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Vážení spoluobčania!
Prostredníctvom obecných novín vás chcem v úvode roka 2018 čo najsrdečnejšie pozdraviť a poďakovať za spoluprácu v uplynulom období.
Čas neúprosne beží a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci.
Každému sa vryl do pamäti iným spôsobom. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný.
V samospráve obce sme sa snažili o napredovanie obce, zlepšenie sociálnych podmienok, infraštruktúry. Nezabudli sme ani na estetickú
stránku obce, jej propagáciu a samozrejme kultúrny, spoločenský, športový život. Podporovali a aktívne sme spolupracovali s organizáciami
v obci, regiónom a zahraničnými partnermi. Prezentovali sme obec v televízii, médiách, tešili sme sa zo svetového úspechu našej rodáčky.
Najviac sme však pocítili práce na budovaní kanalizácie, na ktorú sme čakali desiatky rokov. Realizovali sme aj iné menšie i väčšie projekty, na
ďalšie sme získali prostriedky. Tak sa aj do nového roka púšťame naplno – dokončiť započaté, začať plánované a
tak vytvárať lepšie podmienky pre vás občanov. Mnohé v našej obci je ešte potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť.
Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu
jej kultúrneho i duchovného života, pretože
budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.
Ja vám do tohto roka prajem zdravie, veľa šťastia,
lásky, porozumenia a radosti v kruhu najbližších.
Práve blízkosť najbližších, dobrá rodinná pohoda
prispievajú k napĺňaniu našich snov. Kde chýba
rodinné porozumenie, tam sa stráca láska, radosť,
šťastie, neskôr i zdravie. Tam začína osobný i pracovný
neúspech. Ja vám preto prajem, aby ste sa v kruhu
svojich rodín stretávali čo najčastejšie, aby rodina opäť
nadobudla svoj význam a hodnotu, aby sa opäť rodičom,
starým rodičom dostávala úcta. Veď dobrá rodina je
základom spoločnosti, teda aj pilierom našej obce.
Starosta sa občanom prihovoril aj počas Živého betlehemu na sklonku decembra 				
Starosta obce Slavomír Kopáč

Najväčšie radosti uplynulého roka
K udalostiam, ktoré sa zapíšu do kroniky obce ako tie významné, patrí iste úspech Klaudie Glejdurovej
(na obr. vľavo). Najskôr sa v máji stala víťazkou majstrovstiev Slovenska v street workoute freestyle,
vybojovala si tak postup na svetovú súťaž do Moskvy. Aj z Ruska prišla skvelá správa o úspechu našej rodáčky,
keď vo vysokej konkurencii žien z celého sveta získala striebornú priečku za ruskou reprezentantkou.
Súdržnosť, spolupatričnosť, ale hlavne hrdosť na obec ukázali Tepličania počas natáčania šou
Naj dedinka počas leta (foto pod textom Milouš Chab). Bez nároku na honorár, v nepriazni
počasia zdolávali zadané úlohy. Vytvorili krásnu prezentáciu obce nielen na Slovensku.
Počas celého roka žila obec stavebným ruchom. Najviac sa azda tešili obyvatelia ulíc, kde sa budovala
desaťročia chýbajúca kanalizácia. Nový asfaltový koberec bol položený na ulici Záhrady, upravená bola i
časť koryta potoka na Kobyliarkach.

Strana 1

1/2018

Obecné noviny Liptovská Teplička

ZO ZASTUPITEĽSTVA
VOĽNE POBEHUJÚCE PSY
Obec plánuje vykonávať odchyty.
Tie sú však iba čiastočným riešením.
Prispieť k riešeniu problému by mala
činnosť vzniknutej Miestnej občianskej
poriadkovej služby.

SEPAROVANIE ODPADU NA ULICI
KUFAJKA
V tomto roku začíname separovať
plast do vriec aj v časti Kufajka. K
správnemu separovaniu budú občanov
viesť terénne sociálne pracovníčky,
dohliadať aj pracovníci MOPS. Odpad
bude obec zvážať na miesto odvozu
so svojimi technickými pracovníkmi.
KÚPA AUTOBUSU
V tomto roku obec neplánuje zakúpiť
autobus. Obec nemôže prevádzkovať
takúto službu, riešením do budúcna by
mohol byť obecný podnik. Vyriešiť by
sa potom musel aj systém prideľovania
autobusu, v rovnakom termíne sa totiž
konajú futbalové zápasy, hasičské
súťaže, svadby občanov i výlety
organizácií. Kúpa bezpečného autobusu,
jeho pravidelné povinné kontroly, servis,
parkovanie si vyžadujú vysoké finančné
náklady.
PLÁN ZASADNUTÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
19. 01. 2018
13. 04. 2018
22. 06. 2018
07. 09. 2018
OBECNÁ TELEVÍZIA V HD
Naladiť si môžete na
frekvencii 290 000,
prenosová rýchlosť 6 900,
modulácia 256Q.
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Zasadalo zastupiteľstvo
Poslanci obecného zastupiteľstva sa po prvý raz v tomto roku zišli 19. januára.
Rozdelili dotácie z rozpočtu obce na činnosť organizácií, predkladali interpelácie
a odsúhlasili aj nového člena na uvoľnené miesto v Komisii regionálneho rozvoja,
služieb a ŽP Mariána Kondulu. Témami interpelácií boli výpadky pouličného
osvetlenia, elektriny, parkovisko na ulici Ráztockej, separovanie odpadu v časti
Kufajka, problém voľne pobehujúcich psov i kompetencie poslancov či kúpa
autobusu.
VÝPADOK ELEKTRINY A POULIČNÉHO OSVETLENIA
V poslednom období dochádza k častým výpadkom elektriny z dôvodu poškodenia
vzdušného vedenia vysokého napätia (VN). To opäť pripomína potrebu riešenia tohto
problému. Na riešení náhradnej siete káblom popod zem zo smeru od Šuňavy podľa
slov starostu pracuje už VSD dlhšiu dobu. Nielen L. Tepličke a obciam Hornádskej
doliny, ale aj spoločnosti spôsobujú prerušenia ujmu. Realizácia bola naplánovaná na
minulý rok. VSD však nezískalo stavebné povolenie. Na základe našich zisťovaní a
jednaní, VSD nevie splniť podmienky Okresného úradu – odboru životného prostredia
týkajúce sa súhlasov všetkých dotknutých vlastníkov / je ich okolo tisíc/. V súčasnosti
sa hľadá nové riešenie tejto situácie pravdepodobne vo vytýčení inej trasy. Celá
príprava si opäť vyžaduje čas. K realizácii investície okolo jedného milióna eur by
mohlo dôjsť najskôr v roku 2020. Obec opätovne vstúpila do jednania s VSD ohľadom
riešenia výpadkov energií, nie je však v jej právomoci nariadiť riešenia situácie, ako
napr. výrub stromov. O tom, čo by mohlo napomôcť k urýchleniu riešenia situácie sa
obec dozvie po stretnutí s VSD.
VÝPADOK POULIČNÉHO OSVETLENIA
Počas vianočných sviatkov došlo k opakovaným výpadkom pouličného osvetlenia.
Niektoré spôsobilo spojenie drôtov vedenia počas veterného počasia. Obec objednala
službu, ktorá na miestach, kde pravdepodobne došlo ku skratu, namontovala rozpery.
Pracovníci však upozornili na vek vedenia elektriny, podľa ich tvrdení pomôže len
nové chránené vedenie, na ktoré obec v súčasnosti nemá prostriedky. Ďalší výpadok
pouličného osvetlenia spôsobilo namontovanie väčšieho množstva vianočných
osvetlení, na čo nebol systém pripravený. Zvýšiť zaťaženie bude možné až po
uplynutí piatich rokov od realizácie nového osvetlenia. Skrat spôsobilo aj jedno
pokazené osvetlenie. Obec sa však pokúsi získať názor na možné riešenia aj od ďalších
odborníkov.

