. KUCIAŇ D. ml. 6 6

8. TOMAHOGH T. 4 2 6

9. HROMADA Ľ. 2 2 1 5

10. BUJNA R. 1 1 3 5

11. BUJNA P. 4 4

12. HUS I. 4 4

13. LIČKO J. 3 3

14. PASTVA M. 1 1

Mikulášsky stolnotenisový turnaj

Účastníci turnaja

Pozvánka 
do galérie

Galéria Mikuláša Galandu Turčianske Teplice vás pozýva na výstavu foto-
grafií z partnerského mesta Havířova.

V roku 2011 sa mesto Havířov stalo hostiteľom významného floristické-
ho podujatia – Majstrovstiev Európy profesionálov vo floristike EUROPA

CUP 2011, na ktorých vznikli vystavované fotografie.
Výstava fotografií zahŕňa celkom 83 prác.

Autori fotografií: Josef Talaš (75 fotografií), Jaroslav Kocián (8 fotografií)
Výstavu pripravili: Josef Talaš, Romana Bartošková, Daniel Balogh

Od 1. 2. 2013 do 15. 3. 2013
vo výstavných priestoroch Galérie Mikuláša Galandu 

v Turčianskych Tepliciach.
Srdečne vás pozývame!

Mestská futbalová liga sa prehupla do nadstavbovej časti
Počas posledného minulo-
ročného víkendu sa odo-
hrali prvé dve kolá nadstav-
bovej časti mestskej ligy 
v malom futbale. Štrnásť 
mužstiev zo základnej časti 
bolo rozdelených do dvoch 
skupín podľa poradia po 
skončení základnej časti. 
Do A skupiny sa prebojovali 
AC Milan ako víťaz základ-
nej časti, Karlová, Korado, 
Napoleon, Luhy, Džokers a 
Jamad. 

V B skupine budú bojovať o 
víťazstvo Quick Sport, Old 
Boys, Tupí Angels, Young 
Stars, Jamajka, Špičky a tra-
diční Zúfalci.
Mužstvá si zo základnej 
časti zobrali získané body, 
ktoré v konečnom súčte 
rozhodnú o celkovom víťa-
zovi. 
Priebežné výsledky zápa-
sov a ich rozpisy nájdete na 
stránke mesta 
www.turciansketeplice.sk 

Por. Mužstvo Z V R P Skóre Body

1. AC Milan 2 1 0 1 143 : 17 40

2. Karlová 1 1 0 0 103 : 16 38

3. Korado 2 2 0 0 105 : 60 37

4. Luhy 2 2 0 0 97 : 51 33

5. Napoleon 1 0 0 1 81 : 32 29

6. Džokers 2 0 0 2 71 : 51 24

7. Jamad 2 0 0 2 46 : 87 16

Por. Mužstvo Z V R P Skóre Body

1. Quick Sport 2 2 0 0 61 : 85 22

2. Tupí Angels 2 1 0 1 52 : 84 16

3. Old Boys 1 0 0 1 46 : 68 13

4. Young Stars 2 1 0 1 34 : 77 12

5. Špičky 2 1 0 1 43 : 71 10

6. Jamajka 1 1 0 0 45 : 98 10

7. Zúfalci 2 0 0 2 29 : 159 0

v rubrike Šport -> Mestská liga alebo na oficiálnej stránke ligy mestskaliga2012-13.webnode.sk.

Priebežná tabuľka A skupiny Priebežná tabuľka B skupiny -pp-

http://www.turciansketeplice.sk
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Náš triatlonový oddiel z Aqu-
aparku sa zúčastnil 1. decem-
bra v tomto roku na oslave 
25. výročia organizovaného 
triatlonu na Slovensku. Osla-
va bola zároveň spojená 
s vyhodnotením všetkých sú-
ťaží  (triatlon, zimný triatlon, 
duatlon a aquatlon) v rámci 
Slovenského pohára (SP). 

