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Koncom minulého roka boli vyhlásené výberové konania
na poskytovateľov dvoch služieb - odchyt psov a odvoz
odpadu. O tejto téme sme sa rozprávali so starostom obce
Mgr. Slavomírom Kopáčom.
» Opäť sa vraciame ku problematike voľne pobehujúcich
psov. Je už známe riešenie?
- Ako som už dávnejšie uviedol, najskôr bol celoslovenský
problém s nedostatkom firiem, ktoré majú licenciu na odchyt
a karanténu psov. Tú získali a v súčasnosti majú len dve firmy
na Slovensku, a to Sloboda zvierat Bratislava a TD, s. r. o., Košice. Nakoľko za
poskytnuté služby obe firmy účtujú rovnakú sumu, vybrali sme firmu z Košíc
z dôvodu ušetrenia nákladov na prepravu. Táto firma bude v našej obci odchytávať psy na objednávku. To znamená, tak často ako si službu objednáme. Na
jedenkrát však môže odviesť 10 psov a obec to bude stáť 600 €. Preto sa budeme
snažiť vyriešiť túlavých psov aj iným spôsobom. Na aprílové zasadnutie pripravujeme zmenu VZN, ktoré bude prísne postihovať majiteľov psov pri zistení
porušovania predpisov. Voľne pobehujúce psy budú odfotené, následne sa zistia
ich majitelia a tí budú postihovaní.
» Ďalšou sľúbenou témou je výber poskytovateľa služby na odvoz odpadu...
- Aj v tomto prípade nás brzdila legislatíva. Na zabezpečenie tejto služby musí
byť firma vybratá na základe verejnej súťaže. Na vyhlásenie súťaže, vyhodnocovanie a zverejnenie výsledkov sú zákonom dané termíny, ktoré musíme dodržať.
Tak trvá verejné obstarávanie aj niekoľko mesiacov. Víťazom verejnej súťaže sa
stala firma Brantner Poprad. Obec s firmou podpísala zmluvu len na jeden rok,
nakoľko sme sa zaviazali, že hneď ako bude spustený zberný dvor v Spišskom
Bystrom, pripojíme sa k tomuto zbernému miestu a jeho službám. Predpoklad
otvorenia zberného dvora je rok 2014, preto je zmluva podpísaná len na jeden
rok. Kalendár zberu odpadu je prílohou týchto novín.
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ZÁPIS DO ŠKOLY
Na zápise do 1. ročníka ZŠ sa
5. februára zúčastnilo 16 predškolákov. Všetci svoju prvú skúšku
zvládli výborne a od septembra
zasadnú do prváckych lavíc. K nim
sa pripojí 14 detí, ktoré v súčasnosti
navštevujú nultý ročník. O deň neskôr 6. februára sa na zápise stretli
deti zo sociálne slabších pomerov,
ktoré po dovŕšení šiestich rokov
nenastúpia do 1. ročníka ZŠ, ale do
tzv. prípravného ročníka. Do nultého ročníka bolo prijatých 9 detí.
VÍTANIE DETÍ
Od októbra 2012 do februára tohto
roka sa narodilo 11 Tepličanov. Všetky tieto detičky a ich rodičia boli pozvaní na slávnosť vítania detí. Na
tejto milej udalosti sa 17. februára
v sále spoločenského domu stretli
štyri z jedenástich pozvaných detí.
Maxim, Klára, Sofia a Tomáš dostali
ako spomienku na tento deň hračku
a pamätnú knižku, mamky kvietky
a rodinka dostane pre spomienku aj
DVD záznam z obradu.
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Poslanci schválili rozpočet na rok 2013. Obec bude v tomto roku budovať
a rekonštruovať za takmer 140 000 €. Celkové výdavky obce presiahnu sumu
2 milióny eur.
V stredu 20. februára zasadalo obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhodlo o rozpočte
na rok 2013. Výdavky spojené s chodom obce v tomto roku dosiahnu výšku
2 022 041 €. Takmer 140 000 € predstavujú investície do výstavby a rekonštrukčných prác. Obec tiež čakajú voľby do VÚC, na ktoré bolo vyčlenených 2 000 €.
K najvýznamnejším investíciám v obecných budovách patrí zateplenie stropov
v budove obecného úradu, rekonštrukcia kuchyne v spoločenskom dome a zakúpenie umývačky riadu. Tieto práce sú odhadnuté na sumu 2 000 €.
V roku 2013 bude dokončená prestavba amfiteátra v hodnote 10 000 €. K trhovisku pribudne ekotoaleta za 1 000 €. Rekonštrukciou prejde v tomto roku aj
cintorín. Po minuloročných prácach na hlavnom chodníku a jeho osvetlení pribudnú do jesene chodníky k hrobovým miestam. Na tieto práce je vyčlenených
10 000 €. Nový chodník bude vybudovaný aj pri MŠ. Bezpečnosť v obci by mal
zvýšiť kamerový systém, ktorý bude inštalovaný v najviac poškodzovaných
lokalitách na verejných priestranstvách - za približne 15 000 €.
Pracovať sa bude aj na viacerých uliciach. Na Ul. Štefana Nahalku bude vybudovaný kanál na dažďovú vodu. Odhadovaná investícia predstavuje sumu
17 000 €. Zároveň ulice Š. Nahalku a Kobyliarky spojí chodník a autobusová
zastávka, ktoré z rozpočtu ukroja 10 000 €. Na ulici Bóry bude upravená cestná
(Pokračovanie na 2. strane)

