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Vážení spoluobčania,
na úvod roka 2012 a zároveň v úvode
Obecných novín Liptovská Teplička
si vám dovoľujem popriať veľa osobných a pracovných úspechov, pohody,
porozumenia a hlavne to najvzácnejšie
- zdravie.
Po roku pôsobenia na pozícii starostu obce
som sa rozhodol využiť aj ďalšiu formu
komunikácie nielen s vami, občanmi
obce, ale aj so všetkými, ktorým sa noviny dostanú do rúk. Hlavnou myšlienkou
vydávania tohto periodika je priniesť najdôležitejšie informácie z diania v obci, na
úrade i v organizáciách všetkým občanom
- teda aj tým, ktorí nemajú možnosť sledovať obecnú televíziu alebo nemajú prístup
k informáciám na webovej stránke obce. Obecné noviny budú vychádzať pravidelne raz mesačne v náklade 500 kusov, doručované budú do každej domácnosti
do schránky bezplatne. Financované budú z rozpočtu obce. V elektronickej forme
ich nájdete na webovej stránke obce www.liptovskateplicka.sk.
Priestor na podávanie informácií dostanú všetky organizácie a inštitúcie pôsobiace v obci. Samozrejme, reagovať budeme aj na vaše otázky, ktoré môžete vhodiť
do schránky pri vchode do OcÚ alebo využiť mailové adresy starosta@liptovskateplicka.sk, kultura@liptovskateplicka.sk. Zároveň vás budem pravidelne
informovať o mojom pracovnom programe. Aké aktivity som ako starosta
podnikol, čo sa nám v obci podarilo vyriešiť, čo plánujeme na ďalší mesiac, aké
rokovania, konferencie a návštevy som absolvoval.
Noviny sú teda prostriedkom na zvýšenie informovanosti občanov, na zintenzívnenie propagácie podujatí a činnosti obce i organizácií. Už v budúcom
vydaní novín zhrniem svoju činnosť a dojmy z prvého roka vo funkcii starostu
obce a tiež plány na rok 2012.
Mgr. Slavomír Kopáč, starosta obce
Starostu Mgr. Slavomíra Kopáča môžete kontaktovať na mailovej adrese:
starosta@liptovskateplicka.sk alebo na tel. čísle +421 905 390 095.
alebo vaše podnety a sťažnosti predkladajte prostredníctvom poslancov obce.

Prvý polrok v ZŠ s MŠ
Školáci majú za sebou prvý polrok. Po prvý raz si domov
nedoniesli vysvedčenia, ale len výpisy známok. To však nebolo jedinou novinkou za školskými bránami. Prvý polrok
priniesol nielen mnoho pozitívneho, ale aj problémy, ktoré
vyústia v sprísnený školský poriadok.
K výraznejším zmenám v počte vymeškaných hodín oproti iným školským rokom nedošlo. Podobne štandardne dopadli aj výsledky prospechu, ktorý je najmä
individuálnou záležitosťou každého žiaka. Na polročnom hodnotení učitelia
neriešili len známky a dochádzku. V závere prvého polroka sa nahromadili aj
problémy týkajúce sa správania a morálky. Žiaci navštevujú diskotéky, mnohí
sa potulujú obcou do neskorých nočných hodín. Riaditeľka ZŠ s MŠ Š. Náhalku
Mgr. Valéria Černohorská apeluje na rodičov, aby takéto správanie eliminovali.
V škole sa tiež opäť rozmohlo používanie mobilných telefónov počas vyučovania, a to aj na počúvanie hudby či natáčanie videí. Vedenie školy preto plánuje
sprísniť školský poriadok.
(Pokračovanie na 2. strane)

