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S. Kopáč: „Nekvalitné úseky sme viackrát reklamovali"
Nedostatky revitalizácie, údržba ciest počas zimy, prevádzka klziska, nedokončené práce v IBV Bóry, aj obecná
skládka odpadu, ktorú riešil úrad životného prostredia
v Poprade. Na tieto témy sme sa za vás pýtali starostu
obce Mgr. Slavomíra Kopáča.
 Revitalizácia výrazne zmenila tvár centra L. Tepličky.
Popri pozitívach sa objavujú aj nedostatky projektu
a niektorých vykonaných prác. Ako je obec spokojná s revitalizáciou a aké problémy musela riešiť?
- Ak budem v globále hodnotiť revitalizáciu obce, musím povedať, že je to prínos
pre našu obec. Výrazne sa zveľadil a sfunkčnil stred obce – potok, miestna komunikácia i zámková dlažba na jednej z ulíc v centre obce. Ale sú tu aj nedostatky.
I samotní občania pocítili nekvalitu napríklad pozemnej komunikácie na Ul.
Štefana Garaja a Š. Náhalku. Nekvalitné úseky sme viackrát reklamovali. V podstate čiastočná náprava nastala, ale aj tak to nie je v súlade s predstavami, ako by
mala táto cesta vyzerať, hlavne čo sa týka kvality asfaltovania. Na ďalšom jednaní
s firmou, ktorá práce realizovala, sme sa dohodli, že nedostatočná úprava cesty
bude dokončená podľa požiadaviek obce. Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa
práce odkladajú až na máj – jún 2014. Aj k prácam pri miestnom potoku na Ul.
Š. Garaja máme výhrady. Projekt bol nekvalitný, dva roky sme sa snažili upraviť
ho tak, aby mohol byť zrealizovaný. Výhrady obce boli zapracované do projektu
a vykonané. Neboli však zohľadnené kritériá z bezpečnostného hľadiska, keďže
neboli zapracované do pôvodného projektu. Pri potoku chýbajú ochranné prvky,
ktoré zabránia pádu. Túto situáciu budeme riešiť v priebehu budúceho roka.
Revitalizácia prebiehala aj na Ul. Š. Garaja vedľa predajne STAZO, kde je
v potoku umiestnený mlyn. Dlhšiu dobu je nefunkčný.
- Aj tu bola podaná reklamácia, aby ho sfunkčnili. Bude tam namontovaný nábeh,
ktorý bude vodu hnať na mlyn.
Obnovou prešlo námestie pred kostolom. Pribudli chodníky s obrubníkmi, čistenie tejto plochy od snehu bude zrejme o čosi zložitejšie ako pred
rekonštrukciou. Ako bude zabezpečená údržba námestia pred kostolom
(Pokračovanie na 2. strane)
počas zimy?

Milí Tepličania!
Pred nami sú najkrajšie sviatky v roku, čas
pokoja, radosti, osláv narodenia Ježiša
Krista – čas Vianoc. V mojom mene
aj v mene pracovníkov obecného
úradu vám želám príjemné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu najdrahších.
Aby vám nechýbala štedrosť pod stromčekom a na vianočnom stole, ale aj štedrosť v medziľudských
vzťahoch. Nech pokoj, láska a porozumenie naplnia vaše príbytky a celú
obec ako počas vianočných dní, tak aj v novom roku! Šťastné a veselé
Vianoce a úspešný nový rok prežitý v zdraví a spokojnosti vám želá
starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč.

