Chodci,
pozor!
Nezabúdajte na
reflexné prvky aj
v obci

Úvodník
primátora
Pomerne rýchlym tempom sme
začali rok 2014, ktorý bude zároveň aj, takpovediac, „supervolebným“ rokom. Už čo chvíľa nás čaká vybrať si jedného
z prezidentských kandidátov,
neskôr sa o našu priazeň budú
uchádzať nádejní europoslanci
a pred záverom roka sa uskutočnia voľby do samospráv. Teda aj
vy, Tepličania, sa budete opäť
rozhodovať, komu zveríte do
rúk vaše mesto na ďalšie štvorročné obdobie. Pevne verím,
že vás občanov sa tieto udalosti
dotknú čo možno najmenej a aj
kandidáti v komunálnych voľbách v našom meste budú viesť
čestnú kampaň.
Odhliadnuc však od všetkých
volebných udalostí, nás v najbližších týždňoch opäť čaká
množstvo práce a realizovanie
našich plánov. Už o pár dní skolaudujeme
zrekonštruovanú
železničnú stanicu, ktorá dostala nový šat vďaka investícii
Železníc SR. Síce nejde o investíciu mesta, no bez konštruktívnych rokovaní a apelovania na
potrebné inštitúcie, by sa nič
nepohlo. Aj preto sme uplynulý mesiac znova podali žiadosť
o úver zo ŠFRB vo výške 280
180 eur a žiadosť o nenávratnú
dotáciu z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 186 780 eur.
pokračovanie na s. 3
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Poukážky
mesta
si môžete vyzdvihnúť iba do konca
februára

Pozvánka
do galérie

2

Vidieť môžete
obrazy a sochy
Martina Navrátila

6

Teplice majú olympionika!

Biatlonista Miroslav Matiaško cestuje
na zimnú olympiádu do ruskej Soči
Pochádza z biatlonovej rodiny. Lásku k športu mu vštepoval otec Jozef, priznávam,
že bol mojím zdatným súperom, teraz medzinárodný
rozhodca. Tejto záľube sa venuje aj matka. Mirkove mnohé medzinárodné úspechy
zatieňujú výsledky staršieho
brata Mareka, ktorý na Olympijských hrách v Turíne obsadil 5. miesto. V roku 2002 sa
stal majstrom sveta v letnom
biatlone.

Miroslav Matiaško - člen Vojenského športového centra
Dukla Banská Bystrica je rep-

rezentant Slovenska v letnom a zimnom biatlone už od
svojho dorasteneckého veku.

Mirkov talent a vytrvalosť sú
známe nielen v oblasti biatlonu, ale zúčastnil sa aj viacerých
verejných pretekov. Spomínam
si, že ho s Teplicami spája jedna
príhoda. Asi trinásťročný chlapec opravoval doma na dvore
v Pravenci bicykel, keď popred
ich dom bežala štafeta „Svetového behu mieru“. Ani na chvíľu
neváhal a zaradil sa. My Tepličania sme mali za úlohu prebrať
štafetu na Vyšehrade. Tam sa
ocitol v kolektíve kamarátov a
známych, teplických biatlonistov. Aj napriek presviedčaniu,
aby sa vrátil, pokračoval až do
Turčianskych Teplíc, kde štafeta prenocovala. Kým som odovzdával štafetu okresným predstaviteľom, Mirko sa mi stratil.

Úmysel zaviesť ho domov, mi
nevyšiel. Neskoršie som zistil,
že bežal aj domov. Možno si
ani neuvedomil, že prebehol
maratónsku trať, ktorá je pre
mnohých bežcov snom aj strašiakom.
Táto vytrvalosť ho sprevádza. Je
nominovaný reprezentovať Slovensko po Turíne a Vancouvri na
svoju tretiu olympiádu. Biatlon,
šport protikladov - ako profesionála ho napĺňa, fascinuje a je
to jeho svet. Ustavičný boj medzi vysokým tepom a pokojnou
rukou. Vyžaduje zručnosť i fantáziu, výbušnosť, disciplinovanosť, rozum i cit. Tým a v takej
miere sa nevyznačuje vari nijaký
iný šport. Aj keď v biatlonovom
svete je veľmi ťažké presadiť sa,
konkurencia je veľká a vyrovnaná. Reprezentácie Nemecka,
Nórska, Francúzka, či Ruska sú
zložené zo širokej základne,
neobmedzených prostriedkov
a možností. Tam je tento olympijský šport v popularite a je na
jednom z prvých miest. Na ZOH
do Soči mu prajeme veľa šťastia, rýchle lyže a presnú mušku,
aby sa vrátil do Teplíc, terajšieho bydliska s pocitom dobre
odvedeného výkonu.
Ján Vladár

SPRÁVY
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Chodci, dávajte na seba pozor
Najčastejšou príčinou dopravnej nehody s účasťou chodca
je neoznačený chodec bez
reflexných prvkov alebo bez
reflexného bezpečnostného
odevu. Následkom takejto
dopravnej nehody býva ťažké
zranenie s trvalými následkami dokonca aj smrť samotného chodca.
Na základe týchto skutočností došlo od 1. 1. 2014 k úprave
Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v § 52 odseku (3). Chodci smú ísť po krajnici
alebo po okraji vozovky najviac
dvaja vedľa seba, ak tým najmä
za zníženej viditeľnosti alebo za
zvýšenej premávky neohrozia
alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby,
ktoré sa pohybujú po krajnici
alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení,
ktoré sa môžu pohybovať len

v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti (tma, šero, dážď, sneh,
hmla, fujavica) musí mať chodec idúci po krajnici alebo po
okraji vozovky na sebe viditeľne
umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. (aj v obci!)
Chodcom sa podľa tohto zákona rozumie: účastník cestnej
premávky pohybujúci sa pešo;
chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky,
detský kočík, vozík pre osoby so
zdravotným postihnutím alebo
ručný vozík s celkovou šírkou
nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach,
korčuliach, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení,
pomocou mechanického alebo
elektrického vozíka pre osoby
so zdravotným postihnutím, a
osoba, ktorá tlačí bicykel alebo
motocykel, alebo vedie zviera.
Chodcovi idúcemu po krajnici alebo po okraji vozovky za
zníženej viditeľnosti bez ref-

lexných prvkov alebo reflexného bezpečnostného odevu (aj
v obci), hrozí sankcia 30 €.
Polícii nejde o ukladanie sankcií
chodcom, ktorí nerešpektujú
zákon, ale hlavne o ochranu ich
života a zdravia.

