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Šikovné ruky pani Mièicovej
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková

ÏALEJ SA DOÈÍTATE
Obecný úrad informuje

3

Školská jedáleň

5

Svätomartinský jarmok
Rozhovor s Mirom Jarošom

6
12

Rozhovor s Borisom Lettrichom 14

1

Teplièky nad Váhom

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Milí občania,
obdobie Vianoc je čas, kedy sa každý z nás môže aspoň na chvíľu zastaviť
a naplno precítiť blízkosť rodiny a priateľov. Zároveň máme príležitosť premýšľať o tom, kde tkvie skutočná hodnota sviatkov. V pokore a radostnom
očakávaní máme možnosť zamyslieť sa
nad tým, akú váhu má v našom živote
láska a dobré medziľudské vzťahy.
Od nepamäti nás Vianoce zbližujú – tešíme sa so svojimi najbližšími, utužujeme priateľstvá, vážime si
blízkosť ľudí, a to nielen tých najbližších. Prostredníctvom priateľských
i náhodných stretnutí máme možnosť prejaviť záujem a lásku, dať svojmu okoliu pocit dôležitosti a celkom

prirodzene, a často i neplánovane, môžeme týmto spôsobom aj pomáhať. Už
tradične máme počas adventných nedieľ v Tepličke nad Váhom príležitosť
na „obyčajné“ stretnutia s priateľmi pri
punči na námestí.
Z roka na rok sa tu stretáva stále viac
ľudí, ktorí si majú čo povedať. Zároveň
je to príležitosť prejaviť spolupatričnosť
a podporu obetavým ľuďom z Domova
pokoja Žofie Bosniakovej, pretože každý z nás vie, že im pomáha kúpou punču, klobásy, kapustnice, koláča, alebo
inej dobroty. Ženy z nášho zariadenia
pre seniorov na čele s neúnavnou Ľudkou Kadašiovou sa počas celého roka
v práci s láskou rozdávajú. Určite už aj
teraz majú plány, ako opäť zveľadia zariadenie domova alebo zorganizujú zaujímavý výlet pre seniorov, o ktorých sa
starajú. Dievčatá, zaslúžite si veľkú vďaku a obdiv!
Vianoce sú obdobím, kedy sa snažíme
obdarovať jeden druhého. Vieme sa tešiť aj z maličkostí, ale najviac radosti
máme z rozžiarených očiek na tvárach
najmenších. Verím, že rovnako zareagujú
naše deti po návrate do školy zo zimných
prázdnin. Bude ich čakať celkom nová jedáleň s kuchyňou, ktorá nahradí provizórne stravovanie, na ktoré boli doteraz
zvyknuté. Konečne nastal čas na zmenu, a myslím, že si to zaslúžia nielen deti,
ale aj personál kuchyne. Verím, že kolektív kuchárok bude pre našich najmenších
pripravovať len samé dobroty.

NAJBLIŽŠIE PRIPRAVOVANÉ AKCIE V OBCI
26.12.2016

Vianočný koncert

26.12.2016

Šachový turnaj

05.–06.01.2017

Basketbalový turnaj o pohár starostu obce

21.01.2017

Školský ples Základná škola Žofie Bosniakovej

04.02.2017

Benefičný ples

11.02.2017

Školský ples Základná škola s materskou školou

25.02.2017

Fašiangový sprievod

01.03.2017

Jarné prázdniny s ľudovou rozprávkou – CVČ

22.03.2017

Svetový deň vody
– Čistenie miestneho potoka Teplička – CVČ

07.04.2017
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Svetový deň zdravia
– Maratón v športových aktivitách v telocvični – CVČ

O tejto dôležitej investícií sa dozviete
viac aj v novinách, ktoré práve držíte v
rukách. Nie nadarmo sa však hovorí,
že je lepšie raz vidieť ako viackrát počuť, a preto Vás pozývam 28.12.2016
(streda) v čase od 14.00 hod. – 17.00
hod. na prehliadku novovybudovaných priestorov.
A to nie je všetko. Aj pre malých škôlkarov sme pripravili pekný vianočný
darček - po novom roku sa materská
škola rozrastie o novú, už siedmu, triedu. Nachádza sa v prenajatých priestoroch pošty, a hoci exteriér ešte nie je
dokončený, vo veľmi pekne zariadenej triede sa budú deti aj pani učiteľky určite príjemne cítiť. Nepochybne sa
všetci tešia, akurát neviem či majú väčšiu radosť deti alebo učiteľky.
V predstihu sme obdarovali aj členov
materského centra, ktorému sme odovzdali interiérové vybavenie. Materské centrum je vďaka novému zariadeniu viacúčelové a ešte atraktívnejšie
pre svojich návštevníkov.
Milí priatelia, verím, že vám prinášame príjemné čítanie na sviatočné
obdobie. Želám všetkým občanom
Tepličky nad Váhom a aj ich blízkym
príjemné prežitie vianočných sviatkov
a aby pokoj v duši, ktorý prinášajú,
zostal čo najdlhšie. Prežite v zdraví,
pokojný a úspešný rok 2017.
Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

Obec Teplička nad Váhom
v spolupráci s farským úradom

Vianočný
koncert
Vás pozývajú na

Účinkujúci:

Detský zbor Teplické sláviky
Zmiešaný zbor sv. Martina
Tomáš Bezdeda
Boris Lettrich (spevák kapely AYA)
Peter Miháľ

Farský kostol
sv. Martina

v Tepličke nad Váhom

26. 12. 2016
1400 hod.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
SADZOBNÍK DANÍ A POPLATKOV
Položka
Sadzba v EUR
Daň za psa
6,60 €
Daň z nehnuteľnosti – viď Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2014
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu FO
17,99 €
Overovanie podpisov
1,50 €
Overovanie listín
1,50 €
Poplatok za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte
5,00 €
Kopírovanie - čiernobiele
0,10 €
Traktor + vlečka
17,70 €
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
pre fyzickú osobu
Žiadosť o stavebné povolenie alebo
na zmeny dokončených stavieb
• na stavbu rodinného domu
• na stavby chát, rekreačných domov ak zastavaná
plocha nepresahuje 25 m2
• na stavby chát, rekreačných domov ak zastavaná
plocha presahuje 25 m2

za rok 2017
za 1 podpis
za 1 stranu
za 1 osobu
za 1 stranu A4
za každú začatú hodinu

40,00 €

50,00 €
25,00 €
50,00 €

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
pre fyzické osoby

30,00 €

Ohlásenie drobnej stavby pre fyzickú osobu
Prenájom Obecného domu

10,00 €
60,00 €
100,00 €

Prenájom Športklubu

Poznámka
za kalendárny rok

10,00 €
16,60 €

obyvateľom obce
obyvateľom iných obci
a PO a FO - podnikateľom
z dôvodu karu
za hodinu

OKRESNÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT V ŽILINE
INFORMUJE

T

reťou najčastejšou príčinou dopravných nehôd je nesprávny spôsob
jazdy. Za prvých 10 mesiacov tohto roku
bolo na Slovensku zapríčinených 473 dopravných nehôd práve nesprávnym spôsobom jazdy. Najviac ich bolo spôsobených
v Žilinskom kraji a to 102, čo predstavuje 21,6 % - ný podiel z celkového počtu.
Najviac dopravných nehôd bolo v katastri
obce Žilina, Teplička nad Váhom, Varín,
Krasňany, Belá, Terchová, Rajecké Teplice,

Strečno, Bytča, Kolárovice a Petrovice.
Okresný dopravný inšpektorát v Žiline
preto žiada všetkých účastníkov cestnej
premávky, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, správali sa voči sebe ohľaduplne a prispeli tak svojim správaním
k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti na našich cestách. Najmä vodiči motorových
vozidiel, dávajte prednosť chodcom, ktorí
už vstúpili na vozovku a prechádzajú cez
priechod pre chodcov.

Čo by sme mali vedieť...
• Správca dane poskytuje zníženie
dane o 50% z daňovej povinnosti na
stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb – držiteľov preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ŤZP
so sprievodcom, ktoré slúži na ich trvalé bývanie.
• Správca dane poskytuje oslobodenie od
dane za psa daňovníka, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažko
zdravotne postihnutej alebo preukazu
fyzickej osoby s ťažko zdravotne postihnutej so sprievodcom v zmysle § 9
Všeobecne záväzného nariadenia obce
číslo 2/2014 o miestnych daniach.
• Daňovník, ktorému v roku 2016
vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, je povinný do 31.1.2017 podať
daňové priznanie.
• Do 30 dní od prevzatia rozhodnutia za
daň z nehnuteľnosti, daň za psa a za komunálny odpad je daňovník/poplatník
povinný uhradiť daň/poplatok na číslo
účtu uvedenom na samotnom rozhodnutí alebo v hotovosti do pokladne.
• Do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti je poplatník povinný
oznámiť vznik povinnosti, napr. vývoz
komunálneho odpadu, predloženie
potvrdení na poskytnutie úľavy na poplatku za komunálny odpad.
• Do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej
povinnosti je poplatník povinný oznámiť zánik povinnosti.
• Upozorňujeme občanov, že potvrdenia na odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa predkladá každoročne a je potrebné priniesť do 31.3.2017. Po tejto
lehote nie je možné si úľavu uplatniť.

Obec TepliĐka nad Váhom

Vás pozýva na

KÚRENIE, DYMENIE

V

čísle 3/2015 Obecných novín sme
apelovali na občanov, aby nespaľovali odpady v domácich peciach,
kotloch alebo na ohniskách v záhradách. Na podnet nášho občana bolo na
tento problém upozornené aj v lokálnych periodikách.
Málokto z tých, čo odpad v domácnosti spaľuje, si uvedomuje, aké zdravotné
riziká týmto konaním spôsobuje nielen
sebe, ale aj svojim blízkym a susedom.
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 našich domácnostiach, v našej potrave, v našom tele.
Spaľovanie odpadov v domácich kotloch
a peciach je zakázané. V prípade podozrenia zo znečistenia ovzdušia je potrebné kontaktovať Slovenskú inšpekciu životného prostredia, prípadne Okresný úrad,
odbor starostlivosti o životné prostredie.
Ak by došlo k situácii, že ohrozuje naše
zdravie, je nutné sa obrátiť na Úrad verejného zdravotnícka Slovenskej republiky.

4. 2. 2017
Športklub
1900 hod.

Tešia sa na Vás

Vážení občania, chráňme si naše zdravie
a prírodu okolo nás.

KORA band music – hudobná skupina z Považia
Berco Balogh Karol Csino & Swing stars
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VI. ZASADNUTIE SEKCIE MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV RADY ZMOS V NAŠEJ OBCI

V

stredu 5. októbra 2016 sa na Obecnom úrade v Tepličke nad Váhom
konalo IV. zasadnutie Sekcie medzinárodných vzťahov Rady ZMOS. Sekcia
rokovala o týchto bodoch:
• zmena slovenskej delegácie vo Výbore regiónov
• nominácia
slovenskej
delegácie
v Kongrese v Štrasburgu
• nominácia CEMR WorldCouncilMember
• Rakúska návšteva na Slovensku
• informácia o zahraničných návštevách na Slovensku (Rusko, CEMR AwayDay)
• nominácia zo ZMOS pre všetky sekcie: využitie virtuálnej knižnice a Záverečná správa o realizácii národného
projektu: Budovanie kapacít na úrovni
miestnej územnej samosprávy
• informácia o ukončení Projektu V4EaP.
Súčasťou programu bola aj návšteva automobilového závodu KIA Motors Slovensko, ktorú zorganizoval pán starosta,
Ing. Viliam Mrázik.
O sekcii medzinárodných vzťahov Rady
ZMOS:
Sekcia medzinárodných vzťahov Rady
ZMOS sa aktívne podieľa na zahraničných aktivitách združenia a jeho spolupráce s miestnymi samosprávami v Eu-

rópe a vo svete. Prostredníctvom sekcie
sa zabezpečuje spolupráca so združeniami miest a obcí v zahraničí. Niektorí z jej
členov zastupujú ZMOS, ako aj miestnu
samosprávu na Slovensku v európskych
a medzinárodných inštitúciách a orgánoch – Rada európskych obcí a regiónov,
Výbor regiónov, Kongres miestnych a regionálnych samospráv.

Sekcia na svojich zasadnutiach prerokúva
aktivity ZMOS na európskej úrovni a jednou z aktivít je aj sledovanie európskej legislatívy prostredníctvom strešnej európskej organizácie, a to Rady európskych
obcí a regiónov – CEMR.

Dieťa je súčasťou tohto sveta skôr, než sa
narodí. Má právo byť počaté na základe túžby a lásky svojich rodičov. Stáva sa
pre nich najkrajším a najvzácnejším darom. Dieťa pre svoj život potrebuje lásku,
stabilitu a oporu. Potrebuje oboch rodičov, ktorí majú úžasnú možnosť vyformovať nový život v nádhernú ľudskú bytosť. V zdravej rodine je dieťa šťastné, teší

sa z maličkostí a tvoria sa v ňom kvalitné
ľudské vlastnosti. Chráňme ho, lebo je
nežné, nevinné, jednoduché a bezbranné.
Vážme si každé jedno dieťa a s radosťou
ho prijímajme, lebo ono bude zrkadlom
nás a nášho úsilia v budúcnosti.