DOHODA O SPOLUPRÁCI
S UKRAJINSKÝM PARTNEROM
Liptovská Teplička má od augusta
nového cezhraničného partnera
– ukrajinské mesto Veľké Berezné.
Dohoda o spolupráci bola oficiálne
podpísaná 15. novembra pri príležitosti otvorenia nového honorárneho
konzulátu SR v Ukrajine.
Pätnásteho novembra bol vo Veľkom
Bereznom otvorený druhý honorárny konzulát SR na Ukrajine. Otvoril
ho šéf slovenskej diplomacie, minister zahraničných vecí Miroslav
Lajčák. Po otvorení konzulátu podpísali starostovia Slavomír Kopáč a
Bogdan Kyrlyk dohodu o partnerskej spolupráci medzi Liptovskou
Tepličkou a Veľkým Berezným.
Vo Veľkom Bereznom žijú potomkovia tridsiatich tepličianskych rodín,
ktoré na územie dnešnej Ukrajiny
vycestovali v roku 1788. Krajania
spolu s ministrom a oboma starostami odhalili pamätnú tabuľu Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
ROZOBRATÝ HELMAJZ ČAKÁ
NA OBNOVU
Rozobratá budova helmajzu, teda
bývalej sýpky, nepôsobí kultúrnym
dojmom. Na nežiaduci stav budovy
upozornili redakciu viacerí obyvatelia. Chátrajúcu budovu premiestnili ešte v minulom roku pracovníci
malých obecných služieb medzi stodoly. Pri presune ju rozobrali, budova je sčasti poškodená. Helmajz
bude zložený a čiastočne opravený
v budúcom roku. Umiestnený bude
pod amfiteátrom medzi stodolami
a pribudne na ňom informačná tabuľa o jeho histórii a využití.
OBEC KÚPILA NÁKLADNÉ
AUTO
Obec zakúpila začiatkom novembra
nákladné auto. Vozidlo, ktoré obec
využívala v predošlých rokoch, už
nie je pojazdné. Kvôli šetreniu kúpila obec jazdené vozidlo, využívať
sa bude najmä na prevoz menších
nákladov.
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ŠTVRTOK JE NESTRÁNKOVÝ
DEŇ
Od 12. decembra 2013 je každý
štvrtok na našom obecnom úrade
nestránkový deň. Zmenené sú
aj otváracie hodiny MATRIKY:
pondelok od 12.45 do 16.00 h
a v stredu od 12.45 do 17.00 h.
Osvedčovanie podpisov sa bude
vykonávať denne okrem štvrtka.
Dôvodom zmien je zníženie počtu zamestnancov obecného úradu
a skvalitnenie práce.
PORIADOK V OBCI STRÁŽI
ŠESŤ KAMIER
V januári tohto roka požiadala
obec o dotáciu na kamerový systém v rámci programu Prevencia
kriminality Ministerstva vnútra
SR. Rada vlády pre prevenciu
kriminality rozhodla o udelení
dotácie pre našu obec vo výške
5 000 €. Z týchto prostriedkov
a prostriedkov obce bolo v Liptovskej Tepličke nainštalovaných šesť
monitorovacích kamier a zriadené
bolo digitálne zaznamenávanie
v budove obecného úradu. Kamery
sú od októbra umiestnené v lokalitách, kde dochádza k vzniku nelegálnych skládok a na miestach,
na ktorých je potrebná prevencia
proti výtržnostiam a krádežiam.
Na verejný poriadok dohliadajú
na amfiteátri, na Dome nádeje, na
starej a novej hasičskej zbrojnici, na
multifunkčnom ihrisku v Uhlárovej a na zbernom dvore na Ul. Bóry.
V budúcom roku pribudnú ešte tri
kamery, na ktoré obec žiada financie z projektu alebo ich zafinancuje
sama.
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S. Kopáč:
„Nekvalitné úseky sme viackrát reklamovali“
Starovešťan
(Pokračovanie z 1. strany)
- Zimnú údržbu za školskou bránou v areáli školy bude zabezpečovať základná
škola, vstup do kostola obec. Aj obec aj škola majú frézy, ktoré budeme využívať. Aj o cestu k materskej škole sa stará obec, chodník ku škôlke má na starosti
škola.
Pred viac ako rokom bola odstavená voda na Kufajke. Vodovod v lete budovala dcérska spoločnosť Podtatranskej vodárenskej spoločnosti v spolupráci
s obcou aj neplatičmi. Voda však stále netečie vo všetkých domácnostiach.
Aký je dôvod?
- Voda bola spustená v prvom decembrovom týždni. Napojené však boli len
rodinné domy, ktoré mali voči vodárňam vysporiadané záväzky a zároveň aj
vysporiadané pozemky pod prípojky. V priebehu roka 2014 sa plánuje výtok
vody zrušiť. Voda a elektrika sú funkčné aj v časti IBV Bóry.
Celoročne vyteká na cestu medzi L. Tepličkou a Vikartovcami voda. Nachádza sa aj v nebezpečných úsekoch, v strmom teréne, v zákrutách. Voda
v zimnom období zamŕza a na týchto miestach hrozia nehody. Cestu má