Slávnostné otvorenie uviedol 
Jozef Jurášek, generálny sek-
retár STÚ, v ktorom stručne 
zhodnotil prvé roky triatlonu 
na Slovensku ešte v spoločnom 
štáte – Československu. On sám 
ešte ako pretekár bol zároveň aj 
zakladajúci člen a dodnes aktív-
ne pôsobí v STÚ po jej založení. 

Hodnotenie celého 25-ročného 
pôsobenia uskutočnil prezi-
dent STÚ Ing. František Bernát, 
ktorý zdôraznil v súčasnosti 
nepriaznivú finančnú situáciu
v slovenskom športe, najmä 
v triatlone. Nepodarilo sa získať 
väčšieho sponzora pre celú STÚ 
a z toho pramenia aj výsledky 
reprezentácie. Napriek stále sa 
zmenšujúcej finančnej podpore
zo strany štátu sa podarilo po-
staviť dvoch pretekárov na po-
sledných dvoch olympiádach. 
V Pekingu štartoval Pavel 
Šimko, preteky nedokončil a 
v tomto roku nám radosť urobil 
Richard Varga v Londýne so svo-
jím 22. miestom. Richard Varga 
za posledné dva roky získal ti-

25. výročie založenia triatlonu na Slovensku

Ema Petrovičová a Martin Šteuček spolu s Richardom Vargom

Tibet Talianska. Aj takto nazý-
vajú turisti malebné mesteč-
ko Livigno na taliansko-švaj-
čiarskej hranici. Možno preto, 
lebo keď tu padá sneh, je 
prakticky odrezané od sveta 
a jediný prístup sem je cez tu-
nel zo Švajčiarska, alebo pre-
to, že lyžiarska sezóna tu trvá 
od konca novembra do mája.

Dňa 10. decembra sa do Li-
vigna vybrali bežci na lyžiach 
z Turčianskych Teplíc: Ján a Tibor 
Tomahoghovci, Ivan Pavlík, Ro-
man Pavlík, Miroslav Zemánek, 
Vlado Skala, doplnení Jozefom 
Mazáňom zo Žiaru n/Hronom, 
Milanom Chromým z Kremnice 
a Danou Bartalskou z Liptovské-
ho Mikuláša na týždňové sústre-
denie zakončené maratónom 
LA SGAMBEDA.
Svoj tréningový tábor si tu roz-
ložili repre tímy Švédska, Fín-
ska, Talianska, Švajčiarska a aj 
rakúsky tím Skinfit s Martinom
Bajčičákom. Možnosť trénovať 
s hviezdami ako Ch. Kalla, O. 
Fredrikson, M. Jauhojervi, M. 
Heikkinen, T. Hellner sa nena-
skytne každý deň. Behali sme 

dvojfázovo na výborne uprave-
ných tratiach, doobeda klasiku, 
popoludní skejt v nadmorskej 
výške 1800 metrov. V priemere 
sme nabehali vyše 30km denne. 
V piatok 14. 12. nás čakali prvé 
preteky, La Sgambeda - 21 km 
klasickou technikou. Na preteky 
sme nastúpili z plného tréningu 
a bolo to aj cítiť. Zvíťazil Oskar 

Fredrikson zo Švédska pred 
Mattim Heikkinenom z Fínska 
a Standom Rezáčom z Česka. 
Medzi ženami obsadila pekné 
piate miesto naša reprezen-
tantka Alena Procházková. Naše 
výsledky: 141. Ján Tomahogh, 
299. Tibor Tomahogh, 165. Ivo 
Pavlík, 246. Roman Pavlík, 110. 
Vlado Skala, 240. Jozef Mazáň 

vo svojich kategóriách.
V sobotu sme znovu naháňali 
kilometre a pripravovali lyže na 
nedeľný maratón. Zúčastnilo 
sa ho vyše 2000 bežcov. Orga-
nizátorom sa podaril husársky 
kúsok, keď na štart pritiahli naj-
väčšiu hviezdu bežeckého lyžo-
vania, Nóra Petra Northuga. Na 
42 km trati sa veľmi dobre držal 

