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Ročník: I.

Rozhovor so starostom obce Slavomírom Kopáčom
Do Liptovskej Tepličky sa má údajne nasťahovať
okolo 70 Rómov prevažne z Batizoviec, kde boli
zbúrané nelegálne postavené chatrče. Obec i obyvatelia im predávajú pozemky na ul. Koliesko. Starosta
obce je takmer vajdom a vydáva povolenia na ďalšie „rómske“ stavby. Takéto klebety sa šíria obcou
a zbytočne vyvolávajú rozhorčenie. V rozhovore so
starostom Mgr. Slavomírom Kopáčom si preto posvietime na rómsku problematiku v obci.
Obcou kolujú informácie o tom, že približne 70
Rómov, pôvodom najmä z Batizoviec, sa má v dohľadnom čase nasťahovať do L. Tepličky...
- Tieto informácie prenikli aj ku mne, preto som zisťoval v lokalite Kufajka
ako aj u starostu Batizoviec Ivana Čičmanca, aká je situácia s Rómami, ktorým
v Batizovciach zbúrali nelegálne postavené obydlia. Starosta Batizoviec potvrdil,
že nikto zo zbúraných chalúp sa z Batizoviec neodsťahoval. Vysťahovaní ostali
bývať u svojich príbuzných, v rodných domoch a pod. To, že sa nasťahovali
alebo plánujú nasťahovať do Liptovskej Tepličky, sú dezinformácie.
Obec však nemôže nikomu zabrániť v tom, aby sa do obce prisťahoval. Pokiaľ
vlastník nehnuteľností dá súhlas, že bude niekto u neho bývať, obec nemá žiadne
právne nároky na vysťahovanie.
Počas môjho pôsobenia vo funkcii starostu obce nebol pridelený trvalý pobyt
žiadnemu Rómovi. Ďalej chcem uviesť pre informovanosť štatistiku rastu počtu
rómskych občanov v našej obci: V roku 2008 bolo v Liptovskej Tepličke 550 Rómov, v roku 2009: 574, v roku 2010: 596, v roku 2011: 620. Približný nárast o 20
osôb za posledný rok je spôsobený narodením detí, nie prisťahovaním.
Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa k rómskej národnosti prihlásili 4 osoby. 30
osôb má trvalý pobyt v našej obci, ale v nej nebýva. A naopak 30 osôb nemá pobyt
v Liptovskej Tepličke, ale v nej býva, lebo sa sem priženili alebo privydali.
Môže obec zabrániť Rómom a iným neprispôsobivým občanom vo výstavbe
rodinných domov, nedať im stavebné povolenie?
Stavebné povolenie sa vydáva na základe predloženia listu vlastníctva, projektovej dokumentácie a ďalších dokumentov. Pokiaľ občan tieto náležitosti spĺňa,
obec je povinná mu stavebné povolenie vydať. Stavba, ktorá vzniká na začiatku
obce (pod rodinným domom rod. Sedlákovej) má stavebné povolenie.
V poslednom období musíte čeliť aj obvineniam z uprednostňovania
a prílišnej starostlivosti o rómskych obyvateľov. Hovorí sa dokonca o tom,
(Pokračovanie na 2. strane)

FS Pod Kráľovou hoľou - výzva k spolupráci
Folklórne slávnosti sa blížia, prípravy vrcholia a obec vyzýva obyvateľov, aby
sa aj tento rok do príprav i do samotného festivalu čo najviac zapojili. Nielen
úpravou okolia domov, stodôl a pivníc. Ale aj účasťou v sprievode a výzdobou
ulíc, ktorá posledné roky pokrivkáva.
Organizačný výbor FS a starosta obce vyzývajú občanov, aby sa aj tento rok
zapojili do úpravy okolia rodinných domov, hospodárskych budov, pivníc
a stodôl. A tiež, aby sa naďalej zapájali do výzdoby okien a dvorov počas
sprievodu obcou i sobotnej živej pozvánky v uliciach obce. Prvé roky zažívali
FS zo strany obyvateľov veľký záujem. Dvory, balkóny a okná prekvitali pestrou
výzdobou. Zdá sa však, že s rastúcim počtom ročníkov festivalu pomaly klesá
aktivita občanov. Pritom aktívna účasť domácich na dotváraní festivalu bola
návštevníkmi a účinkujúcimi stále vysoko hodnotená a zvyšovala výnimočnosť
teplických slávností.

