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Krásne sviatky vianočné,
veselé cesty polnočné.
Pod stromčekom veľký dar,
na Silvestra pekný bál.
Po tom bále ľahký krok
a šťastný nový rok ...
Vám praje redakčná rada

V

týchto dňoch si nájdete
vo svojich poštových
schránkach obecný kalendár
na rok 2016, kde sa dozviete
o pripravovaných spoločenských
a športových podujatiach.
Príjmite tento kalendár
ako malý darček.

ÏALEJ SA DOÈÍTATE

Foto: archív
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3

Svätomartinský jarmok 2015

4

55. výročie vzniku ZŠ
s MŠ Teplička nad Váhom

9

Rozhovor

14

Stalo sa

16

Poraďme si navzájom

16

Šport v obci

18

1

Teplièky nad Váhom

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

K

oniec roka je obdobím, v ktorom
bilancujeme a pozeráme sa späť,
aby sme zhodnotili svoje úspechy a sklamania. Pre našu obec bol uplynulý rok
naozaj náročný. Hneď od jeho začiatku bolo na uliciach množstvo stavebných mechanizmov, ktoré pracovali na
zveľadení obce, ale zároveň nám vo veľkej miere aj znepríjemňovali život. Touto cestou vám, milí občania, úprimne

ďakujem za trpezlivosť a spoluprácu. Aj
vďaka vám sa nám podarilo zrealizovať významné diela, ktoré opäť prispeli k zvýšeniu kvality života v našej Tepličke.
V tomto roku, ktorý sa chýli ku koncu, sme
dokončili reguláciu potoka, vybudovali
sme atletickú dráhu s pieskovým doskočiskom, zrekonštruovali sme významnú časť
športového areálu a predĺžili sme kanalizačnú a vodovodnú sieť na novovznikajúcich uliciach. Všetci si užívame novú pešiu
oddychovú zónu Na Močiari. Pre našich
najmenších vznikol krásny detský park Na
Prosnisku a môžu sa tešiť zo zateplenej Základnej školy Žofie Bosniakovej. Toto všetko sú realizácie, ktorými sa môže chváliť
a pýšiť Teplička, ale predovšetkým slúžia
nám občanom.
Oddychové zóny spríjemňujú náš každodenný život a verím, že prispejú aj k budovaniu dobrých medziľudských vzťahov, lebo tu môžeme prežiť pekné chvíle
s deťmi alebo s priateľmi.V tom, čo sme
vybudovali počas tohto roka, nevidím
len materiálne veci. Pre mňa sú to mosty, ktoré nás navzájom spájajú. Spoločne sme vybudovali v našej obci miesta,
kde môžeme stráviť čas s rodinou, deba-

tovať so susedmi o dianí v obci či medziľudských vzťahoch. Len vtedy, keď
sa budeme zaujímať jeden o druhého,
dokážeme sa lepšie poznať a pochopiť. Myslím, že sa nám to začína dariť.
Veď záleží len na nás ako sa budeme
cítiť v našej obci, kde sme doma. Rád
vás uvidím na príjemnej prechádzke
po novom chodníku k vodnému dielu, na futbalovom zápase alebo v detskom parku. A keď pokryje lúky biela
perina, zídeme sa na sánkovačke alebo na bežeckej stope.Veľmi sa teším,
že adventné nedele pri voňavom vianočnom punči na námestí sa stali tradíciou. Každý rok tu stretávam čoraz
viac spoluobčanov.
Zo srdca vám želám v tomto predvianočnom čase pokojné prežitie nadchádzajúceho sviatočného obdobia v porozumení a pokoji v kruhu svojich najbližších. V novom roku 2016 vám prajem pevné zdravie, lásku, šťastie a veľa
osobných i pracovných úspechov.
Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

POZÝVAME VÁS ...
26. 12. 2015

Vianočný koncert 2015

26. 12. 2015

Šachový turnaj

2.1. – 4. 1. 2016 Basketbalový turnaj O pohár starostu obce 2016
23. 1. 2016

6. Benefičný ples

6. 2. 2016

Fašiangový sprievod

Príďte si vychutnať atmosféru v štýle brazílskeho karnevalu.
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OBEC PRIPRAVILA V SOBOTU 14. NOVEMBRA PRE NAJMENŠÍCH
ATRAKTÍVNY PRIESTOR. JE NÍM DETSKÝ PARK NA PROSNISKU.
sové aktivity. Na slávnostnom otvorení
sa zúčastnili deti, rodičia i starí rodičia
zo širokého okolia. Po príhovore starostu obce Viliama Mrázika i príhovoroch
hostí podpredsedu ŽSK Jozefa Štrbu,
za spoločnosť KIA Motors Slovakia Jozefa Bačé a architektky Andrei Klenovičovej nasledovalo požehnanie Detského parku správcom farnosti Teplička
nad Váhom Mgr. Pavlom Špitom. Detské rúčky netrpezlivo držali zelenú pásku a čakali na jej prestrihnutie, ktorého
sa po malej chvíľke dočkali. Zahrala aj
folklórna skupina pod vedením Gabiky
Martinkovej a deti sa potom veselo rozpŕchli po celom parku.

M

iestna časť Na Prosnisko ožila detským džavotom v sobotu
o 14.00 hodine. Otváral sa Detský park.
Investícia, ktorú sa obci podarilo vybudovať v pomerne krátkom čase je súčasťou občianskej vybavenosti pre mladé rodiny s deťmi nielen na Prosniskách, ale
i v jej blízkom okolí a lokalít Bieliská a Zámostie. Podľa projektu architektov Klenovičovcov vyrástol na ploche 1650 m2
kde je 66 nájomných bytových domov
detský park s preliezkami, hracími zostavami, hojdačkami, šmykľavkami a inými
detskými atrakciami.
Túto jedinečnú architektúru dotvárajú
kreatívne atypické prvky z prírodných

materiálov – drevenej guľatiny – slimák,
bludisko, lezecká stena, lávka a rozličné
priestorové drevené schody a tiež doplnky drobnej architektúry – lavičky a smetné koše. Chodníky v parku sú drevené
s protišmykovou úpravou, pieskovisko
je ohraničené ostrovčekom. Na celej ploche parku je riečny štrk. Po obvode parku
popri oplotení sú vysadené kríky a stromy. Vstup do areálu je cez dve bránky.

Deťom sa rozdávali jarmočné perníčky
z prútených košíčkov. Ohromnú radosť
mali aj z balónikov, ktoré im veselo tancovali nad hlavami. Toto krásne slnečné
jesenné popoludnie mali možnosť tráviť
spoločne rodičia, starší súrodenci i starí
rodičia.
Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: archív obce

Zámer obce vybudovať detský park, ktorý by poskytol deťom možnosť na aktívny oddych, kde ich rodičia budú mať
stále pod dohľadom sa podaril uskutočniť a tým sa zabezpečili kvalitnejšie
a bezpečnejšie podmienky pre voľnoča-
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SVÄTOMARTINSKÝ JARMOK 2015

V

roku 1757 listinou od Márie Terézie
dostala Teplička vtedy ako mestečko osobitnú výsadu aj právo držať štyrikrát do roka jarmoky. Táto jarmočná
tradícia pretrváva až do dnešných čias.
V sobotu sa na centrálnom námestí konal Svätomartinský jarmok. Jarmočníci z rôznych kútov Slovenska v skorých
ranných hodinách prichádzali na námestie, aby si rozložili svoj tovar a ponúkali ho miestnym obyvateľom i obyvateľom z blízkeho okolia. Vzduchom
sa čoskoro niesla vôňa pečených klobás a jaterníc, kapustnice a iných mäsových špecialít. Pri stánkoch sa ochutnávalo varené víno a medovina. Zdobené perníčky, cukrová vata a všakovaké
sladkosti lákali nielen deti, ale i dospelých. Výrobcovia drevených varešiek,
misiek, košíkov i zruční drotárski majstri ponúkali návštevníkom svoje vlastnoručne zhotovené výrobky. Predávali sa hrnčeky s potlačou, šatky, papučky,
teplé čiapky, tašky i opasky, detské oblečenia a rôzny iný tovar. Nechýbali šikovné ruky žien zo Strečna, Živeny, ktoré ponúkali vlastné výrobky z ovčej vlny,
obrazy vyšívané korálkami, šité hračky,
vyšívané obrusy. A popri nich prvýkrát
ponúkali tiež svoje vlastné výrobky aj
ženy z Tepličky p. M. Mičicová, J. Ozanjaková a M. Novotná. Sviečky, venčeky
z rôzneho suchého materiálu, oblátky
nám zase pripomenuli čas Vianoc, ktorý
už začal prvou adventnou nedeľou.
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Oficiálne jarmok otvoril starosta obce
Viliam Mrázik, ktorý vyzdvihol naše
tradície.
Jarmočnú atmosféru spríjemňovali svojim vystúpením v tepličianskych krojoch folklórna skupina Straník a dychová hudba Holázňanka.
Občas sa nad hlavami dospelých objavil
balón, ktorý detská ručička nechtiac pustila a vzápätí sa spustil usedavý plač.
Príjemná jarmočná nálada aj vďaka počasiu trvala do neskorých popoludňajších hodín. Veríme, že sa opäť o rok
takto stretneme na hodoch v Tepličke
nad Váhom.
Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: archív obce
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PRÍHOVOR PÁNA FARÁRA Mgr. PAVLA ŠPITU
Milí farníci!

