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OBECNÉ NOVINY

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
Ročník: II.

Rozhovor so starostom obce Slavomírom Kopáčom
V obci prebiehajú viaceré stavebné a rekonštrukčné práce.
Ich aktuálny stav a realizáciu ďalších prác nám predstavil
starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč.
Kedy bude pokračovať revitalizácia centra? Aké práce sa
aktuálne realizujú v obci?
Stavebné práce na revitalizácii centra obce boli pozastavené v
jeseni, jednak pre nepriaznivé chladné počasie, a tiež preto, že
obec požiadala o zmenu projektovej dokumentácie. Zmena sa
týkala projektu miestneho potoka, keďže projekt nezohľadňoval reálne priestorové potreby v danej lokalite a bol vypracovaný na základe
požiadavky na veľmi nízkej odbornej úrovni. Procesu zmeny dokumentácie
predbiehali viac ako ročné konzultácie s kontrolným orgánom na VÚC Prešov
a následne s projektantom. V posledný júnový týždeň zmenu odobril úrad
PSK, v súčasnosti bola zmena projektu regulácie odsúhlasená ministerstvom
v celom požadovanom rozsahu. S revitalizáciou sa bude pokračovať v druhej
polovici júla. Pribudne detské ihrisko, drobná architektúra, zrekonštruovaný
bude potok na Ulici Štefana Garaja a projekt ráta aj s asfaltovaním cesty na Ul.
Štefana Garaja.
V závere júla končia práce na chodníku ku škôlke. Vybudovaný bol zvod dažďovej vody, dokončuje sa rekonštrukcia oplotenia a vstupnej brány. Vyasfaltovaná
bude aj prístupová cesta k MŠ financovaná z bežných výdavkov základnej školy
a chodník od školskej jedálne ku škole. Pokračovať sa bude budovaním chodníka
od Domu nádeje k cintorínu a revitalizáciou okolia kostola. Tieto práce bude
vykonávať počas šiestich mesiacov sedem pracovníkov, na ktorých mzdy obec
získala dotáciu z Európskeho sociálneho fondu vo výške 80 %. Obec tak ušetrí
vlastné finančné prostriedky.
Kedy sa začne s výstavbou vodovodu na Kufajke?
Termín začatia budovania vodovodu na Kufajke sa už niekoľkokrát posúval.
Dnes termín nevieme určiť, hoci sa týždenne stretávam na môj podnet s PVS.
Stále však dochádza k zmenám, dohodám, ktoré sa zo strany PVS nedodržujú.
Keďže dôvodom na odpojenie vodovodu v tejto časti obce bol jeho nevyhovujúci
technický stav, za situáciu je zodpovedná PVS. Aj naďalej budeme vyvíjať úsilie
na urýchlenie riešenia tohto problému. Práce na realizácii vodovodu by mali
trvať tri týždne. Výkopové práce bude riešiť obec, a to tak, že každý obyvateľ
(Pokračovanie na 2. strane)
Kufajky sa na nich bude podieľať svojou prácou.