Číslo: 5 / august 2012

Pivnice opekneli
Výzva obce na opravenie pivníc
a úpravu ich okolia bola úspešná.
Viacerí majitelia pivníc sa pustili
do práce a vytvorili z nich naozaj
reprezentatívne objekty. Všetkým
týmto majiteľom obec ďakuje.
Nová kronikárka
Od 1. júla 2012 má obec novú kronikárku Viktóriu Misálovú. Predošlý
kronikár František Bardy sa funkcie
vzdal, keďže sa chce naplno venovať
svojim koníčkom a tvorivej práci.
Pod jeho vedením sa kronike darilo
aj v slovenskej súťaži kroník, na ktorej obsadila prvé a tretie miesto.
Pozvánky na podujatia
11. august - 13. ročník Cyklomaratónu DEMA HORAL ALTO MTB
maratón
19. august - Barlička- súťaž v netradičných disciplínach pre zdravotne
postihnutých i zdravých organizuje
MS Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých (amfiteáter)
25. august - Kladenie vencov pri
príležitosti SNP spojené s výstupom
na Kráľovu hoľu
6.30 h zraz účastníkov pri starej hasičskej zbrojnici na
výstup na Kráľovu hoľu
z Liptovskej Tepličky
10.30 h Kráľova hoľa
13.00 h položenie vencov pri horárni Stanikovo (zástupcovia Liptovskej Tepličky
a Pohorelej)
14.00 h položenie vencov pri
pamätníku v centre obce
Liptovská Teplička (všetci)
14.30 h občerstvenie, guláš
Odvoz odpadu
Plasty a kovové nádoby
- 16. 8., 30. 8.
Sklo - 9. 8.
Papier - 23. 8.
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Priestupky a trestné činy v 1. polroku 2012
Prvý polrok 2012 zhodnotili na
zastupiteľstve policajti. Zdá sa, že
najväčší problém v obci, pri ktorom
je ťažké nájsť páchateľa, predstavujú
krádeže vlámaním. Na Obecnom zastupiteľstve (OZ) 15. júna predniesli
zástupcovia Obvodného oddelenia
PZ Svit správu o verejnom poriadku
v obci. Zhodnotili obdobie od 1. januára do 15. júna 2012.
Policajti až päťkrát riešili priestupky
proti občianskemu spolunažívaniu.
Pri priestupkoch proti majetku objasnili troch známych páchateľov,
dva prípady poškodených okeníc
ostali neobjasnené. Priestupkov
proti bezpečnosti cestnej premávky
narátali policajti osem. V blokovom
konaní boli riešené dva priestupky
proti verejnému poriadku a tri proti
životnému prostrediu. Rozhodne
sa neoplatí prať koberce pri potoku,
môže vás to stáť rovných 15 €. Dve
pokuty sa ušli podnikateľom - predajcom za nesplnenie ohlasovacej
činnosti. Až šesťkrát bola udelená
pokuta za krádež dreva a raz za
krádež peňazí. Policajti priniesli aj
štatistiku trestných činov: Dvojitá
krádež elektriny vyhodnotená ako
trestný čin bola v oboch prípadoch
objasnená. Na zozname známych
páchateľov trestných činov je jedno
