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Získané dotácie, plány, realizácie i prezentácia v televízii
Vážení spoluobčania, čitatelia!
Prvý štvrťrok 2017 sa pomaly končí. Počasie neumožňovalo väčšie stavebné práce, preto sme viac pracovali na interiérových úpravách
v budovách obce. Toto obdobie sme však využili hlavne na prípravu projektov, žiadostí o dotácie a žiadostí na aktuálne otvorené
výzvy. Známe máme už aj prvé pozitívne výsledky.
Finančné prostriedky sme žiadali na komunitné centrum (330 000 € ), na nadstavbu a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, vybudovanie
učební v základnej škole a rozšírenie kapacity materskej školy (240 000 €), na rozšírenie kamerového systému. Pri materskej škole ide
o novú výzvu, teda nie o v minulosti občanmi odmietnutú. Táto ponúka finančné prostriedky na rozšírenie kapacity materskej školy
bez nutnosti umiestnenia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vidíme to ako možnosť pomôcť matkám, čím skôr sa vrátiť
do zamestnania či pomoc viacdetným mladým rodinám. Komunitné centrum v našich plánoch zastrešuje okrem tradičných aktivít
aj vzdelávanie a nadobúdanie pracovných zručností napr. v stolárskej dielni. Ďalšia výzva je výstavba denného stacionára, kde sme
ukončili projektovú časť a v najbližšom období bude nasledovať stavebné konanie, hľadáme zdroje na telocvičňu.
V minulom roku sme podali žiadosť na Environmentálny fond na úpravu potoka Teplička a s potešením vám môžem oznámiť, že
sme boli úspešní. Získali sme 100.000 € na úpravu potoka Teplička III.etapa. Z vlastných prostriedkov zainvestujeme povinných 5 %
teda 5 263,16 €. Ide o časť potoka od novej hasičskej zbrojnice na ulici Kobyliarky. Práce majú byť dokončené do konca novembra.
Prostriedky sme získali aj na podporu kultúry a to na folklórne slávnosti vo výške 10 000 € od Fondu na podporu umenia.
Z dlhodobejších rozpracovaných projektov sa práve dokončuje Doplnok Územného plánu obce. Byty nad zdravotným strediskom
prešli do vlastníctva obce. Tá následne s nájomcami podpísala zmluvy o nájme.
Práce na rozpracovaných stavbách už pokračujú podľa plánu. Na dome Mons. Štefana Náhalku sa budujú základy, pokračuje sa i v
pokládke kanalizácie. Tieto práce zabezpečujú stavebné firmy. S našimi pracovníkmi sme upravili niektoré miestnosti v spoločenskom
dome vrátane predajne, skladové a technické miestnosti v zdravotnom stredisku a pod starou školou i v úrade. Rekonštrukciou
prechádzajú garáže pri zdravotnom stredisku. Riešili sme aj menšie závady na náučnom chodníku a pod.
Obci záleží na udržaní pracoviska Základnej umeleckej školy Štrba v našej obci a na zvyšovaní jej úrovne. Preto vyhovela žiadosti
riaditeľa základnej umeleckej školy a zakúpila a zapožičala umeleckej škole nástroje a vybavenie v hodnote 3 000 €. Išlo hlavne o
gitary, klávesy, stojany, reproduktory a mikrofóny. Postupne by malo vzniknúť aj menšie hudobné teleso.
Sme radi, že sa do obce vracajú žiť rodáci, mladí i cudzí. Potešil ma aj príspevok o našej obci a vás občanoch na sociálnej sieti
Facebook od jedného mládenca, ktorý v súčasnosti žije v zahraničí. „Občas si ani neuvedomujeme v akom raji žijeme, toto v meste
človek nezažije. Ľudia si pomáhajú, keď na Dedinskom vzniknú záplavy, sused susedovi pomôže s drevom, v dedine máme mnoho
krásne upravených priedomí a záhradiek. Na pošte babke požičali 20 centov, aby sa nemusela vracať z Piliska... Skúste povedať v
supermarkete v Poprade, že ste si zabudli peňaženku v robote a zajtra to prídete vyrovnať...“ O to viac ma teší, že nešlo o poukazovanie
na chyby a nedostatky, ktoré robí každý, kto niečo robí. Krásne hovorí o duši obce. Som preto rád, že našu Liptovskú Tepličku vybrali
spomedzi päťdesiatich obcí Slovenska do tohtoročného seriálu šou Naj dedinka. Týždeň pred folklórnymi slávnosťami tak budeme
môcť spoločne ukázať skutočné hodnoty našej obce. Verím, že sa do prezentácie zapojíte a spolu ukážeme, že Liptovská Teplička je
naj.
								