Plánované aktivity na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo 8. decembra 2017 schválilo rozpočet obce na rok 2018.
Okrem dokončenia cesty
na ulici Záhrady boli odsúhlasené aj ďalšie
investičné činnosti.
PARKOVISKO
K plánovaným aktivitám v tomto roku
sa radí aj realizácia parkoviska pod
Kufajkou. Zámer bol schválený ešte
v období 2006 – 2010. Postupne sa
vysporiadali
pozemky.
Čiastočným
riešením nechceného parkovania bolo
položenie betónových obrubníkov, no
ukázalo sa ako nepostačujúce. Autá
zaparkované na tomto mieste dnes tvoria
prekážku v plynulej cestnej doprave, začali
sa hromadiť vraky a neporiadok. Problém
bol predmetom rokovaní viacerých
zastupiteľstiev i komisií. Na parkovanie
áut obyvateľov Kufajky bude vybudované
platené parkovisko. O výške nájmu a
spôsobe jeho výberu rozhodnú poslanci..

V súčasnosti sa čaká na prerokovanie
projektu s Políciou SR, resp. posúdenie
súladu
s
dopravnými
predpismi.
Na ďalších úsekoch bude doplnené
dopravné značenie obmedzujúce státie.
Dohliadať nad parkovaním na parkovisku
a riešiť porušenia zákazov parkovania
bude Miestna občianska poriadková
služba (MOPS) a štátna polícia. MOPS
bude s políciou spolupracovať aj pri
riešení porušenia na úseku životného
prostredia a to čistením kobercov v
miestnom toku na celom území obce.
V tomto roku po odsúhlasení projektu
políciou budú doplnené aj žiadané zrkadlá
na rizikových križovatkách v obci.
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pokračovanie zo str. 2
NADSTAVBA MŠ
V roku 2018 sa spustí
realizácia
nadstavby materskej školy. Tu očakávame
prínos hlavne v budúcnosti, nakoľko
je verejne známe, že do materských
škôlok chce vláda povinne začleniť deti z
rómskych komunít. Naša materská škôlka
s nadstavbou by tak mala byť postačujúca
pre všetky deti. Dotácia (227 469,21 €) je
z Integrovaného regionálneho operačného
programu IROP, nie je z projektu pre
rómske komunity, neurčuje povinné
percentá rómskych detí v triedach,
ani úľavy na poplatkoch. Nadstavba
materskej školy prinesie nové priestory,
pracovné miesta,
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kvalitnejšie priestory pre učiteľky (šatne
a i.) a v neposlednom rade i rekonštrukciu
strechy, ktorá je už potrebná. V akom
pomere budú deti v triedach, o tom v
značnej miere rozhoduje demografický
vývin obce. V súčasnosti už materskú
škôlku navštevujú rómske deti a zatiaľ
sme nezaznamenali problém. Náhradné
priestory počas najväčších prác obec už
má vybraté (šatne v Uhlárovej), čaká
na ich schválenie štátnou hygienou.
Nadstavba prinesie mnohé obmedzenia,
obec sa bude snažiť nadstavbu uskutočniť
tak, aby bola čo najmenej narušená
prevádzka zariadenia.

CESTY
V tomto roku obec plánuje investovať aj do miestnych komunikácií v časti obce
Pod úbočou, Bory, Na jarku. Ktoré úseky a v akej dĺžke sa budú realizovať, o tom
sa rozhodne na základe projektu a finančného vyčíslenia. Realizáciu všetkých úsekov
obmedzujú možnosti rozpočtu obce.

Miestna občianska poriadková
služba - MOPS

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného
programu Ľudské zdroje vydalo 148 obciam rozhodnutia o schválení žiadosti o
nenávratný finančný príspevok, z ktorých zriadia miestne občianske poriadkové
služby. Medzi úspešnými obcami je aj Liptovská Teplička. Od januára 2018 po
dobu 3 rokov budú štyria pracovníci vykonávať činnosť miestnej občianskej
poriadkovej služby – MOPS. Celkové náklady na projekt sú 100 805,40€ a výška
poskytnutého nenávratného finančného príspevku 95 765,13€.
MOPS:
-monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť obce, pri zabezpečovaní a organizácii
detí, hlavne počas ich odchodu do kultúrnych a športových podujatí,
školy a zo školy, upozorňuje deti podujatí organizovaných obcou alebo
na dodržiavanie pravidiel cestnej členmi
marginalizovanej
rómskej
premávky,
komunity (MRK),
-dohliada na ochranu verejného -monitoruje a predchádza vzniku
a
súkromného
majetku
pred konfliktu v rámci MRK, MRK a
poškodzovaním ako napr. znečisťovanie väčšinového obyvateľstva,
spoločných priestorov v bytových -je nápomocný hliadke Policajného zboru
domoch, úmyselné poškodzovanie SR, dohliada na poriadok a bezpečnosť v
verejno-prospešných zariadení a pod.,
obci.
-upozorňuje
na
protispoločenskú Počas januára pričinením MOPS
činnosť a protiprávne konanie páchateľa prihlásili viacerí občania z ulíc Kufajka,
a následne oznamuje danú skutočnosť a Teplická svojich psov do evidencie.
príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie MOPS upozorňovala na zákaz užívania
danej skutočnosti v kompetencii,
alkoholických nápojov v okolí predajní,
-kontroluje pohyb a miesta stretávania sa dohliadala na poriadok v altánku na
maloletých detí a mládeže vo večerných ul. Úzkej, na čistenie kobercov, bola
hodinách bez prítomnosti rodičov napr. nápomocná pri zisťovaní nelegálnych
cintorín, športoviská a pod.,
odberov energií a pod.
-upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, Pracovníkov MOPS spoznáte podľa
lesných a lúčnych porastov, zakladania výrazných farieb služobného ošatenia s
ohňov na miestach, ktoré na to nie sú nápisom. Sídlo MOPS je v budove OcÚ
určené a kde hrozí následný požiar,
(vchod cez knižnicu).
-monitoruje a nahlasuje prípady Pracovníci MOPS a kontakty:
nelegálnych skládok,
Pavol Smolár
0919 384 927
-je účastný a nápomocný, po Milan Ferenc
0919 166 265
predchádzajúcom súhlase starostu
Jozefína Pušková, Branislav Pačaj.

