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Investície obce v roku 2014
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo 16. decembra o rozpočte na rok 2014. Obec
bude hospodáriť so sumou viac ako 1 560 000 €. Poslanci odsúhlasili niekoľko
investičných aktivít, ktoré majú prispieť k rozvoju turizmu v obci.
V nasledujúcich riadkoch predkladáme prehľad najvýznamnejších investícií
a výdavkov obce v roku 2014:
YPLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
V programe Plánovanie, manažment a kontrola je rozhodnuté o zmene územného plánu obce. V zmene územného plánu (ÚP) bude zapracovaná nová chatová oblasť, bytovka, pamiatková zóna a zberný dvor. Na zmenu ÚP vyčlenili
poslanci 14 000 €. Na vysporiadanie pozemkov pod zberný dvor a bytovku
spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie pôjde 24 000 €. Umiestnenie
zberného dvora zatiaľ nie je jasné, plánovaná bytovka by mala stáť na Ul. Š.
Náhalku vedľa existujúcej bytovky.
Tepličania by sa v tomto roku mali dočkať informačných tabúľ – smerovníkov
v uliciach obce. Na označenie ulíc a významných miest v obci vyčlenili poslanci
10 000 €.
YPROPAGÁCIA A MARKETING
V programe Propagácia a marketing sú v rozpočte naplánované reklamné
predmety, nové uvítacie tabule pri vstupe do obce a prevádzka web stránky.
Spolu za 2 000 €.
Obec plánuje v budúcnosti vybudovať v areáli stodolištia Teplický dom
a dvor. Aby obec mohla na tieto účely žiadať financie z projektov, musí mať
vypracovanú projektovú dokumentáciu. Na jej vypracovanie vyčlenilo zastupiteľstvo 2 000 €.
YINTERNÉ SLUŽBY OBCE
V programe Prevádzka a údržba budov sa počíta s rekonštrukciou zasadačky
a ďalších kancelárií obecného úradu – v hodnote 8 500 €. Na hasičskej zbrojnici
by mali byť vymenené garážové dvere (6 000 €), v spoločenskom dome pribudnú stoličky (5 000 €). Na amfiteátri bude položená nová podlaha, ktorá spolu
s vybudovaním vstupnej brány odoberie z rozpočtu 1 000 €.
Zrekonštruovaný bude havarijný stav strechy na starej hasičskej zbrojnici.
Na prvú etapu prác je vyčlenených 20 000 €.
V rámci rozvoja obce odsúhlasili poslanci výstavbu budovy pri ihrisku
v Uhlárovej. V budove budú sklady a bufet, pribudne altánok a detské ihrisko
– spolu za 20 000 €.
V časti autodoprava vyčlenilo zastupiteľstvo 7 000 € na zakúpenie nového
osobného vozidla na lízing.
K významnej položke v budúcom roku patria prezidentské voľby (marec),
voľby do Európskeho parlamentu (máj) a komunálne voľby (december). Obec
budú stáť zhruba 6 000 €.
Obec má v pláne odkupovať pozemky pod komunikácie, zberný dvor, bytovky
a pod multifunkčnú budovu (telocvičňa a kultúrny dom) pri škole – to všetko
podľa predbežného odhadu za 12 000 €.
(Pokračovanie na 2. strane)

