strana 1 / číslo 4

Obecné noviny Liptovská Teplička

OBECNÉ NOVINY
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Ročník: II.

Rozhovor so starostom obce Slavomírom Kopáčom
V obci bude nainštalovaný kamerový systém. Na bezpečnosť
a poriadok bude dohliadať deväť kamier. Peniaze na to získala obec z grantového projektu. Aj revitalizáciu centra obce
pokryli zdroje mimo obecného rozpočtu - z fondov EÚ. Prečo
sa v rámci revitalizácie upravuje opäť Ulica Štefana Garaja
a kedy prídu na rad iné ulice? To sú témy, o ktorých sme sa
rozprávali so starostom obce.
Na aký dátum bol posunutý termín ukončenia revitalizácie
centra, aké práce a kde sa budú ešte realizovať?
- Termín ukončenia revitalizácie bol presunutý z konca septembra tohto roku
na 16. január 2014. O zmenu požiadala obec z toho dôvodu, že pôvodný projekt
regulácie potoka bol nerealizovateľný a musel byť zmenený. V súčasnosti pokračujeme na regulácii potoka a čakajú nás ešte práce na miestnych komunikáciách.
Na uliciach Š. Garaja a Š. Nahalku, pred obecným úradom a penziónom Váh
bude položený asfaltový koberec. Zeleň a drobná architektúra pribudnú v okolí
obecného úradu, pri zdravotnom stredisku a pred domom pána Suchého na
Ulici Š. Nahalku.
Niektorým občanom nie je jasné, prečo sa opäť buduje a upravuje Ul. Š. Garaja
a cesta pred spoločenským domom, ktoré boli opravené len pred pár rokmi.
Prečo nie iné ulice?
- Je pravdou, že miestne komunikácie na Š. Nahalku a Š. Garaja sú nové. Revitalizácia je financovaná z fondov EÚ a teda musí spĺňať určité požiadavky. Obec
musela splniť podmienku v revitalizácii zameranú na štyri objekty - jedným zo
zadaných objektov bola aj cesta. Takto dôjde k zveľadeniu cesty aj pred obecným
úradom. Samozrejme, že je potrebné riešiť aj ostatné komunikácie v obci. Verím,
že sa to postupne zrealizuje po ukončení momentálnych projektov.
Obec bola úspešná v projekte kamerového systému. Kedy bude nainštalovaný
a na akých miestach?
- V januári tohto roka požiadala obec o dotáciu na kamerový systém v rámci
projektu prevencie proti kriminalite. Boli sme úspešní a pridelená nám bola suma
5 000 €. Z týchto prostriedkov bude zrealizované umiestnenie monitorovacích
kamier a digitálne zaznamenávanie (v budove OcÚ). Spolu so spoluúčasťou
obce bude deväť kamier nainštalovaných na miestach, kde dochádza k vzniku
nelegálnych skládok a na miestach, kde je potrebná prevencia proti výtržnostiam
a krádežiam. Každý priestor s kamerou bude označený „Priestor monitorovaný
kamerovým systémom“. Kamery budú na uliciach Kobyliarky, Bóry, Uhlárová,
pri amfiteátri, v strede obce a v nižnej časti Kufajky. Inštalácia kamerového systému prebieha, dokončená bude začiatkom októbra.

Voľby do Rady mladých Liptovskej Tepličky
V obci sa formuje Rada mladých Liptovskej Tepličky. Jej členovia zastrešení
Radou mladých PSK a Slovenska sa budú aktívne zapájať do života obce.
Činnosť Rady mladých by mala byť nielen pri organizácii podujatí, ale zapájať by
sa mali aj do chodu obce - pripomienkovaním potrieb mladých, upozorňovaním
na rôzne nedostatky či návrhmi na zlepšenie kvality života občanov. Starosta
obce vyzýva mladých, aby sa zapojili a ukázali, ako chcú v Liptovskej Tepličke
žiť. Voľby do Rady mladých Lipt. Tepličky sa uskutočnia 12. októbra v čase od
16.00 do 21.00 h v zasadačke OcÚ. Spomedzi kandidátov zostaví Radu mladých
5 mládežníkov s najvyšším počtom hlasov. Volieb sa môže zúčastniť každý občan
od 15 do 25 rokov, potrebné je preukázať sa občianskym preukazom. O predsedníctve Rady mladých rozhodnú zvolení členovia. Členstvo v rade a aktivity
mladých sú dobrovoľné. Poplatok za členstvo v Rade mladých je 1 € na rok.
