Číslo 3/2018 (október)
Bohaté kultúrno-športové leto uzavreli železní hasiči
Jeseň sa v Liptovskej Tepličke prejavuje v plnej svojej sile, no občasné slnečné dni nám ešte pripomínajú len pred nedávnom
skončené leto. To bolo v tomto roku bohaté na horúce dni, neobišli nás však ani silné búrky. Viaceré narušili priebeh podujatí v
obci. S počasím súperilo podujatie pre deti Deň s rodinou, hoci súťaže museli byť pre búrku zrušené, na deti čakalo divadelné
predstavenie v spoločenskom dome. Podobne aj bežecká súťaž Beh po schodoch do neba musela počkať na lepšie počasie do jesene.
Búrky skúšali aj vytrvalosť návštevníkov najväčšieho podujatia leta, folklórnych slávností, keď prvý krát v histórii zmokli účastníci
sprievodu. Silný lejak sprevádzal aj niektoré vystúpenia. Návštevníkov
dážď neodradil a počas oboch dní naplnili areál amﬁteátra a stodôl, aby
si v spoločnosti príbuzných, známych či priateľov vychutnali folklórny
program. V ňom nechýbala tradičná časť vystúpení folklórnych skupín
regiónov Liptov, Spiš a Horehronie - Bacušan, Lúžnan, Smižančanka,
Tepličan, Turnička a Borovničák. Bohatý tanečný a spevácky program
z rôznych kútov Slovenska predviedli folklórne súbory Rozmarija,
Stavbár, Sabinovčan, zo zahraničia (ČR, Morava) zavítala Lipta z
Liptálu a Hanácky národopisný súbor Olešnica Doloplazy. Krásu tých
najvzácnejších hudobných nástrojov zapísaných v nehmotnom kultúrnom
dedičstve Slovenska ukázali Trombitáši Štefánikovci a inštrumentalista
Ľubomír Párička a to nielen na pódiu, ale aj počas workshopov v stodoliach
v areáli. Mladší návštevníci šantili počas koncertov skupín s nádychom
folklóru Ščamby a Maﬁe Corner. Okrem spomínaného sprievodu obcou
je stále obľúbená aj svätá omša v amﬁteátri, ktorú spevom dopĺňal miestny chrámový zbor a dedičstvo tradícií znázorňovali obetné
dary. Tí, ktorí počas víkendu 28. a 29. júla zavítali do areálu slávností, mohli využiť worshopy zamerané na hudobné nástroje,
remeslá, ornamenty a výšivky. Zhliadnuť mohli výstavu vyšívaných košieľ, fotograﬁí Vladimíra Lindera k téme muziky, výstavu
fotograﬁí k remeslám a tradíciám Milousa Chaba. Odozvy návštevníkov boli hlavne pozitívne. Slová vďaky a chváli však nepatria
len organizátorom, ale všetkým, ktorí svoj čas venovali príprave
a realizácii podujatia - organizáciám i jednotlivcom. Podobne sa
organizácie a dobrovoľníci zapojili do organizácie 41. Malého
štrbského maratónu. Ten prechádzal obcou 8. júla. Z Liptovskej
Tepličky sa behu na 31 km trati zúčastnili Ján Dratva, Martin Nahalka
a Bohuš Leysek. Beh na 10 km odbehol Roman Graňák, Mária
Jurčíková a Peter Mezovský (1. miesto). V detských kategóriách
sa najlepšie umiestnil Viliam Pitoňák na 4. mieste. Tento maratón
však nebol jediným bežeckým podujatím v obci. 8. septembra v
behu po schodoch do neba
súťažila štyridsiatka pretekárov
a rozdelili si umiestnenia v
10 vekových kategóriách. V
dospelých kategóriách behu
na 300 metrov po lúkach s medzami bol najrýchlejší Martin Misál, zo žien Mária Jurčíková. V
rovnaký deň usporiadal miestny bežecký klub Inﬁnity šport team Beh SNP (foto vľavo). Na štart
20 km trate okolím obce sa postavilo 40 pretekárov a 10 km odbehlo ďalších 29. Odštartoval ich
symbolicky výstrel z dobových pušiek Klubu vojenskej histórie Poprad. Z Tepličanov polmaratón
odbehol Marek Smolár, Martin Nahalka a Ján Dratva.
Leto bolo v Liptovskej Tepličke bohaté i na ďalšie podujatia, o ktorých sa dočítate aj v týchto
novinách. Ich kvalita i kvantita je zrkadlom, ktoré ukazuje, že v našej obci žijú ľudia ochotní
podeliť sa o svoj čas, vedomosti, zručnosti, dokážu a chcú priložiť ruku k dielu. Obec totiž
nevytvára len jej samospráva, ale všetci jej obyvatelia. Vďaka všetkým aktívnym za pomoc,
podporu, ústretovosťv mene zástupcov samosprávy, občanov i návštevníkov.
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ODDYCHOVÉ MIESTO
ČIERNY GRÚŇ
Úpravou okolia prameňa oproti Penziónu
Dolinka vzniklo príjemné miesto na
oddych. Projekt podporila Slovenská
agentúra životného prostredia cez
Program obnovy dediny.

