Číslo 3 a 4/2015 (október)

Nová hasičská technika
Hasičská technika, o akej donedávna dobrovoľní
hasiči v Liptovskej Tepličke len snívali, dnes stojí
v garáži hasičskej zbrojnice. Obec patrí k najlepšie
vybaveným hasičskou technikou a školeniami v okolí.
Prispel k tomu i minister vnútra SR a projekt Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských
jednotiek na území SR.
19. september sa významne zapísal do histórie dobrovoľných hasičov v Liptovskej Tepličke. V tento deň im
odovzdal nové, plne vybavené hasičské auto Iveco Daily
minister vnútra SR Robert Kaliňák. Liptovská Teplička
sa tak zaradila medzi 500 obcí na Slovensku, ktoré takúto
techniku získali. Ministra sprevádzala i početná delegácia: prezident hasičského a záchranného zboru SR Alexander Nejedlý, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Ladislav Pethö,
generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Prešove Ján Goliáš a ďalší.
O tri týždne mali miestni hasiči i občania opäť dôvod na radosť. O bezpečnosť obce a rýchly zásah v ťažkom teréne sa postará repasovaná Tatra 148. Tú 4. októbra opäť priviezol do Liptovskej Tepličky minister vnútra a podpredseda vlády SR Robert Kaliňák
s delegáciou. Staronovú Tatru, na ktorej ostalo pôvodného len minimum, aj Iveco Daily posvätil správca farnosti Pavol Kadučák.
I sám minister pochválil výber tohto typu vozidla do terénu obce. Ako uviedol: „Nič lepšie ešte do týchto podmienok nevymysleli,“
a tak Tatra so vzhľadom veterána má dnes vlastnosti kvalitného zásahového vozidla. Minister vysoko vyzdvihol kvalitu DHZ
i podporu zo strany starostu S. Kopáča a poslancov obce. Nevylúčil ani zaradenie teplických hasičov do triedy A1+.

Iveco Daily

Minister Robert Kaliňák odovzdáva kľúče od vozidla
veliteľovi DHZ Petrovi Gécimu.

Tatra 148

Jubilejný 20. ročník folklórnych slávností s
rekordným počtom návštevníkov
Už 20 rokov počas prvého augustového víkendu žije Liptovská Teplička folklórom, tradíciami, ľudovými piesňami, remeslami a hýri pestrými krojmi. Konajú sa v nej folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou.
1.a 2. august 2015 bol dejiskom jubilejného ročníka folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou. Organizátori pripravili bohatý
program, podujatiu prialo počasie, čo sa podpísalo pod rekordnú návštevnosť. Novinkou tohto ročníka bola výstava obcí mikroregiónu už od soboty desiatej hodiny dopoludnia. Prezentovali sa v nej obce Vikartovce, Spišské Bystré a Hranovnica. Popoludnie odštartovala tradičná pozvánka ulicami obce. Program v amfiteátri otvorili o pätnástej hodine Trombitáši Štefánikovci trúbením na unikátne
dlhé pastierske trúby trombity. Po nich sa predstavili folklórne skupiny z Batizoviec, Osturne, zahraničné súbory z Harnasie
z Poľska, Štvorlístok z Čiech a súbor Rainbow z Maďarska. Sedemnásta hodina patrila pripomienke výročia slávností. Zaznela salva,
trúbenie i pozdravy od trombitášov. Tí, ktorí sa pričinili o vznik a trvanie slávností, si z rúk starostu S. Kopáča prevzali ďakovný list.
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Obecné noviny Liptovská Teplička
OCENENÍ PRI PRÍLEŽITOSTI
VÝROČIA SLÁVNOSTÍ
In memoriam: Mária Janíková – za
organizovanie
sprievodu
obcou
a činnosť
v organizačnom výbore;
Bystrík Glejdura – za aktivitu pri
vzniku slávností; Gabriela Bohunčáková – za organizačné vedenie
slávností; Štefan Smolár – za pomoc pri výstavbe amfiteátra.
Ďalej boli ocenení: Ján Janík – za
vznik a podporu slávností; Jozef Mezovský – za podporu a udržiavanie
slávností; Dana Liptáková – za pomoc pri organizovaní podujatia,
František Koš – za pomoc pri zrode
podujatia.
Za činnosť v organizačnom výbore:
Ing. Mária Glejdurová, Mgr. Bernardína Bardyová, Mgr. Marta
Slivošová, Ing. Július Ďurica.
Vladimír Linder – za prezentáciu
a dokumentovanie slávností.
Za pomoc pri výstavbe amfiteátra
Matej Matejkov a František Matejkov.
Za organizovanie sprievodu obcou
a činnosť v organizačnom výbore
Mgr. Mária Fendeková, Anna Nahalková, Bc. Renáta Mezovská.
Za organizačné vedenie slávností
Mgr. Katarína Fedorová.
Ocenené boli aj organizácie. Za prínos v prospech slávností FSk Tepličan, DFS Turnička, Detský chrámový zbor, Chrámový zbor. Za
pomoc pri organizácii slávností Dobrovoľný hasičský zbor, za finančnú
pomoc a podporu podujatia PPD
a LPS, za podporu podujatia ZŠ
s MŠ Š. Náhalku.
Dodatočne bola ocenená Anna Fendeková, ktorá stála pri zrode slávností. Stalo tak nedorozumením. Ocenená bola dodatočne počas zasadnutia
zastupiteľstva. Starosta Slavomír Kopáč sa jej aj touto cestou ospravedlňuje.