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SLOVENSKO-UKRAJINSKÁ
SPOLUPRÁCA
Počas folklórnych slávností bola
podpísaná slovensko-ukrajinská spolupráca s mestom Velykyj Bereznyj.
V roku 1788 odišlo do zakarpatskej
oblasti na Ukrajine tridsať teplických
rodín, ktoré sa usadili práve v meste
Velykyj Bereznyj. Príchod Tepličanov
je zaznamenaný na tabuľke miestneho kostola, ktorý patrí k najväčším
pamiatkam tohto približne osemtisícového mestečka. Tepličania sa
venovali najmä práci s drevom. Ich
potomkovia dnes tvoria časť pôvodného obyvateľstva, zachovali sa
podobné mená ako u nás - Kubičko,
Krojer, Bohunčák. Primátor mesta
Bogdan Kyrlyk navštívil našu obec
už dvakrát, počas slávností podpísal
so starostom Slavomírom Kopáčom
dohodu o vzájomnej spolupráci.
LEKÁREŇ OTVORIA
UŽ V NOVEMBRI
Obec v júni vyhlásila verejnú súťaž
na prenájom priestorov zdravotného strediska za účelom zriadenia
lekárne. Do súťaže sa zapojil jeden
uchádzač, vlastník siete lekární
Callendula, spol. s r. o. Lekáreň
v Liptovskej Tepličke otvorí už
v novembri tohto roka. Po stavebných úpravách v interiéri zdravotného strediska sa zmenší čakáreň
a čiastočne aj umiestnenie ordinácií.
Prestavby v zdravotnom stredisku
môžu ovplyvniť pracovnú dobu
lekárov, o zmenách bude verejnosť
informovaná prostredníctvom obecného rozhlasu.
CYKLISTICKÁ SÚŤAŽ
HORAL TOUR 2013
Desiateho augusta prechádzali obcou súťažiaci cyklistického maratónu
Horal Tour 2013. Trate s rozličnými
stupňami náročnosti si vyskúšalo
1 703 účastníkov. Na trati Kráľova
hoľa - L. Teplička pomáhali organizátorom členovia ŠK Horec.
Tepličanov v súťaži zastupoval
Maroš Bohunčák.
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DOBROVOĽNÍCKE AKTIVITY
• Pätnásteho septembra 2013 v budove zdravotného strediska darovalo krv 7 darcov.
Darcovia krvi boli:
Misal Martin
2x
Bulavová Anna
4x
Bulava Ján ml.
1x
Nahalka Ján
20 x
Sedláková Andrea
3x
Smolár Pavol
2x
Géci Vladimír
61 x
BARLIČKA - PODUJATIE
PRE VŠETKÝCH
Zábava a aktívne trávenie voľného
času nepatrí len mladým a zdravým. Dokázali to členovia miestneho spolku Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých podujatím
Barlička. V sobotu 27. júla pripravili v amfiteátri pre svojich členov
a hostí súťaže v netradičných disciplínach - beh s barlami, prekážkový beh, hod šípkami. Podujatie
spestrili spevom a gulášom.
STRETNUTIE DÔCHODCOV
REGIÓNU
Kluby a skupiny dôchodcov z podtatranského regiónu sa 12. októbra
stretnú v Liptovskej Tepličke v sále
spoločenského domu. Na stretnutí
predvedú výsledky svojej činnosti,
vlastnú tvorbu a výrobky. Súčasťou podujatia bude aj prednáška
o gynekologicko-urologickej prevencii. Stretnutie vyplní aj kultúrny
program, posedenie pri občerstvení
a debata o výmene skúseností. Zároveň budú ocenení dôchodcovia,
ktorí sa v tomto roku dožili významného jubilea.
