Číslo 2/2018 (máj)
Zimu uzavreli lyžiari, jar privítal spev

Súťaž v obrovskom slalome žiakov ukončila zimné podujatia v obci. Usporidateľ, športový klub Horec, rozdelil súťažiacich
do kategórie mladší a starší žiaci a žiačky. Na štart v SKI Centre sa 5. marca postavili pretekári nielen z Liptovskej Tepličky.
V kategórii starší žiaci bol najrýchlejším František Ovsiak, na druhom mieste skončil Jakub Gnojčák a na treťom Patrik
Ďuráš. V kategórii starších žiačok zvíťazila Mária Sýkorová pred druhou Michaelou Juštikovou a treťou Ivanou Gjackovou.
Medzi mladšími žiakmi zlatú priečku získal Eduard Flašík, striebornú Lukáš Hrušovský a bronzovú Viliam Pitoňák. Medzi mladšími
dievčatami zvíťazila Cynthia Sýkorová, druhá skončila Petra Kupčová a tretia Lea Hurajtová. O poradí rozhodoval súčet časov dvoch kôl.

O týždeň neskôr 11. marca už za slnečného nedeľného popoludnia vyháňali dievčatá z DFS Turnička a FSK Tepličan zimu z dediny.
Podľa tradície sa tak robí vynesením, podpálením a vyhodením Majmoreny do potoka. Popoludní sa súťažilo vo výrobe a jedení
šúľancov na rýchlosť. Tradičné jedlo tejto nedele vytváralo osem družstiev: obec Hranovnica, obec Kravany, MS Slovenského
Červeného kríža Spišské Bystré a teplické družstvá Penzión Dolinka PPD, MO Matice slovenskej, ZO SZ zdravotne postihnutých,
MS Slovenského Červeného kríža a Dobrovoľný hasičský zbor. Bezkonkurenčne najdlhší šúľanec vytvorili ženy z Penziónu Dolinka
PPD (33,57 m), druhé skončilo družstvo obce Kravany (22,12 m), medailové umiestnenie sa ušlo i MO Matice slovenskej (21,80
m). Druhou disciplínou bolo jedenie šúľancov na rýchlosť (750 g). Aj tu bol najúspešnejší Penzión Dolinka (2:02:30), striebro získal
MO Matice slovenskej (2:10:05) a bronz
sa ušiel Dobrovoľnému hasičskému
zboru (2:13:17). Súťažili aj jednotlivci
muži (300 g), ženy (200 g) a deti (150
g). Umiestnenia si rozdelili nasledovne:
MUŽI: 1. Jozef Petruľa, 2. Lukáš Bulava
ml., 3. Lukáš Bulava st., ŽENY: 1. Mária
Ilošvajová, 2. Anastázia Jakubčová,
3. Karin Cehlárová. CHLAPCI: 1.
Jozef Jurčík, 2. Peter Mezovský, 3.
Patrik Ďuráš, DIEVČATÁ 1. Monika
Fendeková. 2. Alexandra Koreňová, 3.
Antónia Plutová.
Spomenutým i ostatným aktívnym
združeniam a jednotlivcom
patrí poďakovanie.
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ZÍSKANÉ DOTÁCIE
Obec Liptovská Teplička sa uchádza
o viaceré dotácie. Medzi tie úspešné
patria aj nasledujúce štyri. Z Programu
obnovy dediny Ministerstva životného
prostredia
poputuje
5.000
eur
na vybudovanie oddychového miesta
a informačných tabúľ pri útulni
Andrejcová. Tu spolupracuje s obcami
Pohorelá a Šumiac. Obce rovnaké
úpravy prevedú v časti Bartková a