Ž

idovský filozof Martin Buber píše,
ako rabbi Menachen Mendel prekvapil svojich vzdelaných hostí otázkou:
„Kde vlastne býva Boh?“ Všetci sa zasmiali, niektorí nahlas, potriasali hlavou
nad nápadom veľkého rabbina a povedali: „Celý svet je plný Božej veleby!“ Ale
rabbi si sám odpovedal: „Boh býva tam,
kde pred ním nezatvorili dvere!“ A to je
asi to, čo by nám dnes povedal Ján Krstiteľ tesne pred sviatkami Božieho Narodenia: „Nezatvárajte pred Bohom dvere!“
Počas sviatkov otvoríme mnohým ľuďom
dvere, no nielen dvere, podstatné je, či
otvoríme aj srdce. Aby vianočné sviatky
mali zmysel, tak je dôležité, či otvoríme
naše srdce hlavne Bohu – malému dieťaťu v Betleheme Ježišovi Kristovi.
Združenie katolíckej mládeže vo
Würzburgu v Západnom Nemecku zorganizovalo zaujímavú akciu. Štyridsať dievčat a mládencov sa rozostavilo
v strede mesta pred veľkými obchodmi
a ponúkali občanom, čo išli nakupovať,
nezvyklú pohľadnicu. Bolo na nej s umeleckým vkusom napísané: „Bez teba by
na kúsku sveta nebol Kristus.“ Občania boli najprv nedôverčiví. Mysleli si, že
ide o propagandu nejakej novej sekty. Po
krátkom srdečnom rozhovore s mladými
katolíkmi sa dali presvedčiť a okolo druhej popoludní bolo všetkých 20 tisíc pohľadníc rozdaných.

MODLITBA ZA MIER
Milí moji veriaci, prajem Vám, nech počas sviatkov cítiť, že na tom Vašom kúsku
sveta je prítomný Boh. Nech cítiť, že ste
otvorili dvere a srdce najhlavnejšiemu
hosťovi.
Mgr. Pavol Špita, farár

ROZPIS SVÄTÝCH OMŠÍ POÈAS VIANOÈNÝCH SVIATKOV
Krátka veta würzburskej mládeže je veľmi bohatá na obsah. Len sa zamyslite:
„Bez teba,“ teda Kristus oslovuje každého z nás, v každom z nás skladá nádej.
„...na kúsku sveta,“ nehovorí ti, že máš
naplniť evanjeliom celý svet, ale ten kúsok, na ktorom žiješ svoj každodenný
život.
„...by nebol Kristus,“ keď ty sklameš, keď
budeš len matrikovým katolíkom, na
tom mieste, na ktorom žiješ, bude tma,
bude tam chýbať Kristova prítomnosť.
Kristus príde, prinesie život a svetlo, ak
sa my staneme jeho uvedomelými nositeľmi. Boh - malé dieťa v jasliach nám
prejavuje dôveru a skladá do nás nádej.
Ráta aj s Tebou, aby si na tom kúsku sveta, doma, v rodine, v zamestnaní, v škole,
na ulici... otvoril svoje srdce Bohu a ľudom, aby na tom našom kúsku sveta, kde
žijeme, bol prítomný cez nás Boh – malé
dieťatko v jasliach.
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Deň

Popis

24.12.2015
(štvrtok)

Omša pre deti na Vigíliu Narodenia Pána
POLNOČNÉ SV. OMŠE

25.12.2015
(piatok)

Na NARODENIE PÁNA

Miesto

16,00 hod
22,30 hod
24,00 hod

Teplička nad Váhom

7,00 hod
10,30 hod
8,30 hod

Mojš
Teplička nad Váhom

26.12.2015
(sobota)

Na SVÄTÉHO ŠTEFANA, prvého mučeníka

27.12.2015
(nedeľa)

Nedeľa SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA,
MÁRIE A JOZEFA

31.12.2015
(štvrtok)

ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ na konci roka
spojená so sv. omšou

Mojš

1.1.2016
(piatok)

NOVÝ ROK - SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY

6.1.2016
(streda)

Na TROCH KRÁĽOV - ZJAVENIE PÁNA
pri sv. omšiach požehnám Trojkráľovú vodu

Čas

Teplička nad Váhom
Mojš
Teplička nad Váhom

Teplička nad Váhom

7,00 hod
10,30 hod
8,30 hod

Mojš

7,00 hod
10,30 hod
8,30 hod

Teplička nad Váhom

16,00 hod

Teplička nad Váhom

7,00 hod
10,30 hod
8,30 hod

Mojš
Teplička nad Váhom
Mojš

7,00 hod
10,30 hod
8,30 hod
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JUBILANTI 60 – ROÈNÍ

ZAMYSLIME SA ...

P

ri spaľovaní odpadov v domácich
peciach, kotloch alebo na ohnisku v záhrade vzniká veľa nebezpečných
škodlivín. „Domáce spaľovanie“ prebieha pri nízkych teplotách a za nedostatku kyslíka. To nestačí na úplné spálenie a rozklad škodlivých látok, pričom
vzniká aj mnoho nových, ešte škodlivejších, napr. dioxínov (súhrn 200 chemických látok). Málokto z tých, čo odpad v domácnosti spaľuje, si uvedomuje, že tým sebe, svojim blízkym a susedom môže spôsobovať zdravotné problémy. Najviac ohrozené sú malé deti, tehotné ženy a starší ľudia,. Škodlivé látky, ktoré pri spaľovaní vznikajú, neunikajú vysoko do atmosféry, ale neviditeľne dopadajú späť do blízkosti miesta,
kde sa spaľuje, späť na dom, na záhradu,
na úrodu... Končia v našej domácnosti,
v našom jedle a v našom tele.
Odpady, z ktorých vznikajú škodlivé
látky spaľovaním v domácnostiach:
PLASTY
Spaľovaním vznikajú a vypúšťajú do
ovzdušia napr. ťažké kovy (najmä kadmium a zinok), ktoré môžu spôsobiť vrodené chyby u novorodencov, rakovinu
a kontaminovať pôdu. Ftaláty sú obsiahnuté v plastoch ako ich zmäkčovadlá.
Vyvolávajú rôzne poruchy najmä hormonálneho a reprodukčného systému.
PAPIER:
Najviac problematické je spaľovanie farebných letákov, časopisov, kriedových
a voskovaných papierov. Tie môžu znečistiť ovzdušie ťažkými kovmi, dechtovými látkami, ale ja dioxínmi.

VIACVRSTVOVÝ KOMBINOVANÝ
MATERIÁL (TZV. TETRAPAK)
Tento materiál nie je len obyčajný kartón,
ale tvorí ho niekoľko zlisovaných vrstiev
– papiera, polyetylénovej fólie a hliníka,
ktorých spaľovaním unikajú do ovzdušia
chlórorganické látky a ťažké kovy.

P

ri príležitosti mesiaca úcty k starším
dňa 7. októbra pripravili členovia
Komisie pre kultúru a spoločenské organizácie posedenie pre jubilantov, ktorí sa
tohto roku dožívajú krásnych 60-tin. Ďakujeme deťom za pekný program, Jankovi
Olešovi za príjemnú atmosféru a členom
kultúrnej komisie, ktorí akciu pripravili.

DREVOTRIESKA, OKNÁ A STARÝ
NÁBYTOK
Horením náterových hmôt z nábytku
a starých okien vznikajú rôzne škodlivé látky i napr. vysoko toxické PCB –
polychlórované bifenyly, ktoré sú silne
rakovinotvorné.
... a riešenie?
Hore uvedené komodity nepatria do
kotlov, ale do kontajnerov na separovaný zber.
Najviac rozšíreným a bežne dostupným typom vykurovania je plyn, elektrická energia, ktoré najmenej zaťažujú
životné prostredie.
Ak je už nevyhnutné pristúpiť k vykurovaniu tuhým palivom, tak najlepšie je používať suché drevo a v špeciálnych kotloch aj drevný odpad (pelety,
brikety, štiepka..). Drevo však nesmie
byť chemicky ošetrené a vlhké, pretože jeho spaľovaním vznikne niekoľkonásobne viac škodlivých látok ako pri
spaľovaní suchého dreva.
Myslime preto na našu obec, občanov,
rodiny, deti....

PRIVÍTANIE DETÍ
DO ŽIVOTA

N

edeľa 11. októbra patrila našim najmenším občanom narodeným od
októbra 2014 do septembra 2015. Komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva pripravila v Športklube privítanie štyridsaťjeden detí do života obce.
Usmiate tváre hrdých rodičov a jemný
plač detí, to všetko spolu vytvorilo príjemnú rodinnú atmosféru. Z rúk pána
starostu a predsedu komisie si mamičky prevzali príspevok v hodnote sto eur,
kým sa ich detičky kolísali v drevenej vyrezávanej kolíske.
Pri tejto milej príležitosti vystúpili s programom aj naši predškoláci Materskej školy.
Komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva želá našim rodinám a deťom
zdravie a rodičom radostné chvíle so svojimi ratolesťami.