Pokračovanie z 1. str.
Po oceňovaní vystúpila domáca folklórna skupina Tepličan. V programe prezentovali
takmer celý rok v tradíciách a piesňach, ktoré boli doplnené zvukovou nahrávkou. Vystúpenie
1 zožalo u domácich i ostatných návštevníkov veľký úspech.
Podvečer v amfiteátri oživil temperamentný súbor Podpoľanec z Detvy a ľudová rozprávačka Araňka. Vyvrcholením dňa boli populárni Kollárovci. Práve počas ich vystúpenia sa v hľadisku nachádzalo vyše tritisíc divákov. Sobotný program ukončil folklórny súbor Magura z Kežmarku. Noc už patrila zábave so skupinou Diabelkovci.
Nedeľa začala tradičnou sv. omšou v amfiteátri, pokračovala sprievodom obcou
o trinástej a programom popoludní v amfiteátri. Opäť sa v ňom predstavili zahraničné
súbory, vystúpil domáci detský folklórny súbor Turnička s pásmom Na lúke, Tepličan
predviedol časť zo svadby, Vikartovčan prierez tancov a piesní Spiša. Rýchlosť a obratnosť v tanci nechýbali vynikajúcemu Vranovčanu z Vranova nad Topľou a ani záverečnému súboru Zlaté husle a sólistom Lúčnice. Počas oboch dní sa losovala bohatá
tombola, ktorú spolu s programom uvádzal konferenciér Ján Jankov Šefránik.
Počas slávností boli pre návštevníkov pripravené aj výstavy. Fotografie z dvadsiatich
ročníkov slávností z archívu a od Vladimíra Lindera si mohli záujemcovia pozrieť
v školskej jedálni. V zelenej škole sa vystavovali truhlice a kasty z regiónu, fotografie
Jaroslava Kičáka, Jána Černohorského, Richarda Černohorského, Štefana Garaja
a Lukáša Fendeka. Krásu a šikovnosť rezbára dokumentovali výrobky Miroslava Fendeka. Počas oboch dní boli návštevníkom k dispozícii stodoly Slovenskej agentúry životného prostredia, rezbára Štefana Praška, maliara Ľubomíra Korenka, vystavovali sa
dečky na košíky ku sv. jedál. V hlasovaní získala prvenstvo Mariana Vernarecová. Pre
deti boli pripravené skákacie atrakcie i jazda na poníkovi.
Dvadsiate výročie folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou splnilo očakávania návštevníkov i usporiadateľov. Organizačný výbor čaká neľahká úloha v udržiavaní ich
úrovne. Jednou z priorít, okrem získavania si ďalších návštevníkov, je vyriešenie technických problémov amfiteátra, rozšírenie remeselnej časti nedeľného sprievodu i získanie finančných prostriedkov z dotácií na toto podujatie.

Výstava truhlíc regiónu, mladých fotografov, Jozefa Ďuricu a rezbárstva Miroslava Fendeka

Vystúpenie
,,Kollárovcov“ a výstava
k jubileu slávností

1.9.2015 nadobudla platnosť novela zákona
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v ktorej
sa uvádza, že každý vlastník budovy alebo bytovej jednotky so samostatným vykurovacím telesom je povinný vykonať kontrolu komínového
telesa osobou na to odborne spôsobilou, teda
kominárom, ktorý vydá o kontrole potvrdenie. Za
nesplnenie povinnosti v tejto oblasti hrozí fyzickej osobe pokuta do výšky 99 € a právnickej
osobe až do výšky 16 600 €.
Udeľovanie ďakovných listov
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Do 30.11. 2015 si môžu v OcÚ
podať žiadosti záujemcovia o nájomné byty nad zdravotným strediskom. Súčasťou žiadosti je dotazník a potvrdenie o príjme žiadateľa. Tlačivo, informácie a
VZN o prideľovaní nájomných
bytov nájdete na web stránke obce
http://www.liptovskateplicka.sk/s
amosprava-1/vzn-56/ a v OcÚ.

Číslo 3 a 4/2015

Ekologický deň na farme
Zdravé, bez chemického ošetrovania, prirodzené a hlavne chutné sú BIO produkty, ktoré sa v poslednom období stávajú hitom v potravinárstve
i poľnohospodárstve. Ich propagácii a ekologickému poľnohospodárstvu sa venoval už tradičný Ekologický deň na farme. Novinkou bolo poďakovanie za úrodu.
Na sklonku septembra poľnohospodári z Liptovskej Tepličky ukončili zber úrody. Prišiel tak čas poďakovať sa za ňu a venovať deň Tepličanom i návštevníkom. Počas sv.
omše 27. septembra v Kostole sv. Jána Krstiteľa nechýbali prosby, ďakovania za
úrodu, aj plody zeme vo forme obetných darov. Veď na poliach PPD sa v tomto roku
urodilo prekvapivé množstvo zemiakov. Popoludnie Ekologického dňa na farme prebiehalo v areáli pod amfiteátrom. Opäť sa v stodoliach ponúkali ochutnávky zemiakov, výrobkov z mlieka, rozvoniavali placky i guláš. Hlavne chlapcov zaujala výstava
starej a novej poľnohospodárskej techniky i zvierat. Ženy z FSk Tepličan predvádzali
a učili spracovanie ľanu a vlny. Návštevníci mali možnosť pozrieť si dokumenty
o obci, o ekologickom poľnohospodárstve, družstve, aj výstavu bačovských predmetov. Súťažili netradičné plody, družstvá i jednotlivci, hádzalo sa vidlami. Najviac hlasov návštevníkov získali hneď dva plody záhrad - tekvica rod. Jurčíkovej a hrozno
rod. Smolárovej. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili mrkva a kaleráb rod. Dilongovej.
Po druhý krát sa súperilo vo vyberaní
zemiakov z pivnice a nosení vreca do
kopca - jednotlivci a družstvá. Najrýchlejším v tejto disciplíne bol Patrik Kopáč,
druhý Gabriel Mezovský a tretí Braňo
Ferenc. Najlepším družstvom bol tím
dobrovoľných hasičov, druhé miesto získalo PPD a tretie PZ Čierny Váh.
Hod vidlami priniesol tieto výsledky:
Muži: 1. Ferenc Štefan 22,55 m; 2. Ščuka
Alojz 19,70 m; 3. Kupčov Jozef
18,70 m. Ženy: 1. Bulavová Veronika 10,40 m; 2. Fendeková Martina
8,70 m; 3. Bulavová Zuzana 7,60 m.
Počas podujatia boli predstavené
sochy Miroslava Trnovského, ktoré
vznikli z finančných prostriedkov
Programu obnovy dediny Zelená dedina Slovenskej agentúry životného
prostredia. Ekologický deň prilákal
pod Magazín nielen domácich, ale aj množstvo návštevníkov z okolia.