Poradia vám zadarmo
Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCZV) v súčasnosti implementuje projekt zameraný na rozvoj
ďalšieho vzdelávania. V rámci neho
vzniklo na Slovensku 25 poradenských centier pre dospelých, ktoré
poskytujú poradenstvo pre získanie,
prípadne rozšírenie kvalifikácie alebo kariérny rast. A jedno z nich nájdete od 1. júna aj v Martine.
Nové poradenské centrum sídli v priestoroch generálneho riaditeľstva ZTS na
Thurzovej ulici 16 a zaklopať na jeho
dvere môže každý, kto dovŕšil 18 rokov,
a to bez ohľadu na vzdelanie. „Pre klientov sme k dispozícií počas pracovných
dní od 9.00 h. do 17.00 h. Nie je potrebné sa vopred objednať, avšak kto má
záujem, môže nás kontaktovať na emailovej adrese tutor.mt@nuczv.sk ,“uviedla
už ďalšie základné informácie Andrea
Kyselová. Čo sa týka poradenstva, to je
dostupné každému, „avšak kurzy, ktoré
ponúkame v rámci nášho projektu zadarmo, sú určené len ľuďom v pracovnom pomere – t. z. SZČO, zamestnancom
na polovičný úväzok či ZŤP, mamičky na
materskej dovolenke a pracujúcim dohodárom, ktorí majú pracovnú zmluvu,“
spresnila Andrea Kyselová.
Zníženie nezamestnanosti
Projekt, ktorý potrvá do septembra
2015, je teda ďalším nástrojom, ktorý
by mal ľuďom pomôcť uplatniť sa na
trhu práce. Vďaka nemu totiž získajú
viac informácií a dokážu sa lepšie orientovať vo svojom odbore, čo zvyšuje ich
šance získavať zamestnanie s potrebnou kvalifikáciou. „Kvalifikovaní porad-

covia hodnotia vedomosti, zručnosti a
spôsobilosti záujemcov, ktoré doposiaľ
nadobudli praxou či formálnym vzdelávaním. Následne im navrhujú vhodné
vzdelávacie programy či skúšky, ktorými by získali potrebnú odbornú spôsobilosť, “ informovala média riaditeľka
NÚCZV Zuzana Štrbíková.
Mimochodom, spolupráca tohto inštitútu a stredných odborných škôl by,
podľa ministra školstva, vedy a výskumu a športu SR Dušana Čaploviča mala
priniesť nielen lepšie zacielenie poradenstva na odborné vzdelávanie, ale
tiež prepojenie formálneho vzdelávania
konkrétneho stredoškolského odborného vzdelávania s neformálnym. V praxi
to znamená, že ľudia na Slovensku získajú právo vykonávať svoje povolanie aj
na základe osvedčenia o ďalšom vzdelávaní. Čo je, ako poznamenal hovorca
ministra Michal Kaliňák, veľmi dobrý
signál i vo vzťahu k zamestnávateľom,
ktorí často konštatujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
Poradenské centrum v Martine
Adresa: budova generálneho riaditeľstva ZTS, Thurzová 16, prízemie, č.dv.62
Úradné hodiny: pracovné dni od 9.00 h
– 17.00 h
Kontakt: tutor.mt@nuczv.sk, +421905
361866

Je veľmi dôležité, aby sa táto
skutočnosť
nepodceňovala,
pretože najcennejšie čo človek
môže mať, je jeho život a zdravie. Preto dodržiavaním povinnosti zo zákona a správnym
prístupom k prevencii, sa bude

spoločnosť a hlavne občan cítiť
bezpečne, čo bude mať vplyv
na kvalitu nášho života.
por. PhDr. Ľudmila Húsková, referent
špecialista skupiny prevencie VO OR PZ

V meste separujeme
už aj šatstvo
Mesto Turčianske Teplice
oznamuje občanom, že na
území mesta rozmiestnilo 6 ks
kontajnerov na šatstvo, textílie, obuv alebo iný textil. V každej mestskej časti sa nachádza
jeden kontajner, a to na miestach:
Diviaky - MŠ, Žarnovická ulica
Turčiansky Michal - COOP
Jednota
Horné Rakovce - stojisko na
odpad pri garážach
Vieska - asfaltová plocha za
KASS-kou
Dolná Štubňa - stojisko na
odpad pri futbalovom ihrisku
Turčianske Teplice - Kuzmányho ulica - pri sídle Teplico,
s.r.o.

Občania prejavili o poukážky opäť veľký záujem
Už od konca októbra minulého roka
si môžu prísť Tepličania vyzdvihnúť
mestské platidlo. Na trinásť poukážok
v hodnote jedného eura ma nárok každý občan mesta, ktorý dovŕšil 18 rokov
a nemá žiadne podlžnosti voči radnici.
Túto možnosť doposiaľ využilo takmer
75 % občanov, čo predstavuje viac než 5
000 ľudí. Tepličania najčastejšie využíva-

jú poukážky na platenie za komunálny
odpad, kultúrne podujatia, ale v neposlednom rade i v miestnych lekárňach.
Tí, ktorí ešte nestihli prísť po poukážky
na rok 2014, môžu tak urobiť do konca
februára, a to vždy počas úradných hodín.
Anna Weissová
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Dúfame, že tak ako minulý rok,
nám naše žiadosti „odklepnú“ a
mestu bude patriť ďalší bytový
dom.
Vo februári nás čaká aj prvé tohtoročné zasadnutie mestského
zastupiteľstva, kde sa budeme
venovať aktuálnym témam, či
plánovaným investičným akciám. Stretávame sa a rokujeme
však aj s našim parlamentom
mladých, s ktorým plánujeme
realizovať viacero projektov. Či
už sú to projekty športového
charakteru, alebo účasť mladých na tohtoročných Dňoch
Turca, kde by sa chceli predstaviť s vlastným festivalom nádejných hudobných kapiel.
O tom, že kolegovia na mestskom úrade a na technických
službách svoju prácu robia
dobre, svedomito a zodpovedne, svedčí už získané ocenenie
– Tretie najkrajšie mesto Slovenska. Ocenenie, ktoré sme
získali vďaka slobodnému hlasovaniu ľudí, nám bolo odovzdané portálom Slovakregion
práve v uplynulých dňoch. Verím, že sa dokážeme spoločne
tešiť z úspechov a z toho, že sa
Turčianskym Tepliciam darí a
prosperujú. Je to predsa naše
mesto.
S úctou Michal Sygút,
primátor vášho mesta



Študentský Mix
Maratón na gymnáziu
Dňa 30. 1. 2014 sa v priestoroch gymnázia Mikuláša
Galandu uskutočnilo tretie
a posledné kolo prvého ročníka športovo-vedomostnej
súťaže pre 8. a 9. ročníky základných škôl - Študentský
Mix Maratón. Súťaž bola rozdelená do troch kôl. O vznik
súťaže sa zaslúžili 4 moderátori: Diana Musová, Adrián Cobas, Zuzana Michalková a Frederik Vereš spolu
s Mgr. Jankou Bialekovou.
Vyhlasovateľom súťaže bolo
mesto Turčianske Teplice a
odborným garantom bola
Paneurópska vysoká škola.

z Kremnice, Turčianskych Teplíc, Kláštora pod Znievom, Slovenského Pravna, Mošoviec a
Martina. Počas prestávky medzi
2 súťažnými blokmi si súťažiaci
mohli pozrieť naše gymnázium, vyriešiť úlohy, ktoré boli
pre nich pripravené v jednotlivých učebniach a vyskúšať
si prijímacie testy v rámci Dňa
otvorených dverí. Po prestávke
a občerstvení sa všetci vrátili do
auly gymnázia, aby pokračovali
v súťaži. Na konci prvého kola
viedol 2. tím ZŠ Aurela Stodolu s počtom bodov 27. Druhé
miesto po rozstrele (disciplína
DARČEK za 1 bod) obsadil 1.

malo ukázať znalosti súťažiacich v anglickom jazyku a
v oblasti reálií anglicky-hovoriacich krajín. Aj toto kolo bolo
rozdelené na dve časti a počas
prestávky sa súťažiaci zúčastnili otvorených vyučovacích
hodín. Na konci druhého kola
opäť najlepšie skončil 2. tím ZŠ
Aurela Stodolu so 48 bodmi.
Druhé miesto, opäť po rozstrele v podobe Darčeku, obsadila
ZŠ Antona Bernoláka s počtom
bodov 45+1. Tretie miesto zaslúžene získal 2. tím ZŠ Angyalova s počtom bodov 45.
Na treťom a poslednom kole
sme sa zišli 30. 1. 2014, aby sme

