Číslo 1/2016 (február)

Športovec roka
Povzbudiť v činnosti, motivovať ďalších k zdraviu prospešným aktivitám, zviditeľniť športy i športovcov, poďakovať za reprezentáciu – tieto a ďalšie dôvody viedli k udeleniu ocenení Športovec roka 2015 v Liptovskej Tepličke. Slávnostné odovzdávanie sa konalo 13. decembra 2015 v penzióne Dolinka. Ceny získali jednotlivci i kolektívy.
V kategórii reprezentácia na celoštátnej úrovni
s ocenením bola odmenená Klaudia Glejdurová
za úspechy dosiahnuté v street workoute. K jej najväčším úspechom v roku 2015 patrí 2. miesto na
majstrovstvách Slovenskej republiky. V kategórii
reprezentácia
v nadokresných
súťažiach
s umiestnením bol ocenený Štefan Kondula za úspechy dosiahnuté v street workoute a reprezentáciu
obce Liptovská Teplička na území SR. K jeho úspechom v roku 2015 patrí víťazstvo Street Workout
maratónu v Rožňave, 1. miesto v kategórii weighted
do 72 kg a 2. miesto vo freestyle v Rožňave.
V kategórii reprezentácia v rámci okresu bol ocenený Pavol Smolár za úspechy dosiahnuté vo futbale Podtatranského futbalového zväzu a reprezentáciu
obce Liptovská Teplička. Popri práci a rodine si stále
nájde čas na kvalitnú reprezentáciu teplického futbalu. Je držiteľom dvoch ocenení 11-tka Podtatranského futbalového zväzu. V tejto sezóne odohral 890 minút a strelil 6 gólov. Je príkladom pre mladú generáciu futbalových hráčov. Ďalším oceneným v tejto kategórii bol Ján Dratva za úspechy dosiahnuté
v bežeckom športe a reprezentáciu obce Liptovská Teplička. Trať Malého štrbského maratónu (32 km) zabehol už po druhý krát (s
časom 02:47:22,44). Vo svojej kategórii mužov do 39 rokov sa umiestnil na 31. mieste. Za úspechy dosiahnuté v turistike a za reprezentáciu obce Liptovská Teplička boli ocenení Marián Glejdura a Roman Fendek. Okrem absolvovania desiatok rôzne náročných túr
v Nízkych a Vysokých Tatrách motivujú k turistike aj svoje okolie a ostatných turistov z obce. V kategórii kolektívy - reprezentácia
v okresných súťažiach bol ocenený DHZ muži za úspechy dosiahnuté v Podtatranskej hasičskej lige (PHL). Takmer do polovice súťažnej sezóny im patrila prvá priečka PHL. Po dlhých rokoch neúspechu teplických hasičov v súťažiach tak nastal veľký zlom a ocenené družstvo kvalitne reprezentovalo obec. V konkurencii 21 družstiev skončili v okrese na 5. mieste. V Kategórii talent roka si
odniesol ocenenie Tobias Paračka za príkladnú reprezentáciu obce Liptovská Teplička v street workoute. Napreduje raketovou rýchlosťou a v súťažiach po celom Slovenku súťaží v kategóriách spolu s mužmi. Jeho vytrvalosť, zanietenosť a výkony sú inšpiráciou pre
rovesníkov
i motiváciou
pre
ostatných
v športovom klube.

Privítali sme
nových občanov
Narodil sa občan vzácny, aj keď maličký. Čo mu dáme do vena? Úsmev otca, lásku
mamičky. Týmito slovami privítali zástupcovia obce nových občanov v nedeľu 24. januára počas slávnosti Vítania detí.
V roku 2015 sa v Liptovskej Tepličke narodilo 37 detí. Tie, ktoré sa narodili od apríla do
decembra, privítal 24. januára v spoločenskom
dome starosta Slavomír Kopáč počas slávnosti
Vítania detí. Z 28 prijalo pozvanie 9 rodičov
s deťmi. Tí si prevzali malý darček, podpísali sa do pamätnej knihy a zvečnili tento deň fotografiou.
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DOTÁCIA NA ZATEPLENIE
Obec získala dotáciu na zateplenie fasády spoločenského domu vo výške
105 963 € z Environmentálneho fondu
v rámci činnosti L2, oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania.
V najbližšom čase prebehne verejné
obstarávanie na dodávateľa. Starosta
S. Kopáč uviedol, že realizácia sa
predpokladá do 31. 7. 2016.

ÚSPEŠNÉ PODUJATIA OBCE
A REGIÓNU
Odborná porota zložená zo zástupcov
samosprávy, podnikateľskej sféry, školstva, Slovenskej agentúry pre cestovný
ruch, Prešovského samosprávneho kraja
a Krajskej organizácie cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska rozhodla o trojici najlepších produktov cestovného ruchu v Prešovskom kraji za rok 2015.
Medzi ocenenými je aj projekt Tatry
v pohybe, ktorého súčasťou bolo i podujatie Beh do neba v Lipt. Tepličke a Malý štrbský maratón. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 28.
januára na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave v expozícii Prešovského kraja. Prvý ročník Behu do neba
s medzinárodnou účasťou pretekárov sa
konal v polovici júla v areáli amfiteátra.
Toto podujatie, ako aj celý projekt Tatry
v pohybe, má prilákať všetky vekové
kategórie k behu, cyklistike, skialpinizmu a ďalším športom v Tatrách a ich
okolí.

NOVÉ VEDENIE HASIČOV A
FUTBALISTOV
Do nového roka vstúpili s novým vedením hneď dve organizácie. Novým predsedom Telovýchovnej jednoty Tatran
Liptovská Teplička sa stal Ing. Tomáš
Bruk a predsedom Dobrovoľného hasičského zboru Liptovskej Tepličky František Sedlák. Obaja predchodcovia nových predsedov – Ján Janík v TJ Tatran
a Pavel Marušin v DHZ už tieto funkcie
chceli prenechať iným. Výročnej schôdze DHZ sa zúčastnil aj prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Ladislav
Pethö a predseda Okresného výboru
dobrovoľnej ochrany Marián Rušin.

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
V závere roka nechýbal tradičný stolnotenisový turnaj športového klubu Horec.
V stredu 30. decembra 2015 sa
v šatniach v Uhlárovej zišlo 22 súťažiacich.