Kráľova hoľa. Spoločne tak zatraktívnia
a spríjemnia túto časť Nízkych Tatier.
Ďalšie
dotačné
prostiedky
vo
výške 10.000 eur získala obec od
Slovenského
futbalového
zväzu
na prestrešenie tribúny v športovom
areáli. Tretí úspešný projekt zasahuje
do ekológie. Z dotácie Ministerstva
životného prostredia budú občanom
poskytnuté nádoby na kompostovanie
za 80.158 eur. Po ukončení verejného
obstarávania kompostérov obec vyzve
občanom k prevzatiu nádob. Tie budú
k dispozícii v dvoch veľkostiach.
Poslednou dotáciou je príspevok
Fondu na podporu umenia vo
výške 4500 eur na vzdelávacie
aktivity počas folklórnych slávnosti.
Obec získla finančnú pomoc aj na
chránené pracovisko pre zdravotne
znevýhodneného pracovníka obecného
úradu. Od apríla je tak novým
zamestnancom obce Lukáš Miždoš
na pozícii administratívny pracovník.

SKRÁŠLENIE OBCE
Aj v tomto roku bude obec skrášľovať
kvetinová výzdoba v črepníkoch i
záhonoch. Do tejto aktivity sa zapojili aj
dobrovoľníci pod vedením zástupkyne
starostu Jany Smolárovej. Úpravou
prešlo okolie domu smútku, kde oporný
múr vypleli a vysadili členky Miestneho
spolku Slovenského Červeného kríža.
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Z rokovania zastupiteľstva
13. apríla zasadalo obecné zastupiteľstvo. Schválilo prvú zmenu rozpočtu obce a dve
všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa sociálnej pomoci. Súčasťou rokovania bola
i správa dobrovoľných hasičov obce. Rokovalo sa aj o parkovisku pod Kufajkou.
Poslanci schválili výšku nájmu za parkovné miesto na ulici Ráztocká vo výške
20 eur na mesiac. Nájomník si však bude musieť nájom predplatiť na 3 mesiace dopredu
a určené bude mať aj dni, počas ktorých sa bude starať o čistotu parkoviska. Obec
plánuje vytvoriť 15 parkovacích miest. S realizáciou počíta (jún, júl) po nástupe nových
zamestnancov cez projekt Úradu práce. Bod prehodnotenie projektu telocvične bol
presunutý na prerokovanie do komisie a následne sa ním bude zaoberať zastupiteľstvo.
Prvá zmena rozpočtu obce zahŕňa nákup a predaj vozidiel dobrovoľných
hasičov, prostriedky na nákup sporáka do kuchyne spoločenského domu,
na zakúpenie zametacej metly ku traktoru, prostriedky na nový projekt
Miestnej občianskej poriadkovej služby a dalšie aktualizácie rozpočtu.
Schválené boli dve nové všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce 1 a 2, ktoré upravujú
poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb. VZN podnietil prijatý nový zákon.
Návrh úpravy rozpočtu, návrh VZN bol zverejnený pred zasadnutím na
úradnej tabuli pred obecným úradom a na webovej stránke obce. Schválené
dokumenty, uznesenia a zápisnicu rovnako nájdete na týchto miestach.
Z interpelácií poslancov
Počas zastupiteľstva poslanci upozornili na potrebu častejšieho upratovania vstupu do
obce. Táto časť už bola po roztopení snehu vyčistená i naďalej sa bude priebežne upratovať,
rovnako ako aj iné časti obce. Obec je veľká, aktivačných pracovníkov menej ako v
minulých rokoch. Čisté a upravené ulice chcú mať občania aj v ostatných častiach dediny.
Poslanci sa v súvislosti s nadstavbou materskej školy (MŠ) dožadovali podania
informácií o prijímaní nových detí, ich počte a termín nástupu do zariadenia. Za
účelom vysvetlenia chodu zariadenia počas prestavby a prijímania nových detí bolo
v materskej škole zvolané stretnutie rodičov 17. apríla za účasti zástupkyne pre MŠ a
starostu obce. Stretnutia sa mohli zúčastniť rodičia detí, ktoré škôlku navštevujú i tí,
ktorí uvažujú o umiestnení detí do MŠ. Prihlášky do MŠ sa prijímali do 16. mája, po
novom mohli rodičia požiadať o prijatie už dvojročného dieťaťa, ak spĺňa podmienky
prijatia a dovolí to kapacita zariadenia. Prevádzka MŠ bude od 1. júna v obmedzenom
režime v budove šatní v Uhlárovej pre 30 detí. Počas prestavby bude v mesiacoch
júl a august odstavená prevádzka školskej jedálne, aj preto bude prevádzka MŠ v
tomto čase prerušená. Nové deti nastúpia do zariadenia po dokončení nadstavby.
Ďalšími témami interpelácií bol zber starých pneumatík obcou a nevyhovujúca
dlažba pri hornej predajni potravín. Zber bol upravený zákonom a určuje, kto
a akým spôsobom má pneumatiky zbierať a likvidovať. Obec takúto činnosť
nemá vykonávať, s likvidáciou má značné problémy. Každý majiteľ vozidla má
možnosť odovzdať ojazdené pneumatiky v predajni, servise. Klzká dlažba pri
potravinách bude dokončená v tomto roku, je v harmonograme prác (realizuje sa).
Starosta obec Slavomír Kopáč opäť upozornil poslancov, že svoje
pripomienky a návrhy občanov týkajúce sa rôznych opráv, neporiadku,
nedostatkov a vylepšení môžu podávať kedykoľvek, nemusia čakať na termín
zastupiteľstva. Prispeje to k efektívnosti a urýchleniu vybavenia požiadavky.