DRUŽSTVO MÁ NA KONTE
ĎALŠIE ZNAČKY KVALITY
Poľnohospodárske podielnické
družstvo Liptovská Teplička získalo ďalšie tri najvyššie značky
kvality SK GOLD. Udelené boli
produktom bio hovädzie mäso, bio
jahňacie mäso a konzumné zemiaky
stredne skoré. Slávnostné vyhlásenie ocenení sa konalo počas Medzinárodného veľtrhu gastronómie
Danubius Gastro 2014 v Bratislave
30. januára 2014.
Teplické družstvo má v súčasnosti už desať produktov so značkou
SK GOLD. V auguste minulého
roka boli za nadštandardné vlastnosti ocenené BIO produkty ovčí
syr, 100% ovčia bryndza, ovčí syr
údený, žinčica, maslo, nite a ovčí
syr solený.
Ocenenia kvality sa udeľujú od
roku 2004, aktuálne sú pridelené
667 produktom od 88 slovenských
výrobcov.
29. JANUÁR 1945 – VÝZNAMNÝ
DEŇ V DEJINÁCH OBCE
Dňa 29. januára uplynulo 69
rokov od oslobodenia Liptovskej
Tepličky. Udalosti druhej svetovej
vojny, oslobodenie a obete vojny si
verejnosť pripomenula v nedeľu
26. januára.
Po 2. svätej omši bol k pamätníku padlým pred budovou pošty
slávnostne položený veniec. Pietny
akt sprevádzali spevom členky FSk
Tepličan. Prítomným sa prihovorili
predseda miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Štefan Koreň, starosta
obce Slavomír Kopáč a duchovný
otec farnosti Pavol Kadučák, ktorý predniesol modlitbu za obete
vojny.
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ZÁPIS DO ŠKOLY
Predškoláci absolvovali 5. februára zápis do školy. 18 detí splnilo
podmienky pre nástup do 1. ročníka základnej školy. V septembri
sa k týmto prvákom pridajú žiaci
aktuálneho 0. ročníka.
O deň neskôr, 6. februára, prebehol zápis do prípravného 0. ročníka. Zapísaných bolo 16 detí. Nultý
ročník pripravuje deti zo slabšieho
sociálneho prostredia na zvládnutie
bežného výchovno-vzdelávacieho
procesu v prvom ročníku
POČET TEPLIČANOV
MIERNE VZRÁSTOL
K poslednému decembru 2013
eviduje matrika 2 383 obyvateľov
Liptovskej Tepličky. Počet obyvateľov mierne narastá. V januári roku
2011 mala obec 2 346 obyvateľov,
o rok neskôr 2 366.
V roku 2013 sa narodilo 33 detí,
opustilo nás 20 obyvateľov. Manželstvo uzavrelo 10 párov.
ZBER ODPADU
sklo
25. 2., 25. 3.
komunálny
odpad
26. 2., 12. 3., 26. 3.
plasty
4. 3., 1. 4.
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YSLUŽBY OBČANOM
V programe Služby občanom je na prevoz pozostatkov Mons. Š. Náhalku
vyčlenených 5 000 €. Práce v cintoríne ako výstavba kríža, chodníkov a lavičiek
budú stáť 10 000 €.
V roku 2014 bude pokračovať vydávanie obecných novín, čo v rozpočte
predstavuje sumu 1 500 €.
YBEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
Program Bezpečnosť, právo a poriadok zahŕňa sumu 6 100 € na servis, údržbu, pohonné hmoty a poistenie požiarnej techniky vrátane poistenia hasičských áut.
YODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
V programe Odpadové hospodárstvo zaplatí obec 47 500 € za zvoz a odvoz
odpadu.
YPOZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
Výraznú čiastku obecného rozpočtu predstavujú práce v programe Pozemné
komunikácie. Poslanci odsúhlasili 30 000 € na nový asfaltový koberec na Ul.
Záhrady, na rekonštrukciu cesty na Kufajke 10 000 €, na cestu v IBV Bóry taktiež
10 000 €. Na nový chodník, ktorý spojí ulice Š. Náhalku a Kobyliarky a na novú
autobusovú zastávku v tejto časti obce je vyčlenená suma 10 000 €. Chodník
pribudne aj na Teplickej ulici – od Kufajky po bývalú pekáreň – za 15 000 €.
Letná a zimná údržba ciest uberie z rozpočtu ďalších 10 000 €.
Asfaltová úprava ciest na uliciach Bóry a Pod úbočou v budúcom roku zrealizovaná nebude. Počas zastupiteľstva sa poslankyňa Elena Veštúrová snažila
presadiť úpravu ciest v tejto časti obce, ale podporu u zastupiteľstva nenašla.
Dôvodom, prečo dalo zastupiteľstvo úprave týchto ciest zatiaľ červenú, je chýbajúca kanalizácia. Zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že by šlo o neefektívne
vynaloženie prostriedkov, pretože cesta by sa pri kanalizácii znovu zničila. Do
ciest sa bude investovať tam, kde sú vybudované všetky siete. Bóry a Pod úbočou
čakajú len provizórne úpravy ciest.
V roku 2014 sa počíta s dokončením revitalizácie pred kostolom a v okolí spoločenského domu. Úprava okolia pamätníka, vybudovanie cesty medzi dolnou
školou a spol. domom a osvetlenie predstavujú v rozpočte čiastku 5 000 €.
YKULTÚRA, ŠPORT
V programe Kultúra je 20 000 € určených na folklórne slávnosti. Na oslavu
výročia obce, na ostatné podujatia a na náklady spojené s kultúrou a chodom
knižnice je vyčlenených 10 500 €.
Program Šport zahŕňa 1 700 € na Malý štrbský maratón a na dopravu na
futbalový Turnaj Tepličiek.
YPROSTREDIE PRE ŽIVOT
V programe Prostredie pre život sa počíta s rekonštrukčnými prácami a výstavbou nových objektov. Na reguláciu potoka na uliciach Potočná a Na jarku
pôjde 5 000 €. Na oplotenie a zastrešenie zberného miesta odpadu pri Kufajke
5000 €. Pri budove dolnej Jednoty bude znovu vybudované detské ihrisko, na
ktoré je vyčlenených 10 000 €. Nového ihriska sa dočká aj materská škola, obec
na neho vyčlenila prostriedky v časti vzdelávanie. Obec investuje aj do zelene,
vzniku nových zelených plôch a do kosenia – spolu 6 000 €.
V roku 2014 chce obec výraznejšie rozvíjať dve oddychové zóny, ktoré majú
prispieť k rozvoju turizmu. Na Starom diele má byť vybudovaná vyhliadková
veža predbežne za 2 500 €. Druhou novinkou je vybudovanie krížovej cesty.
Zastavenia krížovej cesty by mali viesť od cintorína na vŕšok Turnička. Na výstavbu krížovej cesty vyčlenili poslanci v rozpočte 15 000 €.
Rozpočet je v priebehu roka možné upravovať podľa aktuálnych potrieb
obce.

