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Ročník: I.

Vážení spoluobčania,
prešiel rok odo dňa, kedy som nastúpil
do funkcie starostu obce. V minulom
čísle novín som sľúbil, že zbilancujem
svoju činnosť a činnosť obecného úradu
za toto obdobie a podelím sa s vami
o svoje dojmy.
Po menovaní do funkcie starostu som si
musel zvyknúť na inú pracovnú dobu
a, samozrejme, na novú náplň práce. Snažil som sa nadviazať kontakt so všetkými
organizáciami, urobiť si prehľad o ich
činnosti, plánoch a možnej spolupráci.
Minulý rok sa možno z pohľadu občanov
neurobilo toho veľa, ale mnohé zrealizované práce prinesú energetické úspory,
a nie je ich tak vidieť. Keďže išlo o prvý rok
môjho starostovania, k výdavkom som pristupoval opatrne. Ušetrené finančné
prostriedky boli použité na úhradu nákladov na nové projekty. Zrekonštruovali
sme niektoré ambulancie v zdravotnom stredisku - vymenili sme elektroinštalácie, zateplili sme miestnosť detského lekára, pripravili sme priestor pre novú
ambulanciu, namontovali sme pre každého lekára vlastný elektromer a vodomer.
Zmenou prešla zastávka pri Ul. Kufajka, pri vstupe do obce bol znovupostavený
pamätník SNP, vybudoval sa oporný múr pri kostole, odstraňovali sa poruchy
pri základnej škole, začalo sa s úpravou potokov, opravené bolo odvodnenie
multifunkčného ihriska, vybudované nové elektrické a vodovodné prípojky
k šatniam, začalo sa s výstavbou ihriska pri škole, opravilo sa hasičské vozidlo
Avia, nová je i webová stránka obce, noviny, vydali sme nárečový slovník. Zmena
nastala aj v oblasti sociálnych služieb, ktoré už poskytuje obec, čím sme ušetrili
150 € mesačne na každom úväzku, ktorých máme 1,6.
Predpokladal som, že budem častejšie v obci i na úrade. Je to však opačne,
pracovné rokovania a vybavovania ma nútia väčšinu času tráviť mimo obce.
Občania ma však môžu kontaktovať telefonicky, písomne i mailom.
Nemôžem povedať, že by ma niečo zaskočilo. Dvere má každý otvorené, nie
všetci to však prijali. Som milo prekvapený zo spolupráce s organizáciami i jednotlivcami, aj z toho, že poslanci OZ sa zaujímajú o obec a neprejavujú svoje
politické orientácie.
Mnohí sa ma pýtajú, prečo som nevytkol chyby môjho predchodcu. Ja chcem
riešiť budúcnosť Litovskej Tepličky. Každý robí dobré i zlé kroky, hľadanie chýb
a ich vyčítanie neposunie obec dopredu. Týmto však neospravedlňujem nesprávne kroky, ktoré boli urobené. Stále sa ešte objavujú, no nie všetky sa dajú
vyriešiť za jeden deň, riešia sa priebežne. Môj názor a zistenia som predniesol
poslancom OZ na zasadnutí koncom minulého roka a odvysielala to aj OTV.
Po finančnej stránke sme rozpočet dodržali, nerobili sme žiadne väčšie aktivity, ušetrené prostriedky použijeme na potrebný 5% podiel obce pri projekte
regulácie potoka.
V roku 2012 máme v pláne vykonať nasledujúce práce:
V novej hasičskej zbrojnici zrekonštruovať zasadačku, odstrániť zadný vchod,
čo prinesie energetickú úsporu, upraviť čiastočne podkrovie zbrojnice pre stretávanie sa hasičov i mládeže z obce. V pláne je aj z podaného projektu doplniť
hasičské odevy. Na cintoríne upravíme chodník ku hlavnému krížu vhodným
schodiskom a osvetlíme ho. Čiastočne upravíme chodník z Domu nádeje obrubníkmi a vysypeme ho štrkom.
(Pokračovanie na 2. strane)
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Poďakovania občanom
Poslanci a starosta obce 13. februára udelili poďakovanie Františkovi
Praškovi a Jánovi Černohorskému
za dlhoročné pôsobenie vo vedení
Dobrovoľného hasičského zboru.
Petrovi Madačovi udelili poďakovanie za dlhoročnú činnosť vo
folklórnej skupine Tepličan, v ktorej
pôsobí s malými prestávkami už od
roku 1953. Poďakovanie bolo udelené aj MUDr. Štefanovi Olejárovi za
mapovanie dejín a za prínos k zmapovaniu histórie a života Liptovskej
Tepličky.
Penzión Čierny Grúň
Penzión Čierny Grúň, ktorého
vlastníkom je spoločnosť PremierConsulting, ostáva naďalej nevyužitý. Dôvodom nie sú chýbajúci
turisti, ale stav budovy a potrebná
nákladná rekonštrukcia. Starostu
obce Slavomíra Kopáča sme sa
opýtali, či obec neplánuje penzión
odkúpiť späť. Jeho odpoveď bola
jednoznačná - obec nemá dostatočné množstvo financií na zakúpenie
tejto nehnuteľnosti a na úhradu
nutných opráv budovy.
Platobné výmery nahradia rozhodnutia o platbe
Podľa nového zákona sa mení
pomenovanie platobný výmer.
Nahradí ho rozhodnutie o platbe.
Aj naďalej bude zasielané obcou do
domácností pri výbere poplatkov
za smeti.
Preskúšanie sirén
V súlade so znením § 5 vyhlášky
MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok
informačného systému civilnej
ochrany v znení neskorších predpisov bude preskúšanie prevádzkyschopnosti najbližšie 13. apríla
2012. Akustické preskúšanie sirén