Relikvie svätého Cyrila
v Liptovskej Tepličke
Nezvyčajnou udalosťou ožila obec
27. decembra. Do farnosti boli dovezené relikvie svätého Cyrila. Pozostatky pľúc jedného zo solúnskych
bratov putujú po Spišskej diecéze,
k nám boli dovezené zo susedných
Vikartoviec. Na začiatku obce ich
očakávali veriaci, aby ich potom
v sprievode preniesli do kostola
sv. Jána Krstiteľa. Pri relikviách sv.
Cyrila bola slúžená sv. omša i celonočná pobožnosť.
Vstup do oblastného spolku
cestovného ruchu
V závere roka, 30. decembra zasadalo mimoriadne obecné zastupiteľstvo. Jediným bodom programu
bolo hľadanie riešení ako udržať
v obci turizmus aj napriek uzatvorenému lyžiarskemu stredisku. Jedným z krokov je vstup do Oblastnej
organizácie cestovného ruchu V.
Tatry. Cieľom združenia je spojiť
malé obce za účelom lepšej propagácie a rozvoja turizmu. Poslanci
členstvo v spolku schválili.
Stolnotenisový turnaj
Športové dianie v roku 2011 uzavrel stolnotenisový turnaj ŠK Horec,
keď sa 30. decembra v šatniach
v Uhlárovej stretli páni, ktorí zabojovali o víťazný pohár v niekoľkých dueloch. Prvenstvo si nakoniec
vybojoval Stanislav Bulava, druhé
miesto patrí Jánovi Koreňovi a tretie
Martinovi Kondulovi.
Oslobodenie obce
29. januára sme si pripomenuli 67.
výročie oslobodenia obce slávnostným kladením venca ku pamätníku
pri budove pošty.
Plán zasadaní poslancov OZ
20. apríl • 22. jún
21. september • 2. december 2012
V prípade potreby sa poslanci
stretnú na mimoriadnych zasadnutiach.
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Liptovská Teplička opäť na
konferencii v Maďarsku
Od stredy 25. do piatka 27. januára
sa v maďarskom Kazári stretli zástupcovia krajín projektu Európa
pre občanov. Témou boli domáce
produkty. V rámci prezentácie Liptovskej Tepličky boli predstavené
BIO produkty Poľnohospodárskeho
podielnického družstva a jeho ekologické hospodárenie. Zástupcovia
obce - starosta Mgr. Slavomír Kopáč
a Bc. Anna Ivanová, za PPD Štefan
Koreň a Ing. Ľubomíra Michalicová
si pozreli výrobky z ostatných krajín (Poľska, Maďarska, Rumunska)
a iných obcí Slovenska ako napr.
betónové tvárnice, prútené výrobky, záhradný nábytok, chov ošípaných, krajčírsku výrobu. Podľa
slov zúčastnených prinášajú takéto
projekty neoceniteľné skúsenosti,
kontakty a informácie.
Zmeny v DHZ
Veľké zmeny priniesol úvod nového
roka medzi členov Dobrovoľného
hasičského zboru. Starší členovia
prenechali miesto mladším. Šiesteho januára na výročnej schôdzi DHZ
odstúpil z funkcie veliteľa František
Praško, tajomníka Ján Černohorský
a niektorí členovia výboru. Zmena
nastala aj na pozícii preventivára,
ktorú dovtedy zastával Martin Dunajský. Novým predsedom DHZ sa
stal Pavel Marušin a preventivárom
Peter Kupčov. Mládež má od nového roka na starosti Veronika Prašková. Pôvodné vedenie hasičov sa
po dlhoročnom pôsobení rozhodlo
prenechať miesto mladším. Na
schôdzi boli odovzdané viaceré ďakovné listy občanom a sponzorom,
ktorí teplickým hasičom pomáhali.
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Vydáva: Obec Liptovská Teplička
Redakcia novín:
Obec Liptovská Teplička
Ul. Štefana Garaja 398/16
059 40 Liptovská Teplička
tel./fax: +421 (52) 788 49 11 - 13
kultura@liptovskateplicka.sk
www.liptovskateplicka.sk
Reg. číslo MK SR: EV 4533/12
NEPREDAJNÉ

číslo 1 / strana 2

Prvý polrok v ZŠ s MŠ
Starovešťan

(Dokončenie z 1. strany)
Výučbu učiteľom i žiakom znepríjemňuje aj celoslovenský problém chýbajúcich
učebníc. Čiastočným riešením je zverejnenie učebných textov na internetovej
stránke www.eaktovka.sk.
Medzi úspechy prvého polroka patrí ďalšie technické vybavenie školy. Do dvoch
tried boli nainštalované nové interaktívne tabule určené pre viacero vyučovacích
predmetov. Pribudli didaktické pomôcky a plánuje sa rekonštrukcia sociálnych
zariadení v starej budove ZŠ. To všetko z ušetrených prostriedkov. Rozostavané
multifunkčné ihrisko pri škole bude dokončené na jar tohto roka.
K najvýraznejším úspechom, ktoré dosiahli žiaci v prvom polroku, patrí prvé
miesto deviatačky Anety Ďuricovej na okresnom kole olympiády v slovenskom
jazyku.