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Výstup na Kráľovu hoľu
Starovešťan
Športový klub Horec pripravil už tretí ročník výstupu na
Kráľovu hoľu. Každým rokom
počet účastníkov výstupu narastá. V sobotu 31. augusta
zdolalo 1 946 metrov vysokú
Kráľovu hoľu spolu 110 turistov. Do výstupu sa zapojili
najmä Tepličania, pridali sa aj
ľudia z Kravian, Vikartoviec,
Spišského Bystrého, z obce
Veľký Grob, Štrba a Letanovce. Aviou sa všetci vyviezli do Bronova alebo do
Širokého, ďalej už stúpali peši. Na vrchole Kráľovej hole si spoločne pripomenuli
pamiatku SNP položením venca k pamätníku. Po zostupe sa spoločne stretli pri
guláši na brehu Čierneho Váhu.

Práce v obci
Počas leta boli v obci vykonané viaceré plánované práce. Dokončený bol chodník k materskej škole a okolo školskej jedálne. Odstránená bola priekopa pri
hlavnej ceste pod reštauráciou Turnička, kde bol upravený kanál a vzniklo
aj miesto na parkovanie.
Opravené bolo verejné osvetlenie na viacerých miestach v obci, rekonštrukciou
prešlo potrubie pri predajni Stazo a okolo cesty na Ulici Štefana Garaja a Ulici
Štefana Nahalku po novú hasičskú zbrojnicu boli položené obrubníky. Vymaľovaná bola školská jedáleň a šatne v Uhlárovej. Regrúti vyčistili potok Teplica.
Zrealizovala sa tiež výmena a údržba malých košov, dokončuje sa chodník na
cintoríne.
Cez leto vyrástla nová oddychová zóna - pri prameni pod Škverkovcom. Na
mieste ešte pribudli lavičky, zeleň a informačné tabule. Na tieto práce získala
obec grant vo výške 3 000 € od nadácie Ekopolis.
Turistov potešia tri nové informačné tabule - pri kríži, pivniciach a stodolách.
Informujú o týchto objektoch, o ich histórii, využití a súčasnosti. Štvrtá informačná tabuľa „helmajz“ bude inštalovaná po dokončení prác na úprave potoka
na Ul. Štefana Garaja.
Práce začali aj v časti individuálnej bytovej výstavby na Ulici Bóry a tiež na
Kufajke. Dokončená bola elektrifikácia IBV Bóry, od 16. septembra prebiehajú
práce na budovaní vodovodu na Kufajke. Po ich ukončení bude nasledovať
výstavba vodovodu v IBV Bóry.

Pripomienka SNP
Udalosti Slovenského národného povstania si obec pripomenula 31. augusta
v Pohorelej a 1. septembra pri pamätníku pred poštou.
Slovenské národné povstanie si Liptovská
Teplička pripomína spoločne s obcou Pohorelá, ktorá tento rok pietnu spomienku
pripravila. Spoločnému stretnutiu v Pohorelej predchádzalo kladenie venca pri horárni v Staníkove (22. augusta), kde v časoch
povstania sídlila partizánska skupina Jánošík.
V sobotu 31. augusta položili vence k pamätníku na začiatku obce členovia miestnej
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (MO SZPB). Potom spolu
s predstaviteľmi samosprávy vycestovali do
obce na druhej strane Kráľovej hole.
V Liptovskej Tepličke sa pietna spomienka
uskutočnila v nedeľu 1. septembra po svätej
omši. Pri pamätníku padlým pred budovou
pošty zaznela slovenská hymna, básne a teplické piesne. Dianie počas SNP v obci a okolí
i následky vojny priblížil predseda MO SZPB Štefan Koreň.
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Výrobky PPD získali značku kvality
Poľnohospodárskemu družstvu sa darí. Sedem výrobkov získalo najvyššiu
značku kvality SK GOLD. Ocenenie prevzala predsedníčka družstva na výstave Agrokomplex v Nitre.
Značka kvality SK je vlastníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. O udelení značky prihláseným výrobkom rozhoduje odborná komisia.
