Číslo 1/2021 (apríl)
Stará hasičská zbrojnica sa premení na
informačné centrum s múzeom
Milí občania!
Obec Liptovská Teplička po viacročnom snažení získala 226 450 eur na projekt
rekonštrukcie starej hasičskej zbrojnice a súvisiacich aktivít.
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako riadiaci orgán cezhraničného maďarsko-slovensko-rumunsko-ukrajinského programu ENI CBC HU-SK-RO-UA
schválilo podporu pre tridsať zo 119 medzinárodných projektov. Medzi úspešné projekty patrí aj rekonštrukcia zbrojnice na múzeum s vyhliadkovou vežou a infocentrom
v Liptovskej Tepličke.
Budova je v súčasnosti v havarijnom stave, v strede obce nepôsobí dobrým dojmom.
Po rekonštrukcii by sa mala stať reprezentatívnym miestom na účely cestovného ruchu
a kultúry. Projekt je viazaný na spoluprácu s partnerskými mestami Veľkým Berezným v Ukrajine a Sátoraljaújhely v Maďarsku. Spolu s Liptovskou Tepličkou získali
tieto mestá prostriedky na svoje projekty, cez ktoré sa budú vzájomne propagovať. V
zbrojnici vznikne múzeum mapujúce okrem iného i „Cesty predkov“ do Maďarska a
na Ukrajinu. Z histórie obce je známe vysťahovalectvo do Veľkého Berezného, i to, že
aj dnes v časti Liptáky žijú potomkovia Tepličanov.
Dĺžka realizácie projektu je dva roky od podpísania zmluvy, na ktorú obec v súčasnosti čaká. Následne budú prebiehať obstarávania zhotoviteľov a stavebné práce.
Autobusová zastávka, ktorá je umiestnená pred zbrojnicou, by mala prejsť samostatnou rekonštrukciou z inej dotácie, o ktorú obec požiadala MAS Pro Tatry.
red.

Vďaka projektu Party v 21. storočí pozývala
naša najlepšia lyžiarka Petra Vlhová na
Svetový pohár v alpskom lyžovaní do Jasnej
v parte z Liptovskej Tepličky.

Veľkonočná výzdoba parku, ktorú
pripravili dobrovoľníci v spolupráci so
zamestnancami obce.

Už rok naše životy a aj chod samosprávy
obmedzuje
koronavírus.
Nariadené
opatrenia zastavili kultúrny život, spomalili
viaceré práce, nabúrali ekonomický
chod obce i štátu. Musíme čeliť mnohým
výzvam v pracovnom i rodinnom živote.
Teší ma, že sme to doposiaľ spolu zvládli.
Som rád, že sme mohli vďaka obetavým
poslankyniam Jane Smolárovej i Anne
Štrbkovej a ich pracovnému kolektívu
medzi prvými obcami v regióne vytvoriť
pre občanov miestne odberné miesto v
obecnom úrade. Jeho zriadenie sa od
prvej chvíle podpísalo pod rýchly pokles
nakazených vírusom v obci. Pravidelné
testovanie je k dispozícii všetkým,
ktorí majú podozrenie na ochorenie
alebo potrebujú potvrdenie o výsledku
testovania na rôzne účely. Aj takto
vám chceme uľahčiť aktuálnu životnú
situáciu. Všetkým, ktorí sa podieľajú na
chode odberného miesta patrí naše i moje
poďakovanie.
Poďakovanie chcem venovať aj všetkým,
vďaka ktorým sa nám podarilo zvládnuť
toto náročné obdobie a to zvlášť
občianskym združeniam a spolkom,
ktoré napriek obmedzeniam vykonávali
činnosť v prospech občanov a obce skrášľovali a zveľaďovali obec a jej okolie,
reprezentovali v športoch, v kultúre,
organizovali športové a spomienkové
podujatia, starali sa o občanov, chránili
zdravie i majetok.
Povzbudenie a poďakovanie patrí aj
pedagógom, rodičom a žiakom za
vzdelávanie v súčasných podmienkach.
Spoločným snažením, rešpektovaním sa,
spoluprácou organizácií ale najmä vás
občanov môžeme túto dobu zvládnuť.
Prajem vám do nasledujúcich mesiacov
hlavne zdravie, to ostatné spolu zvládneme.
		
starosta obce
Mgr. Slavomír Kopáč
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POPLATOK ZA
OPATROVANIE

Nadstavba materskej školy

Poplatok za opatrovanie sa zvýšil,
predpokladá sa, že len dočasne. Obec
poskytuje
opatrovateľskú
službu
prostredníctvom terénneho opatrovania
v domácom prostredí. Zamestnáva
9 – 11 opatrovateliek, ktoré sa starajú
o 10 – 11 občanov. Doposiaľ bola
časť nákladov hradená z dotácie, časť
prispievala obec a opatrovaní doplácali
1 euro na hodinu opatrovania. Obdobie
poskytovania dotácie sa k poslednému
februáru skončilo, nové dotácie zatiaľ
štát neposkytuje. Obec preto od marca
2021 musela navýšiť príspevok za
opatrovanie o 1,20 eur, suma za hodinu
opatrovania je tak vo výške 2,20 eur.
Prostriedky od opatrovaného pokrývajú
tretinu oprávnených ekonomických
nákladov obce (7,28 eura). Poslanci
1. marca vo všeobecne záväznom
nariadení 1/2021 navýšenie schválili.
Predpokladá sa, že štát bude opäť
poskytovať dotácie na opatrovateľskú
službu, čo môže poplatok znížiť.
Informácie o opatrovateľskej službe
vám poskytnú pracovníčky terénnej
sociálnej práce a nájdete ich na webovej
stránke obce v časti Obecný úrad.