v správe Slovenská správa ciest. Ako sa vo veci údržby tohto úseku angažuje obec?
- Po opätovnom rokovaní so Slovenskou správou ciest sme dostali odporúčanie, že máme žiadať odbor dopravy v Prešove o zrušenie výluky posypu ciest.
Urobili sme tak spolu s obcami Vikartovce a Kravany, ktorých sa to tiež týka.
Ide však len o občasné solenie. Čo sa týka údržby cesty, stále ostáva, že o túto
cestu sa postará Správa ciest, až keď upraví všetky ostatné cesty, ktoré sú v jej
správe. Pre našu obec majú ako prioritu cestu z Liptovskej Tepličky cez Šuňavu.
Tento stav zmeniť nevieme.
Aj problém vylievajúcej sa vody na ceste medzi Tepličkou a Vikartovcami sme
sa pokúšali riešiť so Správou ciest. Sľub k náprave sme nedostali. Keďže je to
dlhotrvajúci problém a k jeho riešeniu zo strany Správy ciest asi nedôjde, pokúsime sa pre dobro našich občanov svojpomocne nad rámec našich povinností
tieto úseky prekopať.
Tepličania radi využívajú ľadovú plochu na multifunkčnom ihrisku v Uhlárovej. O plochu majú záujem aj futbalisti TJ Tatran, ktorí ju využívajú na
tréningy. Kedy, kde a pre koho bude túto zimu klzisko sprístupnené?
- Ľadová plocha bude na svojom mieste v Uhlárovej prístupná širokej verejnosti.
TJ Tatran bude na futbal využívať ihrisko pri základnej škole. Sprístupnenie
klziska ohlásime. Sneh je z plochy odprataný. Keď počasie dovolí, začne sa
s polievaním.
Počas roka vytvorila obec skládku na Bóre, v časti novej IBV v blízkosti
stavby rodinného domu Ing. Františka Nahalku. Majitelia pozemkov v okolí
skládky neboli o jej vzniku upovedomení. Pán Nahalka upozornil obec na
to, že mu skládka a jej umiestnenie i postup obce prekáža. Problém postúpil
aj na Obvodný úrad životného prostredia v Poprade. Skládka bola nakoniec
odstránená do novej cesty na Bóre, ale bez toho, aby bol odpad vytriedený.
Prečo obec takto postupovala? A prečo o tomto probléme neboli informovaní
poslanci na obecnom zastupiteľstve v správe na úseku životného prostredia
a stavebného poriadku v obci?
- Na základe sťažnosti Františka Nahalku podanej na Obvodnom úrade životného prostredia v Poprade bolo aj so zástupcami spomínaného úradu urobené
miestne zisťovanie. Pracovníci obvodného úradu skonštatovali, že skládka nie je
nelegálna. Išlo o dočasné uskladnenie stavebného materiálu, ktorý sa po dokončení vodovodu v tejto časti obce použil do miestnej komunikácie. Skládka bola
na pozemku obce, dohodnutý termín odstránenia skládky bol do 31. októbra
2013. Termín nebol dodržaný z toho dôvodu, že k výstavbe vodovodu došlo až
v novembri. Po dokončení prác na vodovode bol odpad premiestnený do budúcej
cesty a dotriedený. V správe pracovníka stavebného úradu Jána Koreňa o stave
životného prostredia v obci sa táto skutočnosť neuviedla preto, že v čase predkladania správy, ktorá zachytávala obdobie september 2012 – september 2013, riešila
(Dokončenie na nasledujúcej strane)
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tento problém obec. Preto sa táto informácia nedostala k poslancom a občanom.
Nešlo o úmyselné zamlčanie ani o zavádzanie. V konaní bola obec a František
Nahalka, nie stavebný úrad obce. Na záver chcem dodať, že po vysvetlení dôvodov o vzniku tohto problému a po šetreniach pracovníkmi Obvodného úradu
životného prostredia v Poprade nebola obci udelená žiadna sankcia.
V rozpočte na rok 2013 bolo naplánované vybudovanie cesty a verejného
osvetlenia v IBV Bóry, upravená mala byť cesta Pod úbočou. Prečo sa tieto
práce neuskutočnili?
- Práce na individuálnej bytovej výstavbe Bóry – teda cesta a osvetlenie sa posunuli z dôvodu výstavby vodovodu. Financie aj práce sa posúvajú na rok 2014.
Na úpravu cesty Pod úbočou bolo vyčlenených 7 500 €, no k prácam nedošlo.
Spomínaná suma bola príliš nízka na uskutočnenie plánovaných prác. Chceli
sme vybudovať kanál na dažďovú vodu a upraviť cestu. Ani náhradný plán
s využitím drte z cesty z Ul. Š. Garaja nám nevyšiel. Drť použili pri revitalizácii
na úpravy terénu.