Tú vymenúva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Značka kvality SK
je výrobcom udelená na základe odporúčania tejto komisie a podľa pravidiel
posudzovania a udeľovania značky. V súčasnosti je Značka kvality SK rozšírená
o Značku kvality SK GOLD, ktorá sa udeľuje výrobkom s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami. SK GOLD odlišuje výrobky od ostatných a zdôrazní
ich vyššiu kvalitu. Práve túto značku SK GOLD získalo PPD Liptovská Teplička
na 7 výrobkov: Bio ovčí syr, Bio 100% ovčia bryndza, Bio ovčí syr údený, Bio
ovčí syr solený, Bio žinčica, Bio maslo a Bio nite.
Ocenenie udelil minister Ľubomír Jahnátek pri príležitosti otvorenia 40. ročníka
medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX
2013, ktorá sa konala od 22. do 25. augusta na výstavisku v Nitre. Ocenenie
prevzala predsedníčka PPD Anna Glejdurová.

Spišský zraz historických vozidiel
V sobotu 31. augusta už po druhý
raz zavítali do obce účastníci Spišského zrazu historických vozidiel.
Spolu 88 veteránov prechádzalo
trasu Šuňava - L. Teplička - Spišská Nová Ves - Levoča - Šuňava.
V L. Tepličke sa zastavili, aby si
prezreli pivnice a areál stodolišťa.
Na historické automobily sa prišli
pozrieť približne dve stovky divákov. Obec návštevníkov pohostila
„pankuškami“, kávou a čajom.

Nad budovou zdravotného strediska
pribudnú nájomné byty
Obecné zastupiteľstvo v júli rozhodlo o ukončení nájmu baru Mystery s platnosťou od 1. septembra 2013. Dôvodom je plánovaná výstavba bytov nad
budovou zdravotného strediska. Postaví ich popradská firma, od ktorej byty
obec neskôr odkúpi z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
Majiteľ baru mal priestory v nájme od obce, za ukončenie prevádzky k 1. septembru 2013 získal odstupné vo výške 8 000 €. V priestoroch nad zdravotným
strediskom vyrastú nájomné nízkoštandardné byty. Pôjde o šesť 2- a 3-izbových
bytov. Byty postaví spoločnosť INTERCES, s. r. o., na vlastné náklady. Obec sa
zaviaže v lehote najneskôr jedného roka od právoplatnosti stavebného povolenia uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorou byty nadobudne od spoločnosti do svojho
výlučného vlastníctva.
Kúpnu zmluvu uzavrie za predpokladu splnenia týchto podmienok:
a) právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia,
b) zápis vlastníckeho práva spoločnosti v katastri nehnuteľností,
c) neexistencia podstatných chýb znemožňujúcich riadne užívanie,
d) možnosť čerpania peňažných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, kúpnou cenou 890 € s DPH/m2 podlahovej plochy bytov (spracované
podľa uznesenia OZ 285/2013).
Spoločnosť INTERCES ako vlastník bytov bude zdieľať spoločné časti a zariadenia domu s obcou ako vlastníkom nebytového priestoru, pričom vlastnícke právo
obce k pozemku ostane zachované. Budovu zdravotného strediska obhliadol
statik, ktorý potvrdil, že základná konštrukcia budovy je staticky postačujúca pre
nadstavbu bytov. Ako informoval starosta obce, aj napriek tomu bude stavebná
úprava zrealizovaná prvkami, ktoré zabezpečia vyššiu odolnosť statiky budovy.
O pridelení bytov budúcim nájomníkom rozhodne komisia, ktorú vymenuje
obecné zastupiteľstvo. Komisia taktiež rozhodne o výške nájmu. Žiadosti o pridelenie bytu je potrebné doručiť na obecný úrad.
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ČO VIEŠ O ČERVENOM KRÍŽI
V PRÍRODE?
Ôsmeho septembra pripravil miestny spolok Slovenského Červeného
kríža športovo-poznávacie podujatie Čo vieš o Červenom kríži v prírode?. Okrem príjemnej prechádzky
náučným chodníkom okolím obce
si účastníci na viacerých stanovištiach zopakovali užitočné poznatky
o podávaní prvej pomoci, liečivých
rastlinách a o Červenom kríži.
AKÝ BUDE SLOGAN OBCE?