Príjmy obce: 1 564 360 € Yvýdavky obce: 1 559 270 €
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Vianočné podujatia zaujali
Vianočné sviatky sprevádzali v našej obci viaceré kultúrne podujatia.
• Po polnočnej sv. omši 25. decembra 2013 nechýbalo už tradičné
Popolnočné vítanie Krista pred
starou hasičskou zbrojnicou. Pastieri ohlasovali narodenie Spasiteľa
spevom, pukaním bičmi a trúbením
na pastierskych trúbach. Vítanie
pripravili členovia OZ Priatelia
folklóru a Folklórny súbor Tepličan.
Obyvateľom zavinšoval starosta obce
Slavomír Kopáč prostredníctvom
rozhlasu.
• 25. decembra sa v Jasličkovej
pobožnosti (foto 1) v spoločenskom
dome predstavili žiaci deviateho
ročníka so spracovaním vianočného
posolstva.
• Na Štefana (26. decembra) zaplnili námestie pred zdravotným
strediskom diváci Živého betlehemu (2). Scenár podujatia pripravilo
spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi (PceP). V programe účinkovali
detský chrámový zbor, členovia PCeP
a folklórna skupina Tepličan. Diváci
sa mohli občerstviť čajom, dospelí aj
čajom s rumom.
• V sobotu 28. decembra pripravil
ŠK Horec stolnotenisový turnaj v šatniach v Uhlárovej. Zasúťažiť si prišlo
20 mužov a 4 chlapci. Prvé miesto si
vybojoval Štefan Horanský z Bratislavy, druhé miesto patrilo domácemu
súťažiacemu Stanislavovi Ovsiakovi