Deň víťazstva nad fašizmom
V roku 2013 sme si pripomenuli 68. výročie podpísania kapitulácie Nemecka
v 2. svetovej vojne. V Liptovskej Tepličke si padlých vo vojne uctili všetky
generácie spoločne.
Deň víťazstva nad fašizmom si obec pripomenula o deň skôr, už v utorok 7. mája.
Do spomienkovej oslavy sa preto mohli zapojiť aj žiaci zo Základnej školy Štefana Náhalku. Napoludnie sa od
školy pohol slávnostný sprievod,
ktorého sa zúčastnili predstavitelia obce, MO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (MO
SZPB), pozostalí po obetiach vojny
a žiaci ZŠ. Pri pamätníku padlých
pred budovou pošty sa uskutočnil
krátky spomienkový program.
Otvorila ho hymna SR v podaní
(Pokračovanie na 3. strane)
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ZMENY V KOMISIÁCH
Počas zasadnutia obecného zastupiteľstva 24. apríla došlo k personálnym zmenám v komisiách. Z miesta
predsedu Komisie regionálneho rozvoja služieb a životného prostredia
odstúpil z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti poslanec František Bulava. Nahradil ho Ján Bohunčák. Do
tejto komisie prestúpila na návrh poslancov poslankyňa Jana Smolárová,
ktorá doposiaľ pracovala v Komisii
verejného poriadku, sociálnych vecí,
kultúry, mládeže a športu.
VÝZVA NA OPRAVU PIVNÍC
Po dlhej zime sa prepadli ďalšie pivnice na Magazíne. Obec opätovne
vyzýva občanov, aby zanedbané
pivnice opravili. V prípade, že ich
nechcú užívať, je potrebné to nahlásiť na obecnom úrade.
ZAČALA SA SÚŤAŽ
PRE ZÁHRADKÁROV
Súťaž o najkrajšiu záhradku je opäť
otvorená. Porota bude hodnotiť
okrasné záhradky, balkóny a celkovú úpravu okolia domov. Súťaž
potrvá do októbra. Porotu tvoria
výhercovia predošlých ročníkov.
Na víťazov čakajú knižné odmeny.
SENIOR KARTA
Občania nad 60 rokov dostali spolu
s novinami aj senior kartu. Do karty
si môžu zapísať názvy liekov, ktoré
užívajú. V prípade poskytovania
pomoci príbuzní a záchranné zložky rýchlo získajú informáciu o zdravotnom stave pacienta a užívaných
liekoch...
85. NARODENINY
MARCELA MARTINKU
Bývalý správca farnosti a čestný
občan Liptovskej Tepličky VDp.
Marcel Martinko oslávil 24. apríla
svoje 85. narodeniny. Jubilantovi
v mene celej obce poblahoželal starosta Slavomír Kopáč a zástupcovia
obce pri osobnom stretnutí v nedeľu
28. apríla v Spišskom Štiavniku.
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ODBER KRVI
Po prvý raz v roku 2013 zavítala
mobilná jednotka Národnej transfúznej stanice do Liptovskej Tepličky v nedeľu 14. apríla. Od 8.30 do
13.00 h prišlo do sály spoločenského
domu darovať krv 22 darcov, medzi
nimi traja prvodarcovia. Krv nakoniec odobrali 19 z nich. Odber krvi
v Liptovskej Tepličke pravidelne
zabezpečuje Miestny spolok Slovenského Červeného kríža a NTS
Poprad. S najvzácnejšou tekutinou
sa podelili: Pluta Rastislav, Smolár
Pavol, Hazyová Valéria, Hazy Peter
ml., Smolár Pavol, Smolárová Jana,
Fendek Ján, Smolár Štefan, Vernarecová Martina, Červenka Štefan, Fendeková Mária, Smolárová Martina,
Miždoš Tomáš, Milanová Mária,
Dunajská Zuzana, Glejdurová Eva,
Kupčov Rastislav, Gajdošová Anna,
Fendeková Martina.
TEPLICKÝ GULÁŠ OCENILI
VO VÝCHODNEJ
PPD predstavilo svoje kvality na
Ovenáliách vo Východnej. Deviateho
júna sa konal už 5. ročník týchto celoslovenských ovčiarskych slávností.
Súčasťou podujatia boli Majstrovstvá
Slovenska v ťahaní syrových nití,
súťaž v kvalite syrov a vo varení
baranieho guláša. Bryndza z nášho
PPD sa umiestnila na 4. priečke. Vo
varení baranieho guláša si družstvo
vybojovalo druhé miesto. Guláš hodnotila komisia pod vedením kuchára
Jaroslava Žideka.
Výsledky:
1. miesto - SHR Bertin Zúbek - Salaš
Slopná
2. miesto - PD Liptovská Teplička
3. miesto - PD Liptovské Revúce
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Rozhovor
so starostom obce Slavomírom Kopáčom
Starovešťan
(Dokončenie z 1. strany)
Ako pokračujú práce na budovaní vodovodu a elektrifikácii bytovej výstavby
na Ul. Bóry?
Ide o stavbu, ktorá nebola v pláne prác Podtatranskej vodárenskej spoločnosti,
preto sa bude výstavba vodovodu realizovať pomedzi ostatné plánované práce.
Čakáme aj na ukončenie schvaľovania projektovej dokumentácie na elektrifikáciu tejto časti obce. Nasledovať bude podpísanie zmluvy s Východoslovenskou
energetikou, a. s. (VSE), ktorá zabezpečí výstavbu elektrického pripojenia. Keďže
stavba nie je v pláne VSE, bude sa vykonávať v ich voľnom čase.
Obec začala odkupovať pozemky pod obecnými cestami. Prečo práve teraz
a pomerne narýchlo?
Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2013 boli vyčlenené prostriedky na odkúpenie
pozemkov pod cesty. Obec odkupuje pozemky vo veľkom z jednoduchého dôvodu - končí sa proces obnovy registra pozemkov Katastrálneho úradu Poprad.
Kým prebieha tento proces, obec môže ušetriť značné prostriedky za vklad do
katastra. Vyzvali sme majiteľov pozemkov pod cestami a po podpise zmlúv sme
im vyplatili sumu schválenú obecným zastupiteľstvom (1,5 €/ m²).
Starosta obce v mene všetkých občanov ďakuje všetkým organizáciám, spolkom i jednotlivcom za reprezentáciu obce, pomoc pri kultúrnych, športových
a cirkevných podujatiach v obci.