sa vykoná dvojminútovým stálym
tónom. Jednotný čas preskúšania je
o 12.00 hod.
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Oblastná konferencia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov
25. februára sa v Poprade zišli
zástupcovia Oblastnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) z okresov
Poprad a Kežmarok. Spoločne
zhodnotili činnosť organizácií
a naplánovali aktivity na rok 2012.
Konali sa aj voľby do výkonných orgánov. Predsedom ostal Ing. Michal
Kopko. Z Liptovskej Tepličky boli
zvolení Štefan Koreň a Ján Černohorský, ktorých činnosť, ako aj činnosť celej organizácie v Liptovskej
Tepličke bola vyzdvihnutá.
Aj v tomto roku miestna organizácia SZPB plánuje niekoľko zaujímavých aktivít. Okrem spolupráce
s mládežou a školou usporiadajú
so ŠK Horec v auguste výstup na
Kráľovu hoľu a beh SNP. Samozrejmosťou budú kladenia vencov
pri pamätníku v obci a spolupráca
s MO v Pohorelej. Na oblastnej
konferencii boli prítomní viacerí
starostovia okolitých obcí, vrátane
starostu Liptovskej Tepličky.
Evidencia nájomcov hrobových
miest
Naďalej prebieha evidencia nájomcov hrobových miest na miestnom
cintoríne. Pozostalí, ktorí ešte
nenahlásili, kto bude nájomcom
hrobového miesta pozostalého,
nech tak urobia čo najskôr v kancelárii stavebného úradu u Ing. Jána
Koreňa. Podľa VZN o cintorínskej
službe z novembra 2011 bude na
každé hrobové miesto uzatvorená
nájomná zmluva na minimálne desať rokov. Poplatok za jeden rok je
vo výške 2 €.
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(Dokončenie
z 1. strany)
Starovešťan
Amfiteáter prejde celkovou rekonštrukciou, na ktorú sa nám podarilo získať
financie vo výške 10 000 € z rezervného fondu premiérky SR, zvyšok pokryje
obecný rozpočet. Odvodňovacie kanály v tomto roku upravíme na ulici Bóry od
Domu smútku, s napojením na potok pri dome rodiny Veštúrovej a pokračovať
budú po celej dĺžke Ul. Bóry po rodný dom Ľubomíra Koreňa. Ďalej na Ul. Štefana Nahalku od rodného domu Janíkovcov po novú hasičskú zbrojnicu a na
križovatke pod zdravotným strediskom pri hlavnej ceste od križovatky po rodný
dom pani Ovsiakovej. V spoločenskom dome vymeníme podlahu, zateplíme ho,
vymeníme okná na chodbe a toaletách, vymenená bude aj elektroinštalácia.
V pláne máme zrealizovať časť príjazdovej cesty na Bóroch k plánovaným
stavbám. Dokončíme úpravu potoka v Uhlárovej s prepojením na Drevársku
až po pílu LPS. Pri kostole zrealizujeme terénne úpravy pri ceste do školy, kde
na novom opornom múre vysadíme živý plot, doplníme dreveným zábradlím
a lavičkami. V materskej škole budú zrekonštruované toalety na prvom poschodí. V obecnom úrade zateplíme stropy v kancelárii prednostu, ekonómky
a kontrolóra a v zasadačke. Upravíme tiež omietky a podlahy. Pri Ul. Kufajka
upravíme miesto na kontajnery, ktoré prekryjeme, aby to esteticky vyzeralo čo
najlepšie. Upravíme aj vstup do obce. Hneď ako to dovolí počasie, začnú sa
práce na projekte revitalizácie centrálnej časti obce. Ide o postupné skrášlenie
stredu obce a jeho okolia.
Práce na realizácii projektov, ktoré sú financované predovšetkým z fondov EÚ,
vykonajú firmy vybraté verejným obstarávaním. Zvyšné práce zabezpečí obec
zamestnancami obce, aktivačnou činnosťou, náročnejšie práce prostredníctvom
živnostníkov na základe porovnania ponúk. V súčasnosti máme schválený projekt Revitalizácie centrálnej časti obce a projekt týkajúci sa cestovného ruchu
a rekonštrukcie amfiteátra. Podané sú projekty na reguláciu potoka, dovybavenie
hasičov a na kamerový systém. Pripravujú sa projekty na chodník popri hlavnej
ulici po rodinný dom pána Keďucha.
Prehľad niektorých aktivít starostu za január a február:
- stretnutie s vedením PPD, LPS - spolupráca na budovaní cestovného ruchu
a kultúrno-spoločenského života obce,
- rôzne úrady v okrese i kraji - príprava žiadostí na projekty regulácie potoka
a cestovného ruchu,
- účasť na konferencii v Maďarsku (Kazár) - poznatky a propagácia v oblasti
podnikania a výroby,
- stretnutie s PPD - vstup do OZ miestnej akčnej skupiny (MASka) Pro Tatry
- rozvoj a spolupráca regiónu,
- príprava volieb, školenia,
- príprava aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
- stretnutia s firmami zapojenými na projekte revitalizácie centrálnej časti obce,
- školenie Terénny sociálny pracovník, poskytovanie sociálnych služieb, podmienky umiestňovania občanov v domoch sociálnych služieb,
- rokovanie s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou (PVS) - prevod projektovej dokumentácie kanalizácie a čističky odpadových vôd (ČOV) z PVS
na obec,
- obrady obce - vítanie detí, výročia svadieb,
- účasť na výročných schôdzach organizácií a subjektov a iné.
Mgr. Slavomír Kopáč, starosta obce

