VOĽBY DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
90. výročie založenia zboru si v nedeľu 11. mája pripomenul teplický Dobrovoľný hasičský zbor. Jubileum prišli osláviť aj hasičské zbory z okolia, z českej
družobnej obce a mnoho domácich.

Oslavy začali v nedeľu dopoludnia sv. omšou v kostole za účasti dobrovoľných
zborov Hornádskej doliny a českej družobnej obce Dolní Čermná. Po slávnostnom obede pokračoval program v areáli pod amfiteátrom. Hasičské družstvá súťažili
v hasičskom útoku do kopca. Teplické družstvo mužov vybojovalo prvé miesto.
Profesionálni hasiči z Mengusoviec a Popradu predviedli divákom ukážku zásahu
pri dopravnej nehode. Predviedli profesionálne hasenie horiaceho automobilu
a vyslobodzovanie zakliesnených pasažierov z auta. Do programu prispel aj DHZ Spišské Bystré, ktorý zapožičal historickú hasičskú striekačku. Jej použitie v útoku previedol DHZ z Hranovnice. Slávnosť vyvrcholila odovzdávaním ocenení, povýšení, ďakovných a pozdravných listov od DHZ Liptovská Teplička a od Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Poprad. Súčasťou podujatia bola výstava a súťaž výtvarných
diel žiakov základnej školy inšpirovaných prácou hasičov.
Starosta Slavomír Kopáč ďakuje hasičom za ich dobrovoľnú činnosť a spoluprácu
s obcou.

Silný dážď s ľadovcom prekvapil občanov vo štvrtok 24. apríla. Prudký lejak,
ktorý sa spustil podvečer, bral so sebou zeminu a kamene z polí a cesty na Dedinskom. Následky odstraňovali hasiči a dobrovoľníci do neskorých večerných hodín.
Silný lejak spôsobil, že zemina z polí
Kronika obce spomína podobnú udaa cesty z Dedinského zaliala kanál pri ces- losť 24. júna v roku 2000. Aj vtedy voda
te, blato a voda sa valili po asfaltovej ceste zmietla nánosy blata a zeminy z Dedinskéaž do okolitých dvorov a záhrad. Následky ho na okolité cesty a dvory. Takéto následdažďa okamžite odstraňovali členovia ky prudkého dažďa spôsobuje najmä neDHZ a obyvatelia obce. Pri odstraňovaní dostatok priepustov na poľnej ceste, navázeme a blata pomáhala ťažká technika. žanie sutín aj malý priemer rúr pod mosZ ciest odviezli nánosy blata a kamenia tíkmi do dvorov vytopených obyvateľov.
štyri nákladné autá. Veľká vďaka patrí Hasiči a obec kanál pravidelne čistia.
všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali
pri odstraňovaní škôd.

Voľby do Európskeho parlamentu Tepličanov nezaujali.
K volebným urnám prišlo len
necelých 7 % oprávnených voličov.
V oboch
okrskoch
prišlo
v sobotu 24. mája voliť 125 občanov. Odovzdaných bolo len
118 platných hlasov. Volebná
účasť tak dosiahla 6,8 %. Celoslovenská účasť v eurovoľbách
bola necelých 13 %.
Najviac hlasov Tepličania odovzdali kandidátom KDH – 42 %
hlasov. Nasledoval SMER s
19 %, ĽSNS získala 8 %, strana
TIP 7 %, SaS 6 %; NOVA, OĽaNO, KSS a SNS dostali po 3 %
hlasov. Kandidáti ostatných strán
získali po jednom alebo žiadnom
hlase.

POĽOVNÍCI VYČISTILI
LESY
Členovia Poľovníckeho združenia Čierny Váh sa pustili do
jarného upratovania v okolitých
lesoch. Vyzbierali vyše 50 vriec
odpadu. Združenie apeluje na ľudí, aby sa v lesoch správali rozumne a ekologicky.

TURNAJ V GUĽKÁCH
Športový klub Horec usporiadal
14. apríla prvý ročník turnaja v
hre s hlinenými guľkami. Najlepším hráčom sa stal Peter Nahalka st., druhý skončil Ján Koreň a
tretí Marián Glejdura. Podujatie
sa uskutočnilo na multifunkčnom
ihrisku v Uhlárovej.

ZBER OBNOSENÉHO
OBLEČENIA
Tepličania v mesiaci máj vyzbierali tristo vriec (2000 kg) šatstva pre nadáciu Pomocný anjel.
Nepotrebné, obnosené šatstvo a
textílie poputujú na pomoc ľuďom
v núdzi. Zber šatstva je zároveň
spôsobom, ako byť šetrný
k životnému prostrediu. Zbierku
plánuje obec zopakovať počas
leta.