Strana 2

Zo zastupiteľstiev 2016

Číslo 1/2016
111/20161/2016

15. 1. 2016
Obecné zastupiteľstvo sa po prvý raz v tomto roku stretlo 15. januára. Poslanecký sľub zložil nový poslanec Ľuboslav Koreň. Nahradil Štefana Garaja, ktorý
z pozície poslanca odstúpil, pretože sa zamestnal v zahraničí. Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj odvolaním riaditeľky školy.
Starosta S. Kopáč uviedol, že podľa písomnej dokumentácie zriaďovateľa riaditeľka ZŠ
s MŠ Š. Náhalku podala oneskorene majetkové priznanie za rok 2011 a 2013 a za rok
2012 majetkové priznanie obec neeviduje vôbec – čo je v rozpore s ustanoveniami
platných právnych predpisov. Z tohto dôvodu došlo preukázateľne k porušeniu povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 10 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (§ 10 ustanovuje – vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 31. marca každého kalendárneho roka.) Zákon 596/2003 §3 ods.7
písm. b) znie: Zriaďovateľ odvolá riaditeľa za porušenie povinností a obmedzení
vyplývajúcich z osobitného predpisu - § 10 zákona č.552/2003 Z.z. Zastupiteľstva sa
zúčastnila aj riaditeľka školy V. Černohorská, ktorá uviedla, že si svoje povinnosti plnila, majetkové priznanie má archivované. Nemá však dôkaz o termíne ich predloženia
zriaďovateľovi. Zároveň uviedla, že vždy konala čestne a nikdy sa neobohacovala. Nakoľko zastupiteľstvo nemá zákonnú možnosť vstupovať do procesu odvolania, informáciu vzalo na vedomie.

22. 1. 2016
Počas zastupiteľstva 22. januára bol nový poslanec Ľuboslav Koreň menovaný do
Komisie regionálneho rozvoja, služieb a životného prostredia. Poslanecký úsek zdedil po
svojom predchodcovi Garajovi, teda ulice Drevárska a Koliesko. Poslanci schválili Komunitný plán sociálnych služieb obce. Ten určuje smerovanie sociálnych služieb
v Liptovskej Tepličke, napr.: riešiť bytovú výstavbu a podporiť obnovu bytového fondu v obci pre mladú generáciu, omladenie obce; doriešiť bezbariérovosť v obci; vybudovať Komunitné centrum; založiť sociálny podnik; podporiť opatrovateľskú službu;
rozšíriť možnosť poskytovania stravovania starších a odkázaných osôb a i. Celý dokument nájdete na webovej stránke obce. V nej nájdete aj správy o činnosti komisií
v uplynulom roku. Pre ich rozsiahlosť sme ich do správ nezaradili. K nahliadnutiu je na
stránke aj plán zasadnutí obecného zastupiteľstva.
O finančné prostriedky na činnosť organizácii, spolkov a združení poslanci vyčlenili
a rozdelili 25.000 €, čo je o 10.000 viac ako v uplynulom roku. Pokryli tak potreby
a požiadavky všetkých žiadateľov. Sto percent z požadovanej čiastky bolo odsúhlasených MO Matice slovenskej 800 €, ostatné organizácie dostali mierne znížené prostriedky oproti požadovaným: Obec v pohybe street workout L.T. 1000 €, Priatelia folklóru 5300 €, MS SČK 400 €, TJ Tatran L.T. 13 500 €, ŠK Horec 1500 €, Dobrovoľný
hasičský zbor L.T. 1 900€. Podľa VZN o dotáciách do 300 € rozhoduje starosta obce, ten
schválil dotáciu miestnemu Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých a SKI parku,
obom po 300 €.

12. 2. 2016
V skratke obsah interpelácií poslancov (Kupčov, Kondula, Géci) a odpovedí starostu. Na
odstránení porúch pouličného osvetlenia sa pracuje, oslovené boli firmy, ktoré práce
prevádzali. Poruchy môžete nahlásiť prednostovi OcÚ. Zmena na pozícii prednostu OcÚ
je v kompetencii starostu, pracovný pomer končí k 1. 3. 2016 vzájomnou dohodou. Cenová mapa na predaj pozemkov sa nerealizuje, môže ju vypracovať iniciatívne ktokoľvek z poslancov, komisia OcZ. V roku 2015 bola žiadosť o dotáciu na financovanie bytov ZS zo ŠFRB neúspešná kvôli nesprávnemu výpočtu podlahových plôch bytov zo
strany projektanta. Tohto roku je veľká pravdepodobnosť získania zdrojov, pretože stavba je už skolaudovaná. Do výzvy Ministerstva školstva na získanie prostriedkov na rozšírenie materskej škôlky sa nebudeme zapájať. Obec vidí reálnejšie získanie finančných
prostriedkov z dotácie s podmienkou, že v MŠ bude aj isté percento rómskych detí. Tu
sme vo výbere 150 obcí, pri dotácii z Ministerstva školstva by sme boli medzi dvoma tisíckami obcí. Na práce na zateplení zdravotného strediska zhotovujúca firma zložila finančnú zábezpeku vo výške 100 000 € na dobu 60 mesiacov v prospech zhotoviteľa.
Takto je pokryté prípadné reklamovanie prác. Energie spotrebované pri zhotovení zateplenia uhradila firma, ktorá byty stavia. Obec sa pokúsi o zmenu v harmonograme čistenia
chodníkov tak, aby bol pri materskej škole očistený v čase príchodu detí i o včasné
a pravidelné odhŕňanie snehu v časti Bóry a v celej obci.