Planované aktivity

V pláne je výmena troch nevyhovujúcich stĺpov verejného osvetlenia,
rekonštrukcia a doplnenie kamerového systému, oprava detského ihriska
na ul. Kobyliarky a vybudovanie protipožiarnych zábran v miestnom toku.
Pokračovať budú práce na komunikácie na ul. Záhrady a to terénnými úpravami
a dokončením úseku Grapa. Asfaltový koberec má byť v tomto roku položený aj v
ďalších častiach obce. V súčasnosti prebieha aktualizácia projektovej dokumentácie a
rozpočtu projektu. Po jeho dokončení dôjde k výberu lokalít. O krok bližšie k realizácii
je aj pokládka elektrického vedenia v zemi zo smeru Šuňava. Urbár a družstvo Šuňava
dali projektu zelenú a tak sa môže pokračovať v príprave dokumentácie. Dokumentácia
sa pripravuje aj k revitalizácii okolia dolných potravín na detské ihrisko, trhovisko a
parkovisko. Finančným zdrojom má byť dotácia MAS Pro Tatry, ktorej je obec členom.
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Divadelné predstavenie Hriech
Dielo Jozefa Gregora Tajovského Hriech v podaní divadelných ochotníkov z Liptovskej
Tepličky si mohli diváci pozrieť počas dvoch víkendov 7., 8. a 15. apríla.
Tajovský pri tvorbe hry čerpal inšpiráciu z východoslovenského vysťahovalectva i z
krízy vlastného manželstva V hre hlavná hrdinka Eva Kvašková podľahne zakázanej
vášni, ktorej následkom je nemanželské dieťa s mladým sluhom Janom. Konflikt sa
otvára v momente príchodu Evinho muža z Ameriky. Hlavnú hrdinku stvárnila Viktória
Pitoňáková, manžela Štefan Koreň, sluhu František Fendek, jeho matku Elena Veštúrová.

Návšteva biskupa
Počas kanonickej vizitácie 26. apríla navštívil farnosť Liptovská Teplička biskup spišskej
dicézy Štefan Sečka. Okrem večernej svätej omše sa stretol s občanmi popoludní v
kostole, so žiakmi a
učiteľmi v materskej,
základnej škole i v
jedálni. Zaujímal sa aj
o život v obci, navštívil
chorého, obecný úrad
a pozrel si aj pamätný
dom Štefana Náhalku
(na foto so starostom S.
Kopáčom). Celá vzácna
návšteva prebiehala v
príjemnom a dôstojnom
duchu.