zanedbanie povinnej výživy, jedno
nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na
zdraví a opakovaná krádež. Najpočetnejším a zároveň najmenej objasneným trestným činom je krádež vlámaním. Za prvý polrok riešila polícia
až osem vlámaní, objasnila však len
jeden prípad. V letných mesiacoch
sa polícia sústreďuje na monitorovanie pohybu v okolí chát.
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Rozhovor
so starostom obce Slavomírom Kopáčom
Starovešťan
(Dokončenie z 1. strany)
že práve oni Vás zvolili do funkcie starostu...
Vo voľbách malo oprávnenie voliť 331 Rómov, voliť bolo 163, všetci patrili do
okrsku č. 1. Rozdiel medzi prvým a druhým umiestnením vo voľbách bol 243
hlasov. To je fakt, ktorý hovorí o tom, že ma nezvolili Rómovia. Napokon, či
Rómovia alebo Nerómovia, všetci sme občanmi Liptovskej Tepličky a o všetkých
sa musíme starať bez rozdielu. Keď máme možnosť využívať prostriedky z projektov, ktoré nám ponúkajú a sú zamerané na rómsku problematiku, keď môžeme skrášliť Kufajku a dolnú časť obce, prečo to nevyužiť? Veď tak skrášlime
vlastne vstup do obce za financie z iných zdrojov. Príkladom je aj autobusová
zastávka.
Ešte dodám, že aj Terénna sociálna práca je financovaná z peňazí na riešenie
rómskej problematiky, ale pomáha aj mnohým starším občanom z celej obce. Bol
tam neporiadok, zápach, tí, ktorí tam nastupujú vedia, že sa skrášlilo prostredie
i hygienické podmienky. Do budúcna chceme riešiť takto chodníky, cesty.
To všetko však bolo dohodnuté s poslancami a zahrnuté do volebného programu na roky 2011 - 2014. Nič nové nevymýšľame, ani nikoho nepreferujeme,
nezvýhodňujeme. Pracuje sa v celej obci, takmer na každej ulici sa niečo urobilo
alebo robí.
Občanov zaujíma aj pravdivosť informácie, že obec, občania i vy sám predávate Rómom stavebné pozemky v časti obce Koliesko a Teplická.
Chodia ku mne na stavbu môjho rodinného domu na Koliesko občania, ktorí
ma nezastihnú na úrade alebo doma. Sú to Rómovia i Nerómovia. Ak si niekto
z toho vydedukoval, že predávam pozemky, je to samozrejme dezinformácia.
Čo sa týka pozemkov, ktoré boli odpredané súkromnými osobami na začiatku
dediny, kde plánujú v budúcnosti stavby rodinných domov Rómovia - obec
nemá možnosť zabrániť predaju. Nemôžeme prikázať: „Nepredaj, nekúp!“ Je
to každého súkromná záležitosť.
Prečo práce v obci zadané obcou vykonávajú hlavne Rómovia?
Rómovia realizujú tieto práce z dôvodu nízkej mzdy. Keď sme zisťovali záujem
u občanov, nikto nemal záujem robiť za takéto ceny.