Text: Ing. Viera Majerčíková
Foto: archív OÚ

PRIVÍTANIE DETÍ

P

osledná
septembrová
nedeľa
25.9.2016 patrila našim 50-tim najmenším občanom, ktorých sme s radosťou privítali do života našej obce.
Tváre hrdých otcov a mamičiek svedčili
o radosti zo svojich ratolestí. Naša obec
sa rozrastá a vytvára kvalitné podmienky
pre život každej rodiny. Dôkazom toho je
i štedrý darček v hodnote 100 eur, ktorý si rodičia prevzali z rúk pána starostu.
Komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva želá rodinám a tiež ich deťom
zdravie, rodinnú pohodu a radosť v každom okamihu spoločného života.
Text: Pavol Holeša
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Text: Ida Štefková
Foto: archív R.T.
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ŠKOLSKÁ JEDÁLEÒ

M

edzi dvomi budovami základných
škôl vyrástla moderná školská jedáleň s kuchyňou.
Budovy základných škôl boli postavené bez jedálne. Strava pre žiakov sa vydávala v malej miestnosti určenej ako výdajňa. Hotové jedlo sa dovážalo vo varných
kanviciach z materskej školy. Tento problém pretrvával už niekoľko rokov. Navyše výdajňa nespĺňala hygienické požiadavky a hrozilo jej zatvorenie. Bolo len otázkou času, kedy sa začne s výstavbou nielen
jedálne, ale aj s výstavbou kuchyne. Medzi
dvomi budovami základných škôl vyrástla
moderná školská jedáleň s kuchyňou. Na
mieste, ktoré bolo nezastavané a slúžilo ako
vnútorný dvor bez konkrétneho využitia.
Po náročnej príprave projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť
A.R.K. ateliér, povoleniach dotknutých
inštitúcií (hygiena, požiarnici, ...) a verejnom obstarávaní sa začala výstavba školskej jedálne a kuchyne v januári 2016. Od
začiatku sa k prácam pristupovalo veľmi
zodpovedne a citlivo, pretože v školách
prebiehalo vyučovanie. Tiež vchod do telocvične bol istý čas obmedzený. Na stavbe sa vyžadovala mimoriadna bezpečnosť pri pohybe mechanizmov, rovnako
aj pri dodávke rôznych materiálov. Postupne sa priestor medzi dvoma budovami škôl a spojovacou chodbou, ktorá
spája telocvičňu a Športklub začal zapĺňať betónovou platňou, kovovou konštrukciou, priečkami a budova zrazu začala nadobúdať finálny tvar. Na mnohých pracovných stretnutiach s inžiniermi, projektantmi a stavbármi vedenie
obce riešilo detaily napojenia inžinierskych sietí, vykurovania, vzduchotechniky, osvetlenia, obkladov, zariadenie kuchyne či jej samotnú prevádzku. Stavba
bola skolaudovaná 11. novembra 2016.
Dovoľte nám teraz predstaviť Vám túto
opäť jedinečnú stavbu. Architektúra vychádza z jednoduchosti, modernosti a účelnosti zároveň. Riešenie stavby
svojim pôdorysným stvárnením reagu-

je na pomerne zložito tvarovaný a organizovaný priestor nádvoria. Dominantnú
časť prístavby tvorí jedáleň, ktorej dispozične elipsovitá presklená fasáda akoby
spájala obe hlavné budovy škôl. Navyše,
presklenie fyzicky popiera hranicu medzi exteriérom a interiérom, vťahuje zeleň a priestor nádvoria do vnútra a opticky rozširuje priestor. Jedáleň, jej vnútorná časť je tak dobre vnímateľná aj z veľkého schodiskového foyer existujúcej školy.
Oblá časť fasády uzatvára aj priestor kuchyne a voči zvyšným obslužno-skladovým častiam je vyššia.
Centrálna školská jedáleň bude poskytovať stravu pre obe základné školy s varením a rozvozom stravy aj do materských
škôl, pričom celková kapacita stravníkov môže bez problémov dosiahnuť 300
a viac obedov. Inventár jedálne tvorí 31 ks
stolov, 124 ks stoličiek a 14 ks prepravných vozíkov slúžiacich na stohovanie jedálenských stoličiek.
Jedáleň je riešená bezbariérovo a je prístupná novým vstupom zo spojovacej
chodby medzi oboma školami a vchodom priamo z nádvoria, spevnenej plochy pred presklenou fasádou jedálne.
Druhou podstatnou časťou stavby je kuchyňa so zázemím, ktorá je navrhnutá
podľa najnovších technologických, prevádzkových, hygienických a ekologických kritérií. Obsahuje centrálnu kuchyňu s prípravou pre výdaj nad 400 jedál/
deň, umyváreň riadov, sklady, chladničky a mrazničky, varné sporáky, elektrické
rúry, nádoby, pracovné stoly, malú kanceláriu pre príjem tovaru, sociálne zázemie pre kuchárov a upratovačku, ďalej expedičnú miestnosť pre vývoz stravy so skladom prepravných termoportov.
K novinke patrí čipový systém vydávania
stravy pre stravníkov, ktorý uľahčí prácu pri odhlasovaní a prihlasovaní stravníkov a hlavne umožní sledovať platby
načas. Každý rodič si môže prostredníctvom elektronickej komunikácie overiť či
jeho dieťa bolo alebo nebolo na obede.
Jedáleň s kuchyňou bude vykurovaná samostatnou plynovou kotolňou.

Pridanou hodnotou tejto stavby je rozšírenie zborovne, vytvorenie dvoch nových
učební a sociálne zázemie pre žiakov.
Hlavným dodávateľom stavby bola spoločnosť HASTRA. Na realizácii diela sa
podieľali aj ďalší dodávatelia technológií
a zariadení. Celkové náklady predstavujú sumu 1 109 320 EUR. Finančné zdroje krytia tejto stavby predstavujú vlastné
a úverové. Pred realizáciou stavby sa počítalo s tým, že časť stavby bude financovaná z eurofondov. Nakoľko nebola aktuálne vyhlásená výzva, nebolo možné
uchádzať sa o verejné zdroje, preto obecné zastupiteľstvo schválilo dofinancovanie školskej jedálne s kuchyňou úverovými zdrojmi.
Poslednou finalizáciou celého projektu sú terénne úpravy okolia, ktoré práve
prebiehajú.
Medzi vianočnými sviatkami pripravujeme „Deň otvorených dverí“. Budova bude prístupná širokej verejnosti dňa
28.12.2016 (streda) v čase od 14.00 hod.
– 17.00 hod.
Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: archív OcÚ

VANDALIZMUS
V NAŠEJ OBCI

V

o viacerých častiach obce dochádza k poškodzovaniu cudzej veci a situácia so sprejermi sa nezlepšuje, ale sa permanentne zhoršuje. V priebehu roka vandali postriekali betónové oplotenia, autobusové
zástavky či zvislé dopravné značenia.
Prečo ničia cudzí majetok a verejné
priestranstvá? Veríme, že našim občanom sa takáto prezentácia obce nepáči. Keďže sa zatiaľ nepodarila zistiť
totožnosť páchateľa (páchateľov), žiadame občanov, ak by vedeli pomôcť
v tejto veci, nech kontaktujú pracovníkov Obecného úradu v Tepličke
nad Váhom alebo políciu.
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SVÄTOMARTINSKÝ JARMOK 12. NOVEMBRA 2016

NAŠI JUBILANTI

J

R

aňajší nepríjemný dážď, chlad, silný vietor neveštili nič dobré. Jarmočníci pomaly obsadzovali registrované miesta, na ktorých začali stavať svoje
stany. Postupne sa pripájali na elektrinu
a sladká medovina, varené víno sa mohli
hriať. Čoskoro začali rozvoniavať pečené klobásy, hurky, kolená, kapusta i kebab. Vôňa mäsa, údených výrobkov, príjemne šteklila a miešala sa s vôňou vareného vína i medoviny. Konečne to už
malo tú pravú jarmočnú atmosféru. Jarmok sa mohol začať. A ako inak – príhovorom starostu obce Viliama Mrázika
a pána farára Pavla Špitu. Počasie sa medzitým zmenilo, začal fúkať severný vietor, ktorý prefúkal stany trhovníkov (jarmočníkov), zúrivo sa obul aj do predávajúcich a návštevníkov, až mrazilo na celom tele. Pomohlo jediné, rýchlo si dať
niečo hrejivé... Teplo v tento deň rozdávala naša Folklórna skupina Straník a neskôr popoludní dychová hudba Holázňanka. Návštevníkov postupne pribúdalo a pri stánkoch s medovníčkami, vianočnými ozdobami, ručne vyrábanou
keramikou, bižutériou, košíkmi, drevenými vareškami a korýtkami, drôtenými
taniermi a miskami, sviečkami z včelie-

ho vosku, detskými čiapočkami a šálikmi a iným sortimentom nastal čulý ruch.
Čo nikto nečakal, náš Martinko hnal
o dvanástej svoje ovečky námestím.
Dámy v bielych papučkách mali slávnostné defilé.
Námestie bolo plné dospelých i detí. Srdečná vrava, úprimné objatia a stisky rúk
boli dôkazom pohody, ktorá tu vládla
v tomto mrazivom dni.
Hody na sv. Martina v Tepličke nad Váhom pokračovali aj nedeľňajšou svätou
omšou v kostole sv. Martina. Tradícia
hodov a jarmoku má už svoje miesto aj
v kalendári na budúci rok.
Text: Ing. Beáta Kasajová
Foto: Mgr. Zuzana Mráziková

ZBIERKA ŠATSTVA

D

ňa 4.-5.11.2016 sa v Športklube
uskutočnila zbierka šatstva, obuvi,
malých spotrebičov a hračiek. Zbierku organizovala Komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva pri Obecnom úrade
v Tepličke nad Váhom v spolupráci s OZ
Rovnosť Teplička. Aj vďaka vám sme nazberali úctyhodných 3500 kg. Hmotná
pomoc putuje do krízových centier pre
núdznych, ktorí sú zapojení do tohoto
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procesu zberu triedením, opravou spotrebičov, krajčírskymi úpravami a pod.
Chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste pomáhali pri organizácii, ale aj
všetkým, ktorí ste priniesli hmotnú pomoc. Vďaka patrí tiež pánovi zástupcovi
starostu a chlapom pri nakladaní zbierky.
Ešte raz VĎAKA!
Text: Pavol Holeša

eseň je naozaj krásna a v jednom zo
svojich mesiacov skrýva krásnu ľudskú
čnosť. Úctu. Aj u nás v našej obci je zvykom mesiac október venovať úcte k starším. Nielen úcte k šedinám, ale hlavne k skúsenostiam, umu ľudí, čo v našej
obci prežili plnohodnotný život a majú čo
odovzdať, majú a chcú sa podeliť s nami
- ich deťmi, vnúčatami a priateľmi. Jeseň
nie je len chladnejšie počasie a príprava
na zimu. Jeseň je plná farieb, dozrievania
plodov. Prichádza pomaly, pozvoľna a prináša do našich príbytkov pokoj a dni oddychu. Tak aj my, Kultúrna komisia v spolupráci s obecným úradom, sme tieto dni
využili na príjemné posedenie s jubilantmi. Prvé prebehlo 12.10.2016 so 60-tnikmi. Krátko pred 17-tou hodinou začali
vchádzať do sály ľudia s dobrou náladou
a pevným krokom. Po zapísaní sa do pamätnej knihy a odovzdaní malého darčeka z rúk pána starostu Viliama Mrázika sme prežili veľmi príjemné stretnutie.
Zábava sa niesla v dobrej, svižnej atmosfére, plnej humoru, priateľských rozhovorov a tanca.Druhé posedenie sa konalo
26.10.2016. Privítali sme na ňom jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili vek 70, 75,
80, 85, 90 rokov. Pevný stisk rúk a úsmev
na tvári nás presvedčil o dôležitosti týchto stretnutí. Často nepočujeme a možno
nechceme počuť dobre mienené rady našich rodičov a starých rodičov. Pritom na
tom tratíme len my, lebo iba blázon sa učí
na svojich chybách... Ruža, či malý darček,
nesplatí to, čo ste pre nás spravili. Ale verím, že to je príjemne gesto na znak úcty
k vám. Obe posedenia nám svojou hudbou spríjemňoval výborný muzikant Janko Oleš. Slávnostnú atmosféru dotvorili spevom a hrou na heligónku Terezka
Chrapčíková a Tobiáš Ľupták hrou na saxofón a prednesom básne. Chceli by sme
týmto interpretom poďakovať. Veľká vďaka patrí obecnému úradu, pánovi starostovi Viliamovi Mrázikovi a v neposlednom rade členom, Kultúrnej komisie, ktorá nehľadiac na čas a svoje starosti, vedela
vytvoriť takéto krásne akcie.
Text: Pavol Verčík
Foto: archív Kultúrnej komisie

Teplièky nad Váhom

PRÍHOVOR PÁNA FARÁRA MGR. PAVLA ŠPITU
Prázdne ruky
aliansky jezuita Silvano Fausti spomína starú vianočnú legendu:
V noci, keď sa narodil Ježiš, anjeli priniesli radostnú zvesť pastierom. Bol medzi nimi jeden veľmi chudobný pastier,
taký chudobný, že nemal nič. Keď sa
jeho priatelia rozhodli, že pôjdu k jaskyni a prinesú nejaké dary, pozvali aj jeho.
No on povedal: „Ja nemôžem ísť. Mám
prázdne ruky, čo môžem dať?“ No ostatní tak naliehali, až ho presvedčili. Prišli na miesto, kde bolo dieťa so svojou

T

matkou a s Jozefom. Mária mala v náručí chlapčeka a usmievala sa, keď videla
štedrosť, s akou im podávali syr, vlnu alebo ovocie. Zbadala pastiera, ktorý nemal
nič, a pokynula mu, aby prišiel bližšie.
Roztržito pristúpil. Aby si Mária uvoľnila ruky a mohla prijať dary od pastierov,
nežne vložila dieťatko do náručia pastiera, ktorý mal prázdne ruky.
Vo vianočných sviatkoch nám Boh ponúka ten najväčší a najvzácnejší dar – seba
samého vo svojom Synovi, ktorý prichádza medzi nás ako malé dieťa. Ak ho ch-

ROZPIS BOHOSLUŽIEB
22.12.2016
(štvrtok)
24.12.2016
(sobota)

DETSKÁ SV. OMŠA VIGÍLIE
NARODENIA PÁNA v Tepličke
POLNOČNÉ SV. OMŠE

25.12.2016
(nedeľa)

NARODENIE PÁNA

26.12.2016
(pondelok)

SV. ŠTEFAN, prvý mučeník

31.12.2016
(sobota)

1.1.2017
(nedeľa)
6.1.2017
(piatok)

ďakovná pobožnosť na konci roka
spojená so sv. omšou
adorácia s Eucharistickým
požehnaním o polnoci
do Nového roka
NOVÝ ROK - SLÁVNOSŤ
NARODENIA PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY
ZJAVENIE PÁNA – Troch kráľov

Mgr. Pavol Špita, farár

ÈO NOVÉHO V DOMOVE
POKOJA ŽOFIE
BOSNIAKOVEJ

15:30
–
17:30

SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ

ceme prijať, musíme mať aj my prázdne
ruky. Potrebujeme sa pustiť našich každodenných istôt, na ktoré sme sa upli,
a ktorých sa zubami-nechtami držíme,
potrebujeme pustiť z našich rúk mobily, tablety, počítače, diaľkové ovládače...,
potrebujeme mať prázdne ruky a s dôverou zobrať do náručia Božie Dieťa, ktoré
chce kráčať životom spolu s nami.
Požehnaný vianočný čas s Božím dieťaťom v náručí Vám želá a vyprosuje

v Tepličke n.Váhom

22:30
24:00
07:00
08:30
10:30
07:00
08:30
10:30

Zvlášť deti z celej
farnosti pozývame
na túto sv. omšu.
v Mojši
v Tepličke n.Váhom
v Tepličke n.Váhom
v Mojši
v Tepličke n.Váhom
v Tepličke n.Váhom
v Mojši
v Tepličke n.Váhom

16:00

v Tepličke n.Váhom

23:30

v Tepličke n.Váhom

07:00
08:30
10:30
07:00
08:30
10:30

v Tepličke n.Váhom
v Mojši
v Tepličke n.Váhom
v Tepličke n.Váhom
v Mojši
v Tepličke n.Váhom

16:00

NÁVŠTEVA KLAUNOV Z OZ ÈERVENÝ NOS

D

ňa 23.11.2016 sme mali v Domove
pokoja ŽB výbornú akciu. Medzi
našich klientov zavítali klauni Markéta
Dulavová a Roman Večerek z Občianskeho združenia Červený nos. Našim klientom priniesli úsmev a veľa dobrej nálady.
Ako sa všetci zabávali, vidíte na záberoch.
Budeme veľmi radi, ak budú v budúcom
roku pravidelnými návštevníkmi.