Víťazstvo nad fašizmom a nová tabuľa
8. mája si každoročne pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny. Pietna spomienka
sa v Liptovskej Tepličke konala
9. mája napoludnie za účasti
žiakov základnej školy. Téme
vojny a povstania je venovaná
aj nová informačná tabuľa na
začiatku dediny pri drevenom
pamätníku SNP. Má slúžiť
občanom a návštevníkom na
vzdelávanie, na česť padlým a je
miestom inšpirácie na návštevy
ďalších pamätných miest (hroby
partizánov, miesta bojov a pod.)
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EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR

V prípade náhleho zlyhania srdca môže
zvýšiť šancu postihnutého na prežitie
automatický externý defibrilátor. Práve
takýto prístroj s pomerne ľahkou obsluhou
je k dispozícii i pre občanov našej obce.
Zakúpila ho obec, umiestnený je v
hasičskej zbrojnici. Zariadenie pomáha
pri poskytovaní prvej pomoci tým, že
pomocou elektrického výboja je schopný
obnoviť správny srdcový rytmus.
Prístroj má jednoduché používanie,
všetko je riadené povelmi. Stačí
pacientovi
priložiť
na
hrudník
defibrilačné elektródy. Sám analyzuje
pacientov stav a v prípade potreby
použije elektrický výboj. Zrozumiteľné
a jednoduché pokyny vydávané
strojom umožňujú použiť ho rýchlo
a účinne. Je určený aj pre laikov.
Dobrovoľní hasiči sú vyškolení
ako prístroj používať. Pri záchrane
života však najprv volajte záchrannú
službu 155 alebo 112. Operátor vyšle
záchranku a zároveň miestnu hliadku
dobrovoľnej požiarnej ochrany. Nie
je preto potrebné zvlášť volať veliteľa
či predsedníčku hasičov. Nebojte
sa zavolať na čísla tiesňovej linky.
Oni situáciu vyhodnotia najlepšie,
vyšlú potrebnú hliadku a rýchlejšie
zalarmujú miestnych dobrovoľníkov.
Tí sú prepojení so záchranným
systémom a na zásahy sú aj vyškolení.

NOVÉ VOZIDLO
Ávia dobrovoľných hasičov, ktorou
sa presúvali na súťaže, školenia či
zásahy, už nespĺňala potreby hasičského
zboru. Vymenilo ju preto iné vozidlo –
jazdený Citroen Jumper. Stará ávia bola
odpredaná.