Z rokovania zastupiteľstva počas leta
Poslanci obecného zastupiteľstva zasadali aj počas leta. 23. júla schválili pre volebné
obdobie 2018 – 2022 výkon funkcie starostu obce Liptovská Teplička v plnom rozsahu,
jeden volebný obvod s deviatimi poslancami.
Odsúhlasili nájom nehnuteľného majetku a to časti verejného plynovodu Inžinierske
siete IBV Bory Liptovská Teplička STL plynovod pre spoločnosť SPP distribúcia, a.s.
Bratislava.
Zaoberali sa aj povodňami v obci.
23. augusta schválilo zastupiteľstvo tretiu úpravu rozpočtu a čerpanie z rezervného
fondu na rekonštrukciu ciest a dobudovanie ČOV a kanalizácie i zriadenie vecného
bremena v súvislosti s vodnou stavbou „Rozšírenie vodovodu" - Bory a Pod úbočou v
prospech spoločnosti PVS.
Poslanci odsúhlasili zámer na odkúpenie pozemkov na Pilisku za účelom vybudovania
detského ihriska a rozšírenie cesty od dolnej zastávky smerom na ulicu Pod úbočou
popod les po hranicu pozemku Štátnych lesov.
7. septembra mali poslanci v programe ﬁnančné vyúčtovanie folklórnych slávností, kde
sa pod väčší rozdiel medzi príjmom a výdavkom podpísalo hlavne počasie a narastajúce
náklady na cenu práce súvisiacu s organizovaním podujatia.
Pracovník stavebného úradu Tomáš Bruk predniesol správu z úseku životného prostredia
a stavebného poriadku. Poslanci sa informovali o riešení nelegálnych stavieb v obci.
Zastupiteľstvo schválilo zámer na odkúpenie pozemkov v lokalite ul. Teplická v obci
Liptovská Teplička v sume 3,50 eur/m2 na vybudovania chodníka. Prejednávala sa aj
žiadosť o prenájom nebytových priestorov predajne potravín v budove spoločenského
domu a odkúpenie pozemku v stodolišti. Žiadosti poslanci neschválili. Poslanci sa zídu
naposledy na zasadnutí 12. októbra.
red.

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby starostu a poslancov sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 v čase 7.00 - 22.00
hod. V budove starej školy (volebný okrsok č.1) volia občania z ulíc Teplická, Pilisko,
Ráztocká, Kufajka, Záhrady, Horárne, Zaglinka. V obecnom úrade volia občania
bývajúci na uliciach Pod úbočou, Potočná, Na jarku, Bory, Úzka, Ul. Š. Garaja,
Kobyliarky, Ul. Š. Nahalku, Uhlárová, Drevárska, Koliesko a obyvatelia domov s
číslami 535, 683, 689.

Kandidáti na starostu obce

PRÁCE V OBCI
Počas leta vykonávali pracovníci obce
a projektov spoluﬁnancovaných cez
Úrad práce viaceré činnosti. K aktivitám
patrilo kosenie trávnatých plôch, oprava
detského ihriska na Kobyliarkach,
údržba nového oddychového miesta pri
prameni oproti Dolinky, čistenie kanálov,
pripravovali amﬁteáter na kultúrne
podujatia.
Pribudli
protipožiarné
zátarasy v potoku a pracovalo sa aj na
tribúne v Uhlárovej. Obec a nielen naša
sa začína boriť s problémom nedostatku
pracovných síl cez projekty úradu práce.
Nemá takých nezamestnaných, ktorí by
spĺňali podmienky na zamestnanie na
aktivačných činnostiach a krátkodobé
úväzky. Práce preto prebiehajú pomalšie.
Je otázne, či bude mať kto v obciach
upratovať ulice, odpadky, odhŕňať sneh
aj v nasledujúcich rokoch.
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1. Valéria Černohorská, Mgr., 53 r., vedúca odboru školstva, SMER – sociálna demokracia
2. Slavomír Kopáč, Mgr., 47 r., starosta obce, nezávislý kandidát
3. Anna Smolárová, Bc., 53 r., kontrolórka, Strana moderného Slovenska
4. Marián Vernarec, Ing., 43 r., konateľ, SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
Kandidáti na poslancov (volí sa 9 poslancov)
1. Adriána Bulavová, 47 r., štátna zamestnankyňa, Slovenská národná strana
2. Július Ďurica, Ing., 49 r., strojný inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Jaroslav Géci, 39 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Peter Géci, 36 r., hasič – záchranár, Slovenská národná strana
5. Miroslav Glejdura, 46 r., SZČO, SMER – sociálna demokracia
6. Igor Husár, 38 r., vodič z povolania, nezávislý kandidát
7. Martin Jurčík, Bc., 23 r., študent, Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti (OĽANO)
8. Juraj Kondula, Ing., 41 r., riaditeľ v stavebnej ﬁrme, nezávislý kandidát
9. Ľuboslav Koreň, 43 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Pavel Marušin, 47 r., revízny technik, Slovenská národná strana
11. Renáta Mezovská, Bc., 48 r., klasiﬁkátorka, Slovenská národná strana
12. Viera Muchová, 44 r., ﬁnančná agentka, SME RODINA - Boris Kollár
13. Peter Nahalka, 42 r., IT špecialista, nezávislý kandidát
14. Mária Nahalková, 37 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
15. Marián Slivoš, Ing., 58 r., špecialista kontrolingu, Kresťanskodemokratické hnutie
16. Jana Smolárová, Mgr., 40 r., materská dovolenka, Slovenská národná strana
17. Petra Školiaková, 39 r., ﬁnančná agentka, SME RODINA – Boris Kollár
18. Anna Štrbková, 54 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka
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Získané prostriedky a ich využitie
Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Operačného programu
Kvalita životného prostredia poskytlo obci 80 158 eur za účelom zvýšenia miery
zhodnocovania odpadov. V praxi to znamená na nákup kompostérov na recykláciu
odpadu zo záhrad a domov. Po ukončení verejného obstarávania vysúťažená ﬁrma
MEVA-SK s.r.o dodala obci 524 kompostérov dvoch veľkostí. Tie budú následne
poskytnuté domácnostiam. Občania by tak mali bio odpad kompostovať a nemal by
viac končiť na nelegálnych skládkach v okolí obce. Obec bude o termíne a spôsobe
dodania kompostérov a ich používaní informovať cez obecný rozhlas.
Obec získala aj dalšie dotácie. Niektoré investície sa budú realizovať ešte v tomto
roku, iné pre procesy verejného obstarávania v roku 2019.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prostredníctvom Prešovského
kraja poskytlo dotáciu na učebne pre základnú školu vo výške 164 500 eur. Z prostriedkov
budú ﬁnancované tri učebne a to biológie, fyziky a polytechniky, ktoré v miestnej škole
dlhodobo chýbajú. S realizáciou sa počíta počas voľných dní v škole pravdepodobne
počas prázdnin. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
Ostarávanie prebieha aj u ďalšej získanej dotácie a to na vybudovanie komunitného
centra pri vstupe do obce. Prostriedky vo výške 328 000 eur poskytlo Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. S výstavbou by sa malo začať
ešte v tomto roku.
Na realizáciu v nasledujúcom roku si počká nadstavba materskej školy.
Od Nadácie Slovenskej sporiteľne získala obec 4000 eur na obnovu dvanástich
opustených zemiakových pivníc. S pomocou dobrovoľníkov, pracovníkov obce i
pracovníkov na dohody by mali byť opravené ešte v tomto roku.
Na folklórne slávnosti prispel dotáciou 2300 eur Prešovský kraj, KOCR
Severovýchod Slovenska 2000 eur.
Z vlastných prostriedkov obce sa budú v októbri asfaltovať cesty ulíc Na jarku,
Koliesko, časť ulíc Pod úbočou, Bory. Realizácia parkoviska pod Kufajkou sa odkladá.
Prostriedky sa z tejto investície presunuli na protipovodňové opatrenia. Podané sú aj
ďalšie žiadosti o prostriedky a to vo výzve na wiﬁ pre obce, na zlepšenie elektronickej
komunikácie s občanmi a na opatrovateľskú službu v obci a ďalšie.