Prvé kolo, ktoré bolo 2. 12. 2013
bolo športové, a tak na súťažiacich čakali úlohy na preverenie
kondičky, ale aj vedomostný
kvíz z oblasti športu. Medzi sebou súťažilo 12 tímov zo škôl

tím ZŠ Aurela Stodolu z Martina, ktorý dosiahol 25+1 bod.
Tretie miesto získala ZŠ Horná
Štubňa taktiež s 25 bodmi.
Súťažiaci sa opäť stretli 10. 1.
2014 na druhom kole, ktoré

súťaž dokončili a vyhodnotili.
Aj toto kolo malo zaujímavé súťažné disciplíny, ako napríklad
tvorenie kultúrneho prejavu
znázorňujúceho výrok “Jazyky
otvárajú brány do sveta” - vý-
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sledkom boli mnohé pekné
básničky, úvahy, príhovory, ale
aj tanček. Aj počas prestávky
v tomto kole bola pre našich
súťažiacich pripravená úloha. Jednotlivé tímy mali získať
podpisy od pedagógov gymnázia za vyriešenie pripravenej
úlohy v jednotlivých triedach
- odboroch. Nie všetky tímy
dosiahli plný počet bodov. Po
ukončení ďalšej úlohy sa teda
súťažiaci naposledy vrátili do
súťaže s cieľom bojovať za víťazstvo. Tretie kolo vyhrala ZŠ
Antona Bernoláka s najvyšším
počtom bodov 87, po nich sa
na 2. mieste umiestnil 2. tím ZŠ
Aurela Stodolu so 75 bodmi. Na
peknom treťom mieste skončil
1. tím ZŠ Slovenské Pravno.
Celkoví víťazi Študentského
Mix maratónu sú žiaci ZŠ Antona Bernoláka z Martina, ktorí
dosiahli počet bodov 156. ZŠ
Antona Bernoláka získala titul
„Najbystrejšia mládež roka“ a
teda aj putovný pohár mesta
Turčianske Teplice, ktorý sa budúci rok znovu stane hlavnou
cenou. Okrem toho si každý
jeden súťažiaci z tímov umiestnených na prvom až treťom
mieste v jednotlivých kolách
odniesol zaujímavé vecné ceny.
Ďakujeme aj našim partnerom,
ktorí projekt podporili.
Viac informácií o ŠMM sa dočítate aj na oficiálnej stránke
projektu
www.studentskymixmaraton.sk.
Víťazom gratulujeme, ďakujeme im za účasť a dúfame, že
budúci rok sa zúčastnia opäť
v takom hojnom počte.
Sára Rihaneová, žiačka Gymnázia
Mikuláša Galandu
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Pudingová učiteľka

Nagajove posmešníky z ulice
Ľahký zárobok
Keby som bol
lumpom,
aj štát by som
pumpol.
Odmietnutie
Ak som ti, láska,
nechcený,
tak som už celý
bez ceny.

Naša pani učiteľka si rozmyslela, že nás nebude kŕmiť len číslami a násobilkou. Tak začarovala našu triedu na chalúpku s hrnčekom var! Navarila nám úžasný - sladučký puding,
ktorý chutil nielen nám, ale aj učiteľom.
Pani učiteľke Ivetke Plaveckej - „Pudingovej“ veľmi pekne ďakujeme.

Žiaci 5.A ZŠ s MŠ Školská

Anamnéza
Niekto nemá
nikdy dosť.
Príčinou je
pažravosť.

Retrospektíva
Spýtajte sa
predchádzajúcich vlád,
ako sa dá rozšafáriť
štát.

Stranícke nominácie
Po voľbách
u nás stúpol
akurát počet
Omeškanci
lumpov.
Keď je chlap
zaschnutý,
každý deň má
bez chuti.

Dohovor
Zlodej si je
beztrestnosťou istý,
ak so sudcom sa
delí na koristi.
Vášnenie
Aby si ukojil
dámičky,
musíš jesť
čili papričky.

Popľuvance
Z Telegrafu
na svet híka
zlostná hlava
Gavorníka.
Redukcia
Zrušili nám miery
európskou ranou.
Poldeci je teraz
len štyridsať gramov.

Kultúrne vyžitie vďaka bratom Čechom
Začiatkom januára sme vianočné obdobie zavŕšili Trojkráľovým koncertom Holešovského komorného orchestra
a Chrámového zboru. Oba
súbory z partnerského mesta
Holešov svoj hudobný program predstavili v Kaplnke
sv. Jána Nepomuckého. Pre
Tepličanov ale aj kúpeľných
hostí bol koncert tohto žánru
príjemným spestrením sviatočného obdobia a ocenili
vystupujúcich nielen svojim
záujmom, ale aj rozsiahlym
záverečným potleskom. Pri
tejto príležitosti naše mesto
navštívila aj delegácia z partnerského mesta na čele so
starostom Pavlom Svobodobom a miestostarostom Rudolfom Seifertom. Spoločne
s primátorom mesta Michalom Sygútom po podujatí
diskutovali o ďalšej spolupráci Holešova a Turčianskych
Teplíc. Jednak pôjde o spoluprácu na kultúrnych podujatiach, no mestá podpísali aj
dohodu o vzájomnej spolupráci oboch svojich gymnázií.
(red)
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Plesalo sa aj v Turčianskych Tepliciach
V posledný januárový deň sa konal tradičný
Hornoturčiansky ples, na ktorý pozýval primátor mesta Michal Sygút. Večerom sprevádzala
moderátorka, muzikálová a divadelná herečka
Karin Olasová, ktorá prítomných očarila nielen
svojim šarmom, ale aj spevom. Do tanca zahral
DJ Ján Haliena, ktorý je známy svojimi povestnými videodiskotékami. O živú hudbu sa postaral Brillant orchester bratov Olšiakovcov, ktorý
zahral na ľudovú nôtu a manželia Holenkovci
zahrali známe svetové hity v netradičnom podaní. Pozvanie opäť prijala europoslankyňa Anna
Záborská s manželom, ktorá sa Hornotorčianskeho plesu zúčastňuje každý rok. Partnerom
Hornoturčianskeho plesu sa stala spoločnosť
Slovanet, poskytovateľ telekomunikačných služieb ako je internet a televízia nielen v našom
meste a regióne, ale aj na celom Slovensku.
Mesto Turčianske Teplice ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli k uskutočneniu plesu či už
vecne alebo finančne. Aj vďaka štedrým darcom
mohla byť plesová tombola tentokrát pestrá a
bohatá.
Anna Weissová
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Výstava v Galérii M. Galandu

Martin Navrátil: Dotyky expresie

Martin Navrátil (1978 v Bojniciach) žije a tvorí v Nitrianskych
Sučanoch.