NEDOPLATKY
V OBECNEJ KASE
Nedoplatky občanov rastú každým
rokom. Niekoľko rokov nezaplatené dane za psa, odpad, stavby
a pozemky dosiahli v decembri
2012 sumu 26 997 €. Nedoplatky za
rok 2012 predstavujú sumu 6 384 €.
Problém s dlžníkmi obec rieši upomienkami a uzatváraním dohôd
o splátkovom kalendári. Exekučné
konania prostredníctvom exekútora
boli zrušené pre ich neefektívnosť
a ďalšie náklady zo strany obce, ktoré putovali na činnosť exekútora.
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ZBER ODPADU
Sklo - 23. apríl, 21. máj
Plasty - 30. apríl, 28. máj
Komunálny odpad - 24. apríl, 8. máj,
22. máj
Elektroodpad - 25. máj
Zber šatstva - mobilný kontajner
pri trhovisku a starej hasičskej
zbrojnici

(Dokončenie z 1. strany)
komunikácia a dažďová kanalizácia, rozšíri sa tiež verejné osvetlenie. Práce na
tejto ulici budú stáť približne 27 000 €. Opravy cesty sa dočkajú aj obyvatelia ulice
Pod úbočou. V roku 2013 začnú tiež prípravné práce na vybudovanie chodníka
v smere od reštaurácie Turnička k dolnej autobusovej zastávke. Revitalizácia
obce bude pokračovať úpravou okolia kostola od budovy dolnej ZŠ až ku
školskému dvoru za 30 000 €. V obci pribudne zeleň aj v iných častiach a spolu
s dokončením potoka v Uhlárovej zaberú tieto výdavky ďalších 1 000 €.

TATRANSKÁ LYŽIARSKA LIGA
Tepličskí žiaci sa v Tatranskej
lyžiarskej lige umiestnili v konečnom hodnotení na 7. mieste. Hoci
ide o predposlednú priečku, nie je
dôvod na smútok. Naši pretekári
pod vedením Petra Plavčana dokázali konkurovať aj športovým
oddielom, ktoré tréningovými podmienkami a vybavením prevyšovali
ostatných. Tatranská lyžiarska liga
v obrovskom slalome bola ukončená pretekmi v poľskom Jurgowe 12.
marca. Do projektu boli zapojení
žiaci základných škôl z Kežmarku,
Zakopaného (PL), Vysokých Tatier,
Popradu a z obcí Liptovská Teplička, Ždiar a Lendak. Organizátormi
podujatia sú mesto Poprad, obec
Liptovská Teplička a poľské mesto
Zakopané.
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Starovešťan
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Poslanci sa v stredu 13. marca stretli na mimoriadnom zastupiteľstve. Venovali
sa odkúpeniu pozemkov pod cestou na Kufajke. Prijať tiež museli správu, že
klub detí v tomto školskom roku napokon nebude.
Na vybudovanie vodovodného potrubia na Kufajke je potrebné vysporiadať
vlastníctvo pozemkov pod budúcim potrubím. Po rokovaniach medzi Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou (PVS) a obcou bola uzatvorená dohoda,
podľa ktorej obec bude vlastniť pozemky a PVS vodovod. Na mimoriadnom
zastupiteľstve sa poslanci zaoberali odsúhlasením kúpy týchto pozemkov, cez
ktoré bude vedené vodovodné potrubie a neskôr aj panelová cesta. Nie všetci
poslanci boli myšlienke naklonení. Argumentovali najmä tým, že Kufajka je časť
obce s najväčšími nedoplatkami. Podľa slov starostu obce Slavomíra Kopáča,
nemajú majitelia pozemkov, ktoré potrebuje obec odkúpiť, voči obci žiadne
nedoplatky. Navyše, vysporiadanie a odkúpenie pôdy pod cestnými komunikáciami je súčasťou volebného programu starostu, ktorý poslanci schválili
v minulom roku. Po diskusii napokon zastupiteľstvo rozhodlo o odkúpení pozemkov. Poslanci zároveň nariadili obci pripraviť do najbližšieho zastupiteľstva
podklady o majetkovom vysporiadaní pozemkov pod ostatnými cestami v obci,
aby v budúcnosti mohli byť aj tieto pozemky odkúpené a prevedené do vlastníctva obce. Jednotná cena stanovená pre odpredaj pozemkov obci pod cestné
komunikácie je 1,50 €/m2.
Na mimoriadnom zasadnutí sa na pretras opäť dostal školský klub. Pôvodne
mal byť otvorený už 1. marca 2013, neskôr sa termín presunul na apríl. Obci
stále chýbajú potrebné povolenia, a preto sa zriadenie družiny odkladá až na
september 2013. Práve poslanci v septembri minulého roka pripomienkovali
potrebu zriadenia školského klubu detí. Obec požiadala ministerstvo školstva
a Prešovský samosprávny kraj o povolenie prevádzkovať klub. Žiadosť bola
odobrená, no naďalej nie sú vysporiadané všetky potrebné povolenia.
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• Naši reprezentanti so svojím trénerom
Petrom Plavčanom a starostom Slavomírom Kopáčom.
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
- mesačník zo života obce
Vydáva: Obec Liptovská Teplička
Redakcia novín: Mgr. Katarína
Fedorová, Mgr. Barbora Čechová,
foto: archív obce
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
ISSN 1338-8266 • IČO 00326330
NEPREDAJNÉ