Zo správy o stave životného prostredia v obci
september 2017 – september 2018

K dnešnému dátumu bolo vydaných osem stavebných povolení (1 zmena stavby,
5x výstavba nového rodinného domu (RD), 1 výstavba prístreška, 1 výstavba
inžinierskych sietí konkrétne stredotlak plynovodu v úseku 23 m s plynovou prípojkou
v časti obce Koliesko). Vydané boli tri predĺženia platnosti stavebného povolenia,
štyri povolenia boli vydané na odstránenie stavby na základe žiadosti stavebníka, v
troch prípadoch bolo rozhodnuté o predĺženia lehoty dokončenia stavby, dvakrát
bolo zastavené konanie. Častý bol štátny stavebný dohľad na ulici Kufajka, z dôvodu
zistenia niekoľkonásobného porušenia právnych predpisov voči stavebnému zákonu.
Vydané bolo jedno územné rozhodnutie, tri kolaudačné rozhodnutia.
K septembru 2018 bolo ohlásených 81 drobných stavieb. Spolu 49 ohlásení sa týkalo
napojenia sa na inžinierske siete (3 vodovodná prípojka alebo vodomerná šachta,
40 kanalizačná prípojka, 1 inžinierska stavba miestna komunikácia, 1 rekonštrukcia
telekomunikačného zariadenia, 4 plynoﬁkovania RD), 18 ohlásení bolo na drobné
stavby (drevené prístrešky, sklady dreva, altánky, terasy, sklady náradia, skleníky,
prístrešky na auto). Z predchádzajúcich ohlásení bolo jedno ohlásenie na udržiavacie
práce. Ohlásených bolo 14 stavebných úprav, ktoré podliehali drobnej stavbe, vydané
tri nesúhlasné oznámenia k ohláseniu drobnej stavby. Riešených bolo aj niekoľko
výziev na zaplatenie priestupkov proti stavebnému zákonu. Išlo o nevyplatenie pokút
udelených právoplatnými rozhodnutiami vo veci priestupku voči stavebnému zákonu
za nepovolené drobné stavby, realizáciu stavieb bez stavebného povolenia.
V časti obce Kufajka bolo zrealizovaných sedem štátnych stavebných dohľadov, kde
sa prišlo na množstvo nelegálnych stavieb, voči ktorým sa realizujú opatrenia. Zo
stavieb, ktoré boli pri štátnom stavebnom dohľade rozostavané, sa podarilo 4 zastaviť.
Následne bolo riešených osem priestupkov proti stavebnému zákonu. Išlo o neohlásenie
drobných stavieb, realizácia stavieb bez stavebného povolenia. Udelené boli pokuty vo
výške 1800 eur a trov konania vo výške 128 eur. Rozposlané budú výzvy na zaplatenie
uložených pokút. Ak nedôjde k ich úhrade, ich vymáhanie bude ďalej riešiť exekútor.

3/2018
ZAPLAVENÉ ULICE
Leto bolo bohaté na horúce dni, ktoré
sú predzvesťou silných dažďov a búrok.
Takéto krátke, ale výdatné dažde postihli
aj Liptovskú Tepličku a spôsobili
škody. V obci bol vyhlásený 3. stupeň
povodňovej aktivity.
V minulosti pri silných búrkach
dochádzalo k zaplavovaniu časti obce
Záhrady - Dedinské, preventívne
opatrenia zatiaľ túto lokalitu ochránili.
Voda však trápi obyvateľov ulíc Bory,
Pod úbočou, Teplická. Vodu prudkého
dažďa a z polí súčasné potoky a kanály
nestačia odvádzať pre ich kapacitu ale
i časté prekážky v tokoch. Voda sa tak
vylieva na miestnu komunikáciu a do
susediacich dvorov. Pri dvoch takýchto
povodniach zasahovali dobrovoľní
hasiči obce i technika obecného úradu.
Obec požiadala Okresný úrad krízového
riadenia aspoň o čiastočnú kompenzáciu
nákladov na pracovné sily a pohonné
hmoty. Vedenie obce i poslanci obecného
zastupiteľstva hneď po udalostiach
hľadali riešenie a navrhli opatrenia, ktoré
majú znížiť riziko záplav ulíc a dvorov.
Pristúpili k vyčisteniu a prehĺbeniu
potoka i kanálov, odstránili naplavené
veľké kamene. Prevádzať sa budú
spevnenia brehov brehovými tvárnicami
a dreveným materiálom, pokládka
spomaľovačov toku. Problémovým
miestom sa javí aj rúra na ulici Bóry, ktorá
nezvláda prietok vody počas dažďov. I tu
sa hľadá riešenie, ku ktorému má dôjsť
po stretnutí s majiteľom dotknutého
pozemku. Riešením problému by v
budúcnosti mohla byť regulácia a úprava
toku tvárnicami. Na takúto investíciu má
obec podanú žiadosť o dotáciu.