DOTÁCIE
PRE ORGANIZÁCIE
Obecné zastupiteľstvo každoročne na
konci januára rozdeľuje dotácie na
činnosť organizáciám z obce.
Hoci mali poslanci k dispozícií o
päťtisíc eur menej ako v minulom
období, vyhoveli všetkým žiadateľom.
Tých bolo v tomto roku menej.
Organizácia a výška poskytnutej dotácie
TJ Tatran
Priatelia folklóru
Dobrovoľný hasičský zbor
Obec v pohybe SW
ŠK Horec
Infinity sport team
Rodičovské združenie pri
ZŠ s MŠ
Slovenský zväz zdravotne
postihnutých
OZ Harmónia
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7 500 €
4 000 €
4 000 €
1 000 €
1 000 €
1 600 €
300 €
300 €
300 €

Chýbajúce kapacity materskej školy už
čoskoro vyrieši jej nadstavba, v ktorej
vzniknú ďalšie triedy. S výstavbou sa
začalo na sklonku uplynulého roka.

v rámci Operačného programu Integrovaný
regionálny operačný program a so
spoluúčasťou obce 5%.
Triedy materskej školy sú počas stavebných

Okrem navýšenia kapacity škôlky bude
mať zariadenie nové technické a nábytkové
vybavenie, pribudnú učebné pomôcky a
hračky.
Na základe verejného obstarávania realizuje
nadstavbu firma OK – TEAM, s.r.o. Stavebný
dozor zabezpečuje firma M.K.C. s.r.o. Štrba.
Lehota výstavby je najneskôr do 10 mesiacov
od odovzdania a prevzatia staveniska. V
decembri bola demontovaná strecha a krov.
Zhotovená je nová deka, prebieha murovanie
poschodia, schodiska a búracie práce
pôvodných priečok.
Projekt sa realizuje vďaka podpore 208 147 eur z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja

prác presunuté do budovy šatní v športovom
areáli v Uhlárovej a do základnej školy.
Presunutý musel byť aj nultý ročník, ktorý
nateraz využíva priestory pastoračného
centra. Všetky náhradné triedy boli schválené
Úradom verejného zdravotníctva. S dopravou
stravy vypomáha miestna občianska
poriadková služba.
Dobu prerušenej prevádzky v budove
materskej školy využíva obec aj na
rekonštrukciu ostatných poschodí. Vymenená
bude elektroinštalácia, upravujú sa stropy
a omietky. Tieto náklady budú hradené z
rozpočtu obce.
red.

Multifunkčná hala
Obec sa uchádza o prostriedky na
multifunkčnú halu z Fondu na podporu
športu v rámci projektu Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej
infraštruktúry.
Výzva je určená na viacúčelové budovy,
teda nie je možné žiadať prostriedky len
na menšiu telocvičňu. Multifunkčná hala,
ktorej umiestnenie je naplánované vedľa
prístavby základnej školy, by mala slúžiť
ako telocvičňa pre školákov, tréningová
hala pre športové kluby i jednotlivcov.
Zároveň môže byť dejiskom podujatí, na
ktoré nepostačuje kapacita spoločenského

domu. Priestor môže byť využitý aj
na turnaje, koncerty či časti programu
folklórnych
slávností.
Výstavba
multifunkčnej haly si vyžaduje náklady
vo výške jeden a pol milióna eur, získaná
dotácia by pomohla uhradiť polovicu.
Zvyšné náklady chce obec hradiť z dotácií
od iných poskytovateľov (PSK) a časť
aj úverom, čo v zastupiteľstve vyvolalo
diskusiu. Predloženie žiadosti napokon
poslanci schválili, odsúhlasili aj finančné
prostriedky (40 000 eur) na zabezpečenie
projektovej dokumentácie podľa nových
noriem platných od roku 2021. 		
red.
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CESTA
ŠTRBA - L. TEPLIČKA

Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Nového asfaltového koberca sa dočkali tri ulice v obci (Kobyliarky, Bory a
Pod úbočou).
Po výstavbe kanalizácie na ulici Kobyliarky ostala táto cesta v zlom technickom stave.
Asfaltový koberec chýbal v časti novej individuálnej výstavby Bory a časti ulice Pod
úbočou. Rekonštrukciou prešlo aj niekoľko nevyhovujúcich úsekov a priepustov.
Opravy boli potrebné na priepuste na Kobyliarkach, ktorý sa prepadával a na križovatke
na ul. Ráztockej. Práce v hodnote 117 000 eur realizovala firma Cesty Košice vybratá
verejným obstarávaním. Opravy výtlkov, prekopávok a krajníc pri zdravotnom
stredisku, na uliciach Uhlárová, Teplická a Bory boli financované z prostriedkov
určených na údržbu.							
red.

15. februára Zastupiteľstvo Prešovského
samosprávneho kraja schválilo Plán
investičných akcií Správy úseku ciest
Prešovského kraja pre rok 2021.
V pláne je zahrnutá aj rekonštrukcia
komunikácie v úseku Štrba – Liptovská
Teplička za 180 000 eur. Pôjde o menší
úsek opravy medzi obcami Šuňava a
Štrba.
Celková rekonštrukcia komunikácie
vrátane zvodidiel je podľa informácií
starostu Slavomíra Kopáča z rokovaní
so Správou a údržbou ciest PSK v
pláne samosprávneho kraja v ďalšom
období. V príprave je projektová
dokumentácia.