Telesné pozostatky významného rodáka Mons. Štefana Náhalku už spočívajú

v teplickom cintoríne.

SÚŤAŽ ZÁHRADKÁROV
Aj v tomto roku prebieha súťaž
o najkrajšie záhrady, priedomia,
balkóny a úpravy okolia domov.
Novinkou je možnosť zasielať fotografie záhrad od mája do septembra
na
adresu
kultura@liptovskateplicka.sk, fotografie je možné priniesť aj osobne
do kancelárie kultúry OcÚ alebo
vhodiť do schránky OcÚ. K fotografii je potrebné uviesť kontaktné údaje. V jeseni komisia rozhodne o víťazoch v jednotlivých
kategóriách a najkrajšie záhrady,
balkóny a priedomia odmení
knižnými cenami.

MATÚŠ - MLADÉ TALENTY
ŠKÔL
Talentovaní školáci súťažili
6. mája vo Vikartovciach na súťaži Mladé talenty škôl, ktorú organizuje Školský úrad Veľký
Slavkov. Súťažilo sa v speve,
tanci, v hre na hudobnom nástroji
a v gymnastike – jednotlivci aj
skupiny. Teplickí žiaci zabodovali, máme najlepších tanečníkov
a speváčky. V speve Liptovskú
Tepličku reprezentovalo duo
Katka Misálová a Janka Koreňová a v kategórii tanec DFS Turnička. Speváčky aj tanečníci si
zo súťaže odniesli prvé miesta.

Mons. Štefan Náhalka zomrel 6. marca 1975 v Ríme, kde bol pochovaný na cintoríne
Flaminio v hrobke Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Po 39 rokoch boli jeho telesné pozostatky prevezené do rodnej obce. Stalo sa tak na podnet iného rodáka – kňaza
Stanislava Misála. Jeho návrh na prevoz pozostatkov prijala obec s nadšením a pripojili sa
aj zástupcovia cirkvi. Po niekoľkomesačných prípravách boli telesné ostatky tohto významného spisovateľa, dejateľa, teológa a filozofa prevezené 20. júna do Liptovskej Tepličky. Symbolicky rodáka privítal sprievod pri tzv. americkom kríži, na mieste, kde sa kedysi lúčili a zvítavali rodáci i hostia, ktorí sa vydali do cudziny.
Pôvodnú cínovú truhlu v drevenom obložení tlačili na vozíku poľovníci a hasiči. Po
príchode nasledovala sv. omša slúžená Stanislavom Misálom, po ktorej ostal kostol otvorený pre súkromné modlitby veriacich. Slávnostnú pohrebnú omšu v sobotu dopoludnia
celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Okrem príbuzných zosnulého, kňazov,
predstaviteľov obce a organizácií sa pohrebu zúčastnila aj široká verejnosť, regrúti
a dievčatá v krojoch. Mons. Štefan Náhalka bol pochovaný v novej časti cintorína.
Starosta obce Slavomír Kopáč ďakuje kňazom Pavlovi Kadučákovi a Stanislavovi
Misálovi, hasičom, poľovníkom, miništrantom, regrútom a dievčatám v partách, speváckemu zboru, zamestnancom obce a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a dôstojnom
priebehu rozlúčky.
Obec rokuje s rodinou o možnosti získania rodného domu Náhalku do obecného
vlastníctva, kde by po rekonštrukcii vznikla pamätná izba.

Po roku sa verejnosti opäť predstavili teplickí divadelníci. So známou
veselohrou Ženský zákon zožali veľký
úspech.
Pred rokom v máji 2013 ožilo v obci
po takmer pätnástich rokoch ochotnícke
divadlo. Vtedy sa divadelníci predstavili
obecenstvu s hrou Trampoty s láskou. Po
roku sa o slovo prihlásili znova. Spracovali známu veselohru J. G. Tajovského

Ženský zákon. V premiére sa predstavili
v nedeľu popoludní 25. mája v plnej sále
spoločenského domu. Reprízu odohrali
7. júna. Predstavenie nacvičili ochotníci
s podporou miestneho odboru Matice slovenskej. V hre účinkovali: Jana Smolárová, Mária Fendeková, Oľga Janíková,
Štefan Koreň, Tomáš Mezovský, Alexandra Paračková a Ondrej Marušin. Pri nacvičovaní veselohry pomáhali Renáta
Mezovská a Elena Veštúrová. Ďalšiu veselohru plánujú divadelníci nacvičiť už na
jeseň tohto roka a radi by sa zúčastnili aj
prehliadky amatérskeho divadla Divadelná Šuňava. Starosta Slavomír Kopáč ďakuje divadelníkom a miestnemu odboru
Matice slovenskej za prinavrátenie divadla a divadelnej kultúry do obce.