ZO ZASTUPITEĽSTVA
CENA OBCE
Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie
Ceny
obce
rodákovi
MUDr.
Štefanovi Benediktovi Olejárovi
za vynikajúce tvorivé výkony a
významné výsledky v publicistickej
a verejno-prospešnej činnosti v
oblasti kultúry a prezentácie obce.
Š. B. Olejár je prvý lekár z Liptovskej
Tepličky. Lásku k svojej obci
prezentoval v publikáciách – Tepličko,
Tepličko, okrúhle mestečko (2007) a Za
starých čias (2011). Spracoval aj témy
ako Pltníctvo v Liptovskej Tepličke,
Mlyny a mlynárstvo v Liptovskej
Tepličke a ďalšie. Napriek svojmu
vysokému veku 87 rokov aktívne
spolupracuje s obcou zasielaním
rôznych informácií z minulosti
obce, príprave monografie obce.
ROZDELENIE DOTÁCIÍ Z
ROZPOČTU OBCE
Rodičovskej rade pri ZŠ s MŠ 300 € na
odmeny pre deti,			
SZ Zdravotne postihnutých 300 € na
výlet pre zdravotne postihnutých,
TJ Tatran 9 500 € na dopravu na
zápasy a výdavky spojené s futbalovou
repreznetáciou a i.,
Priateľom folklóru 3 900 € na
krojové
vybavenie,
výdavky
spojené s reprezentáciou a i.,
Dobrovoľnému hasičskému zboru L.T.
2 899 € na návštevu družobných obcí,
materiálne vybavenie a i.,
organizácii Obec v pohybe SW 1 800 € na
podporu súťaže, materiálne zabezpečenie
a i.,
športovému klubu Horec 600 €
na materiálne vybavenie, podporu
aktivít,
bežeckému klubu Infinity sport team
400 € na podporu činnosti, príspevok
na súťaž ai.			
MS Slovenského Červeného kríža
301 € na výdavky spojené s výletom
ako odmena pre členov a darcov.
Dotáciu získal každý žiadateľ.

Oznam

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte
nemajú domácnosti napojené na
kanalizáciu, aby zrealizovali pípojky
najneskôr do mája 2018. Po tomto
termíne budú prevedené kontrolné
obhliadky obce.
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NOVÉ PUBLIKÁCIE
19. mája predstavil novú publikáciu
Hlas Štefana Náhalku z Ríma rodák,
kňaz Stanislav Misál.
Na sklonku roka 2017 uzrela svetlo
sveta kniha rodáka Ladislava Milana
Koniec chleba, začiatok vody. Autor
v nej prostredníctvom príhod hrdinov
spomína na život v obci. Zakúpiť si ju
môžete v predajniach v obci.

V úvode roka 2018 vychádza publikácia
Partizánska obec Liptovská Teplička.
Zaznamenáva pohnuté roky druhej
svetovej vojny v obci. Samostatná
kapitola je venovaná Slovenskému
národnému povstaniu. Čitateľ sa dozvie
všetko o partizánskych skupinách
a ich veliteľoch, o priebehu SNP v
obci a jej okolí.V ďalších kapitolách
sú zachytené spomienky priamych
účastníkov protifašistického odboja,
mená padlých a ranených obyvateľov
obce, pamätné miesta bojov, vznik a
pôsobenie základnej organizácie SZPB
a ďalšie zaujímavosti súvisiace s druhou
svetovou vojnou v obci. Nechýba v nej
ani oslobodenie obce 29. januára 1945.
Ako ozrejmil autor Marcel Maniak,
čitateľ sa dozvie aj viaceré nové
informácie. Kniha bola uvedená do
života 29. januára počas pripomienky
oslobodenia obce, v predaji je v obci.
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Vianoce 2017

Sviatky pokoja, srdečnosti, rodiny, ale i kultúrnych podujatí.
Aj takto by sa dali chrakterizovať Vianoce v Liptovskej Tepličke.
Počas poslednej predvianočnej nedele ste si nákupom vianočných dekorácií, pochutín
a darčekov mohli urobiť radosť a zároveň prispieť na dobrú vec. Výťažok z vianočnej
burzy poputuje tým, ktorí potrebujú pomoc a to prostredníctvom farskej charity.
Predvianočnú atmosféru umocnili koledy a skladby v podaní žiakov základnej umeleckej
školy v našej obci. Tí koncert odohrali v pondelok 15. decembra popoludní pre žiakov
prvého stupňa a v podvečer rodičom
a verejnosti v spoločenskom dome.
Vianociam bolo venované aj popoludnie
21. decembra v základnej škole. V
spoločenskom dome žiaci druhého
stupňa predviedli svojim spolužiakom
kultúrny program. Narodenie Ježiška si
folklórni priaznivci uctili nielen účasťou
na polnočnej omši v krojoch, ale i
pastierskym vítaním v podobe pukania
bičmi, trúbením na pastierskych trúbach
a koledami po polnoci. Z rozhlasu zaznel i vinš starostu obce. Počas Štedrého večera a
Božieho narodenia mládenci, betlehemci s betlehemskou hrou navštívili domácnosti v
obciach. V uliciach bolo počuť i spev mladších vinšovníkov – po tzv. spievaní. Počas
prvého sviatku vianočného aj v tomto roku deviataci predviedli divadelné prevedenie
myšlienky a udalostí Vianoc v spoločenskom dome. Po vystúpení deti odovzdali
darčeky pre Ježiška a odniesli si malú odmenu v podobe papierového betlehema. Na
Štefana predviedla folklórna skupina Tepličan pri novom drevenom betleheme pásmo
Živý betlehem. To naplnili tradičnými koledami doplnenými o vinše, betlehemcov a
úryvky z histórie udalostí Vianoc. Počas vianočného týždňa navštívili koledníci Dobrej
noviny rodiny, ktoré ich do svojich obydlí pozvali a odovzdali im príspevok, ktorý
poputuje pre ľudí v chudobných častiach sveta. 30. decembra usporiadal športový
klub Horec tradičný vianočný stolnotenisový turnaj v športovom centre v Uhlárovej.
Na medailových priečkach sa neumiestnil žiaden dospelý Tepličan. V detských
kategóriách získal prvé miesto Erik Milan, druhé Jakub Gnojčák a tretie Marko
Michalica. Sviatky Vianoc poznačil nedostatok snehu, teplé počasie a silný vietor.