PREVÁDZKOVATEĽ
KANALIZÁCIE

Foto: Ulice Kobyliarky a Bory

Rozpočet obce na rok 2021
Súčasná krízová situácia v súvislosti
s pandémiou koronavírusu má
negatívny dopad na ekonomický vývoj
Slovenskej republiky. Predpokladá sa
pokles podielových daní, čo sa odrazí v
znížených obecných rozpočtoch.
Podielové dane tvoria až 40,5 % celkových
bežných príjmov našej obce. Financovanie
chodu – rozpočet obce na rok 2021
schválili poslanci 4. decembra 2020.
Výdavky obce budú smerovať na
zabezpečenie samosprávnych funkcií
a výkon funkcií prenesenej štátnej
správy a tiež na výdavky týkajúce sa
spolufinancovania projektov. Schválený
rozpočet obce bol zostavený ako
prebytkový.
Rozdiel
celkových
predpokladaných príjmov 2 620 388 eur
a výdavkov 2 582 988 eur tvorí prebytok
vo výške 37 400 eur.
Obec neplánuje začať nové investičné
aktivity z vlastných zdrojov, pracuje
na
projektových
dokumentáciách,
povoleniach a vysporiadaní pozemkov
tak, aby bola pripravená uchádzať sa o
granty na ich financovanie.
V roku 2021 sa bude pokračovať v

nadstavbe materskej školy. Náklady vo
výške 230 000 eur budú financované z
dotácie vo výške 208 147 eur, zvyšok
tvoria vlastné zdroje obce. Počíta sa aj
s realizáciou Komunitného centra za
309 294 eur, na ktoré má obec pridelenú
dotáciu 299 415 eur. V súčasnosti sa
stále čaká na vyhodnotenie a kontrolu
verejného obstarávania.
V pláne obce je oplotenie budúceho
kompostoviska pri čističke odpadových
vôd, osadenie brán vo vchodoch do
cintorína, výmena prehnitých mostíkov
na náučnom chodníku, opravy studničiek
a informačných tabúľ.
V kultúre a športe sa plánuje uskutočnenie
bežných podujatí vrátane 25. ročníka
folklórnych slávností. Ich realizácia však
môže byť ovplyvnená opatreniami pred
šírením koronavírusu.
Obecné zastupiteľstvo 29. januára 2021
schválilo prvú úpravu rozpočtu. Upravuje
náklady na projektovú dokumentáciu
multifunkčnej haly a na výdavky spojené
s činnosťou miestneho odberového miesta
na testovanie občanov na koronavírus.
				

red.

Prevádzku kanalizácie a čističky
odpadových vôd v Liptovskej Tepličke
bude nasledujúcich šesť rokov
zabezpečovať firma Ferrmont, a. s.
Obecné zastupiteľstvo 10. septembra
2020 schválilo spôsob prevádzkovania
splaškovej kanalizácie a čističky
odpadových vôd v obci Liptovská
Teplička formou koncesnej zmluvy.
Nakoľko obec získala na dobudovanie
kanalizácie a čističky odpadových
vôd dotáciu, postupovať musela podľa
aktuálnej príručky pre prijímateľa
nenávratných finančných prostriedkov
v súlade s usmernením Slovenskej
agentúry životného prostredia (SAŽP).
Firma Ferrmont, a. s. bola vybratá
verejným obstarávaním a schválená
Slovenskou
agentúrou
životného
prostredia.
Obec na sklonku roka 2020 podpísala
s firmou zmluvu na obdobie šiestich
rokov. Občania budú firme uhrádzať
stočné, ktoré určí Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví a bude prejednané s
obcou. V nasledujúcich týždňoch budú
od spoločnosti doručované informácie o
prevádzkovaní a poplatkoch.
Majitelia rodinných domov, chát a
budov napojených na kanalizáciu sú
povinní uzatvoriť s obcou zmluvu o
odvádzaní odpadových vôd. Ak ste tak
doposiaľ neurobili, informujete sa v
obecnom úrade.
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ZO
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Po letných prázdninách sme sa už všetci
nevedeli dočkať otvorenia školských
brán, ktoré sa na našej škole nieslo v
duchu svätej omše a príhovoru pani
riaditeľky v školskom rozhlase. Na
základe nariadení vlády sme po splnení
všetkých protipandemických opatrení
začali s vyučovaním, ktoré prebiehalo
na celej škole tradičným spôsobom
až do 23. októbra 2020. Vzhľadom
na zhoršujúcu sa situáciu spojenú s
ochorením COVID – 19, prebieha od
26. októbra 2020 vzdelávanie žiakov
druhého stupňa dištančnou formou. Prvý
stupeň pokračoval v prezenčnej výučbe
až do Vianoc, hoci spomínané ochorenie
neobišlo ani žiakov, ani učiteľov školy.
Po vianočných prázdninách sme sa
všetci spolu tešili na sľúbený návrat do
škôl, ku ktorému nakoniec nedošlo a na
dištančné vyučovanie prešiel aj prvý
stupeň. Do lavíc si žiaci prvého stupňa
opäť sadli až 8. februára 2021 a tento
spôsob výučby zatiaľ stále prebieha.
Hoci sa aj tento školský rok odohráva
,,netradičným“ spôsobom, neodradilo
nás to a zapojili sme sa do viacerých
súťaží, ako napr. Beh SNP, Olympiáda
v anglickom jazyku, Olympiáda v
slovenskom jazyku, Šaliansky Maťko,
Všetkovedko. Pripomenuli sme si
viaceré významné dni, akými boli Deň
vďačnosti, Európsky deň jazykov, Deň
mlieka, Deň bezpečného internetu a
Týždeň ovocia a zeleniny. Zapojili sme
sa aj do zbierky Biela pastelka a rovnako
sme boli aktívni v predvianočnej akcii s
názvom Zázračné darčeky pre starkých.
Naša škola je aktívne zapojená do
projektov, ktorými sú:
1.
Doplnenie špeciálnych pracovných
pozícií v ZŠ,
2.
Inschool 2,
3.
Čitateľská, matematická a
prírodovedná gramotnosť v ZŠ.
Spomínané projekty úspešne prebiehajú
prostredníctvom projektových aktivít a
vzdelávaní pedagógov. Bližšie informácie
nielen o projektoch, ale aj o živote našej
školy môžete nájsť na našej stránke:
www.zsliptteplicka.edupage.org .
Veríme, že sa aktuálna situácia, ktorá sa
týka ochorenia COVID – 19 zlepší a z
celého srdca si želáme skorý návrat do
školských lavíc.
Eva Kušniráková
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Šúľance sa v tomto roku varili doma
Tradíciu
varenia
šúľancov
(cikošiek) v nedeľu tri týždne pred
Veľkou nocou nebolo možné v
tomto roku dodržať.