Privítali malých Tepličanov

V nedeľu 8. decembra počas slávnosti Vítania detí
privítal starosta Slavomír
Kopáč medzi občanov obce
štyroch malých Tepličanov.
Slávnosť sa konala v sále
spoločenského domu.
Rodičia svoju účasť potvrdili podpisom do pamätnej
knihy a prevzali si malé
pozornosti. V druhom
polroku sa v Liptovskej
Tepličke narodilo 13 detí,
z nich bolo 5 dievčat a 8
chlapcov.

Služby TKR by sa mali postupne zlepšiť
Členovia komisie regionálneho rozvoja, služieb a životného prostredia sa
7. novembra stretli so starostom obce a prevádzkovateľom služby televízneho káblového rozvodu (TKR) Jánom Gnojčákom. Dôvodom stretnutia bola
kontrola plnenia úloh, ktoré komisia J. Gnojčákovi zadala v júli tohto roka.
Komisiu regionálneho rozvoja, služieb a životného prostredia tvoria poslanci: Ján
Bohunčák, František Bulava, Jana Smolárová, Elena Veštúrová a Ján Dravecký.
Na stretnutí 15. júla zadali prevádzkovateľovi služby TKR Jánovi Gnojčákovi
úlohy, ktoré mal v dohodnutých termínoch naplniť, aby sa zabezpečila vyššia
kvalita týchto služieb.
Novembrové stretnutie bolo venované kontrole zadaných cieľov. K splneným
úlohám patrilo odpojenie TKR na Kufajke, kde obyvatelia za služby neplatili.
Na obecnom úrade boli vymenené antény a vypínače, čo umožnilo zlepšenie
kvality signálu. Prevádzkovateľ vypracoval aj požadovaný menný zoznam odberateľov. Na vypracovaní projektovej dokumentácie, ktorá mala byť hotová do
konca októbra, prevádzkovateľ naďalej pracuje. Dôvodom sú vysoké náklady,
ktoré odhadol na 5 000 – 10 000 €. Posúvajú sa aj termíny na vytvorenie kontaktných údajov na každom odbernom kábli a tiež očíslovanie a zabezpečenie
odberných skriniek v obci. Tieto práce by mali byť hotové v marci až apríli budúceho roka. Komisia na júlovom stretnutí apelovala na zlepšenie komunikácie
medzi prevádzkovateľom služby a odberateľmi. Situácia sa podľa starostu obce
Slavomíra Kopáča zlepšila, obecný úrad eviduje menej sťažností a telefonických
požiadaviek ako v minulosti.
V závere stretnutia viedli diskusiu o tom, čo by mohlo pomôcť kvalite káblového
vysielania. Od Jána Gnojčáka sa očakáva objektívne posúdenie ekonomickej prognózy obecnej káblovej televízie. Komisia tiež očakáva čiastočnú zmenu programovej ponuky. Preto sa niektoré programy TKR budú týždenne obmieňať, aby mali
občania možnosť spoznať a následne si vybrať vhodné televízne stanice. Vyjadriť
sa budú môcť prostredníctvom dotazníkov a na facebookovej stránke obce.

PREDNÁŠKA
O VIEROZVESTCOCH
Základná škola usporiadala pre žiakov 7. - 9. ročníka prednášku o sv.
Cyrilovi a Metodovi pri príležitosti
1 150. výročia príchodu vierozvestcov na Veľkú Moravu. Lektorom
prednášky bol známy cirkevný
historik Ľuboslav Hromjak.
POZNÁME SLOGAN OBCE
Obec v septembri tohto roka vyhlásila súťaž o vytvorenie sloganu, ktorý
by mal charakterizovať a propagovať
charakter L. Tepličky. Do súťaže o slogan obce sa zapojili štyria súťažiaci.
V minulom roku bol formou súťaže
vytvorený maskot obce, ktorým sa
stal baranček Maťo podľa víťazného
návrhu Jozefa Kupča. V tohtoročnej
sloganovej súťaži sa však víťaz nenašiel. Komisii nevyhovoval ani jeden zo štyroch súťažných návrhov,
no zúčastneným ďakuje za záujem
a nápady. Nakoniec bol vybratý
slogan Liptovská Teplička – tradície
s kráľovským výhľadom. Autor sloganu nie je uvedený.
ZBER ODPADU
• komunálny - 2. januára, 15. januára, 29. januára
• sklo - 31. decembra, 28. januára
• plasty - 7. januára
POZVÁNKY