Obec na stretnutí v Česku
Európa – miesto pre ľudí dobrej vôle, to bola nosná téma podujatia
v Slávkove u Brna v Českej republike, ktorého sa zúčastnila aj delegácia
z Liptovskej Tepličky. Rokovania o možnej spolupráci, finančných možnostiach
eurofondov, dobrovoľníctve i cirkvi zamestnávali počas dvoch dní zástupcov štyroch krajín.
Liptovská Teplička je otvorená medzinárodnej spolupráci. Preto bola pozvaná aj na
stretnutie viacerých štátov do Slávkova u Brna 2. a 3. októbra. Zástupcovia Čiech,
Maďarska, Slovenska a Chorvátska prezentovali svoje krajiny, mestá a obce. Zapájali
sa do prednášok na témy o Európskej únii, dobrovoľníctve, projektoch, fondoch, skúsenostiach a konštruktívnych riešeniach problémov. Súbežne s podujatím prebiehal
20. ročník Slavkovskej iniciatívy zmierenia, ktorej sa zúčastnili predstavitelia cirkvi
Čiech. Nechýbala spoločná bohoslužba s povyšovaním predstaviteľov rádu sv. Lazara
Jeruzalemského. Pre účastníkov bola pripravená aj prehliadka slavkovského zámku
a dvojhodinový koncert speváckych zborov. Podujatie vyvrcholilo odhalením pamätnej tabule pri strome zmierenia, počas ktorého zaspievali členovia FSk Tepličan.
Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia obce, poslanci, pracovníci obecného úradu
a zástupcovia dobrovoľných hasičov na náklady pozývajúcej strany z prostriedkov
grantu Európa pre občanov za účelom prezentácie obce a nadviazanie spolupráce.

Obecné noviny Liptovská Teplička
OCENENIA PPD
Poľnohospodárske družstvo opäť získalo ocenenie v súťaži Chotár roka
2015. Tento krát mu komisia udelila
2. miesto. Cena sa počas leta ušla
i teplickej bryndzi.
Získala II. miesto v kategórii produkt
regionálny živočíšneho a rastlinného
pôvodu v súťaži VI. Európskych trhov
regionálnych produktov v auguste v
poľskom Zakopanom. Významné ocenenie si prevzala aj predsedníčka PPD
Anna Glejdurová. Cenu Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Bronzovú medailu III. stupňa za dlhoročnú prácu v oblasti ekologického
poľnohospodárstva jej odovzdal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek. Viac
o tejto téme v nasledujúcom čísle.

TEPLIČANIA V UKRAJINE
Už tretí rok trvá vzájomná spolupráca
Liptovskej Tepličky a ukrajinského
mesta Velké Berezné, do ktorého
v minulosti odišlo niekoľko rodín
Tepličanov. Na miesta, kde sa usídlili,
sa bola spolu so starostom obce pozrieť aj folklórna skupina Tepličan.
Tak počas dňa Veľkého Berezného 22.
augusta zazneli na námestí aj piesne
z Liptovskej Tepličky. S potomkami
vysťahovaných Tepličanov sa stretli
v nedeľu počas sv. omše. Tá bola slúžená v slovenskom jazyku v mestskej
časti Liptáky. Pomenovanie nesie práve po zakladateľoch i staviteľoch kostola z Liptova. Liptákmi nazývali prisťahovalcov z našej obce. Spoločných
predkov dokumentujú aj mená na náhrobných kameňoch v miestnom cintoríne.

Deň s rodinou
K vydareným podujatiam začiatku leta
patril i Deň s rodinou, do ktorého sa
opäť zapojili takmer všetky organizácie z obce. Novinkou bol rozprávkový
les. Ten pripravila pre deti Rodičovská
rada pri základnej škole. Túto po rokoch obnovenú aktivitu si všetci pochvaľovali.

Strana 3

Číslo 3 a 4/2015

Obecné noviny Liptovská Teplička
ŠPEKFEST 2015

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni
uvidia Boha – tento výrok sa stal mottom 8. ročníka podujatia Špekfest. Ten
sa už po druhý krát konal 29. a 30. augusta vo farskej záhrade a opäť priniesol bohatý program. Podujatiu prialo
i počasie.
Dvojňový festival Špekfest odštartoval
sobotnou sv. omšou. Po nej sa tradične
opekali špekáčky, premietal sa film
a diskutovalo sa. I nedeľný program
otvorila sv. omša, tentoraz vo farskej
záhrade. Popoludnie patrilo vystúpeniam gospelových skupín F6, Face to
face, spevokolu z Vikartoviec, ktoré
dopĺňali aktivity pre deti a svedectvá.
Návštevníci si mohli pozrieť aj výstavu venovanú rodákom kňazom. Podujatie pripravilo spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi. Jeho členovia vypomáhali aj pri organizácii národného
stretnutia mládeže P15 v Poprade počas prvého augustového víkendu.

VÝROČIE SNP
61. výročie Slovenského národného
povstania si Tepličania pripomenuli
28. augusta po večernej sv. omši kladením venca k Pamätníku padlých pri
pošte. V ten istý deň sa miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a zástupcovia obce
zúčastnili kladenia venca v obci Pohorelá.
Zástupcovia
Pohorelej
a Liptovskej Tepličky počas týždňa
položili vence aj na ostatné pamätníky
a hroby neznámych vojakov v okolí.