ODVOLANIE RIADITEĽKY
Nový školský rok 2018/2019 začal inák
ako po minulé roky. Otvoril ho starosta
obce Slavomír Kopáč, ktorý v tento
deň odvolal z funkcie riaditeľky Elenu
Mackovú. Dočasným vedením školy
poveril dlhoročnú učiteľku základnej
školy Janu Bohunčákovú. Na pozíciu
riaditeľky bolo vyhlásené výberové
konanie. Rada školy vo výberovom
konaní vybrala z troch uchádzačiek
Annu Sakmáryovú.

(Podľa správy pracovníka Stavebného úradu obce Ing. Tomáša Bruka)
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VÝROČIE SNP

Jubilant - poľovnícke združenie Čierny Váh

Výročie
Slovenského
národného
povstania si 2. septembra dopoludnia
kladením venca k pamätníku v strede obce
pripomenuli zástupcovia samosprávy,
miestnej
organizácie
Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov i
občania obce. Slávnosti predchádzala
návšteva hrobov neznámych partizánov
a horárne Staníkovo počas posledného
augustového týždňa. Zúčastnili sa jej
aj
zástupcovia partnerskej obce a
organizácie protifašistických bojovníkov
Pohorelá. Počas leta bol obnovený
pamätník na budove základnej školy –
sídla partizánskej brigády Jánošík.

Z ČINNOSTI
PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKOV
18. augusta sa 14 členov Základnej
organizácie
Slovenského
zväzu
protifašistických bojovníkov zúčastnilo
regionálnych osláv 74. výročia SNP a
výsadky 2. parades.brigády v Krpáčove.
Zástupcovia organizácie sa zúčastnili
všetkých spomienkových kladení vencov
v obci. Svojich členov organizácia
navštevuje pri príležitosti okrúhlych
jubileí, zúčastňuje sa aj posledných
rozlúčok so zosnulými členmi. V časopise
Bojovník pri príležitosti životného jubilea
pravidelne uvádza mená členov našej
organizácie. Predseda organizácie Štefan
Koreň je aktívnym členom predsedníctva
Oblastného výboru SPB Poprad.
Predseda ZO SPPB Štefan Koreň

Keď sa kalendárny rok začína a poľovnícky končí, PZ Čierny Váh tradične organizuje
výročnú členskú schôdzu, na ktorej poľovníci hodnotia svoju činnosť za uplynulý rok.
Inak tomu nebolo ani 10. februára 2018, kedy sa členovia nášho PZ spolu s členmi PZ
Šuňava stretli v penzióne Dolinka v Liptovskej Tepličke. Toto spoločenské podujatie je
príležitosťou na prehĺbenie vzťahov, zdieľanie poľovníckych zážitkov, ale aj prejavom
vďaky naším najbližším za ich trpezlivosť a láskavosť.
S príchodom jari sa členovia PZ každoročne podieľajú na zbere plastového odpadu
v okolí obce Liptovská Teplička a na území poľovného revíru. Štatistiky sú však
nepriaznivé, pretože poľovníkom sa každý rok podarí vyzbierať 40 až 50 vriec plastového
odpadu. Tieto čísla sú znepokojujúce,
preto poľovníci apelujú na občanov, aby sa
v prírode správali zodpovedne.
V rámci svojej činnosti členovia PZ
zabezpečujú krmivo pre zver, prevádzkujú
kŕmne zariadenia, čistia chodníky a plnia
ďalšie úlohy na úseku poľovníctva.
Okrem činnosti v rámci PZ sa členovia
angažujú aj na okresnej úrovni a to najmä
účasťou na Streleckom prebore M400.
Tohto roku naše PZ reprezentovali dve
družstvá, pričom dvom našim členom bola udelená výkonnostná trieda.
Mesiac jún je oslavou prírody a poľovníctva, čo si pripomenuli aj členovia PZ Čierny
Váh. Poľovníci sa spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi stretli na spoločenskom
posedení, na ktorom si pripomenuli aj 55. výročie založenia PZ Pod Kráľova hoľa a 25.
výročie vzniku PZ Čierny Váh.
Okrem práce v revíri sa poľovníci podieľajú aj na spoločenskom dianí v obci. Počas
folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou ponúkali poľovnícky guláš a prezentovali
svoju činnosť prostredníctvom výstavy. Rovnako tak sa zúčastňujú na podujatí Deň s
rodinou.
Členovia PZ Čierny Váh sa snažia svoje poslanie vykonávať svedomito a sú
presvedčení, že energia, ktorú do svojej činnosti vkladajú, sa vráti aj v dlhodobom
časovom horizonte.
Stanislav Malik, kultúrno-osvetový referent PZ

Počas leta pre svojich členov a
záujemcov z obce zorganizoval Miestny
spolok
Slovenského
Červeného
kríža zájazd do Čierneho Balogu.
Základná
organizácia
Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých výlet
do Gánoviec a Popradu a športový
klub Horec výstup na Kráľovu hoľu.
red.
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Úspechy z workoutu
V Seredi sa 15. septembra konala súťaž pod názvom CALISTHENIX
WORKOUT COMPETITION. Zo súťaže v kategórii frestyle si striebro
doniesla Klaudia Glejdurová. V súboji maximálny počet opakovani v
zhyboch, dypoch na bradlách a drepov na jednej nohe Sets and reps
získal Štefan Kondula 3. miesto.
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Teplické piesne zneli počas leta na podujatiach
v regióne i na Morave
Letné mesiace plné teplých a
dlhých dní radi trávime na rôznych
podujatiach a festivaloch. Ponuka
rôznych žánrov je široká a tak si
môže vybrať každý. Patria k nim
aj dni obcí, folklórne festivaly.
Na viacerých v okolí i v zahraničí
vystúpili aj folklórne kolektívy
Turnička a Tepličan z Liptovskej
Tepličky.
Piesne Liptovskej Tepličky, tance,
tradície i nárečie predvádzajú deti
a dospelí z našej obce už dlhé roky.
Spoločne stáli na pódiu v Liptovskej Lužnej 16. júna. Tepličan a najstaršie dievčatá z
detského súboru vystúpili počas posledného júnového víkendu aj v Českej republike
v kúpeloch Slatinice, obci Doloplazy pri Olomouci a navštívili aj historické pamiatky
tohto mesta. 14. júla bol Tepličan
súčasťou festivalu na Bielych
Handľoch v Braväcove, nechýbal na
oslavách výročia obce Vikartovce 11.
augusta i na festivale Pod Sidorovom
vo Vlkolinci. Účinkovali aj pri
kladení venca pri príležitosti výročia
SNP v Liptovskej Tepličke, počas
folklórnych slávností Pod Kráľovou
hoľou. Detský folklórny súbor v
závere prázdnin reprezentoval obec
na medzinárodnom folklórnom
festivale v Českej republike v obci Liptál. Na javisku sa striedal s účinkujúcimi z Číny,
Indonézie, Portugalska a Čiech. Oba folklórne kolektívy sú pripravené prijať medzi
seba nových členov.
Predseda OZ Priatelia folklóru Katarína