Text: kolektív Obecného úradu
Text: Katarína Ďugelová, kolektív MŠ

VÝŤAŽOK
Z BENEFIÈNÉHO PLESU
POMOHOL DEŤOM
SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM

S

tarosta obce Viliam Mrázik spolu s predsedom Komisie pre kultúru
a spoločenské organizácie Pavlom Verčíkom a členmi komisie odovzdali výťažok
z piateho Benefičného plesu deťom so
zdravotným postihnutím z Tepličky
nad Váhom. Priateľské stretnutie rodičov s deťmi sa uskutočnilo 23. septembra
v zasadacej miestnosti starostu obce.
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NA VÝSTAVE OVOCIA A ZELENINY TO NIELEN VOÒALO

O

bec Teplička nad Váhom v spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov, výbor Žilina usporiadal
Okresnú výstavu ovocia, zeleniny, kvetov, skalničiek, kaktusov, bonsajov a včelích produktov, ktorá sa konala v dňoch
9. a 10. októbra v sále Športklubu. Inštalácia všetkých druhov dala síce poriadne zabrať, avšak výsledok stál za to. Na
výstave to nielen voňalo, ale bolo na čo
aj pozerať, čo si nenechalo ujsť štyristodvadsať návštevníkov. Z celkového počtu 526 exponátov bolo 320 vzoriek jabĺk,
69 hrušiek, 62 viniča, sliviek, ázijských
hrušiek, ale aj vzorky zeleniny a kvetov.
Mnohé z nich mohli návštevníci aj ochutnať a to najmä čerstvé a sušené jabĺčka.
V piatok 9. októbra sa uskutočnilo otvorenie výstavy, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov predseda Ing. Jozef
Čerňanský, ktorý privítal starostu obce
Ing. Viliama Mrázika, viceprimátora Mesta Žilina Ing. Patrika Gromu a predsedov okresných výborov Čadce a Bytče. Po
úvodných slovách výstavu a všetky dary
požehnal pán farár Mgr. Pavol Špita. Naši
najmenší predškoláci z materskej školy
svojimi básničkami a pesničkami spestrili
príjemnú atmosféru podujatia.

Ovocinári, ale aj záhradkári si mohli svoje skúsenosti vymieňať počas odborného
poradenstva, prípadne si zakúpiť odbornú literatúru. Na spestrenie si návštevníci mohli vyskúšať určovanie odrôd či
degustáciu muštov a jabĺk. Pani jeseň sa
ukázala v plnej kráse a ponúkla to najlepšie z úrody ovocia a zeleniny.

Poďakovanie patrí záhradkárom zo žilinského regiónu, ktorí sa na výstave podieľali a tiež vedeniu obce Teplička nad
Váhom, ktoré akciu zastrešovalo.

Text: Katarína Ďugelová, kolektív MŠ
Foto: archív obce

MIKULÁŠ V NOVOM ŠATE

Ď

akujeme svätému Mikulášovi, že
nás navštívil aj v tomto roku. Mikuláš nám rozsvietil vianočný stromček
a rozjasnil detské tváričky. Poslušné deti
odmenil sladkým balíčkom, za asistencie anjelov, no niektoré museli vynaháňať
aj dvaja čerti. Pre rodičov bol pripravený
už tradične vianočný starostovský punč.
Ďakujeme Komisii pre kultúru a spoločenské organizácie, ktorá sa postarala o prípravu a bezproblémový priebeh

VIANOÈNÝ PUNÈ

V

našej obci sú adventné nedele už
po štvrtý rok spojené s tradíciou
Vianočného punču. Ponúkajú ho zamestnanci Domova pokoja Žofie Bosniakovej na Námestí svätého Floriána. Okrem
spomínaného punču predávajú voňavé
klobásy a námestím sa ozývajú vianočné koledy. Tento rok sa výnos z predaja
punču použije na zakúpenie kyslíkového
prístroja pre obyvateľov Domova pokoja.
Text: Ľudmila Kadašiová, vedúca DPŽB
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akcie a v neposlednom rade ďakujeme
všetkým štedrým darcom, ktorí prispeli
v dobrovoľnej zbierke pre deti s telesným
hendikepom v našej obci. Aj za tieto deti
Vám srdečne ďakujeme a prajeme pokojné prežitie adventného obdobia a príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu
svojich najbližších.
Text: Pavol Verčík, predseda
Fotografie: Mgr. Zuzana Mráziková

BURZA DETSKÉHO OBLEÈENIA A HRAÈIEK

V

sobotu 21.novembra sa v priestoroch Športklubu po prvýkrát konala
burza detského oblečenia a hračiek.
Zhruba dvadsať predajcov ponúklo pestrý
výber detského oblečenia, hračiek, športových potrieb a príslušenstva. Mnohé mamičky uvítali možnosť za symbolické ceny
pohodlne nakúpiť, iné zas rady veci, z ktorých ich deti už vyrástli, „posunuli“ ďalej.
Vzhľadom na pozitívne ohlasy zúčastnených sa bude ďalšia burza organizo-

vať v jarnom období. Srdečne Vás týmto
všetkých pozývame.
Text: Gabika Kozinková
Fotografia: Gabika Kozinková

Teplièky nad Váhom

ÚPRAVA ŠKOLSKÝCH PRIESTOROV NA ZŠ ŽOFIE BOSNIAKOVEJ

N

akoľko máme na ZŠ Žofie Bosniakovej od septembra o jednu triedu
viac, potrebovali sme vyriešiť jej umiestnenie. Ako najlepšie riešenie, aj keď nie
ideálne, sa ukázalo vybudovanie dočasnej triedy na chodbe školy. Toto sme
koncom prázdnin úspešne zavŕšili a trieda spolu s vybavením bola pripravená
slúžiť žiakom.
Počas letných prázdnin sme tiež kompletne zrekonštruovali šatne. Renovácia
spočívala v odstránení starých drôtených
„klietok“, vystierkovaní stien, kompletnej
výmene kúrenia, úprave elektroinštalácie,
vybrúsení podlahy a hlavne nainštalovaní
nových samostatne uzamykateľných skriniek. V septembri bola rekonštrukcia zavŕšená novými lavičkami.

Veríme, že spoločné úsilie školy a spoločenstva rodičov bude dlho slúžiť a zútulňovať školské priestory. Za veľkú pomoc
a podporu ďakujeme Obecnému úradu v Tepličke nad Váhom, pracovníkom
školy a ochotným rodičom.

Text: Ing. Juraj Oriešek,
riaditeľ ZŠ Žofie Bosniakovej
Fotografie: archív ZŠ Žofie Bosniakovej

55. VÝROÈIE VZNIKU ZŠ S MŠ TEPLIÈKA NAD VÁHOM

P

äťdesiatpäť rokov v dejinách je len
zlomok času, no toto obdobie je pre
našu školu významným. Práve pri tejto príležitosti sa žiaci školy dňa 13. novembra 2015 zúčastnili sv. omše v miestnom kostole sv. Martina a slávnostného
programu, na ktorom sa aktívne podieľali.
Pani riaditeľka Mgr. Marfiaková svojím príhovorom vyjadrila vrelú vďaku
všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že naša
škola v súčasnosti poskytuje vzdelanie
takmer dvom stovkám žiakov a tiež za
to, že každoročne dosahuje skvelé úspechy v rôznych vedomostných súťažiach,
či projektoch.
Veľká vďaka patrí samotnej obci Teplička nad Váhom, jej zástupcom, obyvateľom, pedagogickým i nepedagogickým
zamestnancom, rodičom, žiakom ako

aj pánovi farárovi za duchovnú podporu a vzájomnú dôveru. Žiaci svoju vďaku vyjadrili prostredníctvom kytici uvitej
z básní, piesní, tanca, ktoré prezentovali na slávnostnom programe. Jeho súčasťou bola i tradičná imatrikulácia žiakov
1. ročníka, ktorou boli naši prváci prijatí do cechu žiackeho. Imatrikulačný obrat prebehol za prítomnosti predstaviteľov obce.
Pán starosta Ing. Viliam Mrázik ako aj
zástupcovia rodičov vyjadrili svoje poďakovanie pani riaditeľke prostredníctvom
krásnych kytíc. Tohto slávnostného dňa
sa zúčastnili aj pozvaní hostia, bývalí zamestnanci, ktorí neskrývali svoj obdiv
a nadšenie nad pozitívnym trendom vývoja našej školy. Nostalgicky si zaspomínali na chvíle strávené za učiteľským sto-

lom, rekapitulovali, bilancovali, ale hlavne oceňovali veľký pokrok, ktorým škola
prešla. V tejto sviatočnej atmosfére sme
všetci pocítili túžbu, prianie, aby škola rozkvitala i naďalej, aby robila dobré meno nielen sebe, ale i obci Teplička
nad Váhom. Nech sa v škole spojí náročnosť s láskavosťou a porozumením, vyučovanie má predsa srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života a do sveta
pripraviť.
Text: Kolektív ZŠ s MŠ
Teplička nad Váhom
Foto: archív ZŠ s MŠ

ODOVZDÁVANIE
REFLEXNÝCH VESTIÈIEK
V ZŠ A MŠ

D

ňa 23. októbra našu Materskú
školu navštívili pracovníci firmy Blachotrapez, konateľ firmy pán
Zenon Żur, pani Slávka Gregorová
a pani prednostka Obecného úradu Beáta Kasajová, kde deťom Základnej školy 1. – 4. ročníka a naším
škôlkarom odovzdali reflexné vestičky. Pani zástupkyne pre Základnú
školu Jana Smidová a pre Materskú
školu Miroslava Labajová im v mene
detí poďakovali a svoje ďakujem vyjadrili samotné detičky prostredníctvom básne a piesne.
Text: Katarína Ďugelová
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PREÈO VODNÍK STRÁŽI MATERSKÚ ŠKOLU?