• FSK Tepličan vystúpila na Folklórnej sobote v Kravanoch 21. júla a 29. júla vo Vechci
(okres Vranov nad Topľou). Folkloristi pripravujú na blížiace sa FS Pod Kráľovou hoľou
nový program, na ktorý vás srdečne pozývajú.

„Odpustový“ víkend
Koncert švajčiarskych trubačov, jánska vatra, diskotéka a, samozrejme,
slávnostná bohoslužba. To boli štyri hlavné udalosti odpustového víkendu,
ktorým žila naša obec.
Slávenie sviatku patróna tepličského Kostola sv. Jána Krstiteľa patrí medzi najvýznamnejšie udalosti v Liptovskej Tepličke. Tento rok slávnostná liturgia vyšla
presne na 24. jún, kedy zároveň oslavujú aj mnohí Tepličania - Jánovia. Jánske
tradície tentoraz obohatilo zaujímavé vystúpenie. V sobotu popoludní (23. júna)
vystúpili v amfiteátri trubači zo švajčiarskeho St. Moritzu. Ich program si prišlo
pozrieť najmä mnoho rodákov, ktorí spolu s rodinami docestovali osláviť teplický
odpust. Trubači sa ponáhľali na ďalšie vystúpenia do Tatier, preto tepličskému
publiku venovali približne 20 minút. Atmosféra však bola príjemná a pokračovala až do hlbokej noci pri jánskej vatre. Aj tento rok ju pripravili regrúti na
Magazíne. Nedeľné dopoludnie patrilo slávnostnej sv. omši v amfiteátri, ktorú
celebroval vdp. PhDr. Jozef Šipoš.
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Zhodnotenie školského roka
Začali sa prázdniny, školáci si od 29. júna užívajú dva mesiace voľna. Uplynulý školský rok 2011/2012 zhodnotila zástupkyňa pre pedagogiku ZŠ s MŠ
Š. Náhalku Mgr. Eva Durajová.
Základnú školu navštevovalo v šk. roku 2011/2012 spolu
293 žiakov (147 žiakov na
prvom a 146 žiakov na druhom stupni). Prospelo 277
žiakov a neprospelo 15 žiakov
(4 na prvom a 11 na druhom
stupni). Veľkým problémom
je dochádzka žiakov, ktorí
vymeškali 26 363 vyučovacích hodín, čo je 90 hodín na
jedného žiaka. Nepríjemnú bilanciu dopĺňa fakt, že neospravedlnených hodín
bolo až 253. Ako uviedla zástupkyňa Mgr. Eva Durajová počas prejavu na záver
školského roka, veľký počet vymeškaných hodín sa premietol aj do celkových
výsledkov školy. „Nemôžeme byť výbornou školou s dobrými výsledkami, keď
si stále tí istí žiaci, drvivou väčšinou zo sociálne nevyhovujúceho prostredia, neplnia školské povinnosti, sústavne vymeškávajú vyučovanie, ignorujú vyučovací
proces, v ktorom majú rovnaké podmienky ako ostatní a dokonca zneužívajú
nadštandardnú starostlivosť v podobe poskytovania pomôcok. Tie často zničia
alebo stratia,“ upozornila Durajová na pretrvávajúci problém.
K vážnym prehreškom, ktoré v niektorých prípadoch musela škola riešiť s pomocou polície, patrili krádeže osobných vecí.
Školu opustilo 24 deviatakov, z ktorých dvaja odchádzajú na gymnáziá, jeden na
obchodnú akadémiu, dvaja na strednú zdravotnú školu, po jednom žiakovi na
lesnícku a praktickú školu, dvaja na technické a dopravné školy a desať žiakov
na stredné odborné školy ostatné. Piati žiaci sa študovať nechystajú, prechádzajú
do pracovného pomeru.

Hasičská súťaž
Jubilejný 20. ročník hasičskej súťaže o Putovný pohár starostu obce sa konal
v nedeľu 15. júla. Na náročnej trati na Magazíne súperilo 16 mužských a 14
ženských družstiev. Tepličským hasičkám ušlo miesto v prvej trojke len
o necelú sekundu.
Už dve desaťročia sa hasiči z okresu Poprad púšťajú do náročného terénu na Magazíne, aby súperili o putovný pohár starostu obce L. Teplička. Osemnásť rokov
je súťaž súčasťou Podtatranskej hasičskej ligy. Nedeľné počasie 15. júla hasičom
chvíľu prialo, chvíľu nie. Divákov rozohnal aj dážď, ale najvernejší fanúšikovia
hasičského športu vydržali od samého začiatku až do konca. Výkony sa z roka
na rok zlepšujú a tento ročník navyše spestrila návšteva z českej družobnej
obce Dolní Čermná. S hasičským výstrojom sa do
kopca pustili v prezlečení
za veselé zvieratá. Divákov
však neprekvapili len oni,
ale aj naše domáce hasičské družstvá. Teplickým
ženám ušlo tretie miesto
len o necelú sekundu.
Spomedzi 13 družstiev si
putovný pohár odniesli
dorastenky z Vikartoviec, druhé skončili ženy z Dolní Čermné a tretie ženy zo
Smižian s časom 28,07 s. Našim ženám patrilo štvrté miesto, s časom 29,01 s.
Pochlapilo sa aj družstvo mužov. V predošlých ročníkoch sa naši muži držali
na chvoste rebríčka, tentoraz ale skončili na peknom 6. mieste. Putovný pohár
si spomedzi 16 družstiev odniesli Batizovce s časom 18,18 s, druhé miesto si
vybojovali muži zo Stratenej a tretie dorast zo Štrby. Štvrté miesto - Štôla dorast,
piate Vikartovce. Na šiestom mieste tepličské družstvo mužov, ktoré na víťazov
stratilo necelých 7 sekúnd.