na december 2013
• 24. 12. (utorok) Betlehemci v uliciach obce.
• 24. 12. (utorok) Popolnočné pastierske vítanie Krista pri starej
hasičskej zbrojnici.
• 25. 12. (streda) Jasličková pobožnosť deviatakov o 15.00 h v spoločenskom dome.
• 26. 12. (štvrtok) Živý Betlehem pred
zdravotným strediskom o 15.00 h.
• 28. 12. (sobota) Divadelné predstavenie Páter Pio o 18.00 h v kostole (vstupné dobrovoľné).
• 29. 12. (nedeľa) Stolnotenisový
turnaj (ŠK Horec) v šatniach
v Uhlárovej o 10.00 h.
• 29. 12. (nedeľa) Výstava fotografií z celého sveta Jozefa Ďuricu
v školskej jedálni o 14.00 h.
• 29. 12. (nedeľa) Divadelné predstavenie birmovancov v spoločenskom dome o 16.00 h.
január 2014
• 5. 1. (nedeľa) Trojkráľový chrámový koncert o 17.00 h v kostole.
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Interpelácie poslancovStarovešťan
na zasadnutí obecného zastupiteľstva
V stredu 4. decembra zasadalo obecné
zastupiteľstvo. Poslanci predniesli viacero interpelácií. Prinášame vám skrátený prehľad tém, otázok a odpovedí,
ktoré na zastupiteľstve odzneli.
Poslanca Štefana Koreňa zaujímalo, prečo neboli pri revitalizácii na
Úzkej ulici použité dobové pouličné
svietidlá. Odpoveď zo strany obce
bola jednoznačná – tento návrh nebol
zadaný v projekte revitalizácie. Koreň
pripomenul, že v budúcnosti by bolo
vhodné pri výmene svietidiel použiť
dobové osvetlenie, ktoré by esteticky
doplnilo vzhľad obce.
V interpeláciách sa venoval aj návrhu
upraviť voľnú časť futbalového ihriska
nad hornou bránou na menšie ihrisko
určené pre verejnosť. S prípravou
tohto ihriska sa už začalo na jeseň
v spolupráci s TJ Tatran, pokračovať
sa bude na jar. Poslanec sa zaujímal
aj o využitie priestoru oproti lesníckej
bytovke napríklad na parkovisko alebo

detské ihrisko. Podľa odpovede starostu obce bola podaná žiadosť o finančné prostriedky z mimorozpočtových
zdrojov na úpravu tohto priestranstva
zeleňou na park a druhý projekt by mal
riešiť chodník okolo cesty.
Poslanec Koreň sa tiež zaujímal o riešenie dopravnej situácie na Koliesku.
V slepej uličke chýba priestor na otáčanie vozidiel. Obec ráta s úpravou,
ktorá umožní, aby sa vozidlá na konci
ulice otáčali, nie však polkruhom, ale
cúvaním.
Poslednou interpeláciou poslanca
Štefana Koreňa bola otázka na vedenie obce, prečo nebola upravená
cesta Bóry a Pod úbočou, tak ako to
bolo v pláne na rok 2013. Starosta
informoval poslancov, že drť z cesty,
ktorá mala byť použitá, sa nakoniec
nehodila na takúto úpravu. Iná úprava sa nestihla. Poslancom odporučil,
aby tento problém riešili v rozpočte
na nasledujúci rok.

Janského plakety pre Tepličanov
Na slávnostnom oceňovaní darcov krvi v Poprade nemohli chýbať Tepličania.
Udelené boli štyri bronzové, dve strieborné a jedna zlatá Janského plaketa.
Ocenení darcovia krvi si plakety prevzali 21. novembra v Aréne Poprad z rúk
starostu Slavomíra Kopáča a zástupcov SČK. Ocenenie si prevzali traja zo siedmich ocenených, ostatným tieto plakety odovzdá miestny spolok SČK. Bronzové Janského plakety
za desať odberov
získali: Daniela Ďuricová, Frantiček Géci,
Marta Keďuchová
a František Nahalka.
Strieborné plakety za
dvadsať odberov boli
udelené Bystríkovi
Kopáčovi a Jánovi
Nahalkovi. Zlatou
Janského plaketou
za 40 odberov krvi
bol ocenený Marián
Glejdura.

Konferencia Podpora cestovného ruchu v L. Tepličke
V roku 2011 vypísala obec verejnú súťaž na realizáciu projektu Podpora cestovného ruchu v Liptovskej Tepličke. Víťazom sa stala banskobystrická firma Nebotra. Koncom novembra odovzdala firma vypracované propagačné materiály,
pohľadnice, DVD a marketingovú štúdiu. Náklady na realizáciu projektu boli
hradené z európskych fondov. Súčasťou projektu bolo usporiadanie konferencie
o cestovnom ruchu, ktorá sa uskutočnila 28. novembra v penzióne Vikartovský
mlyn. Na konferencii prednášal o smerovaní cestovného ruchu starosta obce
Slavomír Kopáč. O možnostiach biohospodárenia ako súčasti cestovného ruchu
informovala predsedníčka PPD Anna Glejdurová. Partnerstvám a spolupráci
v cestovnom ruchu sa vo svojej prednáške venoval člen predstavenstva OOCR
Tatry – Podhorie Peter Duda. V programe vystúpili obe folklórne zložky. Zúčastnení si prezreli výstupy víťaznej firmy. Pre potreby cestovného ruchu je
vytvorená nová webová stránka obce www.teplickapodtatrami.sk.