Školský klub detí od septembra 2014
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí
9. apríla schválilo zriadenie Školského
klubu detí (ŠKD). Klub bude fungovať
ako organizačná zložka základnej školy
od 1. septembra 2014. Predmetom činnosti ŠKD je zabezpečenie výchovy, oddychu
a prípravy na vyučovanie pre žiakov mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Financovanie činnosti bude zabezpečené formou dotácií od zriaďovateľa (obce) a z príspevkov od zákonných zástupcov žiakov. Poslanci schválili výšku príspevku 5 € za dieťa na kalendárny mesiac.
Sumu bude rodič uhrádzať do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Podľa
počtu prihlášok bude klub v budúcom
školskom roku navštevovať 20 detí prvého stupňa ZŠ. Prevádzková doba bude od
11:15 hod. do 15:15 hod.
Fotografický register psov
Dlhodobý problém s voľne pobehujúcimi psami podnietil obecné zastupiteľstvo k doplneniu VZN o podmienkach držania a chovu psov v našej obci. Nariade-

nie zavádza okrem písomnej evidencie
psov aj ich fotografický register. Zaevidovanie psa do tohto registra je dobrovoľné. V obci sa uskutočnilo v mesiacoch
máj a jún. Register má pomôcť pri hľadaní zatúlaných alebo odcudzených psov
a tiež pri pátraní po nezodpovedných majiteľoch, ktorí majú povinnosť uhradiť
náklady spojené s odchytom voľne pobehujúcich psov. Pri pátraní po nezodpovedných majiteľoch môže pomôcť aj verejnosť. Psa bez majiteľa je potrebné odfotiť, uviesť miesto a čas fotenia
a fotografiu s týmito údajmi zaslať mailom na obec@liptovskateplicka.sk alebo
doručiť do obecného úradu pracovníkovi
Jánovi Koreňovi, ktorý dohliada na dodržiavanie tohto nariadenia.
Druhá kosba do 31. júla
Zastupiteľstvo schválilo zmenu VZN
o ochrane
poľnohospodárskej
a nepoľnohospodárskej pôdy na území
obce. Doplnený bol dátum druhej kosby.
Prvá kosba musí byť zrealizovaná do 20.
júna, druhá do 31. júla príslušného roka.

Úprava rozpočtu obce
Poslanci na obecnom zastupiteľstve
11. júna schválili druhú úpravu rozpočtu
obce. Úpravou bol navýšený rozpočet
o dotácie na folklórne slávnosti od Ministerstva kultúry SR vo výške 2000 € a od
nadácie Pontis o 3000 €. Navýšili sa prostriedky na vybudovanie Parku Mikroregiónu o 1 800 €. Obec získala dotáciu aj
od splnomocnenca vlády pre rómske komunity na panelovú cestu v časti Kufajka
v hodnote 9000 €. K najväčšej zmene vo
výdavkoch došlo po zistení, že finančné
prostriedky určené na novú vrstvu asfaltu
na Ul. Záhrady nebudú postačovať, preto
sa táto investícia zatiaľ nebude realizovať
a presunie sa na ďalšie obdobie.
Prvú úpravu rozpočtu prijali poslanci
na zastupiteľstve 9. apríla. Opatrenie prinieslo odklad plánovanej výstavby vyhliadkovej veže na Starom diele
a zníženie prostriedkov na detské ihrisko
nad trhoviskom. Prostriedky poputujú na
uhradenie nákladov miezd štyroch pra-

covníkov, ktorí budú pre obec pracovať
na dobu určitú do augusta 2014. Pracovať
budú na rekonštrukciách v obci. Úrad
práce prepláca 80 % nákladov miezd a
20 % hradí obec.

Obecné zastupiteľstvo sa 30. júna
zaoberalo čerpaním rozpočtu obce za minulý rok, pričom celoročné hospodárenie
bolo schválené bez výhrad. Zastupiteľstvo
schválilo tiež prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2013.

Prebytok rozpočtového hospodárenia
(rok 2013): 41 374,83 €
Prevod prebytku: 10 % do rezervného fondu – 4 138 €
Na účet fondu rozvojových programov – 37 236,83 € Pre budúce volebné
obdobie schválili poslanci v súlade so zá-

Zo zasadnutia:
Poslanci sa zaoberali návrhom na
pomenovanie časti IBV Bóry ako Ulica
Martina Martinčeka. Tento návrh bol zamietnutý.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Operačného programu Životné prostredie na dobudovanie kanalizácie v obci
a spolufinancovanie tohto zámeru od obce
v prípade získania dotácie.
Predmetom rokovania zastupiteľstva
bolo aj dobudovanie verejného osvetlenia
v obci, poslanci riešili možnosti financovania s úverom i bez neho. Starostu obce
poverili zabezpečením projektu, ktorý následne prejde dvoma energetickými auditmi. V prípade potvrdenia dostačujúcej