Majiteľom zanedbaných pozemkov hrozí pokuta
Poslanci sa rozhodli prísnejšie riešiť zanedbané pozemky v obci. Schválili
nariadenie o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy na
území obce, na základe ktorého hrozia sankcie za znečistené a nevykosené
plochy.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy na území obce Liptovská Teplička (§ 2 Ochrana pred
zaburinením a porastom samonáletu drevín) nariaďuje minimálne dvakrát
ročne zabezpečiť skosenie buriny, resp. technicky upraviť pozemok tak, aby
sa zabránilo zaburineniu a porastom samonáletu drevín. Prvá kosba musí byť
zrealizovaná v mesiacoch máj - jún príslušného roka, najneskôr do 20. júna.
Kontrolu môžu vykonávať na základe písomného poverenia starostu obce aj
iní zamestnanci obce a za nedodržanie VZN hrozí sankcia od napomenutia po
finančnú pokutu 33 - 331 €.

Exkurzie v L. Tepličke
Príroda, ekologické hospodárenie poľnohospodárskeho družstva a pôvodná
architektúra. To sú hlavné lákadlá pre turistov, ktorí zavítajú do L. Tepličky.
Okrem turistov jednotlivcov stále častejšie navštevujú obec rôzne exkurzie.
Exkurzie prichádzajú do obce
najčastejšie za bio produktmi
a ekologickým hospodárením
Poľnohospodárskeho podielnického družstva (PPD). Nevynechajú ani návštevu lokalít
s pôvodnou architektúrou,
láka aj príroda a jej spojenie
s aktívnym odpočinkom. 26.
apríla sa obec stala cieľom
exkurzie Štátnej ochrany prírody Banská Bystrica, ktorá sa
zaujímala o regionálny rozvoj
v chránených územiach. Medzinárodná delegácia si pozrela film o Liptovskej
Tepličke a prezentáciu o súčasnosti a plánoch obce. O hospodárení v minulosti
a v súčasnosti prednášala predsedníčka PPD Anna Glejdurová. Návštevníci
sa obcou previezli na konskom povoze. Navštívili biofarmu PPD, v penzióne
Dolinka si pochutnali na bioobede a popoludní navštívili Stodolište, zemiakové pivnice a náučný chodník okolím obce. Obec im mala byť inšpiráciou, ako
rozvíjať dediny v chránených lokalitách s ohľadom na prírodu a tradície. O dva
týždne navštívila obec ďalšia skupina z Českej republiky.
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Deň víťazstva nad fašizmom
(Dokončenie z 1. strany)
žiakov CVČ. Veniec a kvety položili k pamätníku starosta obce Slavomír Kopáč a riaditeľka ZŠ s MŠ Valéria Černohorská spolu so žiakmi v krojoch. Do
programu prispeli piesňami členky FSK Tepličan a žiaci predniesli básne. Priebeh a následky vojny v Liptovskej Tepličke priblížil starosta Slavomír Kopáč.
Slávnosť ukončila modlitba duchovného otca Pavla Kadučáka a poďakovanie
predsedu MO SZPB Štefana Koreňa. Časť zúčastnených sa potom presunula
na miestny cintorín, kde položili kvety na hroby padlých vojakov. Žiaci ZŠ boli
do spomienkového programu zapojení po prvý raz. Počas predošlých rokov sa
z najmladšej generácie zúčastnilo podobných akcií len niekoľko jednotlivcov
v kultúrnom programe. Tentoraz sa obec a škola spojili, aby deťom priblížili
dôležitosť tohto dňa a vzbudili u nich záujem o dejiny obce a Slovenska.