Číslo

1/2016

INTERPELÁCIE
Interpelácie poslancov z 22. 1. 2016 a odpovede starostu S. Kopáča. (Texty môžu
byť skrátené.)
Jozef Kupčov:
Pri rodinných domoch na začiatku obce vznikla pri koryte potoka Teplička
koncom roka 2015 nelegálna skládka. Odpad je už odstránený.
V roku 2015 si obec prenajala štiepkovač od obce Spiš. Bystré. Uvažuje sa
o zakúpení štiepkovača pre potreby obce? Neuvažuje, nepredpokladám, že budeme tento rok štiepkovať.
V minulosti bola avizovaná snaha o obnovu úzkokoľajnej železničky. Dlhšiu dobu však o tejto snahe nie sú žiadne nové informácie. Podobne je to aj s vybudovaním rybníka, či krížovej cesty. Ako teda projekty postúpili za uplynulý čas?
Železnička: V roku 2014 bola informácia o tom, že v rámci cestovného ruchu bude
výzva na realizáciu takýchto projektov. Výzva bola vyhlásená v roku 2015, bola však
konkretizovaná na národné pamiatky. Považská lesná železnička stratila štatút národnej pamiatky 80. rokoch, keď bola rozkradnutá koľajová trať. Z tohto dôvodu sa
nepokračovalo v ďalších aktivitách. Z vlastných finančných prostriedkov to nebudeme realizovať. V prípade, že by sa našli na realizáciu zdroje, máme sľúbenú spoluprácu s múzeom v Pribyline, L. Hrádku i Čiernom Balogu a ďalšími odborníkmi.
Rybník: V starom územnom pláne je vyznačený. Obec nie je oprávnená takéto stavby
realizovať, je to pre podnikateľské subjekty. Krížová cesta pri Turničke: Bolo už
osobné rokovanie s biskupom. Ďalší postup s ním bude konzultovaný v mesiaci marec, kedy sa zúčastní na oslave 100. výročia narodenia Mons. Štefana Náhalku.
V akej výške eviduje obec nedoplatky na daniach a poplatkoch ku 31. 12. 2015?
Ako obec vymáha dlhy a aká je efektivita vymáhania dlhov? Výška nedoplatkov
k 31. 12. 2015 je 46 322,71 €. Vymáhanie je cez osobitného príjemcu u súčasných
. poberateľov dávok. Plánujeme zvýšiť počet poberateľov finančných prostriedkov cez
obec. Vymáhanie nedoplatkov cez splátkové kalendáre a zrážky zo mzdy. Prijatie
uchádzačov na aktivačnú činnosť alebo malé obecné služby je podmienené dodržiavaním splátok, v prípade neuhradenia splátky obec odstupuje od dohôd. V súčasnosti
sa vystavujú upomienky a v prípade nespolupráce dlžníka budú následne zisťované
zamestnania a poberané príjmy a následné začaté exekučné konania (obec môže vykonávať exekúcie sama).
V decembri 2015 nám bol oznámený zámer rozšíriť kamerový systém v dedine.
Kedy bude avizované rozšírenie kamerového systému realizované a ktorých lokalít sa to bude týkať? Bol už pripravený projekt, ktorý počíta s lokalitami amfiteáter smerom na pivničky, ihrisko Uhlárová smerované na príjazdovú cestu do Kozej
doliny a na ihrisko, pri Dolinke, na križovatke pri J. Gécim smerom ul. Ráztocká
a parkovisko, príjazdová cesta pri dolnej zastávke SAD, Ul. Úzka. V blízkej dobe
bude verejné obstarávanie a podaná žiadosť o finančné prostriedky na ministerstvo
vnútra. Keď budeme vedieť výsledky žiadosti, potom bude vykonaná realizácia. (Z
dotácií sa nemôžu realizovať kamerové systémy v okolí predajní, pohostinstiev, reštaurácií. Za bezpečnosť v ich okolí zodpovedá prevádzkovateľ, hlavne ak predáva alkohol.)
Kedy bude realizované zábradlie okolo potoka (ulice Š. Garaja, Uhlárová)? Zábradlie sa bude riešiť hneď, ako to počasie dovolí.
Ing. Juraj Kondula:
Kedy dôjde k avizovanému automatickému nastaveniu verejného osvetlenia?
Regulácia bola opakovane spustená. Problém bol so softvérom.
Prečo nepokračujú práce na zatepľovaní budovy zdravotného strediska a kedy
vlastne dôjde k dokončeniu jeho rekonštrukcie? Keď to počasie dovolí, bude sa
pokračovať na zateplení. Stavba je skolaudovaná. Na najbližšom zasadnutí sa bude
schvaľovať žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania. Predtým, ako budú byty rozdelené, budú si ich občania môcť pozrieť počas Dňa otvorených dverí.
Kedy dôjde k otvoreniu prevádzky lekárne? Predpoklad je na jar, nakoľko lekárnik je v súčasnej dobe práceneschopný a nemá pracovníka lekárne.
Neuvažuje sa o zmene vianočnej výzdoby a zriadenia betlehemu podobne ako je
to v susednej obci Vikartovce? Uvažujeme o tom, zatiaľ prioritne doplňujeme vianočné osvetlenie.
Bude betónová plocha v športovom areáli v Uhlárovej vybavená umelým osvetlením, lavičkami, plánuje sa tam v zimných mesiacoch zriadiť ďalšia ľadová
plocha, nakoľko terajšia je často preplnená? Lavičky pripravujeme počas zimného obdobia, s osvetlením sa počíta po schválení v rozpočte. Do budúcna plánujeme
využívať túto plochu na klzisko. (Pokračovanie na str.4)

Obecné noviny Liptovská Teplička
PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2016
Marec
12. a 13. 3. Pripomienka 100. výročia narodenia Mons. Štefana Náhalku
28. 3. Veľkonočná oblievačka, šmigorst (zachovávanie zvykov)
Máj
1.5.
Darovanie krvi
6. 5.
Kladenie vencov pri príležitosti
víťazstva nad fašizmom
8. 5.
Deň otvorených dverí v hasičskej
zbrojnici
14. - 15. 5. Turíce – sadenie májov
Jún
5. 6.
Deň s rodinou (MDD)
24. 6. Odpust
Júl
2. 7. Tatranský pohár vo workoute
10. 7. Malý štrbský maratón
13. 7. Beh po schodoch do neba
17. 7. Súťaž hasičských družstiev
O putovný pohár starostu obce
August
6. a 7. 8. FS Pod Kráľovou hoľou
13. 8. Cyklomaratón Horal MTB maratón
26. 8. Kladenie venca pri príležitosti
pripomienky SNP
27. 8. Výstup na Kráľovu hoľu
September
25. 9. Deň ekologického poľnohospodárstva – Deň otvorených dverí na farme
Október
Mesiac úcty k starším
December
24. 12. Betlehemci
24. 12. Pastierske vítanie Krista
25. 12. Jasličková pobožnosť
26. 12. Živý Betlehem
Stolnotenisový turnaj