HĽADÁME INFORMÁCIE

Obec a MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov hľadá informácie o občanoch, ktorí boli počas
vojny v zajateckých táboroch. Prosíme
príbuzných, aby nám poskytli ich mená
a informácie o priebehu zajatia
a väznenia. Zároveň sa hľadajú informácie o ďalších možných hroboch partizánov v okolí Liptovskej Tepličky.
Ak si zo svojej mladosti spomínate na
takéto neoznačené hroby, dajte nám
o tom vedieť. Doposiaľ sú evidované
len
dva
v lokalite
Staníkovo
a Rovienky, hoci písomné pramene
hovoria o piatich. Informácie môžete
odovzdať v obecnom úrade.
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Zo zastupiteľstva
Interpelácie poslancov z 12. júna 2015:
Mgr. Jana Smolárová
Ako pokračujú protipovodňové opatrenia na ul. Záhrady? Zapojí sa LPS do riešenia
týchto opatrení na ul. Bóry?
Začalo sa potokom v časti Bóry, ktorý bol najviac poškodený. Následne sa smerom
k Domu nádeje vykoná výmena rúry a násyp makadamu na vyrovnanie komunikácie. Zrealizuje sa aj výkop rigolu smerom k rod. domu č. 538, rekonštrukcia potrubia aj miestneho
toku.
Po dohode s LPS sa budú realizovať terénne úpravy v okolí urbárskeho dvora a aj protipovodňové opatrenia. Na ul. Záhrady (Dedinské) bola odstránená rúra pri dome č. 92 a
bol vybudovaný nový most. Smerom ku krížu bude vyčistená šachta a vykopaný rigol.
V spolupráci s PPD budú vykopané na poľných cestách žľaby. V miestnom toku smerom
na Uhlárovú boli vykonané úpravy pri rod. dome č. 340 a zrealizované boli vodné zábrany
na spomalenie vodného toku po rod. dom č. 323. Následne sa bude upravovať tok, keďže
došlo k poškodeniu brehov.
Občania upozorňujú na dlhodobo stojace autá na ul. Záhrady, ktoré obmedzujú
premávku.
Stavebný úrad zabezpečí nápravu.
Ako často sa kontrolujú rozhlasové zariadenia? Na ul. Bory nerozumieť rozhlasové
správy, v inej časti obce nepočuť ani sirénu.
Kontroly sa robia podľa potreby minimálne raz ročne a v prípade nahlásenia poruchy občanmi. Hasiči v mesiaci júl zrealizujú navýšenie sirény na hasičskej zbrojnici tak, aby bolo
sirénu počuť v celej obci. V lokalite Bory bude inštalovaný jeden rozhlas na nový stĺp
elektrického osvetlenia.
Jozef Kupčov
V obci došlo k ďalšiemu fyzickému útoku na občana. Ako obec plánuje riešiť otázku
bezpečnosti občanov, aby sa podobná situácia neopakovala? Navrhujem prerokovať
možnosť vytvorenia vysunutého pracoviska štátnej polície z dôvodu rýchlejšieho príchodu hliadky k incidentu. Taktiež navrhujem obnoviť v našej obci obecnú políciu
a cielené rozšírenie kamerového systému zamerané na rizikové lokality v obci.
Policajný zbor plní úlohy na úseku verejného poriadku, občianskeho spolunažívania, majetku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a pod. Obec má obmedzené možnosti.
Zriadenie obecnej polície je finančne náročné. Rozpočet na obecnú políciu v r. 2005
a 2006 bol vo výške 22 216 €, no v súčasnej dobe by bol vyšší. Finančné prostriedky vieme využiť efektívnejšie. Úlohy, ktoré plnila obecná polícia, plní zamestnanec stavebného
úradu, ktorý má na starosti dodržiavanie VZN. V mesiaci október 2015 by mali byť vytvorené rómske hliadky, ktoré budú napomáhať pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci.
K plneniu rozpočtu obce za r. 2014: Kapitálové príjmy obce boli plánované vo výške
148 200 € (dotácia na revitalizáciu centra obce). Prečo nedošlo k plneniu, resp.
k refundácii platieb? Je reálna refundácia danej platby dodatočne?
V rozpočte sme počítali s plnením, nebolo však zrealizované. Platba prišla v apríli 2015,
teda plnenie bolo až v tomto roku.
V programe rozpočtu 3.6 Autodoprava sú uvedené ostatné poplatky vo výške
341,65 €. Tieto poplatky nie sú priradené k žiadnemu vozidlu obce. Na čo boli vynaložené?
Na diaľničné známky, kolky, poplatky, ktoré nie sú konkretizované na jednotlivé vozidlo.
Podľa Záverečného účtu obce za rok 2014, bod 3. Stav finančných prostriedkov vyplýva, že obec má zriadených 12 bankových účtov. Neplánuje sa ich zredukovanie?
Jeden účet bol už tohto roku zrušený, ostatné sú vytvorené v súvislosti s poskytnutými dotáciami, kde sa vyžaduje, aby boli samostatné účty na jednotlivé dotácie.
Pri dolnej autobusovej zastávke tečie nepretržite pitná voda. Kto ju platí, v akej
výške, koľko stála obec doteraz a kedy sa plánuje jej odstavenie?
Výtokový stojan bol zrealizovaný z dôvodu zabezpečenia pitnej vody pre lokalitu Kufajka,
čo je pri krízových situáciách povinnosťou obce. Medzi obcou a PVPS bola uzavretá
zmluva, podľa ktorej obec uhrádza paušál 156,35 € ročne. Čo je krízová situácia, nevedel
definovať ani okresný hygienik. Keďže vodovod na Kufajke bol zrealizovaný, výtokový
stojan bude odstavený. PVS pripravuje podklady na ukončenie zmluvy – zrušenie výtokového stojana. (V čase vydania novín uskutočnené.)
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TURNAJ TEPLIČIEK SLOVENSKA
VO FUTBALE
19. ročník Futbalového turnaja Tepličiek Slovenska sa v tomto roku konal
11. júla v Liptovskej Tepličke. Pre teplických futbalistov to bol najúspešnejší
ročník súťaže.
Slnečné počasie sprevádzalo sobotný
turnaj vo futbale, v ktorom si zmerali
sily A mužstvá a Internacionáli obcí
Tepličky, Teplička, Teplička nad Váhom a Liptovská Teplička. Po prvý raz
v histórii turnaja ostáva putovný pohár
v Liptovskej Tepličke, ktorá v napínavom zápase vyhrala nad Tepličkou
z okresu Spišská Nová Ves. Tretia
skočila Teplička nad Váhom a štvrté
miesto patrí Tepličke od Hlohovca.
Z internacionálov si zlato odnášala
Teplička nad Váhom, Liptovskej Tepličke patrilo striebro, bronz Tepličkám
od Hlohovca a štvrtá priečka sa ušla
Tepličke okres Spišská Nová Ves.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Pavol Smolár, najlepším hráčom Ačka
Adrián Pitoňák a internacionálov Ján
Petrenka. O kultúrny program počas
podujatia sa postarala organizácia
Obec v pohybe SW Liptovská Teplička.