AKTÍVNE LETO
INFINITY SPORT TEAM
Najväčším podujatím pre náš bežecký
klub bolo úspešné zorganizovanie Behu
SNP, ktorý sa konal 8. septembra 2018.
Avšak letné mesiace využili naši členovia
skutočne naplno.
Ako jednotlivci ukážkovo reprezentovali
klub na úrovni kraja, Slovenska, ba
dokonca aj na majstrovstvách sveta v
triatlone v kategórii pre verejnosť.
Martin Jurčík nás tento rok reprezentoval
na dvoch triatlonoch. Jedným z nich
bol Ness City Triatlon v Košiciach. V
Šamoríne absolvoval ďalší triatlon The
Championship Challenge Family, kde si
v celosvetovej konkurencii vybojoval 4.
miesto.
Bohuš Leysek behal prevažne fyzicky
veľmi náročné ultramaratóny ako
Štefánik Trail a Lazová Stovka. Na svoje
konto si pripísal aj účasť na Pieninskom
a Malom štrbskom maratóne.
Roman Graňák, ktorý sa prevažne
zameriaval na cestné behy, úspešne
zvládol desiatky súťaží. Zúčastnil sa
celej bežeckej série TATRY v pohybe.
Absolvoval Banskobystrický maratón,
Prešovský polmaratón, Tomášovský beh.
Peter Mezovský, ktorý súťažil v

Fedorová

Tatranský pohár v street workoute
7. júla sa stalo workoutové ihrisko v Uhlárovej dejiskom 4. Tatranského pohára za
účasti pretekárov v celého Slovenska a Čiech.
Divácky najatraktívnejší bol Freestyle. V kategórii mužov do 75 kg zvíťazil Patrik
Černý pred Jozefom Gregorikom a minuloročným víťazom Andrejom Hurajtom.
V kategórii nad 75 kg najvyšší stupienok obsadil Dávid Letovanec. Druhé miesto
patrí Adamovi Austerovi a tretie Lukášovi Juríkovi. Medzi ženami zvíťazila Kateřina
Weisserová pred Veronikou Greinerovou a domácou pretekárkou Emou Mlynárovou.
Klaudia Glejdurová a Štefan Kondula pre zranenie v tejto sezóne nesúťažili. Obaja sa
ujali organizovania súťaže. Druhá disciplína Weighted spočívala v zhyboch na hrazde
s pridanou záťažou 32 kg a dipoch na bradlách s pridanou váhou 48 kg. Počíta sa
počet opakovaní. V kategórii do 75 kg obhájil prvenstvo Marek Matis, druhý skončil
Ondřej Melicher a tretí Ján Šulek. Medzi mužmi nad 75 kg sa tešil Roman Klanduch
pred Marošom Donutom a Adamou Austerom. V ťažkej váhe nad 85 kg sa najviac
darilo Jánovi Tomčákovi, Boris Petrakovič bol druhý a Michal Kurčík tretí. Ženy mali
navyše na hrazde 4 kg a 8 kg na bradlách. Veronika Greinerová zvíťazila pred Júliou
Knapcovou a Michaelou Matisovou. V disciplíne King of muscule-up sa počíta počet
príťahov nad hrazdu. V tejto súťaži zvíťazil Samuel Maderič, druhé miesto obsadil
Tomáš Dobeš a Dávid Letovanec bol tretí. Z domácich pretekárov súťažili okrem
Emy Mlynárovej aj Alexandra Koreňová, Tobias Paračka a Marek Jurčík. Podujatie
pripravila organizácia Obec v pohybe SW Liptovská Teplička.
Predseda Obec v pohybe SW Štefan Kondula

(P. Mezovský, R. Graňák, M. Jurčíková)