Športovec
roka 2017
Na sklonku roka si najúspešnejší športovci z obce prevzali oceneniee Športovec

roka 2017 prvého až tretieho stupňa a v kategóriách Talent a Rodák. Slávnostné
oceňovanie sa konalo 19. decembra v spoločenskom dome. Ceny odovzdal starosta
obce Slavomír Kopáč, poslancov zastupovala Jana Smolárová.
Najvyššie ocenenie si prevzala Klaudia Glejdurová za víťazstvo na majstrovstvách
Slovenska a za druhé miesto na majstrovstvách sveta v street workoute žien.
V strednej kategórii bola ocenená Daniela Pitoňáková za hasičský
šport, v ktorom dosiahla medailové umiestnenia v okrese i zahraničí.
Ocenení boli aj bežci Martin Nahalka, Martin Jurčík, Roman Graňák, Peter
Mezovský, Mária Jurčíková. Tí buď reprezentovali na náročných tratiach s dobrým
umiestnením alebo na menších, menej
náročných tratiach podujatiach v okrese
s umiestnením. V roku 2017 sa darilo
družstvu žien DHZ Liptovská Teplička,
v súťaži Podtatranskej hasičskej ligy im
tretia priečka unikla len o jeden bod.
V kategórii Talent bol ocenený Viliam
Pitoňák, ktorý žal úspechy hlavne v
behu a futbale. Obec sa v tomto roku
rozhodla v kategórii Rodák vyzdvihnúť
úspechy Michala Kičáka v kulturistike.
Viac o Michalovi Kičákovi sa Zľava družstvo ženy DHZ Katarína Muchová, vzadu Daniela Ďuricová,
dočítate v tomto čísle novín. Martina Fendeková, vzadu Jana Bukovinová, bežci Martin Nahalka,
Roman Graňák, Peter Mezovský, hasičský šport Daniela Pitoňáková,
workout Kluadia Glejdurová, beh Mária Jurčíková, starosta Slavomír
Kopáč, vpredu Viliam Pitoňák.
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ZO ŽIVOTA
ORGANIZÁCIÍ

V každodennom zhone nám život plynie rýchlo, rovnako rýchlo nám veci
Základnej
organizácie
zovšednejú, stratia našu pozornosť a postupne na ne zabúdame. Prelom rokov je Výbor
Slovenského
zväzu
zdravotne
čas, kedy rekapitulujeme uplynulé obdobie.
postihnutých
v
Lipt.
Tepličke
zorganizoval
12.
augusta
2017
výlet do
Z prostriedkov dotácie sa opäť skvalitnilo Nové oddychové miesta s informačnými
Červeného
Kláštora.
Účastníci
výletu
si
workoutové ihrisko, pribudlo detské tabuľami vznikli pred zdravotným
prezreli
múzeum
a
navštívili
kúpele
Vyšné
ihrisko v športovom areáli, pokračovalo strediskom (obr.), pri cintoríne a v
Ružbachy, v Grandhoteli STRAND - vo
sa v budovaní tribúny pri futbalovom Čiernom grúni. V roku 2018 sa plánuje
Vitálnom svete využili blahodárne liečivé
ihrisku. V športovom areáli bola osadenie máp a informačných panelov
účinky termálnej vody i rehabilitačný
dokončená výmena zámkovej dlažby v pri vstupe do obce, centre, náučnom
bazén, masážny bazén, uhličitý bazenový
okolí budovy šatní. Úpravami prechádzal chodníku , cintoríne a stodolišti. Počas
kúpeľ, suchú fínsku saunu a ochladzujúci
i potok a studnička za zdravotným Vianoc krášlil park pred zdravotným
kúpeľ. Jednotlivo si mohli dokúpiť
strediskom, detské ihrisko v Uhlárovej. strediskom nový betlehem, dokúpené
procedúry: masáže čiastočné, celotelové,
Opravená bola pivnica vedľa amfiteátra. a nainštalované boli aj ďalšie stĺpové
aromatické, medové, čokoládové a zábaly
Dokončená bola rekonštrukcia domu vianočné ozdoby. Z prác realizovaných
bahenné, parafinové a rašelinové. Na tento
Mons. Štefana Náhalku, ktorý sa plánuje svojpomocne sa prevádzala pokládka
výlet dostali dotáciu z rozpočtu obce,
sprístupniť v marci 2018. V miestnom elektriny, ktorá osvetľuje chodník
z ktorej bol hradený autobus na zájazd.
amfiteátri bola vymenená a predĺžená a kríž v miestnom cintoríne.
O týždeň neskôr v sobotu 19.8.2017
strecha, zmenou prešlo aj schodisko. Liptovská Teplička bola úspešná aj
za podpory a soponzorovania Lesného
pri získaní dotácie na miestnu obecnú
pozemkového spoločenstva v L.
poriadkovú službu,
Tepličke zorganizovali súťažné športové
ktorá
zamestnáva
popoludnie "BARLIČKA". Aj vďaka
4
ľudí
na
36
dobrému počasiu sa táto akcia vydarila.
mesiacov.
Počas
Predsedníčka ZO SZZP
roka bolo zo štátnej
Mária Černohorská
dotácie
rozšírené
aj
pracovisko
Počas leta obec prezentovali aj detský
terénnej
sociálnej
súbor Turnička a folklórna skupina
práce.
Pracovné
Tepličan. Detský zástupcovia tancovali a
miesta tak získali
spievali počas Medzinárodného festivalu
dve
pracovníčky.
krojovaných bábik v Poprade, vystúpili
K
urýchleniu,
i v Hozelci. Najväčším vystúpením
zefektívneniu prác v
miestnych
folklórnych
kolektívov
Najväčšou investičnou činnosťou roka obci bol zakúpený menší traktor (obr.).
Turničky a Tepličanu boli foklórne
bola realizácia kanalizácie v častiach Slúži na odhŕňanie snehu z chodníkov,
slávnosti Pod Kráľovou hoľou. 5.
Kobyliarky, Koliesko, Pod úbočou, cintorína, úzkych ulíc a miest, kde sa
augusta spoločne oba kolektívy vystúpili
Bory, Potočná, Na jarku, Teplická, nedostane veľká technika. Počas leta
na podujatí obce Hôrka, 19. augusta
Ráztocká a rekonštrukcoiu prešla aj bude využívaný na kosenie. Poslanci
bol Tepličan účastný pripomienky
čistička odpadových vôd. Zároveň bol v obecného zastupiteľstva počas roka
výročia obce Teplička nad Váhom. Opäť
častiach Pod úbočou a Bory dobudovaný 2017 zasadli až 12 krát. Aktívne
stál Tepličan na pódiu 8. septembra
vodovod a potiahnutá časť plynu. Na sa poslanci a komisie zapájali do
na dňoch Liptovského Hrádku a na
Kobyliarkach sa reguloval miestny kultúrneho života obce a to hlavne počas
podujatí Gorali na guru 30. septembra
tok. Na ulici Záhrady bol položený folklórnych slávností, šou Naj dedinka
na Hrebienku a v Starom Smokovci.
nový asfaltový koberec a obrubníky. a usporiadali aj Katarínsku zábavu. V
Rok ukončili Pastierskym vítaním Krista
Obec sa venovala aj príprave projektov, zložení zastupiteľstva došlo k zmene,
a živým betlehemom počas Vianoc.
žiadostí o dotácie a podkladov na Jozefa Kupča vystriedal Marcel Puška.
OZ Priatelia folklóru.
na komunitné centrum, na nadstavbu K menej vydareným aktivitám patrí
a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, zriadenie malej knižnice v čakárni
8. októbra sa miestni poľnohospodári a
vybudovanie učební v základnej zdravotného strediska, ktorá sa neujala.
s nimi aj obyvatelia Liptovskej Tepličky
škole a rozšírenie kapacity materskej
poďakovali za úrodu počas slávnostnej
školy. Na nadstavbu materskej školy
svätej omše v miestnom kostole. V októbri
obec získala dotáciu, s realizáciou sa
sa seniori z okolitých obcí a Liptovskej
počíta počas roka 2018. Dokončený
Tepličky stretli na podujatí – Úcta k
bol Doplnok Územného plánu obce.
starším. V decembri dobrovoľníci a obec
Byty nad zdravotným strediskom
zhotovili adventný veniec, nechýbal
prešli do vlastníctva obce. Obec
Mikuláš v základnej škole. Obecný úrad
podporila
pracovisko
základnej
podobne ako po minulé roky pripravil pre
umeleckej školy v našej obci
občanov stolový kalendár na rok 2018.
zakúpením hudobného vybavenia,
red.
rovnako plánuje aj v roku 2018.
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Hasičská súťaž do mierneho kopca v
krásnom prostredí má už stále miesto v
pláne hasičských súťaží Podtatranskej
hasičskej ligy. O pohár starostu obce
sa počas jubilejného 25. ročníka 16. júla
pobilo 23 tímov. V požiarnom útoku
medzi mužmi do 35 rokov (19,80 s),
ženami (22,84 s) i dorastencami (30,19 s)
zvíťazila Šuňava, medzi dievčatami bol
najlepší Spišský Štiavnik (24,63s). DHZ L.
Teplička muži a ženy skončili na 4. mieste.
V nedeľu 24. 9. 2017 sa uskutočnil
2. ročník súťaže jednotlivcov ,, TFA
Železný hasič". Na súťažnej trati
pripravenej na priestranstve do kopca pri
miestnom amfiteátri si postupne zmeralo
sily 35 súťažiacich i z Českej republiky v
štyroch kategóriách – muži do 35 rokov,
muži nad 35 rokov, ženy i dorastenci. Z
Tepličanov medzi ženami prvenstvo
patrilo Daniele Pitoňákovej, druhá bola
Katarína Muchová a tretia Martina
Fendeková. Medzi mužmi nad 35 druhá
priečka patrila Petrovi Gécimu. Bronz
si prevzal Slavomír Kopáč. Ocenenia sa
dostalo i družobným obciam z Českej
republiky – Dolní Čermná (okres Ústí
nad Orlicí) a Hrušky (okres Vyškov).
			