a tretie Ľuboslavovi Marunovi z Bratislavy. V chlapčenskej kategórii
si trofej odniesol Tepličan Kristián
Štrbka.
• Nedeľa 29. decembra bola plná
kultúry. Otvorená bola fotografická
výstava (3) Jozefa Ďuricu Môj vý/let
z Tepličky do sveta a späť. V školskej
jedálni vystavoval fotografie z našej
obce a krajín, ktoré navštívil. V spoločenskom dome vystúpili v divadelnom predstavení (4) birmovanci.
Predstavenie bolo venované životu
súčasnej mládeže, duchovným hodnotám a viere.
• Nedeľné popoludnie 5. januára
vyplnil koncert v Kostole sv. Jána
Krstiteľa (5 - 8). V programe účinkovali oba chrámové zbory, ľudová
hudba a žiaci základných umeleckých škôl. Obecenstvu sa prihovoril starosta obce, ktorý poďakoval
všetkým organizáciám za aktivity
počas roka 2013.

3

2

1

7

6
4

5
strana 3

Obecné noviny Liptovská Teplička

číslo 1/2014

Starovešťan

NARODENÍ V ROKU 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Oliver Kikta
Beáta Pačajová
Alexandra Kokyová
Andrea Bohunčáková
Simona Fendeková
Rebeka Čonková
Imrich Čonka
Kevin Gajdoš
Alžbeta Kupčová
Alex Glejdura
Benjamín Ferenc
Jozef Nahalka
Viktória Medzihradská
Diana Zubajová
Patrik Čonka
Šimon Ovsiak
Dalibor Čonka
Rastislav Puška
Miroslav Ferenc
Viktória Maliková
Adam Janík
Viktória Pušková
Radoslav Ferenc
Lea Pitoňáková
Ivana Pitoňáková
Filip Lacko
Viktória Pušková
Timea Biacovská
Adriana Ovsiaková
Lenka Pušková
Andrej Fendek
Jozef Zubák
Daniela Zubáková

V ROKU 2013
NÁS NAVŽDY OPUSTILI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

strana 4

Anna Bulavová
Ján Gajdoš
Štefan Glejdura
Alena Bulavová
Božena Veštúrová
Pavlína Pušková
Štefan Kováč
Rudolf Ferenc
Peter Glejdura
Ján Štuber
Mária Házyová
Michal Koreň
Jozef Baldovský
Milan Gnojčák
Martin Kostolník
Jozef Ovsiak
Anna Dilongová
Peter Dunajský
Štefan Bulavčák
Anna Miždošová

Investičná činnosť obce v r. 2013
X Chodník v cintoríne
X Náučný chodník obcou (informačné tabule na zaujímavých miestach
v obci)
X Osadenie kríža a tabule na pamiatku
partizánskych bojov v Uhlárovej
X Oddychová zóna Prameň Škverkovec
X Úprava kanála pri reštaurácii Turnička
X Kamerový systém v obci
X IBV Bóry – inžinierske siete, voda,
elektrika, dažďová kanalizácia
X Miestna komunikácia – Ul. Š. Náhalku
X Úprava rigolov – Ul. Koliesko
X Cesta a chodník k materskej škole

X Úprava okolia kríža na mieste prvého kostola
X Úprava okolia ihriska v Uhlárovej
X Zriadenie klubu dôchodcov (Klub
Tepličanov) a vybavenie interiéru
hasičskej zbrojnice na účely klubu
dôchodcov
X Interiérové úpravy v budove novej
hasičskej zbrojnice
X Rekonštrukcia sály spoločenského
domu a kuchyne
X Vysporiadanie pozemkov pod
miestne komunikácie
X Revitalizácia centrálnej časti obce
X Revitalizácia pred kostolom
X Projekt Podpora cestovného ruchu
X Vybudovanie vodovodu na Kufajke
95-ROČNÁ
JUBILANTKA
20. decembra navštívil
starosta obce najstaršiu
občianku Máriu Smolárovú a poblahoželal jej k 95.
narodeninám. Jubilantka
priviedla na svet 10 detí,
teší sa zo 44 vnúčat, 88
pravnúčat a 6 prapravnúčat.