juniorskej kategórii, opäť obhájil svoju
šikovnosť. Na Malom štrbskom maratóne
vybojoval 1. miesto, Tomášovský beh pre
neho priniesol 2. miesto. Na Olcnavskej
osmičke skončil 3. a Primátorská desiatka
pre neho skončila 4. miestom.
Mária Jurčíková si z domáceho Behu po
schodoch do neba priniesla 1. miesto,
na Malom štrbskom maratóne skončila
druhá. Úspešne sa zúčastnila behu
na chatu pri Zelenom plese, taktiež
absolvovala Primátorskú desiatku.
Ľudmila Kiovská sa ukázala na domácom
Behu po schodoch do neba, kde si
vybehala druhé miesto.
Členka IST Mária Jurčíková
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TFA ŽELEZNÝ HASIČ
Areál amﬁteátra a zemiakových pivníc
sa stal 23. septembra dejiskom 3. ročníka
súťaže v rýchlosti, obratnosti a sile
hasičov Železný hasič. V kategóriách
muži do 35 rokov, nad 35 rokov, ženy do
35 rokov, ženy nad 35 rokov, muži nad 50
rokov, dorastenci a dorastenky súťažilo
54 pretekárov. Zmerať svoju zdatnosť
si prišli aj zástupcovia družobných obcí
z Dolní Čermné a Hrušky z Českej
republiky. Súťažili na trati, kde museli
predviesť v čo najkratšom čase napojenie
hadíc, ťahanie pneumatiky, beh do
kopca, skákanie cez pneumatiky, ťahanie
ﬁguríny, prechod cez tunel, prenos hadíc,
zdolanie barikády, prevaľovanie veľkej
pneumatiky, beh po schodoch so záťažou,
udieranie železným kladivom. Svojou
prítomnosťou podujatie podporil aj
prezident DPO SR Pavol Ceľuch, ktorý
vyzdvihol prácu hasičov i dodržiavanie
partnerstiev obcí a hasičov zo Slovenska
a Čiech. Prítomných pozdravil aj člen
Prezídia DPO Marián Rušin i starosta
Slavomír Kopáč, ktorý sa zúčastnil
podujatia aj súťažne.
Výsledky TFA Železný hasič
Muži do 35 rokov
1. Fridman Lukáš DHZ Šuňava
2. Juššík Michal Žilinská univerzita
3. Bobiš Tomáš DHZ Hodruša – Hámre
Ženy do 35 rokov
1. Klekarová Kateŕina SDH Dolní Čermná
2. Prachařová Renáta SDH Dolní Čermná
3. Mihaliková Alžbeta DHZHodruša-Hámre
4. Muchová Katarína DHZ Lipt. Teplička
Muži nad 35 rokov
1. Géci Peter DHZ Lipt. Teplička
2. Šebest Ján DHZ Vikartovce
3. Pitoňák Marián DHZ Lipt. Teplička
4. Kopáč Slavomír DHZ Lipt. Teplička
Ženy nad 35 rokov
1. Pitoňáková Daniela DHZ Lipt. Teplička
2. Štěpánková Lenka SDH Hrušky
3. Zavacká Iveta DHZ Poprad – Veľká
Muži nad 50 rokov
1. Ovsiak Stanislav DHZ Lipt. Teplička
2. Ginič Jozef DHZ Lipt. Teplička
3. Cvaniga Stanislav DHZ Šuňava
red.
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Hasičky postúpili do Východoslovenskej ligy
Dobrovoľný hasičský zbor sa počas leta zapájal do mnohých aktivít v obci i mimo nej.
Boli sme nápomocní pri organizovaní rôznych podujatí (folklórne slávnosti, kladenia
vencov, súťaž Horal, Beh SNP a i.). Zúčastnili sme sa súťaží Podtatranskej hasičskej
ligy (PHL). Najviac sa darilo družstvu žien, ktoré na základe dosiahnutých výsledkov
postúpilo do Východoslovenskej hasičskej ligy. Aj náš zbor sa zapojil do organizovania
PHL súťažou na vysokej úrovni. Zorganizoval aj 3. ročník súťaže TFA Železný
hasič, kde si svoje sily zmerali dobrovoľní i profesionálni hasiči. Novinkou v DHZ
je zakúpenie kompresora na plnenie dýchacích prístrojov a to z dotácie Ministerstva
vnútra podobne ako získanie protipovodňového vozíka. Aj počas leta naši členovia
prechádzali potrebnými školeniami.
Umiestnenia žien v PHL:
1. miesto v Liptovskej Tepličke, Strážach,
2. miesto v Lučivnej, Štrbe, Šuňave, Kravanoch, Vikartovciach.
3. miesto v Gerlachove,
4. miesto v Batizovciach.
Železný hasič Šuňava:
1. miesto Daniela Pitoňáková kategória
ženy nad 35 rokov
3. miesto Peter Kupčov kategória muži
nad 35 rokov
5. miesto Marián Pitoňák kategória muži
nad 35 rokov
Železný hasič Prešov:
2. miesto Daniela Pitoňáková kategória ženy
Železný hasič Ludrová:
2. miesto Daniela Pitoňáková kategória ženy
6. miesto Marián Pitoňák kategória muži nad 35 rokov
Predseda DHZ Daniela Pitoňáková a veliteľ DHZO Peter Géci