red.
Počas jari vzniklo v obci nové občianske
združenie so zameraním na beh Infinity
sport team Liptovská Teplička. Počas
prázdnin sa pravidelne konali bežecké
tréningy. Väčšinou išlo o intervalové
behy na ihrisku v Uhlárovej. Členovia
klubu sa zúčastnili mnohých súťaží, kde
si vybojovali popredné priečky. Martin
Jurčík behal prevažne horské súťaže.
Bol účastníkom na dvoch ultramatónoch
v Malých Karpatoch. Štefánik trail s
dĺžkou 144km a Cross county BabaKamzík s dĺžkou 53 km. Roman Graňák
absolvoval zimnú bežeckú sériu Tatry v
pohybe a tiež letnú sériu Tatry Prestige
tour. Márii Jurčíkovej sa najviac darilo
na Malom štrbskom maratóne a na Behu
po schodoch do neba v našej obci, kde
získala tretie miesta. Peter Mezovský
zabodoval na Malom štrbskom maratóne
a na Behu v Gánovciach. Na oboch
súťažiach odišiel s treťou priečkou.
Členovia klubu majú v pláne zúčastniť
sa ďalších pretekov hlavne v okolitých
obciach a Vysokých Tatrách. Počas
leta plánuje klub usporiadať bežeckú
súťaž na 10km cez Zálom a Smrečiny.
Predseda IST Martin Jurčík
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Pokračovane zo str. 5
Obec Liptovská Teplička však nežila len kultúrou. Bohato boli zastúpené aj
športové aktivity.
Počas jarných prázdnin usporiadal športový klub Horec súťaž v zjazdovom
lyžovaní žiakov. Leto v Liptovskej Tepličke sa vďaka priaznivému
počasiu a bohatej ponuke podujatí dalo využiť na športové vyžitie.
V úvode júla sa na treťom ročníku Tatranského pohára v street workoute zišli pretekári
nielen z celého Slovenska, ale i Čiech, Poľska, zúčastnil sa aj Mexičan (obr.). Zo
Slovákov
súťažili
pretekári z miest
Košice,
Snina,
Púchov, Považská
Bystrica, Liptovský
Mikuláš,
Trenčín,
Trnava,
Rožňava,
Levice,
Levoča,
Poprad či Svit.
Z
domácej
Liptovskej Tepličky
to boli Klaudia
Glejdurová,
Ema
Mlynárová, Alexandra Koreňová, Tobias Paračka a Marek Jurčík.
Zaradené boli silové disciplíny weighted, King of muscule-up a freestyle.
O týždeň neskôr 9. júla prebehol jubilejný
40. ročník Malého štrbského maratónu.
Z Tepličanov sa ho v kategórii muži do
39 rokov zúčastnili aj Martin Nahalka,
Martin Jurčík na 31km trati. Na 10 km
trať Štrba – Šuňava – Štrba sa vo svojich
kategóriách postavili Mária Jurčíková (3.
miesto), Peter Mezovský (3. miesto) a
Roman Graňák. Bronz získal aj starosta
Slavomír Kopáč v kat. nordic walking. Z
detí sa najlepšie umiestnil Erik Smolár na
1. mieste kat. 5-7 rokov a Adam Smolár
na 3. mieste kat. 5-7 rokov.
Tatranský bežecký týždeň pokračoval v
stredu 12. júla Behom po schodoch do
neba pri amfiteátri v Liptovskej Tepličke.
Hoci sa beží krátky úsek, náročnosť
spôsobuje strmý a členitý terén
teplických medzí. Do tretieho ročníka
súťaže sa prihlásilo 170 pretekárov –
130 detí a 40 dospelých. Z domácich
Dolný rad: Martin Jurčík, Peter Mezovský, horný rad: sa najlepšie umiestnil Marek Kopáč na
Martin Nahalka, Mária Jurčíková, Slavomír Kopáč.
3. mieste v kategórii muži do 39 rokov,
Mária Jurčíková na 3. mieste v kategórii ženy do 35 rokov a Bohuš Leysek v kategórii
muži 40 – 49 rokov.
Dobrovoľný hasišský zbor okrem tradičných pretekov O pohár starostu obce
zorganizoval aj druhý ročník zdatnostnej súťaže Železný hasič.
Druhý augustový víkend bol v podtatranskom regióne dejiskom tradičných pretekov
horskej cyklistiky ŠKODA HORAL MTB MARATÓN. Navyše sa na rovnakej trati
v nedeľu 13. augusta odohrali aj majstrovstvá Európy. Preteky viedli aj našou obcou
a jej okolím. Počas oboch dní sa na tratiach vystriedali desiatky organizátorov a
dobrovoľníkov. Medzi nimi aj členovia športového klubu Horec a dobrovoľný hasičský
zbor z Liptovskej Tepličky.
Niekoľkoročnú tradíciu má v Liptovskej Tepličke aj výstup na Kráľovu hoľu. Na
sklonku prázdnin 26. augusta ho usporiadal športový klub Horec. Klub uzavrel športový
rok v Liptovskej Tepličke turnajom v stolnom tenise 30. decembra.
Futbalové mužstvá TJ Tatran Liptovská Teplička ukončili jesennú časť sezóny u mužov
6.OMF liga na 12. mieste, žiaci U15 na deviatom mieste, dorast nebol zastúpený.
Najviac sa darilo prípravke U11, ktorej v tabuľke patrí 2. miesto.
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Rok 2017 bol bohatý na kultúrno-spoločenský život (pokračovanie zo str. 6)
Pripomenuli sme si oslobodenie obce,
ukončenie vojny a výročie SNP pri
pamätníku pri pošte. Počas fašiangov
mohli občania okrem plesov navštíviť
aj divadelné predstavenie Kamenný
chodníček, ochotníci pracujúci s podporou
MO Matice slovenskej predviedli
divadelnú hru i na festivale Divadelná
Šuňava a získali cenu starostu obce
Šuňava. 28. februára si miestna škola
pripomenula dva významné medzníky
jej histórie - 250. výročie prvej písomnej
zmienky o škole a 235. výročie postavenia
kamennej budovy školy. K tradičným
podujatiam prvého štvrťroka aj v tomto
roku patrilo vynášanie Majmoreny, súťaž
vo výrobe a jedení šúľancov. Obec počas
roka dva krát privítala nových občanov
a zablahoželala k významným výročiam
sobášov. Miestny spolok Červeného
kríža a transfúzna stanica Poprad dva
krát umožnili darovanie krvi. Darcovia
a organizácia boli ocenení aj Janského
plaketami, oceneniami oblastného výboru.
14. mája si organizácia v spoločenskom
dome pripomenula 60. výročie vzniku.
28. mája sme v Liptovskej Tepličke
slávili sviatosť prvého sv. prijímania,
22. októbra sviatosť birmovania. V máji
sa družstvo Tepličanov s tradičnými
haluškami
zúčastnilo
Lokšového
festivalu v maďarskom Kazári. V
úvode júna organizácie pripravili pre
deti podujatie Deň s rodinou, v závere
mesiaca nechýbala počas odpustu omša v
amfiteátri a Jánska vatra.