MALÝ ŠTRBSKÝ MARATÓN

12. júla viedol obcou 38. ročník Malého štrbského maratónu. Na jeho štart
sa postavili aj dvaja Tepličania Martin
Nahalka a Ján Dratva. Dratva dobehol
do cieľa s časom 2:47:22. V poradí
mužov do 39 rokov sa umiestnil na
31. mieste , v celkovom poradí mužov
na 91.mieste. V detských kategóriách
získali 1. miesto Viliam Pitoňák
v kategórii
chlapci
5-7
rokov
a František Ovsiak v kategórii 8-11
rokov. Štvrté miesto v kategórii 14-15
ročných obsadil Peter Mezovský.
Z dievčat sa najlepšie umiestnila Olívia Dilongová na 4. mieste v kategórii
5-7 rokov, siedma skončila Adela Ovsiaková medzi 8-11 ročnými.

Pokračovanie zo strany 4
Ing. Juraj Kondula
Predkladám fotodokumentáciu zo stavu „odstránenia“ neporiadku a nepovolenej
skládky pri areáli gátru a na pozemku oproti rodinnému domu č. 532. Žiadam
o vyvodenie krokov k okamžitej náprave. Po 6-tich mesiacoch upozorňovania nedošlo
k náprave. O neporiadku okolo lesa a športového areálu ani nehovorím.
Stavebný úrad zaslal upozornenie a termín odstránenia do 30. 6. 2015.
Kedy bude odstránená skládka na parcele zhorenej stodoly oproti cintorína, ktorá
mala byť minulý rok odstránená, no nestalo sa tak, naopak zväčšuje sa jej objem.
Stavebný úrad rieši skládku výzvou.
Ján Bohunčák
Odporúčam, aby stavebník chalupy oproti dolných potravín č. 209 posunul stavbu
o dva metre, čím sa vytvorí priestor na výstavbu chodníka okolo hlavnej cesty.
Interpelácie zo zasadania 18. októbra 2015
Martin Jurčík
Kedy a akým spôsobom sa bude likvidovať veľká kopa zeminy, ktorá vznikla po prístavbe Penziónu Dolinka? Skládka sa začína zväčšovať.
Uvedený problém je konzultovaný priebežne. Na základe našej výzvy zasadnutie LPS
pred 6 týždňami zaslalo PPD urgenciu na odstránenie skládky. PPD podalo vyjadrenie, že
skládku odstránia do konca roka.
V blízkosti parkoviska oproti Penziónu Dolinka sa nachádza studnička a mostík so
zábradlím. Zábradlie je zničené a nebezpečné. Žiadam o vykonanie opráv.
Problém bude riešený po odstránení skládky z parkoviska. Na projektovú dokumentáciu a
realizáciu komplexnejšieho riešenia ako oddychovej zóny podá obec žiadosť o nenávratný
finančný príspevok zo Slovenskej agentúry životného prostredia.
Plánuje obec prispievať žiakom základnej školy na plavecké a lyžiarske kurzy, prípadne na kultúrne podujatia?
Na rade školy sa preberajú aj podobné témy, avšak zo strany rodičovskej rady ani zo strany
školy nebola žiadna takáto požiadavka. Je to asi tým, že na podobné aktivity prispieva škola v rámci CVČ a aj kultúrnymi poukazmi. V súčasnosti máme informáciu, že štát bude
podporovať lyžiarske kurzy sumou 150 €/žiaka. Na rade školy bola prerokovaná téma
prispievania na pracovné zošity z cudzích jazykov.
Počas prudkých dažďov tečie na križovatke pred rod. domom č. 523 prívalová voda.
Kanál a šachta v jej okolí vodu nestíhajú pohlcovať. Bude sa to riešiť?
Doteraz sme nemali túto informáciu. Počas búrky preveríme stav a podľa okolností budeme hľadať riešenie.
Upozorňujem na potrebu riešenia parkovania autobusu pri fare. Bráni vo výhľade
ostatným vozidlám a chodcom. Navrhujem jeho parkovanie na parkovisku pod
vlekmi.
V minulosti mala SAD na parkovisku poškodený autobus a krádež nafty. Autobus je ich
majetkom, ktorý si chcú chrániť. SAD vyšla v poslednom období vo veľa veciach obci
v ústrety pri zriadení zastávky, zmene spojov a pod. Preto by sme mali byť aj my ústretoví.
Ak sa nájde iné riešenie pre spokojnosť obidvoch strán, budeme ho realizovať.
Mgr. Jana Smolárová
Bude sa ďalej riešiť potok Na jarku a Pod úbočou? Poza dom p. Dudoša tečie potôčik, ktorý v búrke naberá na sile a plot, ktorý tam je, sa rozpadá. Vedela by obec pomôcť?
Uchádzali sme sa o dotáciu na reguláciu potokov. Naša žiadosť skončila tesne pod čiarou
schválených dotácií, na 58. mieste. Ešte na jeseň sme mali šancu dotáciu získať, ak by