Trieda Včielky z materskej školy

Šúľance ale varili v mnohých domácnostiach. Na sladko,
na slano, s teplickou bryndzou, so strúhankou, kakaom.
Pripravovali ich celé rodiny a viaceré staré mamky s
vnúčatami a nielen v Liptovskej Tepličke. Tým, ktorí
OcÚ zaslali fotografie, poputuje originálna vareška.
Rodina Žolná zo Svitu

Chlapci s teplickými koreňmi žijúci
v Nemecku, Dávid a Ján Černohorskí

Šúľance MS Slovenského Červeného kríža Sp. Bystré

Inšpirovali sme sa po svojom ...

.

Zber PET vrchnákov z
plastových fliaš je známy po
celom Slovensku. Zbernými
nádobami
sú
prevažne
veľké kovové srdcia. My
sme sa rozhodli, aby tá naša
bola autentickejšia, do rázu
Liptovskej Tepličky vhodná
nádoba.
V spolupráci so šikovnými
remeselníkmi z obce (Jakubom
Gjackom a Patrikom Kopáčom)
sme dali tomuto zbernému
miestu vzor dreveničky. Zberné miesto sa nachádza na Ul. Štefana Náhalku pred vstupom
do materskej školy, pri hlavnej ceste.
Cieľom projektu je nazbierať čo najväčšie množstvo plastových PET vrchnákov,
ktoré následne od nás odkúpi spoločnosť zaoberajúca sa likvidáciou odpadu. Ide o
spoločnosť GRAVPLAST, s.r.o, s ktorou máme uzavretú zmluvu. Výťažok z predaja
venujeme škole, škôlke či jednotlivcom, ktorí to budú práve potrebovať.
Zbierajú sa vrchnáky z PET fliaš (minerálne vody, oleje) a tetrapakových obalov
(džúsy, mlieko).
Tešíme sa na spoluprácu s deťmi, rodičmi, jednotlivcami i skupinami, aby sme aj týmto
spôsobom podporili triedenie odpadu, odľahčili prírodu a spojili sa pre dobrú vec.
OZ Harmónia Liptovská Teplička
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Triedime, ale nie dosť, preto zaplatíme viac
Až 64 000 eur odkroja z rozpočtu obce
náklady za odpad. Za zvoz a odvoz
odpadu zaplatíme 37 000 eur, za jeho
zneškodňovanie ďalších 27 000 eur.
Percento vytriedenosti odpadu, ktoré
určuje cenu likvidácie, je v našej obci
nízke, preto si za odpad v roku 2021
opäť priplatíme.
Poplatok vzrástol z 23 eur na 30 eur
na osobu. Dôvody sú jasné: netriedime
dostatočne a samosprávy už nesmú
prispievať na zvoz a uskladnenie odpadov.
Poslanci obecného zastupiteľstva zvýšenie
poplatku schválili. Ak by tak neurobili,
porušili by platnú legislatívu.
Enormný nárast odpadu, problémy s jeho
uskladnením a likvidáciou, znečistené
životné prostredie, na druhej strane
nevyužité možnosti recyklácie a slabá
angažovanosť verejnosti vyústili do
prísnejších legislatívnych opatrení nielen
na Slovensku.
V súčasností platí, že ten kto odpad tvorí,
musí za jeho likvidáciu zaplatiť. Obciam
a mestám zakazuje prispievať na odvoz
a uskladnenie odpadu, uhradiť ho musia
občania poplatkom za odvoz komunálneho
odpadu. Ten značne narástol a porastie
ďalej, ak nebudeme ešte viac separovať.
Separovaný odpad – sklo, plast a papier
je odvážaný zdarma. Obec Liptovská
Teplička v roku 2020 vytriedila 17 %
odpadu. Okrem kvalitnejšieho separovania
by mohol pomôcť znížiť hmotnosť odpadu
častejší zber šatstva, ktorý obec zaviedla,
ale prerušili ho protipandemické opatrenia.
V zberných kanvách nesmie končiť zimný
posyp z ciest či odpad zo záhrad. Preto má
obec v pláne zriadiť malé kompostovisko
pri čističke odpadových vôd, prostriedky
na vysporiadanie pozemkov schválilo aj
obecné zastupiteľstvo. Kompostovisko

bude mať svoju prevádzkovú dobu i
povereného pracovníka na dozor. Znížiť
by sa tak mal aj počet skládok burín a
konárov, ktoré sa objavujú v okolí obce
napriek tomu, že každá domácnosť má k
dispozícii vlastný kompostér.