Formuje sa Obecná rada mladých
Devätnásť mladých Tepličanov sa zapojilo do projektu Obecná rada mladých
v L. Tepličke. Ide o združenie mladých ľudí, ktorí sa chcú aktívne zapájať do
diania v obci a hájiť potreby mladej generácie.
Obecná rada mladých je súčasťou Rady mladých Prešovského kraja. Organizácia
spája občianske združenia a neformálne skupiny, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže na území Prešovského kraja. Rozvíjať sa a byť aktívny - to je
cieľom Obecnej rady mladých
v L. Tepličke. V pondelok 24.
júna sa vo Vikartovskom
mlyne na podnet starostu
obce konal seminár na tému
samosprávy pre mladých
s mladými. Zúčastnilo sa
ho 19 mladých Tepličanov
vo veku od 15 do 21 rokov.
Neformálnym spôsobom sa
vzdelávali o tom, ako funguje samospráva, o právach
a spôsoboch ako nebyť pasívny v oblasti diania v obci
či meste. Mladí získali rady ako realizovať Obecnú radu mladých. Ich úlohou
bude zisťovať potreby, túžby a problémy mládeže v obci a navrhovať riešenia.
Rady mládeže sa zvyknú podieľať na realizácii rôznych projektov, vyvíjajú
aktivity pre deti aj mladých a fungujú dokonca ako poradný orgán starostu
a komisií. Mimo obce na Slovensku aj v zahraničí sú pre mladých pripravené
rozličné kurzy, školenia a stretnutia.
Mladí Tepličania, ktorí sa zúčastnili na seminári, pripravia počas letných prázdnin materiály o svojej činnosti a zvolajú valné zhromaždenie mladých. Spoločne
doplnia poslanie, zvolia si radu a program. Od septembra by tak v obci mala
vzniknúť nová organizácia: Obecná rada mladých. Ich činnosť môžete podporiť
aj na internete - na Facebooku v skupine Mladí pre Liptovskú Tepličku.

Domáce divadelné predstavenie po 15 rokoch
Do Liptovskej Tepličky sa po 15 rokoch vrátilo divadlo. Miestny odbor Matice
slovenskej a divadelní ochotníci nacvičili predstavenie Trampoty s láskou.
Hra mala u publika veľký úspech.
Veselohra Trampoty s láskou od autora Vojtecha Loviszeka vrátila do obce
divadelnú činnosť. Prvé dve predstavenia 27. a 28. apríla odohrali ochotníci
vo vypredanej sále spoločenského domu. Preto divadelné predstavenie zopakovali pri príležitosti Dňa matiek 12. mája. O nacvičenie divadla sa postaral
MO Matice slovenskej, najmä jeho predsedníčka Renáta Mezovská. V hlavnej
úlohe sa predstavila presvedčivá Jana Smolárová ako svojrázna matka. Ďalej
hrali: učiteľ - Štefan Koreň, dedinská klebetnica - Mária Fendeková, tetka - Oľga
Janíková, otec - Tomáš Mezovský, syn - Martin Šebest, dcéra - Alexandra Paračková. V predstavení hrali aj ďalší mladí ochotníci - Klára Chovanová, Lenka
Suchareková a Ondrej Marušin. Divadelníci chcú vo svojej činnosti pokračovať
a plánujú nacvičiť ďalšie predstavenia.

NOVÝ KOORDINÁTOR
MALÝCH OBECNÝCH SLUŽIEB
Na pozícii koordinátora malých
obecných služieb vystriedal Pavla Mezovského od 1. júna 2013
Peter Kupčov. Koordinátor bol
vybraný na základe výberového
konania z deviatich uchádzačov.
Zamestnaný bude na dobu určitú
do októbra 2013. Mzda je financovaná z prostriedkov Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny.
ODSTRÁNENÉ IHRISKO
Detské ihrisko pri trhovisku dala
obec odstrániť. Dôvodom bol zlý
technický stav. Rozbité časti preliezok a hojdačiek mohli ohroziť bezpečnosť detí, a tak obec pristúpila
k demontáži ihriska. Podľa predpisov nie je možné postaviť ihrisko
bez licencie, preto si obec nemôže
svojpomocne vybudovať ani dočasné, provizórne ihrisko. V rozpočte
na detské ihrisko peniaze vyčlenené
nie sú. Obec bude hľadať finančné
prostriedky iným spôsobom - pomocou grantov a súťaží.
L. TEPLIČKA NA VÝSTAVE
CESTOVNÉHO RUCHU
Ako získavať financie a rozvíjať
obec v oblasti cestovného ruchu
- to boli hlavné témy, o ktorých
diskutovali účastníci slovensko-maďarskej výstavy cestovného
ruchu. Liptovská Teplička ponúkala 7. júna turistom svoje kvality
na výstave v maďarskom meste
Šalgotarján. Podujatia sa zúčastnila na pozvanie partnerskej obce
Kazár a Slovenskej obchodnej
komory v Šalgotarjáne. Vo výstavnom stánku prezentovala ponuku
služieb, turizmu a bio produkty
PPD. Predstavili sa folklórne zložky
FSk Tepličan a DFS Turnička. Súčasťou podujatia bola konferencia, na
ktorej si vystavovatelia vymieňali
skúsenosti v oblasti cestovného
ruchu a jeho financovania.
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Vitajte medzi nami
Imrich Zubák, Kevin Gajdoš,
Alžbeta Kupčová, Alex Glejdura,
Benjamín Ferenc, Jozef Nahalka,
Viktória Medzihradská

