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OBECNÉ SLÁVNOSTI PONÚKLI BOHATÝ PROGRAM
Milí priatelia,
s radosťou a pýchou v srdci vám prinášame ďalšie vydanie Obecných novín. Keď sme ich pripravovali, uvedomil som si, koľko máme talentovaných
a úspešných spoluobčanov. Na nasledujúcich stranách sa dozviete, že v našej obci máme dvoch čerstvých majstrov
Slovenska v lukostreľbe, otca roka, výborného boxera i rekreačných bežcov,
ktorí vyhrali niekoľko súťaží. Futbalové
mužstvo Internacionálov nás výborne
reprezentovalo na turnaji Tepličiek Slovenska aj v Moravskom Beroune. Reprezentant Slovenska na Majstrovstvách
sveta MASTERS v plávaní pochádza tiež
z Tepličky nad Váhom. A nezabudli sme
ani na Hrajnôžku, ktorá získala ocenenie Zlaté pásmo v regionálnej folklórnej súťaži. Zaujímavý je aj rozhovor
s Martinom Riškom, v ktorom spomíname na jeho veľké úspechy v cyklistike.

Tentokrát je radosť čítať Obecné noviny. Sú o vás, Tepličanoch, ktorí žijete aktívnym, bohatým a obetavým
životom. Verím, že mnohí z vás, rovnako ako ja, pocítite radosť a zároveň
hrdosť. Tešia ma vrcholové úspechy
občanov Tepličky, ale rovnako dôležité pre mňa je, že moji spoluobčania
chcú žiť aktívne a naplno. Zaujíma
vás šport i kultúra. Žijete príkladne
a obetavo a mnohí z vás, rovnako ako
Ľubomír Peknuša, venujete celý svoj
život rodine. Mne osobne toto vedomie dodáva energiu.
Som rád, že sme na sklonku dovolenkového obdobia pre vás pripravili čítanie plné zaujímavých informácií. Verím, že pozitívne správy budú pre vás
inšpiráciou. Želám vám pekný koniec
leta a príjemné čítanie.
Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
NAJBLIŽŠIE PRIPRAVOVANÉ
AKCIE V OBCI:

T

rojdňové slávnosti obce, ktoré pripadajú na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie sa začali v piatok 14. augusta v popoludňajších hodinách tak
trochu netradične - a to odovzdaním
stoličkového výťahu do užívania, ktorý
poslúži imobilným pacientom v Zdravotnom stredisku.
Oficiálne slávnosti začali v podvečerných
hodinách prvými tónmi sláčikového zoskupenia Adventure strings. Na úvod
sa občanom prihovorili starosta obce
Ing. Viliam Mrázik spolu s pánom farárom Mgr. Pavlom Špitom. Janko Kukan
ako Freddie Mercury predviedol so svojou skupinou dokonalú QUEEN SHOW,
ktorá nenechala nikoho sedieť a pod pódiom roztancovala dav ľudí.
Skupina Zlesapočujem obohatila svoj
program krstom svojho nového cédečka Vždy s inou tvárou. Krstným otcom
sa stal líder skupiny AYA Boris Lettrich.
Práve jeho skupina pokračovala v gradujúcej zábave. Neskôr ich vystriedali členovia skupiny Projekt 36. Piatkovú zábavu do ranných hodín mal už pod palcom DJ Patres.

V severozápadnej veži kaštieľa sa v podvečerných hodinách konal koncert sláčikového zoskupenia členov ŠKO Žilina
pod taktovkou Iva Remenca. Odzneli
diela velikánov vážnej hudby Bacha,
Vivaldiho, Händla, Mozarta, Dvořáka,

Jenkinsa, Charpertiera a Pachelbela.
Počas víkendu bola veža sprístupnená širokej verejnosti. Okrem odborného výkladu si návštevníci mohli pozrieť
exponáty nálezov a fotografie postupu
prác na obnove.

POZÝVAME VÁS ...
Ako ste sa v lete mali, do mora ste sa ponárali?

19. 9. 2015

Jesenný beh žien na 4 km

Alebo po sklách liezli, či sa v Tatrách dobre prešli?

14. 11. 2015

Svätomartinský jarmok

Končí sa leto – prázdniny, nebuďte však smutní – sklamaní.

5. 12. 2015

Stretnutie so sv. Mikulášom
a rozsvietenie vianočného stromčeka

26. 12. 2015

Vianočný koncert 2015

26. 12. 2015

Šachový turnaj
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Na bicykli, či len tak pešo, predĺžte si ešte leto.
Kto rád behá – tak len smelo, bežte rýchlo na Vodné dielo.
Kofola či jedno chladené, dobre padne po menšej námahe.
Na lavičke, či len tak v tráve, ešte si ho vychutnáte.
Takýto oddych, milí priatelia, užiť si môžete počas celého týždňa.
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Nedeľné popoludnie patrilo predovšetkých našim najmenším, ktorí si
mohli vychutnať dve detské bábkové
predstavenia o udatnom Cínovom vojačikovi a jemnej a krehkej Palculienke.
Babky šikulky v elegantných klobúkoch
predviedli pred plným námestím country tance, za čo zožali veľký potlesk.
Dychová hudba Holázňanka spolu
s Robom Kajzerom a Peťom Melušom
zabávala divákov až do večerných hodín.
Sviatočná sobota sa začala slávnostnými
svätými omšami v Kostole svätého Martina. Deti zo záujmového útvaru Hrajnôžka otvorili kultúrny program, ktorý
sa niesol vo folklórnom duchu až do večera. Adam Kubala a Tomáš Noga svojou hrou na heligónkach potešili milovníkov týchto tradičných ľudových
hudobných nástrojov. Folklórnu skupinu Straník vystriedala na pódiu skupina Harmony z poľských Krzyzowíc, po

ktorej nasledovala Moravskoberounska
dychová hudba z Českej republiky. Na
slovenskú nôtu opäť naladila Terchovská muzika PUPOV. Tóny swingovej
hudby sa rozliehali námestím vďaka členom skupiny V8Band. To už sa pripravoval Marián Čekovský so svojou skupinou, aby predviedol sebe vlastné vystúpenie na pódiu, pod ktorým čakalo množstvo fanúšikov tohto multiištrumentalistu. Trošku z iného súdka načreli

chalani z NEMADE Workout, ktorí divákom predviedli cviky street workout
- posilňovanie tela vlastnou váhou. Pôsobivým vystúpením si podmanili celé
obecenstvo.
Počas dňa sa konali inaugurácie kníh
Žofia Bosniaková slovenská svätica, ktorá vyšla z pera autorky Aleny Stašíkovej
Galvánkovej, Zodpovedne do manželstva
od Jozefa Augustyna a Strom na konci
ulice od Štefana Kuzmu.

Od piatku až do nedele sa konali v Obecnom dome výstavy ľudovej tvorivosti členov Klubu dôchodcov z Tepličky nad Váhom a výstava fotografií Mateja a Juraja Žiakovcov, ktorí nám svojim objektívom priblížili pohľad na krásu slovenskej
prírody. Deti, ktoré mali záujem a predovšetkým odvahu, zlaňovali členovia Horskej služby. Detský džavot sa ozýval aj
z nafukovacích hradov a kĺzačiek. Pečené
ryby, grilovaná klobása, guláš, či domáce
osúchy lákali k stánkom s občerstvením.
V horúcom počasí nesmelo chýbať chladené pivo a sladká kofola.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na
príprave slávností podieľali – členkám
Klubu dôchodcov, Únii žien, Klubu zdravotne postihnutých, Miestnej organizácií
Červeného kríža, zamestnancom obecného úradu a členom Dobrovoľného hasičského zboru v Tepličke nad Váhom.
Podujatie podporil Nadačný fond Kia
Motors Slovakia v Nadácii Pontis.
Text: Katarína Ďugelová
Fotografie: archív obce
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CHVÁLIME A KARHÁME

PRÍHOVOR PÁNA FARÁRA Mgr. PAVLA ŠPITU
Milí farníci!