NAHLASOVANIE
POŽIAROV
Novou informáciou z dobrovoľného
hasičského zboru obce je spresnenie
nahlasovania požiarov. Ak zbadáte
požiar,
horiaci
komín
či
iné
nebezpečenstvo s potrebou zásahu
hasičov, nahláste ho na telefónnom čísle
150. Operátor následne vyšle našu hliadku
dobrovoľnej požiarnej ochrany obce.
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KRÁTKO ZO ŠKOLY
Školu navštevuje 284 žiakov, z toho
106 žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia (SZP). Sú vzdelávaní v 15
triedach, z toho jedna tzv. nultý ročník.
Špeciálne a špecializované triedy nie
sú zriadené. Na základe vyšetrení
Centra
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie (CPPPaP)
a
Centra
špeciálnopedagogického
poradenstva (ŠPPaP) sa žiaci so
zdravotným znevýhodnením vzdelávajú
v bežných triedach, ich celkový počet
je 11. Postupne sa nám darí znižovať
počet vymeškaných hodín, ale v
dochádzke žiakov sú stále rezervy.
Žiakov pripravujeme na predmetové
olympiády
a
postupové
súťaže.
V niektorých sme menej, v niektorých
viac úspešní. Postúpili sme do vyšších
kôl v recitačných súťažiach. Dosahujeme
pozoruhodné výsledky v športových
súťažiach aj napriek tomu, že patríme
medzi školy, ktoré nemajú telocvičňu.
Zaslali sme súťažné práce do súťaže
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám
rád Slovensko. Želáme si, aby sme aj tento
školský rok získali z mimorozpočtových
zdrojov Ministerstva školstva SR finančné
prostriedky za umiestnenie v súťažiach.
V týchto mesiacoch očakávame
odpovede na schválenie dvoch projektov.
Žiaci 8. ročníka ku koncu roka získajú
certifikát na základe vzdelávania
vo finančnej gramotnosti. Plníme
úlohy na získanie titulu Zelená škola.
V priebehu školského roka zriaďovateľ
nanovo rekonštruoval strop v jednej
triede, maľovať budeme v letných
mesiacoch. Vymenili sme dataprojektory
s nízkou svietivosťou, do jednej triedy
sme premiestnili i klasickú tabuľu.
Zakúpili sme učebné pomôcky na
vyučovanie fyziky, biológie, jazykov,
vzdelávacie sady a súpravy hier do
Školského klubu detí. Plánujeme
zriadiť odbornú učebňu slovenského
jazyka (SJL), doplniť vybavenie
odbornej učebne cudzích jazykov
(CUJ) a inštalovať potrebné informačno
komunikačné
technológie
(IKT).
I touto cestou prizývame k spolupráci
verejnosť – mladých nadšencov,
starších odborníkov, aby nám v
budúcom školskom roku pomohli
s vedením záujmových útvarov so
zameraním na pohybové aktivity i šport.
PhDr. Elena Macková, riaditeľka školy
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Otvorenie domu Štefana Náhalku
V Liptovskej Tepličke je pre domácich i
návštevníkov k dispozícii nový objekt, v
ktorom sa prezentuje história obce. 18.
marca bol slávnostne otvorený rodný dom
významného rodáka Štefana Náhalku. Po
svätej omši v miestnom kostole objekt vysvätil
rektor Pápežského slovenského kolégia v Ríme
Pavol Zvara za prítomnosti kňazov Stanislava
Misála (autor kníh o Náhalkovi), kňaza
vo farnosti Pavla Kadučáka, starostu obce
Slavomíra Kopáča a verejnosti. Záujemcovia
si mohli interiér prezrieť po otvorení a v
rovnaký deň popoludní. Okrem pamätnej izby rodáka sú v dome expozície tradičného
ľudového bývania – izba a kuchyňa.
Budovu obec odkúpila do vlastníctva v roku 2015, následne bola rozobratá, vybudované
boli nové základy, vymenené poškodené drevené časti, kompletnou výmenou prešla
i strecha. Celý projekt financovala obec z vlastných prostriedkov. V areáli obec do
budúcna plánuje výstavbu denného stacionára. Zmenami prejde aj expozícia v Teplickej
izbe nad dolnými potravinami. Zameraná bude na poľnohospodárstvo a odievanie.
Ak chcete výstavy navštíviť, objednať sa môžete v obecnom úrade. Otvorené budú aj
počas folklórnych slávností.

Našim mamkám
Za lásku, opateru, každodennú starostlivosť, oporu a mnoho ďalšících skutkov to všetko
sú dôvody, prečo ďakovať matkám a to nielen v deň vyznačený v kalendári. Počas
nedele 7. mája ku slovám a prejavom vďaky pribudli i piesne, básne, tance v podaní
šikovných teplických detí. V programe v spoločenskom dome postupne vystúpili deti
z materskej školy, prvého a druhého stupňa základnej školy, krúžku rómskeho tanca,
detský folklórny súbor Turnička i deti zo základnej umeleckej školy. Mamkám sa
prihovoril i starosta obce Slavomír Kopáč. Tie si okrem krásnych zážitkov odnášali
aj darček v podobe kvietka. Veríme, že sa takéto podujatie opäť usídli v našej obci.

