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OBECNÉ NOVINY

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
Ročník: I.

Pivničky budú slúžiť aj na prezentáciu obce
Mnoho zemiakových pivníc, ktoré sú zrejme svetovým
unikátom, sa nachádza v dezolátnom stave. O kríž na
pamiatku prvého kostola v strede obce je postarané len
sporadicky. Opäť sa vyskytli problémy s vynechanými
spojmi SAD. A opätovne vypadávajú aj služby TKR.
Na tieto problémy sme hľadali riešenia v rozhovore so
starostom obce Mgr. Slavomírom Kopáčom.
* Teplické zemiakové pivnice sú nielen dobrým
skladiskom úrody, ale aj lákadlom pre turistov.
Viaceré pivnice však už nie sú využívané, chátrajú a rozhodne nepôsobia ako turisticky atraktívne
miesto. Zasiahne do tohto stavu obec?
- Obec plánuje v najbližšom období vyhľadať majiteľov zanedbaných pivníc
(podľa číselného označenia) a vyzve ich k oprave alebo k odstúpeniu pivnice
obci. Obec následne plánuje niektoré opraviť na prezentačné účely a ďalšie
ponúknuť novým záujemcom. Pivnice sa nachádzajú na obecnom pozemku,
preto ak niekto vlastní pivnicu, ktorú už nechce využívať, nech to nahlási na
obecnom úrade.
* V centre obce stojí pamiatka na prvý kostol - kríž so záhradkou. O miesto
je postarané len sporadicky. Kto má jeho údržbu na starosti?
- Zatiaľ na to nebol určený správca. Obec sa ale rozhodne nebráni jeho údržbe. Chceme upraviť jeho okolie, pribudnúť by tam mohla informačná tabuľa,
lavičky, zeleň. Aj toto miesto by sa mohlo využívať podobne ako kaplnka vo
farskom dvore.
* Viackrát počas zimy a tiež 2. apríla opäť vynechali spoje SAD, obyvatelia
sa sťažujú aj na staré náhradné autobusy.
- Hoci sme dostali podnety od občanov, prečo obec tieto problémy nerieši,
konkrétna žiadosť o rokovanie so SAD o náprave tohto stavu na obecný úrad
neprišla. Ak teda cestujúci chcú, aby ich problém bol riešený, je potrebné obecnému úradu nahlásiť hneď po udalosti dátum a čas vynechaného spoja.
* Cez sviatky počas dvoch dní opäť nevysielali dva kanály obecného TKR.
Ako v takomto prípade majú užívatelia postupovať?
- Od 1. januára 2009 je prevádzkovateľom obecného TKR Ing. Ján Gnojčák.
K zmene prevádzkovateľa z obce na J. Gnojčáka došlo z dôvodu zmeny zákona,
podľa ktorého obec nemôže TKR prevádzkovať. Naďalej je však obec vlastníkom TKR. Obecné zastupiteľstvo vybralo za prevádzkovateľa Jána Gnojčáka,
žiadna iná firma neprejavila záujem o túto službu. Od podpísania zmluvy sa
aj o výber poplatkov stará sám prevádzkovateľ. Predmetom zmluvy je servis
televízneho káblového rozvodu (TKR) ako celku so všetkými príslušnými
prvkami (zosilňovače, napájacie výhybky, rozbočovače, účastnícke zásuvky,
systém diaľkového napájania atď.). Pod pojmom servis sa rozumie komplexná
starostlivosť o všetky prvky jednotlivých distribučných sietí, hlavnej stanice,
meničov, systému diaľkového napájania a anténnych systémov. Zhotoviteľ je
povinný odstraňovať poruchy najneskôr do 48 hodín od ich nahlásenia. Hlásenie
porúch sa uskutočňuje prostredníctvom faxu na čísle zhotoviteľa 052/452 36 56
alebo na mobilný telefón 0948 926 100. V prípade rozsiahlejšej alebo zložitejšej
poruchy, ktorá si vyžaduje opravu v špecializovaných servisoch výrobcu, sa
doba odstránenia poruchy predlžuje o túto dobu. Na odber TKR je nahlásených
313 občanov, prevádzkovateľovi sa nedarí vybrať od všetkých ročný poplatok.
Časté poruchy J. Gnojčák ospravedlňuje zlým technickým stavom rozvodu, no
od občanov neuhradené poplatky nevymáha. Obec vidí možnosť zlepšenia
služby až po nainštalovaní optického kábla, jeho realizácia je však otázkou via(Pokračovanie na 2. strane)