Poslankyňa Elena Veštúrová sa zaujímala, prečo nebola urobená úprava
potoka Pod úbočou pred rodinným
domom pani Magdoškovej. Starosta
uviedol, že tieto práce sa nestihli.
Ak bude do konca roka ešte vhodné
počasie, potok bude upravený. Ak nie,
práce sa presunú na budúci rok.
Poslankyňa Jana Smolárová upozornila na pretrvávajúci problém parkovania na Ulici záhrady. Zákaz státia na
jednej strane cesty sa nedodržiava.
Počas zimy tak vzniká problém s odhŕňaním snehu. Podľa starostu Slavomíra Kopáča ide najmä o problém susedského spolunažívania. S občanmi,
ktorí vozidlá parkujú proti pravidlám,
sa rozprával, poslancom prisľúbil, že
ich bude znovu kontaktovať a apelovať
na riešenie problému.
Na nebezpečné umiestnenie detského
kolotoča na Ul. Š. Náhalku upozornila poslankyňa Anna Smolárová. Nový
kolotoč pred domom rodiny Suchých
je v tesnej blízkosti zákruty na frekventovanej ceste. Hrozí nebezpečenstvo,
že deti vbehnú pod idúci automobil.
Situáciu zhoršuje autobus parkujúci
pri ceste, ktorý zacláňa výhľadu.
Poslankyňa A. Smolárová navrhla,
aby bolo miesto označené dopravnou
značkou Pozor deti! a parkovanie
autobusu presunuté na iné miesto.
Tento návrh je aj súčasťou správy
komisie verejného poriadku, ktorej je
poslankyňa členkou. Zo strany obce
bol návrh odobrený.

...zo zastupiteľstva
• Súčasťou zasadnutia obecného zastupiteľstva (4. decembra) bolo prejednávanie úpravy zmlúv nebytových
priestorov obce. Poslanci odsúhlasili
zmeny v nájomných zmluvách na nebytové priestory, ktoré prenajíma obec.
Ide o zvýšenie poplatku každoročne
o valorizáciu. Schválili tiež predĺženie nájomnej zmluvy so spoločnosťou
COOP Jednota na požadované dva
roky.
• Pôvodne sa malo zastupiteľstvo
zaoberať aj rozpočtom obce na nasledujúci rok, tento bod programu bol
presunutý na ďalšie zastupiteľstvo
16. decembra.
• Zastupiteľstvo si vypočulo správu
komisie verejného poriadku, sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu, ktorú predniesol Štefan Koreň.
K činnosti a návrhom komisie nemali
poslanci žiadne výhrady.
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Ďakovné listy obyvateľom obce
Na zastupiteľstve 4. decembra boli udelené ďakovné listy dvom obyvateľom Liptovskej Tepličky pri príležitosti
životných jubileí – 70 rokov života. Anne Madačovej bol
ďakovný list udelený za účinkovanie vo folklóre, aktivity
v cirkevnom živote a reprezentáciu obce. Druhý ďakovný
list si prevzal František Bardy za prínos obci, v ktorej pôsobil ako riaditeľ, učiteľ, kronikár a historik. František Bardy
v súčasnosti pracuje na novom diele – Povesti a príbehy
z L. Tepličky. Periodicky ich bude uverejňovať týždenník
Podtatranský kuriér.

Mikuláš v obci
Na sviatok sv. Mikuláša potešil tepličianske deti Mikuláš
aj so svojimi pomocníkmi. V piatok 6. decembra navštívil
škôlkarov, deti prvého stupňa ZŠ a tiež žiakov 5. a 6. ročníka. Večer sa s deťmi stretol v kostole. Po svätej omši im
rozdal drobné darčeky.

Voľby do Prešovského samosprávneho kraja
Volebná účasť Tepličanov vo voľbách do VÚC dosiahla
28 %. Pri voľbe župana prejavili najväčšiu dôveru Petrovi
Chudíkovi a Jánovi Hudackému. Kreslá poslancov PSK
by podľa tepličianskych voličov obsadili najmä rodáci
a kandidáti z okolitých obcí.
Tepličanov prišlo 8. novembra k urnám 28 % z celkového
počtu oprávnených voličov. Volebná účasť v PSK dosiahla
22,13 %. V oboch okrskoch odovzdali Tepličania spolu
484 hlasovacích lístkov. Pre voľby poslancov do krajského
zastupiteľstva bolo platných hlasov odovzdaných 474, pre
voľby župana bolo platných hlasovacích lístkov ešte menej
– len 417.
O kreslo predsedu PSK sa uchádzalo deväť kandidátov. Víťazom sa stal staronový župan Peter Chudík s takmer 54 %
hlasov. Aj v Liptovskej Tepličke prejavili voliči najväčšiu
dôveru práve Petrovi Chudíkovi. Získal 194 hlasov, teda
46,5 %. Nasledoval Ján Hudacký so 156 hlasmi, čo predstavuje 37,4 % hlasov. Ostatní kandidáti ostali pod hranicou
menej ako 4 % hlasov.
V popradskom okrsku bolo možné zvoliť osem poslancov
z 52 kandidátov. Na poslancov do krajského zastupiteľstva kandidovali dvaja Tepličania. Starosta Slavomír Kopáč
a Jozef Mezovský, ktorý v zastupiteľstve pôsobil už minulé
obdobia. Voliči v našej obci podporili najmä týchto dvoch
kandidátov a tiež kandidátov z okolitých obcí.