B

líži sa koniec a aj my v Domove pokoja Žofie Bosniakovej bilancujeme.
Sú to už štyri roky, čo sme sa nasťahovali do nášho ZPS za kaštieľom. Žijeme ako
jedna veľká rodina, rôčky nám pribúdajú, starneme na tele, ale duchom sme stále
mladí. Tešíme sa z každého dňa, z každej
návštevy, milého slova. Ach, ako málo stačí v starobe k šťastiu!
V tomto roku odišli štyria z nás na večnosť.
Traja muži a jedna žena. Ich miesto hneď
naplnili tri ženy a jeden muž. A tak je nás
v domove zas 21 (18 žien a 3 muži). 15 občanov chodí do denného stacionára – je to
taká škôlka pre starkých. Ráno ich deti privezú a večer si ich zoberú domov. Kolobeh
života a či rozprávka o troch grošoch?
Blížia sa Vianoce a naši starkí sa ich chystajú stráviť spoločne v Domove pokoja ŽB.
Ešte vlani boli takmer všetci v rodinách,
ostali len ležiaci klienti. Tohto roku chcú
všetci ostať doma, to znamená v Domove.
Myslite na nás pri Štedrej večeri i v modlitbách. Veď nie každý má to šťastie stráviť
starobu v rodinnom prostredí. A ak budete mať cestu okolo, zastavte sa na kus reči.
Pekné Vianoce a v tom nastávajúcom
roku veľa zdravia a Božieho požehnania.
Text: Ľudmila Kadašiová
Foto: archív DPŽB

Text: Ľudmila Kadašiová
Foto: archív DPŽB
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

„D

eti sú najvzácnejším pokladom, aký môže spoločenstvo
vytvoriť, pretože v nich je prísľub a záruka budúcnosti.“ – citované z ŠkVP –
Putovanie s Vodníkom
Školský rok 2016/2017 začal jednou veľkou zmenou v oblasti výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Všetky materské školy budú vo svojej práci postupovať podľa nového programového dokumentu – Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Je to vzdelávací program, ktorý po 8 rokoch nahrádza svojho predchodcu a odstraňuje jeho
slabé miesta a koncepčné trhliny, ktoré sa
za 8 rokov odhalili a sťažovali prácu učiteliek. Nový program je postavený na novej štruktúre obsahu vzdelávania, systematizuje ho a podnecuje k prehľadnejšej
práci pri plánovaní, realizácii aj vyhodnocovaní pedagogického úsilia učiteliek. Na
základe spomínaného štátneho vzdelávacieho programu sme vypracovali v období júl-august 2016 nový Školský vzdelávací program s názvom „Putovanie s Vodníkom“, (ďalej len ŠkVP). Tento program je
rozdelený do 7 oblastí: 1. Jazyk a komunikácia, 2. Matematika a práca s informáciami, 3. Človek a príroda, 4. Človek a spoločnosť, 5. Človek a svet práce, 6. Umenie
a kultúra a 7. Zdravie a pohyb. Prostredníctvom týchto oblastí budeme rozvíjať
u detí komunikačné, matematické, vedecké, digitálne, sociálne, profesionálne, občianske a pracovné kompetencie. Ďalej vedieť sa učiť a riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť. Náš nový ŠkVP je dostupný k nahliadnutiu vo vstupnej hale našej
materskej školy. Taktiež ako i po ostatné
roky budeme spolupracovať so ZŠ s MŠ
Teplička nad Váhom, ZŠ Ž. Bosniakovej,
Centrom voľného času, Domovom pokoja
Ž. Bosniakovej, Materským centrom
Rybička, Obcou Teplička nad Váhom.
Od 1. septembra 2016 začalo našu materskú školu navštevovať 132 detí, ktoré

sú umiestnené v 6 triedach Elokovaného
pracoviska ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom.
Vzhľadom na to, že kapacita materskej
školy je stále nedostačujúca, zriaďovateľ
zvolil náhradné riešenie formou prestavby priestorov nad miestnou poštou, kde
by malo vzniknúť ďalšie pracovisko s kapacitou 19 detí.
Od začiatku nového školského roku sme
zrealizovali okrem výchovno-vzdelávacej
činnosti aj niekoľko milých aktivít a akcií. Dňa 29. septembra 2016 sme zorganizovali v priestoroch jedálne MŠ pre rodičov a deti Medzinárodný deň mlieka na
školách, kde si deti samy pre svojich rodičov pripravili občerstvenie z mliečnych
výrobkov. Zážitkovým učením sa dozvedeli veľa o zdravej výžive. Mesiac október
sa nesie v znamení úcty voči našim starším občanom, a preto deti z III. A navštívili týchto spoluobčanov v Domove pokoja Ž. Bosniakovej z príležitosti
Dňa srdca, ktoré samy zhotovili ako symbol lásky, dobra a spolupatričnosti. Deti
z III. C triedy obdarili deduškov a babičky krásnym kultúrnym programom,
plným básničiek a pesničiek. Medzinárodný deň stromovsme oslavovali rôznymi aktivitami zameranými na environmentálne cítenie. Dňa 25. októbra 2016
sa deti tešili zo Šarkaniády. Počasie nám
prialo, a tak deti mali radosť z lietajúcich

šarkanov a drakov. Mesiac október sme
zakončili tvorivými dielňami jesene s názvom Jeseň pani bohatá, kde si mohli rodičia s deťmi vychutnať pohodu pri vytváraní rôznych výrobkov z ovocia, zeleniny a plodov jesene. Výstava prác je dostupná vo vstupnej hale materskej školy.
Na mesiac november sme tiež pripravili rôzne akcie, ako napríklad Divadlo –
Huncúti zamerané na slušné správanie
nielen detí, ale aj dospelých a vzájomné
spolunažívanie viacerých vekových generácií. Ďalej pripravujeme aktivity k: Svetový deň dobrosrdečnosti, Medzinárodný deň
tolerancie, Svetový deň detí, Svetový deň
pozdravov. Deti predškolských tried sa zúčastnili slávnostnej imatrikulácie svojich
kamarátov z 1. ročníka ZŠ s MŠ Teplička
nad Váhom.
V decembri sme sa tešili z návštevy sv. Mikuláša a jeho kamarátov Anjelika a Čerta
a ich veselý program. Pre rodičov a deti
pripravujeme taktiež Vianočné tvorivé
dielne spojené s burzou, Vianočné besiedky na jednotlivých triedach a s deťmi sa
budeme pomaly pripravovať na Vianočné
sviatky plné pokoja a radosti.
S pozdravom pedagogický kolektív materskej školy.
Text: pedagogický kolektív MŠ
Foto: archív ZŠsMŠ

ÚSPECH, KTORÝ POTEŠÍ

C

entrum voľného času pri Spojenej
škole Kráľovnej pokoja organizovalo 26.10.2016 3. ročník súťaže jednotlivcov v riešení SUDOKU. Do súťaže sa zapojilo 22 žiakov z 8 škôl okresu Žilina. Každý
žiak mal za 60 minút vyriešiť 5 zadaní rôznej náročnosti (dve ľahké, dve stredne ťažké a jednu ťažkú sudoku). Za každú ľahkú
sudoku mohol súťažiaci získať 10 bodov,
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za stredne ťažkú 20 bodov a za ťažkú
30 bodov. V prípade rovnosti bodov rozhodoval čas riešenia súťažiacich. Našu
školu reprezentovali Petra Bielečková
(VII.A), Lívia Drbulová (IX.A) a Marek
Skupeň (IX.A), pričom Petra Bielečková
obsadila pekné 3.miesto. Našim žiakom
za reprezentáciu ďakujeme a prajeme ešte
veľa matematických úspechov.

Text a foto: Mgr. Monika Malíková
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ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

„Z

dravie je predpokladom kvalitného života“

V rámci projektu ,,Zdravý životný štýl“ sa
žiaci našej školy dňa 18.10.2016 zapojili
do celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity ,,Hovorme o jedle“, ktorú už druhý
rok organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum
rozvoja znalostí o potravinách, n.o.
Naša škola si z množstva ponúkaných tém vybrala tému ,,Jablká a orechy
z nášho sadu“.
Žiaci si v duchu tejto témy pripravili množstvo aktivít, napríklad ročníky
1. – 4. vyhlásili súťaž o najkrajšie jabĺčko,
ktoré si doniesli z vlastnej záhrady, súťaž
o najkrajšie maľované jabĺčko a ochutnávku rôznych odrôd jabĺk. Žiaci druhého stupňa pozbierali úrodu v školskom
sade a nazbierané jabĺčka sušili v sušičke
ovocia, odšťavovali, pripravovali ovocné
šaláty, na ktorých si potom príjemne zamaškrtili. Šiestaci si overili aj svoje zruč-

nosti a schopnosti pri súťaži o najdlhšiu
jablkovú šupku, zábavu zakončili prípravou pekného a zároveň poučného pútača k téme ,,Jablká a orechy z nášho sadu“.
Dňa 30. septembra 2016 sa žiaci 6. a 8.
ročníka pod vedením Ing. Smidovej
a Mgr. Kiššovej zúčastnili v žilinskom
nákupnom centre Aupark FESTIVALU
VEDY Európska noc výskumníkov. Ide
o projekt zameraný na podporu výskumu, vývoja a inovácií, ktorého cieľom je
priblížiť verejnosti výskumníkov ako obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním.
Festival u žiakov vyvolal veľmi pozitívny
ohlas, najmä vedecké stánky – Poskytovanie prvej pomoci – Slovenský Červený
kríž, Bezdrôtový prenos energie, Zábavná mikroskopia, Veda hrou, RoboRAVE
– súťaž autonómnych robotov, Roboti
a virtuálna realita, Plasma je COOL, Oko
dravca, Pokusy pre všetkých, Virtuálne
TV štúdio a množstvo ďalších.
V stredu 19. októbra 2016 sme so žiakmi 5. a 6. ročníka navštívili malebné stre-

doslovenské banské mestečko Kremnica, kde sa žiaci oboznámili s históriou
výroby mincí a ťažbou drahých kovov.
Po vyčerpávajúcej prednáške, prehliadke kremnickej mincovne a adrenalínovom výstupe na hradnú vežu Mestského hradu v Kremnici sme mali možnosť
obdivovať výbornú akustiku a krásy dominantného gotického kostola sv. Kataríny. Exkurziu sme zakončili prehliadkou
krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom spojenou
s projekciou programu ,,Na Mesiac a ešte
ďalej“. Domov sme dorazili síce unavení,
ale zato plní dojmov a zážitkov.
Text a foto: Mgr. Janka Kiššová

IMATRIKULÁCIE PRVÁÈIKOV

D

ňa 11. 11. 2016 sme očakávali Martina na bielom koni, ale dočkali sme
sa ešte významnejšej udalosti - Imatrikulácie našich prváčikov. Prváci ukázali svojim spolužiakom, rodičom a pani učiteľkám, čo všetko sa už od septembra naučili.
Všetci prváci zodpovedali na pár zvedavých otázok moderátorov. Po zložení „sľubu prváka“ ich pani riaditeľka Mgr. Štefanie
Marfiaková pasovala za právoplatných
žiakov Základnej školy s materskou školou Teplička nad Váhom a súčasne dostali
imatrikulačný list a sladkú odmenu od rodičov. Program imatrikulácie spestrilo ta-

nečné, spevácke a recitačné vystúpenie detí
materskej školy a žiakov vyšších ročníkov.
Imatrikulácie si užili nielen tohtoroční
prváci, ale aj ostatné triedy, celý učiteľský
zbor, rodičia a hostia z materskej školy. Želáme prvákom, aby sa ich túžby splnili, aby
sa v škole cítili dobre, aby okrem vedomostí zažili i kopec radosti z objavovania, ale
i spokojnosti z dobrej práce. Želáme im
veľa úspechov, dobré a milé pani učiteľky
ale aj veľa skvelých kamarátov.
Text. Ing. Jana Smidová
Foto: Ing. Katarína Kyseľová

STRETNUTIE PLNÉ RADOSTI

O

któber je mesiac úcty k starším,
a tak ako i minulé roky, i tento rok
si žiaci ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom pripravili 27. 10. 2016 krátke vystúpenie pre
svojich spoluobčanov v miestnom Domove pokoja. Radosť a úsmev na ich tvárach
vyčarili žiaci pásmom básničiek a spevom. Práve spev, ku ktorému sa vrelo pridalo i obecenstvo, sa stal povestným mostíkom, ktorý prepojil dve generácie. Generáciu plnú životných skúseností a rád a tú,
do ktorých vkladáme svoje nádeje. Práve takéto spoločné chvíle sú zdrojom úcty
k starobe, a to nielen v mesiaci október.

Text: Mgr. Jana Sedlická, Foto: archív Domova pokoja Žofie Bosniakovej
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŽOFIE BOSNIAKOVEJ
POÏAKOVANIE
Milí priatelia,
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, súčasným aj bývalým žiakom, rodičom aj zamestnancom a všetkým, ktorí sa podieľali
na peknom priebehu osláv za ich pomoc.
Text: vedenie ZŠ Žofie Bosniakovej
Foto: www.zszofiebosniakovej.sk

AKO A PREÈO SI UMÝVAŤ RUKY

Š

KD 2 navštívila MUDr. Elena Nováková s pripraveným programom
„Ako a prečo si umývať ruky“. Deťom
vysvetlila dôležitosť umývania rúk a následne si žiaci overovali, ako túto každodennú činnosť ovládajú. Ich úlohou
bolo umyť si ruky pripravenou tekutinou a to takým spôsobom, ako sú zvyknuté. Potom ruky vložili pod UV lampu. Dobre umyté časti rúk, svetielkovali modrou farbou. Nedostatočne umyté
časti rúk nesvetielkovali. Deti táto skúsenosť veľmi zaujala a pani lekárke kládli
množstvo otázok. Na záver si všetci precvičili správne a dôkladné umývanie rúk.
Návštevu pani lekárky zhodnotili deti
nasledovne:

„Bolo to zaujímavé, najmä lampa. Dostali
sme tetovačky. Bolo veľa otázok, pani doktorka ani nestíhala odpovedať. Bolo super zase ju vidieť – prvýkrát som ju stretla
v prvej triede – teraz som v 4. triede.“
Emka Kasáková
„Mne sa páčilo, ako sme si umývali ruky a dostali sme tetovačky.“
Paulínka Dikošová
„Páčilo sa mi, keď nám dala pani doktorka mydlo, ktorým sme si potom umyli ruky a dali sme ich do takého stroja, v ktorom svietilo modré svetlo na časť
rúk, ktorá bola čistá. A páčilo sa mi aj
to, že sme dostali tetovačky rôznych baci-

lov. Nepáčilo sa mi, že to bolo tak krátke
a že to niektoré deti zbytočne zdržiavali.“
Natálka Horváthová
„Páčilo sa mi, že sme spolu s pani doktorkou boli na obede. Páčilo sa mi, že sme
si umývali ruky a potom sme ich dali do
lampy. Bolo zaujímavé, keď sme sa fotili.“
Eliška Mráziková
Pani lekárka sľúbila deťom, že na koniec
školského roku znova príde, aby zistila, či
to, čo sa naučili, nezabudli. Už teraz sa tešíme na jej návštevu.