Číslo: 3 / máj 2012
Nové číslo starostu obce:
0915 895 378
Rada školy
V pondelok 19. marca zasadala
Rada školy. Jej členovia sa venovali
viacerým témam: čerpaniu rozpočtu
školy, prerokovaniu zvýšenia počtu
detí prijatých do materskej školy
(MŠ), ako aj výške poplatku za MŠ.
Jedným z najpálčivejších problémov
v škole je zhoršujúce sa správanie
žiakov. Učitelia upozorňujú na
značný pokles morálky, čo sa odráža na chode vyučovania, prospechu
i na celkovej atmosfére v triedach.
Vedenie školy nie je spokojné s nosením mobilných telefónov na vyučovanie, ktoré úpravou školského
poriadku opäť zakázali. Rada školy
vyzýva rodičov na zvýšenú kontrolu detí. Upozorňuje na zverejňovanie fotografií v nevhodných pózach
a oblečení na sociálnych sieťach, na
popíjanie alkoholu, nočné potulovanie v uliciach i na diskotékach.
Členovia Rady školy požiadali obec
o kontrolu žiakov na diskotékach
v spolupráci s políciou. Prostredníctvom besied so psychológmi sa
budú snažiť čeliť problémom so
zhoršeným správaním žiakov.
OBEC LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie miesta

riaditeľa

Základnej školy s materskou
školou Štefana Náhalku
v Liptovskej Tepličke.
Písomnú žiadosť o zaradenie do
výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do
4. 5. 2012 na adresu: Obec Liptovská
Teplička, Štefana Garaja 398, 059 40
Liptovská Teplička.
Obálku označte heslom „VK ZŠ
s MŠ Liptovská Teplička“.
Kompletné informácie nájdete na
www.liptovskateplicka.sk.
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Darovanie krvi
Prvého apríla sa konal prvý tohtoročný odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby.
Krv prišlo darovať tridsaťjeden
dobrovoľníkov, darcami sa stali
však len dvadsiati štyria z nich.
Pribudli štyria prvodarcovia a jedna občianka Šuňavy. Už 60-krát
daroval krv Vladimír Géci.
Krv darovali:
Monika Ovsiaková
1x
Martin Misál
1x
Andrea Sedláková
1x
Tomáš Koreň
1x
Martin Brtáň
2x
Juraj Smolár
2x
Tomáš Miždoš
2x
Ondrej Marušin
2x
Eva Glejdurová
2x
Monika Hudáková
2x
Martina Fendeková
2x
Peter Fendek
3x
Slavomír Kopáč
4x
Janka Bukovinová
4x
Valéria Házyová
4x
František Ovsiak
4x
Marián Pitoňák
7x
Mária Liptáková
7x
Štefan Smolár
15x
František Fris
22x
Pavol Ďurica
27x
Štefan Červenka
47x
Vladimír Géci
60x
Podielové listy
Predseda spotrebného družstva
Coop Jednota Liptovská Teplička
Štefan Koreň oznamuje občanom,
že podielové listy sa môžu dediť.
Preto v prípade úmrtia člena podielového družstva je potrebné pri
dedičskom pokonaní určiť dediča
podielového listu.
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
- mesačník zo života obce
Vydáva: Obec Liptovská Teplička
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www.liptovskateplicka.sk
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(Dokončenie
z 1. strany)
Starovešťan
cerých rokov. Pracovníci obecného úradu sú zodpovední len za obsah vysielania
obecnej televízie, o kvalitu obrazu, ako aj obrazu ostatných programov sa stará
prevádzkovateľ.
* Čo plánuje obec v najbližších týždňoch?
- Začnú sa práce na rozoberaní amfiteátra a príprave na jeho rekonštrukciu. Plán
revitalizácie obce začneme napĺňať úpravou potokov. V spoločenskom dome sa
urobia úpravy v prístavbe a postupne v celej sále.
Na záver chcem poďakovať občanom, ktorí sa zúčastnili konferencie v Gemerskej Vsi, folklórnym zložkám za uchovávanie tradície vynášania Majmoreny
a tiež za ich spoluprácu na podujatí „šuľkovej súťaže“. Ďakujem aj regrútom za
zachovávanie tradícií, DHZ, Spoločenstvu Pripravme cestu Pánovi a všetkým
občanom, ktorí akokoľvek prispeli k príjemnému a plnohodnotnému prežitiu
Veľkej noci.