Za úspech možno považovať presadenie
separovania plastov v časti Kufajka, čo
sa prejavilo na znížení množstva odpadu
odvážaného z tejto časti (obr.).
Zavedené
boli
otváracie
hodiny
kontajneroviska a kontrola obsahu
odovzdávaného odpadu pracovníkmi
občianskej poriadkovej služby. Ďalším
krokom je zavedenie separovania skla. Pri
kontajneroch pre Kufajku už nevznikajú
skládky, tie sa však viac objavujú pri
cestách do obce a jej okolí. Pravdepodobne
ich tam zanechávajú tí občania z ostatných
ulíc a chát, ktorí boli naučení svoj odpad
hádzať ku kontajnerom pod Kufajkou.
Spravodlivý a efektívny spôsob zberu
odpadu sa pokúšajú nájsť poslanci
obecného zastupiteľstva.
Dobrou správou je, že vďaka zavedeniu
kompostovania v našej obci nebudú
musieť občania platiť za zber kuchynského
odpadu. Jeho zber je povinnosťou pre
samosprávy od roku 2021 a pre občanov
iných obcí je spoplatnený.
red.

Prílohou obecných novín v minulom roku bol leták Adoptuj si ulicu. Cieľom tejto
aktivity bola snaha zapojiť obyvateľov do dlhodobého skrášľovania a udržiavania
čistoty v okolí svojich príbytkov a verejných priestranstiev a takouto nevtieravou
formou pripomenúť občanom všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa udržiavania
čistoty v obci. Pre väčšinu obyvateľov je udržiavanie poriadku v okolí svojich
rodinných domov pravidelná činnosť, za čo im srdečne ďakujeme a želáme si, aby
v tejto aktivite nepoľavovali. Občanom, ktorí by síce chceli urobiť niečo pozitívne,
ale majú obavu z toho, ,,čo povedia ľudia?“, želáme viac odvahy a sebavedomia na
realizáciu týchto aktivít. Sú však aj občania, ktorí napriek pravidelným výzvam k
udržiavaniu poriadku nie sú ochotní zmeniť svoj postoj a správanie, veríme, že to
zmenia. Máme toho v obci dosť, čo môžeme ukázať svetu. Skúsme v tomto roku bez
ostychu chytiť metlu, kosu či lopatu a urobiť našu obec ešte krajšou a zaujímavejšou.
Komisia verejného poriadku, sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu

OCEŇOVANIE
DARCOV KRVI
Každoročné celookresné oceňovanie
darcov krvi v Poprade sa pre nariadené
opatrenia nekonalo. Poďakovať a
oceniť darcov sa preto Územný spolok
Slovenského Červeného kríža Poprad,
Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža Liptovská Teplička a obec
Liptovská Teplička rozhodli doručením
darčekov do domácností ocenených.
V roku 2020 získali
bronzovú Janského plaketu
Matej Bulava,
Anna Bulavová,
Jaroslav Géci,
Lucia Ivanová,
Štefan Kondula,
Eva Krojerová,
Veronika Sitiariková,
Michaela Smolárová,
Zdenka Dunajská.
Striebornú Janského plaketu získali
Peter Géci a
Slavomír Kopáč.

ZÁCHRANA MAJETKU
I ŽIVOTOV
Dobrovoľný hasičský zbor obce
(DHZO) na sklonku roka 28. a 29.
decembra odstraňoval popadané stromy
na príjazdových komunikáciách zo
smeru Vikartovce i Šuňava. Horiace
komíny jednotku zamestnávali 31.
decembra a 17. januára dokonca v dvoch
domácnostiach. 11. februára boli hasiči
privolaní k požiaru strechy rodinného
domu. Január sa do kroniky zboru zapíše
aj počtom zásahov s použitím externého
defibrilátora. 16. januára pomohol
zachrániť život 53 ročnému občanovi,
žiaľ druhý výjazd s defibrilátorom 21.
januára už život zachrániť nemohol.
Dobrovoľní hasiči pomáhali pri
usmerňovaní občanov počas testovania v
mobilnom odberovom mieste obecného
úradu.
Popradské letisko pripravilo 20. februára
pre reprezentantku v lyžovaní Petru
Vlhovú prekvapenie v podobe vodnej
brány, ktorú vytvorili na jej počesť
hasičské autá, jedným z nich bolo aj
auto nášho DHZO.
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MIESTNE ODBEROVÉ
MIESTO
Počas
vianočných
sviatkov
bol
zaznamenaný nárast počtu obyvateľov,
ktorí boli pozitívne testovaní na vírus
Covid 19. Obec preto v záujme pomôcť
svojim obyvateľom a predísť šíreniu
vírusu vytvorila mobilné odberové
miesto (MOM) priamo v budove
obecného úradu. Odbremenila občanov
od cestovania do okresného mesta a
čakania v dlhých radoch.
Rozšírený výskyt ochorenia v Liptovskej
Tepličke potvrdili aj výsledky z testovaní,
keď v posledný deň roka bolo zo 740
až 54 pozitívnych prípadov. Následné
opakované testovania rodín i ostatných
záujemcov priniesli postupný pokles
pozitívnych prípadov. Počas testovania
od 20. do 23. januára bolo otestovaných
1171 občanov, pozitívny test vyšiel len
jednej osobe. Počas februára sa nechalo
otestovať 2742 osôb, testy odhalili 9
pozitívnych z obce. V súčasnosti je
odberové miesto využívané hlavne z
dôvodu potreby preukázať sa testom nie
starším ako 7 dní.
Odbery sa vykonávajú dvakrát týždenne
v stredu od 15.00 do 17.00 hod. a v sobotu
od 7.00 do 12.00 hodiny. Na testovanie
nie je možné sa vopred objednať.
Obec chce vyjsť v ústrety hlavne
starším občanom, pre ktorých by bola
elektronická registrácia problematická.
Stály záujem o testovanie potvrdzuje
opodstatnenosť zriadenia MOM v obci,
ktoré nie je v každej obci samozrejmosťou.
Na chod MOM dostáva obec príspevok 5
eur za každého otestovaného. Prostriedky
sú použité na zakúpenie ochranných
a technických pomôcok a na odmeny
pre dobrovoľníkov. Od polovice marca
MOM poskytuje každému otestovanému
aj respirátor. Obec rozdala respirátory aj
občanom nad 60 rokov.		