Opýtali sme sa starostu obce Mgr. Slavomíra Kopáča
Chcete vedieť odpovede na otázky, ktoré sa týkajú hospodárenia v obci, jej
spravovania, zmien, ale aj kultúrneho života? Neváhajte a pýtajte sa. V prvom
čísle sme otázky položili za vás.
* Nastali v novom roku 2012 zmeny v personálnom obsadení obecného
úradu?
- V roku 2011 sme podali žiadosť na Fond sociálneho rozvoja na projekt terénnej
sociálnej práce, ktorý je zameraný na pomoc pri získavaní zamestnania rómskych občanov, na riešenie problémov bezdomovcov a pomoc starším občanom.
Projekt bol úspešný, a tak od februára tohto roka obec zamestnala pracovníčku
na pozíciu terénny sociálny pracovník a tiež dve asistentky. V decembri 2011
prebehlo výberové konanie za účasti mňa ako starostu obce, pracovníka úradu
práce, zástupcu Úradu splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu a pozorovateľa z Fondu sociálneho rozvoja. Najvhodnejšou kandidátkou s požadovaným
vzdelaním a prehľadom bola Bc. Mária Fendeková, ktorá toto pracovné miesto
získala. Na pozíciu asistent bolo požadované ukončené stredoškolské vzdelanie
a znalosť rómskeho jazyka. Z uchádzačov z našej obce spĺňala obe podmienky
Žaneta Pušková, ktorá túto prácu získala a druhou asistentkou je Mgr. Helena
Mareková. Projekt a teda aj pracovné zmluvy sú na 23 mesiacov a v plnej výške
ich hradí Európska únia. Spomínané pracovníčky budú mať kanceláriu v budove
OcÚ (na prízemí). Bc. Mária Fendeková doposiaľ zastávala pozície koordinátor
aktivačných prác a kultúrny referent, bolo nutné prijať nových zamestnancov.
Koordinátorom aktivačných prác sa stal Pavol Mezovský a kultúrnou referentkou na čiastočný úväzok na dobu určitú Ľudmila Koreňová. Časť práce na úseku
kultúry zabezpečuje Mgr. Katarína Fedorová formou dohody popri materskej
dovolenke.
* Uplynulé, ale aj nasledujúce mesiace sú v znamení úsporných opatrení.
Všade sa hovorí o šetrení, uťahovaní opaskov. Na našom úrade však prebiehajú úpravy interiérov. Boli nutné?
- Kompletne sme zrekonštruovali obecnú knižnicu a dve kancelárie - starostu
obce, sekretariát a matriku. V budove bola nevyhovujúca elektroinštalácia, časté
výpadky elektrickej energie spôsobovali problémy s počítačovými programami.
Preto sme v knižnici a v kanceláriách na poschodí elektroinštaláciu vymenili,
čím následne boli nutné opravy omietok. Kancelárie a chodbu, ktoré sú najnavštevovanejšie, teda sú reprezentatívne, sme vymaľovali, zateplili, vymenené sú
podlahy, niekde bol doplnený vhodný nábytok. Postupne plánujeme zrekonštruovať všetky kancelárie. Prispeje to k vytvoreniu dobrej pracovnej atmosféry
i reprezentatívnosti úradu a, samozrejme, k zefektívneniu práce. V neposlednom
rade ide aj o šetrenie energií. K finančnému stavu obce a úsporným opatreniam
sa vyjadrím v ďalšom čísle novín.
* Aké ďalšie obecné budovy sa dočkajú úprav v roku 2012?
- V novej hasičskej zbrojnici máme v pláne tento rok vymeniť podlahu, opraviť
omietky a vymaľovať zasadaciu miestnosť. V spoločenskom dome zrekonštruovať elektroinštaláciu, zatepliť stropy, vymeniť podlahy, z pravej strany odstrániť
radiátory, vymeniť dvere na vchode do zadných priestorov a tiež vymeniť okná
na toaletách a chodbe. Na jar začneme s kompletnou rekonštrukciou amfiteátra.
(Pokračovanie na 3. strane)
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Opýtali sme sa...
(Dokončenie z 2. strany)
* Spomínali ste projekt terénnej sociálnej práce, ktorý bol úspešne schválený.
Sú pripravené, podané alebo už prebiehajúce aj iné projekty?
- Hneď ako to umožní počasie, začneme realizovať projekt revitalizácie centrálnej
časti obce, ktorú bude vykonávať firma Alpine (vybratá cez verejné obstarávanie). Do konca februára sa uskutoční verejné obstarávanie aj na ďalší úspešný
projekt o cestovnom ruchu, ktorý je zameraný na propagáciu obce - vydanie
tlačovín, webovú stánku, publikáciu, CD. Podané sú projekty na úpravu potoka
v rámci protipovodňových opatrení, projekty na ministerstve kultúry na folklórne slávnosti, obecnú knižnicu a zachovávanie tradícií, na ministerstve vnútra
projekt na dofinancovanie hasičov a projekt výmeny verejného osvetlenia. Na
ich vyhodnotenie čakáme.
* V obci sa opakovane vyskytuje problém s voľne pobiehajúcimi psami. Aké
kroky podnikla obec v tomto smere?
- Obci ani žiadnej osobe zákon nepovoľuje odchyt alebo odstránenie voľne pobehujúcich zvierat po obci. V roku 2011 nám zabezpečovala odchyt túlavých
psov firma TD, s. r. o. Veterinárna pohotovostná asanácia z Košíc. Zo začiatku
roka v našej obci vykonávala odchyt pravidelne, no postupne nastali problémy
s meškaním odchytov. Pravidelne som firmu vyzýval, aby si povinnosti dohodnuté v zmluve, teda odchyt raz mesačne, plnila a chýbajúce odchyty doplnila.
V druhej polovici roka sa zmenila legislatíva o poskytovaní týchto služieb a firma
čaká na získanie licencie. Náhradnú sa nám nepodarilo zabezpečiť, lebo v našom
a v okolitých regiónoch ďalšie firmy takéto služby neposkytujú.