Veľkou udalosťou obce v roku 2017
bol postup a prezentácia obce v šou Naj
dedinka Slovenska. Televízny štáb sa na
štyri dni od 20. do 23. júla udomácnil v
Liptovskej Tepličke a zdokumentoval
jej krásu, ľudí a život. V televízii bola
obec odprezentovaná 18. augusta. V
internetovom hlasovaní získala tretie
miesto. Liptovská Teplička bola počas
leta súčasťou relácie Slovensko v
obrazoch, Televíkend RTVS a webe
Aktuality.sk. Úspech Klaudie Glejdurovej
a popularitu street workoutu televízia
odvysielala v správach na Markíze a na
Dvojke v Ahoj Slovensko. K prezentácii
obce prispeli aj virtuálne prehliadky
zverejnené na webovej stránke obce.
Najväčšie a najznámejšie podujatie obce
- 22. folklórne slávnosti Pod Kráľovou
hoľou sa konali v zmenenom termíne
počas posledného júlového víkendu.
Program dvojdňového podujatia naplnili
folklórne skupiny Kochman, Rovienka,
Tepličan, Kýčera, Turnička, zahraničný
súbor z Izraela, folklórne súbory Šarišan,
Zemplín, Hriňovčan, hudba Temperament
cimbal orchestra, Vranky a obľúbení sólisti
Anna Servická a Ján Ambróz. V areáli
pod amfiteátrom boli vystavené fotografie
Vladimíra Lindera, Vladimíra Šifru, party,
nechýbala prezentácia mikroregiónu.
Jedna z výstav bola venovaná Cene
Slovenskej republiky za krajinu. Súčasťou
podujatia bola aj svätá omša za nositeľov
ľudových tradícii s ľudovými obetnými
darmi, krásnym spevom miestneho
chrámového zboru i Anny Servickej.

ZO ŽIVOTA
ORGANIZÁCIÍ
Počas víkendu 26. a 27. augusta 2017 sa konal
už desiaty ročník kresťanského festivalu
Špekfest. Jubilejný ročník sa niesol v duchu
motta „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je
mocný“ (Lk 1, 49). To adresoval mladým
svätým otec František. Program festivalu
sa začal sv. omšou, ktorú celebroval vdp.
Pavol Prieboj. Vo svojom príhovore poukázal
na osobu Panny Márie, jej úlohu našej
matky a predovšetkým tej, ktorá nás učí a
sprevádza v boji proti zlu. Po svätej omši sa
s pozvanými hosťami v stane diskutovalo na
tému: „Máriin a náš charakter“. Hovorilo sa
o charaktere človeka a postojoch v živote, vo
výchove a o význame a dokonca dôležitosti
utrpenia. Následne sa účastníci občerstvili,
mohli sa vzájomne porozprávať, ale aj využiť
možnosť osobného rozhovoru s hosťami.
Druhý deň festivalu otvorila svätá omša
celebrovaná vdp. Branislavom Kožuchom,
ktorý prítomných vyzval k osobnejšiemu
prežívaniu viery. Spoločnou modlitbou sv.
ruženca, ktorú sa pomodlili mladí z regiónu,
bol otvorený hlavný program Špekfestu.
V modlitbe sa spojili mladí z Popradu,
Spišskej Teplice, Spišského Štiavnika a
Spišskej Belej. Na veľké veci, ktoré sa dejú
na Slovensku následne upriamila pozornosť
kapela Lámačské chvály. Členovia tejto
kapely hovorili o tom, ako sa mení atmosféra
v našich slovenských väzniciach, a že sa aj
väzni spoločne stretávajú pri modlitbách.
Naše rodiny prišli povzbudiť slovom a
hudbou rodiny patriace do spoločenstva pri
Dóme svätého Martina. Cirkev na celom svete
si tento rok pripomína sté výročie Fatimských
zjavení, preto záver programu patril hudobnodramatickému pásmu „Posolstvo“. Toto
pásmo bolo nielen pripomienkou udalostí
spred sto rokov, ale zároveň poukázalo na
aktuálnosť ich odkazu aj v dnešnej dobe. K
príjemnej atmosfére prispeli aj rôzne športové
atrakcie ako zorbing, lukostreľba, streľba zo
vzduchovky, bangie lano, maľovanie na tvár,
slacline a skákacie nohy, ktoré potešili hlavne
najmenších. Návštevníci festivalu si tiež mohli
pozrieť umelecké práce Mateja Mezovského
a Miriamy Galíkovej. Samozrejme nechýbali
špekáčiky, cukrová vata, novinkou bola tento
rok čapovaná kofola a pivo. Festival sa niesol
v príjemnej rodinnej atmosfére a opäť poskytol
alternatívu, ako stráviť posledný augustový
víkend. Organizátori sú s priebehom podujatia
spokojní a ďakujú každému, kto sa akoukoľvek
formou podieľal na jeho organizácii a to nielen
tento rok, ale aj uplynulých desať rokov.
Tomáš Miždoš (PCeP)
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Michal Kičák - rodák, kulturista, automobilový pretekár
Hoci žije v za hranicami Slovenska, rodná obec mu je blízka. Jeho spomienky na Liptovskú Tepličku sú spojenené nielen
s detstvom i so začiatkami v kulturistike, ktorá ho sprevádza celým životom. Poctivá príprava mu priniesla v živote veľa
športových úspechov, z posledných napríklad 2. miesto Majstrovstvá ČR kulturistika muži 2016, majster ČR IFBB 2017, 2.
miesto medzinárodná súťaž BFC, 4. miesto Majstrovstvá Čech muži nad 90 kg, 2. miesto Partners Cup medzinárodná súťaž
v Čelakovicich. Michal Kičák bol na sklonku roka 2017 ocenený cenou Športovec roka 2017 v kategórii rodák.
Čo Vám prvé napadne, keď počujete
slová Liptovská Teplička?
Narodil som sa v roku 1965 ako Tepličan.
Takže je to jednoduché. Mám manžeku
Ivetu rod. Fendekovú - Gabaj, Tepličanku,
ženil som sa v Tepličke. Deti sú už Češi,
my máme oboje občianstva. Sedím tu
(Lipová u Chebu ČR) a myslím na domov
(Tepličku). Ale sedím v Tepličke a mám
to obrátené. V Tepličke som proste doma.
I keď je pravdou, že v posledných rokoch
už tam tak často nejazdím. O to viac sa
mi cnie…
Ako spomínate na časť života, ktorú
ste prežili v Liptovskej Tepličke?
No, na Tepličke to nebolo ľahké.
Život tam bol "tvrdý", ale o to
zaujímavejší
a
priepravujúci
do
budúcna, ani sme si to neuvedomovali.
Kedy a kam smerovali Vaše kroky po
odchode z Liptovskej Tepličky?
Po ukončení ZŠ som šiel do učenia do
Vagónky Poprad a potom na dvojročnú
dôstojnícku školu do Nitry. Odtiaľ do
Chebu, kde sme s manželkou Ivetou
dodnes. Vlastne dnes máme domček v
dedine Lipová pri Jeseníckej priehrade.
Ako ste sa dostali ku kulturistike?
K tomuto skvelému športu ma
priviedol
nebohý
švagor,
vtedy
kamarát Vlasto Fendek - Gabaj.
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On posilňoval vo Svite a mňa vzal so
sebou. Bolo to niekedy okolo roku
1980. Od toho času je to súčasťou nielen
môjho, ale nášho rodinného života.
Zapájali ste sa do športových súťaží a
športu počas detstva a mladosti v L.
Tepličke?
Šiestu a siedmu triedu som absolvoval
v športovej škole v Štrbe. V osmičke
som pretekal za Liptovskú Tepličku.
Po skončení SOUS sme teraz s druhým
švagrom, vtedy tiež kamarátom Jankom
Fendekom - Gabajom , založili pri TJ L.
Teplička oddiel kulturistiky a naposledy
som za Tepličku pretekal na súťaži o
Tatranský pohár v roku 1984.
Bol Váš pôvod z dediny niekedy aj
výhodou?
Určite. Človek je odolný, manuálne
zručný, vytrvalý, skromný, s úctou k
práci, prírode a hlavne ľuďom!
Akých najvýznamnejších súťaží ste
sa zúčastnili, na ktoré ocenenia ste
najviac hrdý?
V rokoch 1990 až 1992 som
reprezentoval ČSFR v automobilových
súťažiach v seriáli ME. Podarilo sa
nám získať titul a to si myslím, že
bolo veľa. Potom pár viacmajstrov a
majstrov ČR v rally, v pretekoch do
vrchu a v kulturistike. V roku 1986 som
bol ako junior vyhlásený za preborníka