„O najdlhší šúľanec“ a „Jedenie šúľancov na rýchlosť“

Prvý ročník dvojsúťaže ,,O najdlhší šúľanec“ a ,,Jedenie šúľancov na rýchlosť“
sa ukázal ako úspešný. Návštevníkov obce zaujal najmä zvyk vynášania Moreny, ale nechýbali ani na súťaži v spoločenskom dome.
Z rozprávania starých Tepličanov vieme, že v nedeľu tri týždne pred Veľkou
nocou sa na obed varili šúľance. Podľa tohto jedla dostala nedeľa pomenovanie
Šuľková (tepl. Šulková). Starý zvyk využili organizátori Priatelia folklóru a OcÚ
na usporiadanie regionálnej súťaže, aby do obce prilákali turistov a pre miestnych pripravili zaujímavé spestrenie voľného popoludnia. Pripravené boli dve
disciplíny - výroba najdlhšieho šúľanca a jedenie šúľancov na rýchlosť. Počas
Šuľkovej nedele sa zároveň z dediny vyháňa zima a bieda. Tú vyháňali folklórne
zložky z Liptovskej Tepličky - DFS Turnička a FSK Tepličan 18. marca popoludní
za účasti množstva divákov. Ulicami centra obce vyniesli slamenú Majmorenu
až k mostu v strede obce, kde ju podľa tradície vyzliekli, podpálili a hodili do
potoka. Pôvodne sa tento zvyk vykonával poza dedinu, dnes na týchto miestach
stoja rodinné domy. Po vynesení Majmoreny pokračoval program dvojitou
regionálnou súťažou ,,O najdlhší šúľanec“ a ,,Jedenie šúľancov na rýchlosť“.
Štartovalo v nej šesť trojčlenných družstiev reprezentujúcich obec Spišské Bystré, obec Šuňava, PPD Liptovská Teplička, MO Matice Slovenskej Liptovská
Teplička, Priateľov folklóru a Spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi. Súťažiaci
v prvej súťaži vytvárali z rovnakého množstva surovín čo najdlhší šúľanec
bez napájania. Časový limit na vytvorenie najdlhšieho šúľanca bol 30 minút.
Jednoznačným víťazom sa stalo družstvo zo Spišského Bystrého so šúľancom
dlhým 17,11 m. Do súťaže v jedení šúľancov sa mohli zapojiť trojčlenné družstvá
i jednotlivci. Pre každý tím bola určená jedna spoločná miska so 750 gramami
šúľancov. Tie si mohli súťažiaci dokonca ochutiť podľa vlastného výberu - makom, strúhankou, orechmi, cukrom a maslom. Ako najlepší jedáci sa ukázali
členovia súťažného tímu z PPD Liptovská Teplička. Misku šúľancov zvládli
vyjesť za 1 minútu a 11 sekúnd. Do súťaže jednotlivcov v jedení šúľancov na
rýchlosť sa prihlásilo osem súťažiacich (traja dospelí a päť detí). S 300 gramami
šúľancov si najrýchlejšie poradil Ján Smolár, spomedzi detí vyjedol 150 gramov
šúľancov ako prvý Milan Šramel.
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Sviatky Veľkej noci v Liptovskej Tepličke
Tepličania prežívajú dni pred najväčšími sviatkami v roku i samotnú Veľkú
noc v duchu cirkevných a kultúrnych tradícií. Na Zelený štvrtok nechýbalo
symbolické umývanie nôh, vo Veľký piatok krížová cesta, nedeľná zábava,
pondelková oblievačka aj šmigorst. Novodobou tradíciou sa v Liptovskej
Tepličke stáva podujatie Kvetný víkend.
Kvetný víkend týždeň pred Veľkou nocou v L. Tepličke skutočne prekvital.
Postarali sa o to členovia Spoločenstva Pripravme cestu Pánovi. Kvetný víkend
otvorila piatková sv. omša. Po nej sa deti a mládež stretli v pastoračnom centre
pri sledovaní filmu Hajdy, dievčatko z hôr. Podujatie pokračovalo v sobotu stretnutím detí, ktoré spoločne vytvárali krížovú cestu, vyrábali šperky a venovali sa
športovým aktivitám. Večer patril prednáškam pre mládež a dospelých. Víkend
ukončila nedeľná ranná sv. omša. Záujem o podujatie prejavili prevažne deti
a mládež. Na Veľký piatok pripravilo Spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi
dramatické pásmo o krížovej ceste. Aj napriek nepriaznivému počasiu sledovalo
zinscenované udalosti Veľkej noci pri amfiteátri množstvo veriacich.