Gratulácie v rozhlase počas víkendu
Od nového roka môžete svojim príbuzným zablahoželať prostredníctvom
obecného rozhlasu aj počas víkendov.
Túto možnosť prináša nový rozhlas,
ktorý okrem zasielania SMS správ
obecného rozhlasu umožňuje hlásenie
zo záznamu v stanovený čas. Gratulácie je však potrebné doručiť obecnému úradu najneskôr v stredu pred víkendom spolu s textom gratulácie.
Ozvučenie pohrebu v cintoríne
Ďalšou novinkou je ozvučenie pohrebu resp. kňaza v cintoríne. Obec zakúpila prenosné ozvučovacie zariadenie, ktoré bude na tento účel využívané. Zároveň sa na žiadosť občanov
bude smútočná rozlúčka v rozhlase čítať skôr, tak aby si ju mohli vypočuť
aj pozostalí.
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ROZPOČET 2016
Kapitálové výdavky
Výdavky na spracovanie územného
plánu obce – na obstarávateľa
3700 €, na spracovateľa 19 000 €. Na
projektovú dokumentáciu na komunitné
centrum, nadstavbu MŠ 5000 € a projektovú dokumentáciu na dažďovú kanalizáciu 7000 €. Výdavky na dve informačné tabule s mapou obce a objektov 2500 €. Na pokračovanie rekonštrukcie domu Mons. Š. Náhalku je rozpočtovaných 25 000 € a 1000 € na projektovú dokumentáciu. Na zhotovenie
vstupnej brány k amfiteátru a výmenu
podlahy je rozpočtovaných 3700 €. Posledná splátka za osobný automobil
Škoda Octavia bude vo výške 7000 €.
Na rekonštrukciu vstupných brán do
cintorína vrátane prestavby strechy a
zastrešenie stojísk na kontajnery
v cintoríne je vyčlenených 20 000 €.
Naplánované je rozšírenie kamerového
systému do častí obce – Uhlárová, Kobyliarky, Kufajka vo výške 2000 €. Na
projektovú dokumentáciu protipožiarnej nádrže sa vyčlenilo 1000 €. Na realizáciu spojnice ulíc Kobyliarky a Š.
Náhalku je rozpočtovaných 10 000 €, na
umiestnenie zábradlia okolo potoka Ul.
Štefana Garaja, Uhlárová 7000 €, prístrešok v oddychovej zóne Škvrkovec
3000 €. Rekonštrukcia chodníkov pred
zdravotným strediskom, vybudovanie
parkovacej plochy a parkové úpravy
budú stáť 25 000 €. Na modernizáciu
kuchyne ŠJ – zakúpenie konvektomatu,
nerezového stola, elektrickej rúry a
panvice v celkovej sume je určených
11 000 €. 12 000 € na výdavky na veľkú
ozvučovaciu súpravu. Na vybudovanie
detského ihriska v športovom areáli Uhlárová 3000 €.
12. 2. 2016 odsúhlasili poslanci prvú
zmenu rozpočtu. VÝDAVKY:
Údržba budovy novej PZ, rekonštrukcia
toaliet navýšenie o 1500 €. Vyhotovenie
projekt. dokumentácie (PD) denného
stacionára 1500 €. Navýšenie rozpočtovaných 500 € na výber spracovateľa
Územného plánu o 6890 € na výdavky
– výber dodávateľa na ČOV
a kanalizáciu 4 000 €, výber dodávateľa
na stavebný dozor ČOV a kanalizácia
560 €, výber dodávateľa na zateplenie
spoločenského domu 980 €, výber do. dávateľa na PD na denný stacionár
500 €, výber dodávateľa na spracovanie
PD nadstavba MŠ 500 €, výber dodávateľa na zariadenie kancelárie 350 €.
1100 € na poslednú splátku PHSR.
4 000 € na špeciál. materiál DHZ
a navýšenie o prostriedky za pohotovosť a technické výjazdy (2400 €) a
výdavky na školenia (1000 €).
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Pokračovanie zo str.3
Avizovaná je výzva na ľadové plochy, budeme sa uchádzať aj o tieto prostriedky.
Je pravda, že je plánovaná nadstavba na MŠ určená pre rómske deti? Informácia už
bola viackrát podaná, bolo to prerokované na zastupiteľstve, je to trieda pre 24 detí (nielen
rómskych).
J. Kupčov a J. Kondula:
Neplánuje obec počas zimy ohradiť nebezpečné prepadliská pivníc pod amfiteátrom,
aby sa predišlo zraneniam detí? Ako plánuje obec riešiť tieto prepadliská? Nie je
možné využiť na ich opravu dotácie zo štátu/fondov/organizácií? Každý zodpovedá za
svoj majetok. Ak je to potrebné, budeme to riešiť. Prepadliská pivníc budú opáskované,
skúsime zistiť majiteľov. Stále hľadáme možnosti ako zachovať alebo opraviť pivničky.
Výzva na dotácie zo štátu na takýto projekt zatiaľ nevyšla.
Ľuboslav Koreň:
Ako to vyzerá s plánovanou výstavbou telocvične pri ZŠ? Ak bude do konca roka zverejnená výzva, pôjdeme touto cestou a ak nie, cestou samofinancovania cez úver.
Bolo by technicky možné osvetliť chodník ku kostolu, vpravo nad starou školou? Áno,
elektrické vedenie je umiestnené v zemi, je potrebné osadenie stĺpov a lámp. Zrealizuje sa
do konca mája.
Aký je ďalší postup po odvolaní riaditeľky ZŠ? Čaká sa na vyjadrenie Rady školy. Potom nasleduje odovzdanie rozhodnutia a vyhlásenie výberového konania.
(Pozn. redakcie: Rada školy (RŠ) vydáva len odporúčanie k odvolaniu, zakázať ho nemôže.
K odvolaniu sa nemusí vyjadriť. Zo žiadosti o vyjadrenie jasne vyplývalo, že došlo k porušeniu, za
ktoré zákon zriaďovateľovi nariaďuje riaditeľa odvolať. Odporúčanie rady by teda konečné rozhodnutie neovplyvnilo. S počtom hlasov 2 za vyjadrenie a 8 za nevyjadrenie sa rozhodla RŠ nevyjadriť
sa k žiadosti. Zasadania sa zúčastnila aj riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Valéria Černohorská ako verejnosť
a k obsahu žiadosti sa po vyzvaní vyjadriť nechcela. Radu tvoria 3 zamestnanci školy, 4 rodičia, 4 zástupcovia samosprávy. Riaditeľka bola odvolaná k 29. 1. 2016. V súčasnosti je vyhlásené výberové
konanie.)