P

rázdniny,
dovolenky,
výlety...
všetkým sa nám pri týchto slovách rozjasní v očiach. Veď často hovoríme a aj skusujeme, že dnešná doba,
dnešný svet je na človeka veľmi náročný,
plný stresu, povinnosti, nedostatku času,
napätia.
Benedikt XVI. kedysi na túto tému poznamenal: „Nedá sa robiť všetko, čo by sa
dalo alebo mohlo robiť, pretože naše sily
sú obmedzené a situácia v spoločnosti
je stále zložitejšia.“ Potom dodal: „Treba
mať i čas na oddych. Pamätajme na jednu udalosť z evanjelistu Marka, keď boli
apoštoli pod stresom a chceli všetko urobiť, a Pán im hovorí: „Poďme na osamelé
miesto a odpočiňte si trochu.“
Človek, ktorý si plní svoje povinnosti,
zodpovedne pracuje, obetuje sa pre svojich blížnych si odpočinok zaslúži. Rozpráva sa o apoštolovi Jánovi drobná malá
príhoda. Raz bol tak unavený, že si sadol na kraj lesa a k nemu sa dôverne priblížila lastovička. Z radostnej zábavy bol
vyrušený lesníkom. Keď spoznal lesník
slávneho apoštola, hneď k nemu zamieril. Úctivo ho pozdravil, ale keď si všimol s čím sa apoštol Ján hrá, neudržal sa
a trocha vyčítavo mu dohováral: „To som
si vôbec nemyslel, že apoštol stráca drahocenný čas takými detskými hrami.“
Ján sa dobrotivo usmial, pozrel sa na lesníka a akoby sa nič nestalo, pýta sa ho:

„Dobrý priateľ, prečo máš svoj luk, ktorý
Ti visí pri páse povolený?“ „Nuž lebo je
to nutné,“ povedal horlivo lesník, „keby
som nechal tetivu napnutú, tak by luk
stratil svoju pružnosť a nestrieľal by ďaleko.“ „Vidíš, a práve tak je to i s človekom, keby bol stále telesne i myšlienkovo “napnutý“, teda keby si ani chvíľku neodpočinul, taktiež by stratil svoju pružnosť a výkonnosť a veľa by nedokázal, nebol by schopný premýšľať o veciach veľkých a konať svoje povinnosti“, odpovedal apoštol Ján.
Milí moji farníci, prázdniny, dovolenky a výlety sú na to, aby ste si odpočinuli, oddýchli a nazbierali nové sily. Jedná
rozprávka hovorí o zlatej studničke. Je
skrytá za deviatimi horami a deviatimi
dolinami – málokto ju nájde. Ale každý,
kto sa z nej napije, i keby bol veľmi unavený, hneď sa osvieži. Kto by sa nechcel
napiť z takejto studničky. Kto by sa nechcel osviežiť, keď je unavený? A ja vám
poradím, kde takú studničku nájdete –
v Božej prírode. Šum voňajúcich lesov,
bublanie potôčkov, koberce kvetov, švitorenie vtákov, čistý zdravý vzduch, chladivá voda riek – to všetko je prázdninová
a dovolenková studnička. Užite si počas
voľna čo najviac prírody a majte pritom
oči otvorené pre krásu Boha.
Pekné a požehnané chvíle odpočinku
a voľna vám praje
Pavol Špita, farár

25. VÝROÈIE VYSVIACKY PÁNA FARÁRA PAVLA ŠPITU

V

Kostole sv. Martina sa dňa 21. júna
2015 konala slávnostná svätá omša
pri príležitosti jubilejného 25. výročia vysviacky nášho pána farára Mgr. Pavla Špitu.
Vdp. Mgr. Pavol Špita: „Dnes prežívam hlbokú vďačnosť. Som vďačný v prvom rade Bohu za život. Som vďačný rodičom za to, že ma s láskou prijali a vychovali. Som vďačný všetkým mojim učiteľom a profesorom za vedomosti a SOM
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VLASTNE VĎAČNÝ VŠETKÝM ZA
VŠETKO. Dnes je 25 rokov, kedy Ján Chryzostom kardinál Korec vložil na mňa svoje
ruky a stal som sa kňazom... veľa veci ostalo pre mňa neskutočným tajomstvom a ani
ich už nepochopím, ale verím, že Boh si ma
vždy tak futbalovo „dokopal“ tam, kde ma
chcel a chce mať... je to všetko pre mňa nezaslúžený dar a preto som za všetko Bohu
a ľuďom obrovským dlžníkom...“

Chválime
Horúce počasie urobilo svoje,
má to však výhody a to rovno dvoje.
Jedna z nich poteší milovníkov tepla,
tá druhá ohúri všetkých mužov sveta.
Krátke sukne – voľné ako vánok,
odhalia málo – ale berú spánok.
Kto tvrdí, že krása je jednotvárna,
ten sa pred svetom sám uzatvára.
Dôkazom toho sú naše slečny
a ženy,
pošteklia, pohladia naše zmysly
a vnemy.
Chválime preto tieto horúce dni,
veď aký by bol svet bez krásy ženy.

Karháme
Drahí vodiči, milé vodičky,
kto vám bude utierať slzičky?
Sami si autá necháte na ceste,
tu však ste na dedine a nie v meste.
Máte predsa postavené
obrovské garáže,
ale parkovať v nich? To kdeže!
Pohodlné je nechať auto vedľa
chodníka,
ťažko však potom hľadať vinníka.
Skoro ráno, keď ideš veselo do práce,
na dverách nájdeš si už len škrabance.
Prehnutý blatník nepoteší veru,
nuž necháš auto vonku – máš
potom smolu.
Cesty sú plné – garáže prázdne,
vezmi to vodič už trochu vážne.
Zaparkuj do dvora autíčko svoje,
nebudeš ráno zvádzať zbytočné boje.

125. VÝROÈIE ZALOŽENIA DOBROVO¼NÉHO HASIÈSKÉHO ZBORU
V TEPLIÈKE NAD VÁHOM

O

bec Teplička nad Váhom o dva
roky oslávi 750. výročie od prvej
písomnej zmienky o obci. Veľká časť
dejín našej obce je spojená s Dobrovoľným hasičským zborom a to už 125. rokov. Žiadny iný spolok v obci nedosiahol takýto významný míľnik.
Oslavy výročia založenia Dobrovoľného
hasičského zboru v Tepličke nad Váhom
začali v piatok 17. júla 2015 slávnostným
nástupom členov DHZ pred hasičskou
zbrojnicou. Pokračovali pietnou spomienkou a položením venca na miestnom cintoríne, kde si uctili spomienku
na svojich zosnulých členov. V podvečerných hodinách sa konala slávnostná
schôdza všetkých členov.
Na druhý deň v sobotu ráno sa zišli členovia hasičských zborov z Okrsku č. 5
z Tepličky nad Váhom, Mojša, Nededze, Gbelian, Krásňan, Dolnej Tižiny,
Lysice, Terchovej, Rosiny a zástupcovia
Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany zo Žiliny na Námestí sv. Floriána, odkiaľ slávnostným sprievodom
išli do Kostola sv. Martina, aby sa poďakovali za ochranu svojmu patrónovi svätému Florianovi. Svätú omšu celebroval
veľadôstojný pán farár Ján Zicho, ktorý v obci pôsobil dlhé roky, spolu s veľadôstojným pánom farárom Pavlom
Špitom. Oslavy vyvrcholili odovzdávaním pamätných listov a upomienkových
predmetov členom DHZ, organizáciám
a občanom, ktorí s hasičmi spolupracujú.

Za spevu Folklórnej skupiny Straník starosta obce spolu s členmi hasičského
zboru poklepali základný kameň novej
hasičskej zbrojnice, ktorá bude pýchou
nielen našich hasičov ale celej obce. Kultúrny program obohatila Dychová hudba
Varínčanka. Počas dňa mohli návštevníci
obdivovať historickú i súčasnú hasičskú
techniku. Najväčší úspech mala starobylá hasičská striekačka, ktorú v minulosti ťahal konský záprah. Občania, hostia
i cezpoľní sa zabávali na ľudovej veselici
a vôňa domácej klobásky či jaterníc lákala ku stánkom s občerstvením.

nia v obci, prijímajú medzi seba nových
členov a podieľajú sa na výchove ďalšej
generácie hasičov. Poďakovanie patrí aj
vedeniu obce, ktorá pre hasičov pripravuje výstavbu novej hasičskej zbrojnice
a podporuje zbor v ich činnosti.

Ďakujeme členom dobrovoľného zboru,
že sa svojou činnosťou zapájajú do dia-

Text: Katarína Ďugelová
Fotografie: Cyril Králik

Našim hasičom ďakujeme za ich pomoc
a prácu, prajeme im, aby našu obec tak
ako doteraz čestne reprezentovali, želáme im veľa úspechov na hasičských súťažiach a zároveň prajeme čo najmenej výjazdov k požiarom.
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MIMOŠKOLSKÁ ÈINNOSŤ

OCENENIE ZLATÉ PÁSMO ZÍSKALI TANEÈNÍCI Z HRAJNÔŽKY

D

eti zo záujmového útvaru Hrajnôžka začali tento rok vystúpením na
regionálnej súťaži Vítanie jari, ktorú organizovalo 12. apríla 2015 Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci
s obcou Stráňavy.
V programe vystúpilo tristo detí z deviatich folklórnych súborov - Hrajnožka z Tepličky nad Váhom, Hajovček zo
Strečna, Slniečka zo Stráňav, Stavbárik
zo Žiliny, Lieska zo Žiliny, Cipovička zo
Žiliny, Kolárik z Kolárovíc, Terchovec
z Terchovej a Chotárik z Terchovej.
Hrajnôžka opäť ukázala, že sa podieľa na
rozvíjaní a šírení tradičnej ľudovej kultúry.