Zostava poslancov popradského okrsku podľa volieb
v Liptovskej Tepličke:
1. Slavomír Kopáč Mgr., 42 r., starosta obce, Lipt. Teplička (nezávislý kandidát)
360 hlasov
2. Jozef Mezovský, 58 r., interný auditor, Lipt. Teplička (KDH, SDKÚ, MOST
– HÍD)
285 hlasov
3. Alžbeta Havrančíková Mgr., 50 r., učiteľka, Šuňava (SMER – SD)
147 hlasov
4. Michal Sýkora, 60 r., starosta obce, Štrba (SMER – SD)
98 hlasov
5. Peter Hritz Ing., 47 r., starosta obce, Nová Lesná (SMER – SD)82 hlasov
6. Peter Brenišin MUDr., 53 r., lekár, Poprad (SMER – SD)
80 hlasov
7. Milan Baran Ing., 56 r., viceprimátor, Poprad (KDH, SDKÚ, MOST – HÍD)
74 hlasov
8. Jozef Švagerko Ing., 46 r., ekonóm, Poprad (KDH, SDKÚ, MOST – HÍD)
74 hlasov
Do zastupiteľstva PSK za okres Poprad sa podľa celkových výsledkov dostali: Milan Baran, Jozef Janiga, Michal
Sýkora, Jozef Švagerko, Alena Madzinová, Igor Wzoš,
Alžbeta Havrančíková a Jozef Mezovský.
Bývalý starosta obce Jozef Mezovský získal 2 376 platných
hlasov, čo mu zabezpečilo 8. miesto v popradskej zostave
zastupiteľstva PSK. Druhý tepličiansky kandidát, súčasný
starosta obce Slavomír Kopáč, získal 1 637 hlasov, čo pre
neho znamenalo 17. miesto medzi kandidátmi.
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Pozostatky Štefana Náhalku
prevezú do Liptovskej Tepličky
Starovešťan
Pozostatky jedného z najvýznamnejších tepličianskych rodákov Mons. Štefana Náhalku by
mali byť v budúcom roku prevezené z Ríma do
Liptovskej Tepličky. Udiať by sa tak mohlo už
koncom mája 2014.
Štefan Náhalka patrí k významným osobnostiam Slovenska. Narodil sa v Liptovskej Tepličke v roku 1916. Je nositeľom titulu monsignor
a pápežský prelát. Miestna ZŠ s MŠ nesie jeho
čestné meno vo svojom názve. Už v budúcom
roku by si Tepličania mohli svojho rodáka
pripomínať ešte intenzívnejšie. Jeho pozostatky by mali
spočívať pod rodnou hrudou. Na podnet kňaza Stanislava
Misála s povolením spišskej diecézy a ďalších úradov by sa
pozostatky mali previezť na cintorín v našej obci a opätovne
pochovať. Podľa rodáka kňaza Stanislava Misála, ktorý sa
venuje životu Štefana Náhalku, pôjde najmä o duchovnú
výzvu a pomoc pre všetkých rodákov a tých, ktorí sa pri
jeho novom hrobe pristavia. Ako uviedol, Štefan Náhalka
už raz upadol do zabudnutia – kvôli komunistickému režimu. Pritom na jeho osobu by sa nemalo nikdy zabudnúť.
„Je to aj na povzbudenie viery stáť nad hrobami zosnulých,
s pridanou hodnotou nad hrobom takého významného
rodáka, človeka a kňaza, ktorý toľko toho a ešte v akých
nepriaznivých podmienkach dokázal,“ uviedol iniciátor
myšlienky Stanislav Misál.
Pri novom hrobe významného rodáka sa budú môcť kedykoľvek pristaviť domáci aj hostia a pomodliť sa.
Podľa predbežných odhadov by ostatky mohli byť prevezené v máji budúceho roka. Náklady s tým spojené bude
hradiť obec a veriaci vo verejnej zbierke.
Mons. Štefan Náhalka pôsobil ako kňaz, biskupský tajom-