Cesty Pod úbočou, Na jarku, Bory sú v katastrofálnom stave. Ak sa nebude tento rok
robiť kanalizácia, navrhujem urobiť aspoň čiastočnú opravu, nadvihnutie vodovodných ventilov na úroveň pozostatku cesty, opravu výtlkov a jám asfaltom. Predpokladám, že do konca februára budem mať informáciu, ako bude posúdená naša žiadosť na kanalizáciu a podľa toho sa zariadime.
Ján Bohunčák:
Bolo by možné osvetliť schody – vstup do areálu kostola, kvôli bezpečnosti hlavne
starších občanov? Niektoré úseky v obci sú presvetlené, navrhujem premiestniť svetlá
pred kostol. Svetlá sú namontované v rámci projektu, nemôžu sa premiestňovať. Problém
sa bude riešiť.
Konáre stromov v cintoríne zasahujú až do chodníka, môže dôjsť k úrazu. Je potrebné ich orezať. Stačilo upozorniť, telefonicky zavolať a už to mohlo byť odstránené. Problematikou sa budeme zaoberať.
Interpelácie, uznesenia, zápisnice zo zastupiteľstiev nájdete na webovej stránke obce v časti Samospráva. Po každom zasadaní sú zverejnené aj na informačnej tabuli pred zdravotným strediskom.

Zo zastupiteľstva 11. 12. 2015
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zámer rozšírenia kapacít Materskej školy o 24 miest
v zmysle Operačného programu Ľudské zdroje. Schválené bolo VZN 3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička a to: z 1350 € na 1450 € na prevádzku a mzdy na 1 dieťa materskej školy,
z 50 € na 55 € na prevádzku a mzdy na 1 dieťa alebo žiaka centra voľného času, zo 120 €
na 130 € na prevádzku a mzdy na 1 potenciálneho stravníka v školskom zariadení (ŠJ),
z 560 € na 610 € na prevádzku a mzdy na 1 dieťa v školskom zariadení (školský klub detí).
Poslanci schválili požiadavku v plnej výške tak, ako ju navrhovala riaditeľka školy. Zastupiteľstvo odsúhlasilo navýšenie poplatku za odpady a drobné stavebné odpady (za odvoz
smetí) na 15 € za osobu a rok. Na zasadaní 11. 12. 2015 bol odsúhlasený aj rozpočet obce.
Kompletný
dokument
na www.liptovskateplicka.sk
/obecny-urad/rozpocet-obce/.
Na
vyhotovenie
PD kunájdete
plynofikácii
IBV Bóry 500 € a realizácia
plynofikácie IBV Bóry
3500 €. Na reprezentačné výdavky – výročie narodenia Mons. Náhalku 700 €. Na všeobecný
materiál (interiérové vybavenie, kancelárske potreby, tonery, čistiace a ochranné prostriedky)
navýšenie o 8500 €. Ročný poplatok za aktualizáciu programu 1000 € a splátky úveru Štátny
fond rozvoja bývania 2000 €. Príspevok na plavecký výcvik ZŠ 250 €. Prostriedky boli odobraté z realizácie revitalizácie pred zdravotným strediskom (realizácia odložená) vo výške
25 000 €. Z pôvodného návrhu poslanci neodsúhlasili výber dodávateľa na PD na Komunitné
centrum 500 €, výber dodávateľa na realizáciu Komunitného centra 1200 €, na pamätník
kňazom v areáli farskej záhrady 800 €. Tieto prostriedky presunuli do časti Pozemné komunikácie na úpravy, ktoré navrhne komisia.
PRÍJMY: Z nájmu miesta na reklamu počas slávností a podujatí obce 13 000 €. V úprave sa
objavili aj vrátené nevyčerpané prostriedky ZŠ (prenesené kompetencie) za rok 2015 vo výške 30 538 €. Tie budú opäť poskytnuté ZŠ.
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MEDIÁTOR

V obci bola zriadená nová poradňa so
zameraním na riešenie problémov formou mediácie – mimosúdneho riešenia
sporov. Otvorená bude každú v poradí
druhú stredu v mesiaci v zasadačke
obecného úradu od 15.00 do 17.00 hod.
Od profesionálnych pracovníkov sa dozviete možnosti riešenia sporov v susedstve, rodine, škole, pracovno-právnych
problémov, obchodných sporov a pod.
mimosúdnou dohodou. Poradňa je bezplatná, následne konkrétne riešenie
spoplatnené.

ZŠ S MŠ Š. NÁHALKU
KOMPARO 2015
Žiaci základnej školy absolvovali 12.
novembra 2015 testovanie Komparo
2015. S výsledkami sa priblížili celoslovenskému priemeru, s výsledkami
so slovenského jazyka sa zaradili
medzi 25 % najúspešnejších škôl.
Žiaci 8. ročníka boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk,
biológia, geografia a všeobecné študijné
predpoklady.
Výsledky priemernej úspešnosti žiakov
ZŠ s MŠ Š. Náhalku Liptovská Teplička (L. Teplička) a v Slovenskej republike (SR):
MATEMATIKA
L. Teplička: 54,3 %
SR: 64,2 %
SLOVENSKÝ JAZYK
L. Teplička: 68,9 %
SR: 64,0 %
Výsledkami našich žiakov v slovenskom jazyku sa škola zaradila medzi
25 % najúspešnejších škôl.
BIOLÓGIA
L. Teplička: 56,5 %
SR: 57,7 %
GEOGRAFIA
L. Teplička: 46,5 %
SR: 50,2 %
VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY
L. Teplička: 62,0 %
SR: 59,7 %
Žiaci 9. ročníka boli testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk.
Výsledky:
MATEMATIKA
L. Teplička: 59,7 %
SR: 60,7 %
SLOVENSKÝ JAZYK
L. Teplička: 50,3 %
SR: 59,1 %