Text: Bc.CvetkaMuzek

EURÓPSKY DEÒ JAZYKOV

O

d roku 2001 sa každoročne 26.
septembra oslavuje Európsky deň
jazykov. Pri tejto príležitosti sa v Európe konajú mnohé podujatia a sú organizované rôzne aktivity. Ich cieľom
je osláviť jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť jazykové vzdelávanie.
Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:
1. Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a diverzifikácie škály študovaných jazykov s cieľom prispieť k

rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia;
2. Podpora bohatej jazykovej a kultúrnej
rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať;
3. Podpora celoživotného jazykového
vzdelávania v školách i mimo škôl, či
už na študijné účely, pre odborné potreby, za účelom mobility alebo pre zábavu a vzájomnú výmenu poznatkov
a skúseností.
Aj v našej škole sme si v pondelok 26.

KEDYSI SA PASOVALI RYTIERI...
...a my sme dňa 5. septembra 2016, pasovali našich statočných prváčikov.
Žiaci museli splniť úlohy, pri ktorých
preukázali svoje zručnosti, odvahu a vedomosti.
Na záver, zastupujúci riaditeľ školy,
Mgr. René Gabčo v úlohe rytiera, slávnostne pasoval všetkých prváčikov, kto-
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septembra 2016 pripomenuli, že dorozumievanie sa, či už našou materskou rečou alebo cudzími jazykmi, má v živote
človeka dôležitú úlohu. Vyučujúci Mgr.
Radoslav Rafaj, Ing. Eva Chmurčiaková a Mgr. Lenka Gottvaldová pripravili žiakom prvého a druhého stupňa rôzne zábavné aktivity zo slovenského, anglického a nemeckého jazyka. Všetci spolu
strávili príjemné jazykové chvíle.
Text: Mgr. Lenka Gottvaldová

PRÍRODOVEDNÝ POLDEÒ

rí si za výborne odvedenú prácu, zaslúžili naozajstnú zlatú medailu.

V

piatok 30. septembra 2016 žiaci
1. stupňa absolvovali Prírodovedný poldeň zameraný na pohybové aktiText: M. Lalinská vity v prírode, na využitie teoretických
poznatkov z prvouky a prírodovedy
v bežnom živote a pozorovanie prírodných javov. K prežitiu príjemného dňa
Text: Harzeková, Maťková >> nám pomohlo aj pekné počasie.
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MIMOŠKOLSKÁ ÈINNOSŤ
TEPLIÈIANSKÍ LUKOSTRELCI OPÄŤ ÚSPEŠNÍ

22.

októbra.2016 sa uskutočnilo finálové kolo Slovenského
pohára v 3D, ktorý pozostával zo 14 kôl
organizovaných po celom Slovensku.
Aby bolo pretekár klasifikovaný, musel
sa zúčastniť najmenej 8 pretekov počas
celej sezóny.
Mládež z našej obce sa opäť umiestnila
na vedúcich priečkach.
V kategórii TRRB – kadeti obsadil Tomáš
Olbert konečné výborné 2. miesto, Tobiáš Ľupták skončil s bronzovou medailou
a Šimon Strelčík sa umiestnil na 4. mieste.
V kategórii TRRB – deti skončil Filip
Mintál štvrtý.
V jeseni - 24. a 25.10.2016 priniesol našim mladým lukostrelcom tiež zopár medailí. Zúčastnili sa Majstrovstiev Slovenska v 3D lukostreľbe a zároveň Me-

VÝLET DETÍ Z CVÈ

M

alebné mestečko Zwardoň bolo
miestom stretnutia detí ZSP Krzyżowice a Tepličky nad Váhom. 30. septembra 2016 nás horská obec uvítala
krásnym jesenným počasím.
Vrchol hory v okolí penziónu „Na
Beskidku“ sme zvládli a stretnutie pokračovalo súťažiami v športových disciplínach: hod na cieľ, hod do diaľky, beh
na 60 m. Deti sa snažili zvládnuť všetky
disciplíny, čo najlepšie. Po zostupe z vrcholu nás čakal chutný obed „U Jury.“
Chlapci sa dočkali priateľského zápasu vo futbale, ktorý skončil víťazstvom
chlapcov z Tepličky nad Váhom. Všetky
výkony v atletických disciplínach boli
ocenené. Deti podľa poradia si mohli
vybrať z množstva darčekov, ktoré
sponzorovala Asociácia aktívnych žien
Krzyżowic.
Deň sa blížil k večeru, nastala opäť chvíľa rozlúčky s priateľmi, a už všetci sa tešíme na jarné stretnutie v Tepličke nad
Váhom.
Text: Mgr. Anna Bolčeková

dzinárodných majstrovstiev Slovenska
v 3D vo Varíne.
Po minuloročnom absolútnom víťazstve
v kategórii TRRB – deti, Zuzky Gulášovej a Tomáša Olberta, sa na tohtoročnom preteku nestratil ich nasledovník,
Filipko Mintál, ktorý sa stal vicemajstrom Slovenska v 3D a v medzinárodnom hodnotení skončil na 4. mieste.
Zuzka a Tomáš sú už kadeti a táto skupina
je náročnejšia, nakoľko sa strieľa z väčšej
vzdialenosti. Ale obaja nesklamali.
Zuzka Gulášová sa stala vicemajsterkou
Slovenska v 3D a v medzinárodnom hodnotení skončila taktiež druhá.
Tomáš Olbert skončil o 7 bodov na
3. mieste na Majstrovstvách Slovenska
v 3D a v medzinárodnom hodnotení
skončil taktiež na 3. mieste.

Nestratili sa však ani ostatní naši strelci.
Tobiáš Ľupták skončil na 5. mieste,
keď na štvrtého stratil jediný bod. Julka
Tichá skončila 6. a Šimon Strelčík na
7. mieste.
Text: Erika Olbertová
Foto: Ján Mintál

MATERSKÉ CENTRUM RYBIÈKA

M

aterské centrum Rybička, po
krátkej letnej prestávke, opäť
otvorilo svoje brány pre naše najmenšie
ale najmilšie ratolesti.
So svojím staro-novým tímom šikovných
dievčat opäť ponúka rôzne aktivity. Celý
týždeň je venovaný určenému tematickému okruhu, vďaka ktorému sa detičky učia nové poznatky.
Skúsili si ako sa kreslí rôzna zelenina na
krúžku Z rozprávky do rozprávky a aká
je dôležitá pre zdravie počas Tancuj, tancuj vykrúcaj, či počas krúžku Fit rybičky. Ako sa vyrába mrkvovo- jabĺčkový
šalát v Montessori herni.
Ovoňali čaro magickej jesene výrobou
listnatých ježkov, či vďaka roztopašnej
Šarkaniáde.
Spoznali rozprávkové postavičky a ich
rôznorodé farebné oblečenie.
V Rybičke začal fungovať Deň pre mamičky, počas ktorého si naše najdrahšie
vychutnali profesionálnu masáž, či potrebnú pedikúru.
Kreatívne dievčatá učia detičky rôzne tanečné kreácie, pohybové aktivity, či použí-

vanie prstíkov pri výrobe rôznych výrobkov.
V poobednajších časoch v centre prebiehajú krúžky pre väčšie deti a to v stredu v čase
od 16.tej Malý objaviteľ, kde svet spoznávajú prostredníctvom rôznych pokusov.
Vo štvrtok, od 16.tej, je to Miniškôlka,
kde majú rodičia možnosť stráženia dieťaťa na dve hodinky, počas ktorých si môžu
vybaviť neodkladné povinnosti a v piatok krúžok Zdravé nôžky, kde sa deti učia
hravou formou správnemu držaniu tela
a stimuláciou reflexných bodov relaxácii
a predchádzaniu plochej nohy.
V súčasnosti v Rybičke dievčatá s rodičmi a detičkami pracujú na výrobe Vianočných talizmanov, ktoré bude možné
si zakúpiť v stánku počas príchodu svätého Mikuláša a tým prispieť malou finančnou pomocou pre potreby Rybičky.
Veríme, že táto investícia bude najlepšou
investíciou do budúcnosti, veď nie nadarmo sa hovorí, že: „Deti sú naša budúcnosť.“
Preto patrí obrovské ďakujem všetkým
dievčatám, ktoré v Rybičke aktívne vyvíjajú svoju snahu.
Text: Mgr. Barbora Hreusová

ské školy – do 5 rokov, B1. Základné školy – 6-10 rokov a B2. Základné školy – 11
– 15 rokov s rôznou technikou kreslenia.
Súťažiaci obdržali diplom a vecné odmeny. Poslaním súťaže bolo priblížiť vý-

tvarnú tvorbu verejnosti, podporiť rozvoj a uchovávanie vianočného zvykoslovia a estetických hodnôt u všetkých generácií. Do uzávierky Obecných novín ešte
neboli výsledky súťaže zverejnené.

VIANOÈNÁ POH¼ADNICA

C

entrum voľného času vyhlásilo
9. ročník výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Do súťaže sa mohli zapojiť do 14. decembra 2016 detskí autori vo
veku od 5 rokov, v kategóriách A. Mater-
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ROZHOVOR
MIRO JAROŠ

P

rvýkrát som ho počula spievať vonku, v Tepličke pred kostolom, niekedy cez letné prázdniny v polovici deväťdesiatych rokov. Boli to pesničky Darinky Rolincovej a chalan to dával celkom
slušne! Pomyslela som si vtedy: „Má tú
správnu dávku exhibicionizmu, mohol
by to niekam dotiahnuť!“ A obdivovala som tú odvahu, urobiť si z miestnych
pubertálnych deciek publikum a niekedy
znášať aj posmešky. Všetko má svoj čas.
Aj splnenie si svojho sna. On si za tým
svojim šiel. MIRO JAROŠ (38).
Tak ako to bolo s tebou a muzikou? Kto
si našiel koho?
Neviem čím to bolo, ale napriek tomu, že
ma naši k hudbe neviedli, si ma akosi našla sama. Pamätám si na škôlku. Najradšej som mal tie aktivity, pri ktorých nám
púšťali pesničky na gramofóne, prípadne
keď sme sa chystali ráno do škôlky. Obliekol som sa sám a utekal som si sadnúť k stolu. Raňajkoval som čo najdlhšie
len preto, lebo v kuchyni vždy hralo rádio a ja som pri ňom vyčkával, či nezahrajú niečo od Darinky Rolincovej. Tá sa
mi páčila najviac.

Áno, cez imitovanie Darinky Rolincovej som ťa spoznala. V tom období si
tvoril aj nejaké vlastné skladby?
Prvú pesničku som napísal, keď som
mal dvanásť rokov. Volala sa Stačí malý
úsmev a so sestrou sme ju nahrali na
magnetofón. Odvtedy som si písal vlastné pesničky a sníval som o tom, že raz
budem spevák. V tom období mali veľký
úspech skupiny, ktoré hrali tanečnú po-
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čítačovú hudbu. Nechal som sa tým prúdom zviesť a moje prvé hudobné pokusy boli v podobnom duchu. Založil som
skupinu ON THE WAY. Bola v nej moja
sestra Margita Jarošová, naša kamarátka
Katarína Kupčíková a hudbu dával dokopy Miroslav Valovič. Nahrali sme prvé tri
pesničky: Come And See, Thats The Way
Life Is a I Wanna Be Free. Niektoré sa dostali aj do žilinských hitparád, kde sme
niekoľkokrát vyhrali. Absolvovali sme aj
pár vystúpení. Prvé bolo v Žiline na plavárni. Bol to stres. Choreografiu sme nacvičovali na autobusovej zástavke, mal
som prefarbené vlasy na čierno a baby si
uviazali vrkoče. Bolo to šialené! Vystupovali sme aj v okolitých kluboch. Nahrávaciu zmluvu sme však nikdy nedostali. Pre
veľké vydavateľstvo sme neboli dostatočne dobrí. Asi po roku sme sa rozišli a neskôr som bol členom chlapčenskej skupiny R.A.Y.S. Zmluva s vydavateľstvom
opäť neprišla. Štvalo ma to, veľmi som
chcel spievať a zbieral som skúsenosti. Na všetky nahrávania som si zarobil
sám. Peniaze mi však nestačili na dobrého producenta, a tak som sa rozhodol, že
vycestujem a zarobím si v zahraničí.
Kedy si prvýkrát vycestoval zo Slovenska a kedy si to, naopak, v zahraničí
zabalil?
Prvýkrát som vycestoval, keď som mal sedemnásť. Šiel som do Londýna študovať
angličtinu. Neskôr, keď som mal dvadsaťdva rokov, som vycestoval do Izraela,
aby som si zarobil peniaze na hudobného
producenta. Do Izraela som sa zamiloval
a zostal som tam takmer štyri roky. Spolupracoval som tam s Gerrym Wlodawskym. Nahrávali sme rôzne demá, spevy do reklám, občas som si zahral niečo
vo filme. Bolo to najkrajšie obdobie môjho života. Pracoval som síce osem hodín
denne, ale každý deň som stíhal ešte večerné štúdium hebrejčiny, more alebo
návštevy u kamarátov. V roku 2004 mi
však začali chodiť správy do Izraela, že sa
chystá Superstar a mal by som to vyskúšať. Prihlásil som sa. Mal som už dvadsaťšesť rokov a videl som v tom svoju poslednú šancu. Priletel som deň pred kastingom v Žiline. Porote som zaspieval niečo
od Elvisa Presleyho a izraelskú pesničku
a postúpil som do semifinále. Skončil som
na šiestom mieste. Tuším som vypadol na
moje narodeniny. Krátko na to mi Lenka
Slaná povedala, že rátajú aj so mnou a mô-