Navždy nás opustili
Štefan Kováč, Rudolf Ferenc,
Peter Glejdura, Ján Šťuber,
Mária Házyová, Michal Koreň,
Jozef Baldovský, Milan Gnojčák,
Martin Kostolník

Významné jubileá
Máj 2013
50 rokov: Štefan Červenka, Ján Mucha, Vladislav Dratva
65 rokov: Bystrík Červenka, Ing.
70 rokov: Michal Mešťan
82 rokov: Štefan Janík
Bernardína Fendeková
83 rokov: Ján Révaj
Františka Fendeková
84 rokov: Štefan Suchárek, Juliana
Nahalková, Mária Kondulová, Mária Vernarecová, Juliana Milanová
50. výročie sobáša:
Štefan Nahalka a Anna, r. Michalicová
Peter Madač a Anna, r. Nahalková
Jún 2013
50 rokov: Oľga Pačajová
Anna Kubalošová
60 rokov: Anna Dudošová
70 rokov: Mgr. František Bardy
75 rokov: Anna Kondulová
Mária Sýkorová
80 rokov: Mária Michalicová
82 rokov: Peter Olejár
84 rokov: Margita Štrbková
85 rokov: Ján Kičák
88 rokov: Anna Mlynárová
50. výročie sobáša:
Jozef Štuber a Mária, r. Kicová
Róbert Bulava a Justína, r. Muchová
Júl 2013
50 rokov: Ján Nahalka, Ján Dunajský,
Štefan Pačaj, Oľga Kováčová, Anna Pušková
60 rokov: Anton Krajč, František
Bulava, Anna Prašková
65 rokov: Milan Ovsiak
75 rokov: Anna Vernarecová
87 rokov: Anna Gagoríková
90 rokov: Štefan Fendek
25. výročie sobáša
Miroslav Puška a Renáta, r. Pušková
Rudolf Ščuka a Albína, r. Zubajová
Milan Vernarec a Jana, r. Milanová
Srdečne blahoželáme!
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Bilancia školského roka 2012/2013
Starovešťan

V piatok 28. júna sa na dva mesiace zavreli brány školy. Školský rok 2012/2013
ukončili žiaci s vysokým počtom vymeškaných hodín. Dochádzka bola aj
v tomto školskom roku jedným z najpálčivejších problémov. Na druhej strane,
školáci zabodovali v súťažiach a získali viaceré umiestnenia.
Školu v uplynulom školskom roku navštevovalo 306 žiakov (na prvom stupni 147
detí, na druhom stupni 159 detí). Problémom ostáva veľký počet vymeškaných
hodín. Spolu žiaci chýbali na 25 741 hodinách, priemerne jeden žiak vymeškal
84 hodín. Neospravedlnených bolo 275 vyučovacích hodín. Vynechané hodiny
sa prejavujú na konečných výsledkoch žiakov - spravidla kto veľa chýba, ten má
známky horšie. Za neospravedlnené vymeškané hodiny boli udelené aj znížené
známky zo správania. Dôvodmi na horšiu známku zo správania boli aj porušenia
školského poriadku. Spolu bolo udelených 15 pokarhaní triednym učiteľom,
7 pokarhaní riaditeľom školy, 10 znížených známok zo správania druhého stupňa
a 4 žiakom bola znížená známka zo správania na tretí stupeň.
Žiaci sa v uplynulom roku zapojili do viacerých súťaží, v mnohých obsadili
výborné miesta. Najlepším reprezentantom školy sa stal Pavol Mezovský, víťaž
okresného kola geografickej olympiády a úspešný riešiteľ krajského kola. Ďalšími reprezentantmi školy s dobrými výsledkami a dobrým prospechom boli
Marek Jurčík a Patrik Koreň.
Za reprezentáciu školy boli odmenení viacerí žiaci, rovnako sa odmeny dočkali
aj žiaci s vyznamenaním. S lavicami v L. Tepličke sa rozlúčilo 34 deviatakov.
Rozmiestnenie do škôl: gymnázium - 7 žiakov, umelecká škola - 1, zdravotnícka
škola - 1, poľnohospodárska /lesnícka SŠ - 1, ekonomická/obchodná škola - 3,
ostatné stredné školy - 16, pracovný pomer - 4.
Počas letných prázdnin sa budú v škole vykonávať menšie rekonštrukčné práce.
Nový školský rok začne v pondelok 2. septembra.

Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici
Novou tradíciou dobrovoľných hasičov sa stáva Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici.
Druhý ročník sa uskutočnil 5. mája a prilákal mnoho návštevníkov. Pri príležitosti sviatku sv. Floriána - patróna hasičov usporiadal Dobrovoľný hasičský
zbor (DHZ) Deň otvorených dverí. V nedeľu 5. mája sa dvere novej hasičskej
zbrojnice otvorili pre návštevníkov. Tí mali možnosť prezrieť si priestory, techniku, výstroj aj ocenenia našich hasičov. Pripravené boli zaujímavé aktivity
pre rôzne vekové kategórie - pre starších najmä obhliadka techniky, fotografií
a kroniky, mladší si vychutnali jazdu v hasičskom aute, striekanie do terča, ale
aj vypĺňanie kvízov a maľovaniek.

Hornádske hry
Už po štrnástykrát si žiaci škôl Hornádskej doliny zmerali sily vo vybraných
športových disciplínach. Hornádske hry hostila 20. júna naša základná škola.
Medzi školy Hornádskej doliny patria Liptovská Teplička, Vikartovce, Spišské
Bystré, Hranovnica a Spišský Štiavnik. Žiaci týchto škôl súperili v desiatich disciplínach: streľba, skok do diaľky, volejbal, vybíjaná, futbal, beh na 60 m, cezpoľný beh, hod kriketkou, vrh guľou a v novej disciplíne disk golf. Najlepšou
školou sa stala ZŠ Sp. Bystré, druhá skončila domáca ZŠ Liptovská Teplička, tretia
priečka patrí ZŠ Vikartovce, štvrtá ZŠ Sp. Štiavnik a piata ZŠ Hranovnica.
Našim žiakom sa darilo takto:
Kolektívne športy: streľba - 1. miesto, vybíjaná - 3. miesto, futbal - 4. miesto,
volejbal - 5. miesto.
Športové výsledky jednotlivcov:
Beh na 60 metrov - 1. miesto Adam Pitoňák, 3. miesto Matúš Kondula
Vrh guľou - 1. miesto Anna Štefánia Jaňáková
Skok do diaľky - 1. miesto Daniela Ďuricová
Cezpoľný beh - 1. miesto Jaroslava Fendeková
Hod kriketkou - 3. miesto Mário Fendek
Disk golf - 3. miesto Katarína Muchová
Skok do diaľky - 3. miesto Ján Gaži
Cezpoľný beh chlapci - 3. miesto Lukáš Bohunčák
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Hasičská súťaž Plameň
Piate kolo okresnej súťaže mladých hasičov Plameň sa konalo 2. júna v Liptovskej Tepličke. Naši hasiči organizovali súťaž po prvý raz v jej 41-ročnej
histórii.
Okresná súťaž Plameň má za sebou viac ako štyridsaťročnú
históriu. Aktuálne posledný 41. ročník sa uskutočnil na ihrisku v Uhlárovej. Pripravil ho miestny DHZ v spolupráci
s Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany so
sídlom v Poprade. Na súťaži sa zúčastňujú detské hasičské
družstvá už desiatky rokov, no až v tomto roku sa L. Teplička
stala po prvý raz aj jej organizátorom.
Okresná súťaž Plameň je v súčasnosti už 13 rokov súčasťou
Podtatranskej olympiády mladých hasičov. Od apríla do októbra prebieha 11 okresných kôl, z ktorých víťaz postupuje na Majstrovstvá SR.
Súťažiaci sú žiakmi základných škôl a súperia v dievčenských, chlapčenských
a 5-členných družstvách. V nedeľu 2. júna súperili v disciplínach štafeta, požiarny útok CTIF a preteky jednotlivcov. Na ihrisku v Uhlárovej sa stretlo 22
družstiev. Povzbudiť teplické 5-členné chlapčenské družstvo prišli aj domáci
Tepličania. Výkon našich mladých hasičov stačil na 9. priečku z 13 družstiev.
V priebežnom poradí olympiády sú na ôsmom mieste. Medzi jednotlivcami sa
náš Matúš Kondula umiestnil na 10. mieste z celkového počtu 16 súťažiacich.