RODIÈIA NA JARNEJ BRIGÁDE

Prínosom pre deti sú skúsenosti zo súťaže a cenné rady a odporúčania poroty.
Veľmi ich potešilo ocenenie Zlaté pásmo. Ocenenie zo súťaže a povzbudenie
poroty sú veľkou motiváciou do ďalšej
práce. Vedúcim Mgr. Kataríne Jarošovej
a Mgr. Martine Horskej prajeme veľa nápadov a trpezlivosti, deťom a rodičom
vytrvalosti v ďalšej záujmovej činnosti
Hrajnôžky.

S

poločenstvo rodičov v spolupráci so
Základnou školou Žofie Bosniakovej, Základnou školou s materskou školou
a obecným úradom zorganizovalo v sobotu 25. apríla 2015 tradičnú brigádu na
úpravu školského areálu. S požehnaním
nebies - bolo krásne počasie, sa počas tejto vydarenej akcie podarilo upraviť zeleň,
ihriská a chodníky, natrieť tenisovú stenu, opraviť plot, vyklčovať náletové dreviny, poodvážať kopu neporiadku a v neposlednom rade navariť a zjesť kotol gulášu.

Text: Mgr. Anna Bolčeková,
riaditeľka Centra voľného času
Fotografia: archív CVČ

Veľká vďaka patrí organizátorom z oboch
spoločenstiev rodičov, všetkým malým i veľkým účastníkom za kus urobenej roboty, výbornú atmosféru a hlavne za príklad úprimného a otvoreného
spoločenstva.
Už teraz sa teším na ďalšiu brigádu.
Text: Ing. Juraj Oriešek,
riaditeľ Základnej školy Žofie Bosniakovej
Fotografia: archív obce

MY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ 70. VÝROÈIA OSLOBODENIA TEPLIÈKY NAD VÁHOM

29.

apríla 2015 ubehlo sedemdesiat rokov od oslobodenia našej
obce Tepličky nad Váhom. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila spomienková slávnosť pri Pamätníku padlých hrdinov na
Námestí sv. Floriána. Reláciu v miestnom rozhlase pripravila Mgr. Kamila

POÏAKOVANIE
NAŠÍM MATKÁM

V

mesiaci máj zorganizoval obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou príjemné posedenie
pri príležitosti Medzinárodného dňa
matiek. Komisia pripravila bohatý program spojený s odmeňovaním
mamičiek za ich obetavosť a lásku, na
ktorú často krát zabúdame v tomto
uponáhľanom svete. Deti z našej obce
pozdravili mamičky pásmom piesní, básní a tancov, pokračovali deti
z Centra voľného času s country tancom a divadielkom, o ktoré sa postaral dramatický krúžok.
Ďakujeme vedeniu obce, ktoré umožnilo stretnutie realizovať, ďakujeme deťom za krásny program, pani
učiteľkám za nacvičenie programu
a v neposlednom rade členom kultúrnej komisie, ktorí sa o naše mamičky pekne postarali a samozrejme Vám
milé mamy, mamky, mamičky, staré
mamy, pre ktoré žiadna vďaka nebude
dosť veľká a žiadny dar dosť hodnotný,
aby sme Vám vyjadrili svoju vďaku.
Text: Pavol Verčík
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Dubovická v spolupráci so žiakmi Základnej školy s materskou školou.
Minútou ticha si všetci prítomní uctili pamiatku zomrelých, po ktorej nasledoval
pietny akt kladenia vencov a kytíc k pamätníku. Na záver slávnosti žiaci vypustili
balóny šťastia, ktoré symbolizovali voľnosť

a slobodu, ktorú tak draho vykúpili naši
predkovia – občania – hrdinovia. Sedemdesiat rokov – je to veľa? Dosť na to, aby sa
materiálne škody napravili, ale málo na
to, aby sme na hrôzy vojny zabudli.
Text: Katarína Ďugelová

Z

ákladná škola s materskou školou v Tepličke nad Váhom smeruje
k zdravšej, zelenšej a atraktívnejšej škole aj prostredníctvom celoslovenského
projektu Zelená škola. Vytvorili sme kolégium, ktoré vedie žiakov ku šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu.
Svoje cítenie a postoje žiaci prezentovali v rámci tried v celoškolskom projekte
„My a životné prostredie“.

MEDZINÁRODNÝ DEÒ DETÍ

O

slavy Medzinárodného dňa detí začali 1. júna 2015 v predpoludňajších hodinách každoročným Detským
obecným zastupiteľstvom. V zasadačke obecného úradu ich privítal zástupca starostu Ľuboš Mrázik. Zastupiteľstvo
sa riadilo zásadami a pravidlami riadneho zastupiteľstva, ktoré viedla prednostka obecného úradu Ing. Beáta Kasajová.
Deti zo základných škôl - Základnej školy Žofie Bosniakovej a Základnej školy
s materskou školou opäť po roku predstavili vedeniu obce svoje názory, ako vnímajú život a dianie v obci.
Popoludní sa konali hry v záhrade materskej školy. Každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo bolo odmenené sladkosťami. Slniečko sa na taký veselý džavot detí usmievalo, preto organizátori nezabúdali
ani na povinný pitný režim. Ako posledná z disciplín bola súťaž v bicyklovaní.
V piatich kategóriách štartovali dievčatá a chlapci podľa veku na rôzne dlhých
tratiach. Všetci pretekári boli odmenení
kupónom na zmrzlinu. Traja najrýchlejší z každej kategórie získali medailu. Tí
odvážnejší mali možnosť odviezť sa hasičským autom. Lúčili sme sa až neskorom popoludní, vybláznení, vyšantení
ale spokojní a šťastní.

Ďakujeme organizátorom osláv: pracovníkom obecnému úradu, členom Komisie kultúry, Komisie športu, pani učiteľkám a pracovníčkam základných škôl
a materskej školy, Telovýchovnej jednote Straník, Dobrovoľnému hasičskému
zboru a v neposlednom rade dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili a pripravili tak
spoločnými silami jeden z nezabudnuteľných dní, na ktorý sa deti celý rok tešia.
Text: Katarína Ďugelová
Fotografia: Ing. Ján Mintál

Žiaci 1. A triedy sa predviedli rozprávkovým príbehom o škriatkoch Plastíkoch,
Sklíčkoch, Papierikoch, Plieškoch a Krabičkároch, ktorí zachránili les pred neporiadkom. V pásme básničiek a piesní
sa naučili triediť odpad. Druháci už od

DEÒ ZEME
NA ZÁKLADNEJ
ŠKOLE S MATERSKOU
ŠKOLOU

Ž

iaci Základnej školy s materskou školou v Tepličke nad Váhom sa pri príležitosti Dňa Zeme
rozhodli upozorniť na znečisťovanie
životného prostredia odpadmi, ktoré
sa pri troche dobrej vôle môžu ľahko
stať recyklovateľnou surovinou ako
je napríklad obyčajný papier. Dňa
22. apríla 2015 zorganizovali spolu s vedením školy a učiteľmi zber
papiera.

prvých jarných dní spoznávali v prírode
liečivé rastliny z okolia. V deň prezentácie sa trieda premenila na alchymistickú
dielňu, žiaci na lesných škriatkov a kvietkové víly. Tieto malé lesné bytosti miešali, drvili, varili a tvorili hojivé masti, elixíry a čarovné nápoje z vlastnoručne nazbieraných bylín. Žiakov 3. A pozvala
bábka – čmeliak Oskar do šumivého lesa.
Oboznámil ich s funkciou lesa a lesným
ekosystémom. Žiaci hádankami dokazovali, že poznajú rastlinný porast, pantomímou napodobňovali zvieratká žijúce v lese. Najlepším projektom 1. stupňa bola vyhodnotená práca našich štvrtákov. Zamerali sa na odpad a jeho separovanie. Ukázali správne separovanie odpadu, pretože recyklácia je významným
krokom zachovania krás prírody pre budúce generácie.
V duchu spomínaných myšlienok sa
niesli i projekty žiakov druhého stupňa. Žiaci 5. A triedy spracovali problematiku obnoviteľných zdrojov energie.
Oboznámili porotu s uvedenou problematikou, poukázali na potrebu šetriť energiou a to nielen elektrickou, ale
i tepelnou, plynovou, vodnou. Pripravili maketu z recyklovateľných materiálov,
prostredníctvom ktorej zobrazili alternatívne zdroje energie. Šiestaci sa zamerali najmä na chránené rastlinstvo a živočíšstvo – faunu a flóru pohoria Malej Fatry. O význame ochrany životného
prostredia získali mnoho nových informácii a podnetov, s ktorými sa ochotne
podelili i s ostatnými.