Dobrovoľní hasiči zasahovali proti ohňu i vode
19. júla bol nahlásený požiar rodinného domu na ulici Potočná. Ihneď bol vyhlásený
poplach a následný výjazd jednotky DHZO Liptovská Teplička v počte 1+16 s
technikou. Po príjazde na miesto požiaroviska bolo nariadené nasadiť na hasenie 3
C prúdy a 2 C prúdov na ochladzovanie okolitých stavieb. Vytvorené bolo čerpacie
stanovisko na vodnom toku, z ktorého bola dopĺňaná voda do cisterny. Hasiči zasahovali
pri hasebných prácach s použitím autonomných dýchacích prístrojov z dôvodu vysokej
koncetrácie nebezpečných plynov a silného zadymenia. Po lokalizácii požiaru sa
dostavila na miesto požiaroviska aj jednotka HaZZ Mengusovce s veliteľom zásahu,
ktorému som odovzdal velenie. Na miesto požiaroviska sa dostavila aj jednotka Hazz
Poprad a zistovateľ príčin požiarov a privolaná hliadka PZ SR Svit, nakoľko požiar
javil známky úmyselného podpálenia. Vyšetrovaním sa zistilo, že požiar neumýselné
založili 4 maloleté deti vo veku 6 rokov pri nedbalej hre so zápalkami, ktoré sa k skutku
aj priznali. Miestni hasiči monitorovali dom postihnutý požiarom do nasledujúceho dňa.
21. júla počas intenzívneho dažďa vykonala jednotka DHZO Lipt. Teplička
hliadku a monitoring vodných tokov v celej obci. Kontrolou sa zistili vyliate vody
z odpadového kanála, ktorá zaplavovala okolité domy a dvory. Ihneď bol vyhlásený
poplach a nariadený výjazd jednotke DHZO. Tá okamžite začala s likvidáciou
mimoriadnej udalosti - odstraňovaním predmetov brániacich odtekaniu dažďovej
vody, odčerpávaním zatopených priestorov domu na ul. Bory a zároveň aj obhliadkou
ulíc Bory, Pod úbočou a Teplická, kde bolo zistené ďalšie vyliatie vodného toku a
zaplavenie okolitých dvorov, znečistenie a zaplavenie na týchto uliciach. Pri likvidácii
povodne pomáhal aj obecný bager, ktorý odstraňoval nánosy blata, nečistôt, konárov,
skál. Povodne výrazne postihli 13 občanov, u troch boli zatopené časti domu a u
ostatných nádvoria a záhradky. Hasiči aj u nich pomáhali s odčerpávaním vody.
3. septembra sa kontrolou počas silného dažďa zistilo, že na uliciach Bory,
Na Jarku a Pod úbočou voda zaplavuje dvory rodinných domov a obecné
cesty. Jednotka okamžite začala odstráňovať nánosy zeminy, skál a
rôznych predmetov, ktoré voda stiahla do kanálov a následne došlo k
upchatiu mostov a rúr. Za pomoci kalového čerpadla sa odčerpávala voda z
dvorov a stavieb. Hasiči pomáhali s odstraňovaním nánosov blata a zeminy.
Veliteľ DHZO Peter Géci
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TJ Tatran vznikol pred 50 rokmi
Telocvičná jednota (TJ) Tatran v Liptovskej Tepličke vznikla v roku 1968. Ako prvý
bol založený futbalový oddiel. Podmienky jeho rozvoja v horskom prostredí, na
provizórnom futbalovom ihrisku, bez ﬁnančného zázemia a na vlastné náklady hráčov,
boli ťažké. V roku 1971 začala výstavba nového futbalového ihriska a hoci nebolo
úplne dokončené, na odohratie prvého zápasu v uvedenom roku postačovalo. Ihrisko
bolo v roku 1974 oplotené a v nasledujúcom roku bolo vykonané jeho odvodnenie.
Činnosť futbalového oddielu bola v jednotlivých obdobiach striedavo viac či menej
aktívna.
Činnosť TJ sa postupne rozrastala o ďalšie športy. Už v roku 1972 existovalo volejbalové
ženské družstvo, v roku 1983 pribudol kulturistický oddiel a turisticko-lyžiarsky oddiel.
Kulturistický oddiel TJ Tatran usporiadal niekoľko súťaží v kulturistike. Lyžiarsky
oddiel usporadúval výstupy na Kráľovu hoľu, nočné lyžovanie v maskách, preteky o
Veľkú cenu liptovských hôľ.
V 90. rokoch sa postupne jediným aktívnym oddielom TJ stal futbalový klub, ktorý
mal spočiatku len dva oddiely - mužstvo dospelých a mužstvo žiakov. V ročníku
1998/1999 sa družstvo žiakov pretvorilo na družstvo dorastu, žiacke družstvo zaniklo.
V sezóne 2003/2004 skončilo A mužstvo na 1. mieste v III. triede A skupiny a postúpilo
do II. triedy, v ktorej v nasledujúcej sezóne skončilo na 5. mieste. V sezóne 2003/2004
súťažili už aj družstvá žiakov a dorastencov. V roku 2007 si žiaci vybojovali postup
do IV. ligy. Po sezóne 2007/2008 vypadlo A mužstvo z II. triedy súťaží riadených
Podtatranským futbalovým zväzom (PFZ). Obrat nastal v sezóne 2011/2012, v ktorej
sa družstvo dospelých umiestnilo na 2. mieste futbalovej 2. triedy. Zabezpečilo si tak
priamy a historický postup do 1. ČEZ triedy (tzv. 6. futbalová liga).
Výbor TJ Tatran musel bojovať s nedostatkom ﬁnančných prostriedkov, ten spôsoboval
problémy pri vyplácaní rozhodcov, zabezpečení občerstvenia pre hráčov po zápase,
na ihrisku chýbali šatne pre rozhodcov i hosťujúce mužstvo, domáci sa prezliekali v
maringotke bez kolies, chýbalo hygienické zariadenie i tečúca voda, nevyhnutné bolo
rozšíriť ihrisko, upraviť jeho plochu, opraviť lavičky na sedenie pre divákov. Vrásky
na čele výboru spôsobovala aj skutočnosť, že obec a TJ sa v roku 1999 mali stať
organizátorom futbalového turnaja slovenských Tepličiek. Vďaka turnaju a ﬁnančnej
pomoci obecného úradu a PPD získali miestni futbalisti v roku 1999 nové šatne,
čiastočne sa zaviedla elektrická energia a voda, rozšírilo a predĺžilo sa ihrisko. V roku
2002 získal klub ﬁnančnú pomoc 100 tis. Sk od Ministerstva ﬁnancií a z obecného
rozpočtu aj ďalšie prostriedky, ktoré boli použité na rekonštrukciu šatní, tribúny, plochy
ihriska. Bolo vytvorené dočasné ihrisko v areáli pod PPD, kde sa odohrávali jarné i
jesenné časti súťaží všetkých troch futbalových mužstiev až do roku 2006. V roku 2005
pokračovala výstavba športového areálu rozšírením futbalového ihriska, upravením
plochy, vyčistením a zarovnaním priestoru pod ihriskom, na ktorom si mládež v zime
zriadila klzisko. 13. augusta 2006 odohralo mužstvo A prvý zápas na novom ihrisku
v centre letných športov v Uhlárovej. V roku 2007 sa počas turnaja Tepličiek konalo
slávnostné otvorenie novej budovy šatní s príslušenstvom viacúčelového ihriska. V roku
2012 sa uskutočnilo položenie nového trávnika a úprava hracej plochy na futbalovom
ihrisku, kde sa počas brigád v roku 2012 vymenilo takmer 1200 m2 trávnatej plochy.
Futbalisti z Liptovskej Tepličky sa od roku 1997 každoročne pravidelne zúčastňujú
turnaja Tepličiek. Účastníkmi turnaja sú futbalové družstvá zo štyroch slovenských
Tepličiek: Tepličky nad Váhom, Tepličky nad Hornádom, z obce Tepličky nachádzajúcej
sa pri Hlohovci a Liptovskej Tepličky. Od roku 2001 sa turnaja Tepličiek zúčastňuje
okrem mužstva A aj mužstvo "starých pánov". Turnaj sa v Liptovskej Tepličke konal
v rokoch 1999, 2003, 2007, 2011 a naposledy 2015, kedy po prvý krát Liptovská
Teplička turnaj vyhrala.
Vo funkcii predsedu klubu pôsobili František Fris, Štefan Červenka, Jozef Mezovský,
Marián Vernarec, František Bulava, Ján Janík, Tomáš Bruk. Trénermi mužstva A boli
Jozef Kundis, František Fris, Ján Kondula, Ján Janík, Štefan Petruľa, Peter Pitoňák,
Milan Sabo. Trénermi družstiev žiakov a dorastencov boli Ján Janík, František Fris,
Štefan Červenka, Štefan Smolár, Peter Nahálka, Ľubomír Štrbka, Marián Vernarec,
Tomáš Bruk. V súčasnosti pod záštiou TJ Tatran pôsobí prípravka U11, žiaci 3. liga,
dospelí A 6.liga PFZ a občasne aj mužstvo internacionálov.
Podľa pripravovanej monograﬁe obce Liptovská Teplička.
red.