Šikovnosti a fantázii sa medze nekladú. V takomto duchu sa niesla súťaž
o najoriginálnejšiu masku, slalom a zjazd na netradičnom predmete v lyžiarskom stredisku Ski park Liptovská Teplička.
Zábavné podujatie pripravili v sobotu 16. marca organizátori Ski park a obec
L. Teplička. Na karnevale na snehu sa zabávalo 19 masiek. Najoriginálnejšou
maskou bola Mandarínka (Bibiána Hudáková), druhú priečku obsadilo súrodenecké duo Stará Tepličanka a Usmrkaná Marfa (Katka a Marcel Misálovci).
Ostatné masky získali tretie miesto - cenu za nich prevzala Víla (Peťka Kupčová). V súťaži v zjazde na netradičnom predmete súťažili traja štartujúci, ktorí
si takto rozdelili umiestnenie: 1. miesto: korýtko - Šašo (Bibiána Chovanová,)
Tanečnica (Michaela Koreňová) a Mirko z Uragánu (Ján Chovan), 2. miesto:
kormulka - Mirko z Uragánu (Ján Chovan), 3. miesto: Batman a Spiderman na
hojdacích kohútoch (Roman a Adrián Fedorovci). Treťou súťažnou disciplínou
bol slalom v maskách. Súťažilo sa v dvoch kolách. Súčet časov priniesol nasledovné umiestnenie: 1. Mačka (Milan Šramel) 0:80:7 min., 2. Stará Tepličanka
(Katka Misálová) 0:87:2 min., 3. Mandarínka (Bibiána Hudáková) 0:87:9 min.,
4. Morská panna (Mária Sýkorová) 0:89:8 min., 5. Trpaslík (Samko Sýkora) 0:90:
6 min., 6. Zoro (Tobias Lipták), 7. Duch (Braňo Sakmáry), 8. Usmrkaná Marfa
(Marcel Misál), 9. Krokodíl (Dárius), 10. Víla Amálka so starým otcom, 11. Tajný agent (Kristián Šramel). Ceny súťažiacim odovzdal starosta obce Slavomír
Kopáč, starostka partnerskej obce Kazár z Maďarska Katalin Molnár a zástupca
Ski parku Martin Vitkaj.
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Sprievodnou akciou vynášania Moreny v Liptovskej Tepličke sa už
po druhý rok stala regionálna dvojsúťaž O najdlhší šúľanec a Jedenie šúľancov na rýchlosť. Priebeh súťaže bol spestrený odhalením
nového maskota obce. Tak ako po minulý rok i tento ročník sa ukázal
ako úspešný.
Z rozprávania starých Tepličanov vieme, že práve tri týždne pred
Veľkou nocou sa na obed varili šúľance a nedeľa preto nesie názov
,,šúľková“. Po minuloročnom úspešnom kole sa organizátori Priatelia
folklóru a OcÚ opäť rozhodli usporiadať túto regionálnu súťaž, aby do
obce prilákali turistov a pre miestnych pripravili zaujímavé podujatie.
Samotnému súťaženiu predchádzala pobožnosť v kostole a tradičné vynášanie Moreny, symbolu zimy a biedy, z dediny.
Tú vyháňali dievčatá z folklórnych súborov z Liptovskej Tepličky - DFS Turnička a FSK Tepličan 17. marca za sprievodu
množstva divákov. Ulicami centra obce vyniesli slamenú Majmorenu na drevenej krížovej konštrukcii, odetú v bielom
kroji až k mostu v strede obce, kde ju podľa tradície vyzliekli, kroj obliekli
jednej z dievčat, podpálili a hodili do potoka.
Po vynesení Majmoreny pokračoval v spoločenskom dome program pripravenými súťažami o najdlhší šúľanec a v jedení šúľancov na rýchlosť.
V prvej disciplíne štartovalo 6 trojčlenných družstiev reprezentujúcich
obec Spišské Bystré, Športový
klub Horec, Dobrovoľný hasičský
zbor z Liptovskej Tepličky, MO
Matice slovenskej, PPD Liptovská
Teplička a partnerská obec Kazár
z Maďarska. Spolu „našúľali” za
30 minút až 99,44 m šúľancov. Minuloročný rekord 17,11 m bol prekonaný. Najdlhší šúľanec vytvoril prekvapivo
nováčik súťaže ŠK Horec s 23,44 m, hneď za ním sa umiestnila obec Spišské Bystré
s 20,30 m a tretia skončila MO Matica slovenská so 17,61 m dlhým šúľancom.
Keďže množstvo ušúľaných šúľancov by bola škoda vyhodiť, na chuť si prišli
i labužníci. Do súťaže v jedení šúľancov sa mohli zapojiť trojčlenné družstvá alebo
jednotlivci. Trojčlenné družstvá súperili v rýchlosti jedenia 750 g ochutených šúľancov zo spoločného taniera. Najrýchlejšou trojicou bolo PPD Liptovská Teplička,
druhý skončil ŠK Horec a na treťom mieste sa umiestnila MO Matica slovenská.
Do súťaže jednotlivcov sa zapojilo 18 detí, ktoré sa popasovali so 150 g šúľancov. • Počas šúľancovej súťaže bol predstavený
Víťazom sa stal Pavol Ďurica, tesne za ním Marek Smolár a tretia skončila Lucia víťazný maskot Liptovskej Tepličky - baBulavová. Dospelých v kategórii jednotlivcov sa zúčastnilo osem. Prvú priečku ranček Maťo. Nový maskot, ktorý zlepobsadil Marek Dragošek zo Spišského Bystrého, druhú priečku Marián Glejdura šoval súťažnú atmosféru, bol zhotovený
a tretiu Peter Kupčov.
Kristína Puškelová podľa víťazného návrhu Jozefa Kupčova.
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Organizácie pôsobiace v obci požiadali v decembri minulého roka o udelenie dotácií z rozpočtu obce. Obecné zastupiteľstvo prerozdelilo dotácie vo výške 15 000 € na zasadnutí 20. februára 2013.
Účel