OSLOBODENIE
OBCE
Oslobodenie obce si 29. januára položením
venca k pamätníku padlých pripomenul za
občanov starosta obce Slavomír Kopáč a
zástupca Základnej organizácie slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov Štefan
Koreň. Nakoľko aktuálne opatrenia
neumožnili prítomnosť verejnosti, z rozhlasu
zazneli príhovor a štátna hymna.
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Dotácia z kraja
Podujatia v obci budú môcť byť opäť
kvalitnejšie usporiadané aj vďaka
dotácii 1900 eur, ktorú poskytol
Prešovský samosprávny kraj ešte v roku
2020. Z prostriedkov boli zakúpené
kovové mobilné zátarasy a dve mobilné
toalety. Nájdu svoje uplatnenie počas
folklórnych slávností a na iných
podujatiach obce. Zátarasy budú
použité pri usmerňovaní dopravy a na
parkoviskách.			
red.

Prichádza jar: Ako sa správať v lese s
ohľadom na zver

Pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace
aktuálne dianie zasiahlo do našich
každodenných životov. Ovplyvňuje našu
prácu, našu rodinu a v neposlednom rade
aj to, ako trávime svoj voľný čas.
Všetky spoločenské podujatia sú v
súčasnosti zakázané, zatiaľ čo pobyt v
prírode za určitých podmienok nie je
obmedzený. Odborníci sa zhodujú, že
pohyb na čerstvom vzduchu má svoj
význam – napomáha ozdraveniu, tvorbe
vitamínu D, zvyšuje vitalitu, znižuje stres
a celkovo podporuje imunitu, ktorá je v
týchto dňoch viac než potrebná. Zvýšený
pobyt v prírode má však aj svoje úskalia.
Lesná zver sa v tomto období pre
nedostatok potravy zdržiava najmä
na krmoviskách, o ktoré sa starajú
naši členovia. Po náročných zimných
mesiacoch je táto zver oslabená a zároveň
v tomto období prebieha proces gravidity
samíc. Zver teda vo zvýšenej miere
vyhľadáva pokojné miesta na oddych.
Poľovníci sa často stretávajú so
situáciami, že návštevníci prírody zver
nadmieru vyrušujú svojou prítomnosťou,
ale aj prítomnosťou voľne pobehujúcich

štvornohých
priateľov.
Z tohto dôvodu je zver
nútená presúvať sa na iné
miesta, v dôsledku čoho
je ešte väčšmi vysilená a
podrobovaná stresu.
Úkrytom takejto zveri
bývajú často mladé lesné
porasty, ktoré zver obhrýza,
v dôsledku čoho dochádza
k
vzniku
obrovských
hospodárskych škôd.
Poľovníci preto apelujú
na všetkých návštevníkov prírody, aby
na pohyb v prírode využívali výlučne
turistické chodníky, svoje psy mali
uviazané na vôdzke a zároveň sa správali
ohľaduplne k obyvateľom lesa.
Negatívnym
dôsledkom
zvýšenej
koncentrácie ľudí v prírode nie je len
rušenie zveri, ale čoraz intenzívnejšie
znečistenie prírody. My, poľovníci z
poľovníckeho združenia Čierny Váh,
každoročne čistíme lesy v okolí našej
obce od množstva odpadu. So zarmútením
však konštatujeme, že množstvo odpadu
sa z roka na rok zvyšuje.
Poslaním každého poľovníka je ochrana
prírody a ochrana zveri. Celoročne
zabezpečujeme pre zver kvalitnú
potravu, napĺňame soliská soľou, ktorá
prispieva k zdravotnej vitalite zveri,
staráme sa o poľovnícke chodníky, či
obhospodarujeme políčka pre zver.
Prírodu nemôžme považovať za územie,
ktoré sa nachádza tam – ďaleko. Musíme
ju chrániť a zveľaďovať. Len tak
vytvoríme krajinu, ktorá má šancu prežiť,
a my s ňou.
PZ Čierny Váh
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Z činností organizácií v druhom polroku 2020
Infinity sport team
bol jedinou organizáciou, ktorej sa podarilo
vďaka uvoľneným opatreniam uskutočniť
plánované podujatie 3. ročník Behu
SNP 5. septembra. Podľa slov predsedu
Martina Jurčíka bola podpora zo strany
sponzorov nižšia, na úrovni súťaže sa to
však neodzrkadlilo. Na trať 11 km behu
sa postavilo 52 pretekárov. Najrýchlejší
čas 49 minút dosiahol Jakub Tomes.
Dvadsaťjedenkilometrovú trať bežalo 71
pretekárov, prvenstvo získal Jakub Haviarik
s časom 1 hodina 44 minút.
Polmaratónu sa zúčastnil aj náš rodák Ján
Dratva s umiestnením na 59. mieste a pani
učiteľka Danica Božová, ktorá pôsobí v
našej škole. Na 11 km trati získala 2. miesto.
V juniorskej kategórii si vybojoval 3.
miesto Viliam Pitoňák. V Behu SNP uspela
Olívia Dilongová získaním 1. miesta a
Kristína Červenková sa tešila z 2. miesta
v absolútnom poradí kategórie. Medzi
najmladšími bežcami do päť rokov bol
strieborný Peter Géci.
Športový klub Horec