Obec vyhlasuje súťaž o najlepší slogan Liptovskej Tepličky. Krátky text
by mal vystihovať kvality obce a poukázať na jej výnimočnosť. Autor
víťazného sloganu bude ocenený.
Návrhy môžete doručiť do budovy
OcÚ osobne alebo posielať mailom
na kultura@liptovskateplicka.sk do
30. októbra 2013.
TEPLIČAN NA CESTÁCH
Pestré leto plné vystúpení majú
za sebou členovia FSk Tepličan.
Tepličiansky folklór predstavili
v Zázrivej počas Zázrivských dní
(21. júla), v Tepličke nad Váhom na
Dňoch obce (17. augusta), vystúpili aj v Bartošovciach pri Bardejove
a na Štrbských dňoch (25. augusta)
s nimi vycestovali aj najstarší členovia DFS Turnička.
VOĽBY DO VÚC
Voľby do orgánov samosprávnych
krajov (VÚC) sa budú konať v sobotu 9. novembra 2013.
PO STOPÁCH PARTIZÁNOV
- NAVŠTÍVTE KRÍŽ
V UHLÁROVEJ
Liptovská Teplička bola partizánskou obcou, v decembri 1944 prebehli v doline v Uhlárovej najväčšie
boje v okolí obce. Padlo tam až 45
Nemcov a 4 partizáni. Udalosti
2. svetovej vojny pripomína kríž
s informačnou tabuľou na upätí
lesa v Uhlárovej. Ešte v máji tohto
roka miestny spolok SZPB osadil na
mieste nový kríž, v septembri obec
nainštalovala informačnú tabuľu
a upravila terén. Dostanete sa tam
kopancom od Turničky cez Holý
vrch a ďalej po úpätí lesov alebo
z Kozej doliny kopancom nad snežnou jamou a ďalej po úpätí lesov.
Prechádzka trvá približne hodinu.
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Vitajte medzi nami
Diana Zubajová, Patrik Čonka,
Šimon Ovsiak, Dalibor Čonka,
Rastislav Puška, Miroslav Ferenc,
Viktória Maliková, Adam Janík

Navždy nás opustil
Jozef Ovsiak

Významné jubileá
August 2013
50 rokov: Janka Ďuricová
Marta Ovsiaková
Bystrík Vernarec
60 rokov: Peter Mravčák
65 rokov: Justína Gjacková
80 rokov: Anna Mezovská
83 rokov: Anna Krojerová
September 2013
50 rokov: Veronika Paračková
60 rokov: Rudolf Pačaj
Anna Fendeková
65 rokov: Vladimír Pohanka
70 rokov: Justína Bulavová
Oľga Smolárová
Justína Pitoňáková
84 rokov: Jozef Vernarec
Mária Gajdošová
Mária Černohorská
85 rokov: Anna Mezovská
86 rokov: Michal Vernarec
88 rokov: Mária Černohorská
25. výročie sobáša:
Jozef Bukovina a Marta r. Fendeková
Štefan Čonka a Viera r. Pačajová
Október 2013
50 rokov: Anna Smolárová
Peter Barilla
65 rokov: Karol Pačaj
Františka Janíková
Jozefa Smolárová
82 rokov: Ján Kondula
92 rokov: Štefan Sakmary
25. výročie sobáša:
Július Pačaj a Zita r. Pušková
Ján Mezovský a Mária r. Kondulová
Miroslav Havran a Anastázia r. Zubajová
Srdečne blahoželáme!
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Starovešťan Špek fest 2013
„Choďte teda a učte všetky národy!“ - tak znelo motto 6. ročníka Špek festu.
Dvojdňové podujatie venované duchovnej obnove sa konalo počas víkendu
31. augusta a 1. septembra. Pestrý program prilákal nielen domácich, ale aj
návštevníkov z okolitých obcí.
Program Špek festu sa začal v sobotu podvečer svätou omšou v kostole. Po nej nasledovali spoločné
modlitby a opekačka vo farskej
záhrade. Večerný program bol venovaný najmä stretnutiu mladých
z regiónu. V nedeľu dopoludnia
otvorila program omša v amfiteátri.