Odpustová slávnosť
Odpustovej slávnosti tento rok neprialo počasie. Slávnostná omša sa nekonala
na amfiteátri, ale v kostole sv. Jána Krstiteľa. Celebroval ju bývalý správca
farnosti duchovný otec Marcel Macala.
Odpustovú slávnosť si farníci pripomenuli v nedeľu 23. júna. Na slávnostnej
bohoslužbe sa zišlo množstvo veriacich. Omšu celebroval Marcel Macala, ktorý
sa do svojej bývalej farnosti vrátil po šiestich rokoch. Spevom doprevádzali
slávnosť oba chrámové zbory - detský aj dospelý. Nechýbali ani hasiči, dievčatá
v partách a prvoprijímajúce deti. Počas omše boli posvätené insígnie obce. Záver
omše sa niesol v emotívnom duchu. Starosta obce zablahoželal Marcelovi Macalovi k 40. narodeninám a poďakoval za jeho návštevu v obci. Bývalý duchovný
správca farnosti, ktorý v našej obci pôsobil od konca júna 2001 do júna 2007,
bol udalosťou dojatý. Farníkom sa zveril o svojom boji s rakovinou, porozprával
o svojich pocitoch po odchode z obce a o súčasnom pôsobení.

Deň s rodinou
Prvý ročník podujatia Deň s rodinou sa ukázal ako úspešný. Obec a organizácie, ktoré v nej pôsobia, pripravili na nedeľu 9. júna rozmanitý program pre
deti i celú rodinu. Atrakcie a súťaže si užilo približne 350 detí.
Najlepšie sa oslavuje vtedy, keď je rodina spolu. Platilo to aj pri podujatí Deň
s rodinou. Pripravila ho obec v spolupráci s miestnymi organizáciami na nedeľu
9. júna. Spojili tak oslavu Dňa matiek, Medzinárodného dňa detí a Dňa otcov. Pre
deti a rodičov bolo pripravených deväť súťažných stanovíšť. Každé zastrešovala
jedna organizácia. Okrem toho sa deti mohli povoziť na poníkoch a pripravený
bol aj kultúrny program.
Športovo-zábavné stanovištia boli rozmiestnené v areáli amfiteátra, deti za každú
aktivitu získali sladkú odmenu. U futbalistov TJ Tatran si vyskúšali futbal na
malú bránku, Priatelia folklóru mali pripravené zemiakové súťaže. Úlohy na
šikovnosť detí pripravila ZO SZ zdravotne postihnutých, u Rodičovskej rady
sa skákalo cez švihadlo. Poľovnícke združenie Čierny Váh zaujalo deti streľbou
zo vzduchovky a skladaním drevených puzzle. Pri hasičoch si deti mohli vyskúšať striekanie na terč aj prekážkovú dráhu, členovia MO Matice slovenskej
zabávali deti hodmi loptičkou a obručami. Športovo zamerané boli aj aktivity
CVČ, ktoré pre deti pripravilo skúšku florbalových zručností a na stanovišti ŠK
Horec hádzali deti šípky do terča.
V kultúrnom programe sa predstavili deti z MŠ a z CVČ z krúžkov tanečného,
latino dance, gymnastického a tanečného i z DFS Turnička. Podľa organizátorov sa na podujatí stretlo približne 350 detí. V budúcom roku chce obec v Dni
s rodinou pokračovať, všetky návrhy a námety na zlepšenie môžete adresovať
na oddelenie kultúry.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
Víkend 18. a 19. mája bol pre 42
prvoprijímajúcich detí a ich rodičov mimoriadne slávnostný. V sobotu deti prvý raz prijali sviatosť
zmierenia a v nedeľu aj 1. sväté
prijímanie.