Z podujatí - Vianoce
Sú sviatkom rodiny, útulného domova,
radosti, pokoja - najkrajšími sviatkami
roka. Máloktorý národ na svete má také krásne vianočné tradície ako náš.
Dotvárajú čaro týchto sviatkov
a vytrhávajú z dní všednosti. Takéto
Vianoce boli aj v Liptovskej Tepličke.
Dodržiavanie rodinných, náboženských
zvyklostí a tradícii je súčasťou vianočného života obyvateľov Liptovskej Teplič1 ky. Po štedrej večeri sa betlehemci (2),
v tomto roku 4 skupiny, vybrali s novinou
o narodení Spasiteľa do ulíc a rodín.
Niektoré domácnosti navštívili aj miestni
Rómovia s tradičným vinšovaním. Kroky
mnohých smerovali pred polnocou na
polnočnú svätú omšu. Spev z plných hrdiel veriacich s radosťou oslavoval narodenie Ježiša Krista. Omše sa zúčastnili
členovia folklórnej skupiny a betlehemci
v krojoch. Možno sa k nim v budúcnosti
pridajú i ďalší občania. Po polnoci zazneli
2 pastierske trúby a biče – tradícia pastierskeho vítania Krista, spev Tepličanu
a vinše starostu Slavomíra Kopáča
z miestneho rozhlasu.
Prvý sviatok vianočný navštevovali
chlapci rodiny s tradičným vinšovaním.
Popoludní sa konala v spoločenskom dome Jasličková pobožnosť (1), v ktorej
účinkovali deviataci a detský chrámový
zbor s muzikou. Spoločenstvo Pripravme
cestu Pánovi (PceP) vyhodnotilo aktivitu
zbierania dobrých skutkov u detí. Na Štefana pokračovali podujatia v obci popo3 ludní pri zdravotnom stredisku Živým
betlehemom (3,4). Scenár v tomto roku pripravilo spoločenstvo PceP, účinkovali detský
chrámový zbor, folklórna skupina Tepličan a deti z obce. V závere sa prihovoril a poprial
príjemné sviatky a nastávajúci rok starosta Kopáč a nezabudol popriať ani Štefanom.
V predvianočnom období miesta charita, spoločenstvo PceP a dobrovoľníci zorganizovali
pre deti tvorivé dielne. Počas sobotných popoludní vytvorili predmety, ktoré ponúkali
v burze poslednú predvianočnú nedeľu. Výťažok poputuje na charitu. Charitatívny účel
mala aj Dobrá novina.
Koledníci s vinšmi a piesňami navštívili nahlásené rodiny. Na podporu aktivít na prístup
k pitnej vode v Keni vyzbierali približne 1500 €. Trojkráľový koncert v kostole sa v tomto
roku neuskutočnil, hoci bol do poslednej chvíle v pláne. Nakoľko dospelý chrámový zbor
sa nestretáva a detský chrámový zbor účasť odmietol, obec podujatie zrušila. V roku 2016
sa však koncert plánuje usporiadať aj bez miestnych zborov.

4

(Zdroj: www.zsliptovteplicka.edu.sk)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžete podať od 15. apríla
do 15. mája. Podmienky prijatia dieťaťa a potrebné tlačivá nájdete na stránke
školy.
Zápis do prvého ročníky ZŠ sa uskutoční podľa nového zákona až
v mesiaci apríl.

4
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Divadelné predstavenie
Vianočné sviatky v Liptovskej Tepličke neboli len o duchovných a folklórnych aktivitách. V tomto roku voľné dni spestril miestny odbor Matice slovenskej divadelným predstavením Potopa sveta.
Veselohrou s tragickým názvom a humorným obsahom sa predstavili miestni ochotníci, ktorí počas vianočných sviatkov odohrali tri predstavenia. Tešili sa hojnej účasti
divákov. S divadelnou hrou sa predstavia aj v dome dôchodcov v blízkej obci. Divadelnú hru režírovali Renáta Mezovská a Elena Vešturová. V úlohách sa predstavili Diana
Vernarecová, Peter a Pavol Mezovskí, Martin Milan, Lukáš Dratva a František Fendek.

Číslo 1/2016
JANSKÉHO111/20161/2016
PLAKETA
Mnohonásobných darcov krvi každoročne oceňuje Slovenský Červený kríž plaketami doktora Janského. Takéto oceňovanie sa konalo v stredu 25. novembra
v mestskom úrade v Poprade. Medzi
ocenenými nechýbali ani Tepličania.
V roku 2015 získali bronzovú Janského
plaketu za 10 bezplatných odberov krvi:
Miroslav Bulava, Zuzana Dunajská, Peter Géci, Ján Koreň. Striebornú Janského
plaketu za 20 bezplatných odberov získali: Jozef Bulava a Anna Dunajská.
15. novembra 2015 počas hromadného
odberu darovali krv: Ján Bulava, Peter
Kupčov, Ján Chovan, Mária Fendeková,
Pavol Smolár, Juraj Kondula, Ján Bohunčák, Anna Géciová, Valéria Hazyová, Lenka Dunajská, Štefan Smolár, Tomáš Miždoš, Vladimír Géci, Monika Ovsiaková, František Ovsiak, Štefan Kondula, Michaela Glejdurová, Zuzana Vrábelová, Michal Fendek.

VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE
Od 1. januára 2016 bol zvýšený poplatok za odvoz komunálneho odpadu (poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) na 15 € na osobu. Ak sa
na území obce nenachádzate viac ako 90 dní v kalendárnom roku, môžete požiadať
o zníženie poplatku.
Podmienky vrátenia poplatku v zmysle § 82 ods. 1 zákona:
a) zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu poplatníka v obci odo dňa odhlásenia,
b) zrušenie miesta podnikania poplatníka v obci, ak nemá trvalý alebo prechodný pobyt
v obci,
c) smrť poplatníka, žiadateľ (najbližší príbuzný) doloží kópiu úmrtného listu.
Podmienky zníženia poplatku podľa najnižšej sadzby v zmysle § 82 ods. 2 zákona:
a) zníženie o 50% pre poplatníka nachádzajúceho sa na území SR. Preukazujúcim dokladom je potvrdenie z ubytovacieho zariadenia alebo potvrdenie zamestnávateľa, alebo
iné potvrdenie hodnoverné z miesta pracoviska,
b) zníženie o 50 % pre poplatníka študenta nachádzajúceho sa na území SR. Preukazujúcim dokladom je potvrdenie z ubytovacieho zariadenia alebo potvrdenie o návšteve
školy, alebo iné potvrdenie hodnoverné z miesta štúdia,
c) odpustenie pre poplatníka, ktorý ma prechodné bydlisko mimo obce na území SR.
Potrebné je doložiť potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste prechodného pobytu,
d) odpustenie pre poplatníka nachádzajúceho sa dlhodobo v zahraničí. Potrebné je doložiť jeden z nasledujúcich dokladov: potvrdenie školy, potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie agentúry, ktorá prácu sprostredkovala, pracovné povolenie alebo potvrdenie
o povolení pobytu na území iného štátu.
Podmienky zníženia alebo odpustenia poplatku v zmysle § 82 ods. 3 zákona:
a) zníženie o 50% pre osoby s trvalým pobytom mimo zastav. územia obce - horárne,
b) odpustenie pre poplatníka žijúceho dlhodobo v sociálnom zariadení. Potrebné je doložiť potvrdenie zo sociálneho zariadenia alebo čestné vyhlásenie najbližšieho rodinného príslušníka,
c) odpustenie pre poplatníka, ktorý sa dlhodobo nezdržiava v mieste trvalého pobytu
a nie je známy jeho skutočný pobyt. Potrebné je doložiť čestné vyhlásenie najbližšieho
rodinného príslušníka.
O zníženie alebo odpustenie poplatku požiada poplatník do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka. Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku môže podať až keď sa
nezdržiaval viac ako 90 dní na území obce v priebehu zdaňovacieho obdobia (najskôr
v apríli). Žiadosť tvorí prílohu VZN 4/2015, nájdete ho na stránke obce, požiadať oň
môžete v obecnom úrade.
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71. výročie oslobodenia obce si zástupcovia samosprávy, miestnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a občania pripomenuli 31. januára 2016 o 11.00 hodine kladením
venca k pamätníku padlých v strede obce. Nechýbal príhovor starostu obce S.
Kopáča, piesne žien FSk Tepličan, dievčat z DFS Turnička, báseň
a modlitba za padlých.