Tí si zvolili tému: „Voda a životné prostredie“. Poukázali na význam vody pre človeka i prírodu a na spôsoby jej ochrany. Svoju prácu doplnili krátkym videofilmom s posolstvom: Pomocou malých
činov dokážeme tie veľké. Ako najlepší
projekt na druhom stupni označila porota prácu žiakov 8. A triedy. Venovali
sa problematike čiernych skládok. Celá
trieda dýchala myšlienkou tohto projektu, zaujímavé informácie ponúkala nielen nástenka, tabuľa, ale i okná ozdobené projektmi našich ôsmakov. Azda najpútavejšia bola scénka na motív ľudovej
rozprávky O červenej čiapočke. Žiaci deviateho ročníka sa venovali problematike
separácie odpadu. Pripravili prezentáciu,
plagát a makety odpadkových košov, ku
ktorým vytvorili vlastnú báseň.
Našou snahou bolo napĺňať myšlienku
Williama Jamesa:
„Medzi veľké objavy nášho storočia
patrí poznanie, že zmenou postoja môžeme zmeniť svoj život.“

Text: Mgr. Lena Trizuliaková,
Mgr. Božena Zalašová
Fotografia: archív ZŠ s MŠ

V duchu Talesovej myšlienky, že všetko živé i neživé má počiatok vo vode
sa niesol projekt žiakov siedmej triedy.
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MEDZINÁRODNÝM BEHOM K ZDRAVIU A PRIATEĽSTVU
FUTBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽIAKOV

F

utbalový turnaj mladších a starších žiakov sa uskutočnil v dňoch
7. až 8. apríla 2015 v telocvični Základnej školy s materskou školou
v Tepličke nad Váhom. Športového
podujatia sa zúčastnilo šesť futbalo-

vých mužstiev mladších a šesť futbalových mužstiev starších žiakov z futbalových klubov zo Slovenska a Poľska
spolu so svojimi trénermi. Ukončenie
futbalových zápasov bolo o 17.30 hod.
slávnostným vyhodnotením turnaja.

Víťazným mužstvám boli odovzdané poháre za 1. až 6. miesto, diplomy
a jednotliví hráči boli ocenení soškami - najlepší hráč, strelec a brankár.
Okrem ocenení dostalo každé mužstvo dve futbalové lopty.

14. ROÈNÍK BASKETBALOVÉHO TURNAJA O POHÁR STAROSTU OBCE
TEPLIÈKA NAD VÁHOM

Š

esť basketbalových družstiev zo Slovenska a z poľskej gminy Pawlowice bojovalo v dňoch 1. až 3. mája 2015
o Pohár starostu obce Teplička nad Váhom. Dievčatá z Bardejova, Pawlowic,
Popradu, Rožňavy, Tepličky nad Váhom
a Žiliny predviedli výborné športové

výkony, vďaka ktorým diváci prežívali úžasnú atmosféru. Hráčky nadviazali
nové kamarátstva, upevnili sa dlhoročné priateľstvá a podporila sa medzinárodná spolupráca a partnerstvo s gminou Pawlowice.
Poďakovanie za organizovanie tohto

turnaja patrí trénerom jednotlivých
klubov, predovšetkým pánovi Topoľskému – trénerovi basketbalistiek Teplička nad Váhom, rozhodcom, zdravotnej
sestre, rodičom detí a celému organizačnému tímu Obecného úradu v Tepličke
nad Váhom.

SÚŤAŽNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIE V PAWLOWICIACH

V

športovej hale v Pawlowiciach sa
štyridsať detí z Tepličky nad Váhom
už po tretíkrát stretlo so svojimi poľskými rovesníkmi na súťažnom športovom
podujatí. Svoje sily a športového ducha si
zmerali vo futbale a ľahkej atletike.
Atletické súťaže a celkové vyhodnotenie
sa uskutočnilo na Základnej škole v Pielgrzymowice. Naši športovci získali druhé

miesto v basketbale dievčat a druhé
miesto v ľahkej atletike. Potešili nás diplomy a poháre za športové výkony.
Naši poľskí priatelia pripravili zaujímavé sprievodné akcie ako návštevu filmového predstavenia a prehliadku učební v novom kultúrnom centre, tvorivé dielne v oblasti keramiky, plávanie
v športovej hale. Navštívili tiež prírodné

OLYMPIJSKÝ DEÒ S MEDZINÁRODNOU ÚÈASŤOU

P

rojekt Medzinárodným behom
k zdraviu a priateľstvu bol ukončený poslednou aktivitou projektu - Olympijským dňom, ktorý sa konal na futbalovom ihrisku v Tepličke nad Váhom dňa
29. mája 2015. Účastníkmi tohto podujatia boli žiaci základných škôl z Tepličky
nad Váhom, z Gbelian, zo Žiliny - Budatína a z poľskej gminy Pawłowice.
Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnili
zástupcovia obce Teplička nad Váhom,
poľskej gminy Pawłowice, predstavitelia
Žilinského samosprávneho kraja, miestne organizácie, riaditelia škôl a pozvaní
hostia.
Olympijsky deň začal nástupom účastníkov na futbalovom ihrisku. Po odznení hymny a príhovoroch predstaviteľov
samospráv športové podujatie otvoril
majster sveta v triatlone v kategórii U23
Tomáš Jurkovič. Olympijský deň pod-
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fitnescentrum v Pawlowiciach. Pobyt im
spríjemnili majitelia hotela Koniczynka
výborným ubytovaním a stravou.
Ďakujeme vedeniu mesta Pawlowice,
zvlášť pánovi Andrzejovi Zonenbergovi, riaditeľovi ZSP Krźyzowice, vedeniu obce Teplička nad Váhom za príjemný športovo – poznávací pobyt v Poľsku
a upevnenie priateľstiev.

porila aj bývalá atlétka a trénerka Naďa
Česalová z Olympijského klubu v Žiline. Po vztýčení vlajky a zapálení ohňa
nasledovala prísaha mladých športovcov a rozhodcov.
Mladí atléti do pätnásť rokov súťažili
v športových disciplínach: beh na 60 m,
100 m, 300 m a 600 m, hod kriketovou
loptičkou, skok do diaľky a lukostreľba.
V priestoroch telocvične prebiehali priateľské zápasy vo futbale a basketbale.
Podujatie vyvrcholilo vyhlásením víťazov jednotlivých disciplín a odovzdaním
medailí a diplomov.
Všetky štyri aktivity sú súčasťou projektu „Medzinárodným behom k zdraviu a priateľstvu“ (kód: Pl-Sk/ZA/IPP/
III/090), ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013.
Realizáciou týchto aktivít chceme posilňovať športovú činnosť mládeže, aby
viac voľného času trávila na športoviskách a tiež umožniť mladým športovcom stretávať sa na medzinárodných
súťažiach, a prispieť tým k odstraňovaniu jazykových bariér.

Text: Ing. Beáta Kasajová,
Mgr. Anna Bolčeková
Fotografie: Ing. Ján Mintál, archív obce
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ROZHOVOR

VYÈISTILI SME BIOKORIDOR AJ LABUTIE JAZERO

O

bčianske združenie Turistický
štvorček v spolupráci s Obcou Teplička nad Váhom usporiadalo v sobotu
25. apríla 2015 čistiacu akciu Biokoridoru a Labutieho jazera.
„Spoločne sme vyzbierali približne 130
vriec odpadu. Počasie nám veľmi prialo. Bolo príjemne teplo a slniečko nás aj
trochu opálilo a niektorých aj spálilo. Jazero čistilo pätnásť dobrovoľníkov. Niek-

M

torí z nich boli na čistení po prvý krát.
Ďakujeme dobrovoľníkom za pomoc
a nadšenie. Dúfame, že takou malou odmenou bolo člnkovanie sa na jazere.
Čistenie podporilo Vodné dielo Žilina a Obec Teplička nad Váhom“, prezradil Marek Lutišan, člen občianskeho
združenia.

á za sebou vyše dvadsaťpäť ročnú kariéru profesionálneho cyklistu, momentálne pôsobí vo funkcií športového riaditeľa cyklistického
tímu Epic Janom Greenway, často ho
počujeme i z komentátorského kresla
RTVS. Cyklista telom i dušou, náš občan MARTIN RIŠKA.

Text a fotografia: OZ Turistický štvorček

KLIENTI DOMOVA POKOJA SA POÈAS ROKA NENUDIA

N

a slnečný jún sme pre klientov pripravili výlet do Turzovky na horu
Živčáková, kde sa nachádza pútnické
miesto.
Zúčastnili sme sa na svätej omši, nabrali liečivej vody a pokračovali do Oščadnice do Hotela Marlen, kde nám pripravili slávnostný obed. Prívetivý personál
sa k nám správal ako k vzácnym hosťom
a naši starkí sa tak aj cítili.
Po krátkom oddychu a vychutnaní prírody sme pokračovali do zariadenia Biely Orgován. Posedeli sme si pri kávičke

a koláčiku s klientmi zariadenia. Čas tak
rýchlo utiekol, že na sľúbenú opekačku
už nezvýšil čas. Po príjemne strávenom
dni sme sa unavení ale šťastní a plný zážitkov vrátili domov.
V júli nás navštívili členky country klubu „Babky šikulky“ z Tepličky nad Váhom. Zatancovali, rozveselili našich obyvateľov a zožali veľký potlesk. Boli úžasné a priniesli nám veľa radosti.
Text a fotografia: Ľudmila Kadašiová

CYKLISTICKÁ TÚRA NA BICYKLI DEŤOM 2015

P

rojekt Na bicykli deťom sa konal už
po šiestykrát pod záštitou Občianskeho združenia Deťom pre život. Organizátori ale aj dobrovoľníci tak pomáhajú onkologicky chorým detským pacientom. Zakladateľom združenia sa stal
Miroslav Bílik, otec Matúška Bílika, ktorému diagnostikovali leukémiu vo veku
dvoch rokov. Miroslav Bílik je zároveň
nadšený cyklista, ktorý podporuje charitatívne akcie zamerané prevažne na
cyklistiku.
Od 6. do 13. júna 2015 prešla tridsiatka
cyklistov z najvýchodnejšej slovenskej
obce Nová Sedlica smerom do Bratislavy
(1 057 km). Počas ôsmich etáp sa k pelotónu pripojilo množstvo dobrovoľníkov
a 237 miest a obcí.