žem vo vydavateľstve vydať album. Bolo to
skvelé. Splnil sa mi sen! Toto bol dôvod,
prečo som do Superstar šiel. Na tento moment som čakal od chvíle, čo som napísal prvú pesničku. Tuším som v tú noc ani
nespal. Album som sa vrátil nahrať do Izraela a vyšiel v októbri 2005 pod názvom
Exoterika. Do Vianoc sme zaň dostali platinovú platňu.
Keď dnes niekto počuje meno Miro Jaroš, vybaví sa mu Miro v žltej košeli s červeným motýlikom a modrými
nohavicami, s množstvom detí dookola. Ako je to však s tvojou tvorbou pre
„dospelých“?
Ako som už spomínal, prvý album mi vyšiel v roku 2005 pod názvom Exoterika.
V roku 2008 to bola Tlaková níž, o dva
roky neskôr, v roku 2010 Tráva musí rásť.
Potom nasledoval album Všetko najlepšie (2012) a album #5 (2014). Ten posledný, vianočný, sa bude dúfam páčiť nielen
dospelému poslucháčovi. Čo sa singlov
týka, tak tých vyšlo okolo dvadsaťšesť.
V roku 2009 som skúsil šťastie na Eurovízii so skladbou Malý hlas a v roku 2010
som sa s pesničkou Bez siedmeho neba,
v ktorej sme použili posunkovú reč, snažil dostať na Eurovíziu opäť. Napokon na
ňu slováci vyslali speváčku Kristínu a jej
Horehronie. V tom istom roku sa moja
pesnička Čierny dážď stala najhranejšou slovenskou pesničkou u nás. A čo
sa kompilácií týka, tak v roku 2005 vyšli: Kým vieš snívať – „Boro boro“, „Kým
vieš snívať“, „Teraz je ten správny čas“.
V tom istom roku vyšla v mojom podaní
na albume SuperVianoce skladba White
Christmas. V roku 2008 to bol Go Deejay
Dance Selection 2008 - 05. „Spadla z oblakov“ (Róbert Burian RadioEdit ‚08).
Asi v každej domácnosti s malými deťmi si momentálne veľmi populárny.
Ako si sa dostal k tvorbe pre deti? Kde
berieš na tie pesničky námety?
Prvú detskú pesničku Veselé zúbky
(2012) som napísal pre projekt, ktorý robila kamarátka a chcela ho predstaviť deťom hravou formou, cez pesničku. Keďže
som nemal ambície robiť hudbu pre deti,
nejak som jej úspechy nesledoval. A potom sa to začalo. Projekt sa uchytil, z pesničky sa stal hit a ozvalo sa mi knižné vydavateľstvo Ikar, že chcú vydať moje detské pesničky aj s knižnou podobou. Uhovorili ma a spravil som Čisté rúčky (2013)
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a Čarovné slovíčka (2014). Po nich nasledovali Na ceste (2014), Pri stole (2014)
a v roku 2015 Pesničkový neposlušník.
Úspech sa opakoval a začali sa ozývať
rodičia, že to na deti funguje, že si chcú
umývať rúčky, a že tento spôsob výchovy
zaberá. Koncom roku 2014 vyšiel album
Pesničky pre (ne)poslušné deti a v novembri 2015 celé DVD s videoklipmi k pesničkám pod názvom DVD pre (ne)poslušné deti. Pre detskú televíziu TV Ťuki sme
nakrútili sériu krátkych relácii s názvom
Pesničkový neposlušník..
Aké sú tvoje ďalšie aktivity, ktorým sa
venuješ?
Momentálne sa venujem vydavateľstvu
Galgan Music, ktoré som si pred dvomi rokmi otvoril. Píšem pesničky aj pre
Dominiku Mirgovú, ktorá ich vydáva
v mojom vydavateľstve. Fungujeme ako
taká rodinka. Často vystupujem s pesničkami pre deti a robíme koncerty aj pre
dospelé publikum.
Udržiavaš kontakty s „bývalými superstaristami“, s ktorými si súťažil?
S kolegami zo Superstar sa už nestretávame. Každý začal pracovať na svojich
projektoch a začali sme žiť svoje životy.
Ja som zostal v Bratislave, otvoril som si
hudobné vydavateľstvo a robím hudbu.
Niektorí ju už nerobia vôbec. S tými, ktorí ešte sú aktívni sa občas vídame na akciách. Sú to príjemné stretnutia. Ale naozaj len také náhodné.
Rok 2016 sa pomaly chýli ku koncu. Bol
u teba taký tvorivý ako tie predošlé?
Práve teraz prežívam také hotelové obdobie. Veľa hráme, križujeme Slovensko. Vyšiel druhý album pre deti Pesničky
pre (ne)poslušné deti 2, nakrúcame videoklipy a ešte som stihol dokončiť aj vianočný album Tešíme sa na Ježiška. Tento
rok sa zadarilo. Budúci budem viac oddychovať. Úplne najväčšiu radosť mám
však z nového videoklipu k piesni Cesta
do rozprávky. Je na albume Pesničky pre
(ne)poslušné deti 2. Pracovalo sa na ňom
tri mesiace. Je animovaný, rozprávkový.
Nič krajšie som v rámci domácej scény
nevidel. Keď som ho videl po prvýkrát,
dojalo ma to.
15. novembra 2016 vyšiel v tvojom vydavateľstve vianočný album Tešíme sa
na Ježiška. Na čo sa môžeme tešiť my?
Aké bolo jeho nahrávanie?
Vianočný album som pripravoval od leta.
Časť som napísal na Kréte, niekoľko pesničiek v hotelovej izbe v Prešove. Von-

ku boli tridsiatky a majiteľ hotela mi dal
na izbu vianočný stromček. Bolo to také
čudné celé, ale vedel som, že ak ho chcem nahrať, musím si naň vytvoriť podmienky, hoci je leto. Ráno som sa budil
s tým, že mi na izbe svieti stromček. Tiež
sa teším z toho, že som dostal povolenie
od dedičov po Petrovi Hapkovi a mohol som prerobiť motív Perinbaby. Vyšla
z toho pesnička Nech už nasneží. Schvaľovať to muselo 9 dedičov a bál som sa,
či ich presvedčím. Ďalšiu pesničku, Spievaj Aleluja, som nahral so Symfonickým
orchestrom Slovenského rozhlasu. Mal
som z toho zimomriavky. Nikdy predtým
som nič podobné nezažil. Keďže Vianoce sú sviatky rodiny, aj toto je rodinný album. Na cédečku sú pesničky pre deti aj
pre dospelých. Volali mi z PantaRhei, že
budem musieť podpisovať asi 580 kusov
nového albumu, pretože hneď po spustení predaja sa stal najpredávanejším. To
sme vôbec nečakali, a tak som rýchlo dával dolisovať ďalšie kusy. Tie, čo som mal
doma na sklade, som podpisoval do noci.
Toto je pre mňa naozaj silný rok. Tešíme
sa aj s mojim tímom, ale vieme zároveň,
že budúci rok môže byť zasa iný. Snažíme
sa byť pri zemi.

krát. Hlavne na konci roka. V januári potom chceme ísť na dovolenku niekam k moru. Nedá sa ísť v tomto tempe dlho, už teraz cítim, že začínam byť
unavený. Momentálne sme aj na turné
s Ťukim a tiež nacvičujeme nový vianočný program.

Čo ťa ešte do konca roka čaká? Máte
veľa koncertov?
Koncertujeme stále, každý týždeň aj tri-

Text: Mgr. Katarína Machynová,
(rod. Ďurčanová)
Foto: internet, archív Mira Jaroša

Ako tráviš adventné obdobie a kde budeš tráviť vianočné sviatky? Silvester
bude opäť pracovný?
Tento advent budem na cestách, ale na
Vianoce prídem domov. Mama mi už
hlásila, že varenie kapustnice čaká na
mňa, šalát asi tiež a zdobenie stromčeka
detto. Ja pri tom relaxujem. Mám to rád.
Na Silvestra som si nevzal žiadne vystúpenie, tak budem niekde na chate s kamarátmi. Tento rok to musí vyjsť. Minulý rok mi chýbal sneh, tak som si povedal, že keď nepríde ku mne on, nájdem
si ho sám.
Čo by si rád poprial našim čitateľom
v tomto predvianočnom období?
Všetkým doma v Tepličke prajem šťastné a veselé Vianoce! Hlavne pokoj v rodinách! Nie je nič krajšie než pocit, že
človek niekam patrí. Mať rodinu je super!
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BORIS LETTRICH

„T

isícdeväťstošesťdesiatštvrtník“
v najlepších rokoch a množstvom hudobných aktivít. Pochádza
z dolnokubínskej muzikantskej rodiny,
kde býval a pracoval. Odtiaľ vyše dvadsať
rokov najmenej dvakrát do týždňa dochádzal do Žiliny za svojimi muzikantskými aktivitami. Od roku 2011 býva
a tvorí v Tepličke nad Váhom. BORIS
LETTRICH (52).
Kedy si sa začal venovať muzike?
Hudbou som žil od detstva. Otec je muzikant, mamina spievala v Zbore oravských učiteľov a bola tiež učiteľkou hudobnej výchovy, takže ja už som mal odmalička tej hudby dosť. Už na základnej
škole som chodil po rôznych speváckych
súťažiach ruskej piesne. Potom som prestal, začal som robiť šport skoro vrcholový alebo skôr výkonnostný, behal som na
lyžiach. Až neskôr, keď som bol na gymnáziu, sme si založili s kamarátmi v Dolnom Kubíne prvú skupinu. Volala sa
Elektra. Robili sme si také vlastné pesničky. Tu som pochopil, že to nie je až taká
sranda. Keď to dnes počúvam, tak sa na
tom smejem. Je to veľmi smiešne. Našiel
som doma asi dve nahrávky, ale to radšej nikomu nepustím! Potom som šiel na
vysokú školu do Prešova, vyštudoval som
telocvik a občianskú náuku, som magister. Tam som s hudbou prestal. Potom
som šesť rokov učil na učilišti, na gympli,
na základke a v Základnej umeleckej škole v Kubíne.
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Spomínaš detské spevácke súťaže
ruskej piesne a zakladanie prvej kapely,
ale ja mám pocit, že si muzikantsky nezačínal v kapelách ako spevák, či?
Nie, ja som pôvodne basgitarista. Hrával
som aj na gitaru, klávesy, ale nič neviem
hrať poriadne. To tam napíš! (Smiech).
Potom sme s jednou kapelkou chodili
hrávať svadby a zábavy. Tiež to bolo ešte
v Dolnom Kubíne. Volali sme sa Spektrum. Toto obdobie bola pre mňa vysoká škola hudobná, lebo tie zábavy, to
bol predsa len veľmi široký záber žánrov
a všetkého. Tu som len spieval a v tomto čase ma objavil Mário (Mário Maryša
Tománek, kapelník skupiny AYA, pozn.
red.). Hľadal vtedy speváka do svojej
skupiny TOMI, bol dokonca vyhlásený
konkurz. Náš, už teraz nebohý bubeník,
Vladko Pavlo, mu vtedy hovorí: „Čo ty
tu zháňaš speváka, veď u nás v Kubíne je
taký šikovný jeden, dokonca môj dobrý kamarát!“ Tak Mário prišiel na jednu tanečnú zábavu, a keď ma tam počuli, tak ma Mário slávnostne pozval na
konkurz do Žiliny, Višňového, do hasičskej zbrojnice. Tam sme mali vtedy skúšobňu. Dostal som vtedy obličkový záchvat. Ak to niekto zažil tak vie, že pre
chlapa je už aj nádcha smrteľná choroba. No a potom som bol mesiac v nemocnici a tam mi Mário zatelefonoval,
že som vyhral konkurz. Takže, odvtedy
som bol v skupine a približne rok na to
Mário vymyslel názov AYA. Na basu hral
v tom čase Tibor Nekoranec, na bicie
už spomínaný nebohý Vladko Pavlov,
Mário hral na gitaru a ja som spieval. Snažili sme sa urobiť nejaké rádiové pesničky. Vznikli Baby kakaové (singel, 1993)
a ďalšie dve skladby. Toto bola moja prvá
skúsenosť s nahrávaním v štúdiu. V rokoch 2002-2008 som viedol detský spevácky zbor Babucha v Dolnom Kubíne.
Skladal som detské pesničky, nahrávali
sme, robili sme koncerty, bolo to pekné
obdobie. Spievali tam deti zo Základnej
umeleckej školy Ivana Ballu v Dolnom
Kubíne, kde som v tom čase učil. Kedysi
ma odtiaľ ešte ako žiaka vyhodili, lebo
som sa s kamarátom púšťal dolu svahom
na puzdre od huslí.
Aké to bolo nahrávať prvýkrát v štúdiu,
dokonca v nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu?
Bola to pre mňa veľká skúsenosť. Bratislava, iný svet. Bol tam taký nepríjemný
pán, zakomplexovaný muzikant, ktorého
som nedávno videl v televízii a celé toto

obdobie mi pripomenul. Strašne nás tam
vtedy zhadzoval. Nebolo to príjemné. Potom sme na základe kamarátskych vzťahov s jedným človekom, ktorý nám aj finančne pomohol začali točiť platňu s Julkom Kinčekom. To bolo v roku 1993.
A odvtedy sa začína datovať aj vznik skupiny AYA.
Koľko máte momentálne vydaných albumov?
Prvý sme nahrali singel a potom sedem albumov. Ten prvý album uzrel
svetlo sveta v roku 1994 pod názvom
AJ TY? AYA!?.Druhým bol JÉ JÉ YÉÉ
(1997)a hosťovali na ňom takí umelci ako Rado Tariška, Martin Karvaš,
Ďuro Kupec, Martin Máček, zbor Babucha a zahral si na ňom, vtedy ešte
ako hosť, aj Stano Vandlík, náš súčasný klávesák. V roku 2000 nám vyšiel album TRY, ešte v zostave ja, Mário, Tibor a Vlado. Po nejakom čase sa
však pomenila zostava členov v kapele a na bicie prišiel hrať Radko „Pažo“
Pažej, na klávesy Stano Vandlík a na
basu Vladko Kubala. V roku 2003 tak
vyšiel album 4:10 a v roku 2007 album
pod názvom ALE YE NÁM DOBRE.
Na ňom sme mali tiež pozvaných viacerých hostí a zvuk sa rozšíril o akustické
nástroje ako husle, viola, violončelo, španielka. Pri príležitosti dvadsiateho výročia našej kapely vyšiel album 20 ROKOV
V ZAYATÍ (2011).Album obsahoval 15
našich najúspešnejších hitov a ako hostia ich na tomto albume naspievali Tomáš Bezdeda, Jaro Gažo (Arzén), Zuzana
Smatanová, Desmod, Vašo Patejdl, Peter Cmorík, Michaella, Mirka Partlová,
Miko Hladký (Gladiator) a Janko Kuric
(Vidiek). Posledný album AYA – SIEDMAYA (2014 - 2015) sme nahrali opäť
v pozmenenej zostave, keď Vladka Kubalu vystriedal na base Mišo Bukviš. Skúšali sme to aj na Eurovízii so skladbou Do
neba volám. Bolo to v tom roku, keď sa
tam prebojovala Kristína s Horehroním.
Hoci sme neuspeli, skončili sme štvrtí
a dostali sme cenu poroty. Prišiel za nami
Janko Lehotský a povedal nám, že síce
rozhodli hlasy divákov, no všetkých desať bodov od porotcov išlo nám. Pochválil zaujímavú harmóniu, aj text. To veľmi
potešilo, hoci sme nepostúpili.
Kto sa na vašich albumoch autorsky podieľa?
Muziku robíme väčšinou ja s Máriom.
Niekedy donesie prvotný nápad on, nie-
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kedy ja a pri poslednej platni začal tvoriť
aj Miško Bukviš. Takže na poslednej platni spolupracoval s Máriom veľa on, ale vo
väčšine som to ja s Máriom a texty píšem
ja. On to ešte nepochopil a mne to nejako prišlo. (Smiech).
Robil si niekedy sólový projekt alebo si
o ňom aspoň uvažoval?
Ja nemám potrebu robiť sólové platne,
lebo som tak špecifický pre AYU, že by to
bolo možno aj kontraproduktívne. Hlavne sa zatiaľ nejako veľmi nehádame. Tak,
ale nehovorím, že jedného dňa neurobím
niečo, čo bude možno znieť ako sólový
projekt. Človek nikdy nevie.
Na spoluprácu s Tomášom Bezdedom
prišlo na základe jeho účinkovania
v Superstar? Ako to s tou vašou spoluprácou bolo?
Tošo je už desať rokov súčasťou môjho života. Spolu hrávame pod názvom
Tomáš Bezdeda Band, ja hrám na basu,
Mário na gitaru, máme spolu skúšobňu.
Autorsky som sa podieľal na jeho prvej
platni. V Superstar skončil tretí a vtedy bola taká podmienka, že musia natočiť vlastný album. Oslovila ma Lenka
Slaná s Peťom Bičom, ktorý v tom čase
hrával v IMT Smile a spolu sme mu urobili Tošov prvý album. Ten druhý sme
mu už robili ako AYA a na ňom sa už
autorsky podieľal aj Tomáš. Som šťastný,
že sme ho k tomu dotlačili. Tretiu platňu si už robil na deväťdesiat percent sám
aj hudobne, aj textovo. A urobil ju naozaj dobre.
Chystá AYA pre svojich fanúšikov niečo nové? Máme sa na čo tešiť?
Pripravujeme krásne akustické koncerty na budúci rok, ktoré chceme natočiť
a vydať na CD a DVD. Bude tam výber
našich najlepších pesničiek. No a veľmi
úspešne dopadli prvé tri koncerty s Jožkom Banášom, ktoré budú pokračovať na
jar 2017, takže naši fanúšikovia sa majú
na čo tešiť.