Starosta Slavomír Kopáč

Obec
získala Pečať Rozvoja obcí a miest
Získaním pečate obec preukazuje svoje kvality a zároveň zvyšuje svoje referencie pri podávaní
žiadostí o dotácie, hlavne z fondov EÚ.
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hospodárenia
zameraného na slovenské obce a mestá. Za rok 2016 bola obec Liptovská Teplička vyhodnotená
ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Spolu 2926 slovenských obcí a miest prešlo
hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s
výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami
určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania
majetku. Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo
udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z toho hodnotenia, predstavuje 30,2 %. Vyhodnoteným
obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.
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Škola oslavovala
V utorok 28. februára si miestna škola pripomenula dva
významné medzníky jej histórie – 250. výročie prvej
písomnej zmienky o škole a 235. výročie postavenia
kamennej budovy školy. Slávnosť, na ktorú prijali
pozvanie viacerí hostia, sa začala v sále spoločenského
domu. V programe okrem príhovorov riaditeľky Eleny
Mackovej, starostu Slavomíra Kopáča, pána farára Pavla
Kadučáka zazneli i slová vedúcej školského úradu Aleny
Madzinovej. Do programu prispeli učiteľky a žiaci školy
recitáciou básní. Šikovnosť ukázali školáci aj vo svojich
tancoch, vystúpeniach, hrou na hudobných nástrojoch a spevom. Nechýbali ani najstarší
škôlkari. Po prvý raz zaznela aj nová hymna školy. Slávnosť doplnila videoprezentácia
o histórii budovy a školstva v Liptovskej Tepličke. Slávnosť pokračovala prehliadkou
dolnej budovy školy a výtvarných prác žiakov.
14. februára okresný víťaz recitačnej súťaže
Šaliansky Maťko, Maroš Oravec z našej školy,
súťažil v prednese na krajskom kole tejto súťaže
v Prešove. V konkurecii dvanástich žiakov
získal krásne druhé miesto. Z obvodného
kola Hviezdoslavovho Kubína v Poprade si
druhé miesto odniesla Alexandra Sýkorová.
(Na fotografii Marek Oravec, riaditeľka školy Elena
Macková, Alexandra Sýkorová, foto: archív ZŠ s MŠ)

Najlepšia čitateľka i nové knihy
Do obecnej knižnice pribudli nové knižné tituly. Kým v
uplynulom roku obec zakúpila hlavne obľúbenú detskú beletriu,
tentoraz sa zamerala na takzvané povinné mimočítankové čítanie
pre žiakov základnej školy. Knihy tvoria časť zo zoznamu
odporúčanej literatúry, ktorý zostavili učitelia základnej školy.
Počas marca – mesiaca knihy knižnicu navštívili deti z materskej
školy a druhého stupňa ZŠ s MŠ Štefana Náhalku.
Poslednú marcovú stredu boli v knižnici ocenení najusilovnejší
čitatelia za posledných dvanásť mesiacov. Najlepšou čitateľkou
medzi dievčatami a celkovo medzi čitateľmi obecnej knižnice sa
stala Natália Kontrišová (na obr.) a najlepším čitateľom medzi
chlapcami Jakub Gnojčák. Ocenenia v podobe trofeje a kníh
odovzdal starosta Slavomír Kopáč, ktorý s čitateľmi pobudol i
na besede o čítaní a knihách.

Deň
učiteľov
31. marca privítal starosta obce pedagogických pracovníkov. Tradičné slávnostné
prijatie sa konalo v spoločenskom dome. Obec pripravila pre učiteľov kultúrny program
– básne, piesne, tance, hudbu
a na pamiatku si odnášali aj
malý darček. Okrem starostu
Slavomíra Kopáča sa učiteľom
prihovorila zástupkyňa rodičov
–
predsedníčka rodičovskej
rady Veronika Fendeková. Od
rodičov si pedagógovia prevzali
kvietky. Po podpise do pamätnej
knihy obce nasledoval slávnostný
prípitok a malé posedenie,
ktoré hosťom pripravila obec.
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SLOVO SPRÁVCU
FARNOSTI
Drahí bratia a sestry, milí spoluobčania!
Prežívame veľkonočné sviatky umučenia,
smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Pri
tejto príležitosti by som sa chcel s vami
podeliť o myšlienku z Jánovho evanjelia.
Magdaléna bola prvá, čo videla
Vzkrieseného. Stalo sa to takto: „Keď
dohovorila, obrátila sa a uzrela Ježiša
stáť pred sebou, ale nevedela, že je to
Ježiš. I pýtal sa jej Ježiš: ,,Žena, prečo
plačeš? Koho hľadáš?"– Ona si myslela,
že je to záhradník, nuž vravela mu: ,,Pane,
ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si
ho položil, a ja si ho vezmem". – Ježiš
jej odpovedal: ,,Mária". – obrátila sa a
zvolala: ,,Rabbuni"– to znamená Učiteľ.
(Jn 20,14-16)
Veľmi milá a poučná príhoda. Magdaléna
nepoznala Krista, lebo sa jej zjavil v
podobe obyčajného záhradníka... Niečo
podobné sa stáva aj nám. Aj nám sa Ježiš
zjavuje v podobe obyčajných ľudí –
chudobní, malí, trpiaci. Koľkokrát popri
nich denne prejdeme bez povšimnutia.
Hľadáme Krista a neuvedomujeme si, že
sa s ním práve stretáme: „Čo ste jednému
z týchto mojich najmenších urobili, to ste
mne urobili!“Prajem nám všetkým, aby
sme si tieto Ježišove slová pripomínali pri
každom stretnutí s človekom a tak vytvárali
aj v našich rodinách a vo farnosti ovzdušie
pokoja, lásky, trpezlivosti a tým ukazovali,
že patríme do Kristovej rodiny, ktorou je
Cirkev.
Váš duchovný otec