Zvýšili plat starostovi obce
Poslanci schválili zvýšenie platu starostovi obce o 15 % oproti minulému roku, čo celkovo predstavuje tridsaťpercentné navýšenie platu od vymeriavacieho
základu daného zákonom. Učinili tak v
zmysle zákona o obecnom zriadení a Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Plat starostu obce po zvýšení je 2 121 € v
hrubom. Tento plat patrí starostovi obce
od 1. januára 2014.
Hasičské kontroly prebehnú aj na jeseň
Vedenie DHZ predložilo na aprílovom zastupiteľstve správy o činnosti
za rok 2013. Zastupiteľstvo 9. apríla menovalo do funkcie veliteľa Dobrovoľného
hasičského zboru obce Petra Géciho. Poslanci hasičom uložili povinnosť preventívnych prehliadok aj v jesennom období.
V septembri až októbri skontrolujú hasiči
uskladnenie palív u súkromných osôb.

energetickej úspory poslanci rozhodnú
o spôsobe financovania.
V interpeláciách
sa
poslankyňa
Adriana Bulavová zaujímala o termín dobudovania mostov cez potok na Ul. Š. Garaja. Starosta obce Slavomír Kopáč uviedol, že mosty a ostatné nedostatky revitalizácie by mali byť dokončené do 15. júla.
Obec tieto práce reklamovala, firma však
prvý termín odstránenia nedostatkov nedodržala.
V diskusii zazneli návrhy na odstránenie a riešenie nedostatkov ako čistenie
kobercov pod Kufajkou, vybudovanie
a dokončenie kanálov na uliciach Pilisko,
Bóry, Štefana Náhalku a na Dedinskom.
Navrhnuté
boli
aj
opravy
v interiéroch šatní v Uhlárovej, poslanci
upozornili na znečistený potok na uliciach
Štefana Garaja a Teplická, odporučili
tiež zber nepotrebnej trávy. Všetkými návrhmi sa bude obec zaoberať. Zber trávy
bol už vykonaný, odvoz bol zabezpečený
obecným autom.

konom o obecnom zriadení rovnaký počet
poslancov ako v súčasnosti (deväť). Zároveň odsúhlasili, že vo volebnom období
2014 – 2018 bude starosta obce Liptovská
Teplička vykonávať funkciu v celom rozsahu, na plný úväzok.

MAJÁLES RALLYE ŠTRBA
Rodičia, jazdite opatrne! To bol
hlavný odkaz rovnomennej súťaže, ktorú 24. mája pripravila obec
Štrba. Súťažné tímy zbierali body
aj v našej obci. Išlo už o desiaty
ročník Majáles Rallye, čo je súťaž usporiadaná ako celoštátna
dopravno-výchovná automobilová orientačná súťaž. Trasa vedúca cez L. Tepličku, Štrbu
a Lučivnú bola zároveň prvým
kolom slovenských majstrovstiev
a tretím kolom siedmeho ročníka
Belianskych bezpečných jázd.
Hlavným poslaním súťaže je zvýšenie znalosti, orientácie a zručnosti súťažiacich. Prispieť má tiež
k zvýšeniu bezpečnosti na cestách a propagovať podtatranský
región.
Dvojčlenné družstvá
z celého Slovenska prechádzali
počas súťaže po vymedzených
trasách, na ktorých museli nájsť
stanovištia a potvrdiť ich absolvovanie pečiatkou. Pri Dolinke
v našej obci museli súťažiaci
zdolať jazdu zručnosti pomedzi
bránky, zacúvať do garáže
a zaparkovať. Súťaž vyvrcholila
v Štrbe, kde boli víťazom odovzdané ocenenia.

Vo
Veľký
piatok pripravili členovia
spoločenstva
Pripravme
cestu Pánovi
živú krížovú
cestu. Dobrovoľníci stvárnili známe výjavy
z odsúdenia,
mučenia
a ukrižovania
Ježiša Krista.
Krížová cesta viedla od pamätníka pri pošte po pomyselnú Golgotu pred kostolom.
Mnohí zúčastnení označili živú krížovú
cestu za veľmi silný duchovný zážitok.
Vo Veľkonočnú nedeľu boli ráno o 7.00
hod. posvätené veľkonočné jedlá. Druhej

svätej omše sa zúčastnili regrúti a dievky
v krojoch. V pondelok nechýbala oblievačka. Tradičnú veľkonočnú oblievačku
si regrúti zopakovali aj krátko popoludní.
Pre súkromnú televíziu predviedli spolu
s členkami FS Tepličan zvyky Veľkonočného pondelka vrátane šmigorstu. Na budúci rok plánujú Priatelia folklóru obnoviť vo Veľký piatok tradíciu chodenia
s rapkáčmi
po
celej
dedine
na
znak smútku a pokánia.