Výstup na Kráľovu hoľu, ktorý pravidelne
organizuje klub, sa v roku 2020 uskutočnil
v núdzovom režime s obmedzeným
počtom účastníkov v závere leta. ŠK Horec
zorganizoval 6. septembra pre pätnásť detí
druhého stupňa základnej školy splav
Dunajca.
Ľ. Koreň

OZ Harmónia Liptovská Teplička
Počas augusta a septembra boli v rámci
svojich možností aktívne viaceré združenia
a organizácie. Harmónia Liptovská
Teplička pripravila súťaž o najkrajšie
priedomie, hlasovalo sa prostredníctvom
sociálnej siete. Výherkyňou sa stala rodina
Géciová. Harmónia a dobrovoľní hasiči
upravili a vyčistili aj okolie prameňa
Škvrkovec. Počas Vianoc pripravili pre
osamelých občanov Štedrú večeru.

Priatelia folklóru
K prezentácii tradičných spevov a hudby
spod Kráľovej hole sa 12. septembra v
Banskej Bystrici pridali aj muži z folklórnej
skupiny Tepličan. V programe Či to zvony
zvonia, či orgony hrajú účinkovali so
zástupcami z Telgártu, Šumiacu a Pohorelej.

V dvoch programových blokoch odspievali
rubárske a regrútske piesne. Počas októbra
členovia Tepličanu účinkovali v reklamnom
spote na podporu cestovného ruchu.
Mužom zo skupiny Tepličan bola venovaná
októbrová relácia Moje korene vysielaná na
TV Folklorika.
Súbor tridsiatich fotografií o živote a
tradíciách v Liptovskej Tepličke si počas
leta (od 17. do 30. augusta) mohli pozrieť
návštevníci nákupného centra Forum v
Poprade. Projekt vznikol v spolupráci
fotografa Milousa Chaba, folklórnej
skupiny Tepličan a občanov v roku 2018.
Základná organizácia slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (SPB) sa
zúčastnila regionálnych osláv 76. výročia
Slovenského národného povstania (SNP) v
Krpáčove.
Spolu s obcou a zástupcami Pohorelej sa
29. augusta pri pamätníku pri spoločenskom
dome v Lipt. Tepličke konala pripomienka
76. výročia SNP. Zúčastnili sa nielen členovia
SPB, ale aj Klub vojenskej histórie Tatry,
Motorkári Slovenska a zástupkyňa Ruského
centra vedy a kultúry v Bratislave.
V spoločenskom dome sa premietal film s
vojnovou tematikou.
25. augusta zväzy protifašistických bojovníkov
Pohorelá a Liptovská Teplička spolu so
starostom Slavomírom Kopáčom a starostkou
Pohorelej Janou Tkáčikovou položili vence k
pamätníkom a hrobom neznámych partizánov
pod Staníkovom a na Rovienkach v okolí
obce. Pripojili sa aj deti z detského folklórneho
súboru Turnička a verejnosť.		
red.

ŠPORT
FUTBAL
Futbalovým mužstvám TJ Tatran sa
nepodarilo pre nariadené opatrenia
dokončiť pomerne úspešnú sezónu.
A mužstvo ju ukončilo na 4. mieste
po ôsmich výhrach a dvoch prehrách.
Najviac gólov, až pätnásť, uštedril do
brán súperov Peter Pitoňák.
U19 patrila na záver sezóny 5. priečka
po šiestich výhrach, troch prehrách a
jednej remíze. Najlepším strelcom bol
Marek Smolár, z ktorého kopačky padlo
dvanásť gólov, deväť uštedril súperom
Peter Fendek.
Najúspešnejší
boli
žiaci
U15,
ktorým patrila prvá priečka tabuľky.
Premožiteľa našli len v jednom zápase,
zvíťazili desaťkrát. Najlepším strelcom
bol Viliam Pitoňák, ktorý strelil
dvadsaťsedem gólov, o jeden menej,
dvadsaťšesť má na konte Daniel Smolár.
Prípravka U11 bola v tabuľke druhá,
zvíťazila sedemkrát, raz prehrala.
Najlepšie sa v streľbe gólov darilo
Adamovi Smolárovi, ktorý ich do brány
trafil deväť. Siedmimi gólmi prispel
Erik Smolár.