niektorá obec nepodpísala zmluvu, no nestalo sa tak. Prostriedky budeme žiadať opäť na
jar 2016.
Pri dome rod. Vernarecovej sme tok chceli upraviť, no rodina s tým nesúhlasila z dôvodu
obmedzenia prístupu do dvora pri dovoze dreva. S rod. Dudošovou sme o ich probléme
rozprávali na jar. Počítame s realizáciou v roku 2016. V prípade, že nezískame finančné
prostriedky, bude sa úprava potoka realizovať podľa ekonomických možností obce.
Upozorňujem na potrebu osloviť LPS, aby si v okolí urbárneho domu vybudovali kanály. Voda spomedzi stodôl tečie po ceste až k pozemkom a záhradám oproti bývajúcich občanov.
S niektorými úpravami už LPS začalo a niektoré musíme urobiť spoločne. Je to téma na
stretnutie s LPS. (Stretnutie sa uskutočnilo 15. 10. 2015.)
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(Pokračovanie zo str. 5) Prosím o organizovanie pešej dochádzky rómskych detí do
školy. Minulý školský rok boli doprevádzané a myslím, že to bolo prospešné aj pre
deti a hlavne pre vodičov.
Sprevádzanie týchto detí do školy je zabezpečené prostredníctvom dvoch pracovníkov aktivačnej činnosti.
Ing. Juraj Kondula
Kedy budú zrealizované v tomto roku naplánované zábradlia, resp. zvodidlá popri
potoku ul. Uhlárová a Ul. Š. Garaja, úprava amfiteátra, prístrešok na zastávku autobusu ul. Kobyliarky, tiež úprava potoka, rigola ako protipovodňové opatrenie na
ul. Záhrady časť Dedinské, chodník v trase Kufajka – pekáreň, chodník - spojnica
Ul. Š. Nahalku – Kobyliarky, výstavba detského ihriska pri MŠ. Ak áno, akou formou, aby bolo zabezpečené, že práce budú vykonané kvalitne a nebude ich potrebné
opravovať, nakoľko je už 9. mesiac roka.
Na zvodidlách a bráne amfiteátra sa realizujú a budú sa vykonávať tzv. mokré práce, následne v neskorších mesiacoch tzv. suché. Zvodidlá boli ukotvené, zabudované boli betónové pätky. Prístrešok zastávky sa vybuduje až po jej prekládke po regulácii potoka.
Úprava potoka a protipovodňové opatrenia časť Dedinské budú do októbra zrealizované,
regulácia potoka bude na budúci rok. Na chodníku ul. Teplická sú práce začaté
a pokračujú. Čo sa týka chodníka spojnice Kobyliarky – Š. Nahalku stále prebieha dedičské konanie medzi vlastníkmi pozemku, ktorý plánujeme na tento účel odkúpiť.
Na detské ihrisko pri MŠ prebieha verejné obstarávanie, po predbežnom prieskume sme
urobili terénne úpravy, čím sa ušetrilo 3 000 €.
Kedy bude dokončená prestavba nad zdravotným strediskom - 8 bytových jednotiek, keďže už nebol dodržaný asi tretí termín?
Odpoveď starostu: do 15. 10. 2015 ukončenie stavebných prác a začatie kolaudácie.
Kedy bude otvorená prevádzka lekárne?
Nájomca čaká na posledné potrebné dokumenty k spusteniu prevádzky, podľa podaných
informácií bude otvorenie v čase od 1. 11. – 1. 12. 2015.
Kedy dôjde k doregulovaniu potoka v časti Bóry?
Má to súvis s kanalizáciou, bude sa riešiť.
Plánuje sa vybudovanie cesty v časti Bóry a Pod úbočou?
Opäť v závislosti od kanalizácie.
Uvažuje sa do budúcna pri studničke Škvrkovec pri lavičkách zhotoviť prístrešok,
aby neboli návštevníci tohto miesta pri posedení vystavení slnku/ dažďu?
Áno, v budúcom roku.
Kedy bude dokončená výstavba technickej budovy pri futbalovom ihrisku? Kto je
zodpovedný za nekvalitne prevedené práce? Podľa akého projektu bola budova vystavená, nakoľko opravený projekt sa k poslancom napriek žiadosti nedostal a projekt evidentne podľa zrealizovanej stavby má nemalé nedostatky.
Odpoveď starostu: Zodpoviem po kontrole na mieste, neviem, ktoré chyby sú myslené.
Oproti dolnej bráne cintorína je zrealizovaná spevnená plocha zo zámkovej dlažby o
výmere cca 9 m2. O danej ploche neprebehla žiadna debata na úrovni komisie a ani
zastupiteľstva. Na tejto ploche pri návšteve hrobov (1.11.), počas slávností a počas
pohrebov parkujú občania automobily, nakoľko je nedostatok parkovacích plôch a
už vybudovaná plocha tomu bude brániť.