Celkové
náklady

Požadované
od obce

Schválené

Slovenský zväz zdravotne postihnu- Návšteva múzea a termálneho kúpaliska
tých, ZO Liptovská Teplička
v Bešeňovej (cestovné a vstupné)

980

300

290

„Čo vieš o Červenom kríži v prírode“ (zdravot. materiál, odmeny
pre účastníkov, občerstvenie)

330

300

290

Slovenský zväz protifašistických Poznávanie histórie SNP „Po stopách partizánskej brigády Jánošík“,
bojovníkov, ZO Liptovská Teplička oprava a údržba pietnych miest (doprava, materiál na opravy)

280

250

250

Doplnenie krojového vybavenia oboch folklórnych súborov, zakúpenie rekvizít, hudobné nástroje, cestovné

3 700

3 300

2 500

DHZ Liptovská Teplička

Financovanie súťaží a materiálneho zabezpečenia

1 700

1 500

1 300

MO Matice slovenskej

Podpora činnosti, obnova divadelníctva, pokračovanie kúdeľných
izieb, organizácia súťaže v prednese a iných podujatí

1 200

1 080

870

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Liptovská Teplička

Oprava priestorov pastoračného centra, organizácia festivalu
Špekfest

3 500

2 500

1 500

ŠK Horec

Organizovanie športových súťaží, turistických pochodov, materiálno-technické zabezpečenie

1 200

1 000

500

TJ Tatran Liptovská Teplička

Zabezpečenie tréningového a súťažného procesu

Organizácia

MS SČK Liptovská Teplička

Priatelia folklóru

Súčet

17 502

14 352

7 500

30 392

24 582

15 000
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Alexandra Kokyová, Andrea
Bohunčáková, Simona Fendeková,
Rebeka Čonková