Práce v obci
V obci pokračujú práce na regulácii potoka na Drevárskej ulici.
Pracuje sa aj v cintoríne, kde boli
vybetónované schody na hlavnom
chodníku. Dokončujú sa práce na
rekonštrukcii amfiteátra. Ukončené
boli práce na multifunkčnom ihrisku pri základnej škole. Na ihrisku
v Uhlárovej bol položený trávny
koberec. Pri ceste okolo kostola
pribudlo zábradlie, postupne sú
montované nové malé nádoby na
odpad v uliciach obce.
Nová ambulancia všeobecného lekára pre dospelých je už otvorená
Tepličania už majú na výber z dvoch
všeobecných lekárov pre dospelých,
ktorí ordinujú priamo v našej obci.
Od 23. júla ordinuje MUDr. Marek
Pohanka.Všeobecný lekár Marek
Pohanka bude ordinovať v spoločných priestoroch s MUDr. Petrom
Brenišinom. Brenišin od apríla
prevádzkuje v budove zdravotného strediska gynekologicko-urologickú ambulanciu. Od 23. júla sa
o priestory delí s M. Pohankom,
ktorý ordinuje v pondelok, utorok
a stredu: 7.30 - 14.00 h, piatok 7.00
- 12.00 h a štvrtok od 7.00 - 15.00 h
má vyčlenený na návštevy.
Futbalisti postúpili do 1. triedy
TJ Tatran má veľký dôvod na radosť. Mužstvo dospelých postúpilo
z 2. triedy do prvej! Úspech zároveň
prináša so sebou aj nové povinnosti. Futbalisti môžu na konci letnej
sezóny poriadne oslavovať. Predovšetkým mužstvo dospelých, ktoré
má za sebou vynikajúcu sezónu.
Do 1. triedy postúpili naši dospelí
z druhého miesta tabuľky 2. triedy
A skupiny. Účasť v 1. triede prináša
aj splnenie ďalších kritérií a povinností. Kontrola zistila nedostatky
na hracej ploche v Uhlárovej. Vedenie TJ Tatran požiadalo OZ
o finančný príspevok vo výške
6 000 € na výmenu časti trávnatého koberca. Poslanci financie
schválili v plnej žiadanej výške.
Do začiatku novej sezóny na jeseň
musí byť všetko pripravené podľa
predpisov platných pre 1. triedu.
V minulosti sa tepličským futbalistom už raz podarilo postúpiť do
krajskej ligy. Išlo o družstvo žiakov,
ktoré napokon z ligy odstúpilo pre
vysoké náklady na dopravu.
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Turnaj Tepličiek Slovenska
Turnaj Tepličiek Slovenska hostila
7. júla 2012 Teplička nad Váhom
z okresu Žilina. Domáce družstvo
si vybojovalo prvenstvo v hlavnej
futbalovej kategórii A mužstiev.
Naši futbalisti z TJ Tatran skončili
na druhom mieste, tretia Teplička
nad Hornádom a štvrté miesto sa
ušlo Tepličkám z okr. Hlohovec. Aj
v kategórii internacionálov zvíťazili
domáci, naši skončili na 4. mieste.
Podujatie Turnaj Tepličiek nespojilo
len futbalistov, stretli sa aj zástupcovia obcí a turnaj prilákal tiež mnoho
divákov. Turnaj otvorili mažoretky
a vystúpil spevák Tomáš Bezdeda.
Mužské publikum potešila finalistka súťaže MISS 2009 a modelka
Barbora Franeková, ktorá bola poverená spolu s Tomášom Bezdedom
prvým výkopom. Športový deň
zavŕšila hudobná zábava. Budúci
rok sa Turnaj Tepličiek uskutoční
v Tepličke okr. Spišská Nová Ves.

Vitaj medzi nami
Stanislav Ščuka, Liliana Pušková,
Filip Mravčák
Vitaj!