Našou obcou prechádzali cyklisti
12. júna. Na Námestí sv. Floriána ich privítal starosta obce Ing. Viliam Mrázik
spolu so zástupcom starostu Ľubošom
Mrázikom. Po krátkom občerstvení im
v mene obce odovzdali šek v hodnote
200,- Eur. Medzi cyklistami boli aj známe
tváre - herec a zabávač Ivan „Tuli“ Vojtek,
motocyklový pretekár Ivan Jakeš, dokonca i hráči hokejového klubu z Trenčína.
Cyklistov prišli privítať a povzbudiť naše
deti zo základných škôl a vyjadrili tak solidaritu svojim rovesníkom, ktoré zastihla už v mladom veku zákerná choroba.
Vďaka projektu sa vyzbieralo počas ôsmich dní neuveriteľných 47 750 Eur, ktoré
sa využijú na pomoc deťom s leukémiou.
Poďakovanie zakladateľa
Miroslava Bílika
„Chcem vám všetkým poďakovať - vám,
ktorí ste sa počas celej charitatívnej cyklojazdy starali, vám, ktorí ste celú cyklojazdu
prešli alebo ste sa pridali na nejakú etapu,
všetkým ľudom na celom Slovensku, starostom, primátorom, škôlkam, školám, ľudom, ktorí nás podporili. Ďakujeme pánom
policajtom, ktorí nás sprevádzali počas ce-
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Cyklistika sa v posledných rokoch
na Slovensku veľmi rozmáha, zvlášť
tu v okolí Žiliny. Vám však cyklistika učarovala dávno predtým. Kto, alebo čo Vás priviedlo k tomuto krásnemu
športu?
Patrím ešte ku generácii, ktorá pozerala
Preteky Mieru v televízii a držala palce
našim borcom. Skúšal som viac športov
ako každý chalan, ale pri cyklistike som
už ostal. A pomohol tomu aj nový bicykel od starého otca.
Boli ste niekoľkokrát Majstrom Slovenska v kategórií Elite, dokonca ste
dvakrát štartovali na olympijských
hrách, vyhrali ste množstvo súťaží.
Ktorú z tých cien si považujete za najcennejšiu?
Takto spätne sa to ťažko hodnotí, každé
víťazstvo je cenné. Ale určite etapy Okolo
Slovenska, niekoľko pretekov v Rakúsku,
Čechách a samozrejme každý titul Majstra Slovenskej republiky.

lej cyklojazdy, ďakujeme našim partnerom
a sponzorom za podporu, ďakujem mojim
kolegom za ich tolerantnosť, keď chýbam
v práci, ďakujem mojej manželke, rodinke,
že ma podporujú, aj keď je to veľmi ťažké.
Ďakujem Bohu, že som sa dožil toho, že
môj synček Matúško aj s Maxinkom raz
budú po mojom boku bicyklovať na tomto projekte. Bez vás a vašej podpory by sa
projekt nedal zrealizovať v takomto rozmere, preto vám všetkým ďakujem, že ste!“
Text: Katarína Ďugelová
Fotografie: archív OÚ a fb

Prezraďte našim čitateľom, ako vyzerá
taký bežný deň profesionálneho cyklistu a ako deň na pretekoch?
Záleží, či sú to etapové preteky, alebo
jednodňová akcia. V zásade platí, dobre
ale nie veľmi sa najesť, naštudovať si trať

a súperov, pripraviť sa na preteky, rozjazdiť sa, káva, podpísať sa, odštartovať, točiť nohami, ideálne vyhrať (ale to môže
iba jeden), sprcha, cesta domov... to len
tak v skratke.
Vďaka Vám sa v obci konali Medzinárodné cyklistické etapové preteky „Cena
Slovenska“ a Majstrovstvá Slovenska
v cestnej cyklistike - časovka družstiev,
rovnako spolupracujete s obcou pri
Detských cyklistických pretekoch. Hoci
už nepretekáte, zostali ste verný svojmu
životného snu, teraz vo funkcií športového riaditeľa cyklistického tímu. Prezraďte nám viac o svojej práci.
Je to job trochu iný ako tie ostatné. Som
dosť na cestách, až sa smejem, že som
cestár. Veľa času strávim pri počítači. Nastavenie logistiky, prihlášky na preteky,
ubytovanie, tréningové plány a podobne.
Na pretekoch je to už potom iné, treba
veľa vecí zabezpečiť, odprezentovať cyklistov, všetko naplánovať, zvoliť správnu
taktiku, do toho spadá znalosť trate a súperov. Celú etapu strávim v aute za pelotónom spolu s mechanikom. Riešime
klasické problémy ako defekty, pády atď.
Keď mám priestor, zveziem sa aj s chalanmi na bicykli, ale to len občas.
Máte dvoch synov, pokračujú vo Vašich
„stopách“?
Ešte stále sú deti a samé sa rozhodnú, čo
budú v budúcnosti robiť. Snažím sa ich
viesť k aktívnemu životnému štýlu, turistika, bicyklovanie a aj iné športy. To
ukáže čas.
Venovali ste sa i pomoci začínajúcim
cyklistom. V akom veku začína príprava na profesionálnu dráhu? A čo všetko
zahŕňa tréning?
Toto je veľmi ťažká otázka. Každý je individualita a žiadny vzorec nefunguje. Ideálne je začať okolo štrnástich rokov, ale
nebude to platiť o každom.
Keď som sa kedysi dávno opýtal trénera,
čo mám robiť, aby som bol dobrý, povedal mi: „Dobre trénuj, dobre jedz a dobre
regeneruj a budeš dobrý!“ Ale čo to znamená? V podstate, povedal pravdu. Len
treba k tomu aj rozmýšľať, aby to dobre
dopadlo.
Máte motto, ktorým sa v živote
riadite?
Nikdy som nad tým takto nezamýšľal.
Rád používam: Nie je každý deň nedeľa.
Ale tých hesiel je viac.

Čo chcete odkázať začínajúcim cyklistom?
Že cyklistika je krásny šport, len si vyžaduje veľa sebazaprenia a trpezlivosti. Nikto
nebude po mesiaci tréningu nový Sagan.
Sú to roky tréningu. Ak chcú uspieť, nesmú sa vzdať po pol roku. A ak im to hneď
nepôjde ako Saganovi, cykloturistika je
tiež šport a ešte k tomu menej bolí.
Úspechy:
1996 M-SR
2002 Grand Prix Zts Dubnica
M-SR
2003 Grand Prix Příbram
M-SR
2004 M-SR
Linz Passau Budweiss
Etapa Okolo Slovenska
2005 Grand Prix Bradlo
Etapa Okolo Slovenska
+ 2.m. celkovo
2006 Tour de Hongrie
Jadranska magistrála
Tour of Hellas
2007 Bałtyk-Karkonosze Tour
Kärnten Viper Grand Prix
Majster Slovenska
Hungary turné
2008 Thermenland Grand Prix (Ö.NAT)
Rakúsky Pohár celkovo
2009 Rakúsky Pohár celkovo
2011 TTT Sibiu Cyklistický výlet
Tímy, za ktoré jazdil:
1994-1996 + 2000 Dukla Trenčín
1997-1999 De Nardi Taliansko
2001
PSK Remerx
2002-2003 Železiarne Podbrezová
2004-2006 PSK Whirlpool
2007
Swiag Teka Wien
2008-2011 RC Gourmetfein Wels
Pripravila: Katarína Ďugelová
Fotografie: archív Martina Rišku
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SPOZNÁVAJME NAŠICH RODÁKOV

ZO ŽIVOTA OBECNEJ KNIŽNICE

D

vadsiate storočie sa nieslo v znamení rozmachu vedy a techniky, prinieslo nové postupy a technológie a rozkvet vzdelanosti do širokých vrstiev spoločnosti. Aj v našej obci sa do tohto procesu zapojilo množstvo šikovných ľudí, ktorí vynikli vo viacerých odboroch. Medzi zakladateľov modernej lekárskej medicíny patria aj dvaja naši rodáci - MUDr. Vincent
Slota a MUDr. Margita Králiková, ktorí zásadným spôsobom posunuli znalosti o ľudskom tele a prispeli k rozvoju takých odborov ako je liečba srdcových a očných chorôb. Sme na nich hrdí a radi na nich spomíname.