Š

kolský vzdelávací program, ktorý
máme v ponuke pre deti predprimárneho veku a návštevníkov materskej školy vznikol na základe povesti o našej obci
Teplička nad Váhom, kde ústrednou postavou je rozprávková postava Vodníka.
Spoločne s ním deti v našej materskej škole putujú od troch do šiestich rokov cestou
nových zážitkov a skúseností.
Aj prostredníctvom literárnych diel chceme deti motivovať k poznávaniu a získavaniu nových vedomostí a zručností.
Ciele edukačného procesu vychádzajú
zo Školského vzdelávacieho programu
(ŠkVP) „Putovanie s Vodníkom“, ktorý je hlavným dokumentom pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti, kompetencií, tematických okruhov, vzdelávacích oblastí, vzdelávacích štandardov a ich prepojenosť. V realizačnej rovine, vychádza z učebných osnov v školskom vzdelávacom programe a z plánov výchovno-vzdelávacej činnosti, pri
uplatňovaní princípu celostného rozvoja
osobnosti dieťaťa. V edukácii sa uplatňuje socio-konštruktivistický prístup. Tento prístup chápe poznanie ako dôsledok
činnosti dieťaťa, ktoré vstupuje do interakcie s prostredím. Neostáva pasívne,
ale aktívne vstupuje do hry. Práve aktivita a činnosť mení jeho myslenie. Dieťa si vytvára vlastné predstavy, rozvíja si
vlastné myslenie, utvára názory, získava
skúsenosti, teda učí sa. V tomto prístupe je dieťa subjektom výučby, učiteľ pripravuje podmienky pre zmysluplné učenie sa a je dieťaťu facilitátorom, tým, ktorý ho počas svojho procesu poznávania
sprevádza.
Edukačná činnosť je realizovaná v týždenných témach, ktoré nadväzujú na ŠkVP

„Vodníka“ a majú integrálny charakter.
Vychádzajú z potrieb a záujmov detí, čo
navodzuje osobné zaujatie. Snažíme sa
poskytovať zmysluplné témy vychádzajúce z reálneho života, aby deťom poskytovali získavanie kompetencií použiteľných v ich aktuálnom osobnom živote.
Do učenia vnášame i inovačné stratégie,
ktoré väčšmi vtiahnu dieťa do danej problematiky, hlavne zážitkovým učením.
Základným cieľom edukačnej činnosti
je získavanie kompetencií. Kompetencie
sú definované ako prenosný a univerzálne použiteľný súbor kognitívneho (niečo o tom vie –vedomosti) a konatívneho
(súčasne to realizuje a koná - zručnosti a postoje), ktoré potrebuje každý jedinec pre svoje osobné naplnenie a rozvoj,
pre zapojenie sa do spoločnosti a úspešné uplatnenie. V centrách aktivít sa realizuje výučba prostredníctvom edukačnej
aktivity, hry alebo cvičenia.

Materská škola spolupracuje so základnými školami v obci a jej zamestnancami
pre uľahčenie vstupu detí do základných
škôl a pre zosúladenie edukačnej činnosti s potrebami 1. stupňa základnej školy
s Materským centrom Teplička nad Váhom a vyvíja aktivity v rámci obce Teplička nad Váhom.
Deti navštevujú Domov pokoja Žofie
Bosniakovej, tým spríjemňujú kultúrnymi podujatiami pobyt seniorov v sociálnom zariadení. V rámci bezpečnosti
a ochrany spolupracujeme s Policajným
zborom - Žilina s logopedickými poradňami, s odbornou verejnosťou pri problémoch s edukáciou a konzultujeme prípadné poruchy s Centrum pedagogicko
- psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Žiline.
Rozvíjame digitálne kompetencie prostredníctvom interaktívnych tabúľ a detských
výučbových softvérov. Osobitne sa venujeme deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti vo výchovno-vzdelávacom procese zapájame do dlhodobých
projektov: Bezpečná škôlka, Harmónia prírody a zdravia, Zdravým životným štýlom
proti obezite. Priamo v interiéry materskej
školy je možnosť výučby anglického jazyka prostredníctvom krúžkov. V záujmovej činnosti úzko spolupracujeme s Centrom voľného času Teplička nad Váhom,
kde si môžu rodičia pre svoje detičky vybrať adekvátny krúžok z ponuky.

Text: Kolektív MŠ
Foto: archív MŠ
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TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE
DEÒ SRDCA

D

ňa 25. septembra bol deň, kedy
sme si pripomenuli Svetový deň
srdca. Pri tejto príležitosti si naši predškoláci pripravili pre našich najstarších v Domove pokoja Žofie Bosniakovej malý program, po ktorom im spolu s pani zástupkyňou Mirkou Labajovou a pani učiteľkou Dáškou Vojtekovou
odovzdali darček v podobe srdca, ktoré
vlastnoručne vyrobili. Deti boli odmenené srdečným potleskom.
Text: Kolektív MŠ
Foto: archív MŠ

SVETOVÝ DEÒ MLIEKA

D

ňa 30. septembra sme si aj my
v materskej škole pripomenuli Svetový deň mlieka na školách. V tento deň
si deti obliekli biele tričká, tvorili z odpadového mliečneho materiálu kravičky a rôzne postavičky. Hlavným cieľom
tohto dňa je oslava významu mlieka na
školách a zároveň je to spôsob, ako dostať deťom do povedia jeho zdravý prínos pre ich rast. Na tento deň nezabudla ani naša pani vedúca školskej jedálne Barborka Sládková a pani kuchárky, ktoré nám pripravili počas dňa jedlá
z mliečnych výrobkov a jogurt. Poobede
sa v priestoroch jedálne Materskej školy konala ochutnávka, kde deti pripravili
pre rodičov a starých rodičov rôzne chuťovky v podobe nátierok a mliečnych nápojov. Aj takýmto spôsobom sa snažíme
prispieť k zdravej výžive detí.
Text: Kolektív MŠ
Foto: archív MŠ

ŠARKANIÁDA

PANI JESEÒ
NA NÁVŠTEVE V MŠ

„L

etí šarkan, letí, tešia sa mu deti ...“
to sú začiatočné slová piesne o šarkanovi, ktorú škôlkari dobre poznajú. Deti
sa na šarkaniádu veľmi tešili a aj sa na ňu
dobre pripravili. Niektoré šarkany si veru
poriadne zalietali, ale boli aj také, ktorým
sa vzlietnuť nechcelo a tak museli pomôcť
aj pani učiteľky. To bola radosť, keď na oblohe lietalo toľko krásnych šarkanov a farbami to len tak hmýrilo.
Text: Kolektív MŠ
Foto: archív MŠ

J

eseň nám ponúka rôzne prírodné dary – tekvičky, farebné lístie,
gaštany, jabĺčka ... Rodičia s deťmi
popustili uzdu fantázii a z nazbieraných prírodnín vytvorili aj tento rok
krásne dielka. A tak nám vyrezávané
tekvičky, gaštankovia, ježkovia a iné
kreatívne výtvory zdobili foajé materskej školy.
Text: Kolektív MŠ
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MIMOŠKOLSKÁ ÈINNOSŤ
CENTRUM VO¼NÉHO ÈASU

V

oľný čas vyvoláva väčšinou veľmi
príjemné predstavy, môžeme sa venovať činnostiam, ktoré máme radi, zaujímajú nás, prinášajú uspokojenie a radosť.
Voľný čas sa môže stať aj zdrojom vážneho
ohrozenia, mladí ľudia svojím konaním
neohrozujú seba, ale aj iných pri experimentovaní s drogami, porušovaní zákona.
Viesť deti a mládež k úcte k sebe, k iným
ľuďom, k prostrediu, v ktorom žijeme
sa snaží aj Centrum voľného času v Tepličke nad Váhom. Vedieme deti a mládež
k vhodnému a zmysluplnému využívaniu voľného času prostredníctvom pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch,
organizovaním príležitostnej činnosti a prázdninovej činnosti. V školskom
roku 2015- 2016 sme otvorili 32 záujmových útvarov, ktoré pracujú v štyroch oddeleniach. V spoločenskovednom ponúkame: Cvičenia zo slovenčiny, Anglický
jazyk pre najmenších, Rodičia a deti.