slovenský reprezentant Martin 
Bajčičák, ktorý obsadil pekné 
5. miesto. Veľmi dobre si po-
čínal Ján Tomahogh. Ako tretí 
najlepší Slovák skončil 161., Ivo 
Pavlík 220., Miro Zemánek 390., 
Roman Pavlík 411., Jozef Mazáň 
500., Vlado Skala 566.
V Livigne sme trénovali v no-
vom oblečení - Atex sportswe-
ar. Česká firma oblieka okrem
iných aj biatlonistov Slovenska, 
Česka a Bieloruska. Pri trénin-
gu bolo vidieť, že sme Slováci 
z Turčianskych Teplíc. Týmto sa 
chceme poďakovať manželom 
Petríkovcom z firmy CNI za po-
moc. Veríme, že pobyt a trénin-
gy vo vysokohorskom prostredí 
pretavíme do dobrej formy na 
ďalších pretekoch v sezóne, kto-
rú sme začali 29. 12. na Skalke, 
a hlavne na februárových ME 
v diaľkových behoch na lyžiach 
v Taliansku.
Čitateľom Teplických Zvestí pra-
jeme mnoho pekných chvíľ strá-
vených v kruhu rodiny a veľa 
úspechov v roku 2013.

R. Pavlík

Turčania si zmerali sily na taliansko-švajčiarskej hranici

V sobotu 15. decembra usporiadal miest-
ny šachový klub v spolupráci s Komisiou 
pre kultúru, školstvo, mládež a šport pri 
Mestskom zastupiteľstve v Turčianskych 
Tepliciach Vianočný šachový turnaj jednot-
livcov v bleskovom šachu. Turnaj sa konal 
v príjemnom prostredí Hotela Vyšehrad.

Šachový turnaj sa hral na 11 kôl s hracím 
tempom 2 x 10 minút. O jeho hladký prie-
beh a svižné tempo sa postaral hlavný roz-
hodca pán Habán z Martina.

Príjemným prekvapením turnaja bol náš 

mladý šachista Juraj Jánošík, ktorý zvádzal 
tvrdé súboje so skúsenými šachistami.

Poradie šachistov bolo nasledovné:
1. Peter Habán -  9 bodov
2. Zuzana Paverová    -  7,5 bodov
3. Juraj Dojčár   -  7 bodov
4. Anna Hrivnáková -  5,5 bodov
5. Milan Nedoba -  5 bodov
6. Milan Ižip -  4,5 bodov

Na záver šachového turnaja boli najlepším 
šachistom odovzdané vecné ceny.

- mi –

Časť slovenskej výpravy pred štartom maratónu

Vianočný šachový turnaj
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S láskou spomína manželka, dcéry a vnúčatá

1/
1/

20
13

S úctou a láskou spomínajú manžel a deti s rodinami

2/
1/

20
13

Daniela Čičmanca

Dňa 26. 1. 2013 uplynie 9 rokov čo 
nás navždy opustila naša mama, 
stará mama a prastará mama

Teplické ZVESTI vydáva MsÚ Turčianske Teplice pod registračným číslom SKO MT 1/1996. Redakcia: Bc. Anna Weissová, Mgr. Branislav Bugár, Ing. Peter Prokša, Miroslav Tribulík, Zdeno Fakač. Grafická
úprava: Ing. Peter Prokša. Uzávierka príspevkov je do 25. dňa v mesiaci. Náklad: 2600 ks. NEPREDAJNÉ. Adresa: Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice. E-mailová adresa: zvesti@turciansketeplice.sk.

Dňa 23. 1. 2013 si pripome-
nieme 8. výročie úmrtia nášho 
manžela

Naši najmenší
Bohuslav Balko
Timon Tužičin
Oliver Piroha
Adam Gregor
Tibor Lackovič
Nikola Senešiová
Samuel Seneši

S láskou a úctou spomína manželka, dcéra s rodinou a syn s rodinou.
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„Odišiel si tíško,
ako odchádza deň,
v našich srdciach zostáva,
smutná spomienka len.“

Oľga Sabaková

Život ti nedoprial s nami
dlhšie byť,
ale v našich srdciach 
budeš stále žiť.