MUDr. VINCENT SLOTA – USMIATY KARDIOLÓG S HUDOBNÝM SLUCHOM
My starší si
pamätáme
pána doktora Slotu ako
človeka so širokým úsmevom na tvári, ktorého
každý vítal
a podával mu
ruku. Z jeho
prejavu bolo cítiť, že má rád svojich Tepličanov a rád sa do svojej rodnej dediny vracia.
Narodil sa 29. mája 1930 v Tepličke nad
Váhom rodičom Jánovi a Alžbete, ako
najmladší zo šiestich súrodencov - Antónia, Štefánia, Štefan, Augustín, Mikuláš, Vincent. Po vyštudovaní Gymnázia
v Žiline sa v roku 1951 prihlásil na štúdium na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Univerzitu ukončil v roku 1957. Počas vysokoškolských
rokov pôsobil v speváckom zbore a lás-

ka k hudbe a spevu ho sprevádzala celým životom.
Po ukončení štúdia nastúpil do zamestnania do Štátnych kúpeľov v Sliači ako
sekundárny lekár. V kúpeľoch potom pôsobil celý svoj profesionálny aj osobný život spolu s manželkou Máriou, ktorá tiež
pracovala v kúpeľoch ako zdravotná sestra. Postupoval odborne ako lekár ordinár, lekár dietológ, vedúci lekár a primár
liečebného domu Palace. Špecializácie si
robil z interného lekárstva.
Kúpele Sliač sú určené hlavne pre kardiovaskulárnych pacientov a tak sa
MUDr. Vincent Slota stal významným
odborníkom na tieto choroby a pomáhal
pacientom vracať sa po ťažkých stavoch
späť do života. V tom čase kúpele boli aj
generálnym riaditeľstvom pre ďalšie kúpele - Kováčová, Dudince a Číž.
Pán Vincent bol po ľudskej stránke človek
otvorený, spoločenský a vedel rozdávať ra-

dosť a dobrú náladu. Preto si ho obľúbili mnohí pacienti a radi sa na Sliač vracali. S mnohými ho potom viazali celoživotné priateľstvá, často to boli aj významní
umelci, či ľudia z akademickej obce.

Narodila sa v Tepličke nad Váhom dňa
14. júla 1931. Pochádzala z robotníckej rodiny a mala troch súrodencov. Po
absolvovaní osemročného Gymnázia
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v Žiline študovala na lekárskej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Po
skončení štúdia sa zamestnala v Žilinskej
nemocnici, kde pôsobila ako lekárka, neskôr ako zástupkyňa primára na očnom
oddelení. Pôsobila aj na poliklinikách
v Rajci a v Bytči.
V roku 1957 sa vydala, narodili sa jej tri
deti. Manželstvo trvalo krátko, pretože
manžel Karol po niekoľkých rokoch podľahol ťažkej chorobe.
Lekárske povolanie je veľmi náročné
na čas a vyžaduje si neustále štúdium,
z tohto dôvodu musela absolvovať dve
atestácie. Bez pomoci manželových rodičov a súrodencov by to nebolo možné, starali sa nielen o jej maloleté deti, ale
pomáhali jej aj v domácnosti.
Napriek ťažkému životnému osudu mala
zmysel pre humor a cítila sa dobre v spo-

P

ondelkové popoludnie 25. mája
2015 patrilo besede so spisovateľkou a moderátorkou Evou Urbaníkovou.
Hlavnú pozornosť sme venovali jej autorskému dielu Všetko alebo nič, ktoré sa
dočkalo aj filmového spracovania.
Prezradila nám pár zaujímavosti z natáčania pripravovaného filmu. Debata
sa striedala s čítaním úryvkov z knihy.

Od roku 1982 bol vedúcim lekárom polikliniky až do dovŕšenia dôchodkového veku. Naďalej však pôsobil ako samostatný lekár až do roku 1994, kedy
ukončil pracovný pomer. V dôchodku
si užíval svoje koníčky. Bol vášnivý čitateľ a tiež poznával Slovensko a okolité krajiny. Veľkú energiu a lásku venoval svojim vnukom a vnučke. Zomrel
17. februára 2004.

Diskutovali sme o povahách hlavných
hrdiniek a ľuďoch, ktorí ich obklopujú.
„Osobnosť ako je Linda, by chcela mať
za kamarátku každá z nás“, priznala spisovateľka a prezradila, že pri písaní sa
inšpirovala osobou zo života. Najviac zo
seba vložila do hrdinky Martiny v diele Vzťahová níž. O smutných osudoch
žien, ktoré podľahli čaru Orientu a do-

platili na odlišnosť kultúr sa môžeme
dočítať v najnovšom románe Stratené.
V novembri sa môžeme tešiť na nový román, ktorého námet Evita už dlho nosí
v hlave. Veríme, že sa čoskoro stretneme na
spoločnej akcii. Strávime tak príjemné posedenie pri knihách, ktoré napísal sám život a mnohým čitateľkám sú veľmi blízke.
Veľké poďakovanie patrí pani Mgr. Kamile Dubovickej a členom Klubu dôchodcov pri OÚ v Tepličke nad Váhom.

S manželkou Máriou vychoval syna Juraja, ktorý žije v Banskej Bystrici a dcéru Katarínu žijúci vo Viedni. Manželka
žije na Sliači.
Ku svojej rodnej Tepličke mal vždy vrelý vzťah a často navštevoval svojich súrodencov a ich rodiny.

Text a fotografie: Simona Ambrozová

¼UBOMÍR PEKNUŠA SA STAL ABSOLÚTNYM VÍŤAZOM ANKETY OTEC ROKA 2015

MUDr. MARGITA KRÁLIKOVÁ – ŽENA S VE¼KÝM SRDCOM
Pani doktorka Králiková bývala celý
život v našej obci, bola
očná lekárka, ale neodmietla ošetriť
žiadneho človeka. Často
sa stávalo, že
keď bola doma prišli poranení ľudia, aby
im pomohla. Jej dom bol otvorený pre
každého, keď sa chcel človek len vyrozprávať, alebo potreboval akúkoľvek pomoc, hneď ho pozvala dovnútra, pohostila a urobila všetko čo bolo v jej silách.

EVA URBANÍKOVÁ: HRDINKY Z MOJICH KNÍH SÚ ŽENY ZO ŽIVOTA

ločnosti priateľov. Po celoživotnej práci odišla v roku 1987 na dôchodok, kde
svoj voľný čas trávila s vnúčatami a rodinou. Na sklonku života ťažko ochorela a po štyroch rokoch 24. februára 2010
zomrela.
Doktorka Králiková považovala svoju prácu za poslanie a svojim pacientom sa venovala s plným nasadením aj
vo svojom voľnom čase. Je pre nás nezabudnuteľná nielen ako lekárka ale aj
ako človek.

Ďakujeme autorom článkov
p. Jurajovi Slotovi
a Ing. Eve Chmurčiakovej
za spoluprácu.
Fotografie: rodinné albumy

Č

asopis Slovenka v piatok 19. júna
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave vyhlásil výsledky jubilejného 25. ročníka čitateľskej ankety OTEC
ROKA. Ide o najstaršiu nepretržite trvajúcu časopiseckú anketu na Slovensku.
Nominovaná bola tento rok pätica otcov:
Juraj Šimunek z Nových Zámkov, Jozef Povec zo Spišských Tomášoviec, Ivan Fekiač
z Detvy, Dušan Čeliga z Ivánky pri Nitre
a Ľubomír Peknuša z Tepličky nad Váhom.
Otca roka vyhlásila šéfredaktorka časopisu Slovenka – Mária Miková. Otcom
roka sa stal náš občan Ľubomír Peknuša. Pani Miková mu odovzdala putovné
žezlo, nakoľko minuloročný víťaz Slavomír Dlubač sa odovzdávania nemohol
zúčastniť. K blahoželaniu sa pripája aj
kolektív Obecného úradu.
Zdroj: www.zenskyweb.sk
foto: Ramon Leško
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GALA NIGHT THAIBOXING
& ENFUSION 2015

PRED ÈASOM IM UÈAROVALA LUKOSTRE¼BA A DNES MÁME V OBCI
DVOCH MAJSTROV SLOVENSKA

K

aždú stredu niekoľko detí s lukom
na chrbte a šípmi v tulci rezkým
krokom smeruje k Centru voľného času
v Tepličke nad Váhom, aby si trénovali
presnú „mušku“. Hoci dnešný svet je pretechnizovaný, ešte sa nájdu aj u nás deti,
ktorým učarovala lukostreľba. Trénujú
v telocvični streľbu na terč a v súťažiach,
ktoré sa konajú vo voľnej prírode strieľajú na rôzne zvieratá v životnej veľkosti
– preto prívlastok 3D.
Úspechy našich detí sa dajú počítať už
v desiatkach:
V druhom kole Grand Prix 3D 2015
IFAA v poľskom Jaworze, ktorý sa konal
9. mája 2015 v kategórii deti – dievčatá získala Zuzana Gulášová prvé miesto
a v kategórii deti – chlapci získal prvé
miesto Tomáš Olbert.