Zápis do ZŠ
V dňoch 8. a 9. februára sa uskutočnili zápisy do 0. a 1. ročníka ZŠ. V budúcom školskom roku sa brány školy otvoria
pre 24 prváčikov a 16 žiakov 0. ročníka.
Na zápise do 1. ročníka sa zúčastnilo 24 detí a rovnaký počet ich v septembri nastúpi do školy. Hlavnou podmienkou
prijatia bolo dovŕšenie veku 6 rokov a dosiahnutie školskej spôsobilosti. Do 0.
ročníka bolo zapísaných 16 detí, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného
prostredia a v predchádzajúcom období nenavštevovali materskú školu. V čase nástupu do 0. ročníka už dovŕšia vek 6 rokov, ale nedosiahli ešte školskú
spôsobilosť. Práve 0. ročník ich má pripraviť na vstup do riadneho školského
vyučovania v nasledujúcom školskom roku.
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Výsledky volieb do NR SR v Liptovskej Tepličke
Svoj hlas v predčasných voľbách do Národnej rady SR odovzdalo v Liptovskej Tepličke viac ako 50 % oprávnených voličov. Ak by o zložení parlamentu
rozhodovali Tepličania, tvorili by ho len štyri strany - SMER-SD, KDH, ĽSNS
a SNS.
Predčasné parlamentné voľby mali v Liptovskej Tepličke pokojný priebeh.
10. marca volili Tepličania v dvoch okrskoch - v budove starej základnej školy
a v zasadačke OcÚ. Spolu sa na voľbách zúčastnilo 979 z 1 679 celkovo oprávnených voličov. Voľby v L. Tepličke vyhrala strana SMER-SD s počtom hlasov
447 (47 %). Nasleduje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s počtom hlasov
229 (24,07 %). Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) získala 63 hlasov (6,62 %).
Slovenská národná strana (SNS) uzatvára päťpercentnú hranicu s počtom hlasov
49 (5,15 %).
Poradie ďalších politických strán: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)
- 47 hlasov (4,94%), Sloboda a Solidarita (SAS) - 16 (1,68 %), Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ-DS) - 16 (1,68 %), 99 % - občiansky hlas - 13 (1,36
%), Zelení (Zelení) - 10, Národ a Spravodlivosť- naša strana (NaS-ns) - 10, Strana
Rómskej únie na Slovensku (SRÚS) - 9.