Dňa 5. 1. 2013 sme si pripomenuli 4. výročie, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Dušan Timko

Ľudovít Schwarz
Mária Michalíková
Anna Lukáčová
Vladimír Šenšel 
Ladislav Ličko
Ľudmila Hanzlová
Margita Bačkorová
Milan Zajac
Mária Petrovičová
Alžbeta Valaštíková
Anton Kubeš

Lúčime saManželstvo uzavreli

 Ján Zelenec – Jana Jančíková
Ing. Vladimír Rakšáni – Ing. Anna Kleinová

tul majstra sveta v aquatlone a 
v tomto roku aj naša juniorská 
reprezentantka Ivana Kuriač-
ková získala majstrovský titul 
v rovnakej disciplíne. Účasť na 
našej oslave podčiarkli aj zá-
stupcovia zo susedných štátov, 
ktorí vzdali hold triatlonu a 
vyslovili podporu našej STÚ v 
rámci Svetovej a európskej triat-
lonovej organizácie (ITU, ETU). 
Druhá časť osláv sa niesla v zna-
mení vyhodnotenia SP v tomto 
roku. Za náš oddiel získal trojná-
sobné 3. miesto Martin Šteuček 
v triatlone, duatlone a aquat-
lone, druhé miesto v SP získa-
la Ema Petrovičová ako staršia 
žiačka. Obom srdečne blahože-
láme.

Dňa 2. decembra 2012 sa kona-
la konferencia STÚ za účasti na-
šich dvoch zástupcov. Program 
konferencie od hodnotenia 

tohoto ročníka SP až po voľbu 
nového prezidenta prebiehala 
v konštruktívnej atmosfére. 
Veľmi kladné boli vyhodnote-
nia triatlonu v Bratislave, Žiline, 
duatlonu v Dvoroch nad Žitavou 

a aquatlonu v Nitre a v Turčian-
skych Tepliciach, čo nás poteši-
lo a naštartovalo na ešte lepšiu 
organizáciu v našom meste. Na 
tomto mieste chcem poďako-
vať vedeniu Zlatých kúpeľov za 

poskytovanú podporu pri orga-
nizovaní SP v aquatlone, ale aj 
celému nášmu oddielu.

Konferencia schválila voľbu no-
vého prezidenta STÚ, ktorým sa 
stal Jozef Jurášek, bývalý dlho-
ročný prezident, znížila počet 
výkonného výboru z 9 na 7 čle-
nov a novým členom VV sa stal 

Marian Horýnek. Kontrolná a re-
vízna komisia predniesla svoju 
správu a konštatovala po roku 
uzatvorenie účtu s prebytkom. 
Konferencia volila svoje vede-
nie na nasledujúce dva roky a 
schválila aj svoj program.

Prvým kolom nového ročníka 
zimného triatlonu 2013 odštar-
tovali preteky v Králikoch 22. 12. 
2012 za nádherného počasia a 
výborne pripravenej trati. Za náš 
oddiel štartoval náš nový člen 
oddielu František Gajdoš v kate-
góri“ elite“ a obsadil 11. priečku 
a získal pre oddiel 82 bodov. Náš 

bývalý úspešný junior Martin 
Šteuček, v súčasnosti štartuje za 
Športové gymnázium v Trenčí-
ne ako reprezentant Slovenska, 
zvíťazil. Náš oddiel takto vstúpil 
aj do štvrtej disciplíny v rámci 
triatlonu.  Zimný triatlon je urče-
ný výhradne od juniorov len pre 
dospelé kategórie. Ďalšie kolá 
budú v San. Jakobe v Rakúsku, 

v Predajnej a v Zuberci.
V nedeľu 23. 12. 2012 sa konali 
Vianočné preteky nášho oddie-
lu, najviac potešili naši najmlad-
ší Eva Kubešová, Michal Pavlák a 
Viktoria Marčeková. Preteky sa 
vydarili a najlepší boli odmenení 
medailami a diplomami, ako aj 
vecnými darčekmi. Bol to pekný 
koniec úspešnej sezóny. Chcem 
poďakovať všetkým, ktorí nám 
pomáhali v našej práci a zaželať 
úspešný budúci rok 2013.