EVIDENCIA PIVNÍC
Počas februára 2016 sa vykonávala aktualizácia evidencie majiteľov zemiakových pivníc v okolí amfiteátra, Škvrkovca a pod Turničkou. Majitelia pivníc
s číslom mali nahlásiť aktuálneho majiteľa, majitelia pivnice bez čísla osobne
ukázať, ktorú pivnicu vlastnia. Ak ste tak
ešte neurobili, kontaktujte pracovníčku
kultúry osobne, telefonicky na čísle
0917856234,
emailom
na
kultura@liptovskateplicka.sk. Doterajšie čísla
budú bezplatne vymenené za nové a doplnené pracovníkmi OcÚ. Neoznačené a
nenahlásené pivnice sa budú považovať
za pivnice bez majiteľa a bude s nimi
obec nakladať podľa uváženia. Obec priOd 13. 12. 2015 došlo k zmene
v cestovnom poriadku SAD.
Počas pracovných dní odchádza autobus
z Kobyliarok o 5.45 hod., o dve minúty
neskôr od st. hasičskej zbrojnice. Spoj
o 13.00 od hasičskej zbrojnice odchádza
o 12.47. Spoj z Popradu 14.35 odchádza
neskôr o 14.40. Od 7. 3. 2016 by mal
spoj 11.30 z Popradu odchádzať o 11.20.
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AKO ČASTO ČISTIŤ KOMÍN ?

Odporúčania DHZO a ich činnosť
Pri spotrebičoch s tepelným výkonom
do 50 kW
- raz za štyri mesiace, ak sú pripojené
spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
- raz za šesť mesiacov, ak sú pripojené
spotrebiče na plynné palivá a komín
nemá vložku,
- raz za dvanásť mesiacov, ak sú pripojené spotrebiče na plynné palivá a komín má vložku.
Pri spotrebičoch s tepelným výkonom
nad 50 kW
- raz za dva mesiace, ak sú pripojené
spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
- raz za šesť mesiacov, ak sú pripojené
spotrebiče na plynné palivá.
Z ďalších lehôt
- raz za dva roky v občasne užívaných
stavbách (napríklad chaty a chalupy).
Vypaľovanie komína
Komín možno vypaľovať len výnimočne, ak nejde odstrániť usadeniny spalín
iným spôsobom. Vypaľovať ho môže
len kominár alebo revízny technik komínov s pomocou najmenej jednej osoby a za prítomnosti hasičov, ktorí musia
pri tejto činnosti zabezpečovať dozor
pred nežiaducim rozšírením sa požiaru
na okolité strechy, prípadne stavby. Vypaľovanie sa oznamuje obci.
Komín
Komín na tuhé palivá musí byť o pol
metra vyšší, ako najvyšší bod strechy,
stavať ho musí preškolený odborník.
Nezabúdajte na podložku
Pokiaľ sa chystáte umiestniť napríklad
kuchynský sporák na pevné palivo alebo
kozubovú piecku na inú ako nehorľavú
dlážku (nehorľavý je napríklad betón či
dlažba), nezabudnite na podložku (napríklad z plechu).
Zdroj: Vyhláška 401/2007, Komora kominárov,
prezídium Hasičského a záchranného zboru.

Pri volaní na tiesňovú linku postupujte nasledovne:
Povedzte vaše meno a číslo telefónu
odkiaľ voláte (na prípadné overenie hovoru, na získanie ďalších doplňujúcich
informácií).
Čo sa stalo (podľa druhu prípadu sa na
miesto vysiela určitá technika, príp. sa
prípad oznamuje ostatným záchranným
a bezpečnostným zložkám – RZP sanitka, polícia).
Miesto udalosti (prípadne ďalšie dôležité informácie o dojazde - neprejazdná
ulica a pod.). Odpovedajte na kladené
otázky, zložte slúchadlo ako druhý.

Počas jedného decembrového týždňa
boli miestni dobrovoľní hasiči privolaní
až k trom požiarom komína, ďalšie dva
horeli na prelome januára a februára. UpoUpozorňujú občanov, aby sa nespoliehali
na to, že komín vyčistil kominár, ale ho
i naďalej kontrolovali a čistili, hlavne pri
kúrení nedostatočne suchým drevom.
Všetky požiare komínov boli hlásené aj na
okresné riaditeľstvo, bez rozdielu u koho
požiar vznikol. Miestni hasiči (DHZO) zároveň upozorňujú, že ich môžete kontaktovať o ktorejkoľvek hodine, k dispozícii
je stála služba, ktorá vám pomôže. Vybavení sú potrebnou technikou k zásahu pri
autonehodách, na zachytenie látok unikajúcich do pôdy či vody, poslúžia aj na odtiahnutie vozidiel na území obce.
V prípade potreby kontaktujte veliteľa P.
Géciho na č. 0907560028.
Dobrovoľný hasičský zbor obce bol zaradený do kategórie A1, preto bude zo strany okresu i kraja častejšie preverovaný.
Pripraviť sa musíme aj na častejšie skúšky
sirén a cvičné poplachy. Neplánovaný
cvičný poplach vyhlásilo 18. januára dopoludnia Krajské riaditeľstvo hasičského

a záchranného zboru v Prešove. Preverovali
akcieschopnosť hasičov. Tí splnili všetky
predpísané limity.
Často sa v súvislosti s hasičmi stretávame
s dvoma pojmami a to Dobrovoľný hasičský
zbor (DHZ) a Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO). Aký je medzi nimi rozdiel?
DHZO – plní úlohy zásahovej jednotky obce
(stálej služby). Vykonáva záchranné práce pri
požiaroch, povodniach, dopravných nehodách
a iných mimoriadnych udalostiach v obci a
mimo nej, podľa vybavenia jednotky. Vykonáva tiež preventívne kontroly a zabezpečuje
stálu službu v obci. Zákon ukladá obci povinnosť vytvoriť DHZO a materiálne zabezpečiť akcieschopnosť zboru. Všetci členovia
musia mať potrebné školenia a kurzy pre výkon zásahových hasičov. DHZO vedie veliteľ Peter Géci.
DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor - je základným článkom organizácie Dobrovoľná
požiarna ochrana SR, ktorá je občianskym
združením. Plní úlohu výchovy mladých hasičov, organizuje rôzne kultúrno- spoločenské
akcie (ples, diskotéky, zúčastňuje sa rôznych cirkevných aktivít, vykonáva reguláciu
dopravy na spoločenských akciách a pod.).
DHZ vedie predseda František Sedlák.