Vznikol miestny odbor Matice slovenskej
Teplička má po rokoch opäť svojich matičiarov. 28. decembra bola na ustanovujúcej schôdzi obnovená činnosť miestnej Matice slovenskej, ktorej predsedníčkou sa stala Bc. Renáta Mezovská. Hlavným záujmom jednej z najstarších
slovenských organizácií je zvyšovanie kultúrneho povedomia verejnosti.
Miestny odbor Matice slovenskej bol v L. Tepličke založený už vo februári roku
1996, na jeho čele stála Gabriela Bohunčáková. Postupne však činnosť spolku
zanikla a obnovená bola až v závere minulého roka. Predsedníčkou miestnej
organizácie sa stala Bc. Renáta Mezovská a členmi výboru Štefan Koreň a Ján
Chovan. „Teplická Matica“ bude vychádzať vo svojej činnosti z pôvodného
kultúrneho dedičstva obce, z folklórneho dedičstva a bude sa venovať aj ochotníckemu divadlu. Spoločným záujmom je zvyšovanie kultúrneho povedomia.
Záujemcovia o činnosť sa môžu nahlásiť predsedníčke miestnej MS, členom
výboru alebo v OcÚ.

Kam za športom v zime
Poriadna snehová nádielka je v Liptovskej Tepličke už nejaký ten týždeň a dá
sa využiť aj na športovanie. Okrem sánkovačky je k dispozícii bežkovanie,
ski park na začiatku obce a klzisko v Uhlárovej.
Podľa mnohých turistov L. Teplička ponúka vynikajúce podmienky na bežecké lyžovanie. Oficiálne trate vyznačené nie sú, a tak môžete milovníkov
tohto športu stretnúť v rôznych častiach okolia obce. Najmä chatári sa pustili
do vytvárania vlastných trás. Klzisko v Uhlárovej je otvorené pre všetkých
záujemcov cez týždeň v čase od 13.00 h do 20.00 h. V soboty, nedele a počas
sviatkov už od 10.00 h do 21.00 h. Ak počas otváracích hodín nájdete klzisko zatvorené, kontaktujte jeho správcu Pavla Mezovského na tel. čísle 0917 069 104.
Poslední návštevníci sú povinní pri Cenník
dospelý dieťa junior senior
odchode klzisko vyčistiť, v opač- celodenný
9€
6€
7€
7€
nom prípade bude ľadová plocha doobeda
6€
4€
5€
5€
spoplatnená. Od 23. januára je 8.30 - 12.30
spustený vlek v lyžiarskom stre- poobede
6€
4€
5€
5€
disku Ski park pri Poľnohospo- 12.00 - 16.00
dárskom podielnickom družstve. večerné
6€
4€
5€
5€
Lyžuje sa denne od 8.30 hod. do bodový
3€
2€
2€
2€
16.00 h. V stredy, piatky a soboty (5 jázd)
je pripravené večerné lyžovanie od bodový
5€
3€
4€
4€
(10 jázd)
17.30 h do 20.30 h.