Popoludňajší program na Magazíne
prekazila búrka, a tak sa Špekfest
presunul do sály spoločenského
domu. Začal sa o 17.00 h koncertom rómskej gospelovej skupiny F6, ktorá divákov prekvapila svojimi výpoveďami aj kvalitou hudby. V programe vystúpili
aj mladí z L. Tepličky. Pre deti boli v pastoračnom centre pripravené rôzne aktivity a občerstvenie. Duchovný festival vyvrcholil koncertom gospelovej skupiny eSPe. Jej členovia zaujali hudbou, posolstvami a vlastnými výpoveďami
o duchovnom živote. Špek fest navštívili aj mladí z okolitých obcí, Popradu či
Levoče. Organizátorom podujatia bolo spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi.

Začala sa škola, na deti čakali vynovené priestory
V novom školskom roku 2013/2014 navštevuje základnú školu 294 žiakov.
Učia sa v 16 triedach a opäť v novších a krajších priestoroch. Počas prázdnin
sa vykonali v školských objektoch viaceré rekonštrukcie.
Nový školský rok sa začal v pondelok 2. septembra svätou omšou. Potom žiakov
a učiteľov privítalo vedenie školy v spoločenskom dome a neskôr sa deti rozišli do
tried. Spolu 294 žiakov je rozdelených do 16 tried. V materskej škole sú otvorené
dve triedy s 48 deťmi. Už v prvých dňoch sa v niektorých triedach objavil problém
s hygienou niekoľkých detí z Kufajky. Na Kufajke sa stavia vodovod, zdrojom vody
je spoločný výtokový stojan, a tak viaceré rodiny zanedbávajú osobnú hygienu.
Ak sa situácia po upozornení rodičov nezlepší, škola požiada o pomoc terénne
sociálne pracovníčky z obce. Školu v novom školskom roku čakajú oslavy 80.
výročia založenia hornej budovy školy, ktoré by sa mali uskutočniť ešte v tomto
kalendárnom roku. Škola tiež v spolupráci s miestnym spolkom Matice slovenskej
a obcou pripraví regionálnu súťaž v prednese v nárečí.
Legislatívne zmeny spôsobili zníženie príspevkov na chod centier voľného času.
Činnosť centra voľného času (CVČ) v Liptovskej Tepličke ostáva, krúžkov však
bude menej a zníži sa úväzok pracovníčky CVČ. Počas leta boli v školských
objektoch vykonané viaceré práce. Vymenené boli strešné okná v podkroví
jedálne, na budove dolnej školy boli opravené sokle, na dolnej a hornej budove
školy boli zrekonštruované schody a striešky nad schodiskom. V staršej časti
hlavnej budovy bola zrekonštruovaná elektrina na chodbách, čo si vyžiadalo aj
vymaľovanie stien a nové sokle. Zbúrané boli nefunkčné komíny. V materskej
škole pribudli nové postieľky a posteľná bielizeň. V tomto školskom roku je
v pláne výmena dverí na jedálni, chodník od jedálne ku škole a asfaltový prístup ku škôlke.

Poďakovanie starostu obce
Dovoľte mi vyjadriť veľkú spokojnosť s programom a prácou, ktorú odviedli zamestnanci
obce, poslanci, členovia organizačného výboru a množstvo Tepličanov počas 18. ročníka FS Pod Kráľovou hoľou. Poďakovať sa chcem všetkým občanom, lebo folklórnymi
slávnosťami dýchala celá Liptovská Teplička. Veľká vďaka patrí tým, ktorí sa zapojili do
alegorického sprievodu, do živej pozvánky obcou, ktorí vyzdobili svoje domy, vystavovali
a vytvárali výbornú atmosféru. Moje poďakovanie patrí aj obyvateľom obcí Šuňava,
Vikartovce, Spišské Bystré, Hranovnica, Kravany, ktoré prezentovali svoje obce v rámci
mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu. Ďakujem Tepličanom, ktorí sa priamo
zapojili do programu slávností.
Starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč
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Teplička žila folklórom a tradíciami
Cez víkend 3. a 4. augusta ožila Liptovská Teplička folklórom a tradíciami.
Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou prilákali do obce mnoho návštevníkov. V horúcom letnom počasí si vychutnali dvojdňový program na amfiteátri
aj sprievodné podujatia v jeho okolí. V 18. ročníku sa organizátori zamerali
na rozšírenie fotografických výstav, pribudli rezbárske dielne, stodoly obcí
mikroregiónu a rôzne folklórne expozície.
Sobotný program začal udelením čestného občianstva in memoriam fotografovi Martinovi
Martinčekovi. Významný slovenský umelec
často navštevoval obec najmä v 50. - 70. rokoch
minulého storočia. Fotografoval život v dedine,
prírodu, ľudí a ich osudy. Fotografie sú súčasťou
jeho celosvetovo uznávaného diela. Umelcovi
bola venovaná fotografická výstava, ktorá bola
pre verejnosť otvorená do 16. augusta v školskej
jedálni.
Okrem tejto výstavy fotografií boli pre návštevníkov festivalu pripravené aj fotografie od
Vladimíra Lindera, Petra Benčíka, výstava 60
rokov folklóru v Lipt. Tepličke a priestor dostala
aj výstava amatérskych fotografov z obce. K remeselníckemu trhu v areáli stodolišťa pribudli
tri stodoly obcí
mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho
Váhu. Obce Spišské Bystré, Vikartovce, Šuňava a Hranovnica dostali v stodolách priestor na
prezentáciu zvykov i súčasnosti a návštevníkov
hostili domácimi jedlami. K obľúbeným atrakciám patrí súťažná výstava ľudových výtvorov
tento rok venovaná tematike svadby a regrútstva. O najkrajších ručníkoch a holstuchoch
rozhodli návštevníci výstavy.
Kategória ručníky:
1. miesto: Bernardína Géciová
2. miesto: Mária Vernarecová
3. miesto: Anna Nahalková
Kategória holstuchy:
1. miesto: Mária Milanová
2. a 3. miesto: Daniela Pitoňáková
Svadobná téma zaujala rezbára Jozefa Rakovana natoľko, že pre Tepličanov
počas festivalu vyrezával drevenú mladuchu Katarínu. Ide už o štvrtú sochu
v ľudskej veľkosti, ktoré majú svoje miesto na hlavnom pódiu amfiteátra.
Rezbárske umenie si mohli návštevníci vyskúšať v tvorivej dielni Z rúk muža,
ženy, dieťaťa. V budove starej školy bola inštalovaná výstava betlehemov regiónu.
Veľkej obľube sa stále teší nedeľný alegorický
sprievod obcou. Divákom predstavil zvyky, prácu a kultúru Tepličanov. Predviedli sa gazdovia
s dobytkom, koňmi a hospodárskymi nástrojmi,
hrabačky, kosci, krojované rodiny a folklórne
skupiny. Remeselníci ukázali tradičné práce
počas roka, od kosenia cez spriadanie ľanu až
po výtvory z prútia, páranie peria a podkúvanie
koní. Nechýbala veľkonočná oblievačka v teplickom jarku, aj ochutnávka tradičných jedál.
V programe na amfiteátri dostali priestor
folklórne zostavy z rôznych regiónov Slovenska. Sobotný večer vyvrcholil vystúpeniami
Bačovského tria a programom obľúbených
Kandráčovcov. Zlatým klincom festivalu bolo
vystúpenie súboru Železiar z Košíc v nedeľu
podvečer.
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V Tepličke vyrástla
nová oddychová zóna
Starovešťan
V Liptovskej Tepličke vznikla nová oddychová zóna. Nachádza sa v tesnej blízkosti jedinečných zemiakových pivníc.
Tento areál slávnostne otvorili 27. septembra.
Okolie prameňa Škverkovec bolo dlhú dobu v zlom stave. Obec sa rozhodla toto miesto upraviť tak, aby sa stalo centrom
oddychu pre miestnych obyvateľov i turistov, ktorí z Liptovskej Tepličky vystupujú na legendárnu Kráľovu hoľu. „Toto
miesto sme upravili odvodnením jeho okolia, dobudovaním umeleckých prvkov a informačných panelov o prameňoch
vody a samotnom prameni a významných lokalitách v jeho okolí.