Sviatosť prvého svätého prijímania prijalo v nedeľu 18. mája tridsaťjeden detí z rúk
kňaza Pavla Kadučáka. Počas školského roka ich na túto udalosť pripravovala Aneta
Ďuricová. Rodičia pred slávnosťou zabezpečili v kostole opravu opadanej omietky pod
chórom.

VÝROČIE VÍŤAZSTVA NAD
FAŠIZMOM
Víťazstvo nad fašizmom si 7.
mája pripomenuli Tepličania spolu so žiakmi základnej školy.
K pamätníku padlým položili kvety a vence zástupcovia miestnej
organizácie Slovenského zväzu
protifašistických
bojovníkov
a žiaci v krojoch. Prítomným sa
prihovoril poslanec Štefan Koreň.
Pamiatku a úctu padlým, bojujúcim i všetkým, ktorých sa vojna
dotkla,
pripomenuli
žiaci
v básniach a piesniach. Spoločne
s duchovných otcom Pavlom Kadučákom sa prítomní pomodlili za
padlých vo vojnách. Čestnú stráž
pri pamätníku držali členovia
DHZ.
Slávnosť pokračovala návštevou hrobov padlých vojakov v
miestnom cintoríne a vysvätením
pamätného kríža na boje nad Uhlárovou.

Druhá júnová nedeľa patrila
v Liptovskej Tepličke rodinám a najmä
deťom. V areáli amfiteátra sa uskutočnilo podujatie Deň s rodinou.
Obec
a členovia
miestnych organizácií pripravili pre deti
a rodiny pestrý program. Hasiči prekvapili
deti možnosťou vyskúšať si striekanie
z ozajstného dela hasičského auta a pre
súťaženiachtivých pripravili hasičskú štafetu. Členovia TJ Tatran preverili zručnosť detí pri práci s loptou. Miestny od-

bor Matice slovenskej sa zameral na hod
kruhom a loptičkami, pri Priateľoch folklóru sa jazdilo s vozíčkom a deti tiež
skladali obrázky známych budov v obci.
Poľovnícke združenie Čierny Váh pripravilo streľbu zo vzduchovky, Rodičovská
rada pri základnej škole rozdávala magnetky, prívesky a obrázky za skoky na fitlopte a hody do košíka. Športový klub
Horec zaujal netradičnou disciplínou, deti
sa zviezli v závese na lane. Novinkou bol
malý skákací hrad a predaj cukrovej vaty.

VÝZNAMNÉ JUBILEÁ
Ničivá víchrica, ktorá zasiahla Slovensko
15. mája, neobišla ani Liptovskú Tepličku. Silný
vietor vyvrátil stromy na kopci pri Kufajke. Tie
zahatali prístupovú cestu do obce a strhli elektrické vedenie.
Víchrica na Slovensku poškodila takmer dva
milióny stromov. Podľa štátneho podniku Lesy SR
sa počet poškodených stromov rovná približne polovici plánovanej celoročnej ťažby. V porovnaní
s týmito hrozivými číslami pôsobí pár vyvrátených
stromov v Liptovskej Tepličke ako drobnosť.
Ale aj pár poškodených stromov vie výrazne
skomplikovať situáciu. Stromy, ktoré vietor vyvrátil
na vŕšku pri Kufajke, zahatali prístupovú cestu do
obce a zasiahli drôty elektrického vedenia. Prejazd
áut bol nemožný, autobusy čakali na cestujúcich pri vstupe do obce. Pri odstraňovaní následkov nepriaznivého počasia pomáhali dobrovoľní hasiči. Prerušené vedenie prišli
pracovníci elektrární opraviť až po vyše dvoch hodinách, keďže zasahovali takmer
v celých Tatrách.

Detský folklórny súbor Turnička
a družstvo teplických kuchárov reprezentovali naše zvyky a kuchyňu
na VII. ročníku Laška festivalu
v Maďarsku.
Do partnerskej obce Kazár vycestovali na dvojdňový pobyt v sobotu 31.
júna. Išlo už o druhú účasť obce na
festivale.
Partnerská spolupráca s obcou Kazár v susednom Maďarsku pretrváva
od roku 2008, kedy sa obce stretli
v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Kazár každoročne organizuje
lokšový Laška festival. Okrem kultúrneho programu, v ktorom vystúpil aj
DFS Turnička, je podujatie zamerané

máj 2014
50 rokov
Ján Bulava
Štefan Ovsiak
Štefánia Prašková
60 rokov
Štefan Kondula
Michal Paračka
Mária Misálová
65 rokov
Michal Koreň
Ján Pačaj
Ján Dilong
Bernardína Bardyová
75 rokov
Mária Maliková
80 rokov
Ľudmila Kondulová
83 rokov
Štefan Janík
Bernardína Fendeková
84 rokov
Ján Revay
Františka Fendeková
85 rokov
Štefan Suchárek
Juliana Nahalková
Mária Kondulová
Mária Vernarecová
Juliana Milanová
jún 2014

na varenie a ochutnávanie jedál. Tepličania pripravili halušky, za ktoré získali tretie miesto. Deň detí strávili členovia detského folklórneho súboru
v známom Tropikáriu v Budapešti.