Rok 2011 v Poľnohospodárskom podielnickom družstve
Uplynulý rok bilancovalo 24. februára Poľnohospodárske podielnické družstvo (PPD) v Liptovskej Tepličke. Družstvo opäť hospodárilo so ziskom.
V roku 2011, podobne ako predošlé roky, sa zaoberalo poľnohospodárskou
prvovýrobou a agroturistikou.
V roku 2011 pestovalo PPD z obilnín tritikale pre vlastnú spotrebu v živočíšnej
výrobe a špaldu na predaj v potravinárstve. Pestovanie špaldy sa po troch rokoch veľmi osvedčilo. Pre PPD je to perspektívna plodina, a preto do budúcna
plánujú zvýšiť výmer osevu špaldy. Ako priemernú hodnotili družstevníci úrodu
zemiakov. Výroba senáže oproti minulým rokom stúpla až o 40 %. Celkovo výroba objemových krmovín narastá a to z dôvodu výrazného zvyšovania stavov
hospodárskych zvierat.
V roku 2011 pokračovalo PPD v čistení pasienkov od náletových drevín. Vo
výrobe štiepky na predaj ale PPD v roku 2012 pokračovať nebude, pretože
plochy, ktoré budú čistené, sú vzdialené od prístupových ciest. Náklady na
ťažbu a približovanie drevnej hmoty by tak výrazne stúpli, čo by predražilo
odstraňovanie náletov.
Dôležitým krokom v minulom roku bolo dokončenie rekonštrukcie ovčína. V novej prístavbe sa spracúva mlieko. Ovčia hrudka sa následne predáva Tatranskej
mliekarni Kežmarok a zároveň sa realizuje predaj výrobkov z dvora.
Družstvo hospodári ekologickým spôsobom. V roku 2011 opäť získalo certifikáty bioproduktu od inšpekčnej organizácie Naturalis na BIO ovčí hrudkový
syr, jahňatá, hovädzie mäso, neskoré konzumné zemiaky, špaldovú pšenicu,
tritikale, seno a bio senáž. Zároveň je družstvo členom združenia Ekotrend.
Za úspech považuje vedenie PPD zriadenie predajného a spracovateľského
miesta na spracovanie ovčieho mlieka a výrobu mliečnych výrobkov (100 %
ovčia bryndza, údený ovčí hrudkový syr, sladká a kyslá žinčica), ich balenie
do priameho obalu a uvádzanie na trh v SR a v ostatných členských štátoch
EÚ. Na schválenie tejto prevádzky investovalo družstvo z vlastných zdrojov
do technológie na spracovanie mlieka financie vo výške 40 000 €. Vo vybavení
spracovateľských kapacít budú pokračovať aj v tomto roku. Pôjde najmä o registráciu a schválenie občasného bitúnku.
Zaujímavosti a fakty o PPD:
PPD hospodári na rozlohe pôdy 1 274,72 ha (orná pôda 62,7 ha, trvalo trávnaté
porasty 1 212,02 ha). V roku 2011 nadojili 25 840 litrov ovčieho mlieka. Všetko
mlieko bolo spracované na ovčiu hrudku. Ovčej vlny nastrihali a odpredali 2 590
kg. Narodilo sa 695 ks jahniat. V PPD chovali spolu v roku 2011 v priemere 820
ks oviec, z toho bolo 690 ks bahníc. V chove hovädzieho dobytka majú celkom
307 ks hospodárskych zvierat.
O dianí v družstve rozhoduje štatutárny orgán - sedemčlenné predstavenstvo,
ktoré sa v roku 2011 stretlo sedemkrát. Spolu má PPD 212 členov s počtom
hlasov 1 091.
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Ples Tepličanov
Osemnásteho februára sa konal
už druhý ročník Plesu Tepličanov.
Milovníci folklóru sa stretli v sále
spoločenského domu, aby spoločne
pochovali fašiangovú basu. Spoločenský večer bol plný ľudovej hudby, tanca, spevu, tradičných jedál
a krátkych scénok. O polnoci folkloristi spoločne pochovali basu. Uzavreli tak fašiangovú sezónu, počas
ktorej sa verejnosť mohla zabávať
na farskom plese, hasičskom plese,
zábavou končila aj výročná schôdza
Poľovníckeho združenia Čierny Váh.
Deti fašiangovali počas karnevalu na
lyžiach, karnevalu v materskej škole
a s Centrom voľného času. Všetkým
organizátorom spomínaných podujatí ďakuje prostredníctvom novín
starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč.
Aktivity miestnej organizácie SČK
Svoju činnosť za uplynulý rok
hodnotila 26. februára Miestna
organizácia Slovenského Červeného kríža (MO SČK) v Liptovskej
Tepličke. Organizácia má v súčasnosti 191 členov, z toho od roku
2011 pribudlo šesť nových. Hlavnou
a aktívnou zložkou MO SČK je jej
výbor, ktorý sa na svojich štyroch
stretnutiach počas roka zaoberal
organizovaním odberov krvi v obci
a dohodol sa na spôsobe získavania
nových darcov. Počas roka zabezpečovala organizácia zdravotnícke
hliadky počas rôznych podujatí
v obci, usporadúvali poradne zdravia, dobrovoľne pomáhali opatrovať
starších občanov a pripravili tiež
výlet pre svojich členov a darcov
krvi do Poľska. Organizácia za rok
2011 eviduje 76 darcov krvi, z toho
21 prvodarcov. K týmto pekným
číslam prispeli najmä odbery priamo v obci v mesiacoch apríl a máj,
do ktorých sa zapojili hlavne mladí.
Z verných a dlhoročných darcov boli
v roku 2011 ocenení Jánskeho plaketami piati Tepličania. Zlatá Jánskeho
plaketa bola udelená Beáte Bachledovej a Jánovi Chovanovi, strieborná Františkovi Frisovi a Stanislavovi
Bulavovi, bronzovú Jánskeho plaketu odovzdali Jozefovi Bulavovi. Na
výročnej schôdzi si členovia zaspomínali aj na dlhoročnú aktívnu
členku a jednu z najvýraznejších
osobností MO SČK v Liptovskej
Tepličke Máriu Janíkovú, ktorá nás
navždy opustila v januári 2012.
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Jarné prázdniny
Počas jarných prázdnin mohli deti
i rodičia využiť ponuku aktivít
CVČ. Záujmu sa tešili hlavne tvorivé dielne. ZŠ sa môže pochváliť
okresným úspechom. Na okresnej
geografickej olympiáde získal
druhé miesto Pavol Mezovský.
Separovaný odpad zbiera obec
Zber domového a separovaného
odpadu vykonávala v Liptovskej
Tepličke niekoľko rokov firma Technické služby mesta Svit. Od roku
2012 si už obec vystačí sama. Okrem
častého meškania odvozu separovaného odpadu prekvapila vedenie
obce aj cena týchto služieb, ktoré TS
mesta Svit vyúčtovali na rok 2012.
Suma sa vyšplhala do výšky, ktorú
starosta Mgr. Slavomír Kopáč odmietol akceptovať. Podľa jeho slov,
pracuje pri obecnom úrade dostatok
aktivačných pracovníkov na to, aby
tieto služby zabezpečili. Od marca
tak vrecia vyprázdňuje obec do vozidla, následne sa odpad dotriedi
do veľkokapacitného kontajnera
a odvezie do zberného dvora. Koľko
obec ušetrí, to starosta ešte nevedel
presne povedať. V súčasnosti ešte
prebieha zisťovanie cien najvýhodnejšieho dodávateľa vriec na
odpad. Po novom dostanú občania
nové vrecia po každom zbere. Podľa
predbežných odhadov by sa mala
ušetrená suma pohybovať vo výške
okolo 10 000 €. Kuka nádoby bude
i naďalej vyprázdňovať pôvodná
firma. Kalendár separovaného
zberu sa zmenou prevádzkovateľa
služieb nemení.
Odvoz komunálneho a separovaného odpadu (marec - apríl 2012)
Papier: 5. apríl
Plasty a kovové obaly:
29. marec, 12. apríl, 26. apríl
Sklo: 22. marec, 19. apríl
Tuhý domový odpad:
20. marec, 3. apríl, 17. apríl
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Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce
Starovešťan
Na obecnom zastupiteľstve 30. januára boli prerozdelené dotácie pre organizácie pôsobiace v obci. Podľa nového VZN z novembra 2011 platí, že všetci
žiadatelia museli mať k dispozícii 10 % z celkových nákladov projektu, na
ktorý dotácie žiadali.
OZ tiež v novembri rozhodlo o termíne predkladania žiadostí, ktorý sa zmenil
z 28. februára na 31. december, aby poslanci o výške dotácií mohli rozhodnúť už
v januári. Obecné zastupiteľstvo rozdelilo dotácie podľa návrhu, ktorý podala
komisia verejného poriadku, sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu. Peniaze
boli rozdelené 8 organizáciám. Priatelia folklóru z požadovaných 4 950 € dostali
3 000 € určených na kroje, rekvizity, cestovné náklady a údržbu nástrojov pre
DFS Turnička a FSK Tepličan. RKC farnosť L. Teplička žiadala o dotáciu vo výške
3 500 € na opravu farských budov. Pridelených bolo 1 000 €. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Pripravme cestu Pánovi žiadalo 350 € a dostalo
300 € na organizáciu festivalu Špekfest. Dobrovoľný hasičský zbor na úhradu
nákladov návštevy v Dolní Čermné a dofinancovanie súťaží žiadal 1 800 €, zastupiteľstvo hasičom priznalo 1 500 €. ŠK Horec získal na súťaže a činnosť 650 €
z požadovaných 1 300 €. TJ Tatran žiadala o dotáciu 8 000 € na úhradu dopravy,
rozhodcov a celkovú činnosť. Futbalistom bolo pridelených 5 950 €.
Starosta v rámci svojej kompetencie poskytol miestnej organizácii SČK plnú
sumu 300 €, ktoré sú určené na činnosť organizácie. Miestnej organizácii Slovenského zväzu zdravotne postihnutých pridelil 200 € na plánované akcie
organizácie (zo žiadaných 300 €).