LYŽIARSKA SÚŤAŽ
Počas soboty jarných prázdnin 11. marca
zorganizoval ŠK Horec v SKI Centre
tradičnú súťaž v obrovskom slalome
žiakov.
Kategórie a výsledky
Starší žiaci
Prvý Tomáš Sýkora, druhý Milan Šramel, tretí
Samuel Sýkora.
Staršie žiačky
Prvá Mária Sýkorová, druhá Ivana Gjacková,
tretia Anežka Ovsiaková.
Mladší žiaci
Prvý František Ovsiak, druhý Marko Šefc,
tretí Samuel Barila.
Mladšie žiačky
Prvá Adela Ovsiaková, druhá Cynthia
Sýkorová, tretia Tatiana Gnojčáková.

HĽADÁME INFORMÁCIE		
Opäť vás prosíme o informácie o
Slovenskom národnom povstaní a
vojakoch druhej sv. vojny. Radi uvítame
akékoľvek
informácie,
spomienky,
fotografie. Použité budú v plánovanej
publikácii o druhej sv. vojne v obci.
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ŠULKOVÁ NEDEĽA
Slnečné počasie sprevádzalo dievčatá
i divákov počas vynášania Majmoreny
26. marca. Zima však bojovala aspoň
v podobe studeného vetra. Ten bránil
dievčatám pri zapálení slamenej bábiky.
Nakoniec všetko dopadlo dobre a zimu
z dediny vyhnali, Majmorenu podpálili a
hodiny do vody.
Tradíciu jedenia šúľancov počas tejto
nedele pripomenula súťaž vo výrobe a
jedení šúľancov na rýchlosť. Šiesty ročník
tejto súťaže priniesol zmenu v dĺžke
času na vytvorenie najdlhšieho šúľanca
z 30 na 20 minút. Súťažili zástupcovia
obce Hranovnica, Miestneho spolku
Slovenského Červeného kríža Spišské
Bystré (dve družstvá) a domáci Miestny
odbor
Matice slovenskej, Penzión
Dolinka a poslanci OcZ.
Zvíťazili ženy z Penziónu Dolinka, ktoré
vytvorili šúľanec dlhý 38,1 m. Druhé
skončilo družstvo poslancov – 27,19 m a
tretie MS SČK Spiš. Bystré 23,47 m.
V súťaži družstiev v jedení šúľancov na
rýchlosť si pohár za prvé miesto odniesol
MO Matice slovenskej, druhý skončil
Penzión Dolinka a tretí MS SČK Spiš.
Bystré.
Súťažili aj jednotlivci – muži, ženy,
chlapci a dievčatá.
Počas Šulkovej nedele navštívil obec i
samotné podujatia starosta obce Nová
Lesná Peter Hritz. Ako uviedol, v ich obci
nemajú takéto tradície. Liptovská Teplička
je pre neho v mnohom inšpiráciou. Rád sa
zúčastňuje jej podujatí. Spolu so starostom
Slavomírom Kopáčom odovzdával ceny
víťazom.