Dve fotografické súťaže
Hneď dve fotografické súťaže
pripravila obec pre amatérskych
fotografov i bežných občanov,
ktorí vlastnia zaujímavé fotografie.
Víťazov čaká odmena a všetkých
zúčastnených spoločná výstava.
Prvá fotografická súťaž má názov
„V čare zimy“ a ako už napovedá
samotný názov, hodnotené budú
fotografie, ktoré zachytávajú Liptovskú Tepličku a jej okolie práve
počas zimného obdobia. Do súťaže
je možné prihlásiť aj viac záberov
autorských fotografií. Uzávierka je
15. marca. Fotografie nemusia byť
vyvolané, je možné ich doručiť na
oddelenie kultúry aj na CD a DVD
nosičoch.
Druhá, opäť autorská súťaž je
tematicky takmer neobmedzená.
Podmienkou je, aby sa fotografia týkala Liptovskej Tepličky. Fotografie
môžu byť bez obmedzenia vzniku
- od minulosti až po súčasnosť,
zachytávajúce krajinu, podujatia,
rodinné a spoločenské udalosti,
portréty a pod. Každá fotografia
musí byť odovzdaná s menom autora, ktorý ju vytvoril. Tie najlepšie
budú nielen odmenené, ale aj vystavené počas Folklórnych slávností
Pod Kráľovou hoľou 2012.
Fašiangy
Plesovú sezónu v Liptovskej Tepličke otvoril Farský ples. Jeho prvý
ročník pripravilo Spoločenstvo
Pripravme cestu Pánovi (PCeP)
v spolupráci s duchovným otcom a niektorými farníkmi. Pred
samotným plesom 21. januára sa
hostia stretli na sv. omši. Plesali až
do rána v sále spoločenského domu,
nechýbal ani pestrý program, ktorý
pripravili mladí zo Spoločenstva
PCeP.
V sobotu 28. januára sa plesalo na
Hasičskom plese. Fašiangy v L.
Tepličke uzavrie Ples folkloristov
18. februára a posedenie poľovníkov 11. februára 2012.
Rozpočet obce na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo
9. decembra o rozpočte obce na rok
2012. Podrobnejšie sa mu budeme
venovať v budúcom čísle. Nájdete
ho aj na www.liptovskateplicka.sk.
Tel.: OcÚ - spojovateľňa
+421 (52) 788 49 11
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Plán podujatí
na rok 2012
Starovešťan
Január

August

29. 1. * Kladenie vencov ku pamätníku pri príležitosti
výročia oslobodenia obce

4. - 5. 8. * Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou, 17.
ročník (OcÚ)

* Vítanie detí narodených v štvrtom štvrťroku 2011
(OcÚ, MO SZPB)

* 13. ročník Cyklomaratónu DEMA HORAL ALTO MTB
maratón (OcÚ)

21. 1. * 1. Farský ples (farské spoločenstvo)

* Kladenie vencov pri príležitosti výročia SNP (OcÚ,
MO SZPB)

28. 1. * Ples Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ)
29. 1. * Sánkovačka (Rod. rada pri ZŠ)
Február
18. 2. * Folklórny ples (Priatelia folklóru)
Marec
* Obecná knižnica - Prečítajme si rozprávku - pre deti
z MŠ (OcÚ)
* Prázdninová netradičná sánkovačka (OcÚ)
* Kvetný víkend (SPceP)
18. 3. * Vynášanie Moreny (zachovávanie zvykov - Priatelia folklóru)
18. 3. * Súťaž ,,O najdlhší šúľanec a v jedení šúľancov“
(Priatelia folklóru, OcÚ, MoMSl)
* Súťaž v ,,šipkách“ (ŠK Horec)
Apríl
* Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu záhradku, balkón,
okolie domu... (OcÚ)
* Krížová vesta (SPceP)
* Veľkonočná oblievačka, šmigorst (zachovávanie
zvykov - regrúti)
* Vítanie detí nar. v prvom štvrťroku 2012 (OcÚ)
Máj
* Sadenie májov, šmigorst (zachovávanie zvykov - regrúti)