Deň učiteľov
21. marca prijali pozvanie starostu
obce pedagogickí zamestnanci ZŠ s
MŠ Š. Náhalku a pobočky ZUŠ Štrba v
našej obci. Stretnutie v spoločenskom
dome sa konalo pri príležitosti Dňa
učiteľov. Hosťom sa prihovoril starosta
Slavomír Kopáč, vystúpili deti z DFS
Turnička a základnej umeleckej školy.
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Štefan Benedikt Olejár - rodák, lekár, autor publikácií o obci
V úvode roka si Štefan Benedikt Olejár z rúk starostu obce Slavomíra Kopáča prevzal vzácne ocenenie. Cena obce bola
rodákovi udelená za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v publicistickej a verejno-prospešnej činnosti v oblasti
kultúry a prezentácie obce. Oceneného sme požiadali o rozhovor do našich novín.
Čo Vám prvé napadne, keď počujete slová Liptovská Teplička?
Prvé, čo mi napadne, sú Smrečiny s nádherným pohľadom na Kráľovu hoľu a na
celý chrbát až po Ondrejcovú. A z druhej strany výhľad na belasé Vysoké Tatry
s bielymi zbytkami starého snehu.
Ako si spomínate na tú časť života, ktorú ste prežili v Liptovskej Tepličke?
Kam smerovali Vaše kroky po odchode z Liptovskej Tepličky?
Detské roky na Tepličke? To boli domáce práce v kuchyni, v maštali a pri
poľných robotách. Na hry nezostávalo moc času. Stružlikali sme si hračky
ako poľnohospodárske náradie (vozíky, sane), na jarkoch sme si stavali hate,
hrávali sme pigu, vybíjanú. Športové hry, aké sú dnešným deťom samozrejmé,
sme nepoznali. A potom škola. Rímskokatolícka ľudová škola nám dala
solídne základy a kládla dôraz na náboženskú výchovu. Chodil som prevažne
do ,,starej“ školy. Učil ma pán rechtor Zelibera, ktorý mal zvláštne výchovné
metódy. Už vtedy, v tridsiatych rokoch, viacerí chlapci chodili na stredné školy:
na gymnázium v Levoči a u misionárov v Nitre. Aj ja som chcel. Lenže náklady na štúdiá neboli malé. V Levoči okolo 300 korún,
u misionárov 100. A zarobiť sa dalo iba v šlogu až potom, keď sa porobili jarné a hlavné letné roboty a vykopali grule. Za dobrú
výplatu sa považovalo 700 korún. Začal som teda roku 1942 v Nitre. Tam však zakrátko zistili, že nemám ,,povolanie“ a poslali
ma domov. Možno sa tomu diviť? Môže sa 12-ročný chlapec zo zapadlej dediny v horách
rozhodnúť, že bude celý život misionárom? Tak som potom išiel do Levoče. Angažoval som sa
aj v Mariánskej kongregácii študentov a na konci septimy som dostal výstrahu: buď zmením
n. orientáciu alebo ma nepripustia k maturite. Odišiel som do Ružomberku, zmaturoval som a
vďaka robotníckemu pôvodu, prospechu a s pomocou štipendia som v Bratislave vyštudoval
medicínu. Tam som stretol aj svoju manželku Eleonóru, s ktorou sme doteraz prežili skoro
63 rokov (obr. dole).
Kráča niekto z Vašich blízkych vo Vašich ,,šľapajách“?
Z našich detí lekárkou je dcérka Anička, no okrem nej aj naše dve nevesty a dve vnučky.
Náš pôvod z chudobných dedinských pomerov nás naučil skromnosti, vďaka ktorej sme
zabezpečili vysokoškolské vzdelanie a primerané spoločenské postavenie našim deťom.
Čo Vás priviedlo k písaniu publikácií o našej obci?
Okrem medicínskej problematiky, ktorú sledujeme i teraz, mňa vždy zajímala história. Viac
to, čo sa skutočne stalo, než to, čo bolo vytvorené a často vymyslené, v tzv. krásnej literatúre.
Mrzí ma, že o históriu rodnej dediny som sa nezačal zaujímať o niekoľko rokov skôr. Bol by
som zachoval omnoho viac autentického materiálu. Teší ma však záujem mladých nadšencov,
ktorí usilovne zbierajú písomné i materiálne dokumenty z našej histórie, aj podpora od
vedenia obce.
Čo by ste odkázali Tepličanom?
Čo odkázať Tepličanom? Aby vždycky mali také vedenie obce, ktoré dokonale
pozná hospodárske, sociálne a kultúrne potreby občanov, vie ich vyriešiť, zachovať
jedinečné prírodné krásy nášho chotára, využiť ich na rozvoj cestovného ruchu,
služieb, poľany na tradičný chov oviec, zachovať zopár pôvodných starých domov
aj s vnútorným usporiadaním, jedinečný folklór.
Navštevujete svoju rodnú Liptovskú Tepličku?
Bohužiaľ, vek (87 a pol) a zdravotné problémy mi už nedovolia výjsť z domu ani
na ulicu mimo našej ohrady. Moje deti by ma síce ochotne odviezli aj na Tepličku,
ale keď som tam bol naposledy pred dvoma rokmi, nevládal som výjsť k mojim
rodičom na cintoríne, nie to ešte na kopec do kostola. A tak svoju rodnú Tepličku
navštevujem každý deň už len v spomienkach. Namiesto mňa ju však temer každý
mesiac navštívi môj syn Peter, takže som informovaný od neho aj z vašich novín
o tom, čo sa u vás deje.
Želám Vám hodne zdaru a vzájomného porozumenia a ďalšie zveľaďovanie
obce na osoh pre všetkých mojich rodných.
Zo starého a chorého srdca vás úprimne pozdravuje
Štefan Benedikt Olejár
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VÝZNAMNÉ JUBILEÁ
MAREC
50 rokov
Michal Mucha
Ján Krojer
Eva Pušková
Anton Pačaj
65 rokov
Jozefína Muchová
Gabriela Dravecká
70 rokov
Jozefína Bulavová
81 rokov
Anna Kičáková
82 rokov
Jozefa Števulová
Helena Vernarecová
84 rokov
Mária Koreňová