Pri prameni boli osadené lavičky, stojan na bicykle, upravili sme
miesto výtoku vody. Okoloidúci sa z informačných panelov dozvedia, ako sa volajú kopce, na ktoré je odtiaľ výhľad, históriu kopca
Magadzin, nájdu tu i mapu ostatných prameňov,“ informoval
starosta obce Slavomír Kopáč. Prameň Škverkovec je jedným zo
zdrojov pitnej vody v obci a podľa intenzity jeho toku sa dá určiť
stav podzemných vôd v okolí obce, z ktorých sa zásobuje pitnou
vodou celý východoslovenský región. Toto príjemné oddychové
miesto je bezbariérové a vhodné tak aj pre vozíčkarov či matky
s kočíkmi. Obci sa ho podarilo vybudovať s finančnou podporou
Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne a Nadácie Pontis. Pri
prácach pomáhali aj miestni dobrovoľníci.

Ekologické dni boli aj o hrozbe zániku ekofariem
Poľnohospodárske podielnické družstvo v Liptovskej Tepličke patrí
k úspešným družstvám na Slovensku. V minulom roku bolo ocenené ako Biofarma roka 2012, v auguste získalo pre sedem svojich
výrobkov najvyššiu značku kvality SK GOLD.
Aj napriek ďalším úspechom a dobrému hospodáreniu sa predsedníčka Anna Glejdurová obáva o jeho budúcnosť. Dôvodom je pozastavenie
dotácií pre ekologicky hospodáriace družstvá na Slovensku na rok
2014. Aj tejto téme sa venovala odborná konferencia počas Ekologických dní na farme 20. a 21. septembra.
Hrozbu pre ekologicky hospodáriace družstvá predstavuje prerušenie
štátnych dotácií v roku 2014 na podporu ekológie. Podľa predsedníčky PPD Anny Glejdurovej je podpora ekologického hospodárstva
na rok 2014 momentálne nejasná, skôr sa s budúcim rokom ráta ako
s prechodným, čo znamená veľké finančné problémy nielen pre naše
družstvo, ale aj mnohé ďalšie. Teplické PPD inú možnosť hospodárenia nemá, nakoľko zasahuje do chránených území.
Ak by v budúcom roku nedostalo štátnu dotáciu na agroenvironmentálne opatrenia, ktorá predstavuje 223 476 eur, pasovalo by sa
s vážnymi existenčnými problémami. Teoretickým východiskom by
bolo zvýšenie cien ekoproduktov až o 180 %. Predstavitelia dotknutých družstiev budú spoločne bojovať za zachovanie dotácií v roku
2014 na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Odborná konferencia sa okrem tohto problému venovala aj rôznym
oblastiam ekologického poľnohospodárstva v horských oblastiach.
Video-telemostom sa teplická konferencia spojila s paralelným odborným podujatím CHEESE 2013 v Taliansku. Išlo o prvú prezentáciu tradičných výrobkov z ovčieho mlieka zo Slovenska, k vybraným
produktom patrila aj teplická bryndza.
Pre verejnosť boli
počas piatku a soboty pripravené ukážky poľnohospodárskych prác
a techniky, expozície z histórie a súčasnosti. FSk Tepličan predviedla, ako
sa spracovávala vlna po ostrihaní ovce až po pletenie odevov. V jednej zo
stodôl boli vystavené predmety baču Jozefa Pitoňáka vrátane zvoncov,
krčahov a nástrojov na výrobu mliečnych pochúťok. Pripravená bola aj
výstava traktorov a tradičných zvierat. Veľkej obľube sa stále teší ochutnávka bioproduktov a regionálnych špecialít. Deti zo základnej a materskej školy vytvorili na amfiteátri zemiakové mozaiky oviec. Súťažili
v hode vidlami do diaľky a v hode na presnosť - zemiakmi do vedra.
Návštevníci podujatia hlasovaním rozhodli o víťazoch súťaže Netradičné
plody teplických záhrad: 1. miesto - zapletený petržlen (Mária Fedorová),
2. miesto - tekvica (rod. Jurčíková), 3. miesto - zemiaky v tvare srdca
a dráčika (Saška Bulavová).