50 rokov
Ján Nahalka
Anna Mezovská
Ilona Ferencová
60 rokov
Marta Bulavová
Justína Geisbacherová
65 rokov
Ján Fendek
75 rokov
Mária Maliková
Bernardína Muchová
81 rokov
Mária Michalicová
83rokov
Peter Olejár
85 rokov
Margita Štrbková
86 rokov
Ján Kičák
89 rokov
Anna Mlynárová

Srdečne blahoželáme

ODBER KRVI
V Liptovskej Tepličke sa 5. mája uskutočnil dobrovoľný odber
krvi. V zdravotnom stredisku darovalo krv 31 darcov, z toho sedem prvodarcov. Hromadný odber u nás využili aj dvaja obyvatelia Žakoviec a jeden občan Slovenskej Vsi.
1. Maliková Jana
1x
2. Bulavčák Robert

Odpustová slávnosť sa niesla
v duchu rozlúčky s rodákom Mons. Štefanom Náhalkom. V nedeľu 22. júna sa veriaci zišli na slávnostnej omši v amfiteátri.
Hlavným celebrantom bol Stanislav Misál, ktorý uzavrel trojdnie kázaní
o Náhalkovi. Po omši bol vysvätený kríž

v novej časti cintorína pri hrobe Mons.
Náhalku.
Jánska zábava sa z dôvodu piety neuskutočnila. Jánsku vatru pripravili regrúti v sobotu 28. júna. O bezpečnosť sa postarali členovia Dobrovoľného hasičského
zboru.

Školáci v týchto dňoch už prázdninujú. Školský rok ukončili v piatok
28. júna.
V školskom roku 2013/2014 navštevovalo školu 291 žiakov. Neprospelo spolu 24 žiakov, na 1. stupni desať a na druhom stupni štrnásť detí.
Školské výsledky opäť poznačilo
veľké množstvo vymeškaných hodín, ktoré stúpli oproti minulým rokom aj napriek
tomu, že školu navštevovalo menej detí.
Žiaci spolu vynechali viac ako 30 500 hodín, priemerne 105 hodín na jedného žiaka. Zvýšil sa aj počet neospravedlnených
hodín, spolu ich bolo 1041. V priemere to
vychádza, ako keby každý žiak teplickej
ZŠ vymeškal bez ospravedlnenia takmer
štyri vyučovacie hodiny. Na pretrvávajúci problém reagovala vo svojom príhovore riaditeľka školy Valéria Černohorská:
„Veľmi vysoká je nielen neospravedlnená
absencia, ale zaráža ma aj 200 - 300
ospravedlnených hodín za polrok vo viacerých prípadoch. Podľa mňa by to malo
znamenať, že máme viacero ťažko, až
smrteľne chorých žiakov. Nepochopiteľné
pre mňa je, že práve títo sa pokojne prechádzajú po dedine v čase vyučovania aj

mimo neho a zrejme iba klamstvom si dokážu zabezpečiť ospravedlnenku.“
Riaditeľka vyzdvihla a menovite pochválila tie rómske deti, ktoré sa riadne
pripravujú na vyučovanie a uviedla ich
ako príklad pre ostatných. Pochvaly
a ocenenia si prevzali aj žiaci, ktorí prospeli s vyznamenaním a reprezentanti
školy.
Základnú školu v deviatom ročníku
ukončilo 28 žiakov a nižšie končiacich
bolo sedem žiakov. Na gymnázium odchádzajú traja žiaci, na zdravotnícke školy
až sedem žiakov, na ekonomické stredné
školy dvaja žiaci, na lesnícku jeden žiak
a na ostatné SOŠ spolu deväť žiakov. Do
pracovného pomeru by malo odísť deväť
žiakov.
K najväčším úspechom školy patrí
víťazstvo v okresnom kole súťaže Mladí
záchranári civilnej obrany, postup na krajské kolo a následne 3. miesto v krajskom
kole súťaže. Tento výsledok dosiahlo
družstvo štyroch deviatakov: Tereza Ďuricová, Anna Nahalková, Tomáš Gajdoš
a František Fendek. Úspešných reprezentantov prijala aj prednostka okresného
úradu v Poprade a odovzdala škole čestné
uznanie za vzornú reprezentáciu okresu.