Výstavba bytov zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Bývať vo vlastnom - to je túžba mnohých rodín aj v Liptovskej Tepličke. Financie nie je jednoduché zohnať, pomôcť môže Štátny fond rozvoja bývania.
O možnostiach takejto výstavby boli poslanci informovaní na zastupiteľstve
13. februára.
Väčšina ľudí plánujúcich vlastné bývanie je postavená pred neľahký problém
- kde na to vziať. Možností je niekoľko - od stavebného sporenia cez hypotéku
až po spotrebné a účelové úvery. Ďalšou možnosťou je využitie Štátneho fondu
rozvoja bývania.
Štátny fond rozvoja bývania poskytuje úver vo výške 70 - 80 % oprávnených
nákladov na stavbu. Podmienky splácania sú 30 rokov s 1% úrokovou sadzbou.
Fond rozvoja bývania sa orientuje na nižšie príjmové skupiny obyvateľov (s príjmom do 3,5-násobku životného minima). Príjem však zároveň musí postačovať
na splnenie podmienky bonity žiadateľa (teda musí byť vyšší ako súčet 1,3-násobku životného minima a splátky úveru). Do úvahy sa teda berie finančná
situácia žiadateľa, ktorý musí dodržať minimálnu a maximálnu výšku príjmu
v závislosti od počtu členov rodiny a veku. Na nájomné byty by mala obec čerpať
aj z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, v zmysle
zákona o výške nenávratnej dotácie vo výške 20 - 30 % z oprávnených nákladov
na stavbu. Plocha bytu je obmedzená na 60 m2.
Poslanci informácie od spoločnosti Autofinance, a. s., Poprad prijali zatiaľ ako
informatívnu správu. Obec zisťuje záujem občanov o takúto výstavbu.