Súťaž v prednese v teplickom nárečí
Zachovaniu reči starých otcov a materí bola venovaná súťaž v prednese v nárečí Liptovskej Tepličky.
Konala sa 14. marca v Centre voľného času pod záštitou MO Matice Slovenskej
(MS). Určená bola pre piaty ročník základnej školy, kde jedným z vyučovacích
predmetov je práve regionálna reč. Zúčastnení sa s tepličtinou popasovali naozaj
výborne. A to aj napriek tomu, že teplické nárečie rozhodne nie je jednoduché,
obsahuje viacero výnimočných, ťažko vysloviteľných hlások. Do poroty zasadli:
riaditeľka školy Mgr. Valéria Černohorská, predsedníčka MO MS Bc. Renáta
Mezovská, predsedníčka
MS Poprad Mgr. Ľudmila
Hrehorčáková, pedagóg
voľného času Mgr. Lenka
Janíková a pracovníčka
kultúry OcÚ Mgr. Katarína Fedorová. Najlepšie sa
s umeleckým prednesom
v tepličtine popasovala
Lenka Fendeková. Druhé
miesto získala Lucia Suchareková a tretie bolo
udelené ostatným zúčastneným.

Terénna sociálna práca
Projekt terénnej sociálnej práce má za sebou už dva a pol mesiaca. Počas tohto
obdobia pracovníčky zmapovali situáciu všetkých rómskych obyvateľov.
Pokračujú v zisťovaní sociálneho zázemia starších občanov. Už v prvých dňoch
začali pracovníčky s vypisovaním rôznych žiadostí, komunikovali s inštitúciami
ako úrad práce, okresný súd, exekútorské úrady, zdravotné poisťovne, Sociálna
poisťovňa. Zastupovali obyvateľov v rôznych záležitostiach. Viacerí občania,
ktorým pracovníčky vypísali žiadosti na zaradenie do evidencie uchádzačov
o zamestnanie, sa už chodievajú na ÚPSVaR pravidelne hlásiť. Riešený bol aj
jeden z najväčších problémov obyvateľov Kufajky - nedoplatky za odber vody.
Po návšteve Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti v Poprade boli
u niektorých občanov nainštalované vodomery.
Pomoc sa dostala obyvateľovi obce, ktorý sa ocitol bez strechy nad hlavou.
V spolupráci s miestnym farárom bol občan umiestnený do zariadenia, v ktorom
má zabezpečené základné životné potreby.
Sociálne pracovníčky sú pripravené pomáhať všetkým obyvateľom s riešením
zložitých životných situácií, v ktorých sa môže ocitnúť každý z nás.
Čísla terénnych sociálnych pracovníkov: Bc. Mária Fendeková: 0915 897 851,
Mgr. Helena Mareková: 0915 897 877, Žaneta Pušková: 0915 897 915.