SÚŤAŽ „O NAJKRAJŠIU
VIANOÈNÚ POH¼ADNICU“

C

entrum voľného času vyhlásilo
8. ročník vianočnej súťaže o „Najkrajšiu vianočnú pohľadnicu“. Do súťaže
sa mohli zapojiť deti do 15 rokov. Pracovníci Centra voľného času priebežne hodnotili zaslané pohľadnice a tie najoriginálnejšie a najkrajšie pohľadnice boli odmenené počas podujatia Vianočný čas,
ktorý sa uskutočnil 17. decembra. Do
uzávierky Obecných novín ešte výsledky
neboli zverejnené.
Text: Mgr. Anna Bolčeková, riaditeľka CVČ

POZVÁNKA
NA NOVOROÈNÝ
MEDZINÁRODNÝ
BASKETBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTU
OBCE 2016
A RIADITE¼KY CVÈ

C

entrum voľného času Vás pozýva na
Novoročný medzinárodný basketbalový turnaj O pohár starostu obce 2016
pre dievčatá narodené po 1.januári 2003,
ktorý sa uskutoční 2. až 4. januára 2016
v telocvični Centra voľného času v Tepličke nad Váhom. Prvé tri družstvá obdržia
poháre a diplom. Tešíme sa na Vašu účasť.
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V prírodovednom oddelení majú svoje miesto: Mladí akvaristi, Environmentálny záujmový útvar, venujeme sa aj príprave na matematické testy v Cvičeniach
z matematiky.
V oddelení esteticko-vednom pracujú záujmové útvary: výtvarno- tvorivý, Hrajnôžka, ktorá sa venuje zachovaniu folklóru prostredníctvom detských hier a tancov.
V tanečnom záujmovom útvare sa deti
zoznamujú so štýlmi moderného tanca:
disco, show dance, hip –hop.
Divadelný záujmový útvar sa do povedomia dostáva so svojimi vystúpeniami:
Na gazdovskom dvore.
Už tradične najväčšiu skupinu tvoria
športové záujmové útvary: futbalový- prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, futsalový,
florbalový, stolnotenisový, basketbalový,
lukostrelecký, cyklisticko- turistický, turistický, jumping – kids , rozbiehajú sa volejbalový a atletický záujmový útvar.

Vykročiť za zdravím so sériou rôznorodých pohybových a pravidelných cvičení:
pilates, jumping, futsal , country – dance,
sa rozhodli aj dospelí muži a ženy.
Za pravidelné vedenie záujmových útvarov patrí poďakovanie: trénerom, učiteľom, vychovávateľom, vedúcim.
Pravidelná príprava a podpora rodičov
priniesla aj úspechy v oblasti cyklistiky,
lukostreľby, kde naši športovci obsadili prvé miesta v rámci Slovenka, a i v zahraničí.
Centrum voľného času má najväčšie
predpoklady pozitívne ovplyvniť voľný
čas detí a dospievajúcej mládeže v obci,
ale aj celého spádového územia, pričom
treba poznamenať, že je reálne dostupné
pre všetky deti a mládež v obci.
Text: Mgr. Anna Bolčeková,
riaditeľka CVČ

MATERSKÉ CENTRUM RYBIÈKA

T

retí rok majú v našej obci mamičky
s najmenšími deťmi možnosť navštevovať materské centrum Rybička v novovybudovaných priestoroch Na močiari.
Od pondelka do piatku v doobedných
hodinách majú deti k dispozícii herňu
s krátkym pútavým programom. Okrem
zábavy v atraktívnych priestoroch majú
možnosť zažiť prvé sociálne kontakty
s rovesníkmi, čo im môže uľahčiť neskoršiu adaptáciu v materskej škole.
Mamičky zas strávia zmysluplne čas so
svojimi deťmi a pri šálke čaju, či kávy
môžu zrelaxovať a zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými.

Detské centrum je taktiež využívané
v poobedných hodinách na výuku anglického jazyka hravou formou pod vedením skúsených lektoriek.
V rámci materského centra funguje aj detský hudobný interaktívny projekt Pali
a Pali, ktorí každoročne spestrujú program
na pravidelnom karnevale a dni otvorených dverí. Projekt materského centra zastrešuje právne aj finančne občianske združenie Rovnosť Teplička za výraznej podpory vedenia obce Teplička nad Váhom.
Veľmi radi privítame každého, kto má
záujem stráviť príjemný čas so svojimi
detičkami.

Týždenné aktivity materského centra Rybička:
Deň
Pondelok

Hodina
9,30 – 11,30

Popis
Angličtina pre najmenších

Utorok

9,30 – 11,30
16,30 – 18,00

Bábkové divadlo, piesne
Angličtina pre deti od 12 do 14 rokov

Streda

15,30 – 16,30
17,00 – 18,00

Angličtina pre deti od 4 rokov
Angličtina pre deti od 3 rokov

9,00 – 11,00
14,00 – 15,30
15,35 – 17,05
9,30 – 11,30

Riekanky, piesne
Angličtina pre deti od 9 do 11 rokov
Angličtina pre deti od 6 do 8 rokov
Montessori herňa

Štvrtok
Piatok

Text: Gabika Kozinková, Pavol Holeša

Teplièky nad Váhom
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Nezbedný škriatok
vymazal z druhého
obrázka zopár vecí.
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Pripravila: Danka Vitálošová
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Teplièky nad Váhom

ROZHOVOR
NAJSTARŠÍ OBUVNÍCKY MAJSTER NA SLOVENSKU

P

án KAROL KOLMAN, rodák
z obce Teplička nad Váhom, je vo
svojich 91 rokoch najstarší obuvnícky
majster na Slovensku robiaci remeslo už
celých 77 rokov.
Počas nižšie uvedeného rozhovoru, pán
Kolman poukazoval rôzne osobné trofeje z poľovačiek, viaceré mokasíny, najväčšiu 48 cm dlhú topánku vyrobenú na
výstavu v Brne ako pútač do výkladu, naopak najmenšie detské kopýtko dlhé len
14 cm, ako aj fotky jeho jazvečíka dlhosrstého menom Jacky, s ktorým absolvoval viaceré slovenské aj zahraničné výstavy. Rozhovor sa niesol v priateľskej atmosfére s rôznymi životnými úsmevnými príbehmi pána Kolmana, z ktorých
prerozprávane vznikli nasledujúce fakty.
Keďže je o pánovi Kolmanovi známe,
že je najstarší žijúci obuvník na Slovensku, porozprával ako sa dostal k tomuto remeslu.
Po vychodení ľudovej školy v Tepličke nad
Váhom, pokračoval pán Kolman v štúdiu
na meštianskej škole v Žiline, blízko tržnice. Raz, keď stál pri výklade s peknými
topánkami na Legionárskej ulici, videl,
ako sa tovariši medzi sebou pohádali, vyhodili šidlo a kričali na neho nasledovne:
„Chlapče, podaj nám to šidlo. Nechcel by
si sa učiť za šustra?“ Odpovedal: „Ale hej,
ale ešte chodím do meštianky“. Po vychodení meštianskej školy, pokračoval v štúdiu na učňovke, kde sa učil robiť zvŕšky topánok. Neskôr pracoval ako tovariš
u známeho majstra pána Juraja Šagáta. Po
určitom čase získal výučný list a keďže bol
3 roky tovarišom, splnil podmienku pre
podnikanie na živnosť, ktorému sa pán
Kolman istý čas venoval. Pracoval aj v Zorobuvi Rajčianke v predajni vo Farskej
uličke v Žiline, potom v Obnove vo veľkej
rýchloopravovni pri kine Fatra, kde prijímal topánky. V obchode oproti bol vedúcim obchodu a zároveň majstrom v rámci novo vyrobenej obuvi, kde zameriaval

a dával robotu učňom. Pri tržnici robil zákazkovú obuv, vykonával opravy, vyrábal
opasky a sandále.
Bol niekto pre pána Kolmana inšpiráciou po profesijnej stránke v jeho okolí,
alebo išlo skôr o splnený sen?
Už ako malý chlapec si ešte počas návštevy ľudovej školy v Tepličke nad Váhom
pán Kolman kreslil kresbu firmy s názvom „Karol Kolman obuvník“.
Ohľadom záujmov, ktorým sa rád najstarší obuvnícky majster na Slovensku
venuje sa pán Kolman rozhovoril o viacerých záľubách. V rámci poľovníctva,
ktorému sa venuje 60 rokov si pospomínal na lov jeleňov, srnky, hlucháňa, povolenku na medveďa a ukázal platný poľovnícky preukaz. Pri remesle získal aj ka-
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marátov z vyššie postavenej sféry napríklad v podobe ministrov. Ďalej ho upútalo cestovanie, keďže navštívil dokopy 30 štátov, pričom najďalej bol v Brazílii. Popri práci obuvníka a poľovačkám
stíhal aj národné a medzinárodné výstavy so svojim jazvečíkom dlhosrstým zvaným Hektor Merkury menom Jacky, ktorý vo svojej kategórií získal rôzne popredné ocenenia.
Pri otázke, v akých topánkach sa ako
obuvník pán Kolman cíti najlepšie mi
odpovedal jednoznačne:
„Vo svojich, sú pohodlné.“ a otvoril skrinku, v ktorej bolo pekne vedľa seba uložených asi aj 10 párov nových mokasín.
Text: Monika Nogová
Foto: archív