Plocha je pre kontajnery. Autá tam parkovali a poškodzovali vodovodné šupátka,
iné miesto na kontajnery nie je. Čo sa týka toho, že nebola daná aktivita konzultovaná na úrovni komisie či zastupiteľstva, zákon jasne definuje, o akých otázkach rozhoduje obecné zastupiteľstvo a čo je v kompetencii starostu.
Disponuje obec, tak ako to bolo avizované, už opravenými projektmi: Športový areál Uhlárová? Bude v mesiaci október.
Projekt Multifunkčná hala (telocvičňa)?
Projekt bude do konca septembra, projektant pracoval na súrnejších výzvach.
Projekt Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2
Stavba a dobudovanie vodovodu v obci Liptovská Teplička ul. Bóry, Pod úbočou?
Nie, chýba ČOV. Predpokladáme nutnosť doriešenia opráv strechy, izolácie. Budeme
žiadať o finančné prostriedky z dotácie.
Projekt Rekonštrukcia budovy starej požiarnej zbrojnice? Áno, v najbližších dňoch
bude doručená aj zmena rozpočtu, ktorý bola zreálnený.
Jozef Kupčov
Počas roka malo dôjsť k pripomienkovaniu a zmene VZN o verejnom poriadku
a ŽP. Doteraz k tomu nedošlo. Prečo?
Počas leta komisie OcZ nezasadali, keď budú zasadať, je potrebné prerokovať a podať informáciu prednostovi OcÚ.
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Do školských lavíc v šk. roku
2015/2016 zasadlo 280 žiakov. Navštevujú 8 tried na prvom a 7 tried na
druhom stupni. Novinkou je predĺženie
školského klubu do 15.45 hod.
a zriadenie špecializovanej triedy pre
deti
so
slabším
prospechom
v siedmom ročníku. Novými pedagogickými zamestnancami sú Mgr. Petra
Kočišová (SJ) a Ing. Renata Jay. Do
materskej školy nastúpilo 47 detí. Tie
čakali v šatniach nové skrinky na oblečenie.

Skrinky
MŠ

CYKLOMARATÓN
CYKLOSÚŤAŽ
VÝSTUP NA KRÁĽOVU HOLU
Pravý vysokohorský cyklomaratón v
oblasti Kráľovohoľských Nízkych Tatier Horal TOUR každoročne prechádza
okolím i samotnou obcou Liptovská
Teplička. V tomto roku sa konal
v sobotu 15. augusta. Opäť organizačne
pomáhal aj Športový klub Horec a obec
Liptovská Teplička.
ŠK Horec 16. augusta usporiadal cyklistickú súťaž Údolím Čierneho Váhu so
štartom na Zaglinke. Podujatie znepríjemnilo upršané počasie, čo sa podpísalo pod nižšiu účasť pretekárov. Víťazstvo v staršej kategórii chlapcov si odniesol Pavol Mezovský, druhý skončil
Andrej Nahalka a tretí Jozef Jurčík.
Z mladších chlapcov zvíťazil František
Ovsiak pred druhým Benjamínom Koreňom a tretím Matúšom Bulavom. Najlepším z mužov bol Stanislav Nahalka,
za ním František Ovsiak a Martin Jurčík. Najlepšou v ženskej kategórii bola
Monika Ovsiaková.
Počasie však prialo inému podujatiu ŠK
Horec. Už po piaty krát počas poslednej
prázdninovej soboty 29. augusta zorganizovali výstup na Kráľovu hoľu. Opäť
zaznamenali vysokú účasť - vyše stovku
účastníkov.
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( Pokračovanie zo str. 6 )V obci dochádza k zahusteniu verejného osvetlenia. Kto
určoval kde a v akom počte sa bude osvetlenie zahusťovať? Bola k tomu oslovená
verejnosť? Ak nie, bude mať verejnosť túto možnosť?
Na verejné osvetlenie je vypracovaná odborná štúdia. Uvedená problematika sa viac
krát riešila na OcZ. Po realizácii sa zistí, kde je ešte potrebné zhustiť osvetlenie a bude
sa riešiť.
V obci dochádza k zhoršeniu bezpečnosti občanov a ich majetku. V danej veci
som navrhoval určité možnosti, ktoré by obec mohla využiť. Ako situáciu obec
rieši?
Uvedená interpelácia bola zodpovedaná na predchádzajúcom OcZ.
Do rozpočtu sa zapracuje rozšírenie kamerového systému, podajú sa výzvy na získanie
dotácie.
Obyvatelia centra obce sa sťažujú na neprispôsobivé a neslušné správanie sa
mládeže v oddychovej časti pešej zóny a to najmä vo večerných hodinách a počas
diskoték. Navrhujú, aby táto časť bola zabezpečená kamerovým systémom. Dôjde k takémuto monitorovaniu?
Bolo prerokované na minulom zastupiteľstve, dôjde k zapracovaniu do rozpočtu obce,
podajú sa výzvy na získanie dotácie.
Avizované odstavenie a zrušenie výtokového miesta v spodnej časti obce doteraz
neprebehlo. Prečo? Budú spätne vymáhané finančné prostriedky spojené s jeho
prevádzkou od obyvateľov, pre ktorých bol zriadený?
Bude odstránený do konca októbra. Vynaložené finančné prostriedky sa vrátia obci
formou vysprávok miestnych komunikácií.
Avizované opravy rekonštruovanej časti potoka doteraz neprebehli (oprava vodného mlyna, doplnenie povinných protipožiarnych zábran). Prečo doteraz neprebehli?
V mesiaci jún 2015 bolo stretnutie s firmou Chemostav, na ktorom bola podaná informácia o odstránení nedostatkov v rámci reklamácie. Doteraz sa práce neuskutočnili.
Po telefonických kontaktoch bolo zistené, že majiteľ firmy má zdravotné problémy.
Protipožiarne zátarasy sa budú realizovať v rámci regulácie potoka.