VIRTUÁLNE
PREHLIADKY
Dnešná doba je plná rôznych
elektronických zariadení, mobilných
aplikácií, informácie sú dostupné na
internetových stránkach. V pohodlí
domova sa môžeme prostredníctvom
počítača,
tabletu
či
telefónu
pohybovať po mnohých miestach na
zemi, vopred si pozrieť trasu výletu,
či ukázať iným svoje okolie. Práve
takúto možnosť poskytujú virtuálne
prehliadky. Na obecnej webovej
stránke nájdete odkaz na prehliadky
areálu pivníc, poprezerať si môžete
teplickú izbu i obec. Domáci ich môžu
využiť na prezentáciu svojej obce,
návštevníkov môžu prilákať do obce.
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Zo zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva zasadali 7. apríla. Schválili Návrh „Územný plán obce
Liptovská Teplička - Zmeny a doplnky č.2/2016“, prvú úpravu rozpočtu obce, odsúhlasili
a prerokovali predaje pozemkov občanom, zaoberali sa plnením uznesení predošlých
zastupiteľstiev. Správy o činnosti v roku 2016 poslancom predniesli zástupcovia
Dobrovoľného hasičského zboru, Dobrovoľného hasičského zboru obce a preventivár
obce. Celý program zastupiteľstva a uznesenia sú uverejnené na úradnej tabuli obce
pri obecnom úrade a webovej stránke obce. Bližšie prinášame interpelácie poslancov.
Poslanci sa v mene občanov pýtali napríklad na rozdiel v cene odvozu komunálneho a
separovaného odpadu. Separovaný odpad je na základe nového zákona odvážaný zdarma.
Preto poslanci i samotný úrad začal s aktivitami, od ktorých očakávajú, že sa do separácie
odpadu zapoja aj obyvatelia časti obce Kufajka. Odtiaľ odchádza značné množstvo
nevyseparovaného odpadu, za ktorý obec platí poplatok ( 36,78 €/tona). Rozprávalo sa aj
na tému výberu daní za psa, ktorý v minulom roku dosiahol výšku 94,96 %. Mnohé voľne
pobehujúce psy však nemajú majiteľa, resp. nik sa ku nim nehlási.
Ďalšou témou boli detské ihriská pri materskej škole a na ulici Kobyliarky. Detské
ihrisko pri materskej škole dodnes nevyužívajú škôlkari. Toto ihrisko bolo 30. 12. 2015
delimitované na ZŠ s MŠ. Od tohto obdobia ho spravuje škola, je v ich kompetencii, ako
sa bude užívať a spravovať. Starosta na rade školy síce uviedol, že stačí dosiať trávu a
bude sprístupnené, v tom čase však nemal vedomosť, že ZŠ s MŠ nepožiadala regionálny
úrad verejného zdravotníctva o potrebné povolenia. Urobila tak na sklonku roka 2016. Po
zmene legislatívy žiadosť musela poslať aj obec, v súčasnosti čakáme na odpoveď. Potom
bude ihrisko dané do užívania. Ihrisko na ulici Kobyliarky malo byť opravené do konca
apríla, bude však z dôvodu pokládky kanalizácie demontované.
Na ulici Bory je vedľa cestnej komunikácie značne naklonený elektrický stĺp. Obec o
tomto nedostatku vie, plánuje ho odstrániť počas budovania kanalizácie v tejto časti a to
odstránením stĺpu a umiestnením káblov do zeme. V tejto časti obce nastal aj problém
s parkovaním vozidiel obyvateľov nájomných bytov nad zdravotným strediskom na
trávnatých pozemkoch susediacich domov. Po dobudovaní parkoviska pre nájomníkov
bude tento problém odstránený.
Občania upozornili aj na prepadnutú šachtu na ulici Záhrady, nevyčistený priepust na
Dedinskom, potrebu opráv ciest na ulici Drevárskej, Uhlárovej, prašnosť na Kobyliarkach
po pokládke kanalizácie a potrebu vylepšenia dopravného značenia v obci. Odstránením
problému šachty a priepustov boli už poverení pracovníci úradu, na opravy ciest
máme dohodnuté vysprávky po veľkonočných sviatkoch. Prašnosť na cestách v časti
Kobyliarky a v ostatnej obci počas dlhšieho obdobia sucha bude znižovaná umývaním/
polievaním komunikácie dobrovoľným hasičským zborom. Dopravné značenie v obci
musí byť a je odsúhlasené okresným dopravným inšpektorátom. Ten posudzuje druh a
umiestnenie značenia, samozrejme na návrh obce. V pláne máme po realizácii kanalizácie
v obci vyznačiť priechody pre chodcov, na inštaláciu zrkadiel nemáme zatiaľ finančné
prostriedky, v budúcnosti to môžeme riešiť. V riešení obcou a poslancami je aj jednanie
s mestom Svit o tom, aby nechávali otvorenú čakáreň autobusovej stanice do odchodu
posledného autobusu do našej obce.