Pavol Smolár v zostave podtatranskej
futbalovej jedenástky!
Podtatranský futbalový zväz už deväť rokov oceňuje jedenásť najlepších hráčov oblastných tímov spod Tatier.
Tentoraz sa do futbalovej jedenástky dostal aj Tepličan
Pavol Smolár.
O najlepších hráčoch rozhodujú hlasovaním kapitáni
mužstiev a členovia výkonného výboru zväzu. Zostava
futbalistov navrhovaných na ocenenie bola v tomto roku
rekordná, o hlasy sa uchádzalo viac ako dvesto hráčov.
Futbalista TJ Tatran Pavol Smolár tak zahviezdil v tvrdej
konkurencii a stal sa zároveň prvým oceneným Tepličanom
v tejto futbalovej súťaži.
Ocenený bol aj najlepší strelec 1. „ČEZ“ triedy v súťažnom
ročníku 2012/2013 Peter Tribula z Veľkej Lomnice, ktorý má
na konte 36 gólov.
Jedenástka roka 2013:
Vladimír Šavel – OFK Vikartovce
(21 hlasov)
Peter Kukura – OŠK Sp. Štvrtok
(15 hlasov)
Jozef Vernarec – TJ Partizán Vernár
(13 hlasov)
Ľubomír Krempaský – TJ Tatran Ľubica
(12 hlasov)
Pavol Smolár – TJ Tatran Liptovská Teplička (12 hlasov)
Alojz Dunka – TJ Toporec
(12 hlasov)
Lukáš Dučák – FK Thermal Park Vrbov
(11 hlasov)
Rastislav Barabas – ŠK Zemedar PP-Stráže
(11 hlasov)
Tomáš Korenko – TJ Baník Hôrka
(10 hlasov)
Martin Špirko – FK Veľká Lomnica
(10 hlasov)
Jozef Hajovský – brankár TJ Tatran Ľubica
(8 hlasov)

ník a profesor teológie. Ako významný katolícky
intelektuál sa stal terčom komunistickej polície,
ktorá po ňom stále sliedila. Po zaistení biskupa
J. Vojtaššáka roku 1950 ušiel a pred ŠtB sa skrýval
dva roky. Na jar 1953 sa mu podarilo emigrovať
do Talianska. V Ríme sa intenzívne zapojil do
práce v rámci Ústrednej katolíckej kancelárie,
redigoval viaceré významné časopisy. Mal
významný podiel na vybudovaní Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a stal sa jeho
prvým rektorom. Staral sa o duchovné potreby
slovenských emigrantov a zriadil misie pre Slovákov
v Brazílii a vo Veľkej Británii. Popri veľkej angažovanosti
v cirkevnom a národnom živote bol integrujúcou osobnosťou najmä Slovákov v emigrácii. Publikoval mnoho
teologických a filozofických diel. Zomrel nečakane v roku
1975 v Ríme, kde je pochovaný na cintoríne Prima Porta.
Práve odtiaľ by mali byť jeho pozostatky prevezené do
rodnej obce.

Osemdesiate výročie otvorenia
hlavnej budovy školy
V septembri uplynulo 80 rokov od otvorenia hlavnej
budovy školy. Výročie si škola pripomenula akadémiou
8. novembra. Pre verejnosť bol pripravený deň otvorených
dverí v nedeľu 10. novembra.
Keď už tepličianskym žiakom nestačili priestory dolnej
budovy školy, rozhodli sa Tepličania pre výstavbu novej,
väčšej školy na vŕšku za kostolom. Bez pomoci techniky,
holými rukami ju postavili za jeden rok. Pomáhala celá
obec – finančne, materiálne aj fyzicky. Na jeseň 1933 bola
nová budova školy otvorená, vysvätil ju spišský biskup Ján
Vojtaššák. Za 80 rokov prešla škola mnohými zmenami.
Jej históriu a súčasnosť si prišli 8. novembra pripomenúť
viacerí hostia – bývalí učitelia, riaditelia, starostovia okolitých obcí, riaditeľka Školského úradu Veľký Slavkov
Alena Madzinová, zástupcovia rodičov, poslanci a mnohí
ďalší pozvaní hostia. Ako sa škola menila do dnešnej podoby, zachytila videoprezentácia riaditeľky školy Valérie
Černohorskej a Jaroslava Kičáka. Akadémiu kultúrnym
programom spestrili spevom učiteľ Peter Plavčan, detský
zbor, tanečné krúžky a žiaci s básničkami.
V nedeľu 10. novembra bola horná budova školy otvorená
pre verejnosť. Stalo sa tak opäť po troch rokoch, naposledy sa verejnosť v septembri 2010 mohla pozrieť na spojené
priestory pôvodnej budovy a novej prístavby.