Štúdiá:
V rokoch 1992-1996 - Škola
úžitkového výtvarníctva Jozefa
Vydru v Bratislave, študijný odbor kameňosochár.
V rokoch 2000-2006 – Vysoká
škola výtvarných umení v Bratislave v odbore sochárstvo.
V roku 2004 - Akadémia umení
v Prahe, študijný pobyt v odbore figurálna socha.
Jeho práce so športovou tematikou získali viacero ocenení:
V roku 2010 sa stal finalistom
maliarskej súťaže Water Color
Sport Award v Olympijskom
múzeu v Barcelone, v roku 2008
bola jeho plastika Skok k víťazstvu ocenená 1. miestom v súťaži zameranej na olympijské
hry v Číne, diela boli vystavené
v Olympijskom múzeu v Lausanne, v roku 2005 bola jeho socha Krasokorčuliari ocenená 2.
miestom v súťaži na olympijské
hry v Taliansku, súťažné práce
boli vystavené v Zichyho paláci
razov sa snažím prostredníctvom
farby vnášať záblesky života,
v sochách naplno využívať fantáziu a kreativitu posilnenú novými
výrazovými prostriedkami a inováciami techník ich zhotovenia.
Mojím zámerom je neupadnúť
do výrazového stereotypu, monotónnosti, a teda k ľahkému
zaškatuľkovaniu mojej tvorby.
Snažím sa ju niečím oživovať,
ozvláštňovať a experimentovať
s rôznymi výtvarnými maliarskymi alebo sochárskymi technikami“.

v Bratislave.
Autor svoju tvorbu prezentuje
na tvorivých pobytoch - sympóziách a výstavách. Jeho diela sú
zastúpené v súkromných zbierkach a v mnohých galériách
na Slovensku i v zahraničí. Od
roku 2007 je členom Združenia
výtvarných umelcov stredného
Slovenska (člen ASA).
O svojej tvorbe Martin Navrátil
hovorí:
„Výzor svojich diel, sôch alebo
obrazov vytváram na hrane
medzi realizmom a abstrakciou
s expresívnym podtónom. Do ob-

Miroslav Bartoš, kurátor výstavy

INZERCIA

s.r.o.
NICOLPLAST
garancia najnižšej ceny

Dolná Štubňa - oproti materskej škole
- pri odbočke na Bôr
0907 886 778
nicolplast@gmail.com

- veľkoobchodné ceny materiálu - platíte len za montáž!

zameranie a dovoz zdarma 24 hod. servis pracujeme 7 dní v týždni poradenské služby a montáž na vysokej úrovni

plastové okná - široký výber profilov

interiérové dvere - široká škála tvarov, farieb a materiálov

predaj a montáž:

laminátové podlahy

- plastové a hliníkové okná, drevené eurookná
- interiérové dvere, vchodové dvere
(plastové, hliníkové, drevené, bezpečnostné)
- laminátové podlahy
+ široký výber príslušenstva - horizontálne a vertikálne žalúzie,
sieťky proti hmyzu, vnútorné a vonkajšie parapety, tesnenia...
2/2/2014

vchodové dvere

kľučky
posuvné dvere
na stenu,
do puzdra
rôzne výplňové sklá

talianske bezpečnostné dvere
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Sochárske diela Martina Navrátila sú na prvý pohľad
dynamické, tvarovo strohé,
úsporné v hmote, ale s poetickým účinkom. Odľahčené
hmoty stúpajú, vinú sa okolo
vertikály, majú prirodzené
znaky organického rastu, ktorý je potvrdený opracovaním
a patinovaním materiálu (drevo - plech - kov). Nadobúdajú
prirodzenú expresívnu silu
- podobne sa zo zeme vynára
klíčiaca rastlina, ktorá je spočiatku uzavretá do primárneho celistvého prvotvaru,
až kým nadobudne druhovú
charakteristiku a začne sa
diferencovať (steblo - kvet
- strom), sochár im zároveň
určuje aj miesto v priestore,
nastavuje mieru účinku, precízne vymedzuje pomery častí ako na antickom stĺpe, ktorý
je zavŕšený hlavicou (kalich,
krídlo, hlava, otvor). Detail sa
niekedy stáva pointou skulptúry, je funkčný a pritom jemný, harmonický.

Zdrojom autorových inšpirácií je
mytológia, antika, človek, kôň,
príroda. Sochárske poučenia
z moderného sochárstva (napríklad kubizmus, surrealizmus,
konštruktivizmus...) ho vedú
k vlastnému osobitnému výrazu, jeho chápanie jednoty sochy
a priestoru, harmónie matérie a
myšlienky mu otvárajú ďalšie
umelecké ciele a cesty vedúce
k ich napĺňaniu.
Sochársku prácu sprevádzajú
kresby, maľby, grafiky, ktoré potvrdzujú Navrátilov naturel redukovať vizuálnu predmetnosť
na tvarovú skratku, umocniť ju
farebným zveličením a štruktúrovanými plochami. Racionálne a konštruktívne spracovanie
motívu napovedá, že spĺňajú i
funkciu prípravy na riešenie sochárskych úloh a zámerov.

29. 1. – . . 201

PRIPRAVUJEME
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SOCIÁLNA OBLASŤ

Podporte opustených psíkov Na zamyslenie...
Malé príbehy na potešenie duše

do drogérie Evita na Horných Rakovciach od 8,30 do 16,30 hod. (Eva Huličková 0907 592 398). Všetky dary budú
odovzdané útulkom a zároveň budú
o tom zverejnené fotografie. Poďakované bude darcom prostredníctvom webu
a našich novín. Ďakujeme.
(red)

Koledníci priniesli do
domova dôchodcov
opäť dobrú náladu
Tretí ročník koledovania v domove
dôchodcov v Turčianskych Tepliciach
sa uskutočnil na Slávnosť Zjavenia
Pána, 6. 1. 2014.
Vianočné obdobie, počas ktorého sme si
pripomínali narodenie nášho Pána Ježiša Krista je bohaté na radosť a rodinnú
atmosféru týchto výnimočných sviatkov.
Liturgická slávnosť Troch Kráľov bola
podnetom k tomu, aby sme sa o túto radosť sviatkov podelili s inými.
V evanjeliu čítame, že mudrci z Východu sa prišli pokloniť novonarodenému
Kráľovi a odovzdať mu svoje dary. Do
Betlehema prišli vedení Bohom a znamením pre nich bola hviezda, ktorá ich
sprevádzala. Keď našli to miesto vošli do
domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom
otvorili svoje pokladnice a dali mu dary:
zlato, kadidlo a myrhu (Por. Mt. 2 1-2.9b11).

Aj my sme sa zišli v kaplnke zariadenia
pre seniorov, aby sme sa poklonili novonarodenému Kráľovi. Odslúžila sa
slávnostná svätá omša na Zjavenie Pána
s požehnaním vody, soli, kriedy a tymianu, ktorá bola sprevádzaná piesňami
nášho spevokolu Svetlo v srdci z našej
farnosti sv. Jána Nepomuckého. A slávnostné požehnanie sa stalo rozoslaním
koledníkov, ktorí v sprievode Troch Kráľov išli na oddelenia, aby sa aj ostatným
klientom udelila spomínaná radosť.
Už po tretí raz sa nám podarilo ísť koledovať medzi chorých a starých ľudí
z domova pre dôchodcov. V tomto roku
sa do akcie zapojili deti z našej farnosti
a to tým spôsobom, že celé adventné
obdobie mali za úlohu pripraviť pre starkých vlastnoručne vyrobené pohľadnice
s novoročným pozdravom. Všetky výnimočné pohľadnice boli rozdané ako
darček ľuďom z domova. Prekvapenie,
úžas a častokrát aj slzy radosti v očiach
ľudí, ktorí ich dostali, boli pre nás neopísateľným svedectvom a pre deti, ktoré
ich vytvorili, jedinečnou odmenou a
ocenením.
Veľká vďaka patrí všetkým deťúrencom
za urobené pohľadnice a ich rodičom
za ich podporu. Na záver slovo úprimnej vďaky patrí dievčatám zo spevokolu
Svetlo v srdci, našim dospelým veriacim
za venovaný čas aj za ochotu prísť a niesť
radosť tým, ktorí častokrát sú už len
sami. Nič nedokáže opísať radosť, ktorú
sme zažili zo strany našich starkých, ich
vďačnosť a lásku.