PRAMEŇ POD ŠKVERKOFCOM
ZÍSKAL 3 000 €
Na úpravu prameňa pod Škverkofcom získala obec od nadácie
Ekopolis financie vo výške 3 000 €.
Finančný dar pokryje celú rekonštrukciu prameňa a jeho okolia. Na
mieste vznikne oddychová zóna so
zeleňou, lavičkou a informačnou tabuľou. Obec sa o peniaze uchádzala v súťaži, ktorú nadácia vypísala
začiatkom tohto roka. Všetky práce
musia byť zrealizované do konca
septembra 2013. Prameň pod pivnicami na Ulici Bóry je ukazovateľom
stavu podzemnej vody. Intenzita
prúdenia vody poukazuje na stav
podzemných zásob.
RUSADLE
Cez rusadlový víkend opäť ožili
zvyky sadenia májov. V noci zo
soboty 18. na nedeľu 19. mája, teda
počas rusadlovej noci pred Zoslaním Ducha Svätého, postavili regrúti dievkam tradičné máje. Zvyk
zachovalo aj mnoho mládencov neregrútov, ktorí svojim dievčatám
postavili pred domy máje alebo
brezy. Regrúti v sobotu zasadili aj
jeden spoločný máj pred budovou
zdravotného strediska.
JÁNSKA VATRA
V sobotu 22. júna, v predvečer odpustovej slávnosti, sa na Magazíne
rozhorela veľkolepá jánska vatra.
Pripravili ju regrúti. Na Magazíne
sa večer stretla mládež a po vzore
tradícií sa mladí spoločne zabávali
takmer do rána. Hudobná zábava
tento rok nebola, o jej organizovanie neprejavila záujem žiadna
organizácia.
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Obec pokračuje v partnerskýchStarovešťan
projektoch

K prioritám obce patrí nielen prilákať návštevníkov, ale aj ukázať
svoje kvality v okolí a v zahraničí. Folklórna skupina Tepličan sa
počas prvého májového víkendu predstavila v Poľsku na dvoch festivaloch. S jednou z poľských obcí nadviazala L. Teplička dlhodobú
partnerskú spoluprácu.
Začiatkom mája prezentovali členovia
FSk Tepličan náš
folklór na podujatí
Stretnutie regiónov
v Michalczowe a na
Festivale kvitnúcich
sadov v Lososinej Dolnej. Vystúpenia zožali úspech. Na folklórnom festivale Stretnutie regiónov vystúpil Tepličan v záverečných programoch
krátko pred polnocou. V medzinárodnom programe sa zo Slovenska
objavila aj FSk z Poráča. Tepličania medzi vystúpeniami stihli navštíviť
soľnú baňu pri Krakowe, obec Lososina Dolna, jej jazero a kostol.
Nedeľný Festival kvitnúcich sadov bol multižánrovou prehliadkou, ktorá spojila divadelné umenie, leteckú šou, folklórne i moderné tance, bojové umenia a rôzne hudobné žánre. Išlo už o 20. ročník festivalu v Lososinej Dolnej. S obcou
nadviazala Liptovská Teplička dlhodobú partnerskú spoluprácu. Lososina Dolna spravuje 10 okolitých dedín s počtom
10,5-tisíc obyvateľov. Spolupráca
s novým poľským partnerom má priniesť nové spoločné projekty. Spolu
s ďalšími partnermi z krajín EÚ sa
�����������������������������������������
budeme uchádzať o prostriedky z európskych grantov. Podobný projekt
zameraný na tradície a poznávanie
krajín (Európa pre občanov) sme ab� ���� � � � � � � �����������������
����������������
solvovali s maďarskou obcou Kazár v
���������������������������������������������������������
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uplynulých troch rokoch. Spolupráca
pokračuje naďalej. Partnerské obce sa
zúčastňujú na rôznych projektoch a
festivaloch, nechýbali ani v L. Tepličke
počas uplynulých ročníkov slávností
Pod Kráľovou hoľou. Kazárčania sa
tiež zapojili do našej súťaže o najdlhší
šúľanec. V piatok 24. mája vycestovali
Tepličania do maďarského Kazáru na
medzinárodný Laška festival, kde
predvádzali teplické špeciality.
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• Vynikajúcu jarnú sezónu majú za sebou
žiaci TJ Tatran. Lúčia sa z prvého miesta
tabuľky 2. triedy „A“ žiakov. Víťazstvo
v druhej triede znamená nielen zisk pohára, ale najmä postup do vytúženej 1. triedy.
Mužstvo A dospelých 1. „ČEZ“ triedy
skončilo jarnú sezónu na ôsmom mieste.
Dorast obsadil v tabuľke 1. triedy „A“
siedmu priečku. Jesenná časť odštartuje
prvými zápasmi 28. júla.
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