* Vítanie detí nar. v druhom štvrťroku 2012 (OcÚ)
* Beh SNP, Výstup na Kráľovu hoľu pri príležitosti
pripomienky SNP (ŠK Horec, MO SZPB, OcÚ)
September
* Turnaj organizácií (TJ Tatran)
29. - 30. 9. * Deň otvorených dverí na farme - ukážky
produktov PPD, súčasnej a historickej poľnohosp. techniky, zábava (PPD, OcÚ)
* Vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšiu záhradku,
balkón, okolie domu...( OcÚ)
* Súťaž o netradičnú a gigantickú zeleninu a ovocie
(OcÚ)
Október
* Mesiac úcty k starším (OcÚ)
November
* Kúdelná izba (Msl)
December
6. 12. * Mikuláš v Liptovskej Tepličke (OcÚ)
24. 12. * Betlehemci (OcÚ, Priatelia folklóru)
24. 12. * Popolnočné pastierske vítanie Krista (OcÚ,
Priatelia folklóru)
25. 12. * Jasličková pobožnosť (SPceP)
26. 12. * Živý Betlehem (OcÚ, Priatelia folklóru, SPceP)

8. 5. * Kladenie vencov ku pamätníku pri príležitosti
víťazstva nad fašizmom (OcÚ, MO SZPB)

* Chrámový koncert (OcÚ, chrámové zbory)

* Deň matiek (OcÚ)

* Stolnotenisový turnaj (ŠK Horec)

* Výhon kráv - súťaž v pukaní bičom, súťaže s pastierskym náčiním, pomoc pri výhone kráv (PPD, ŠL, LPS,
Priatelia folklóru, OcÚ)

Termín týchto podujatí včas oznámime:

* Florián - deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici
(DHZ)

* Poradňa zdravia (Mo SČK)

Jún
* Púť do Levoče (Z Muráňa cez Pohorelú, Liptovskú
Tepličku...)
3. 6. * Deň detí na amfiteátri (všetky organizácie)
* Juniáles (LPS, Poľovnícke združenie Č. Váh)
* Poľovnícky víkend - výstava trofejí, prednášky, ukážky... (LPS, Poľovnícke združenie Č. Váh)
Júl
14. 7. * Súťaž hasičských družstiev o putovný pohár
starostu obce (DHZ)
21. - 22. 7. * ŠPEKFEST 2012 (SPceP)

* Vítanie detí nar. v treťom štvrťroku 2012 (OcÚ)

* Odber krvi (Mo SČK)
Február - marec
* Lyžiarska súťaž (ŠK Horec)
Máj - júl
* Prechádzka náučným chodníkom spojená s poznávaním rastlín, poskytovaním prvej pomoci... (MO SZZP)
* Súťaž ,,Barlička“ pre zdravotne postihnutých (MO
SZZP)
* Súťaž v hraní ,,guliek“ (ŠK Horec)
* Raft pre deti a mládež (ŠK Horec)
* Výstup v Tatrách (ŠK Horec)
Jún - september
* Turnaj ulíc (ŠK Horec)

Obecné noviny Liptovská Teplička

strana 5 / číslo 1

Záchrana turizmu v Liptovskej Tepličke. Organizácie pripravia nové podujatia.
Rozhýbať dianie v obci a prilákať turistov. Ako na to? Túto otázku riešili zástupcovia organizácií spolu so starostom
na stretnutí najprv 30. decembra a neskôr aj 21. januára. Dohodli sa na príprave nových podujatí.
Každý pridá ruku k dielu. Aj takto by sa dala charakterizovať dohoda zástupcov organizácií, ktoré pôsobia v obci, na
stretnutí so starostom v pondelok 21. januára. Spoločne naplánovali nové aj rozšírené podujatia na rok 2012. Hlavnou
úlohou je pritiahnuť pozornosť nielen domácich obyvateľov,
ale aj čo najväčšie množstvo turistov. Zároveň usporiadať
také podujatia, ktoré budú výnimočné, netradičné a v súlade s tradíciami a koloritom dediny.
Už koncom marca, na Šuľkovú nedeľu, by sa mali uskutočniť súťaže O najdlhší šúľanec a tiež súťaž v jedení šúľancov.

Na jar súťaž v guľkách a adrenalínové prvé vyháňanie dobytka na pašu spojené napr. so súťažou v pukaní bičom.
Počas roka by mali byť zorganizované aj súťaže v hode šípkami, futbalový turnaj jednotlivých organizácií, súťaž pre
invalidov Barlička a ďalšie. Niektoré z nich sa uskutočnili
len na obecnej úrovni, iné by mali pritiahnuť záujemcov
nielen z okresu. Spoločným stretnutím sa nápady ešte neuzatvárajú. Nateraz je však dôležité, aby boli naplánované
akcie skutočne zrealizované. S dostatočnou propagáciou,
kvalitne a následne aj so záujmom verejnosti.