Jedného dňa odborník na hospodárenie
s časom prednášal skupine obchodných
študentov a aby vypichol svoju myšlienku, použil príklad, na ktorý študenti
nezabudnú. Keď tak stál pred skupinou
tých výnimočných lámačov rekordov,
povedal: “Dobre, je čas na kvíz” a vytiahol päťlitrový zaváraninový pohár so
širokým hrdlom, postavil ho pred nich
a na chvíľu sa vôbec nehýbal. Potom vybral asi dvanásť kameňov veľkosti päste
a opatrne ich vložil do pohára. Keď bol
pohár plný až po okraj a žiadny kameň
sa do neho už nevošiel spýtal sa: „Je
ten pohár plný?” a každý v triede zvolal:
“Áno!” Expert na hospodárenie s časom
sa usmial. „Skutočne?” a spod stola vytiahol vrecko štrku, nasypal do pohára a
riadne s ním zatriasol. Štrk sa prepadol
do medzier medzi kameňmi. Spýtal sa
znova: „Je ten pohár plný?” trieda pochopila a jeden z nich povedal:” Pravdepodobne nie”. “Správne!” odvetil a spod
stola vzal vrecko piesku a vtesnal ho
do všetkých medzier medzi kameňmi a
štrkom. Znova dal otázku: „Je ten pohár
plný?” „Nie!” zakričala celá trieda. „Opäť
správne!” podotkol a vybral džbánok
s vodou a naplnil pohár až po okraj. Potom sa pozrel na triedu. „Čo je pointou
tohto príkladu?”. Jeden snaživec zdvihol
ruku a hovorí: „Pointa je v tom, že bez
ohľadu na to, aký je plný náš program,
keď sa snažíme skutočne poriadne, vždy
sa tam vojdú ešte nejaké veci.”
„Nie” odvetil expert „to nie je pointa.
Pravda, ktorú nás tento príklad učí je tá,
že pokiaľ do pohára nedáme veľké ka-

mene najprv, tak už ich tam nedostaneme nikdy.”
„Čo sú tie veľké kamene nášho života?
Čas, ktorý trávime so svojimi milovanými, naše sny, zmysluplné aktivity, učenie
či vedenie druhých?”
„Pamätajme, aby sme dali dovnútra
najprv tieto dôležité kamene. Teda dnes
večer alebo zajtra ráno, keď budeme
premýšľať o tomto krátkom príbehu,
spýtajme sa sami seba. Čo znamenajú
tie veľké kamene v mojom živote? A potom ich dajte do pohára ako prvé.”
Milada Piliarová, Občianske združenie NÁDEJ

Klub abstinentov „Nádej“
v Turčianskych Tepliciach
Stretnutia: každú stredu v nepárnom týždni (12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3. 2014)
Kde? žltá budova pri pošte v Turčianskych Tepliciach na Partizánskej ul.
Kedy? od 16.00 hod.
Kontakt: 0908 924 632 Milada Piliarová

INZERCIA

Ing. Katarína Hanková, páter Štefan Bysiek SCJ,
Veronika Čarvagová

4/2/2014

Drogéria Evita s podporou Mesta Turčianske Teplice uskutočňuje dobročinnú
zbierku pre okolité útulky pre opustených psíkov. Po vianočných sviatkoch
útulky zaznamenali zvýšený výskyt
nechcených domácich miláčikov. Ide
o materiálnu zbierku, nie finančnú! Občania môžu prispieť dekami, krmivom či
hračkami, ktoré môžete priniesť priamo
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Zhodnotenie činnosti kynologického klubu
Turčianske Teplice za uplynulý rok
pre nepriazeň počasia. Posledný letný mesiac sme zavŕšili varením guľášu na „cvičáku.“ Naši
členovia Krampe, Pareničková
a Lešková so svojimi psíkmi absolvovali výcvikový tábor v obci
Svojanov (ČR), kde nacvičovali a
zdokonaľovali svoje vedomosti
v disciplínach: agility, poslušnosť, obrana, freesbal a manterling (špeciálne vyhľadávanie
stratených osôb).

Aj vlaňajší rok bol bohatý na
akcie, ktoré náš klub zorganizoval alebo na ktorých sa
zúčastnil.
Hneď v úvode Nového roka sme
vykonali ukážky pre základné školy na tému: Sú naše psy
bojové plemená? Na akcii sme
predviedli plemená rotvajlera,
amerického staffordshirského
bulteriéra a nemeckého ovčiaka. V marci sa náš výcvikár, pán
Krampe, zúčastnil na Dunajskom pohári v Malej Pake. Na
preteku poslušnosti – Obedience, v úlohe stevarda.
Výrazný úspech našich členov
Kristíny Blštákovej, kategória mladšie žiačky a Miroslava
Pauloviča, kategória muži nad
štyridsať rokov, priniesol aprílový pretek BVK v Handlovej.
Obidvaja súťažiaci postúpili na
majstrovstvá Slovenska. Pretek
BVK zahrňuje beh súťažiaceho
so psíkom na čas, streľbu zo
vzduchovky, hod granátom,

prekonanie metrovej prekážky
a nízkej kladiny. Súčasťou je i
bud aport a obrana.

kujeme všetkým členom, ktorí
sa postarali o prípravu a organizáciu preteku.

Zúčastnili sme sa tiež Obranárskeho preteku, ktorý organizuje
mesto Turčianske Teplice a pán
Dušan Krupa. Za náš klub súťažili Andrea Pareničková s nemeckým ovčiakom Ronym a Veronika Sobolová s rotvajlerom
Blekom. Obe skončili v tvrdej
konkurencii v strede bojového
poľa. Apríl sme uzavreli brigádou na „cvičáku.“ Cieľom bola
úprava cvičiska a obnova prekážok pre psíkov. Prvý júnový
víkend v Mošovciach usporiadal Kynologický klub Turčianske
Teplice 3.kolo ligy Obedience.
Štartovalo dvadsaťtri prihlásených pretekárov, medzi nimi i
naši členovia Miroslav Paulovič, Marián Martinkovič a Ema
Petrovičová. Podujatie malo
výbornú atmosféru, zúčastnení
odchádzali s pozdravom „o rok
sme tu znova.“ Touto cestou ďa-

Zemiakovú medailu, štvrté
miesto, si na júlovom Obranárskom preteku v Bojniciach vybojoval rotvajler Blek Veroniky
Sobolovej. Šestnásť pretekárov
so psami predvádzalo útok na
figuranta v celotelovom Rin-

Úlohy stevarda a riaditeľa sa na
septembrových majstrovstvách
Slovenska v Obedience v Malom
Lapáši zhostil náš výcvikár, pán
Krampe. Na podujatí štartoval
Miroslav Paulovič so služobným
psom, belgickým ovčiakom Vagabundom. Vo svojej skupine
OB1 a v konkurencii zahraničných pretekárov skončil na peknom štvrtom mieste. Veľký obdiv nad organizačnou úrovňou
majstrovstiev neskrýval hlavný
rozhodca z Holandska. „Pochodil som veľa pretekov, ale také
perfektné zabezpečenie a pohodovú náladu pretekárov som
už dávno nezažil,“ pochválil Slovákov.