/BWäEZOÈTPQVTUJMJ
Božena Veštúrová,
Pavlína Pušková
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Marec 2013
50 rokov: Jozef Mezovský
Štefan Bulavčák
Helena Čonková
Oľga Marušinová
60 rokov: Jozefína Muchová
Gabriela Dravecká
65 rokov: Jozefína Bulavová
80 rokov: Františka Kičáková
81 rokov: Gabriela Kopáčová
83 rokov: Anna Matejková
84 rokov: Mária Mezovská
91 rokov: Mária Bulavová
94 rokov: Mária Sakmaryová
Apríl 2013
50 rokov: Ján Novotný
60 rokov: Jozef Házy
Mária Glejdurová
75 rokov: Anna Ďurašová
81 rokov: Mária Milanová
85 rokov: Barbora Sopková
Mária Kupčová
Srdečne blahoželáme!
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Starovešťan
Hneď dve ocenenia získala Liptovská Teplička na súťaži Slovenská kronika
2012 o najlepšiu kroniku, monografiu obce a mesta a obecnú publikáciu.
Víťazom boli ceny odovzdané 21. marca v priestoroch Slovenského národného
múzea v Martine. Obecná publikácia SLOVNÍK slovensko-teplický; Výber zaujímavých teplických slov získala 3. miesto v kategórii Ľudová
slovesnosť, slovníky nárečia. Kronika obce z roku 2010, ktorú
zostavil vtedajší kronikár František Bardy, získala čestné
uznanie. Celoštátna súťaž Slovenská kronika, ktorá
okrem kroník oceňuje aj monografie a publikácie o kultúrnom dedičstve a ľudovej slovesnosti, má za sebou už
sedem ročníkov. Hlavným usporiadateľom a odborným
garantom súťaže je Národné osvetové centrum, príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
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Tridsiaty prvý január uzavrel prvý polrok školského roka 2012/2013. Vedenie školy potešili úspechy na okresných súťažiach. Problémom ostáva veľké
množstvo vymeškaných hodín.
Základnú školu navštevuje 305 žiakov, 148 na prvom stupni a 157 na druhom
stupni. Z celkového počtu žiakov až takmer 12 % detí v prvom polroku neprospelo, sedem žiakov prvého a 29 žiakov druhého stupňa. Hlavným dôvodom,
prečo deti neprospievajú, je podľa riaditeľky školy Valérie Černohorskej vysoký
počet vymeškaných hodín. Za uplynulých päť mesiacov vymeškali žiaci spolu
viac ako 12 200 vyučovacích hodín. Teda v priemere každý žiak vymeškal 40
hodín. Vysoké číslo nájdeme aj pri počte neospravedlnených hodín - spolu za
oba stupne 65 hodín. Záškoláctvo bolo tak hlavným dôvodom udeľovania výchovných opatrení. Traja žiaci dostali pokarhanie triednym učiteľom a deviatim
žiakom bolo udelené pokarhanie riaditeľkou školy. Trom žiakom bola znížená
známka zo správania o jeden stupeň - teda na dvojku a dvaja žiaci si zo správania vyslúžili trojku. Okrem dochádzky boli dôvodom pokarhaní a znížených
známok aj bitky rómskych a nerómskych žiakov. Viaceré potýčky vyvrcholili
počas vianočnej diskotéky, keď bitku žiakov riešila polícia.
Škola sa však môže pochváliť aj viacerými úspechmi. Žiaci
uspeli na okresných kolách v dejepisnej olympiáde, v matematike a na geografickej olympiáde si vybojoval Pavol
Mezovský postup na krajské kolo.