Teplièky nad Váhom

SPOZNÁVAJME NAŠICH RODÁKOV
UÈITE¼ JÁN KRÁLIK

U

čiteľ Ján Králik sa narodil 1. októbra 1857 v Tepličke ako druhé dieťa. Zomrel 26. marca 1924 v Tepličke na
astmu.
Od roku 1877 pôsobil v obci Teplička učiteľ, úradník, prírodovedec, nábožný muž
Ján Králik. Pochádza zo vzdelanej rodiny
matky Barbary rodenej Šimar z Dolnej Tižiny a otca učiteľa a teológa Jána. Zachovali sa rukopisy ručne zhotovené umeleckým písmom písanej teologickej literatúry z 29. 5. 1845 – Deseuibtarf skomponovaná hudba organistu a duchovného skladateľa Franca Albrechta, ktorý pricestoval
do Tepličky z Viedne.
Učiteľ Ján Králik ako úradník spisoval
gazdovský život, kto čo choval a koľko
kusov (vajčiaky, kobyly, kone, žrebce, koníčatá, bujaky, kravy, voly, jalovičky, teľce a tak ďalej, spísané kompletné rodiny – kde sú otcovia a synovia, či sú zdraví muži pred vypuknutím 1. svetovej vojny. V roku 1896 píše učiteľ Ján Gazdovské pravidlá, Pravidlá roľnícke ohľadom
počasia, Predpoveď počasia podľa skúseností, Roľnícky a poľnohospodárky život.
Od roku 1877 je Ján Králik učiteľom
v Tepličke. Píše vinš na sv. Jozefa kňazovi:
„Najctihodnejšiemu Pánu farárovi a Otcovi duchovnému. My školskí žiaci z hĺbky našich sŕdc k Vášmu dňu prajeme, aby
Boh ten najláskavejší Otec nebeský ich
zachoval zdravý, s Božím požehnaním na
mnohé roky sa tešiť neprestával, aby tento deň svätého Jozefa ešte nám s radosťou
sláviť mohli, keby nám boli v škole Tepličskej vždy prítomný. To nech sa stane
na príhovor ich patróna svätého Jozefa“.
Učiteľ zapisuje mená a priezviská žiakov
a ich otcov v katalógoch. Ovláda slovenský,
maďarský, nemecký a latinský jazyk. Za
prácu učiteľa 18.11.1878 dostal 33 zlatých.
Oženil sa 15. 11. 1880 s F. Annou rodenou Zadubanec Žilka, jedinou sestrou
brata kňaza Ferdinanda. Narodili sa im
štyri deti – Ján, Anna, Mária, Štefan.
Učiteľ Ján bol úradník na Urbariáte, na
Farskom úrade, v kaštieli u grófov –
29. 8. 1891.
4. 5. 1904 je učiteľ Ján na audiencii
u Sv. Otca PIA X, ktorý mu napísal do
knihy venovanie. V decembri 1910 kupuje učiteľ od Jána Matúša veľký pozemok,
kde sa presťahuje s manželkou a s deťmi.
V drevenom domčeku so slamenou strechou býva učiteľ s manželkou, synom Štefanom a mladí manželia Ján a Mária. Obhospodarujú pozemky, role, lúky. Riad-

ne vypláca za kúpené pozemky, role, od
bratranca zdedil podiel v urbariáte, ale
zo svojej úrody daruje aj na farské úrady
kňazom a do rodiny strýka Jozefa v Budapešti, stará sa o celú ich rodinu hmotne aj
duchovne. Píše duchovnú literatúru, píše
a tvorí pranostiky, zaoberá sa výskumom
prírodných javov, ako pomoc pre gazdov
a poľnohospodárov, roľníkov medzi ktorými žil a tvoril bádal a skúmal, navštevoval ich cestoval, vybavoval na medzinárodnej diplomatickej úrovni ako pevná
skala múdrosti, ale pritom vo veľkej poníženosti, v pravidelnej modlitbe. Modlil sa
breviár, ktorý ručne písal, modlitby ráno,
predpoludním, popoludní... Učiteľ cestoval, vybavoval obchodné záležitosti medzi Tepličkou a Viedňou, bol úradníkom
v kaštieli u grófov. Panstvo malo v Starej
Bystrici lesy, ako aj v Novej Bystrici. Učiteľ zapisuje 1908/1909 vyplatenie mzdy za
práce v lese na lesnom úrade. Zapisuje do-

kument – Cesta Strečno a Stará Bystrica,
vybavuje korešpondencia medzi Nitrianským biskupstvom a kňazom v Starej Bystrici Jozefom Kemkom 8.9. 1884.
Sprostredkúva v roku 1908 predaj kalendárov pre Tepličku, v roku 1910 vyrobenie kríža pre Tepličku, zaslanie modlitebných knižiek pre farský úrad v Clarksburgu v Amerike. V roku 1909 zabezpečuje dodávku uhlia pre grófku v kaštieli.
V roku 1911 zbožný Ján Králik je prijatý
do Spolku sv. Vojtecha v Trnave.
Z jeho jemných a umeleckým písmom
zapísaných rukopisov aj úradných dokumentov sa cítime duchovne povzbudení
a povznesení, obohatení sa vraciame dušou a mysľou o 130 rokov späť. Poznáme
život našich predkov – prastarých, praprastarých rodičov.
Text: Gabriela Králiková
Foto: album rodiny Králikovej
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STALO SA ...
POŽIAR NA DUBNI

D

ňa 12. augusta v popoludňajších
hodinách vznikol požiar v lokalite
Roh Dubňa. Blesk, ktorý udrel do stromu, bol príčinou požiaru. Požiar likvidovali štyria hasiči zo Žiliny, sedemnásť
členov DHZ z našej obce a 9 nečlenov.
Muži hasili požiar štyri hodiny. Zhora
plocha o veľkosti 90 metrov štorcových.
Podzemné tlenie konárov spôsobilo na
tomto mieste ďalšie požiare. Dňa 1. septembra ohnivý kohút zakikiríkal. Sedemnásti členovia DHZ s asistenciou deviatich našich občanov mu pristrihli hrebienok. O tri dni, presne 4. septembra, pätnásť členov DHZ a dvaja nečlenovia opäť
hasili plamene na Rohu Dubňa. Po troch
hodinách s ním skoncovali nadobro.

RÔZNE
PORAÏME SI NAVZÁJOM

P

očas zimných dní sa stretávajú s vodou, snehom, soľou, nečistotami, či
chemikáliami nielen naše autá, ktoré nás
vozia, ale aj čižmy, ktoré nás nosia. Poradíme, ako si udržať obuv čo najdlhšie
ako novú.
- Ak máme škvrny od snehu na kožených
topánkach, treba ich pretrieť octovou vodou, ak na semišových topánkach, použijeme mydlovú penu a mäkkú kefku.
- Keď ich potrebujeme vysušiť od mokrého snehu, vypcháme ich novinovým
papierom, ktorý počas sušenia niekoľkokrát vymeníme.
- Zablatené čižmy najprv utrieme vlhkou
handrou a necháme dobre vyschnúť. Následne kefou odstránime zvyšky usušeného blata. Nakoniec natrieme krémom
na topánky.

- Topánky nebudú páchnuť, ak ich budeme pravidelne vytierať liehom.
Aby nám topánky nevydržali iba jednu
zimu, po každom nosení ich utrieme vlhkou handrou. Po polhodinovej prestávke
ich nakrémujeme špeciálnym krémom
podľa typu a druhu a až potom ich vyleštíme mäkkou handričkou.
Text: : Kniha - Tipy a triky starej mamy

LÚPEŽ V POTRAVINÁCH

D

ňa 12. novembra sa v našej obci
odohrala nepríjemná udalosť.
Ozbrojený lupič sa rozhodol obohatiť
na úkor rodiny Hruškovcov. O štvrť na
osem večer vošiel vo vystriehnutej chvíli do obchodu Bala zamaskovaný muž
s kuklou na hlave a v oranžovom oblečení. Predavačke, Kataríne F., priložil
na krk nôž a žiadal peniaze. Predavačka
jeho požiadavke vyhovela a otvorila mu
pokladňu. Jej dve kolegyne bežali burcovať majiteľov. V obchode sa nenachádzal
počas incidentu žiadny zákazník. Lupič
pokojne odkráčal. Prípad je v štádiu vyšetrovania políciou.
Na kamerovom zázname je vidieť, že lupič dve hodiny pred incidentom postával
na zástavke Pri Donátku so zahalenou
tvárou medzi ľuďmi.
Milí spoluobčania, ak budete vidieť niekoho podozrivého zahaleného s kuklou na hlave, prosím kontaktujte Políciu
a môžeme tak predísť zbytočne nepríjemným situáciám.