Navždy nás opustili
Peter Bulava, Michal Dunajský

Významné jubileá
Júl 2012
50 rokov: Mária Prašková
60 rokov: Anna Ďuricová
65 rokov: Ľudovít Fedor
Mária Štrbková
70 rokov: Anton Štrbka
86 rokov: Anna Gagoríková
89 rokov: Štefan Fendek
Pripájame sa ku gratuláciám.
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Spomienka
Starovešťanna pátra Cyrila Bystríka Janíka
Už dva roky uplynuli od odhalenia pamätnej tabule pátrovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi. Túto udalosť ako aj ťažký život pátra si 6. júla 2012 opäť
pripomenuli členovia Svetového združenia bývalých československých politických väzňov, verejnosť a predstavitelia obce. Spoločne pred tabuľu na
rodnom dome položili spomienkový veniec.
Teplický rodák páter Cyril
Bystrík Janík zomrel vo
veku 46 rokov na následky
nespravodlivého odsúdenia
v roku 1986. Odsúdený bol
za vykonštruované obvinenie štátnou bezpečnosťou
v rámci proticirkevnej akcie „Vír“. Dodnes sa Ústav
pamäti národa nezačal zaoberať žiadosťou Svetového
združenia bývalých čsl.
politických väzňov, ktorí chcú očistiť meno tejto obete in memoriam. Kladenia
venca pred rodným domom pátra sa zúčastnili nielen členovia iniciatívnej organizácie, ale aj chrámový zbor a spevácka zložka FSK Tepličan, starosta obce
Slavomír Kopáč a duchovný otec Pavol Kadučák.

Slovenský Hobbitov v Liptovskej Tepličke
Viete si predstaviť, že by teplické pivnice slúžili ako plne zariadené domy pre
trpaslíkov? Nie? Tak je načase tomu uveriť. Aspoň teda na malú chvíľu. Takto
si to totiž predstavujú niekoľkí zanietenci filmovej trilógie Pána Prsteňov.
Pivnice prezentujú ako domčeky Hobbitov.
Pán Prsteňov je známa filmová trilógia natočená podľa fantasy románov anglického spisovateľa J. R. R. Tolkiena. Všetky tri časti v knižnej aj filmovej podobe majú na
svete milióny fanúšikov. V decembri má do kín prísť ďalšia časť s názvom Hobbit.
Ide o román, ktorý zachytáva udalosti pred jednotlivými dielmi trilógie. Zachytáva
aj život šikovných trpaslíkov Hobbitov, ktorí žijú v domčekoch v útrobách zeme.
Teplické pivnice k týmto obydliam už prirovnal nejeden fanúšik Tolkiena. Teraz
sa našli nadšenci, ktorí z Tepličky spravili slovenský Hobbitov. Prirovnávajú ho
k filmovému Hobbitovu na Novom Zélande. Treba však poznamenať, že ten náš
je o dosť skromnejší. Hobbiti by zrejme ocenili len stabilné teplotné podmienky
našich pivníc. Nič to ale nemení na fakte, že od 5. júla nájdete medzi pivnicami
plazmovú obrazovku, na ktorej sú premietané fotografie z filmu a Hobbitovu
v Novom Zélande. Návštevníci sa môžu pri pivniciach vyfotiť, v stánku si zakúpiť originálne suveníry a vypočuť si hudbu z trilógie. Slovenský alebo teplický
Hobbitov je pre návštevníkov otvorený denne od 10.00 do 19.00 h.