%FWJBUBLPWQPUSÈQJMBTMPWFOčJOB

7FTFMÈ7FĔLÈOPD

Deviataci majú za sebou Testovanie 9. V stredu 13. marca
predviedli v národnom testovaní svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Niektoré otázky
zaskočili nielen žiakov, ale aj učiteľov.
V Liptovskej Tepličke absolvovalo Testovanie 9 spolu dvadsaťdeväť žiakov 9. ročníka. Najprv riešili test z matematiky
s 20 úlohami, na jeho vypracovanie mali 70 minút. Po prestávke pokračovali 60-minútovým testom zo slovenského
jazyka a literatúry, ktorý obsahoval 25 zadaní. Práve úlohy
zo slovenčiny a literatúry potrápili deviatakov najviac. Žiakov aj učiteľov niektoré zadania zaskočili - najmä štylizácia
otázok a výber tém z literatúry. Deviataci sa na Testovanie 9
pripravovali aj mimo vyučovacích hodín na krúžkoch FILIP
a SOS9. Venovali sa riešeniu podobných testov a monitorov
z predošlých rokov. Spolu s učiteľmi sa zhodli, že tvorcovia
otázok každý rok niečím prekvapia. Nová legislatíva stanovuje, že výsledky Testovania 9 rozhodnú aj o tom, či budú
žiaci prijatí na stredné školy bez prijímacích skúšok. Ak
žiaci zvládnu Testovanie 9 na 90 a viac percent v každom
predmete, stredné školy ich prijmú bez skúšky. V prípade,
že dopadnú horšie, čakajú ich prijímačky. Výsledky testov
sa školy dozvedia v apríli.
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Výstup na Kráľovu hoľu - to chce poriadnu kondíciu a odhodlanie. Veď trasa
je náročná aj v tom najkrajšom počasí. Viete si ale predstaviť výstup do výšky
1 946 metrov n. m. v zime na lyžiach? Štyria Tepličania zo ŠK Horec áno.
Zdolať Kráľovú hoľu na lyžiach alebo peši v hlbokom snehu, na to je potrebná
poriadna dávka odvahy
a kondície. Takýto výstup
na Kráľovu hoľu pripravili 9. februára ŠK Horec
a Turistický klub Košice.
Pripravené boli výstupy
z L. Tepličky a zo Šumiaca. Na trasu z Tepličky sa
po výdatnej snehovej nádielke odvážili len štyria
muži - členovia ŠK Horec.
Náročnú trasu L. Teplička
- Kráľova hoľa a späť absolvovali na skialpinistických lyžiach za necelých
6 hodín - aj s prestávkou na vrchole. Práve tam, pri známej budove vysielača, sa
stretli s druhou skupinou, ktorá sa na Kráľovu hoľu vybrala peši a na bežkách zo
Šumiaca. Bežkári pokračovali z vrcholu ďalej do Liptovskej Tepličky. Prekonali
tak 24 km dlhú trasu s prevýšením 1 320 m. Podujatie ukončili všetci spoločne
posedením pri guláši v športovom areáli v Uhlárovej.

KRÁDEŽE V CHATÁCH
Séria krádeží v chatách z leta
minulého roka má zrejme svoje
pokračovanie. Zlodeji sa objavili
opäť, zamerali sa na neobývané
chaty priamo v dedine. V lete 2012
riešila polícia viacero vlámaní do
chát na okraji obce. Zmizli najmä
potraviny. Koncom februára tohto
roku bola polícii ohlásená ďalšia
krádež - z neobývanej chaty na
ulici Koliesko boli odcudzené potraviny, vznikla aj hmotná škoda
na zariadení chaty. Krátko na to,
v nedeľu 3. marca sa polícia do
obce vrátila opäť. V centre dediny
bola vykradnutá ďalšia chata. Či ide
o totožného páchateľa ako pri vlámaniach v lete minulého roka alebo
sa zlodej svojím predchodcom nechal len inšpirovať, to ostáva zatiaľ
nezodpovedanou otázkou. Polícia
z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania informácie neposkytuje.
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Rok 2012 priniesol Poľnohospodárskemu podielnickému
družstvu (PPD) ďalšie ocenenia, novú techniku, rozšírenie
služieb, ale aj problémy so suchom. Družstvo už roky
hospodári v pluse a patrí k špičke fariem a družstiev na

Slovensku. Rok 2012 priniesol najmä úspechy, svedčí
o tom aj ocenenie Biofarma roka. Všetky plusy a mínusy
detailne pozná predsedníčka družstva Anna Glejdurová.
Hovorí o nich v nasledujúcom rozhovore.