Nová publikácia o obci - „Za starých čias“
Poetickým názvom „Za starých čias“ pomenoval svoju druhú publikáciu teplický rodák Štefan Benedikt Olejár.
Rozpráva v nej o živote, pomeroch a o histórii dediny.
83-ročný rodák z Liptovskej Tepličky - MUDr. Štefan Benedikt Olejár žije v Seredi, ale na rodnú dedinu stále spomína.
Venoval jej už druhú publikáciu s názvom „Za starých čias“.
Prvú útlu knižku „Tepličko, Tepličko“ zostavil v roku 2007.
Podobne ako v prvej, aj tentoraz sa zameral na históriu obce,
avšak podrobnejšie. Do publikácie preložil rôzne staré listiny, a tak načrtol obraz života predkov už takmer od vzniku
obce. Na 76 stranách sa čitateľ dozvie o pomeroch, menách
a vzťahoch v Liptovskej Tepličke. K zaujímavostiam patria rozličné historické fakty, medzi ktoré patrí napríklad

zmienka z roku 1752. Dokumentuje náboženské rozloženie
obyvateľov, pričom spomína, že v tom čase žilo v L. Tepličke
581 katolíkov a 46 evanjelikov.
Publikáciu konárikom zo smreka a teplickou vodou pokrstili 26. decembra Mgr. František Bardy a starosta Mgr.
Slavomír Kopáč po programe pri živom betleheme. Mgr.
F. Bardy ako dlhoročný priateľ autora pomáhal pri tvorbe
tohto originálneho diela. Samotný autor Štefan Benedikt
Olejár sa na krste zo zdravotných dôvodov nezúčastnil.
Zástupcovia z obce mu knihu i gratuláciu odovzdali osobne na návšteve 4. januára
Štefan Benedikt Olejár vyjadril vďaku aj listom:
v Seredi. Teplický rodák
a autor ďalšej publikácie
Úprimne Vám všetkým ďakujem za to, že ste sa postarali,
o našej obci neskrýval
aby bola publikovaná moja práca Za starých čias a aby sa tak
dojatie zo záujmu verejdostala do rúk tým, pre ktorých som ju pripravil, mojich rodných.
nosti o svoju prácu. Ako
Dovolím si históriu prirovnať k mozaike. Udalosti a osobnosti sú
uviedol, bol to vianočný
tými kamienkami, z ktorých sa skladá obraz. Dúfam, že som doň
dar obci a štefanský dar
aj ja vložil niekoľko kamienkov.
jemu.
Želal by som si, aby moja práca zvýšila sebavedomie
Obec vydala publikáciu
občanov mojej rodnej dediny. Nech podnieti miestnych nadšencov
v náklade 500 kusov,
zakúpiť si ju môžete na
ku hľadaniu ďalších kamienkov, aby sme tak získali celkový
obecnom úrade a v takmer
obraz histórie dediny.
všetkých obchodoch v obS úctou a vďakou Štefan Benedikt Olejár
ci za cenu 3 €.

Z histórie obce - Oslobodenie Liptovskej Tepličky
29. januára 2012 uplynulo 67 rokov od oslobodenia obce od fašistov. Významnú udalosť i dni, ktoré jej predchádzali,
si pamätá už len niekoľko najstarších občanov.
Partizáni z Liptovskej Tepličky a okolia robili smelé výpady proti bojovým jednotkám nepriateľa do jeho tyla,
ničili mosty, železnice, cesty a vykonávali diverzné akcie.
Povstalci pod Kráľovou hoľou, Teplička ako výpadové
stredisko partizánov a jej obyvatelia organizujúci pomoc
povstalcom boli tŕňom v očiach fašistov. Títo podnikli tresne výpravy do hôr a 9. novembra 1944 v počte 150 mužov
zaútočili na Liptovskú Tepličku. Prenikli až do dediny, kde
zajali 12 občanov.
Nepriateľ bol však nútený so značnými stratami ustúpiť.
14. novembra opäť prepadli obec, ale znovu nepochodili.
Nečakane zaútočili 18. decembra 1944. Časť partizánov
plnila v tom čase bojové úlohy v tyle nepriateľa. Partizáni
pod vedením st. seržanta Jána Kastrušína zaujali obranné
postavenie a udatne bojovali. Pred početnou prevahou po