Jozef Trakovický – tréner

Naši pretekári na štarte Vianočných pretekov

František Gajdoš a Martin Šteuček pred 
štartom zimného triatlonu v Králikoch

Tréner odovzdáva odmenu víťazovi  Vianoč-
ných pretekov Tomášovi Šteučekovi



PRO InterieR
výroba - predaj - montáž

- interiérové dvere, protipožiarne dvere
- obložkové zárubne
- kuchynské dvierka, pracovné dosky
- nábytok na mieru
- plávajúce podlahy
- žalúzie (vertikálne, horizontálne)

V budove umelej ľadovej plochy 
v Turčianskych Tepliciach

Róbert Pinďák
autorizovaný predajca pre BEN
Turčianske Teplice

0905 852 647
8/1/2013

Lekárenská 
pohotovostná služba 

Rozpis lekární vykonávajúcich pohotovostnú službu v Martine.

6. 1. 2013 - 12. 1. 2013 VERBENA KOLLÁROVA 7
6. 1. 2013 VERBENA KOLLÁROVA 7
13. 1. 2013 - 19. 1. 2013 CENTRUM NÁMESTIE SNP 2
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prointerier@centrum.sk
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Ponúkam do prenájmu dve izby v bytovom dome v mestskej časti Diviaky. Telefón: 
0908 594 213. 7/1/2013

9/1/2013

mzdy, daňové priznania
účtovníctvo
- jednoduché
- podvojné Kontakt: 0915 801 473

Ľadová plocha je otvorená
Nájomca a prevádzkovateľ - spoločnosť Technické služby Turčianske Tepli-
ce, s.r.o, dňa 22. 12. 2012 začala sezónu korčuľovania 2012/2013 na Umelej 
ľadovej ploche (UĽP) na Ulici robotníckej č. 2 v Turčianskych Tepliciach.
Pozývame obyvateľov a návštevníkov mesta Turčianske Teplice k aktívne 
stráveným chvíľam a relaxu a tešíme sa na Vašu návštevu. 
Korčuľovanie možete absolvovať v režime hodín rezervovaných pre verej-
nosť v časovom rozpätí v pracovných dňoch: od 9.30 do 16.30 hod. (cez 
víkend v zmysle aktuálnych harmonogramov) alebo vo forme objednávok 
jednohodinových vstupov skupín v časovom rozpätí v pracovných dňoch 
a víkendu: od 17.00 do 22.00 hod. Zmena otváracích hodín je nájomcom 
vyhradená. Platba vstupného je možná prostredníctvom poukážok mesta 
Turčianske Teplice.
Presný harmonogram otváracích hodín nájdete na UĽP, na web stránke 
mesta a sociálnej sieti facebook mesta Turčianske Teplice.

Slávka Mareková, Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o.

Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o., so sídlom Robotnícka 2 ponú-
kajú v termíne od 15. 1. 2013 prenájom nebytového priestoru v budove 
prevádzky Umelej ľadovej plochy, Robotnícka ul. č. súp. 566 Turčianske 
Teplice o celkovej rozhlohe 25 m2, v cene 41,28 €/rok/m2. Administratívny 
priestor je možné využiť na podnikanie.

Kontakt: 043/4922901 od 7.00 do 15.00 hod.

4/1/2013

http://www.kpas.sk


11
/1

/2
01

3



16/1/2013

12/1/2013

FOTOGRAFOVANIE
svadieb, krs�n, portrétov

v exteriéri aj interiéri

&
FOTOGRAFIA
úprava, retušovanie, 

farebná tlač

kontakt:

0907 506 641

Výroba 
a predaj 

palivového
dreva.

VOLAJTE
0911 420 998

14/1/201313/1/2013 15/1/2013

http://www.japex.sk
http://www.sonja.wbl.sk
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