Západočeského kraja. Získal som nejaké
medaily v kulturistike i silovom trojboji. V
roku 2002 som bol vyhlásený za športovca
roka mesta Cheb a o rok neskôr som bol
športovcom roka Karlovarského kraja. Od
roku 2001 do roku 2004 som jazdil WRC
Majstrovstvá ČR v rally a rallysprintoch.
Môže sa podľa Vás každý stať úspešným
kulturistom?
Každý
sa
môže
stať
športovcom.
K úspechu sa
dopracuje iba
hŕstka. Ale keď
to nevyskúšaš,
n e b u d e š
vedieť, či tam
nepatríš…
Čo Vám šport dáva a čo môže dať iným,
ktorí zvažujú začať s kulturistikou?
Zdravé telo, zdravého ducha, ciele a plány,
pot a bolesť, obdiv a všetko čo patrí k
úspechu…
Ako vyzerá Vaša príprava na súťaže?
Je to súčasťou celého žitia. Neexistuje
pauza. To znamená, že celý rok pracujem
na forme, správne sa stravujem a 6x
týždenne cvičím. Vo finále, cca 3 mesiace
pred súťažou cvičím 6 dní v týždni dvakrát
denne.
Máte športové a osobné plány?
Nemám,v 52 rokoch som dlho v “sedle”
a vytešujem sa z úspechov syna Michala,
ktorý je tiež Majstrom ČR a chystá sa do
medzinárodného prostredia.
Viete si predstaviť, že by ste robili niečo
iné, iný šport alebo vôbec nešportovali?
Jazdil som rally, zjazdoval a behal na
lyžiach, behal dlhé trate, vrhal som
guľou, venoval som sa športovej streľbe,
kulturistike, fotografovaniu., športovému
rybárstvu a kynológii. Takže ťažko si
predstavím, že by som nešportoval… Syn
Michal od pätnástich cvičí a je jedným
z najlepších českých kulturistov. Dcéra
Veronika žije v USA a pracuje ako trénerka
plávania a rozhodkyňa. Manželka Iveta je
fyzioterapeutka.
Navštevujete svoju rodnú obec?
Teraz trochu skromne, pretože som za
posledné tri roky absolvoval veľa sutaží.
Ale chystáme sa. Doma je doma!
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60. výročie MS SČK
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Od vzniku Miestneho spolku Červeného kríža v Liptovskej Tepličke ubehlo 60 rokov. Slávnosť venovaná tejto udalosti
zaplnila 14. mája spoločenský dom. Pozvanie prijali členovia organizácie a hostia – starosta Slavomír Kopáč, za územný
spolok SČK v Poprade Vladimír Albert Frank a Božena Kubíková. Starosta Slavomír Kopáč ocenil v mene obce ďakovnými
plaketami a listami zakladajúce členky, dlhodobé predsedníčky a najaktívnejších z výboru.
Miestna organizácia Československého spolku Červeného kríža v Liptovskej Tepličke bola založená v roku 1957. Medzi zakladajúcimi
členkami boli Mária Koreňová, Mária Fendeková, Marta Knappová, Mária
Gorošová, Gabriela Kováčová, Anna Dratvová, Anna Koreňová a ďalšia
Mária Fendeková, ktorá sa stala aj prvou predsedníčkou organizácie. Po
nej vo funkcii predsedníčky pôsobili Mária Fendeková, Mária Koreňová,
Jozefína Števulová, Marta Knappová, Gabriela Vernarecová , Júlia
Milanová, Anna Ďuricová, Mária Janíková, Anna Magdošková, Mária
Kondulová a od roku 1991 doteraz Viera Knappová. Pod väčší rozvoj
organizácie sa v roku 1960 podpísal príchod a aktivity v obci pôsobiaceho
praktického lekára MUDr. Mikulu. V čakárni ambulancie organizoval
prednášky a schôdze. Zaškolil členky organizácie za dobrovoľné sestry.
Vypomáhaním v ambulancii získali vedomosti a praktické zručnosti na
kvalitné poskytnutie prvej pomoci. Domy dobrovoľných sestier v obci boli
označené tabuľkami, k dispozícii mali zdravotnícke brašne. Obyvatelia
tak mali možnosť vyhľadať poskytnutie prvej pomoci priamo v obci. Po
Odber krvi 1972
odchode MUDr. Mikulu pokračoval v začatej práci MUDr. Svisták aj
zdravotná sestra Marta Knappová, ktorá pôsobila aj vo funkcii predsedníčky spolku. Práve oni začali propagovať darcovstvo krvi
medzi obyvateľmi obce. Prvými držiteľmi Janského plakety (bronzovej) v obci sa v roku 1972 stali Mária Marušínová a Michal
Gnojčák. Činnosť organizácie sa v 60. - 80. rokoch 20. storočia v obci zameriavala hlavne na organizovanie dobrovoľných odberov
krvi, odbery bývali neraz spojené so spoločným slávnostným posedením pre darcov a premietaním filmov so zdravotnou tematikou.
Darcov krvi vozili na odbery do Popradu autobusy. Pre obyvateľov obce organizoval spolok zdravotné prednášky, zdravotné hliadky
sa zúčastňovali zdravotníckych súťaží. Organizácia sa podieľala aj na kultúrnej činnosti v obci. Prostriedky na doplnenie obväzov,
gázy a ďalšieho materiálu do brašien, na ocenenie darcov krvi a
ďalšie aktivity, získavali vysádzaním stromčekov v lese, čistením
okolia obce, zberom železného odpadu, hraním ochotníckeho
divadla, usporiadaním zábav. Počas Majstrovstiev sveta v
lyžovaní v roku 1970 členky MO ČSČK vykonávali dobrovoľnú
zdravotnú službu vo Vysokých Tatrách. Pre svojich členov
organizoval spolok zaujímavé zájazdy. V tomto duchu pokračuje
činnosť organizácie dodnes. Naďalej získavajú nových členov,
nových dobrovoľných darcov krvi, organizujú dobrovoľné
odbery krvi, zájazdy, zapájajú sa do kultúrno-spoločenského
života v obci. Mnohé členky výboru vykonávajú svoju činnosť
dlhé roky. Organizácia má v súčasnosti 160 členov a eviduje 78
dobrovoľných darcov krvi. V roku 2008 bol Miestny spolok SČK
Liptovská Teplička pri príležitosti Svetového dňa Červeného
kríža a Červeného polmesiaca v Zrkadlovej sále Primaciálneho
paláca v Bratislave za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča
ocenený za činnosť, ktorú vykonáva v prospech ostatných ľudí
ďakovným listom Ústredného sekretariátu SČK v Bratislave.
Zlatú Janského plaketu v Liptovskej Tepličke získali Anna
Kondulová, Róbert Bulava, Peter Michalica, František
Bulava, Marián Bohunčák, František Dudoš, Štefan
Červenka, Ján Dunajský, Vladimír Géci, Marián Koreň, Ján
Marušin, Marián Glejdura, Stanislav Misál, Marcel Misál,
Ján Chovan, Beáta Bachledová, Anna Miždošová, Pavol
Koreň, Ján Nahalka a Marián Smolár. Diamantová Janského
plaketa bola v roku 2016 odovzdaná Mariánovi Bohunčákovi
a Márii Dunajskej.
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NARODILI SA