VANDALIZMUS
NA NÁMESTÍ

P

ár lavičiek na Námestí svätého Floriána podľahlo agresii dvoch mladíkov, ktorí ich poškodili. Mladíci kopali do lavičiek okolo pol jedenástej večer
dňa 2. októbra. Kamerový systém zachytil mládežníkov priamo pri čine. Záznam
je uverejnený na stránke obce. Môžete
pomôcť pri ich identifikácií.
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ZDRAVIE ZO ŠPAJZE

S

ychravé a zimné počasie prináša so
sebou celý rad chorôb, z ktorých
mnohé sú infekčného pôvodu, ako napríklad chrípka, angíny, zachrípnutie. Ľudské telo má síce prirodzenú rezistenciu,
ale predsa len niekedy neodolá náporu
rôznych bacilov, alebo vírusov. Pre zvýšenie odolnosti ľudského organizmu poznáme celý rad liečivých rastlín.
Ak sa prechladnutie podchytí včas, môžeme ho zvládnuť aj bez lekára a liekov.
Niektorí z nás ešte stále cez leto zbierajú
a sušia bylinky z lúk pod Straníkom, alebo si pestujú svoje vlastné bylinky doma
v kvetináčoch či v záhradkách.
Preto hneď ako na nás niečo „lezie“ treba
zvýšiť príjem vitamínu C (napr. citróny, pomaranče, kivi, čierne ríbezle, jablká, kapusta, brokolica) a urobiť si čaj z byliniek, ktoré sú overené proti chrípke a nachladnutiu:
Šípky – rastú napríklad okolo nezamŕzajúceho Kanála. Čaj z nich zvyšuje, vďaka vitamínom, imunitu a chráni telo pred
vírusmi a baktériami.
Skorocel kopijovitý – rastie bežne na
dvoroch a v záhradách a je účinný pri
prechladnutí, kašli, zápale obličiek, či
močového mechúra, zápale priedušiek,
astme a pomáha uvoľňovať hlieny.
Medovka lekárska – pôsobí antibakteriálne, pomáha aj znižovať horúčku,
zmierniť kašeľ a dokonca aj vyliečiť opar.
Lipa – okrášľuje a keď kvitne aj rozvoniava Záhumnie a ako čaj pomáha zohriať
telo a vypotiť sa.

Repík lekársky – nachádza sa aj na lúkach pod Straníkom, pôsobí protizápalovo, je vhodný pri bolestiach hrdla.
Materina dúška – má podporný účinok najmä pri zápaloch dýchacích ciest
a uľahčuje odkašliavanie,
Baza čierna – tiež pomáha pri zvýšenej
tvorbe potu, je vhodná najmä v začiatkoch choroby.
Je tu ešte celý rad liečivých rastlín používaných pri ochoreniach dýchacích ciest, ako
podbeľ, pľúcnik lekársky, žíhľava, cibuľa
kuchynská, cesnak, zázvor a podobne.
Zoberieme 1 kopcovitú lyžičku čerstvých
alebo sušených častí rastlín a zalejeme
ich asi 250 ml horúcej vody. O čo tvrdšia
je časť rastliny, o to dlhšie treba nechať
lúhovať. Kvetom stačia tri minúty, listy a stonky potrebujú asi päť minút, kôra
a drevnaté časti asi desať minút.
Keď nás už choroba donútila ísť až k lekárovi, popri liekoch určite s bylinkovými čajmi nič nepokazíme a len podporíme a urýchlime liečenie, aby sme pri
štedrovečernom stole boli zdraví.
Text: Kniha – Naše liečivé rastliny
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NIEÈO PRE GAZDINKY
Medovo-orechové rezy
a sociálnej sieti je tento zákusok veľakrát zdieľaný, chválený a z vlastných skúseností môžem povedať, že je
naozaj vynikajúci a škoda by bola sa
s týmto receptom nepodeliť. Je síce časovo trošku viac náročný, ale výsledok stojí za to.

N

Cesto: 500 g hladkej múky, 200 g práškového cukru, 2 celé vajcia, 250 g Hery,
2 lyžice medu, 2 lyžičky sódy bikarbóny
rozmiešať v 2 lyžičkách mlieka.
Orechová zmes: 300 až 350 g vlašských
orechov nasekaných na štvrtinky, 80 g
práškového cukru, 120 g masla, 3 lyžice
medu.
Krém: 3 dcl mlieka, 1 a 1/2 lyžice hladkej múky, 1 a 1/2 lyžice Solamylu, 100 g
kryštálového cukru, 250 g masla, 1 vanilkový cukor.
Jeden upečený plat sa pokvapká 1 dcl
rumu (plus prípitok podľa uváženia)

Postup:
Cesto: Zo surovín si na doske vypracujeme cesto a rozdelíme ho na dve polovice. Obe rozvaľkáme priamo na papieri na pečenie (ľahšie sa prenáša na plech)
a upečieme na opačnej strane plechu.
Jedno cesto upečieme prázdne pri teplote 170 C dozlatista asi 20 minút, treba
sledovať. Na druhé cesto natrieme orechovú zmes a až tak upečieme.
Orechovú zmes pripravíme: Nasekané
orechy s maslom, s cukrom a s medom
dáme na panvicu, necháme všetko rozpustiť a osmažíme dozlatista. Ešte horúcu zmes kladieme na surový druhý plát
a taktiež ho upečieme pri teplote 170 C,
25 minút.
Príprava krému: Osobitne vymiešame
maslo s vanilkovým cukrom. Z mlieka,
hladkej múky, Solamylu a cukru uvarí-

me hustú kašu. Keď kaša vychladne, pridáme ju k maslu zmiešanému s vanilkovým cukrom. Hmotu vyšľaháme dohladka.
Prázdny plát najprv pokvapkáme 1 dcl
rumu a necháme vsiaknuť. Potom natrieme krémom a prikryjeme plátom
s orechovou zmesou.
Koláč treba nechať na chladnom mieste
odležať cez noc. Koláč sa bude zdať tvrdý, ale za noc zmäkne a na druhý deň sa
bude dať ľahko krájať.
Text: internet

OBECNÁ KNIŽNICA

P

očas jesenných prázdnin privítala
naša Obecná knižnica najmladších
žiakov základnej školy. V piatok 30. októbra sa osemnásť prváčikov zabávalo pri
súťažiach, ktoré tradične patria k Strašidelnej knižnici.
Veľkú radosť robilo deťom lovenie jabĺčok, „strašidelný okruh“ na metle a svoju
zručnosť ukázali pri múmiách. V tvorivej
dielni si deti vyfarbili pripravené masky
a vytvorili strašidelných netopierov, ktorý budú celý nasledujúci rok zdobiť našu
knižnicu. Na záver sme si zatancovali vo
vyrobených maskách. Prišla pokročilá
hodina a nastal čas sa rozlúčiť. Domov si
žiaci odniesli sladkosti a diplomy.
Veľká vďaka patrí žiačkam Základnej
školy Žofie Bosniakovej, ktoré svojím aktívnym prístupom pomáhali deťom vyčariť úsmev na tvári.
Text: Simona Ambrozová
Fotografie: archív obce
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ŠPORT V OBCI

NA JESENNOM BEHU
ŽIEN PADLI REKORDY

NAŠA ÚSPEŠNÁ HOKEJISTKA

S

H

okej patrí u nás medzi najobľúbenejšie športy. Napriek tomu, že je
tento šport považovaný za mužskú záležitosť, naša mladá hokejistka Klaudia
Kolenčíková dokazuje opak. Minulý rok
len po siedmich mesiacoch, čo sa venovala hokeju, sa zúčastnila svojho prvého
turnaja v Budapešti, kde získala ocenenie
„Best player of Tournament Žilina“. Tento rok bol pre našu hokejistku ešte úspešnejší. Na turnaji Women Developmet tour
2015, ktorý sa uskutočnil 28. až 29. novembra v Trebišove. Zúčastnilo sa päť ženstiev zo Slovenska, Maďarska a Poľska. Žilinčanky vybojovali zlato a Klaudia bola
vyhlásená za najlepšiu obrankyňu turnaja.
Zároveň bola tento rok pozvaná na reprezentačný výber do 16 rokov. V súčasnosti trénuje v Žiline aj v Martine, ktorý hrá
1. ženskú ligu , kde je na hosťovaní. Našej rodáčke zo srdca blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších úspechov.
Text: kolektív Obecného úradu
Foto: archív rodiny Kolenčíkovej

ŠTYRI TEPLIÈANKY MAJSTERKAMI EURÓPY

Ž

ilinské mažoretky Diana z Centra
voľného času Spektrum ukončili
súťažnú sezónu 2015 skutočne obdivuhodnými výkonmi, za ktoré si od poroty odniesli domov tituly Majstra Európy
v kategórii junior a senior baton veľká
formácia. Majstrovstvá Európy sa tohto
roku konali v Brne, kde Žilinu reprezentovali dievčatá vo viacerých kategóriách.
Za najstaršiu kategóriu tancujú aj naše
dievčatá z Tepličky nad Váhom a to Pat-
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rícia Sládeková a Lea Helová. V mladšej kategórií reprezentujú Vanda Hederová a Simona Krňová. Titul Majstra
Európy získali mažoretky už po niekoľký
krát. Okrem toho sa tešia aj z titulov Majstra Slovenska či Vicemajstra sveta.
Dievčatám držíme palce do novej sezóny,
aby si získaný titul obhájili aj v nasledujúcom ročníku.
Text: Katarína Ďugelová
Foto: archív ŽM Diana