Zastupiteľstvo rozdelilo dotácie
Osem teplických organizácií sa uchádzalo o dotácie z obecného rozpočtu
na rok 2014. Obecné zastupiteľstvo prerozdelilo dotácie vo výške 14 100 € na
zasadnutí 29. januára 2014.
organizácia

účel

Krojové vybavenie, ﬁnancovanie hudobného
doprovodu, rekvizity, cestovné, údržba krojov a
krojovne
Financovanie súťaží a materiálneho zabezpečeDHZ Liptovská
nia, organizácia súťaže, návšteva družobnej obce
Teplička
Dolní Čermná
Podpora divadelníctva, kultúrne podujatia MateMO Matice
rinská moja reč, Deň sv. Cyrila a Metoda a iné,
slovenskej
zájazd pre členov a obyvateľov obce na EĽRO
Športové súťaže- turnaje, pohybové aktivity, túry
ŠK Horec
pre širokú verejnosť, lyžiarske preteky žiakov,
splavy slov. riek
TJ Tatran Liptovská Súťažný a tréningový proces 3 futbalových
Teplička
mužstiev
MS Slovenského
Cestujeme za kultúrou
Červeného kríža
SZ zdravotne postihnutých
Návšteva múzea a termálneho kúpaliska
L. Teplička
SKI Park, s. r. o. Údržba lyžiarskych tratí v okolí obce
SPOLU
Priatelia folklóru

celkové
náklady

požadované
od obce

schválené

3 700

3 300

2 900

2 300

2 000

1 800

1 100

900

800

1 500

1 300

900

16 100

11 500

7 700

500

300

300

600

300

300

500
26 300

300
19 900

300
15 000
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Preventívne protipožiarne kontroly čakajú
domácnosti aj firmy
Obec v spolupráci s miestnym dobrovoľným hasičským zborom (DHZ)
vykoná v roku 2014 preventívne protipožiarne kontroly. Postupovať bude
podľa zákona o ochrane pred požiarmi
a podľa požiarneho poriadku obce.
Preventívna protipožiarna kontrola
bude vykonaná u právnických a fyzických osôb. Firmy a domácnosti navštívia zaškolení členovia DHZ. Termín
kontroly bude vopred oznámený.
Povinnosť vykonávať preventívne
protipožiarne kontroly vyplýva obci
zo zákona. Občania a podnikatelia
majú teda zákonnú povinnosť umožniť

obci kontrolu. Vedenie DHZ preto verejnosť žiada o spoluprácu a upozorňuje, že ide o službu obce občanom,
ktorá má predchádzať vzniku nebezpečenstva. Pri zistení nedostatku kontrolóri majiteľa upozornia a umožnia
mu nedostatok odstrániť. Ak nepôjde
o závažný nedostatok (ohrozujúci život alebo zdravie) a tento nedostatok
bude možné odstrániť ihneď, nebude
sa nedostatok uvádzať ako zistený.
V prípade závažného nedostatku
bude subjektu určený termín na jeho
odstránenie. Zároveň bude vyhotovená zápisnica. V stanovenom termíne

bude vykonaná opakovaná kontrola.
Odstránením nedostatku si subjekt
splní zákonnú povinnosť a neporuší
tak zákon. Neodstránený nedostatok
bude obec riešiť podľa platného zákona
a priestupok postúpi Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Poprade. Informácie o preventívnych protipožiarnych kontrolách budú
oznámené prostredníctvom obecného
rozhlasu, v obecných novinách, zverejnením zoznamu o termíne vykonania
kontroly na internetovej stránke obce,
prípadne písomnou formou alebo telefonicky.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť
pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného
spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní
komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. m) zákona číslo
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona číslo 347/2004
Z. z. ustanovuje:
§ 20 Lehoty čistenia a kontroly komína
(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť
zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v
týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým výkonom
do 50 kW, raz za
1. 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo
spotrebiče na kvapalné palivá,
2. 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a
ak ide o komín bez vložky,
3. 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá
a ak ide o komín s vložkou,
b) ak sa na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným
výkonom nad 50 kW, raz za
1. 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo
spotrebiče na kvapalné palivá,
2. 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.
(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí
sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na
kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke
od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku
2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky
kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať
jeho kontrola a čistenie.
(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať
najmenej raz za dva roky.
(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu
sa musia vyberať pri každom čistení komína.