HORAL
MTB MARATÓN
8. augusta 2020 prechádzala obcou a jej
okolím cyklistická súťaž Horal MTB
MARATON.
Z Liptovskej Tepličky sa jej zúčastnil
František Ovsiak st. s pekným
umiestnením na 37. priečke v kategórii
Lejzi 78 km muži 40 - 49 r.
6. miesto počas cyklistických pretekov
Horal Junior 9. augusta vo Svite získal
Viliam Pitoňák.
Viliam Pitoňák počas uvoľnených
opatrení stihol aj účasť na pretekoch
Sparťan 8. augusta v Bialke Tatrzanskej
s umiestnením na 4. mieste a 19.
septembra Sparťan Malinô Brdo na 7.
mieste.
Počas cyklopretekov Horal vypomáhali
na kopcoch v okolí pri usmerňovaní a
občerstvovaní súťažiacich dobrovoľní
hasiči z Liptovskej Tepličky, športový
klub Horec a Infinity sport team.
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DEMOGRAFICKÉ
ÚDAJE
V Liptovskej Tepličke bolo k 1. januáru
2021 evidovaných 2419 obyvateľov.
V roku 2020 sa narodilo 29 detí,
zomrelo 22 občanov,
prisťahovalo sa 25 ľudí,
odsťahovalo 25 obyvateľov obce.

VITAJTE
MEDZI NAMI
v roku 2021
Alena Pušková
Ema Kopčáková
Dávid Balog
Nela Kováčová
Alex Pačaj
Ján Pačaj
Tomáš Fendek
Samuel Kondula
Sebastián Lacko
Timea Čonková

Epidémie v minulosti
Šírenie vírusu COVID-19 nám dramaticky zasahuje do každodenného života. Okrem
obáv z choroby na nás zvláštne pôsobia aj prísne úradné nariadenia a odporúčania.
Mnohé prípady dneška objavujeme v minulosti, keď sa medzi našimi predkami šírili
podobne nákazlivé choroby a úrady na ne museli reagovať. Medzi jednotlivými
stolicami bol zakázaný pohyb tulákov, neznámych a podozrivých osôb.
Z nakazených oblastí bolo zakázané cestovať za rodinou či dovážať tovar. Postupne boli
zatvorené obchody, hostince, krčmy, zrušené trhy a jarmoky. Najsilnejším „zabijakom“
hlavne dospelého obyvateľstva bola v predminulom storočí cholera. Rýchlo sa šíriace
ochorenie prišlo na naše územie z Ruského cárstva na začiatku 30. rokov 19. storočia,
priniesli ho cárski vojaci. V máji 1831 sa cholera objavila už na území Uhorska. V
polovici júna cholera zabíjala na východe krajiny, o mesiac neskôr na Liptove, v Turci
a v okolí Zvolena. Na jeseň 1831 sa epidémia dostala už na západ krajiny a postihla tak
celé územie Slovenska.
Cholera neobišla ani našu obec, v októbri podľahli tejto chorobe štyria obyvatelia. Aj v
revolučnom roku 1849 navštívila cholera naše kraje. Dovlieklo ju ruské vojsko, ktoré
prišlo oslobodzovať Slovákov od košútovskej rebélie. V našej obci na choleru zomreli
dvaja obyvatelia. V roku 1855 prepukli lokálne cholerové epidémie. Opäť neobišli ani
našu obec. V mesiaci október a november podľahlo v Liptovskej Tepličke tejto chorobe
46 obyvateľov, celkovo v ten rok zomrelo 80 ľudí. O cholere v Tepličke sa dozvedáme
z listiny pre služnovský úrad z roku 1855.

NAVŽDY NÁS
OPUSTILI
v roku 2021
Ružena Pušková
Anna Nahalková
Gabriela Vernarecová
Mária Sýkorová
Viera Zubajová
Bystrík Janík
Mária Házyová
Pavol Mucha
Ján Ďurica
Danka Pušková
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,,Ponevač sa na Tepličke cholera tuhšej rozmáha a lud náramne zemíra protoj prosíme:
hrádockí služnovskí úrad bi nám na pomoci biť ráčili a prosbe našej vihoveli... a abi
nám hned kláti z revíra Teplického dali abi sme mohli na pile osviceného biskupa si
porezať na doski ku potrebe na truhli zomretých. Lebo lud zomreti dať len tak ležeť
do jami misime bez truhli. Ktorí mali doski už porozdávali, požičiť žiaden nemá. Po
dneska už 30 zomretích máme medzi ktorími aj richtár náš je. Tiež prosíme služnovskí
úrad bi ráčili v tom upokojiť a za nami zaslať , abi nás ráčiť s drevom pre lehotskú obec
nenútili najať a plaviť- lebo lud je velice sužovani. Na marach chorích od prestidnutia
prinášajú... Túto prácu srdečne urobíme ked nemoc od nás odstúpi. Poníženi poddaní
2. novembra 1855 vicerichtár Juro Michalček.“
V roku 1873 bola ďalšia cholerová pandémia. Rozšírili ju sezónni robotníci Liptáci, čo
boli v Pešti na „múračkach“ a zavliekli ju domov. Cholera roku 1873 mnohé domy a
rodiny preriedila a niektoré rodiny celkom vymorila. V našej obci zomrelo od augusta
do decembra 49 ľudí. V ten rok celkovo zomrelo 75 obyvateľov našej obce.
Ján Chovan