go obleku. Zorganizovali sme
i oneskorenú ukážku výcviku
psov pre deti, v rámci MDD. Jej
pôvodný termín bol zrušený

Septembrové úspechy Miroslava Pauloviča pokračovali aj na
preteku BVK, kde reprezentoval
stredoslovenský kraj. V kate-

górii muži nad štyridsať rokov
si s Vagabundom zreprízovali
štvrté miesto. V prvý jesenný
mesiac sme sa ešte zúčastnili
ukážky výcviku psov pre deti
a rodičov v obci Malý Čepčín.
Október patril súťaži šikovnosti.
Na „cvičáku“ sme zorganizovali
pretek pre členov klubu. Spolu
so svojim psíkom museli zdolať
trať zostavenú z rôznych prekážok a byť pri tom čo najrýchlejší.
Zmyslom súťaže nebolo vyhrať,
ale zabaviť sa. Nechýbalo pohostenie a dobrá nálada.
V rovnakom mesiaci sa konali
i Majstrovstvá Slovenska v služobnej kynológii v Ústave na
výkon väzby v Leopoldove. Tie
len potvrdili špičkové kvality
psa Vagabunda, nášho člena
Miroslava Pauloviča. Vagabund
reprezentoval svojho zamestnávateľa, Ústav na výkon väzby
pre mladistvých Sučany. V konkurencii devätnástich súťažiacich, aj zo zahraničia, obsadil
prvé miesto. Stal sa Majstrom
Slovenska ZVJS – zväzu väzenskej a justičnej stráže, vo všetkých disciplínach. Stopa, poslušnosť a obrana na rok 2013.
Blahoželáme! V priebehu roka
prichádzajú do nášho klubu
noví ľudia. Niektorí majú záujem svojich psíkov len socializovať, iní prichádzajú, pretože sa
chcú venovať športovej alebo
služobnej kynológii. Pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť
o živote nášho klubu viac, pozrieť si fotografie z našich akcií
či začať s výcvikom, dávame do
pozornosti našu webovú stránku kctr.estranky.sk.
Igor Petrík

INZERCIA

Čistiaci
Servis

Ste spokojný s cenou
za PZP Vášho auta?
Príďte do našej kancelárie, kde Vám
vyberieme cenovú ponuku z viacerých poisťovní nielen pre Vaše auto,
ale aj všetky druhy poistenia osôb,
majetku občanov aj podnikateľov.

Ing. Igor Štrba
Štandardné upratovanie - pravidelné
Jednorazové upratovanie
Čistenie a tepovanie bytov, domov
Umývanie okien, zrkadiel, vitrín

Kontakt:
Ing. Pavol Hnila, Janka Hnilová
Horné Rakovce 28 (pri Niké)
Turčianske Teplice

090 2 92
090 9 60

5/2/2014
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Triatlonisti Aquaparku nezaháľajú ani v zime
Prechodné obdobie do začiatku sezóny, ktorá začne 8.
februára 2014 aquatlonom
v Mojmírskom kaštieli, využívajú naši pretekári na dôkladnú regeneráciu, ale aj
zvyšovanie objemov najmä
v bazéne a tiež v telocvični.
Plavecký oddiel Žabka z Čadce
nám ponúkol účasť na Vianočných pretekoch v plávaní pre
mladších a starších žiakov. Túto
možnosť sme využili a 7. 12.
2013 sme odskúšali plaváreň
v Čadci. Na pretekoch štarto-

vali štyri naše dievčatá a musíme povedať, že v konkurencii
plavcov sa nestratili. Väčšina si
zlepšila svoje osobné rekordy
vo voľnom spôsobe 50 m, ale
aj v prsiarskej 50 a znaku na
50 m. Najlepšie skončila Emma
Siekelová, ktorá sa umiestnila
v kategórii 8 a 9 ročných detí 3
krát druhá vo voľnom spôsobe
(v.s.), prsiach a v znaku. Silvia
Roháčiková v kategórii detí
10- a 11-ročných skončila vo
v. s. 3. a v znaku 2. Eva Kubešová v rovnakej kategórii vo v. s.
obsadila 4. a v znaku 5. priečku.

Emma Siekelová pri odovzdávaní diplomu v Čadci

Zľava Silvia Roháčoková, Eva Kubešová, tréner, Beáta
Roháčiková a Emma Siekelová po vyhodnotení v Čadci

V kategórii mladších žiakov Beáta Roháčiková vo v. s. skončila
7., v prsiach 9. a v znaku na 7.
mieste. Určite veľmi dobré spestrenie v zimnom období pre
všetkých zúčastnených a škoda,
že zdravotné dôvody zabránili
štartu ostatných.
Dňa 21. 12. 2013 sa konali Vianočné preteky, už IV. ročník pre
všetkých našich pretekárov. Bohužiaľ tieto preteky nevyužili
pretekári ostatných oddielov, a
tak sme ich museli uskutočniť

iba pre našich ako po iné roky.
Napriek tomu bola atmosféra
vynikajúca a za účasti rodičov a
starých rodičov absolvovali od
najmenších, ktorí plávali 50 m až
po 100 m v. s. a 100 m polohové
preteky pre najstarších. Zúčastnení rodičia a ostatní mohutne
povzbudzovali, a tak aj mnohí
dosiahli osobné rekordy. Po
pretekoch a tradičnom vyhodnotení s darčekmi sme pokračovali v posedení v Mliečnej víle,
kde sme ukončili minuloročnú
sezónu, ktorá patrila doposiaľ
k najlepšej.
Silvestrovského behu na 10,3
km vo Vrútkach sa zúčastnili
naši dvaja pretekári Samuel Simonides a Matej Špiriak, ktorí
nás ako jediní reprezentovali.
Výsledky bohužiaľ nie sú známe, a tak im aspoň touto cestou
blahoželáme.
Jozef Trakovický, tréner

Naši pretekári na Silvestrovskom behu vo Vrútkach - Matej
Špiriak a Samuel Simonides
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Oblastná organizácia cestovného
ruchu TURIEC–KREMNICKO

OOCR TURIEC-KREMNICKO má za
sebou 2 roky fungovania. V roku
2013 získala dotáciu na podporu
cestovného ruchu v regióne vo výške 10.000 €. Z dotácie sa členovia
OOCR rozhodli podporiť aktivity
– spracovanie strategického dokumentu a priestorovú informáciu (12
ks bilboardov) a propagáciu regiónu
cez printové média s cieľom propagovať turistický región. Pre rok 2014
pripraví OOCR TURIEC-KREMNICKO
projekt zameraný na ďalšie skvalitňovanie marketingu v regióne a
požiada o dotáciu v zmysle zákona
91/2010 Z. z. o podpore cestovného
ruchu. Výška získanej dotácie je však
závislá od objemu získaných financií
v OOCR a tá zatiaľ spĺňa maximum
10.000 € s cieľom propagovať turistický región TURIEC-KREMNICKO.
Poslaním OOCR TURIEC-KREMNICKO
je podporovať a vytvárať podmienky
na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch Turiec a Kremnicko a koordinovať činnosť jej členov a partnerských
organizácií tak, aby podnikanie
v cestovnom ruchu sa i v tomto regióne stalo úspešným a efektívnym
a táto turistická destinácia sa stala
v rámci trhu cestovného ruchu rozpoznateľná a jedinečná. Potenciál
regiónu je veľmi silný a rozmanitý.
Región má silné kultúrno - historické
tradície, prírodné krásy, minerálne a
termálne pramene, prežívajúce folklórne tradície, múzeá, pre cestovný
ruch významné banícke tradície
a nemecké osídlenie so svojou uchovanou kultúrou a k tomu vybudovanú infraštruktúru hlavne v segmente
zimného cestovného ruchu (lyžiarske
strediská Jasenská dolina, Martinské
hole, Valčianska dolina, Skalka), kúpeľníctva, vysokohorskej pešej turistiky, ale najmä cykloturistiky. Región
je známy organizovaním podujatí
nadregionálneho významu, ktorých
popularita rastie, napr. divadelný
festival DOTYKY A SPOJENIA v Martine, KREMNICKÉ GAGY, HORNOTURČIANSKE DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI
v Turčianskych Tepliciach. Významné
sú i športové podujatia BIELA STOPA
v Kremnici, TURČIANSKY CYKLOMARATÓN v Turci a pod.
V dňoch 30. 1. - 2. 2. 2014 sa OOCR
TURIEC - KREMNICKO predstavila na
podujatí ITF Slovakiatour v Bratislave