Monografia
PZ
Čierny Váh
V Penzióne Dolinka sa 25. februára uskutočnila V roku 2018 plánuje obec vydať

členská schôdza Poľovníckeho združenia Čierny
Váh. Po oficiálnej časti, voľbe nového výboru
a pasovaní lovcov jelenej zveri nasledovalo
spoločenské posedenie s rodinnými príslušníkmi a
členmi susedných
združení zo Šuňavy
a
Vikartoviec.
Posedenie
zanechalo
vo
všetkých pozitívne
dojmy.
(PZ Čierny Váh)

monografiu o obci Liptovská
Teplička.
Pre
rozsiahlosť
publikácie sa jej tlač oddialila.
Obec plánuje každej domácnosti
venovať jeden výtlačok. Knihu
môžete využiť aj na vlastnú
propagáciu a to formou finančného
príspevku na jej výrobu. V
knihe vám následne uverejníme
meno, logo vašej spoločnosti,
prípadne iné informácie. V
prípade záujmu kontaktujte obec
(obec@liptovskateplicka.sk).
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Dokončenie zo strany 4.
Aké dosiahnuté úspechy si ceníte najviac?
Za najväčšie výsledky považujem športové úspechy detí, na ktorých máme spolu s manželkou
svoj podiel. Šport patrí medzi neproduktívne existenčné činnosti, čo si uvedomujeme,
životné cesty sa nám vyvinuli tak, že sme sa mu veľkou mierou oddali.
Naše deti, syn a dcéra, boli reprezentantmi Slovenska v lyžovaní. Dcéra Ľudmila dosiahla
veľké víťazstvá na medzinárodnom poli. Stala sa štyri krát akademickým majstrom sveta
(Svetová univerziáda), ako reprezentantka štátu dosiahla dobre umiestnenia na troch
majstrovstvách sveta a je účastníčka troch svetových zimných olympijských hier.
V rámci služobných aj súkromných výjazdov za hranice vlasti sa mi podarilo vystúpiť
na pár vrcholov s výškou nad štyritisíc metrov, napr. v Kaukaze na Čeget, vo Francúzku
na Mont Blanc. Počas cestovaní som vždy pozoroval život ľudí, ich prácu. Teraz môžem
hodnotiť, porovnávať s nami. Na Kaukaze som videl kosenie trávy vo výške 3500 m n. m.
Posudzoval som, porovnával som so sennými robotami v Tepličke (poľany 1200, aj 1500 ).
Najdôležitejší je osobný život. Celý som prežil v kruhu svojej rodiny, bez konfliktov, v
práci, prevažne úspešne a dôstojne.
Prečo ste začali písať publikácie?
K prvému písaniu som sa zmohol na strednej škole, keď som ako športový referent,
zverejňoval oznamy, správy. Prvý článok, ktorý vyšiel v krajských novinách Cieľ, bola
informačná rozprava o činnosti Výskumného lesníckeho ústavu, v ktorom som práve
pracoval. Teda moje prvé pokusy pramenili z dôvodu povinnosti.
Z nich sa neskôr odvilo vedomie, snaha poskytnúť, zverejniť svoje postrehy, nápady, zážitky
priateľom, známym, širšej verejnosti. Neskôr som sa do písania pustil s vervou, tvoril
viac. Obsah mojej tvorby – množstvo článkov v dennej tlači a časopisoch, som autorom
a spoluautorom šiestich kníh - literatúra faktu z obsahom lesníctvo, sneh a lavíny, horská
služba a dvoch kníh beletrie. Z najnovších som zostavil rukopis „Koniec chleba, začiatok
vody“, pre ktorý sa pokúšam dojednať vydanie. Verím, že uspejem a obsah čitateľov
rodákov záujme.
Ako vnímate Liptovskú Tepličku dnes?
V súčasnosti priebeh života, novoty, udalosti v dedine mám stále v merku, pozorne
sledujem. Mám sieť informátorov, s ktorými v momente o všetkom pozoruhodnom,
programoch v médiách okamžite diskutujem.
Na záver od Ladislava Milana na tému život a oddych na dôchodku.
Život nie je len práca, patria k nemu aj záujmy, zábava. Mal som ich veľa, snáď aj
nadmieru. Patril sem šport, cestovanie, poľovníctvo, fotografovanie, z umenia hudba,
rezbárstvo.
Teraz prežívam vek cez osemdesiať rokov. V starobe človek spomína, hodnotí. Dosiahol
som dobré výsledky, ale aj urobil množstvo chýb a omylov. V zložitej neprajnej dobe prežil
som krásny, bohatý život, mal som veľa požehnania a šťastia. Ešte mi ostáva dôstojné
dožitie, bez zaťažovania druhých.
Poznámka redakcie: Poznáte rodáka so zaujímavým životným príbehom, úspechmi, netradičnými
záľubami? Osobu, o ktorej by ste sa radi dočítali v obecných novinách? Dajte nám o nej vedieť.

Úspechy rodáka Bulavu
Rodák František Bulava, ktorý v minulom roku získal
ocenenie Športovec roka našej obce, získal ďalšie
ocenenia v Českej republike. V ankete Športovec
Berounska 2016 vyhodnotenej 13. februára zvíťazil a
v ankete o Najúspešnejšieho športovca Stredočeského
kraja 2016 . V marci získal krásne 4. miesto. "Do
ankety boli dokonca nominovaní účastníci ME, MS
a OH v rôznych športoch a tak som príliš nedúfal v
umiestnenie vo vyhlasovanej desiatke. Aké bolo potom
prekvapenie, keď som bol vyhlásený na 4. mieste medzi
dospelými! Mal som veľkú radosť, že moje úsilie a
výkony v minulom roku nezostali nepovšimnuté. Bola
to proste pekná bodka za minulou sezónou" uviedol
ocenený Bulava.
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Ladislav Milan – rodák, záchranár, spisovateľ...