(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo
taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku
2.
(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo
do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.
Potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo
o vykonaní preskúšaní komína
§ 23
(1) O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje
ten, kto čistenie a kontrolu vykonal, potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly
komína alebo dymovodu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11, alebo urobí
zápis do denníka čistenia a kontroly komína alebo dymovodu s dátumom
vykonania kontroly a čistenia komína alebo dymovodu spolu s menom a
priezviskom osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala.
(2) Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu,
ktoré nemožno odstrániť bezprostredne pri čistení a kontrole komína alebo
dymovodu, sa uvedú v potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly komína
alebo dymovodu.
(3) Ak sa pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu alebo pri preskúšaní komína zistia nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarnu
bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí, musí ten, kto čistenie a
kontrolu komína alebo dymovodu alebo preskúšanie komína vykonal, túto
skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť obci alebo miestne príslušnému
orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor; taký komín alebo dymovod
sa až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.
(4) O vykonaní preskúšania komína sa vydáva potvrdenie o vykonaní
preskúšania komína, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12. vyhlášky.
(5) Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu
alebo potvrdenie o vykonaní preskúšania komína sa vydáva na účely kontroly
a predkladá sa na požiadanie obci alebo orgánu vykonávajúcemu štátny
požiarny dozor. (napr. pri poistnej udalosti).
Preventivár obce odporúča občanom pripraviť si potvrdenie o stave a čistení komínových telies vydané kominárom alebo vlastný denník o čistení a stave komínových
telies (zošit). Komíny môžu byť čistené aj svojpomocne, je
o tom potrebné viesť záznam v denníku.
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Starovešťan

VÝZNAMNÉ JUBILEÁ
YDECEMBER 2013 Y
• 60 rokov
• 75 rokov
• 80 rokov
• 81 rokov
• 85 rokov
• 95 rokov

František Koreň
Štefan Fendek
Františka Vernarecová
Mária Dunajská
Juliana Smolárová
Mária Smolárová

YJANUÁR 2014 Y
• 60 rokov Ján Kičák
Elena Veštúrová
Anna Fendeková
• 65 rokov Ján Černohorský
Ján Čonka
Jozefína Fendeková
• 70 rokov Františka Kondulová
Veronika Jurčíková
• 75 rokov Jozef Štuber
Mária Kostolníková
Bernardína Milanová
• 80 rokov Mária Ovsiaková
Anna Števulová
• 81 rokov Mária Olejárová
• 84 rokov Mária Gigacová
• 85 rokov Mária Mezovská
• 87 rokov Anna Lásková
• 89 rokov Margita Zubajová
• 91 rokov Michal Glejdura
• 94 rokov Anna Muchová
• 50. výročie sobáša
Štefan Fendek
a Anna r. Ovsiaková
YFEBRUÁR 2014 Y
• 50 rokov Ján Smolár
• 60 rokov Mária Černohorská
Valéria Ovsiaková
• 65 rokov Štefan Vernarec
Milan Paračka
• 75 rokov Štefan Fendek
Mária Marušinová
• 80 rokov Mária Maliková
• 82 rokov Marta Knappová
• 85 rokov Mária Paračková
Juliana Bohunčáková
Mária Glejdurová
• 91 rokov Anna Maliková
• 95 rokov Mária Mareková
• 25. výročie sobáša
Stanislav Ovsiak
a Eva r. Pápayová
Jaroslav Mezovský
a Anna r. Glejdurová
Milan Gaži
a Libuša r. Ščuková
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Ocenennie pre bývalého vojaka
V Liptovskej Tepličke žije už
len jeden priamy účastník bojov
2. svetovej vojny. Bývalý vojak
Štefan Fendek sa v júli dožil 90
rokov. Pri príležitosti životného
jubilea mu bolo udelené ocenenie Milana Rastislava Štefánika
3. triedy. Váženému jubilantovi
odovzdali ocenenie zástupca
Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Poprad Ján Pavlovčin a starosta Slavomír Kopáč
na obecnom zastupiteľstve 16.
decembra 2013.