v spoločnom stánku Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, kde sa bude prezentovať
aktuálnou zimnou ponukou regiónu
– lyžiarske strediská, služby, spoločný skipas TURIEC a najvýznamnejším
podujatím v zimnej sezóne, ktorým
sú medzinárodné preteky v behu na
lyžiach BIELA STOPA v Kremnici. Ich
41. ročník sa uskutoční netradične
v termíne 7. - 9. 3. 2014 na Skalke so
sprievodným programom v meste
Kremnica. Tento rok je Biela stopa
opäť hostiteľom Majstrovstiev Európy v maratónskych behoch na lyžiach.
Na výstave nebude samozrejme
chýbať aj ponuka atraktivít letnej
turistickej sezóny, ktorá vzhľadom
na silný potenciál, ktorý región má,
bude pestrá a bohatá, zameraná na
rôzne segmenty trhu, hlavne na rodiny s deťmi a ľudí, ktorí hľadajú aktívny oddych spojený s poznávaním
a relaxom.
Ponuku regiónu, okrem lyžovačky
pre náročných aj menej náročných,
adrenalínových športov, horskej turistiky dopĺňa ponuka kultúrnych a
tradičných folklórnych podujatí a
múzeí, ktorých koncentrácia je na
území nášho regiónu hádam najvyššia v rámci Slovenska. Mesto Martin
je centrom múzejníctva na Slovensku, nachádza sa rozlohou najväčšie
múzeum v prírode – skanzen v Martine a určite výnimočným je Múzeum mincí v Kremnici a jedna z najstarších mincovní v Európe.

Lyžiarske stredisko Jasenská dolina

Biela stopa

Veríme, že spoločnou propagáciou
v rámci stánku ŽILINSKÝ TURISTICKÝ
RAJ sa nám podarí predstaviť región
ako jeho silnú súčasť a naša účasť na
veľtrhu prispeje k napĺňaniu cieľa, že
región TURIEC-KREMNICKO sa stane
rozpoznateľným regiónom medzinárodného významu v CR a svojou
ponukou kvalitných služieb uspokojí návštevníkov regiónu.
Pre úspech regiónu v cestovnom ruchu je však nevyhnutná spolupráca
všetkých subjektov – podnikateľov,
samosprávy, inštitúcií a občianskych
združení, ako aj vzťah obyvateľov
k svojmu regiónu. Spoločne zhodnoťme prírodný a kultúrno-historický potenciál regiónu v prospech
rozvoja cestovného ruchu a vytvorme spoločne silný turistický región
TURIEC-KREMNICKO

Hornoturčianske dožinkové slávnosti

www.turieckremnicko.sk
e-mail :info@turieckremnicko.sk

Ing. Janka Mikušáková,
výkonná riaditeľka OOCR
Kremnické GaGy
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OOCR TURIEC-KREMNICKO , ktorej členmi sú Mesto Martin, Mesto
Turčianske Teplice, KLASTER-TURIEC - združenie cestovného ruchu, Technické služby Turčianske
Teplice, s.r.o., Mesto Kremnica a
KREMNICA REGION – združenie
turizmu, je členom KOCR Žilinský
turistický kraj.

ŠPORT

Vianočný šachový
turnaj 2013

Milan Nedoba vyhral rozhodujúcu partiu s Petrom Habánom

V sobotu 21. decembra usporiadal miestny šachový klub v spolupráci s Komisiou
pre kultúru, školstvo, mládež a šport pri
Mestskom zastupiteľstve v Turčianskych
Tepliciach vianočný šachový turnaj jednotlivcov. Turnaj sa konal v príjemnom
prostredí Hotela Vyšehrad. O jeho hladký priebeh sa postaral hlavný rozhodca
turnaja pán Habán z Martina.

Poradie šachistov v turnaji bolo nasledovné:
1. Milan Nedoba - 7 bodov
2. Peter Habán - 7 bodov
3. Juraj Dojčár - 5,5 bodov
4. Dušan Tužinský - 4,5 bodov
5. Anna Hrivnáková - 4 body
Na záver šachového turnaja boli najlepším šachistom odovzdané vecné ceny.
- mi -

Šachisti šachového klubu pred turnajom

Naše ligové výsledky
Tatran Sučany - ŠK Turčianske Teplice
(Dojčár, Tužinský, Kviatkovský, Straka – po 1, Ižip – 0,5)

0,5 : 4,5

ŠK Turčianske Teplice – Tatran Sučany
(Nedoba, Bosík – po 1, Ižip – 0,5)

2,5 : 2,5
-mi-

10/2/2014
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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Naši najmenší
Filip Koleno

Milan Chreno
Stanislav Tylka
Juraj Hlavata
Paul Hlačik
Rastislav Kuzma
Jaroslav Vlas

Michaela Fidriková
Viktória Fabianová
Adam Čepel

BLAHOŽELÁME

Dňa 16. 2. 2014 uplynú 3 roky čo nás navždy opustil
manžel, otec. starý a prastarý otec

20/2/2014

Anna Ješátková

19/2/2014

Estera Pavlovičová
Stanislav Hrúzik
Danica Boďová
Anna Sirková
Jozef Ovšák

„Odišiel si tíško, nie si medzi nami,
v nás však stále žiješ krásnymi spomienkami.“

Dňa 22. 1. 2014 sa dožila významného životného
jubilea 90 rokov dlhoročná obyvateľka nášho
mesta, pani
Touto cestou jej za lásku a obetavú starostlivosť
ďakujú deti, vnúčatá, pravnúčatá a ostatní členovia
rodiny.

Lúčime sa

Milan Raichel
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.

15/2/2014
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Rýchlo a diskrétne

V HOTOVOSTI
POŽIČIAME

Výroba a predaj
stavebného
reziva
a palivového
dreva.

od 200 do 1700 eur.