Odvoz odpadu
papier: 3. mája
sklo: 17. mája
plasty: 10. mája, 24. mája
Nové ambulancie
V Liptovskej Tepličke vzniknú nové
ordinácie. Gynekologicko-pôrodnícku ambulanciu a ambulanciu
gynekologickej urológie bude prevádzkovať MUDr. Peter Brenišin.
Ordináciu praktického lekára pre
dospelých otvorí MUDr. Vladimír
Pohánka ml. Sídliť budú v spoločných priestoroch približne od mája
tohto roku.
V priestoroch zdravotného strediska od 19. apríla otvára novú gynekologicko-pôrodníckú ambulanciu a ambulanciu gynekologickej
urológie MUDr. Peter Brenišin.
Lekár má zmluvu so všetkými
poisťovňami. Poskytovať bude
každý štvrtok od 9.00 do 13.30 h
kompletnú gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť (gynekologické
vyšetrenia, preventívne prehliadky,
poradne pre tehotné atď.). Súčasťou
moderného vybavenia je kvalitný
prenosný ultrazvuk.
Ambulancia gynekologickej urológie je určená pre pacientov na
diagnostiku a liečbu infekcií močových ciest u žien, diagnostiku
a liečbu častého močenia, úniku
moču u žien a iných urologických
ťažkostí najnovšími a najmodernejšími metódami liečby týchto
ochorení. MUDr. P. Brenišin tak
ponúka pacientkám kompletnú
starostlivosť v jednej ambulancii
systémom „2 v 1“.
Kontakt:
e-mail:p.brenisin@centrum.sk,
www.brencare.sk,
tel. 0917 958 831.
Všeobecný lekár pre dospelých
MUDr. Vladimír Pohánka ml.
bude sídliť v spoločných priestoroch s P. Brenišinom. V pláne majú
aj zriadenie výdajne základných liekov. O presnom termíne otvorenia
oboch ambulancií bude verejnosť
informovaná prostredníctvom
obecného rozhlasu, Obecných novín, informačných tabúľ a textových
správ OTV.

Vždy aktuálne informácie
o dianí v obci nájdete na:
www.liptovskateplicka.sk
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Vitaj medzi nami
Samuel Bulava
Ingrida Lacková
Dávid Pačaj

Vitajte!

Navždy nás opustili
Erika Zubajová

Významné jubileá
Apríl 2012
50 rokov
Ján Marušin
60 rokov
Štefánia Bohunčáková
Anna Glejdurová
Anna Červenková
65 rokov
Valéria Michalčeková
Štefan Konečný
75 rokov
Ján Vernarec
80 rokov
Mária Milanová
84 rokov
Barbora Sopková
Mária Kupčová
25. výročie sobáša
Vincent Puška
a Valéria, rod. Pačajová
Ladislav Ferenc
a Renáta, rod. Končeková
V apríli oslávila 60. narodeniny
predsedníčka Poľnohospodárskeho podielnického družstva Lipt.
Teplička Anna Glejdurová.
Pripájame sa ku gratuláciám.
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Cena obce In memoriam
Starovešťan