1x

3. Sitiariková Veronika 1x
4. Fendek Michal

1x

5. Kondula Štefan

1x

6. Misalová Viktória

1x

7. Tarnćzy Radoslav

1x

8. Milanová Mária

2x

9. Pluta Rastislav

2x

10. Ivanová Lucia

4x

11. Smolár Juraj

4x

12. Školiaková Petra

4x

13. Géci Peter

4x

14. Fendek Peter

4x

15. Plutová Mária

5x

16. Bulavová Anna

6x

17. Bukovinová Jana

6x

18. Bukovinová Marta 7x
19. Házyová Valéria

7x

20. Kondulová Katarína 8x
21. Gajdošová Anna

8x

22. Kupčov Peter

10x

23. Smolár Pavol

12x

24. Géci František

12x

25. Ďurašová Mária

15x

26. Smolár Štefan

17x

27. Bulava Stanislav

21x

28. Miždošová Anna

31x

29. Chovan Ján

47x

30. Červenka Štefan 53x
31. Géci Vladimír

62x

www.liptovskateplicka.sk

FUTBALOVÁ SEZÓNA
UKONČENÁ

V priebehu júla bude v obci osadené
nové dopravné značenie. Najväčšou zmenou bude zmena značenia hlavnej cesty.
Pri novej hasičskej zbrojnici smerom od
Záhrad bude hlavná cesta, ktorá bude pokračovať smerom na Teplickú ulicu popred spoločenský dom a trafiku. Pribudne
priechod pre chodcov oproti trafiky a pri
dolnej budove školy a tiež viacero značiek
Stop.

Futbalové tímy TJ Tatran ukončili sezónu. Dospelí (1. ČEZ trieda) sa umiestnili na 12. mieste,
dorast (U 19 1. trieda) na 5.
mieste. Žiaci (U 15. 1. trieda)
z predposlednej 11. priečky klesli
do druhej triedy.

ODBORNÍCI NA
TEPLICKÝCH POLIACH

Dobrovoľní
hasiči
pokračujú
v súťažiach Podtatranskej hasičskej ligy.
V nedeľu 15. júna vycestovali do Batizoviec, kde naše dve mužské družstvá vybojovali 11. a 12. miesto v konkurencii ďal-

ších dvadsiatich tímov. V pretekoch jednotlivcov vybojovala Veronika Prašková
tretie miesto, čím získala druhú triedu odbornosti.

V obci sa formuje nové športové
zoskupenie, ktoré sa venuje street workoutu, cvičeniu s vlastnou váhou na
voľnom priestranstve.
Od marca postupne rastie komunita
mladých ľudí, ktorí sa spoločne venujú
novému trendu cvičenia street workout.
Ide o cvičenie s vlastnou váhou vo vonkajšom prostredí, v parkoch, na verejných
priestranstvách a voľne prístupných ihriskách. Tento štýl tréningu je známy tisíce
rokov, základy sa sformovali už v gréckorímskej gymnastike. V súčasnosti sa do
popredia dostáva ako typ športu, ktorý
efektívne formuje telo na čerstvom vzdu-

chu, s minimálnymi nákladmi a stále rastúcim počtom športovcov. Teplických
nadšencov vedie Štefan Kondula. Pri multifunkčnom ihrisku v Uhlárovej si postupne vybudovali športovisko, ktoré tvoria
kovové hrazdy, bradlá a prekážky. Prvú
časť športoviska si vybudovali na vlastné
náklady, na druhú časť im obec poskytla
materiál a práce si opäť zabezpečili športovci svojpomocne. Do tréningov sa môže zapojiť ktokoľvek, konajú sa pravidelne aj počas leta. Kontakt: Street Workout
Liptovská
Teplička
na
www.facebook.com, tel. č.: 0949 303548

V Liptovskej Tepličke sa uskutoční Európske zisťovanie o zdraví 2014. Niektoré domácnosti navštívia od júla pracovníci Štatistického úradu SR, aby zistili,
ako sme na tom so zdravím a zdravotnou starostlivosťou.
Európske zisťovanie o zdraví 2014 prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ.
Liptovská Teplička patrí k viac ako 350 slovenským obciam, v ktorých sa prieskum na
Slovensku uskutoční. Zbierať sa budú údaje o zdravotnom stave obyvateľstva,
o zdravotnej starostlivosti a o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie. Podobné údaje sa
zbierali v jeseni 2009. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2014.
V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom Štatistického úradu SR. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti opytovateľom poskytnú,
budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.