DHZO
DHZO zasahoval 28. marca pri
likvidácii požiaru trávnatého porastu v
lokalite Čierný grúň v obci Liptovská
Teplička. Trojčlenná posádka a veliteľ
zásahu po príjazde na miesto vykonali
prieskum požiaroviska a následne
nariadil spôsob hasenia 2 krát D
prúdmi. Požiar mal rozlohu 200 m2.
Po uhasení bol prevedený záverečný
prieskum a odovzdanie požiaroviska
majiteľovi pozemku, ktorého hasiči
poučili o následnej kontrole lúky.
Okrem tohto výjazdu zasahoval DHZO aj
12. marca pri požiari komína na
ulici Záhrady.
Hasiči upozorňujú
na potrebu pravidelného, odborného
a dôkladného čistenia komínov.

UZÁVIERKY CIEST
Vdňoch 26. a 27. mája 2017 sa
uskutoční automobilová súťaž Rallye
Tatry. Podujatie prináša aj obmedzenia
na cestách.

Liptovská Teplička

Predpokladaný
čas
obmedzenia
prístupu do obce bude v sobotu 27. 5.
2017 v čase od 7:40 do 10:40 a v čase
od 13:00 do 16:00.
Ostatné uzávierky
Okruh Poprad RZ 3
štvrtok 25. 5. 2017 20.00 – 24.00
piatok 26. 5. 2017 19.45 – 01.30
Shakedown
piatok 26. 5. 2017
7:00 – 14:00
Poprad -Spišské Bystré RZ 4
sobota 27. 5. 2017
7:40 – 10:40
Spišské Bystré – Poprad RZ 9
sobota 27. 5. 2017
13:00 – 16:00
Ranná RZ 4 od 7:40 do 10:40 cesta cez
Vysovú uzavretá. Po skončení RZ 4 sa
bude cesta otvárať a prejazdnosť cez
Vysovú do obce Spišské Bystré bude
až do poobednej uzávierky.
Poobedňajšia RZ 9 od 13:00 do 16:00
bude cesta cez Vysovú uzavretá, po
skončení RZ 9 sa bude cesta otvárať.
Prístup do obce bude neobmedzený cez
obec Hranovnica.
REKLAMA
Sakurion s.r.o ponúka klietky pre chov
prepelíc , králiky, činčily, pasce na líšky
a kuny, liahne na vajíčka, odchovne
pre kuriatka, krmítka a napájačky,
rozvoz po celom Slovensku, viac na
tel.0907181800, www.123nakup.eu.
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Tým skôr narodeným je meno Ladislav (Laco) Milan od Čipky známe. Narodil
sa (1936) a časť detstva prežil v Liptovskej Tepličke, neskôr sa spolu s rodičmi
odsťahoval do Veľkej Lomnice. Absolvoval strednú a vysokú školu lesnícku
a neskôr pôsobil v horskej službe. Je autorom a spoluautorom viacerých
štúdií a kníh o lavínach – Lavíny v horstvách Slovenska, Výcvik a nasadenie
záchranného psa, Demänovská dolina ako ju nepoznáme a napísal aj knižku
poviedok Demänovské psiny.

Ladislav Milan so sesternicami Lipt. Teplička 2013

Čo Vám prvé napadne, keď počujete názov obce Litovská Teplička?
Je to predstava prvého detského uvedomeného obrazu dediny a svojráznych ľudí. Ako
v rozprávke - dedina s drevenými domčekmi v údolí medzi kopcami s terasovitými
poľami; úprimní, srdeční ľudia vo vkusnom domácom, krojovom oblečení, ktorí sa
vždy zvítali prajným nábožným pozdravom a krátkou vecnou rečou, v prípade núdze
s ochotou pomôcť; ďalej zurčiaci potôčik čistej vody, tečúci popod okná dolu celou
dedinou; zo všetkých strán viacero ozvien hlaholu zvonov a veľa krásneho spevu;
scéna váchtara, bubeníka, ktorý bez papiera, ráznou, stručnou rečou vyhlasuje