O muzike nehovoriac. Prezraď, čomu
sa v nich venuješ?
Tieto akcie robím cez svoju agentúru
LETart production od roku 2000 a robím ju po celom Slovensku a z časti už
aj na Morave. V prvom rade sú to koncerty s protidrogovou tematikou, zamerané pre druhý stupeň základných škôl
a stredné školy, kde je živá kapela v rockovej zostave. Ja spievam a moderujem,
Mário Tománek hrá na gitaru, Miško
Bukviš na basu a na bicie jeden špičkový bubeník z Oravského Podzámku,
Peťo Miháľ. Motivačne chceme deckám
povedať, že táto čierna doba, v ktorej
ich média valcujú negativizmom, ktorá
im dáva rôzne negatívne príklady toho,
že hlavné sú majetky a neviem čo ešte,
má aj svetlé a pozitívne stránky. Mnohé z dnešných deciek si pripadajú menejcenné, bez osobnostných a materiálnych možností. Ako menejcenné majú
potom potrebu experimentovať, chýba im bezpečie domova. Často sa snažia
dokázať to, čo nemôžu v živote dosiahnuť. My im ukazujme, v čom spočívajú niektoré základné hodnoty. Že v tom
obyčajnom živote je dôležité byť vonku v prírode, mať kamarátov, nie utiekať sa k závislostiam, lietať po nákupnom centre, vysedávať po baroch a každý deň minúť päťdesiat, šesťdesiat eur,
čo im dá rodič, ktorý na nich nemá čas.
Nehovoríme primárne len o drogách, aj
keď spomínam tam samozrejme cigarety, alkohol a tvrdé drogy, ale hlavne sa
snažíme tie decká motivovať, že po tej
povinnej jazde s názvom droga existuje aj krásny, normálny, prirodzený, plnohodnotný a radostný čistý život, pri
ktorom je tá droga zbytočnosť a život im
rýchlo uniká.

Toto riešite formou diskusie alebo to
máte zakomponované v textoch skladieb?
K téme, o ktorej hovorím, sa snažím napísať aj texty pesničiek, aby sa to dopĺňalo, pretože tam je strašná sila v tom, že aj
tá pesnička má potom omnoho silnejšiu
výpovednú hodnotu. Za nami beží projekcia, takže aj vizuálne je obsah tej pesničky podporený. Ak chcú decká diskusie, tak to riešime na konci koncertu. Chcem im naozaj povedať, že my nie sme na
zemi len kvôli prachom, drogám, sexu
a jedeniu, ale, že je niečo alebo niekto
nad nami. Že je potrebné robiť dobro a to
dobro rastie a k niečomu speje. Toto im
tak dávam na zreteľ a oni častokrát prídu za mnou a položia mi takú otázku, že
mám slzy v očiach. Lebo to už nie sú akoby moje decká, ale moje vnúčence. A ťažko sa mi odpovedá, keď počujem, že
u nich evidentne nefunguje rodina, keď
sú rodičia zvalcovaní peniazmi a musia
chodiť mimo a tie decká nevedia, za kým
majú ísť a čo majú robiť. Aj keď sa tvária
ako veľké hviezdy, tak častokrát zakrývajú práve to boľavé vnútro. Je to veľmi
smutné, ale ja sa snažím im nejako naliať
optimizmus, poviem im, že aj ja som bol
v ich veku neviem aký lúzer, čoho všetkého som sa dovyvádzal a padol niekoľkokrát na dno. Chcem im dať nádej a naliať im trochu krvi do toho ich detského mozgu, aby začali rozmýšľať, že nie je
všetko, čo sa leskne, dobré.
Tvoja agentúra nerobí koncerty len
s týmto zameraním, však?
Áno, druhá skupina mojich kamarátov,
pod mojou agentúrou LETart production, rieši výchovné koncerty so zameraním proti šikane, diskriminácii, rasizmu,

Viem, že robíš úžasné projekty pre
školy, výchovné koncerty. Už ten názov znie veľmi nudne. Pamätám si ešte
zo školy, že sme sa na tie akcie tešili
len preto, lebo sme sa uliali z vyučovania. Ja som však čítala na webe nejeden blog dospievajúcich deciek, ktoré
sa ho zúčastnili a boli z neho unesené.
Vraj ešte nikdy nič podobné nezažili,
nikdy ich „výchovný koncert“ tak nestrhol svojou pútavosťou, tvojim prejavom a „rečou“ akou si k ním hovoril.
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intolerancii. Toto sú dve základné nosné témy, ktoré rezonujú v našich školách.
Celé to moderuje Roman Nadányi, na gitaru hrá a spieva Robo Šimko, (finalista
Superstar, pozn.red.) a na bicie hrá Rolo
Uškovitš. Tiež sa jedná o rockové koncerty. Chceme deťom ukázať, že existuje
aj niečo iné ako sú diskotéky. Keď vstávame ráno o druhej a cestujeme napríklad
do Sniny, tak to býva ťažké. No keď sa už
o ôsmej ráno postavíme ozvučení na pódium, tak môžeš prejsť aj 400 km a zmysel
toho celého poslania ťa nabije neskutočnou energiou. Koncert trvá hodinu a štyridsať minút. A tie decká to dávajú! Učiteľky sa nás chodia pýtať, ako to robíme...
My sa jednoducho znížime na ich úroveň, robíme si aj zo seba srandu, keď tam
niekto vykrikuje, viem ho spacifikovať na
jeho úrovni, takže decká to berú. Ale to sú
dlhé roky tréningu. Trendom dnes však je
zavolať si „kapelu“ s jedným členom, ktorý im povie: „Deti, neberte drogy, nefajčite, škodí to zdraviu! Tak a teraz si zaspievame niečo od Elánu!“ a pustí nasamplovanú pesničku. No a ešte chodia kúzelníci
a divadlá. „To tí deviataci potrebujú!“
V roku 2011 si sa presťahoval sem, do
Tepličky. Ako sa ti tu býva?
Už päť rokov bývame na Bieliskách. Keď
sme sa nasťahovali, nemali sme ešte dlho
dvere, chodili sme cez garáž. (Smiech). Je
to super miesto na bývanie, až na niektorých šmejdov, čo nám chodia auto vykrádať. Rozmlátili mi okná. Inak je to tu fakt
úžasné, ľudia sú úžasní, susedia výborní!
Miestne dedinské obchody sú pre mňa
zaujímavejšie ako všetky Auparky a iné
nákupné centrá. Našiel som tu pokoj
a pohodu, ktorú som už dlhšie postrádal.
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Máš aj nejaké aktivity týkajúce sa priamo Tepličky? Šušká sa o nejakej hymne pre Tepličku. Čo je to za šuškanicu?
Hrali sme tu s kapelou dvakrát na Obecných slávnostiach, už som si zahral aj
v kostole na cajone (kachon - perkusijný hudobný nástroj latinskoamerického pôvodu, pozn. red.). S Palim Verčíkom chystáme hymnu pre Tepličku pri
príležitosti budúcoročného 750. výročia obce. Mali sme s pánom starostom
a s Palim Verčíkom sedenie, na ktorom
sme rozmýšľali aj nad vytvorením nejakého priestoru pre mladých, kde by sa
mohli stretávať, maľovať, spievať, hrať
v kapele. Jednoducho, zmysluplne tráviť voľný čas. Mať nejakých ľudí, ktorí
by ich viedli. Všetci sa ženieme za biznisom. Makať a zarábať musíme, ale decká
sú od druhej, kedy idú zo školy, do večera, do siedmej bezprizorné a majú strašne zlé podnety. Vídavam to, keď chodím
večer na prechádzky so psom. Partičky
po zastávkach a za kanálom, zduté bundy, skryté fľaše pod nimi, cigarety v rukách. O slovníku nehovoriac.
Cítim z tvojich rečí akútne naliehanie
riešiť tento stav s dospievajúcimi deťmi
a mládežou. Máš nejakú víziu, ako tento problém riešiť?
Denno-denne tvorím a robím veľa motivačných vecí. Niekedy sa možno dostatočne nemotivujeme v tom najbližšom okolí. Ja tak hovorím, že dieťa
máš dieťaťom tak do tých desiatich rokov. Už potom je to niečo iné. Chcel
by som apelovať najmä na rodičov, že
majú decká a tie ich nielen do tohto
času veľmi potrebujú. Aby sa im venovali. Ja som to nerobil. Ja som be-

hal, lietal, vybavoval, organizoval a neviem čo ešte robil. Moje decká vyrástli
a v podstate mi ušli pomedzi prsty.
Keď vidím, ako sa tie deti už od deviatich, desiatich rokov začínajú potulovať a vidím, aké majú všelijaké vzory
a divné veci ich zaujímajú, tak mi príde naliehavé, aby sa v Tepličke vytvorila možno nejaká komunita, kde by sa
rodičia zaujímali o to, čo ich deti robia,
pomôcť tým rodičom. Môj otec robieval kedysi s deckami Sto jarných kilometrov. Objednal sa autobus a šlo sa do
Tatier, do Roháčov. A niečo podobné
nie je úlohou obce. Je to úlohou rodín.
Možno treba len pár nadšencov z radu
rodičov, ktorí by to boli ochotní robiť
a venovať sa viac svojim deťom. Všetko začína a končí v rodine. Mal som
takú myšlienku kedysi, v rámci svojej
agentúry. Nadviazať z týchto dopoludňajších výchovných koncertov na poobedné besedy s rodičmi. Pozvať do sály
dvestopäťdesiat rodičov, ktorí majú
práve dieťa vo veku osem, deväť, desať
rokov, kľudne aj viac a ja by som im
povedal také slová, že by ich do smrti nezabudli. Rodičom v tomto ťažkom
a uponáhľanom svete taktiež chýba povzbudenie, čas zastaviť sa a porozmýšľať. Hovoríme si stále, že nie je na to
priestor. Ale dá sa nájsť. Nikto nám nedal návod na výchovu. Tie decká povedia skôr o svojich problémoch a trápeniach niekomu cudziemu ako vlastnému rodičovi. Prevencia by mala začať
v rodinách. No opäť si kladiem otázku, kto na tie besedy príde. Asi by to
boli skôr tí, ktorí tam nepotrebujú byť.
A tí, čo by tam byť mali, tak by svoje zlyhanie zapíjali v krčme, alebo by
boli možno odcestovaní kvôli práci niekde v zahraničí. Stačí pritom tak
málo. Napríklad vypnúť deckám telku,
ísť si s nimi čítať knihu alebo ich zobrať
von, zahrať sa s nimi, venovať im svoj
čas. Venovať im seba. Pretože stačí tak
málo a čas beží rýchlo.
Blíži sa čas Vianoc. Čo pre teba znamená Advent a ako ho prežívaš?
Advent je pre mňa tým najpokojnejším obdobím v roku. A čím som starší,
tým viac preciťujem tú atmosféru pokoja skoro tak, ako som ju prežíval
ako malé decko. Milujem ten žiariaci
stromček v obývačke, zdobenie, znejú u nás krásne staré koledy, ktoré sme
počúvali s našimi dievčatkami od malička. To CD je už riadne obohrané, ale
je to nádherný pocit, vrátiť sa v spomienkach do mladosti.

Teplièky nad Váhom

Ako u vás doma prebiehajú prípravy
na vianočné sviatky a aký je samotný Štedrý večer? Dodržiavate nejaké
tradície?
Sme klasická zmiešaná slovenská rodina. Ja som z Oravy a moja manželka, Danka, je kráska zo Stropkova. Sme
taký pekný mix. Prípravy sa nesú v klasických koľajách. Najprv sa u nás spustí obrovské predvianočné upratovanie,
vianočná výzdoba a stromček zdobím
ja s dcérkou Saškou a jej, teraz už manželom, Miňkom. No a varenie a pečenie je v plnej réžii mojej manželky, pri
čom na náš stôl patrí úžasná kapustnica,
ryby, šalát, opekance s makom (bobaľky) a východniarska špecialita máčanka
na hubách. A od nášho milého suseda
Jožka Čerňanského máme skvelé chutné oblátky. Po večeri si rozdáme darčeky a vždy sa veľmi tešíme na polnočnú
omšu, aby sme spolu s ostatnými oslávili narodenie nášho Spasiteľa. A v našom
nádhernom Kostole svätého Martina je
tá atmosféra naozaj čarovná.