zuby ozbrojeného nepriateľa, okolo 500 Nemcov a Vlasovcov, ale museli ustúpiť a stiahnuť sa do hôr.
Od 19. decembra 1944 dedinu okupovali nemeckí fašisti.
V páchaní násilností vynikli po ich boku bojujúci Vlasovci, ktorých tu umiestnili 29. decembra 1944 a ktorí vypálili 6 bytov štátnych lesných zamestnancov, hospodárske
objekty, poľovnícke chaty, senníky, robotnícke baraky. Pre
spoluprácu s partizánmi zadržiavali a odviedli do Nemecka
viacerých občanov.
Od východu sa však blížili oslobodzovacie jednotky Sovietskej armády a Prvého československého zboru. Fašisti v noci z 26. na 27. januára 1945 pred nimi náhle z obce ustúpili.
29. januára 1945 Liptovskú Tepličku oslobodili príslušníci
Sovietskej armády. Stíchli zbrane, prišla vytúžená a krvou
vykúpená sloboda.
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Starovešťan
V roku
2011 sa narodili
1. Pokošová Karina
2. Čonková Vanesa
3. Ferencová Melisa
4. Žiga Cyril
5. Pačaj Fabricio
6. Pušková Vendula
7. Pušková Diana
8. Lach Andrej
9. Lach Viktória
10. Kondulová Nela
11. Pišta František
12. Ščuková Aneta
13. Čonka Viliam
14. Ferencová Daniela
15. Kikta Timotej
16. Házyová Timea

17. Pušková Liliana
18. Pačajová Barbora
19. Kupčová Barbora
20. Puška Lukáš
21. Ferenc Ján
22. Kupčová Simona
23. Pačajová Renáta
24. Ferenc Dávid
25. Sitiariková Natália
26. Koreňová Eliška
27. Červenková Kristína
28. Ferenc Jakub
29. Ferencová Ružena
30. Pačajová Diana
31. Kormaňoš Miroslav
32. Puška Jozef

33. Puška Tomáš
34. Bulavová Marianna
35. Čonková Jolana
36. Vernarec Ján
37. Vrábelová Monika
38. Ferenc Martin
39. Glejdura Tomáš
40. Pačaj Radoslav
41. Zubák Samuel
42. Burda Pavol
43. Zubaj Alex
44. Čonková Klára

Vitajte medzi nami
Nela Fendeková a Patrik Florian

V roku 2011 nás opustili
1. Bernardína Ďuricová
2. Romana Pokošová
3. Mária Pavlikovičová
4. Anna Bulavová
5. Štefan Ferenc
6. Ján Krojer
7. Justína Janíková
8. Angela Rusnáková
9. Mária Prašková
10. Štefan Puška
11. Štefan Malík
12. Dušan Ferenc

13. Anna Vernarecová
14. Justína Kubalošová
15. Andrej Kušnirák
16. Michal Janík
17. Oľga Nagyová
18. Štefan Sýkora
19. František Fendek
20. Štefan Marek
21. Mária Štrbková
22. Ján Bohunčák
23. Ján Sakmary
24. Nataša Gažiová

25. Františka Chovanová
26. Ladislav Zubaj
27. Ján Ferenc
28. Anna Štrbková
Odpočívajte v pokoji!

Navždy nás opustili
január - február 2012
Justína Janíková 84 r. a Mária Janíková 61 r.

Významné jubileá
Január 2012
50 rokov
Štefan Vernarec
Anna Kováčová
Štefan Fendek
60 rokov
Anna Magdošková
Milan Hudák
70 rokov
Peter Madač
82 rokov
Mária Gigacová
83 rokov
Mária Mezovská

85 rokov
Anna Lásková
87 rokov
Margita Zubajová
89 rokov
Michal Glejdura
92 rokov
Anna Muchová
Február 2012
60 rokov
Jozefína Mlynárová
Milan Gnojčák
70 rokov
Zita Ďuricová

80 rokov
Marta Knappová
83 rokov
Mária Paračková
Juliana Bohunčáková
Mária Glejdurová
Anna Dilongová
86 rokov
Božena Veštúrová
88 rokov
Matej Mezovský
89 rokov
Anna Maliková
90 rokov
Mária Petrová
93 rokov
Mária Mareková
50. výročie sobáša
Ján Mucha a Oľga, rod. Šebestová
60. výročie sobáša
Michal Vernarec a Jozefa, rod. Pitoňáková
25. výročie sobáša
Branislav Černohorský a Helena, rod.
Mezovská
Srdečne blahoželáme!