0918 543 967
0911 908 441

VOLAJTE
0911 420 998
16/2/2014

Lekárenská
pohotovostná
služba
Teplické zvesti 2/2014, zvesti@turciansketeplice.sk
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0918 897 624

Rozpis lekární vykonávajúcich pohotovostnú službu v Martine.
2. 2. 2014 - 8. 2. 2014 BELLA DONNA
9. 2. 2014 - 15. 2. 2014 SV. MARTIN
16. 2. 2014 - 22. 2. 2014 IDA
23. 2. 2014 - 1. 3. 2014 VERBENA
2. 3. 2014 - 8. 3. 2014 CENTRUM
9. 3. 2014 - 15. 3. 2014 POLIKLINIKA I

M. R. ŠTEFÁNIKA 40
P. MUDROŇA 16
P. MUDROŇA 10
KOLLÁROVA 7
NÁMESTIE SNP 2
ŠKULTÉTYHO 7

Rozpis je prebraný z oficiálnej
ineternetovej stránky Žilinského samosprávneho kraja
www.regionzilina.sk

18/2/2014

Hľadáme obchodných
zástupcov na
poskytovanie
hotovostných úverov.

ROZHOVOR
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Woman fitness: prvé miesto na cvičenie výlučne pre ženy
Športovanie a aktívny pohyb
ju sprevádzajú celý život. Tepličanka Adriána Vojtová (21)
mala vždy energie na rozdávanie. Aj preto sa rozhodla
nadobudnuté skúsenosti a
nadšenie zo športu odovzdávať vo svojom vlastnom fitnescentre pre ženy.
Čo ťa podnietilo k tomu
vytvoriť priestor na fitnes pre
ženy?
- Najviac ma k tomuto podnietil
hlavne môj priateľ, on to všetko vymyslel. Vedel, že ma baví
cvičenie a podnikanie. Tak sme
to spolu zorganizovali. Chodila
som na školenia osobného trénera pre fitness a kulturistiku,
ktoré sa mi podarilo úspešne
zvládnuť. Popri mojej vysokej škole som sa veľa naučila
o podnikaní a manažérskych funkciách. Začali sme s niečím, čo
v Turčianskych Tepliciach nie je a
čo tu chýbalo, teda práve fitness
pre ženy. Nie je to len priestor na
cvičenie, ale aj priestor na oddych a nové začiatky, kde ženy
hľadajú zmeny. Celý život som
si priala nájsť si prácu, ktorá ma
bude baviť a budem sama sebe
pánom, takže si myslím, že keď
niekto niečo veľmi chce, dokáže
to, len sa musí snažiť. A hlavne
sa netreba vzdávať, takisto to
platí aj v cvičení. Cesta bez prekážok nikam nevedie.
V čom sa odlišuje fitko pre
ženy od toho klasického? Je
rozdiel napríklad medzi strojmi na cvičenie?
- Fitness pre ženy je určené výhradne len pre dámy, ktoré tu
majú svoje súkromie a trénera,
ktorý im dokáže pomôcť pri
ich premenách. Okrem toho, že
sem nechodia muži, v klasickom
fitku si zaplatíte vstup, permanentku alebo klubové členstvo
a ďalej sa o vás nikto nezaujíma.
U nás je stále prítomná trénerka, ktorá ženy presne inštruuje,
aby na strojoch nerobili niečo
zle. Dá sa dohodnúť na osobných tréningových hodinách,
kde sa venujeme klientkam,
snažíme sa im vždy poradiť,
ukázať a usmerniť. Naučiť ich
správnosti cvikov a vysvetliť im
základné pravidlá. Toto fitness
pre ženy je určené všetkým ženám, pre ženy na materskej, pre
ženy s nadváhou či pre ženy vo
vyššom veku. Naše fitko je iné
hlavne v tom, že je len pre ženy.
Pre tie ženy, ktoré sa hanbia ísť
do zmiešaného fitka, ktorým
sú pohľady mužov nepríjemné
a hlavne často ani nevedia, čo

ľu (smiech). Cvičiť by sa malo
pravidelne počas celého roka, a
to nielen vo fitness, ale akýkoľvek šport je pre nás prospešný.
Zlepšuje nám fyzickú aj psychickú kondíciu a udržuje nás
vo forme. Samozrejme, mnohé
ženy cvičia aj kvôli tomu, že
„zhrešia“ - zjedia niečo nezdravé (tukové). A preto je dôležitá
hlavne aj pravidelná a pestrá
strava. Človek dosahuje vtedy
výsledky, keď si toto všetko uvedomí a riadi sa tým.
Čo by si odporučila tým,
ktorí sa nevedia odhodlať k
cvičeniu?
- Je potrebné nájsť nejakú motiváciu. Mali by si nájsť vzťah
k niečomu, čo ich bude baviť a
čo im prinesie radosť, či už to
bude cvičenie vo fitness alebo kondičné tréningy, pilates,
aerobik, joga, teda akýkoľvek
pohyb.

majú na ktorom stroji robiť.
Majú ženy v našom meste záujem cvičiť? Aké máš za týchto pár mesiacov skúsenosti?
- Áno, majú záujem cvičiť a som
z toho nadšená. Zo začiatku sa
to pomaly dostávalo do povedomia ľudí, sami nás vyhľadávali a chodili sa pýtať na cvičenia.
Z počutia viem, že sa ženám
u nás veľmi páči a cítia sa príjemne. Každá žena sa chce o

seba starať a vyzerať dobre, či
už pre seba alebo svoje polovičky, takisto je to aj v našom
malom meste. Poskytli sme im
možnosť a je na nich, či sa jej
chopia a využijú ju.
Po sviatkoch chcú mnohí
zhodiť kilá navyše, a tak si
zvyknú dávať predsavzatia.
Máš aj ty také klientky?
- Nájdu sa aj také klientky, čo si
to nechávajú na poslednú chví-

Majú ženy cvičiť inak ako
muži a ako by mali cvičiť
správne?
- Chybou niektorých žien je, že
cvičia každý deň a často cvičia tie isté cviky. Takisto, ako je
dôležité cvičenie, je dôležitý aj
priestor na regeneráciu. Ďalšou
chybou je zlá technika a hlavne
neznalosť cvikov, pri ktorých je
dôležité vedieť ich správne precvičiť a dôležité je aj dýchanie.
Taktiež zanedbávajú príjem tekutín počas cvičenia. Spočiatku
by si mali osvojiť motoriku po-

hybov, osvojiť si techniku cvikov
a naučiť sa správne dýchať. Ťažký tréning hneď zo začiatku by
mohol viesť skôr ku zraneniu.
Vo fitku ponúkaš aj pilates a
jogu, v čom spočívajú tieto
cvičenia?
- Pilates precvičujem ja. Je to
druh cvičenia, kde sa pracuje
hlavne s dýchaním. Pilatesová
metóda je jedným z najúčinnejších fitness programov, ktoré
sa v priebehu storočia objavili.
Môže sa jej venovať každý, muži
aj ženy, je to príjemné cvičenie
na celý život. Metóda si získava čoraz viac priaznivcov po
celom svete a dostáva sa konečne aj medzi rehabilitačných
pracovníkov, fyzioterapeutov,
chiropraktikov a ortopédov,
ktorí ju zaraďujú do svojho rehabilitačného programu, napríklad proti bolestiam chrbtice.
Jogu u nás precvičuje Alenka
Trendafilová z Banskej Bystrice. Je to úžasný človek s veľkou
charizmou, čo sa prejavuje aj
v jej cvičeniach. Joga znamená
zjednotenie tela, mysle a ducha
s najvyšším princípom vedomia
cez našu vnútornú podstatu.
Dnes sa pod slovom joga rozumie najmä súbor fyzických,
mentálnych i spirituálnych disciplín. Ich spojnicou a zároveň
esenciou jogy je vedomý pohyb
zladený s dychom. A dych znamená život.
Anna Weissová
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