Lyžiarske preteky v obrovskom slalome
Na konci prázdnin v sobotu 3. marca pripravil ŠK Horec pre žiakov súťaž
v obrovskom slalome.
Súťažilo sa na svahu lyžiarskeho strediska Ski park pri Vikartovskom mlyne.
Mladí lyžiari súperili v kategóriách mladší žiaci, starší žiaci, staršie a mladšie
žiačky. Na posledných kúskoch snehu si prišlo svoje sily zmerať dvadsaťpäť
pretekárov. Do výsledného hodnotenia boli sčítané časy dvoch kôl.
KATEGÓRIE:
Starší žiaci (5 pretekárov): 1. Michal Bulava, 2. Jakub Gjacko, 3. Tomáš Kopáč
Staršie žiačky (6 pretekárok): 1. Diana Schwartzová, 2. Janka Hazyová, 3. Anna
Nahalková
Mladší žiaci (10 pretekárov): 1. Peter Kollar, 2. Milan Šramel, 3. Martin Vernarec
Mladšie žiačky (4 pretekárky): 1. Mária Sýkorová, 2. Natália Kollarová, 3. Katarína Misalová
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Problémy s televíznym káblovým rozvodom
Užívatelia televízneho káblového rozvodu si v januárovom SIPE našli neočakávanú zrážku 2 €, vyúčtovanú za túto
službu. Poslanci i občania boli prekvapení, prečo prevádzkovateľ neoznámil používateľom zadanie zrážky a aké mal
na to dôvody. To ale nie sú jediné výhrady verejnosti voči prevádzkovateľovi káblovej televízie.
Opakujúce sa výpadky niektorých televíznych staníc, zme- Ing. Ján Gnojčák uviedol, že zmenu vo výbere poplatku
ny v ponuke staníc bez akéhokoľvek oznámenia, nekva- oznámil používateľom prostredníctvom textových správ
litný signál, prípadne čierna obrazovka s nápisom Služba obecného vysielania. Zmeny v ponuke staníc si určuje
je nedostupná. Užívatelia služieb televízneho káblového sám, podľa vlastného uváženia. Nízka kvalita obrazu je
rozvodu už strácajú trpezlivosť. Zarážajúce bolo zarátanie spôsobená nekvalitnou technikou televízneho káblového
mesačnej platby do januárového SIPA. Bez toho, aby pre- rozvodu, ktorá nie je určená na celodenné, dvadsaťštyrihovádzkovateľ Ing. Ján Gnojčák o tejto zmene informoval. Do- dinové používanie. Na vhodné vybavenie však prostriedky
teraz poplatky vyberal osobne v obecnom úrade. Na tieto nie sú. V prípade problémov a pre nahlasovanie porúch
problémy upozornil v rámci interpelácií aj poslanec Pavel môžete Ing. Jána Gnojčáka kontaktovať SMS správou na
Marušin na poslednom zasadnutí zastupiteľstva.
tel. čísle 0948 926 100.