Poľnohospodárske podielnické
družstvo privítalo 28. mája v lokalite
Pod Ždiar odborníkov
z oblasti poľnohospodárstva. Stalo sa tak v rámci podujatia Deň
poľa, ktorého kľúčovou témou boli trvalé trávne porasty.
Družstvo už viac ako dvadsať
rokov spolupracuje s Výskumným
ústavom
trávnych
porastov
a horského poľnohospodárstva
Banská Bystrica. Na políčkach
v okolí
obce
v spolupráci
s českou spoločnosťou DLF Trifólium Hladké Životice prevádza poľné
pokusy
ďatelinotrávnych miešaniek. Táto téma
ako aj pestovanie objemových
krmovín na ornej pôde, trvalé
trávne porasty a technika určená
na prísev a ošetrovanie týchto
porastov boli náplňou stretnutia
odbornej verejnosti, ktorého sa
zúčastnilo takmer sedemdesiat
odborníkov.

NARODILI SA:
Karina Pokošová
Timea Zubajová
Jasmína Pačajová
Natália Nahalková
Patrik Ferenc
Nela Oračková
Neurčené Zubaj

NAVŽDY
NÁS OPUSTILI:
Patrik Géci
Michal
Kondula
Anna Gagoriková
František Koreň
Peter Mravčák
Štefan Smolár

ZBER ODPADU:

KO - 30.7., 13.8., 27.8.
Papier - 29.7.
Sklo - 12.8.
Plasty - 19.8.

PODUJATIA V LETE:
2. – 3. 8. – Folklórne slávnosti
Pod Kráľovou hoľou (19. ročník) a pripomienka 380. výročia
prvej písomnej zmienky o obci

10. 8. – 14. ročník Cyklomaratónu DEMA HORAL ALTO MTB
maratón
23. 8. – Kladenie vencov pri
príležitosti 70. výročia SNP
30. 8. – Výstup na Kráľovu hoľu pri príležitosti pripomienky
SNP
30. 8. – Zraz spišských veteránov
30. – 31. 8. – ŠPEKFEST 2014
festival katolíckej mládeže

Ján Kuklica z Pohorelej sa zaujíma
o históriu z obdobia Slovenského národného povstania. Pred nedávnom objavil pod Strednou hoľou v katastri našej obce doteraz neznámy hrob vojaka
alebo partizána. Hrob bude preskúmaný a prebehne exhumácia pozostatkov.
Ján Kuklica sa roky venuje histórii
druhej svetovej vojny a zvlášť SNP
v oblasti na oboch stranách Kráľovej hole.
Rozhodol sa overiť dochované spomienky
pamätníkov, ktoré hovorili o hrobe pod
Strednou hoľou v lokalite Sucháre.
O hrobe v neskorších rokoch rozprávali
i pastieri z Pohorelej, ktorí chodili na Su-

cháre pásť dobytok. Kuklica podľa týchto
indícií hrob skutočne našiel.
Nález nahlásil najprv obci Pohorelá.
Po zistení, že ide o teplický kataster,
ozval sa aj našej obci. Evidenciu hrobu a
prvé kroky k zisteniu identity padlého
urobila Liptovská Teplička 28. apríla za
účasti zástupcov obce a SZPB Pohorelá.
Dohodli sa na podaní žiadosti o evidenciu
hrobu a exhumáciu pozostatkov zosnulého. Pozostatky budú v prípade občana
Lipt. Tepličky prevezené do našej obce
a v prípade ostatných do Pohorelej. Miesto bude vhodne opravené, podľa predbežných plánov už do najbližšej pripomienky
SNP 29. augusta.

Od 1. apríla nadobudol platnosť nový zákon o dobrovoľných hasičských zboroch. Okrem úpravy názvu Obecný hasičský zbor na Dobrovoľný hasičský zbor
obce prináša povinnosť plniť úlohy zásahovej jednotky obce. Hasičský zbor Liptovskej Tepličky bol v kategorizácii spolu
so štyrmi obcami okresu zaradený do najvyššej skupiny A. Stal sa tak hasičskou jednotkou
dobrovoľného
zboru prvého nasadenia, ktorá je určená
na poskytovanie pomoci v oblastiach, kde

profesionálny
hasičský
a záchranný
zbor nemá dostatočné plošné pokrytie.
Najbližšia profesionálna jednotka nespĺňa
požiadavku času dojazdu na miesto udalosti, preto teplický hasičský zbor bude
musieť uskutočniť výjazd hasičskej jednotky od vyhlásenia poplachu operačným
strediskom do desiatich minút v počte
1+3 osoby.
Na dovybavenie zásahovej jednotky
získali hasiči dotáciu od Ministerstva
vnútra vo výške 3000 € ročne.

Súťaž Barlička pre zdravotne
postihnutých
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