DARCOVIA KRVI
7. októbra zorganizoval MS Slovenského
Červeného kríža odber krvi v našej obci.
Krv darovalo 16 darcov.
Meno a priezvisko
počet darovaní
1. Pavličko Slavomír
2. Milanová Martina
3. Gajdoš Tomáš
4. Pavličková Jana
5. Géciová Anna
6. Fendek Peter
7. Géci Jaroslav
8. Bulava Ján
9. Házyová Valéria
10. Ďurašová Mária
11. Smolár Štefan
12. Kupčov Peter
13. Kopáč Bystrík
14. Glejdura Marián
15.Chovan Ján
16. Koreň Marián

5

1
3
4
4
6
7
8
11
13
22
23
24
31
54
55
81
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VÝZNAMNÉ JUBILEÁ
JÚL
50 rokov
Štefan Puška
60 rokov
Gabriela Michalicová
Jozef Krojer
AUGUST
Jaroslav Čonka
50 rokov
Marta Kušniráková
65 rokov
František Keďuch
František Bulava
Marián Sakmáry
Anton Krajč
Jana Nahalková
Anna Prašková
Marta Bukovinová
70 rokov
Milan Ovsiak

60 rokov
Peter Kondula

80 rokov
Anna Vernarecová 70 rokov
Justína Gjacková
83 rokov
Mária Ovsiaková 84 rokov
Peter Černohorský Mária Dratvová
Mária Janíková
Anna Slivošová
SEPTEMBER
50 rokov
Anna Pačajová
Mária Ščuková
60 rokov
Viera Zubajová

85 rokov
Anna Mezovská
88 rokov
Anna Krojerová

70 rokov
Vladimír Pohanka

OKTÓBER
50 rokov
Pavol Smolár
Anna Chovanová
Jozef Ginič
Ľubomíra Muchová

75 rokov
Justína Pitoňáková
Oľga Smolárová
Justína Bulavová

70 rokov
Jozefa Smolárová
Karol Pačaj
Františka Janíková

83 rokov
Justína Maliková
Mária Maliková

80 rokov
Mária Dunajská

65 rokov
Anna Fendeková

89 rokov
Mária Gajdošová

Odchodom Františka Bardyho prichádza obec
o vzácneho človeka.
Od svojho príchodu do našej obce sa zapájal
do budovania jej života ako riaditeľ školy
a učiteľ. Život v obci mu nebol ľahostajný.
Svoj talent a vedomosti využíval počas
svojho viacnásobného pôsobenia ako
poslanec obecného zastupiteľstva, v komisii
kultúry. Na dlhé roky prevzal na svoje plecia
zaznamenávanie života v Liptovskej Tepličke
do obecnej kroniky, ktorej úroveň vyzdvihol
až na najvyššie celoslovenské ocenenia. Bola
to jeho ruka, ktorá vytvorila prvé publikácie o
histórii, cestovnom ruchu v obci, dobrovoľných
hasičoch, priezviskách a prímeniach. Nie je
snáď kniha, brožúra, text o obci, na ktorom by
nespolupracoval. Bol autorom scenáru k ﬁlmu
Liptovská Teplička – obec pod Kráľovou hoľou. Bol to človek, ktorý vždy s hrdosťou
rozprával o našej obci, často ju prezentoval v médiách, článkoch v tlači. Spolupracoval
s mnohými zástupcami stredných a vysokých škôl, inštitúcií a s ochotou im odovzdával
svoje poznatky. Veľká vďaka mu patrí za zozbieranie, spracovanie a vydanie povestí a
historiek Spod Kráľovej hole. Vzácna je pre nás aj jeho básnická zbierka Cesty vydaná
v tomto roku.
S hrdosťou môžeme povedať, že v našej obci žil a pôsobil František Bardy, ktorý bol
ako prvý občan nositeľom najvyššieho ocenia Ceny obce.
V mene občanov obce a ich budúcich generácií patrí Františkovi Bardymu naše
poďakovanie. Dielo jeho života sa naveky zapíše do histórie obce Liptovská Teplička.
Jeho odchod je pre nás veľkou stratou. Sme radi, že bol súčasťou našej obce.
Česť Vašej pamiatke.

NARODILI SA

OPUSTILI NÁS

Klaudia Zubáková
Timea Omastová
Matúš Puška
Matias Pačaj
Mária Pušková
Tobias Ferenc
Filip Harvan
Rudolf Ferenc
Peter Puška
Fabián Pačaj
Patrik Kopáč

Pavol Gnojčák
Ľudmila Mezovská
Helena Vernarecová
Ján Gigac
Štefan Sakmáry
Štefan Mižda
Stanislav Dunajský
Mária Házyová
Mária Koreňová
Mgr. František Bardy

83 rokov
Ján Mucha
84 rokov
Jozefína Vernarecová

Srdečne blahoželáme!
Zverejnené so súhlasom jubilantov.
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30. septembra nás opustil náš významný
občan Mgr. František Bardy

Príspevky do novín môžete posielať na adresu redakcie.
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