obecné správy.
Ako si spomínate na časť života, ktorý ste prežili v Liptovskej Tepličke?
V Tepličke som prežil rané detstvo, prvé roky základnej školy a neskôr mládenecké roky, až do doby nástupu na vojenskú službu.
Prevládajú spomienky, pocity šťastia, radosti a istoty podmienené životom v kruhu rodiny, medzi priateľmi a v prostredí, ktoré som
popísal v predchádzajúcej odpovedi.
Kam a prečo smerovali Vaše kroky preč z tejto obce?
V čase, keď som bol tretiak, sa naša rodina presťahovali do Veľkej Lomnice. Rodičia, hlavne otec, tak riešili zľahčenie podmienok
života a deťom lepšiu možnosť vzdelania, rozvoja osobnosti, zamestnania.
Ako ste sa dostali k horskej službe, bola to Vaša práca alebo koníček?
V živote ma postretlo niekoľko šťastlivých náhod. Horskú službu som poznal ešte ako tínedžer (16-ročný) vo Vysokých Tatrách. S jej
členmi a činnosťou som však nemal žiaden kontakt, ani záujem. V roku 1967, keď som pracoval v TANAPe ako lesník, v Ochrannom
obvode Stráne pod Tatrami, ma na pracovisku vyhľadal náčelník Horskej služby z Nízkych Tatier a navrhol mi zamestnanie v novo
vytváranom inštitúte - Stredisku lavínovej prevencie Jasná. Ja som váhal, práca sa mi začala dariť. K rozhodnutiu o zmene pobytu
prispela skutočnosť, že bývanie, žitie na samote s dvoma maličkými deťmi bolo, zvlášť pre manželku, obtiažne. Tak som ponuku
prijal, čo značne zmenilo štýl života celej rodiny a obsah mojej
práce. Jej ťažisko bolo zamerané na lavínovú problematiku, čoho
som sa s plnou vervou ujal, stala sa mi koníčkom.
Zapájali ste sa do športových súťaží a športu počas detstva
a mladosti v L. Tepličke?
V čase môjho detstva, vzhľadom na realitu a nutný teplický
pragmatizmus, žiadny šport ani súťaže v obci neexistovali.
Pamätám sa na obľúbené kolektívne chlapčenské hry piga,
vybíjaná a schovávačky. Rozvoj športovania sa v Tepličke započal
začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia. Pričinili sa
o to najmä noví, mladí agilní učitelia, napr. stavbou ihriska
pred školou, montážou basketbalových košov, v zime klzisko.
Na pasienku v Uhlárovej sa ujal futbal, kde každú nedeľu sa
odohrávali vášnivé zápasy. Bola to ozajstná „Horská liga“. Na
ihrisku - cez stred suché koryto jarku, povrch pažite s jamami a
hrbmi, bránky dva drevené koly. Hrávať tu chodili s veľkou vervou
a nasadením najmä mladší a starší muži. Do toho obdobia spadá Ladislav Milan vpravo hore na Mount Blanc 24. 7. 2001
aj prvý oficiálny zápas, verejné vystúpenie futbalového mužstva v stretnutí s reprezentantmi susednej obce. Pozbieralo sa nás pätnásť
„futbalistov“ a pešky zašli do Vikartoviec.
Tí mali lepšiu úroveň – upravený povrch ihriska, rozmery, komplexné bránky, tréningy. Po zahájení nás súper hneď začal tlačiť.
Kapitánom bol Jano Kondula, vtedy študent veteriny. Ja som hral pravého obrancu. Súper hneď od počiatku mal prevahu, drvil
nás, diváci sa začali vysmievať. V polčase sme prehrávali 4:1. Druhý polčas, zdravo napajedení, nabudení sme hrali o dušu. Mne
sa podarilo streliť gól a celý zápas skončil 5:2. Cestou domov sme sa uspokojili, zmierili s výsledkom. Bez štítu, ale s hrdosťou.
Pamätám sa ešte na stolnotenisový turnaj. Usporiadala ho TJ, pod patronátom MNV. Turnaj som vyhral, lebo som mal výhodu
možnosti trénovať v L. Hrádku, kde som študoval na strednej škole.
Bol Váš pôvod z dediny, kde boli deti zapájané do každodenných prác, niekedy aj výhodou?
Iste bol a to na celý život. Práca a povinnosti prispeli k získaniu dobrej fyzickej kondície a k nadobudnutiu manuálnej zručnosti,
ktorú som uplatnil v zamestnaní aj v súkromnom živote. Napríklad, konkrétne – ako technik vo výskumnom ústave som pri terénnych
prácach musel pracovať s ručným náradím (sekerka, lopata). Potom v horskej službe opäť veľa kopať, hrabať sa v snehu, pracovať
so psom, na čo som z domu už mal určitú zbehlosť.
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VÝZNAMNÉ JUBILEÁ
Marec

50 rokov
František Jurčík
Peter Nahalka
Monika Pokošová
Anton Dunajský
Marián Smolár
Mária Ferencová
Ján Sedlák
60 rokov
Jozef Ferenc
Erika Koreňová
65 rokov
Mária Ďuricová
Mária Dilongová
70 rokov
Štefan Konečný
Valéria Michalčeková
81 rokov
Helena Vernarecová
Jozefa Števulová
83 rokov
Mária Koreňová
84 rokov
Františka Kičáková
87 rokov
Anna Matejková