» Aké boli hlavné pozitíva, ktoré zaznamenalo PPD v roku 2012?
- Z hľadiska investícií sme začali s prístavbou k penziónu Dolinka. Ak všetko pôjde dobre, do konca roka 2013 by sme
chceli stavbu skolaudovať, aj keď zmluva s platobnou agentúrou znie do júla 2014. Všetko záleží od financií. Ako mnohí
občania vedia, na traktor s lisom sme si požičali od Lesného pozemkového spoločenstva. Na prístavbu sme požiadali
o investičný úver v banke. Ďalšími investíciami bol nákup pojazdnej predajne, vákuovej baličky a šokového zmrazovača
(50 % sme dostali z európskych fondov). Dúfam, že občania ocenia, že pojazdná predajňa bude raz do týždňa predávať
produkty v obci a aj na podujatiach v okolí. Zrušili sme výrobu salašníckym spôsobom, lebo nakupujeme kravské mlieko na výrobu počas zimy a na udržanie zamestnanosti. Od februára fungujeme ako mliekareň. Do budúcnosti budeme
rozširovať sortiment, najnovšie ponúkame domáce maslo a cmar. Začali sme spolupracovať s MAS Pro Tatry - zúčastňovali sme sa na akciách v regióne a v decembri sme v hoteli International vo Veľkej Lomnici prezentovali jahňacie mäso
a ostatné bioprodukty pre tatranské hotely. Teraz sa schádzame vo Važci, kde pripravujeme odbytové združenie, cez ktoré
by sme realizovali časť svojej produkcie. Kúpili sme čelnú diskovú kosu a vyrobili radlicu, ktorou sme rekultivovali lúky.
Rekultivácia sa odrazila aj na tom, že nás tieto plochy zachránili, čo sa týka zelenej produkcie. Kúpili sme tiež snehovú
radlicu na údržbu miestnych komunikácií počas zimy. Myslím si, že bola využitá a je to vidieť na kvalite údržby ciest.
» Nepriaznivé počasie potrápilo v minulom roku poľnohospodárov na celom Slovensku. Problémy s počasím neobišli
ani družstvo v L. Tepličke. S čím sa ešte PPD muselo popasovať?
- Dva roky predtým bolo veľké sucho, na ornej pôde sme dosiahli priemerné úrody, na zemiakoch nadpriemerné. Postihnuté suchom však boli trvalo trávnaté plochy - nepodarilo sa nám vyrobiť toľko sena a senáže, ako sme predpokladali.
Skrížilo nám to plány aj v tom smere, že sme pod Hoľou inštalovali zásobnú nádrž a výtlačný vodovod, aby zvieratá
lepšie priberali a nemuseli ďaleko na napájanie. No chýbala voda z prameňa. Museli sme preto vodu voziť za úhradu
do zásobníka cisternou. Predpokladám, že po nádielke snehu v tomto roku bude už technológia plne využitá. Čo má
trápi, je to, že nám uhynulo väčšie množstvo teliat. Budeme musieť napájať teľatá kolostrom, keď ich matka odmietne.
A zvýšiť dohľad hlavne v nočných hodinách. Stavy oviec sme však zvýšili takmer na 1 000. Rozhodli sme sa aj pre chov
mäsových jahniat, ktoré ponúkneme na trh. Veľmi náročná je tiež administratíva okolo tejto produkcie.
» Aké sú plány na rok 2013?
- V tomto roku by sme sa chceli zapojiť do práce komisie Regionálneho operačného programu, získať znak kvality na bioprodukty a dostavať penzión Dolinka. Veľa financií nám nezvýši, ale plánujeme do traktorov zabudovať GPS. Inšpektori
požadujú denné záznamy o tom, kto a kde pracoval, tak nám GPS uľahčí prácu. Problematikou ostáva lyžiarske stredisko
Smrečiny... Spolu so starostom sa budeme snažiť prinavrátiť lyžovanie L. Tepličke. Úspechom v minulom roku bolo aj
to, že naše družstvo získalo ocenenie Biofarma roka a tiež vlastný úspech Líderka roka - podnikateľka. Naďalej budeme
pokračovať v iniciatívach, aktivitách aj v investíciách, ktoré prinesú osoh občanom a zatraktívnia obec.
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SNEH POTRÁPIL
AJ LIPTOVSKÚ TEPLIČKU
Sneh k zime patrí, zvlášť v obciach
pod Tatrami. No takú snehovú nádielku, akú priniesol tento február,
si pamätajú len najstaršie generácie. Sneh priniesol radosť najmä
prázdninujúcim školákom, ktorí
mohli športovať, guľovať sa a stavať snehové výtvory od rána do
večera. Viac už potrápil cestárov
a ľudí, ktorí dochádzajú do práce
či za lekármi mimo obce. Nápor
snehu nevydržali ani strechy na
dvoch drevených hospodárskych
budovách.

SÚŤAŽE NA LYŽIACH
Na záver jarných prázdnin, v sobotu
23. februára, pripravil ŠK Horec pre
žiakov súťaž v obrovskom slalome.
Súťažilo sa na svahu lyžiarskeho
strediska Ski park pri Vikartovskom mlyne. Na štart sa postavilo
pätnásť pretekárov z Liptovskej
Tepličky, okolitých obcí a Popradu.
Mladí lyžiari súperili v kategóriách mladší žiaci, starší žiaci, staršie
a mladšie žiačky.