Cyklopreteky na sv. Cyrila a Metoda
Na sviatok Cyrila a Metoda usporiadala miestna organizácia Matice Slovenskej súťaž v bicyklovaní pre mladších a starších žiakov. Pre starších žiakov
bola pripravená trať ulicami Kobyliarky - Š. Nahalku.
Mladší žiaci súperili na trase
ulicami Š. Garaja a Teplická.
Na bicykloch sa na štart
postavilo 14 detí, víťazi si
odniesli športové ceny. Po
súťaži sa v spol. dome uskutočnila slávnosť spomienky
na svätých vierozvestcov.
V programe vystúpili FSK
Tepličan, chrámový zbor
a spevácka skupina Slovenka z Popradu. Prítomným sa prihovorili rôzni hostia - predsedníčka MS Poprad Ľudmila Hrehorčáková, starosta obce, riaditeľka
školy aj duchovný otec farnosti. Miestny spolok MS v apríli tohto roku usporiadal zájazd na národnú slávnosť na Devíne, kde si teplická delegácia položením
venca uctila Cyrila a Metoda i Ľudovíta Štúra a jeho druhov.
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Malý štrbský maratón
Druhá júlová nedeľa patrila opäť po roku Malému štrbskému maratónu. 8. júla 2012 sa na štart cestného behu zo Štrby
do Liptovskej Tepličky a späť postavilo množstvo kvalitných športovcov zo Slovenka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny,
Lotyšska, Českej Republiky a Nemecka. 35. ročník mal aj
bežca z Liptovskej Tepličky - Martina Mesároša. Krátku
trasu v Štrbe úspešne zabehli viacerí tepličskí žiaci.
Z celkového počtu 299 pretekárov bola viac ako polovica
bežcov na 31 kilometrovej hlavnej trati (zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť). Dorastenecké a juniorské kategórie,
muži nad 60 rokov a ženy nad 50 rokov bežali 10 km okruh
cez Vyšnú a Nižnú Šuňavu, spolu 35 pretekárov. Žiaci bežali ulicami obce Štrba. Lídrom pretekov bol Ukrajinec Sergii
Vaschurin, ktorý si svoju pozíciu udržal až do cieľa a zvíťazil s časom 1:48:31,4. Druhé miesto získal so 16 sekundovou
stratou Lajos Berecz a tretí skončil Tamás Tóth so stratou viac ako minútu, obaja z klubu Bendek Team Debrecen z Maďarska. Zo žien dominovala Rasa Drazdauskaite z Lotyšska s časom 1:59:54,1 pred Csilla Pap z maďarského mesta Miskolc
a Ukrajinkou Nataliiou Malaia. Pretekov sa zúčastnil aj Orest Babjak, držiteľ traťového rekordu s časom 1:40:06, ktorý
zvíťazil v kategórii mužov 40 - 49 rokov a celkovo mu patrilo
6. miesto. Desaťkilometrovú trať najrýchlejšie odbehol junior
Samuel Dvorštiak s časom 0:41:06,7. V kategórii mužov nad
40 rokov bežal aj Tepličan Martin Mesároš, ktorý sa umiestnil
na 40. mieste s časom 03:21:14.8. Blahoželáme!
Žiackych kategórií sa zúčastnilo osem teplických žiakov.
V kategórii chlapcov 5 - 7 rokov na 150 m si vynikajúce štvrté
miesto vybehal Samuel Bohunčák. V kategórii 8 - 11 rokov
v behu na 500 metrov si bronzovú medailu priniesol domov
Peter Mezovský a pekné šieste miesto obsadil Matej Ivan.
Vynikajúco sa darilo aj našim žiačkam: v kategórii dievčat 8
- 11 rokov v behu na 500 metrov bodovala Bibiána Hudáková,
ktorej prvenstvo v kategórii ušlo len o 1 sekundu a 1 stotinu.
Piate miesto vybojovala Zdenka Koreňová, šieste Michaela
Koreňová a deviate Bibianka Chovanová. Na štrnástej priečke
sa umiestnila Zdenka Fendeková.

5. ročník festivalu Špekfest
Spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi pripravilo 22. júla
už 5. ročník festivalu Špekfest. Nejasný dátum ukončenia
rekonštrukcie amfiteátra spôsobil, že podujatie tento rok
trvalo len jeden deň. Aj ten však stačil na to, aby sa na
Magazíne stretlo mnoho veriacich.
Špekfest otvorila sv. omša, ktorú celebroval Vladislav Maslák. Piesne na sv. omši spievala a hrala skupina Slnovrat.
Slnovrat otvoril aj popoludňajší program, kde okrem nich
vystúpil sólista Matúš Dunajovec a kapela James Evans Band.
V stane nad amfiteátrom boli pre deti pripravené športové
i záujmové činnosti, mnohých zaujalo napr. zdobenie servítkovou technikou. Program bol pripravený pre rôzne vekové
kategórie, manželov, páry, jednotlivcov, a tak si v nedeľné
popoludnie na Špekfeste každý prišiel na svoje.
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