K našim známym rodákom patrí aj kňaz Štefan MILAN. Pri príležitosti nedožitých 87 rokov mu občania obce Kolačkov, kde dlhé roky pôsobil, udelili
cenu obce. Obyvatelia dediny v okrese Stará Ľubovňa si prišli svojho kňaza
pripomenúť priamo do Liptovskej Tepličky na slávnostnú svätú omšu.
Štefan MILAN sa narodil 12. marca 1925 v Liptovskej Tepličke. V 25. rokoch bol
v júli 1950 ordinovaný a neskôr mimo pastorácie. V roku 1968 bol kaplánom
v Spišskej Novej Vsi, o rok neskôr sa na 15 rokov stal správcom farnosti Spišské
Bystré. Posledným miestom aktívneho pôsobenia bola obec Kolačkov v Staroľubovnianskom okrese. Tam pôsobil od roku 1984 až do dôchodku. Ten strávil od
novembra 1996 na odpočinku v Spišskej Kapitule. Zomrel 8. januára 2000.
Pri príležitosti nedožitých 87 rokov mu občania obce Kolačkov udelili cenu
obce. V kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskej Tepličke bola 11. marca za rodáka
slúžená omša, na ktorej sa zúčastnili mnohí jeho bývalí farníci. Na omši vystúpil dokonca miestny zbor s harmonikou. Zosnulý rodák už príbuzných v našej
obci nemá, preto je cena zatiaľ uložená na fare. Svätú omšu celebrovali Marcel
Misál. V kázni priblížil život Štefana Milana, ktorý bol ako kňaz prenasledovaný,
väznený, no napriek tomu stále duševne silný. Patril tiež ku kňazom, ktorí boli
nápomocní ďalšiemu nášmu významnému rodákovi Štefanovi Náhalkovi.

Konferencia v Gemerskej Vsi
Do programu Obnova dediny pomáha rozvoju vidieka v EÚ je zapojená aj
Liptovská Teplička. Zástupcovia našej obce a štyroch organizácií sa 29. a 30.
apríla zúčastnili na stretnutí partnerských obcí, tentoraz v Gemerskej Vsi.
Témou boli tradície a modernizácia dediny s občianskymi organizáciami.
Dvojročný projekt maďarskej dediny roka 2007 Kazár spája dediny piatich krajín EÚ. Konferencie a podujatia, na ktorých sa aktívne zúčastňuje aj naša obec,
prinášajú zúčastneným mnoho skúseností, podnetných nápadov, kontaktov
a inšpirujúcich riešení. Projekt je financovaný z projektu Európa pre občanov,
a tak sa môžu dediny zúčastňovať na stretnutiach bez toho, aby čerpali z obecných kás. Stretnutie 29. a 30. apríla hostila maďarsko-slovenská obec Gemerská
Ves. Toto stretnutie prinieslo najmä výmenu skúseností medzi organizáciami,
ktoré aktívne pôsobia v jednotlivých obciach. Účastníci si z konferencie odniesli
mnoho inšpirácií do svojej činnosti a informácie o možnostiach financovania.
Liptovskú Tepličku ako partnerskú obec zastupovali starosta Slavomír Kopáč,
Július Ďurica za ŠK Horec, Katarína Fedorová za Priateľov folklóru, Pavel Marušin za DHZ a Tomáš Miždoš za Spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi (SPcP).
Práve prezentácia činnosti mladých zo SPcP zaujala najviac. Počas konferencie
mali obce možnosť prezentovať sa vo výstavných stánkoch. Vyhodnotená bola aj
výtvarná súťaž žiakov Moja obec. Prvé miesto v hlasovaní zúčastnených získala
naša Michaela Bulavová s maľbou budovy základnej školy. Získala zaujímavé
ceny pre seba i školu.

Deň učiteľov
26. marca pri príležitosti Dňa učiteľov privítal starosta obce Mgr. S. Kopáč s ľudovou hudbou a členkami Rodičovskej rady
27 učiteľov miestnej školy. Okrem priania
zdravia a úspechov v práci odchádzali
učitelia z milého stretnutia aj s drobným
potešením - červenými ružami.