Prezentácie ﬁriem na obecnom zastupiteľstve
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 13. februára boli prítomným prednesené dve prezentácie. Predstavilo sa Občianske združenie Pro Tatry, ktoré podporuje rozvoj a turizmus v regióne, a ďalej firma, ktorá má záujem umiestniť
na budove škôlky fotovoltaické panely.
Zástupcovia Občianskeho združenia Pro Tatry predstavili ruchu, propagovať a podporovať domáce výrobky, produkobecnému zastupiteľstvu svoju činnosť a plány a ponúkli ty a služby. Prvým počinom, do ktorého by bola zapojená aj
obci vstup do združenia. Občianske združenie ProTatry Liptovská Teplička, by mala byť cyklotrasa spájajúca štrnásť
funguje na princípe miestnej akčnej skupiny ako verejno- podtatranských obcí.
-súkromné partnerstvo, ktoré pracuje v opatreniach Lea- Na zasadnutí OZ sa zúčastnila aj firma HAKo, a. s., ktoder z Programu rozvoja vidieka. Prístupom LEADER chce rá prezentovala možnosť umiestnenia fotovoltaického
ProTatry zapojiť obyvateľstvo do tvorby stratégie miestneho zariadenia na streche materskej školy. Fotovoltaické parozvoja. Snahou je podporovať ľudí v regióne, aby vzájom- nely, ktoré zjednodušene povedané - premieňajú svetelnú
nou spoluprácou prekonali nové problémy, ktoré trápia energiu na elektrickú, by mali vyrábať energiu pre škôlku
vidiecke oblasti. Predovšetkým zvyšovať kvalitu života, a jedáleň. Zvyšná energia by sa predala elektrárni, z výoživiť aktivity v regióne a vrátiť ľudí do prírody, zároveň ťažku by bol splácaný úver. Poslanci sa v tomto prípade
iniciovať vznik podhorskej oblastnej agentúry cestovného ešte nerozhodli.

Pozvánka
Regionálne súťaže „O najdlhší šúľanec“ a „Jedenie šúľancov na rýchlosť“ sa uskutočnia v Liptovskej
Tepličke už túto nedeľu 18. marca
od 14.00 h.
O 14.00 h predvedú DFS Turnička
a FSK Tepličan zvyk vynášania Majmoreny z dediny. Prechádzať budú
od budovy OcÚ po Ulici Š. Garaja, Teplickej ul. a na moste
v strede obce sa s Majmorenou rozlúčia.
O 15.00 h začne v spoločenskom dome súťaž v šúľaní
najdlhšieho šúľanca bez roztrhnutia, či nadpájania O najdlhší šúľanec. Súťažia trojčlenné družstvá, ktoré
dostanú rovnaké množstvo surovín a rovnaký čas na
výrobu šúľanca. Na priebeh súťaže bude dozerať komisia. Disciplína Jedenie šúľancov na rýchlosť je určená
pre trojčlenné družstvá a tiež pre jednotlivcov. Úlohou
súťažiacich je v čo najkratšom čase zjesť určené množstvo
ochutených šúľancov. Suroviny zabezpečuje organizátor.
Radi privítame zástupcov obcí i jednotlivých organizácií, uvítané je oblečenie typické pre obec či organizáciu.
Štartovné je 1 € na osobu.
Prihlásiť sa je možné do piatku 16. marca do 12.00 h na
mailovej adrese kultura@liptovskateplička.sk, telefonicky alebo SMS na tel. čísle 052/788 49 11-13, 0907 574
478 alebo zaslaním prihlášky na adresu obce.

Obecné noviny Liptovská Teplička

Vitaj medzi nami
Tibor Šimko
Karina Mlynárová
Adam Málik

Navždy nás opustili
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Starovešťan

Vítanie detí

Od septembra 2011 do februára tohto roka sa narodilo štrnásť malých Tepličanov.
V nedeľu 19. februára boli deti spolu s rodičmi pozvaní na slávnostný obrad
vítania detí v zasadačke OcÚ. Zúčastnilo sa na ňom päť detí s rodičmi. Od
obce dostali hračku, pamätnú knižku, mamky kvietky a rodinka dostane pre
spomienku aj DVD záznam z obradu.