Apríl

50 rokov
Zlata Pušková
60 rokov
Milan Kupčov
Anna Koreňová
Ján Házy
65 rokov
Štefánia Bohunčáková
Anna Glejdurová
Anna Červenková
81 rokov
Mária Fendeková
82 rokov
Ján Ďurica
83 rokov
Štefan Mucha
85 rokov
Mária Milanová
89 rokov
Mária Kupčová

Srdečne blahoželáme!
V zozname jubilantov sú len jubilanti,
ktori so zverejnením súhlasili tak,
že neoznámili obci nesúhlas so
zverejnením jubilea.
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Ohlasovacia povinnosť
Plánujete realizovať altánok, skleník, oplotenie, prístrešok alebo prípojku k domu? Skôr
ako začnete, nezabudnite na povinnosť podať Ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu
v našej obci. Predídete možným komplikáciám a postihom. Tlačivo môžete získať priamo v
úrade alebo si ho stiahnuť z webovej stránky http://www.liptovskateplicka.sk/samosprava-1/
tlaciva/. Potrebovať budete aj jednoduchý technický popis uskutočnenia stavby, ďalej
doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku (ide napr. o výpis z listu
vlastníctva evidencie nehnuteľností – kópia originálu), 3x jednoduchý situačný náčrt podľa
pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku
a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich. Potrebné sú aj vyjadrenia
vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa nachádza v ich blízkosti. Za drobnú stavbu sa
považuje aj garáž, dreváreň, sklad a pod. do 25 metrov štvorcových, zajačinec, most, uloženie
zámkovej dlažby, fotovoltaické zariadenia a i. Drobnú stavbu možno začať a vykonať až po
doručení písomného oznámenia obecného úradu, že proti stavbe nemá námietky.
Ak plánujete robiť zmeny na budovách napr. výmenu dosiek na stodolách, rekonštrukciu
oplotenia, výmenu okien, krytiny, opravu a zmenu farby fasády, predĺženie strechy, zateplenie
domu, výstrešie aj túto skutočnosť musíte ohlásiť Ohlásením stavebných úprav. Potrebovať
budete aj doklad o vlastníctve alebo čestné vyhlásenie a súhlas všetkých spoluvlastníkov,
pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby.
S vašimi otázkami sa môžete obrátiť na pracovníka stavebného úradu tel.: 0907921266
stavebnyurad@liptovskateplicka.sk počas stránkových dní obecného úradu okrem utorka a
štvrtka.

Hrobové miesta a poplatky za odvoz odpadu

Ak vo vašej rodine došlo k úmrtiu a nebohý je pochovaný na miestnom cintoríne, vašou povinnosťou
je prísť do obecného úradu spísať Zmluvu o nájme hrobového miesta. Rovnako zmluvu musíte prísť
uzavrieť, ak chcete mať v cintoríne rezervované hrobové miesto. Ak zmluvu na hrobové miesto nemáte,
urobte tak čím skôr. Obci je potrebné nahlásiť a urobiť potrebné písomné úkony aj v prípade, že plánujete
zrušiť starý hrob, zlúčiť hroby a pod.
Chcete požiadať o odpustenie alebo zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu? Poplatok je možné
znížiť, ak žiadateľ preukáže, že sa viac ako 90 dní v danom období nezdržiaval v obci - napr. študenti
bývajúci v internáte, pracujúci na týždňovkách a pod.. Odpustiť poplatok je možné po preukázaní, že
osoba má prechodný pobyt na inom mieste. O týchto skutočnostiach je potrebné obci predložiť potvrdenie.
O odpustenie/zníženie poplatku je potrebné požiadať do konca kalendárneho roka. Celé znenie VZN
6/2016 s prílohami nájdete na http://www.liptovskateplicka.sk/samosprava-1/vzn-56/.

Divadelný súbor
Po úspešnom divadelnom predstavení v
Liptovskej Tepličke odohrali miestni ochotníci
veselohru Kamenný chodníček v dome
dôchodcov v Tatranskej Štrbe. Svoje herecké
kvality predviedli aj porote počas prehliadky
ochotníckeho divadla Divadelná Šuňava
4. marca, odkiaľ si odniesli Cenu starostu obce
Šuňava. Postupovej prehliadky sa za okres
Poprad zúčastnili dva súbory, súbor z Liptovskej
Tepličky získal od poroty druhé miesto.

NARODILI SA
Adam Bulava
Adam Zelinka
Kristián Ferenc
Karina Zubáková
Denis Pačaj
Matej Puška
René Zubaj
Oliver Pačaj

OPUSTILI NÁS

Michal Glejdura
Anna Maliková
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