Výsledky súťaže (časový údaj
v minútach):
Mladšie žiačky:
Janka Koreňová 1:25:8
Mária Sýkorová 1:27:5
Natália Kollárová 1:32:2
Mladší žiaci:
Kristián Štrbka 1:15:7
Martin Vernarec 1:16:42
Tomáš Sýkora 1:16:8
Starší žiaci:
Michal Bulava 1:10:1
Tomáš Kopáč 1:13:3
Dávid Jakubčák 1:16:9
Staršie žiačky:
Anna Nahalková 1:20:4
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Starovešťan
Predošlý rok zhodnotili 17. februára členovia Miestnej organizácie Slovenského Červeného kríža (MO SČK). Za minulý rok zaznamenali nárast počtu
mladých darcov krvi. Špeciálne poďakovanie patrilo Marte Knappovej, ktorej
odovzdali vyznamenanie I. stupňa.
Približne päťdesiatka členov MO SČK sa stretla 17.
februára ako vždy v dobrej nálade a za dobrým
účelom. Vedenie organizácie zhodnotilo aktivity
za minulý rok, ku ktorým patrili odbery krvi, náučné podujatia, organizácia Prechádzky náučným
chodníkom i spolupráca s obcou pri príprave viacerých akcií. Na stretnutí sa zúčastnil aj Ladislav
Moravčík za územný spolok SČK Poprad. Na
schôdzi boli odmenení darcovia krvi, ktorých bolo
v roku 2012 spolu 67. Pozitívnou správou je, že
medzi darcami pribúdajú mladí ľudia. V minulom
roku zaevidovali 13 tepličských prvodarcov.
Záujem mladej generácie je určite potešujúcim
faktom aj pre dlhoročných členov ČK, ktorí stáli
pri počiatkoch miestnej organizácie. Patrí k nim
i Marta Knappová (na snímke). Pani Knappovej
bolo na výročnej schôdzi odovzdané vyznamenanie Za humanitu, obetavosť
a dobrovoľnú službu I. stupňa. Prezídium SČK jej vyznamenanie udelilo pri
príležitosti životného jubilea - 80 rokov.
Marta Knappová je členkou Červeného kríža od roku 1957. Ako dobrovoľná zdravotná sestra sa venovala najmä náboru darcov krvi, prvej pomoci a zdravotníckej
osvete. Hlboké sociálne cítenie a empatia ju viedli k organizovaniu materiálnych
zbierok pre sociálne odkázané rodiny. Skromný, láskavý človek - príklad pre ľudí
vo svojom okolí. SČK jej ďakuje za stovky hodín dobrovoľníckej práce, ktorú
venovala humanite. Ocenenie si M. Knappová mala prevziať na slávnostnom
ceremoniáli v Primaciálnom paláci v Bratislave v máji minulého roka. Po cenu
však nevycestovala zo zdravotných dôvodov. Preto jej bola odovzdaná v jej
rodisku na schôdzi miestneho spolku, ktorého je členkou už 56 rokov.
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Materská škola je v súčasnosti zameraná na environmentálnu oblasť výchovy.
Školský vzdelávací program Chceme sa hrať, učiť sa a smiať sa skladá z 10
obsahových celkov. Je založený na opakujúcom sa striedaní ročných období
a s tým súvisiacimi tradíciami a zvykmi.
V školskom roku 2012/2013 navštevuje MŠ spolu 48 detí. Prvú triedu Včielky
navštevuje 23 detí. V druhej triede Lienky je zapísaných 25 detí. Každý rok
zamestnanci MŠ pripravujú pre deti rôzne akcie:
Jeseň: K pravidelným akciám patrí návšteva polície. Policajti rozprávajú deťom
o svojej práci a povozia ich v policajnom aute. Deti nechýbali ani na minuloročnom podujatí EKO deň PPD, ktorý je spojený s ochutnávkou bio produktov
a prehliadkou poľnohospodárskej techniky. K novodobejším oslavám patrí
Halloween party - deti spolu s pani učiteľkami vyrezávali tekvice, vyzdobili
miestnosť a potom sa zabávali. Nezabudli ani na starších, 25. októbra 2012 sa
starí rodičia potešili z kultúrneho programu a darčeka, ktoré im vnúčatá v MŠ
pripravili.
Zima: Šiesteho decembra navštívil deti Mikuláš spolu s anjelikom a vyviezol
ich na koči s konským záprahom na veselé posedenie do Dolinky. Vianočné
obdobie bolo plné zážitkov. Začalo sa pečením medovníkov, pokračovalo vianočným koncertom a nechýbalo ani posedenie pri stromčeku. Po vianočných
prázdninách sa 16 predškolákov zúčastnilo na zápise do ZŠ (5. 2. 2013). Deti sa
počas fašiangov zabávali na karnevale, navštívil ich aj Maco Mišo z Wüstenrotu
s hrami a súťažami. Počas jarných prázdnin bola v prevádzke jedna trieda MŠ.
Zimné obdobie a začiatok jari priniesli dostatok snehu, ktorý si v MŠ užívajú deti
na sánkovanie, bobovanie a hry so snehom. Krúžková činnosť bola od začiatku
školského roka 2012/2013 prerušená. V januári 2013 začali pri CVČ pracovať dva
krúžky (Zamazané pršteky a Cvičme v rytme), ktoré môžu navštevovať deti vo
veku od 5 rokov.
(výber zo Správy o činnosti MŠ Evy Ovsiakovej)