Hasiči majú nového veliteľa
Dobrovoľný hasičský zbor v Liptovskej Tepličke má nového veliteľa. Rozhodli
o tom členovia DHZ na výročnej členskej schôdzi 5. januára. Veliteľom hasičov
bude v nasledujúcich dvoch rokoch Peter Géci. Na pozícii nahradil Jozefa Marušina, ktorý bol z veliteľskej funkcie odvolaný po dvoch rokoch činnosti.
Milí spoluobčania,
prihováram sa vám z postu veliteľa DHZ, na ktorý som bol
prednedávnom zvolený. Medzi moje hlavné priority patrí
výcvik členov DHZ. Naše rady sa omladili, čomu som veľmi
rád, pretože budúcnosť závisí od toho, ako dokážeme mladých ľudí motivovať k hasičskému povolaniu. Touto cestou
chcem vyzvať aj vás, mládež, ktorí máte záujem vstúpiť
medzi nás hasičov, aby ste neváhali a prišli. Chcem spolupracovať so základnou školou a centrom voľného času
a naďalej podporovať aktivity mladých hasičov, ktorí sa
zapájajú do diania v našej DHZ. Týmto ďakujem aj vedúcej
KMP Veronike Praškovej za jej aktívnu činnosť a obetavú
prácu pri vedení tohto krúžku.
Ďalej mám v pláne podporovať hasičský šport, ktorý je taktiež určitým druhom
výcviku mladých hasičov. Keďže aj ja sám sa týchto súťaží zúčastňujem a osobne sa
do nich zapájam, viem aký prínos majú pre našich hasičov a hasičky pri zdolávaní
požiarov. Chcem sa im preto poďakovať za ich vzornú reprezentáciu našej DHZ na
všetkých hasičských súťažiach. Ženské družstvo aj minulú sezónu dokázalo, že patrí
medzi tri najlepšie družstvá v Podtatranskej hasičskej lige, čo je výsledkom ich tvrdej
práce na tréningoch a skvelej pripravenosti. Taktiež nesmiem zabudnúť aj na mužov,
ktorí dokázali obstáť v ťažkej konkurencii a na hasičskej súťaži v Liptovskom Mikuláši
sa umiestnili na krásnom treťom mieste.
Mojím ďalším cieľom je zorganizovať taktické cvičenia a previerky pripravenosti
hasičov, nakoľko sa už dlhší čas nevykonávali. Som presvedčený, že aj vďaka týmto
cvičeniam sa akcieschopnosť DHZ zvýši. Musím podotknúť, že naša obec patrí medzi
najlepšie v okrese v zdolávaní požiarov, za čo ďakujem všetkým členom DHZ a tiež vám
spoluobčania, ktorí sa do nich aktívne zapájate. Chcem vás poprosiť, aby ste aj naďalej
tak aktívne pomáhali nám dobrovoľným hasičom.
Budem veľmi rád, ak máte nejaké námety, ktoré by prispeli k ešte lepšiemu fungovaniu
DHZ, aby ste neváhali a poslali nám ich na e-mailovú adresu veliteldhzlt@gmail.com
respektíve s nimi oslovili ktoréhokoľvek člena DHZ.
Na záver chcem dať prísľub všetkým členom DHZ a vám, milí spoluobčania, že svoju
funkciu sa budem snažiť vykonávať zodpovedne a držať sa hasičského motta ,,Bohu na
slávu, blížnemu na pomoc."
Veliteľ DHZ v Liptovskej Tepličke
Peter Géci