Chystáte s kapelou nejaké vianočné
akcie?
Približne týždeň pred Vianocami, už dlhodobo pre našich fanúšikov skupiny
AYA, pripravujeme Rockové Vianoce,
kde za dobu ich trvania už vystúpili také
skupiny ako No Name, Gladiator, IMT
Smile, Noc a deň, Buty či Tomáš Bezdeda, Peťo Cmorík a stali sa súčasťou predvianočnej atmosféry v Žiline. Hlavou celého projektu je Mário Tománek, ktorý
každý rok ošedivie o ďalšie tri vlasy deda
Vševeda. Organizácia takého festivalu si
vyžaduje šesť mesiacov príprav, a preto
dávam pred Máriom klobúk dole!
Nahrali ste niekedy nejaké piesne s vianočnou tematikou?
Natočili sme už pred desiatimi rokmi,
spolu s kolegami z branže, Bratislavskú
beatovú omšu, kde sme naspievali známu
koledu Pásli ovce valasi a vlastnú pesničku Sú krásne Vianoce. No a ja s Tomášom
Bezdedom a Peťom Miháľom budeme
hrať 26.12.2016 vianočný koncert v Kos-

tole sv. Martina u nás v Tepličke nad Váhom. Odohráme tie najkrajšie vianočné
pesničky a samozrejme aj naše vlastné
vianočné songy. Súčasťou bude aj pekná
zadná projekcia.
Čo by si poprial našim čitateľom k blížiacim sa Vianociam?
Všetkým našim spoluobčanom dobrej vôle by som chcel popriať požehnané vianočné sviatky, aby sa dokázali vrátiť do čias, keď každé svetielko na stromčeku bolo svetlom hviezdy, keď sneh bol
darčekom z neba, keď sa tešili na Ježiška,
rozdávali úsmevy na všetky strany a všetko bolo také čisté a kľudné. A všetkým
chcem popriať, aby s tým detským úsmevom na tvárach, kráčali po uliciach počas
celého roka 2017 v plnom zdraví a s tými,
ktorých milujú!

Text: Mgr. Katarína Machynová,
(rod. Ďurčanová)
Foto: internet, archív Borisa Lettricha

SPOZNÁVAJME NAŠICH RODÁKOV

P

án Dušan Mikulík sa narodil
25.01.1942 vo Varíne. Detstvo prežil v Žiline, kam sa jeho rodičia presťahovali. Tu ukončil aj povinnú školskú
dochádzku a následne jedenásťročnú
strednú školu s maturitou. Nadstavbovým štúdiom na Elektrotechnickom
učilišti v Žiline získal odborné vzdelanie a zamestnal sa ako elektromontér v Stredoslovenkých energetických
závodoch v Žiline, neskôr v Československých Dráhach - elektroúsek Vrútky,
pracovisko - meniareň Žilina. Po absolvovaní základnej vojenskej služby si založil rodinu, s ktorou až do svojej smrti
(11.09.2011) žil v Tepličke nad Váhom.

Celý život sa zaujímal o celospoločenské dianie. Vo voľbách do miestnej samosprávy v roku 1972 bol zvolený za
predsedu Miestneho národného výboru
v Tepličke nad Váhom, kde pôsobil až do
roku 1980, kedy bola obec integrovaná
ako súčasť mesta Žilina. Počas jeho pôsobenia na MNV v Tepličke nad Váhom
sa zaslúžil o vybudovanie novej materskej školy s jedálňou. Táto bola postavená
v akcii „Z“ za účinnej a obetavej pomoci
občanov (najmä rodičov a starých rodičov). Vznikla aj nová predajňa potravín
na Močiari (dnes sú to priestory penziónu Anton). Začalo sa tiež s rekonštrukciou Domu smútku na cintoríne (objekt
dovtedy slúžil ako tzv. márnica). Vybudované a rekonštruované boli aj iné diela
občianskej vybavenosti (cesty, chodníky,
mostík na Železničnej ulici atď.).
Keďže život v obci bol vždy stredobodom
jeho záujmu, v roku 1997 sa stal aj predsedom občianskeho združenia „Za prosperujúcu obec Teplička nad Váhom“,
ktoré vzniklo v dôsledku nespokojnosti
časti občanov so stagnáciou kultúry, ale
hlavne nedostatkom informovanosti občanov o nakladaní s obecným majetkom.
Situácia sa postupne aj vďaka činnosti občianskeho združenia čiastočne zlepšila. V tom istom roku (1997) sa stal aj
predsedom redakčnej rady, ktorá sa po-

dieľala na zostavení a vydaní monografie
obce pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o Tepličke nad Váhom.
V roku 2007 prispel aj k vzniku knižky
„Teplička nad Váhom v obrazoch“. I napriek zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu, zúčastňoval sa pravidelne zasadnutí Obecného zastupiteľstva a svojimi návrhmi a pripomienkami prispieval k ďalšiemu rozvoju obce.
V roku 2004, kedy sa začalo jednať
o výstavbe automobilového závodu KIA
Motors Slovakia, aj napriek tomu, že nevlastnil žiaden pozemok, zvolili ho s cenou nespokojní majitelia pozemkov za
predsedu petičného výboru. Podarilo sa
doviesť požiadavky majiteľov do úspešného konca aj jeho zásluhou. Pri tejto
činnosti bol vystavený aj rôznym politickým tlakom, ktorým však vždy odolal.
K jeho vlastnostiam patrila čestnosť, obetavosť a vytrvalosť. Nemal rád klamstvo,
korupciu a osobné obohacovanie na úkor
spoločnosti. V mladosti sa venoval atletike, aktívne hral hádzanú, mal rád prechádzky v prírode, zber lesných plodov,
húb, ako aj prácu v záhradke.
Text: Ing. Zuzana Mičianová
Zdroj: Bibiána Mikulíková
Foto: archív rodiny Mikulíkovej
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OBECNÁ KNIŽNICA INFORMUJE

O

becná knižnica v Tepličke nad Váhom docielila rýchlejšie vybavovanie svojich čitateľov, rýchlejšiu orientáciu v knižnično-informačnom systéme
KIS MaSK v knižničnom fonde a to vďaka nalepeniu čiarových kódov na zadnú
stranu každej knihy. Ďakujeme všetkým
za trpezlivosť, keďže táto činnosť spôsobovala od marca v knižnici menší pracovný neporiadok.
• Knihy sú výborným zázemím pre rôzne aktivity nielen pre dospelých, ale
aj deti. Novým zážitkom pre deti bol
Slovensko-poľský večer v Obecnom
dome, ktorý sa uskutočnil 19. mája
2016 v spolupráci s Centrom voľného
času. Rozliehala sa detská vrava v slovenskom a v poľskom jazyku. Detské
predstavenie, Ako dedko ťahal repu,
v podaní detí z materskej školy, či
krásny spev a tanec Hrajnôžky, zaznel

v Obecnom dome. Porozprávali sme
si rozprávku Kopciuszka (Popoluška)
po poľsky a po slovensky.
• Obecná knižnica v spolupráci
s Materským centrom Rybička uskutočnili 28. júna 2016 čítanie rozprávkovej knihy o Červenej čiapočke, po
ich obľúbenom púšťaní rozprávok na
plátne. Detičky sa zapájali, dopĺňali
a nechali pracovať svoju predstavivosť.
• Od 1. júla nám zdobí knižnicu tvorba
predškolákov z materskej školy. Pustili
uzdu svojej fantázii a dovolili nám nahliadnuť, ako vnímajú našu obec svojimi očkami. Na výkresoch sa objavili tancujúce okná ich farebnej materskej školy, Rímskokatolícky kostol sv.
Martina, bytovky obce, či okolitá príroda. Krásne sa vyníma veľký obraz
Žofie Bosniakovej a hradu Strečno,
ktoré vytvorili so svojimi šikovnými
pani učiteľkami.

Otváracie hodiny:
Pondelok:
15:00 – 17:00
Utorok:
15:00 – 17:00
Streda:
15:00 – 17:00
Štvrtok:
15:00 – 17:00

• Po vypracovaní dvoch projektov, sme
získali finančné prostriedky z dotačných programov, ktoré zastrešuje Fond na podporu umenia. Na modernizáciu obecnej knižnice a na vybavenie priestorov, nám bolo pridelených 4000 Eur a na akvizíciu knižnice 1000 Eur. Pribudli nám nové police,
skrinky, vymenili sa jedálenské stoly a stoličky za nové rozkladacie stoly a stohovateľné stoličky. Teší nás, že
sa rozšírila aj otváracia doba knižnice.
Knižnica sa obohacuje o nové, zaujímavé
tituly, a tak prispieva k oddychu a aj k všestrannému vzdelávaniu našich čitateľov.
Text: Ing. Sláva Džuňová

OZNAM ČITATEĽOM
OBECNÁ KNIŽNICA V TEPLIČKE NAD VÁHOM BUDE Z PREVÁDZKOVÝCH DÔVODOV ZATVORENÁ
OD 27. 12 .2016 – 30. 12. 2016.

LES UKRYTÝ V KNIHE

T

retiaci základných škôl z našej obce
(4. a 5. 10. 2016) sa zúčastnili v obecnej knižnici akcie „Les ukrytý v knihe“.
Húsenica Betka porozprávala deťom, kto
sa skrýva v lesoch a v horách a okrem iného, aké kvety sú zákonom chránené. Hravou formou sme si všetci zopakovali triedenie odpadu. Náš nový kamarát, lesník
Lukáš Záhumenský, predstavil stromy
rastúce v lese a zvieratá tam žijúce. Hovoril o práci lesníkov počas celého roka a postup, ako zo stromov vzniká kniha. Parohy

STRAŠIDELNÁ KNIŽNICA

P

osledný októbrový deň už tradične patrí „Strašidelnej knižnici“. Táto
dvojhodinová akcia plná hier, súťaží či
tvorivých dielní patrí prváčikom zo základných škôl.
Aj tento rok sme sa stretli v obecnej knižnici, kde sme začali tvorením veselých
menoviek. Fantázia deti preniesla do
strašidelného lesa, kde museli na lietajúcej metle prekonávať prekážky. Odvážlivci si vyskúšali lovenie jabĺčok z vody
bez pomoci rúk. Vystrihli a vyfarbili si strašidelné masky, v ktorých si zatancovali a zaspievali. Oddýchli si pri
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teplom čaji a chutnom koláčiku. Škoda, že ten čas tak rýchlo ubehol a nestihli sme ďalšie pripravené hry a hlavolamy.
Na konci si každý odniesol diplom za
úspešne zvládnutie úloh na akcii „Strašidelná knižnica“ a ďalšie malé drobnosti, ktoré im budú pripomínať túto veselo
strávenú chvíľu. Veľké poďakovanie patrí
šikovným dievčatám a našim novým kamarátkam z vyšších ročníkov zo ZŠ s MŠ
Karolínke, Rebeke a Lívii.

Text a foto: Ing. Sláva Džuňová

jeleňa a srnca, ako aj srnčiu vábničku, či
líščí kožuch, si mohli deti obzrieť zblízka.
Lukáša zasypali zvedavými otázkami.
Nakoniec si zopakovali nové poznatky vo
veľkej tajničke, kde odpovede na niektoré ťažké otázky hľadali v Detskej encyklopédii. Tajnička ukrývala myšlienku celého nášho stretnutia a to: „CHRÁŇME
SI NAŠU PRÍRODU“.
Text: Ing. Sláva Džuňová
Foto: Radka Mintálová

Teplièky nad Váhom

PRE NAŠICH NAJMENŠÍCH SPOLUOBÈANOV
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ŠPORT V OBCI
JESENNÝ BEH ŽIEN 2016

D

ňa 01.10 2016 o 14.00 nás počasie príjemne prekvapilo. Bolo krásne slnečno, tak ako sa na poriadne babie leto patrí. V tento deň sa u nás doma,
v Tepličke, konal už štvrtý ročník tradičného Jesenného behu pre ženy.
A veru sa našli dievčatá, ktoré si prišli zašportovať a spojiť príjemné s užitočným.
Našlo sa ich rovných 12. Každá jedna po
šetrnej rozcvičke, ktorú viedla skúsená
Silvia Ďungelová, podala krásny výkon.
Veď prekonať trasu Teplička - Nededza,
v dĺžke 4,2 km nedokáže len tak hocikto.
Veľkým potešením je, že prvé tri miesta
obsadili domáce dievčatá a teda kov ostal
doma. Na treťom mieste sa umiestnila
Barbora Hreusová, druhé miesto vybojovala Silvia Ďungelová a zlatý gong zaznel mladučkej Barborke Šeligovej. Medaily si dievčatá s úctou prebrali od nededzského starostu, pána Petra Vajdu
JESENNÝ BEH ŽENY 2016
TEPLIČKA N/V – NEDEDZA 4 KM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Barbora
Silvia
Barbora
Ľubica
Zuzana
Simona
Júlia
Martina
Katarína
Andrea
Martina
Janka

Šeligová
Ďungelová
Hreusová
Janíčková
Ponechalová
Hlavatá
Tichá
Poljaková
Ďugelová
Mikulíková
Ponechalová
Mucinová

17:24
17:33
20:23
20:50
21:16
21:20
21:21
22:02
22:08
23:05
27:14
35:00

a tepličského zástupcu starostu, Ľuboša
Mrázika. Celý pretek zaznamenal na video náš správne akčný pán farár Pavol
Špita. Silný rytmus a melódiu udával
DJ Patres. Je veľmi dôležité spomenúť
naše mladé talenty, ktoré mali odvahu
sa postaviť na štartovú čiaru a merať si
sily s oveľa staršími ročníkmi. Preto dúfame, že tento trend bude pokračovať
a o rok nás bude opäť viac. Bez kvalitného
organizačného tímu by táto akcia nebola zrealizovaná, preto vyslovujeme veľké ďakujem. A samozrejme, bez dobrého
sponzora by to nebolo ono. Preto tiež ďakujeme Obecnému úradu v Tepličke nad
Váhom a Obecnému úradu Nededza.

Tešíme sa zase o rok, tak „do behania!“
Text: Mgr. Hreusová Barbora
Foto: Ľubomír Hreus

TERCHOVSKÝ POLMARATÓN 2016

V

súčasnosti je aktívny životný štýl
trendom, ktorý oslovuje čoraz väčší
počet ľudí. Z tohto dôvodu vzniká množstvo športových podujatí, ktorými sa organizátori snažia prilákať ľudí k aktívnemu pohybu, ktorý mnohým z nás chýba.
Jednou z takýchto akcií bol aj druhý ročník „Terchovského polmaratónu“ dňa
8. októbra 2016 v obci Terchová. Výnimočnosť Terchovského polmaratónu bola
najmä v peknom prostredí. Trať viedla ulicami obce Terchová cez nádherné skalnaté Tiesňavy do Štefanovej, s výhľadom na
Veľký Rozsutec a napokon k údolnej stanici lanovky na Chleb vo Vrátnej doline.
Bežci si mohli vybrať z dvoch tratí, okrem
21 km polmaratónskej trate bola na výber
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aj obľúbená 10 km trať. Našu obec reprezentovalo až 6 bežcov z celkového počtu
217 prihlásených športovcov. Dvaja bežci nás reprezentovali na 21 km trati, Andrej Zvarík, ktorý sa umiestnil na vynikajúcom piatom mieste a Martin Ponechal
obsadil krásnu 40. priečku zo 75 bežcov.
Na 10 km trati sme mali štyroch bežcov,
dve ženy a dvoch mužov, kde sa nám podarilo získať najcennejšiu trofej v kategórií ženy. Silvia Ďungelová obsadila prvé
miesto a Zuzana Ponechalová dobehla
na krásnom 10. mieste, z celkového počtu 45 bežkýň.
V kategórií muži na 10 km obsadil Tomáš Ďungel 54. a tesne za ním Peter
Ďungel 55. miesto.

Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť krásneho športového podujatia a aj takýmto
spôsobom zviditeľniť našu obec.
Text: Silvia a Peter Ďungelovci
Foto: archív Ďungelovcov

Teplièky nad Váhom

OFK TEPLIÈKA NAD VÁHOM

Skupina

A

Umiestnenie jednotlivých mužstiev po jesennej časti
Umiestnenie Zápas Výhra Remíza Prehra

Skóre

Body

III.liga skupina
Stred „A“

12.

15

4

2

9

23:27

14

II. DOXXBET
trieda dospelí „B“

3.

13

10

0

3

37:18

30

II. liga SD U19
II. liga MD U 17
III. liga SŽ U 15

8.
9.
4.

13
13
13

7
5
7

2
3
2

4
5
4

28:19
34:23
50:21

23
18
23

Štatistika najlepších strelcov jednotlivých mužstiev:
Muži „A“
Slavomír Kapusniak 6 gólov
Muži „B“
Juraj Maliňák
10 gólov
Starší dorast U19 Matúš Hrošovský
7 gólov
Mladší dorast U17 Andrej Chupáň
6 gólov
Starší žiaci U15
Matúš Poljak
11 gólov
Mladší žiaci U13 Samuel Gajdošík
19 gólov

ni sme sa nenazdali a máme koniec
jesennej časti.
Dovoľte, aby som zhodnotil výsledky
jednotlivých mužstiev a prácu v klube.
Náš krásny futbalový areál je od jesennej
sezóny pod plnou záťažou. Okrem tréningov sa na ňom každý víkend uskutočňujú 3 zápasy. Takže je tam potreba väčšej starostlivosti a údržby hracej plochy.
Vďaka správcovi ihriska, Petrovi Hulkovi, boli vrámci možností zabezpečené
podmienky na patričnej úrovni. Zato mu
patrí veľké poďakovanie.
„A“ mužstvo po slabšom rozbehu v súťaži nabralo pred koncom druhý dych
a odlepilo sa zo dna tabuľky. Patrí mu
priebežne 12. priečka.
„B“ mužstvo dospelých sa chytilo svojej
šance a hneď zo začiatku bojujú o vrchné
priečky, priebežne sú na 3. mieste a strácajú iba 1 bod na prvé.
Družstvá mladšieho a staršieho dorastu, ako nováčikovia II. ligy, si počínajú
so cťou a okupujú stred tabuľky. Patrí im
priebežne 8. resp. 9. miesto.
Pyšní môžeme byť aj na žiacke družstvá, ktoré sú v III. lige a bojujú na vrchných priečkach tabuľky, priebežne sú na
4. mieste.
Veľká vďaka za odvedenú prácu v jesennej časti patrí nielen trénerom, hráčom
a funkcionárom, ale ja podporovateľom
klubu a fanúšikom, ktorí povzbudzujú
hráčov k dobrým výkonom.
Na záver mi dovoľte popriať všetkým požehnané Vianoce, veľa oddychu a načerpania nových síl do jarnej časti.
Text: Ľuboš Mrázik,
prezident OFK Teplička nad Váhom
Foto: Ing. Ján Mintál
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STALO SA
CE ZA AR 2016 PRE TURISTICKÚ LÁVKU NA STRANÍKU

D

ňa 6. októbra 2016, počas slávnostného galavečera, boli odovzdané ocenenia prestížnej architektonickej
ceny CE ZA AR 2016 (Cena za architektúru Slovenskej komory architektov).
Bola to zároveň prezentácia toho najlepšieho, čo vzniklo v architektúre za posledné roky. Ceny sa odovzdávali v šiestich kategóriách - Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér.

Víťazom v kategórií Exteriér sa stala Turistická lávka a prístrešok na kopci Straník, Žilina od autorov: Michal Marcinov,
Andrej Badin, Zuzana Demovič, Peter

Lenyi, Ondrej Marko, Marián Lucký.
Text: Ing. Viera Majerčíková
Zdroj: internet

ŽIVOT V KLUBE DÔCHODCOV

A

život pokračuje ďalej...
12. – 14. augusta 2016 sa konali v Tepličke nad Váhom Obecné slávnosti. Už vo štvrtok 11. augusta 2016 sa zišli
členky výboru KD, aby pripravili výstavu ručných prác v priestoroch Obecného
domu. Výšivky, paličkované a háčkované
práce našich žien inštalovala pani Stanka
Trnovcová. K prácam seniorov sa pridali aj
mladí šikovní ľudia – Zuzka Jurčová, Peter Martinkovič, Stanka Trnovcová, Danka
Buková. Výstava prác sa tak pomaly stáva
súčasťou života aj mladej generácie.
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8. septembra 2016 členovia nášho klubu navštívili Španiu Dolinu a Turčianske
Teplice. Špania Dolina je jednou zo známych baníckych dedín. Pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro bola v minulosti preslávená po celej
Európe. Atrakciami obce sú Kostol Premenenia Pána, Klopačka, banícky orloj,
Bašta, štôlne a šachty, banícke domy.
V priestoroch Klopačky vzniklo Múzeum medi. O obnovenie a rozvíjanie tradície baníckych zvykov zbieranie a reštaurovanie pamiatok na banskú činnosť v regióne sa stará Banícke bratstvo HERENGUND. Jeden z ich členov RNDr. Furher nás sprevádzal múzeom medi, hovoril o slávnej minulosti baníctva na Slovensku. Prednášku oživil konkrétnymi
ukážkami pracovných nástrojov baníkov,
humornými zážitkami a piesňou „Vstávaj
Honzo hore...“ na zvuk klopačky.
Výlet bol prípravou na dlhší oddych, na
rekreáciu. 23 dôchodcov sa rekreovalo
v Nízkych Tatrách, v hoteli SNP a o týždeň neskôr 24 seniorov oddychovalo vo
Vysokých Tatrách v hoteli Urán. Hoci
počasie nebolo najlepšie, dážď, sneh, severák – nič nemohlo pokaziť radosť a pohodu našich rekreantov.
Naši dôchodcovia sa zaujímajú aj o život
v ďalekej cudzine. 21. septembra 2016

mali možnosť spoznať život juhovýchodnej Ázie prostredníctvom prednášky
pani Márie Sikorovej. Prednáška bola
o živote v Thajsku a Kambodži. Dve kráľovstvá v trópoch. Prednáška bola spojená s premietaním obrázkov oboch krajín. Prednáška s besedou mala úspech.
Je zaujímavé spoznávať iné krajiny, ich
život, zvyky. V mnohom sa môžeme od
nich učiť. Učiť, ako si máme jeden druhého vážiť, ako si vážiť život našej malej ale
nádhernej krajiny.
21. októbra 2016 po absolvovaní všetkých
akcií nášho klubu, sme sa stretli v Športklube, aby sme oslávili Mesiac úcty
k starším. Po príhovoroch starostu obce
a predsedu KD sa začal program detí zo
súboru Lieska z CVČ Žilina. Pred 20.hodinou vystúpili seniori zo Žiliny s country tancami pod vedením pani Veščičíkovej. Potom už nasledovala voľná zábava pri hudbe. Spoločné posedenie je
prostriedkom lepšieho spoznávania sa
a ochoty si vzájomne pomáhať.
Všetky akcie sú otvorené aj pre nečlenov
KD, veď naša dedina by mala byť ako jedná veľká rodina.

Text: Mgr. Kamila Dubovická
Foto: Irena Poljaková
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MIESTNY SPOLOK ÈERVENÉHO KRÍŽA V TEPLIÈKE NAD VÁHOM
Aká bola naša práca počas roka 2016?

V

doznení Nového roka, sme boli 2. 1.
2016 pozvaní na Výročnú schôdzu
Dobrovoľného hasičského zboru, nakoľko máme medzi sebou dlhoročnú spoluprácu. Bilanciu starého roka 2015
sme prediskutovali na Výročnej členskej
schôdzi, ktorá sa uskutočnila 16. 1. 2016.
Zúčastnilo sa na nej 7 hostí, 120 členov
a medzi nimi aj darcovia krvi. Náš spolok
má 213 členov vrátane darcov krvi a výbor pozostávajúci z 12 členov.
V mesiaci máj sa v našej obci uskutočnil odber krvi, na ktorom sa zúčastnilo
33 darcov, ktorí darovali krv na pomoc
druhým. Zato im patrí veľké ĎAKUJEM.
Vraví sa, že mesiac máj je lásky čas. Pri
tejto príležitosti sme nezabudli ani na
našich starých a chorých členov, ktorých

sme obdarovali malou pozornosťou.
V júni sme pre občanov našej dediny
uskutočnili v Obecnom dome prednášku
o poskytnutí prvej pomoci. Prednášala
ju diplomovaná zdravotná sestra s praktickými ukážkami. Touto cestou by sme
radi poďakovali pani Kvetoňovej, ktorá je
diplomovanou zdravotnou sestrou na urgentnom príjme.
Počas Obecných slávností v dňoch 12. –
14.8.2016 sme nielen poskytovali zdravotnú službu, ale pripravili si pre občanov a hostí dobrý guláš.
Mesiac september bol nielen poďakovaním sa členom spolku a darcom krvi za
ich dobrý skutok v darovaní krvi, ale aj
posedením pri chutnom guláši a hudbe.
Týmto ďakujeme skvelým kuchárom Eugenovi Majerčíkovi, Jánovi Zajacovi a celému výboru.

Neskôr sme cestovali k termálnemu kúpalisku do Turčianskych Teplíc. V dobrej vodičke sme pookriali a v autobuse
sa prejavila výborná nálada k spokojnosti všetkých.
Text: Ľudmila Gulášová
Foto: Ján Zajac

FOLKLÓRNA SKUPINA „STRANÍK“ TEPLIÈKA NAD VÁHOM
Ako sme zahrali a zaspievali v roku
2016?

V

roku 2016 sme vystupovali na mnohých akciách, kde sme ľuďom spríjemnili chvíle spevom a krásnymi krojmi. Spomíname ...
Hneď po Novom roku, 2. januára, nás
pozvalo Farské spoločenstvo občanov
na faru z obce Višňové, kde sme zaspievali a zavinšovali na nový rok. Kultúrnym programom sme sa predviedli na

Výročnej schôdzi MSSČK v Tepličke
nad Váhom.
V mesiaci február sme v Domove pokoja
ŽB pochovávali basu, potešili sa z nás aj
v Domove dôchodcov na Solinkách v Žiline, aj v Pastoračnom centre v Tepličke
nad Váhom.
Svojim vystúpením sme spestrili posedenie
Klubu dôchodcov v Tepličke nad Váhom
a tiež aj klubu KDH v Obecnom dome.
V marci sme prijali pozvanie na oslavu
pani Mintálovej, kde sme jej zablahoželali k životnému jubileu.

V Športklube sme v apríli zaspievali na posedení Zväzu zdravotne postihnutých a dňa 23. apríla sme získali
II. miesto na Prehliadke folklórnych súborov v Pezinku.
V júni sme začepčovali v Terchovej nevestu, o deň neskôr sme sa v krojoch
zúčastnili na svätej omši vdp. Stanka
Ďungela.
S pripraveným programom sme sa predviedli na Medzinárodnom folklórnom
festivale v Terchovej a aj na Obecných
slávnostiach v našej obci.
Mesiac úcty k starším patril seniorom
v Domove pokoja, ktorí sa potešili nášmu programu. Na Svätomartinskom jarmoku sme vytvorili príjemnú atmosféru veselými piesňami a na hodovej svätej
omši, v nedeľu, v Kostole sv. Martina sme
niesli obetné dary.
Na začiatku decembra sme s kultúrnym programom potešili jubilanta pána
Mintála.
FS Straník má 11 členov, z toho osem
žien a troch mužov. Stretávame sa jedenkrát za týždeň, aby sme si nacvičili nové
piesne. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Obecnému úradu v Tepličke
nad Váhom za nové doplnky kroja. Sme
v tom o niečo krajší. ĎAKUJEME.

Text: Ľudmila Gulášová
Foto: Jaroslav Bielik
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NA DOBRÚ NÁLADU
Jožko prosí ocina: “Ocko, kúp mi
bubon.“
„Nekúpim, budeš ma rušiť pri robote!“
Jožko: „Neboj, budem bubnovať, iba keď
budeš spať.“
“Chlapček, koľko máš rokov?”
“Teraz mám päť, ale ocko mi sľúbil, že keď
budem dobrý, tak o rok budem mať šesť.”
“Boli ste už na Štrbskom Plese?”
“Nie, my chodíme na hasičský.”
Ide policajt cez les a náhodou si všimne
odstavené auto.
Zakričí: “Je tu majiteľ vozidla so značkou
BA 72X BE??”
“Anooo, tu som!!”
“A papiere máte?”
“Nie, stačia mi lopúchy.”
„A teraz mi vojak povedzte, čo vo vojne
znamená slovo stratégia?“
„Prosím, pán poručík, to je to, keď nám
vo vojne dôjde strelivo a my, aby sme
nepriateľa oklamali, strieľame ďalej.“
Volá blondínka do telefónnej ústredne:
„Haló, chcem si objednať budenie!“

„Na ktorú hodinu, prosím?“
„Čo na ktorú?! Na teraz!“
Viete prečo je blondínke pri počítači zima?
Lebo zabudla zavrieť windows.
Policajt sa zastaví pri zaparkovanom
aute a pýta sa vodiča:
„Nevidíte, že je tu zákaz státia?“
„Vidím, ale ja predsa sedím!“
Istá obstarožná dievka sa v kostole modlí:
„Pane Bože, pre seba už nežiadam od života vôbec nič, ale mojej dobrej mamičke, za jej lásku a starostlivosť, pošli už
konečne dobrého a starostlivého zaťa!“

V obchode. „Prosím vás, koľko stojí tento vešiak?“
„Desať eur.“
„A nemáte niečo lacnejšie?“
„Máme, klince.“

„Pán vrchný, prineste mi druhé pivo!
Toto je kalné a pláva v ňom pavúk.“
„To nie je možné! Keby bolo kalné, nemohli by ste vidieť toho pavúka!“

Pani Marienka sa pritúli k manželovi a pýta sa: „Miláčik, čože mi dáš tento
rok na Vianoce?“
„Budúci rok zlaté náušnice,“ hovorí muž
rozvážne. „A tento rok dve dierky na ne!“

Idú dva mravce a stretnú slona,
a hovoria: „Poď sa biť.“
„No to určite, dvaja na jedného...“
Mamiiii ja by som chcela na vianoce psa...
Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok!

„Jano, čo dostaneš na Vianoce?“
„Človeče, asi chlapa. Videl som ho
u manželky v skrini.“
Zdroj: internet

KRESLENÉ VTIPY ALOJZA MRÁZIKA
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