Matej Mezovský, 88 r.

Významné jubileá
Marec 2012
50 rokov
František Dunajský
Ladislav Ďuraš
60 rokov
Mária Ďuricová
Mária Dilongová
75 rokov
Anna Kičáková
80 rokov
Gabriela Kopáčová
82 rokov
Anna Matejková
83 rokov
Mária Mezovská
85 rokov
Mária Michalčeková
90 rokov
Mária Bulavová
93 rokov
Mária Sakmáryová
Srdečne blahoželáme!
8. marca sa jubileá 60 rokov
dožila aj
Ing. Mária Glejdurová,
bývalá predsedníčka Poľnohospodárskeho podielnického družstva
Liptovská Teplička, vedúca FSK
Tepličan, jedna zo zakladateliek
folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou, ktorá toho času žije na
dôchodku v Poprade.
Krásneho životného jubilea
90 rokov života sa vo februári
dožila naša občianka
Mária Petrová (Petrovová),
ktorá v súčasnosti žije v Dome
sociálnych služieb Jeseň života
v Spišskom Bytrom. K narodeninám jej prišiel popriať aj starosta
Mgr. Slavomír Kopáč, ktorý
podotkol, že si hlboko vážia
a nezabúdajú ani na občanov,
ktorým zdravotný stav nedovoľuje
bývať v obci.
Srdečne blahoželáme.
V prípade, že si neželáte zverejnenie
vášho jubilea, kontaktujte prosím
redakciu alebo pracovníčku kultúry.

Okrúhle sobáše
Po vítaní detí si pripomenuli 50. a 60. výročie sobáša dva manželské páry. Ján
Mucha a Oľga rod. Šebestová a Michal Vernarec a Jozefa rod. Pitoňáková. Zdravotný stav im nedovolil prísť na obecný úrad, a tak starosta, matrikárka, kultúrna
referentka a členky FSk Tepličan navštívili oslávencov v ich domácnostiach.

Drahí bratia a sestry, vážení spoluobčania!
Na úvod vás chcem všetkých pozdraviť v Pánovi a popriať hojnosť Božích
milostí a pokoja. Som rád, že aj cez tieto obecné noviny sa môžem podeliť
s vami o niektoré myšlienky z nášho každodenného života, aby sa nám lepšie
kráčalo k cieľu, ktorým je Večnosť!
Na začiatok kúsok logiky. Dedičmi nebeského kráľovstva sme len tak, ak sme
dietkami Otca. Sme dietkami Otca, ak sme bratmi jeho Jednorodeného Syna
Ježiša Krista. Bratmi Ježiša Krista sme, ak sme vernými žiakmi Ducha Svätého,
ktorý hovorí v Cirkvi a predovšetkým Evanjeliách.
Evanjelium je kniha obsahovo tak zaujímavá, že kto sa do jej slov započúva, tomu
sa stane to, čo sa stalo mužom, ktorých veľrada poslala zajať Ježiša. Keď sa ich
opýtali, prečo nepriviedli Ježiša?! Na svoje ospravedlnenie povedali iba toľko:
„Nikdy tak človek nehovoril, ako tento.“ Tí, čo ho išli zajať, dostali sa do jeho
zajatia. Otvorme Evanjelium a počúvajme. Hovorí v ňom ten istý Kristus.
Dnes žijeme v mimoriadnej spleti názorov a teórií o správnom živote. Plníme
nimi knihy, rozdávame ich, rozpiplávame do nekonečna. A už to samé je znakom,
že ani jedna z nich nie je dosť uspokojivá. Boh nám ponúka knihu, v ktorej je
všetko a len to, čo treba vedieť, aby sme si neskazili život - Evanjelium.
To je stručný návod výrobcu, tvorcu ľudského života, ktorý jediný vie, čo jeho
dielu osoží a čo uškodí. Je naozaj veľmi prázdny dom, v ktorom ešte nemajú
Knihu kníh. Je veľmi chudobný stôl, na ktorom chýba ako denný pokrm. Málo
kresťanské sú ruky, ktoré denne neobjímajú tento najvzácnejší poklad!
Drahí bratia a sestry! V tomto čase milosti chcem vás aj seba povzbudiť k tomu,
aby sme vo svojich rodinách nezabudli na tento veľký poklad - Evanjelium a čím
častejšie v ňom spoznávali toho, pre ktorého sme stvorení.
S láskou duchovný otec Pavol Kadučák