2017

Erik Ferenc
Tatiana Pačajová
Adam Bulava
Adam Zelinka
Kristián Ferenc
Karina Pačajová
Denis Pačaj
Matej Zubaj
René Zubaj
Simona Buľavčáková
Oliver Pačaj
Tamara Gáborová
Barbora Pušková
Adrián Puška
Adam Puška
Vanesa Čonková
Samuel Žiga
Mária Ferencová
Barbora Mezovská
Zoe Vernarecová
Tatiana Sedláková
Nela Pavličková
Filip Čonka
Sofia Pačajová
Sára Mezovská
Laura Bachledová
Tomáš Zubaj
Patrik Kupčov
Adam Harvan
Matej Kováč
Jasmína Pačajová
Eliška Géciová
Samuel Ferenc
Rút Pokošová
Rastislav Bačo
Martin Lacko
Adela Dunajská
Lukáš Čonka

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 2017
Michal Paračka
Mária Černohorská
Mária Pušková
Ján Malík
Mária Kondulová
Michal Glejdura
Anna Maliková
Erik Čonka
Božena Ferencová
Ján Koreň
Mária Štuberová
Margita Štrbková
Denis Pačaj
Andrej Jaňák
František Dratva
Františka Fendeková
František Bohunčák
Viktória Pušková
Anna Glejdurová
Tadeáš Koreň
Štefan Janík
Jaroslav Revaj (rodák)
Mária Sakmáryová
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PODUJATIA 2018
28. 1.
Kladenie
vencov
pri
príležitosti
oslobodenia obce
3. 3.
Súťaž v obrovskom slalome žiakov
11. 3.
Vynášanie Majmoreny
11. 3.
Súťaž vo výrobe a jedení šúľancov
marec
Otvorenie domu Mons. Náhalku
6. 5.
Deň sv. Floriána - Deň otvorených dverí
v DHZ
6. 5.
Deň matiek (podujatie)
9. 5.
Kladenie vencov pri príležitosti víťazstva
nad fašizmom
26. 5.
Sadenie májov v obci - Rusadle
10. 6.
Deň s rodinou (MDD)
7. 7.
Tatranský pohár v street workoute
8. 7.
Malý štrbský maratón
15. 7.
Hasičská súťaž O pohár starostu obce
28. 7.
Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou
29. 7.		
Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou
11. 8.
Cyklomaratón Horal
18. 8.
Barlička - súťaž pre zdrav. postihnutých
1.9.
Výstup na Kráľovu hoľu
2. 9.
Kladenie vencov pri príležitosti výročia
SNP
23. 9.
Železný hasič - súťaž TFA
30. 9.
Poďakovanie za úrodu - sv. omša (PPD)
október
Podujatie k mesiacu úcty k starším
6. 12.
Mikuláš v obci
24. 12.
Pastierske vítanie Krista, betlehemci v
uliciach
25. 12.		
Jasličková akadémia deviatakov
6. 1. 2019
Trojkráľový chrámový koncert

VÝZNAMNÉ JUBILEÁ
JANUÁR
50 rokov
František Brtáň
60 rokov
Mária Smolárová
Anna Chovanová
65 rokov
Peter Milan
Ján Házy
75 rokov
Mária Muchová
82 rokov
Františka Mezovská
84 rokov
Anna Ovsiaková
Anna Števulová
88 rokov
Mária Gigacová
98 rokov
Anna Muchová

FEBRUÁR
50 rokov
Anna Miždošová
60 rokov
František Bulava
65 rokov
Stanislav Misál
75 rokov
Božena Pačajová
80 rokov
Mária Dudošová
84 rokov
Mária Malíková
89 rokov
Mária Paračková
Juliana Bohunčáková
Mária Glejdurová

Srdečne blahoželáme!

NARODILI SA
Dominika Paračková

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Mária Černohorská
Ján Marušín
Ľuboslav Paračka
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