APRÍL
60 rokov
Anna Gajdošová
65 rokov
Mária Glejdurová
Jozef Házy
80 rokov
Anna Ďurašová
82 rokov
Mária Fendeková
83 rokov
Ján Ďurica
84 rokov
Štefan Mucha

MÁJ
50 rokov
Vladimír Woláth
Margita Pušková
Valéria Hazyová
Jozef Paračka
60 rokov
Mária Vernarecová
Pavol Koreň
75 rokov
Michal Mešťan
82 rokov
Anna Čonková
Mária Janíková
83 rokov
Bernardína Sakmaryová
87 rokov
Bernardína Fendeková
89 rokov
Štefan Sucharek
Juliana Milanová
JÚN
50 rokov
Jarmila Wolathová
60 rokov
Mária Garajová
Mária Ovsiaková
75 rokov
Mgr. František Bardy
80 rokov
Anna Kondulová
81 rokov
Mária Vernarecová
82 rokov
Justína Černohorská
83 rokov
Pavlína Pušková
85 rokov
Mária Michalicová
90 rokov
Ján Kičák
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Úspešní rodáci Kušnirák, Kičák, Bulava
Michal Kičák žijúci v
Českej republike získal
21.
apríla
2018
na
Majstrovstvách
Českej
republiky v kulturistike
masters 50 – 59 rokov 2.
miesto.

František Bulava žijúci
v Českej republike má
za sebou viacero súťaží s
umiestnením.
V Duatlone Hus muži 50 –
59 rokov získal 16. apríla
1. miesto, 17. miesto zo
76. štartujúcich.
V
MTB
závode
Cukroušův
mazec
skončil vo svojej vekovej
kategórii na 3. mieste a v
celkovom poradí na 31.
V triatlone Poděbrady mu
patrilo 2. miesto.

Krásneho životného jubilea 99 rokov sa
vo februári dožila Mária Mareková.

NARODILI SA
Stella Calliope Novotná
Bianka Radičová
Timea Kupčová
Katarína Pačajová
Monika Bohunčáková
Pavol Fendek
Matúš Ovsiak
Jakub Pavelčák
Veronika Sakmáryová

Marek Kušnirák
reprezentuje team Ronnie.
cz . Na Majstrovstvách
Českej republiky 13. mája
v kategórii juniori do 77
kg získal 2. miesto.
(Na foto vľavo s trénerom)

70 rokov spoločného manželského
života si pripomenuli manželia Michal
a Juliana Smolárovci.

OPUSTILI NÁS
Anna Muchová
Justína Janíková
Jozef Koreň
Peter Olejár

Informácie o dianí v obci do 15. mája 2018.
Organizácie môžu svoje príspevky zasielať na kultura@liptovskateplicka
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