prichádzajúcimi chladnými dňami
sa ženy z Tepličky nad Váhom a Nededze pripravovali na tradičný Jesenný
beh žien, ktorý sa uskutočňuje vždy tretiu septembrovú sobotu. Nebolo tomu
inak ani tento rok. 19. septembra zorganizovali spoločne obce Nededza a Teplička nad Váhom už po tretíkrát beh pre
ženy a slečny od šestnásť rokov.
Zakaždým sa štartuje z inej obce. Tentokrát to bolo z Nededze smerom do
Tepličky a späť. Trať merala štyri kilometre, pričom pretekárky boli bežkyne - amatérky. Vôbec však tomu nezodpovedali ich skvelé výkony. Ako prvá do
cieľa dobehla víťazka i minulých ročníkov Silvia Ďungelová, ktorá si s časom
17:29 zlepšila svoj minuloročný výkon
o takmer dve minúty. Striebornú priečku získala Lenka Tavačová s časom 17:43,
pričom obhájila druhé miesto z pred
dvoch rokov. Treťou najrýchlejšou pretekárkou s časom 18:06 sa stala Barbora
Šeligová, ktorá sa pretekov zúčastnila po
prvý krát. Gratulujeme nielen víťazkám,
ale všetkým zúčastneným pretekárkam,
keďže posledná do cieľa dobehla rovnako s pekným časom 24:22.
Starostovia obcí víťazkám odovzdali medaily a prezenty. Všetky pretekárky dostali už pri registrácii malý darček od
obcí. „Tento ročník bol skutočne silný na
výkony pretekárok, čo však potvrdzuje, že
sa ženy a slečny na beh dôkladne pripravujú a každým rokom zlepšujú svoju kondíciu. Je to motiváciou do ďalšieho ročníka
2016, ktorý bude štartovať z Tepličky. Srdečne Vás naň pozývame,“ zhodnotil preteky starosta obce Viliam Mrázik.
Poďakovanie patrí starostom obcí Nededza Petrovi Vajdovi a starostovi Tepličky nad Váhom Viliamovi Mrázikovi, ktorí preteky zastrešili po finančnej a materiálnej stránke a tiež dobrovoľníkom
– chlapcom a dievčatám z organizačného tímu, bez ktorých by sa preteky neuskutočnili.
Text: Katarína Ďugelová
Foto: Ľubomír Hreus

Teplièky nad Váhom

MAJSTROVSTVÁ SR V ÈASOVKE DRUŽSTIEV OPÄŤ V TEPLIÈKE NAD VÁHOM

S

voju dominanciu v súčasnom slovenskom mládežníckom peletóne
potvrdili pretekári z Cyklistického spolku Velosprint Žilina aj na Majstrovstvách
Slovenskej republiky v tímových časovkách, ktoré zorganizoval bývalý žilinský cyklista Martin Riška spolu s obcou
Teplička nad Váhom. Mladší žiaci, žiačky a kadetky mali majstrovstvá v časovke
dvojíc a ostatné kategórie bojovali o titul
vo štvoriciach. Medzi mladšími žiakmi
sa majstrami SR stala dvojica CyS Martin Svrček a Jakub Slivka. Žiačkam a kadetkám nakoniec pre malý počet štartujúcich klubov tituly neudelili.
V rámci Slovenského pohára boli ale najlepšie Žilinčanky Tereza Kurnická a Zuzana Michaličková medzi žiačkami a Rebeka Gabčíková a Lucia Michaličková medzi
kadetkami. Žilinskí starší žiaci v zložení
Dávid Sikora, Jakub Hodás, Matej Kmetík
a Daniel Dukát podali nie celkom vyrovnaný výkon a to im stačilo „len“ na zisk
striebra. Naopak kadeti CyS „A“ Matúš
Štoček, Štefan Michalička, Matej Blaško
a Tomáš Meriač išli za titulom majstra SR
neohrozene od začiatku časovky. Ziskom
bronzu sa k ním pridalo ešte aj družstvo
kadetov CyS „B“ v zložení Patrik Podolák,
Pavol Januš, Richard Coma a Roman Kurnický. Juniorské družstvo CyS, ktoré tvorili Ladislav Kniha, Tomáš Person, Juraj
Michalička a Miloš Vojtek, sa dlho o vedenie naťahovalo so Športovým Gymnáziom Trenčín, ale svojou vyrovnanosťou,
keď ako jediné prišlo až do cieľa vo štvorici, v závere nakoniec rozhodlo o zisku titulu s celkom slušným náskokom.
Stáva sa už tradíciou, že popri týchto Majstrovstvách Slovenska v obci štartujú aj
Detské cyklistické preteky. Nechýbali preto ani tento rok. Deti boli zoradené podľa veku do kategórií a tomu prislúchajúcu mali dĺžku trate. Najrýchlejší pretekári a pretekárky v jednotlivých kategóriách
boli odmenení medailami a každý zúčastnený odišiel so sladkou odmenou.
Text: Michal Vyšňa a Katarína Ďugelová
Foto: Ing. Ján Mintál

JUMPING – CVIÈENIE NA TRAMPOLÍNACH
PRE KAŽDÉHO
Jumping® je originálne akreditované cvičenie v oblasti fitness priemyslu. Rokmi preverený aeróbny program
na patentovaných trampolínach je určený pre všetky generácie tak, aby vytváral zábavnou formou fyzickú a duševnú rovnováhu. Cvičenie na špecifických trampolínach s riadidlami
sprevádza motivujúca hudba a lekcie vedú odborne vyškolení inštruktori. Jumping® je ideálnym športom pre formovanie postavy a skrýva
mnoho unikátnych výhod. Zo zdravotného hľadiska blahodárne pôso-

bí prakticky na všetky systémy ľudského tela, a tak sa radí medzi veľmi účinné formy pohybových aktivít.
Jednotlivé cviky aj ich následnosť sú
starostlivo pripravené, majú svoj vlastný význam a poriadok. Tieto kombinácie sa na pružnom výplete trampolíny stávajú nielen zábavou, ale aj veľmi
účinnou formou posilňovania fyzickej
a psychickej odolnosti.
V Tepličke majú možnosť uskutočniť
tento druh cvičenia pod vedením akreditovanej inštruktorky Kristínky Helovej detí a dospelí.

Cvičí sa v priestoroch malej telocvične v týchto termínoch:
Deň

Hodina

Deti / Dospelí

Pondelok

17,00 hod
18,00 hod

Deti
Dospelí

Streda
Štvrtok
Piatok

18,00 hod
19,00 hod
17,00 hod

Dospelí
Dospelí
Dospelí

Hodinu je potrebné vopred rezervovať, najlepšie formou SMS na telefónnom čísle: 0901 705 342 alebo na https://www.facebook.com/groups/1583398778555254/
Pridajte sa k nám a zažite príjemný pocit z pohybu!
Text: Gabika Kozinková
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NA DOBRÚ NÁLADU
Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?“
pýta sa v práci pán Novák. „Manželka
chce, aby som jej pomohol s vianočným
upratovaním.“
„Z takého dôvodu vám predsa nebudem
dávať voľno!“ rezolútne to odmietne riaditeľ.
„Ďakujem,“ vydýchne si zamestnanec.
„Vedel som, že je na vás spoľahnutie.“
Muž vyberá vianočný darček: „Máte niečo lacné, užitočné a pekné?“
„Čo poviete na tieto vreckovky,“ ukazuje ochotne predavačka, „pre koho to
chcete?“
„Pre manželku.“
„Tak to bude určite prekvapená.“
„To áno,“ súhlasí muž, „ona myslí, že dostane pod stromček kožuch!“
Boli Vianoce a sudca bol v príjemnej nálade. Spýtal sa predvedeného muža: „Za
čo ste tu?“
„Za predčasné vianočné nákupy.“
„To predsa nie je žiadny priestupok. Ako
skoro ste nakupoval?“
„Tri hodiny pred začiatkom otváracej
doby.“

Bavia sa kolegyne po sviatkoch: Čo ti dal
manžel pod stromček?"
Norkový kožuch.“
„A sedí?“
„Áno, oni tam mali schovanú priemyselnú kameru!“
Idú dve blondínky po ulici a jedna vraví
druhej: „Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok?“
„Dúfajme, že nie trinásteho!“
„Kam pôjdeš na Silvestra?“
Kamarát odpovedá: „Ale, manželka rozhodla, že sa mi bude páčiť doma pri televízii.“
Traja sa rozprávajú o tom, čo urobia
s vianočnými odmenami. Prvý hovorí:
„Pracujem v nemeckej banke. Z vianočných odmien si kúpim auto a za zvyšok
pôjdem na dovolenku.“ Druhý hovorí:
„Pracujem v Daimler Chrysler. Za vianočné odmeny si nechám vybudovať bazén a za zvyšok pôjdem na cestu okolo
sveta.“ Tretí hovorí: „Ja pracujem v štátnej správe a za vianočné odmeny si kúpim sveter.“ Ostatní sa ho pýtajú: „A čo
zvyšok?“ Ten odpovie: „Zvyšok mi doplatia rodičia!“

Bavia sa tri ženy, čo dali manželom k Vianociam.
„Kúpila som manželovi vec, čo urobí
stovku za 10 sekúnd - je to Honda.“
„Ja som mu kúpila vec, čo urobí stovku za 5 sekúnd - je to Porsche!“
Tretia ich tromfne: „Ja som mu kúpila
vec, čo urobí 200 za sekundu - je to osobná váha!“
Piťo: „Čo si kúpil žene na Vianoce?“
Dežo: „Chcela niečo na krk a niečo na
ruky. Tak som jej kúpil mydlo.“
Dve blondínky sa túlajú po lese vyše
4 hodín, zrazu jedna povie: „Ja už som
unavená, kašlime na to, zoberme neozdobený...“

KRESLENÉ VTIPY ALOJZA MRÁZIKA
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