Už o dva týždne 20. júna 2015 čakala na
lukostrelcov ďalšia súťaž – štvrté kolo
Grand Prix 3D 2015 IFAA Varín Cup.
Tentoraz išlo o dvojdňovú súťaž. Počasie
síce lukostrelcom neprialo, napriek sťaženým podmienkam Júlia Tichá skončila
na prvom a Zuzana Gulášová na druhom
mieste. Tomáš Olbert si aj v tomto preteku vystrieľal najvyššiu priečku a odniesol
si domov víťazný pohár.
Dva tituly Majstra Slovenska priniesli
domov Tepličania
V sobotu 27. júna 2015 sa v Podvišňovom konali Majstrovstvá Slovenska v 3D
lukostreľbe 2015. Naši mladí obstáli výborne. Tomáš Olbert a Zuzana Gulášová, získali každý vo svojej kategórii DETI, REFLEXNÝ LUK /TRRB/ tituly
Majstrov Slovenska 2015.

Tomáš zvádzal ťažký boj s konkurentmi.
Po prvom kole mal náskok na druhého v poradí 21 bodov a svoj štandard
si udržal i v druhom kole, keď súperom
nedal žiadnu šancu. Aj keď mladý Majster Slovenska priznal, že mal stres, jeho
pokojná povaha ho nezradila a dokázal
sa skoncentrovať na stabilný a vyrovnaný výkon počas oboch kôl, čo mu prinieslo vytúžený titul.
Nesklamala ani Zuzana Gulášová, ktorá svojim umiestnením potvrdila, že aj
dievčatá dokážu držať krok s chlapcami
a vybojovala si titul Majsterky Slovenska
v 3D streľbe pre rok 2015.
Starosta obce ich pri tejto príležitosti pozval na obecný úrad, aby im osobne pogratuloval k ich úspechu a odovzdal im
prezenty z obce. Bola to slávnostná chvíľa nielen pre deti a ich rodičov ale i pre
obec, veď Majstrov Slovenska tu nemáme
každý deň.

P

restížnej súťaži v thajskom boxe
GALA NIGHT THAIBOXING
& ENFUSION 2015, ktorá sa konala
25. apríla 2015 v Žiline sa zúčastnil aj náš
občan a výborný boxerista pán Milan
Paleš. Po prvom kole s Francúzom Brahim Benameurom v kategórií do 70 kg
remízoval. Nasledovalo extra kolo. Prebojoval sa až do finále, kde však nestačil
na Mohammeda Jaraya z Morocca, ktorý sa stal držiteľom opasku ENFUSION.
Milanovi Palešovi gratulujeme k výbornej striebornej priečke.
Text: Katarína Ďugelová
Fotografia: fb

SILVIA ÏUNGELOVÁ OPÄŤ NA STUPNI VÍŤAZOV

T

radičný cezpoľný beh, ktorý sa
koná pri príležitosti oslobodenia
obce Strečno sa konal 26. apríla 2015
už po tridsiaty prvýkrát. Preteku sa
zúčastnilo rekordný počet pretekárov.
Náročná trať merala päť km, bežalo
sa po miestnych komunikáciách, ale i
v lese a po lúkach. Súťažilo sa v dvanástich kategóriách. Silvia Ďungelová
triumfovala v kategórií ženy na prvom
mieste a to s časom 25:15.
V kategórií mužov Tepličku reprezentovali Tomáš Ďungel, ktorý do cieľa
prišiel rovnako s pekným časom 26:42
a Peter Ďungel dobehol s časom 30:52.
Text: Katarína Ďugelová
Fotografia: album Silvii Ďungelovej

PETER PIROHA VYBOJOVAL DRUHÉ
MIESTO NA KYSUCKOM MARATÓNE

Š

Jesenný beh

ženy

ŠPORT V OBCI

obcí Nededza a TepliÏka nad Váhom 2015 I III. roÏník

Mladým športovcom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

tyridsiaty prvý ročník Kysuckého maratónu sa konal
20. júna 2015 v Čadci. Našu obec reprezentovali traja vytrvalostní bežci - Viliam Mrvečka, Peter Kasaj a Peter Piroha. Za priaznivého počasia a výdatnej podpory svojich tímov dokázali všetci traja zabehnúť skvelé časy. Svojou vytrvalosťou a dobrou prípravou sa presadili v konkurencii bežcov
zo Slovenska i zahraničia. V kategórii polmaratón - muži nad
40 rokov sa na druhom mieste umiestnil Peter Piroha s časom
1:22:45, pričom prvá priečka mu ušla len o sekundy, kedy nestačil v závere na Ladislava Sventeka. Peter Kasaj dobehol do
cieľa s časom 1:34:51 a Viliam Mrvečka s časom 1:59:27.
Text a fotografia: Ing. Beáta Kasajová

Text a fotografie: Erika Olbertová

Rovnako v druhom kole Slovenského pohára v 3D lukostreľbe sa umiestnili Zuzana Gulášová - 1. miesto, Natálka Bergerová - 2. miesto, Julka Tichá - 4. miesto,
Tomáš Olbert - 1. miesto, Tobiáš Ľupták
- 5. miesto a Šimon Strelčík - 9. miesto.
Štvrté kolo Slovenského pohára 3D a SLZ
sa uskutočnilo 6. júna 2015 v Kráľovej
nad Váhom pri Trnave a opäť sa nieslo v znamení úspechu našich detí. V kategórii dievčat Zuzana Gulášová obsadila prvé miesto. Medzi chlapcami sa na
najvyššom stupienku umiestnil Tomáš
Olbert. Tobiáš Ľupták skončil na peknom štvrtom mieste.
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19. 9. 2015
štart o 15:00 hod.
Traņ: Nededza – TepliĐka nad Váhom a späņ v dĮžke 4 km
Štartovné: 0 Eur
Prihlasovanie: Obecný úrad TepliĐka nad Váhom
u Kataríny Àugelovej alebo Barbory Hreusovej
na tel. Đ.: 0903 496 588
alebo 30 min. pred štartom
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OKOLO TATIER 2015

C

yklistický prechod, ktorý organizuje Cykloklub Nižná sa konal v júni
za účasti 821 súťažiacich z ôsmich krajín Európy. Naša obec mala zastúpenie
na tejto akcií v počte pätnástich účastníkov. Viacerí sme sa zúčastnili už po niekoľký krát. Prvý deň trasa viedla z Nižnej
cez Tvrdošín, Trstenú, hraničný prechod
Suchá Hora, Zakopané (PL) do Ždiaru
v dĺžke 95 km. Počasie nám prialo a počas celej cesty sme mali takmer 30 °C, to
sa odzrkadlilo aj v pitnom režime, keď sa

počas prvej etapy vypilo 1 200 litrov vody.
Po jednodňovom oddychu sa pokračovalo trasou Ždiar, Tatranská Lomnica, Štrbské pleso, Podbanské a Liptovský Mikuláš v dĺžke 80 km.

Text a fotografia: Ing. Peter Ďungel

P

o roku sa opäť uskutočnil futbalový turnaj mužov nad 35 rokov Old
Boys GRANITOL, ktoré organizovalo partnerské mesto Moravský Beroun
z Českej republiky. Naši Internacionáli z Tepličky nad Váhom sa umiestnili na
výbornej striebornej priečke.

Výsledky jednotlivých zápasov:
Moravský Beroun vs Teplička nad Váhom 1:2 pk Hána - Machyna, Kršek (pk)
Ostrožská Lhota vs Babice 2 : 1 pk Bachan, Kapusta (pk) - Zito
Moravský Beroun vs Ostrožská Lhota 1 : 3 Galík - Haláč, Bachan, Pavlas
Babice vs Teplička nad Váhom 2:3 Zito, Niessner - 2 Machyna, Staňo
Moravský Beroun vs Babice 4 : 0 Gazda 2, Galík, Pohanka R.
Ostrožská Lhota vs Teplička nad Váhom 2 : 0 Paulus, Gabriel
Najužitočnejší brankár: Trčka Zdeněk - Moravský Beroun
Najlepší hráč: Pavlas František - Ostrožská Lhota
Najlepší strelec: Machyna Robert - Teplička nad Váhom
Najstarší hráč: Hubočan Jozef - Teplička nad Váhom
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edzi prvými športovými oddielmi, ktoré takmer v každej obci
vznikali boli futbalové mužstvá. V našej obci sa začali futbalové súťaže v roku
1928 v „Žilinských malokluboch“. Dnes
si pripomíname jedno z významných výročí – štyridsať rokov, keď naši futbalisti postúpili do 1 B triedy krajskej súťaže.