Požiar, ohlásenie a hasenie
Ak zistíte, že horí, bezodkladne ohláste vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150,
112 a na telefónne čísla uvedené v požiarnom poriadku obce a to :
veliteľ DHZO PETER GÉCI:
0907 560 028
OBECNÝ ÚRAD:
052/78 84 911
Starosta obce Mgr. SLAVOMÍR KOPÁČ
0915 895 378
Spustite požiarnu sirénu v požiarnej zbrojnici.
Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu. Ak je to možné, snažte sa uhasiť
požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, ručné hasiace prístroje, vlhké
prikrývky a pod.) alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia (pozatvárať za sebou dvere, okná atď.) Ak budete hasiť požiar vodou, resp. elektricky vodivou
látkou, potom bezpodmienečne musíte obytný dom (byt) odpojiť od elektrického prúdu! Ak nie je možné požiar dostupnými prostriedkami uhasiť, okamžite opustite budovu.
Nezdržujte sa zbieraním osobných vecí: zoberte zo sebou iba veci, ktoré vám môžu
pomôcť pri "úteku" – hasiace prístroje, hrubú tkaninu, sekeru, lano... Ak vám situácia dovolí, informujte ostatné osoby v budove o požiari "HORÍ" alebo iným dohodnutým signálom, hlavne ak nie je ešte spustená požiarna siréna. Zatvárajte za sebou všetky dvere!
Dvere ale nezamykajte a nevracajte sa späť do budovy. Vykonajte nevyhnutné opatrenia
na záchranu ohrozených osôb, evakuujte najmä deti a chorých ľudí. Využite na to chodby,
schodiská a ostatné únikové cesty vedúce na voľné priestranstvo. Pri evakuácii sa za každých okolností musíte vyhýbať zadymeným priestorom: dym zhoršuje viditeľnosť a čo je
ešte horšie, už po pár vdychov v zadymenom priestore môžete upadnúť do bezvedomia.
Oheň a dym sa šíria rýchlo a podmienky v budove sa menia každou sekundou. Pri zníženej viditeľnosti sa jednou rukou dotýkajte steny (opora), ktorá umožní rýchlejší a istejší
postup vpred. Dodržiavajte pokyny pracovníkov hasičského záchranného zboru a ďalších
záchranných zložiek. Na výzvu veliteľa zásahu poskytnite osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia
a iné veci potrebné na zdolanie požiaru. Ak už u vás vznikol požiar, nekomplikujte zásah
hasičov – krikom, nadávkami, rozkazovaním čo hasiči majú a nemajú robiť! Hasičom naopak pomôžte užitočnými informáciami o tom, kde máte uložené horľavé látky – benzín,
olej, naftu a pod., kde sa nachádza hlavný vypínač el. prúdu, plynu atď.
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VÝZNAMNÉ JUBILEÁ
November 2015
50 rokov
Ján Puška
Jozef Bukovina
60 rokov
Mária Kondulová
65 rokov
Mária Janíková
Mária Ferencová
Anna Mešťanová
75 rokov
Mária Fendeková
Anna Mezovská
81 rokov
Anna Kičáková
Margita Čonková
82 rokov
Ľudmila Mezovská
87 rokov
Anna Jurčíková
89 rokov
Mária Koreňová
90 rokov
Michal Smolár
91 rokov
Františka Vernarecová
Mária Hazyová
92 rokov
Mária Kováčová
25. výročie sobáša
Jozef Ginič a Jana rod. Sucháreková

December 2015
50 rokov
Ján Baherník
Vincent Puška
60 rokov
Anna Nahalková
65 rokov
Milan Dravecký
Rudolf Veštúr
75 rokov
Božena Pušková
80 rokov
Štefan Marušin
82 rokov
Františka Vernarecová
83 rokov
Mária Dunajská
87 rokov
Juliana Smolárová

Srdečne blahoželáme!
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Január 2016
50 rokov
Štefan Smrek
Alexander Puška
65 rokov
Pavol Gumulák
Mgr. Pavol Glejdura
Božena Ferencová
Šebastián Glejdura
Bernardína Vernarecová
Stanislav Nahalka
80 rokov
Františka Mezovská
82 rokov
Anna Števulová
Anna Ovsiaková
86 rokov
Mária Gigacová
87 rokov
Mária Mezovská
93 rokov
Michal Glejdura

Číslo 1/2016
111/20161/2016
Február 2016
60 rokov
Mgr. Eva Durajová
65 rokov
Mária Fedorová
70 rokov
František Bohunčák
Matej Matejkov
75 rokov
Róbert Bulava
82 rokov
Mária Maliková
84 rokov
Marta Knappová
87 rokov
Mária Paračková
Juliana Bohunčáková
Mária Glejdurová
97 rokov
Mária Mareková

Srdečne blahoželáme!

96 rokov
Anna Muchová
25. výročie sobáša
Jozef Pitoňák a Jana rod. Marová
Peter Nahalka a Jozefína rod. Maliková

Srdečne blahoželáme!
NARODILI SA
Gabriela Klien
Michaela Šurcová
Diana Kondulová
Alica Ovsiaková
Jadranka Zubajová
2016
Kristína Sakmáryová
Dominik Zubaj
Jozue Regeš
Ema Dunajská
Lukáš Dunajský
Matúš Nahalka

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Michal Vernarec
Ján Kondula
Mária Muchová
Marián Vernarec
Ján Revaj

50 rokov života si spolu s veriacimi, rodákmi a spolukňazmi pripomenul
22. novembra 2015 správca farnosti
Mgr. Pavol Kadučák.
Po slávnostnej sv. omši nechýbali gratulácie od zástupcov obce , základnej
školy, hasičov, farskej rady, zboru, Rómov i rodiny.

Srdečne blahoželáme!
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