V

sobotu 11. júla si opäť obulo
naše družstvo Internacionálov kopačky a zabojovalo o prestížny putovný pohár Futbalového turnaja Tepličiek Slovenska, ktorý sa
konal už po devätnásty krát, tento
rok v Liptovskej Tepličke. Starí páni
nesklamali a vybojovali prvé miesto!
Rovnako sa však nenechali zahanbiť
ani hráči A-mužstva, ktorí predviedli svoje umenie na zelenom liptovskom trávniku, no stačilo to len na
bronzovú priečku.
Hráčov doprevádzali fanúšikovia
z Tepličky a tiež vedenie obce. Atmosféra turnaja bola priateľská, pohostenie výborné a ani počasie nesklamalo.
Ďakujeme Tepličanom z Liptova
za krásny športový deň a zároveň
všetkých pozývame na budúci jubilejný 20. ročník sem k nám do Tepličky nad Váhom, ktorý sa uskutoční
9. júla 2016.
Výsledky Turnaja Tepličiek 2015
A-mužstvá
1. Liptovská Teplička
2. Teplička (Spišská Nová Ves)
3. Teplička nad Váhom
4. Tepličky (Hlohovec)

Konečné poradie:
1. Ostrožská Lhota
2. Teplička nad Váhom
3. Moravský Beroun
4. Babice

Text:
Katarína Ďugelová
Fotografia:
Moravský Beroun

PRIPOMÍNAME SI 40. VÝROÈIE HISTORICKÉHO POSTUPU DO 1 B TRIEDY
KRAJSKEJ SÚŤAŽE

M

Tešíme sa na ďalší ročník, kedy budeme môcť opäť reprezentovať našu obec
v krásnych cyklistických dresoch, ktoré
nám obec poskytla.

DRUHÉ MIESTO INTERNACIONÁLOV NA SÚŤAŽI
OLD BOYS GRANITOL MORAVSKÝ BEROUN

Zúčastnené družstvá:
Old Boys Moravský Beroun
Staří páni Sokol Babice
Internacionálové Ostrožská Lhota
Internacionáli Teplička nad Váhom
(Majerčík, Kozánek, Hubočan, Šeliga,
Hulka, Poljak, Ponechal, Zachar,
Machyna, Staňo, Paulus)

19. ROÈNÍK FUTBALOVÉHO TURNAJA TEPLIÈIEK
SLOVENSKA

Futbal v Tepličke nad Váhom sa výrazne zmenil, keď sa funkcionárom Telovýchovnej jednoty Družstevník podarilo zabezpečiť trénera - bývalého ligového
hráča Žiliny a rodáka z našej obce pána
Pavla Majerčíka.
Telovýchovnej jednote Družstevník Teplička nad Váhom ako pravidelnému
účastníkovi II. triedy okresu Žilina sa
v roku 1975 podaril historický postup do
1 B triedy krajskej súťaže. V krajskej súťaži hrali mužstvá z okresov Žilina, Čadca a Považská Bystrica. V poslednom domácom zápase na jar hrala Teplička so
Závodím, ktorý sa skončil víťazstvom pre
domácich 4:1.
Pri tomto ročníku si spomínam na jednu príhodu s trénerom, keď sa hral majstrovský zápas na ihrisku v Lietavskej
Lúčke. Prehrávali sme 3:1. Po vylúčení trénera sme sa tak zomkli, že sme zápas nakoniec vyhrali. Po zápase prešiel
pán Majerčík už len do funkcie trénera.
Povedal: „Vidím, že to ide aj bezo mňa.“
Po postupe do 1 B triedy sa v obci zásluhou

trénera a hráčov hral atraktívny futbal.
Na domáce zápasy chodilo z obce a blízkeho okolia okolo päťsto divákov. Aj po
postupe mužstvo bodovalo, ale nestačilo na postup do 1 A triedy, keď v zápase proti Varínu došlo k inzultácii rozhodcu na ihrisku. Na konci sezóny strhli
body obom mužstvám a z postupu do
1 A triedy sa nakoniec tešili futbalisti z Ladiec, ktorí postúpili z tretieho miesta.
Na vzostupe futbalu v obci má okrem
trénera Pavla Majerčíka, vedúceho mužstva Viliama Lazara a hráčov, veľkú zásluhu aj výbor a funkcionári Telovýchovnej jednoty, ktorí nám vytvorili dob-

ré podmienky pre napredovanie - či už
v mužoch, doraste a žiakoch.
Hráči, ktorí sa podieľali na historickom postupe do 1 B triedy ročník 1974
– 1975: Vladimír Žiak, Viliam Poljak,
Tibor Mrázik, Ladislav Šolc, Pavol Markuš, Ľubomír Štefúň, Pavol Martinko,
Alojz Králik, Vincent Hulka, Peter Šeliga, Ondrej Poljak, Ján Mintál, Miroslav
Štefanatný, Ivor Vitoslavský, Pavol Žiak,
Jozef Bulejčík, Štefan Štefanatný, Marian
Mrázik, Juraj Šeliga, Ing. Viliam Majerčík a Pavol Majerčík.
Text: Tibor Mrázik

STREET WORKOUT – POSILÒOVANIE S VLASTNOU VÁHOU

Internacionáli
1. Teplička nad Váhom
2. Liptovská Teplička
3. Tepličky (Hlohovec)
4. Teplička (Spišská Nová Ves)
Text: Katarína Ďugelová
Fotografie: archív obce

S

treet workoutová skupina Nemade Workout z Tepličky nad Váhom
vznikla v roku 2013. Pôvodne sme boli
traja, no od začiatku roka 2015 sa náš počet rozšíril o ďaľších dvoch nových členov. Naš tím tvoria Peter Piroha, Adam
Kupčík, Timotej Kupčík, Peter Kuchár
a Richard Obšivan.

Pôvodne sme tento na Slovensku neznámy šport nemali kde robiť a tak
sme cvičili, kde sa dalo. Začínali sme
na preliezkach pre deti na Námestí M. R. Štefánika. Neskôr sme si svojpomocne postavili provizorné ihrisko,
kde sme organizovali spoločné tréningy. Tie mali veľký úspech hlavne u mladých ľudí z Tepličky a tak sme s trénovaním pokračovali. Neskôr sa kvôli
počtu ľudí, ktorí mali záujem, už nedalo naďalej fungovať na našom provizórnom ihrisku. Vtedy sa nám ozval pán
Juraj Škrobánek, ktorý nám poskytol
prostriedky k postaveniu ihriska určeného na posilňovanie s vlastnou váhou
(street workout). Toto ihrisko sme postavili na pozemku vedľa pošty a ihrisko je prístupné širokej verejnosti.

Čo to street workout vlastne je ?
Street workout, tiež známy ako kalistenika, je posilňovanie s vlastnou váhou, ktorý vznikol v Spojených šátoch amerických. Ľudia začali cvičiť na ihriskách kvôli nedostatku financií na drahé posilňovne. Základom cvičenia s vlastnou váhou
sú štyri cviky a to kľuky, zhyby na hrazde, kľuky na bradlách a drepy. Základná myšlienka street workoutu spočíva
v tom, že ľudia, ktorí toto cvičenie praktizujú, sa stretávajú na ihriskách a odovzdávajú si skúsenosti. Na ihrisku nás najčastejšie stretnete v poobedňajších hodinách.
Ak chcete, môžete si prísť zacvičiť. Nikoho
neodmietneme a radi vysvetlíme spôsoby
a techniku správneho cvičenia.
Text a fotografia: Nemade workout
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V KAZANI SME MALI SVOJHO ZÁSTUPCU

V

ruskej Kazani sa konali XVI. FINA
Majstrovstvá sveta MASTERS
v plávaní, skokoch do vody, vodnom póle
a diaľkovom plávaní. Bazénové plavecké
súťaže prebiehali od 10. do 16. augusta
v Aquatics Palace, čo je jedna z najväčších
halových športových stavieb v Rusku, postavená na brehu rieky Kazanka. V slovenských farbách sa predstavilo 17 pretekárov z piatich klubov. Slovensko reprezentovali i plavci zo Žiliny z Plaveckého seniorského klubu PSK Žilina, medzi ktorými mala zastúpenie aj naša obec
prostredníctvom nášho občana Juraja
Jaroša. Pod výkon sa však podpísali zdravotné problémy. V jeho najsilnejšej disciplíne 50 m prsia dosiahol čas 40:37,
čo však stačilo len na 34. miesto. Na 200
metrov prsia sa umiestnil na dvadsiatom
mieste s časom 3 min. 25 sekúnd.

Čo je MASTERS plávanie ?
Organizované podujatia FINA, jednotlivými plaveckými federáciami a plaveckými nadšencami, ktorých vek presiahol
dvadsaťpäť rokov. Súťaží sa podľa pravidiel FINA, v kategóriách odstupňovaných
po piatich rokoch. Dosahované časy sú
bodované podľa algoritmu vzťahujúceho

sa na aktuálne platný plavecký svetový rekord v jednotlivej disciplíne. Toto umožní
porovnanie výkonu aktívneho vrcholového plavca s aktívnymi amatérmi v akomkoľvek veku.
Text a fotografie: Juraj Jaroš
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