ZMENY ROZPOČTU OBCE
Aktuálne potreby obce vyústili do štyroch zmien rozpočtu obce.
2. rozpočtové opatrenie:
Navýšilo prostriedky na zakúpenie Geoportálu o 2000 €, odvodnenie budovy
zdravotného strediska o 7500 €, na zakúpenie varhanov do Domu nádeje obec
vyčlenila 1500 €, na rozšírenie verejného osvetlenia na uliciach Teplická, Bóry a v okolí kostola – navýšenie
o 12 000 €.
3. rozpočtové opatrenie:
V rozpočte sa zvyšovali prostriedky na
spracovanie územného plánu obce
o 6000 €, rekonštrukcia ozvučenia Domu nádeje o 550 €, na verejné obstarávania 2400 € (územný plán 1 200 €, kanalizácia 1200 €), odkúpenie technologického zariadeniam ČOV 4000 €,
spracovanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na kanalizáciu
3800 €, na mzdy a odvody správcu športového areálu 3 370 €, výdavky na
podujatie Beh do neba 300 €, vybudovanie hracej športovej plochy v šport.
areáli v Uhlárovej 27 000 €, asfaltová
úprava parkovacích plôch, štúdia Obnova verejného osvetlenia 980 €, deratizácia Kufajky 1500 €, interiérové zariadenie novej kancelárie stavebného úradu
a kancelárií OcÚ 2000 €, príspevok na
fasádu kostola 3000 €; 1500 € na ochranu pred požiarmi zakúpením špeciálneho materiálu hadíc a príslušenstva
a ďalšie. Znížené boli výdavky na cestu
na ul. Záhrady, ktorá sa realizovať nebude.
Na základe žiadosti riaditeľky školy bola prerokovaná výška príspevku na
Školský klub detí, ktorý bol zvýšený
z 500 na 560 € na dieťa a rok.
4. rozpočtové opatrenie:
Poslanci schválili 3 000 € na refundáciu
dopravných výdavkov TJ Tatran. TJ
získala nižšiu dotáciu na činnosť, ktorá
nestačí na pokrytie výdavkov na dopravu počas celej sezóny. 1200 € bolo vyčlenených na podlahový čistiaci stroj do
budovy spoločenského domu a Domu
nádeje.
Kompletný rozpočet obce a jeho úpravy
nájdete
na
web
stránke
obce
www.liptovskateplicka.sk/obecnyurad/rozpocet-obce/.

Práce v obci
Vystavaná bola nová budova v športovom areáli v Uhlárovej. Okrem miestnosti na
uskladnenie športového a technického náradia je v nej bufet, sociálne zariadenia
a terasa na posedenie. V budúcnosti ju budú môcť využívať občania a organizácie na
posedenia. V Uhlárovej pribudla i drevená budova (obr. 1 a 2) na uskladnenie paliva.
S materiálnou pomocou obce sa rozširuje workoutové ihrisko. V súčasnosti vzniká betónová plocha pre inline korčuliarov a skateboard, stihnúť by sa mala aj výmena striedačiek. Na dvore materskej školy bolo zdemontované ihrisko, ktoré prejde kompletnou obnovou. Na ul. Teplickej, pri MŠ, v časti nová IBV a pri cintoríne boli umiestnené stĺpy verejného osvetlenia. Upravený a odvodnený bol cintorínsky múr, buduje
sa pri ňom prístrešok na smetné nádoby. V obci bola vysadená zeleň (obr.3) z dotácie
SAŽP Program obnovy dediny Zelená dedina. Úpravami prešli aj niektoré toky v obci
(Uhlárová, Na jarku). V súčasnosti sa buduje chodník na ul. Teplickej. V obci sa realizuje kompletná výmena verejného osvetlenia. Financovaná je z dotácie Ministerstva
hospodárstva SR Európskeho fondu regionálneho rozvoja operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast prioritná os Energetika. Ministerstvo hradí
197 640,90 € (95 %), obec hradí zvyšných 5 % a ďalšie náklady, ktoré nemohli byť financované z dotácie tzv. neoprávnené náklady vo výške 25 799.28€.
V treťom štvrťroku bol odkúpený dom Mons. Štefana Náhalku vo výške 12 000 €.
Obec plánuje výmenu strechy ešte v tomto roku. V súčasnosti sa vypracováva program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2020. Svoje podnety na
rozvoj môžete obci poskytnúť vyplnením dotazníka, ktorý je zverejnený na webovej
stránke obce a v tlačenej podobe v OcÚ.
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Tatranský pohár vo workoute
Novým, ale o to úspešnejším športovým podujatím, bol prvý ročník Tatranského pohára v street workoute. 65 pretekárov z troch krajín predviedlo svoju
obratnosť
a silu
na
hrazdách
na športovisku v Uhlárovej.
Organizácia Obec v pohybe street workout
má v obci krátku históriu, stihla však už
vybudovať ihrisko, reprezentovať na súťažiach a usporiadať medzinárodnú súťaž.
Počas slnečnej soboty 4. júla si do Liptovskej Tepličky prišlo zmerať sily 65 pretekárov z celého Slovenska, Čiech a Poľska.
Konkurencia bola vysoká, súťaže sa zúčastnili aj majsterky Slovenska a Čiech.
V kategórii Freestyle mužov nad 75 kg sa najviac darilo Dávidovi Molitorisovi
a v nižšej kategórii Danielovi Hanákovi. V kategórii žien zvíťazila majsterka SR Simona Madejová, druhá skončila česká majsterka Katerina Weisserová a tretia domáca
Klaudia Glejdurová, ktorá však bola v očiach domácich favoritkou. V zhyboch na hrazde s nadhmatom a pridanou váhou 25 kg a dipoch bol najlepším Maxim Riznyk so
17zhybmi a 27 dipmy. Kombinácia 12 zhybov a 23 dipov vyniesla prvenstvo Adamovi
Borikovi v kategórii do 75 kg. Najmladším účastníkom bol domáci Tobias Paračka, súťažil aj Marek Jurčík. Obec v pohybe počas leta vystúpila na viacerých nesúťažných
podujatiach i na otvorení Relly dobšinský kopec. V sobotu 26. septembra súťažili
v mužských kategóriách v Rožnave. Súťažilo sa len v mužských kategóriách, kde vystúpil Matej Mezovský, Tobias Paračka, Marek Jurčík a Štefan Kondula. Ten vybojoval
2. miesto v kategórii Freestyle bez váhovej kategórie a 1. miesto vo Weighted do 72 kg.
V súčasnosti rozširujú svoje športovisko a zariadenia aj pre verejnosť. Najlepším umiestnením Klaudie Glejdurovej v tomto roku bolo 2. miesto na majstrovstvách SR v máji
v Nitre.

Beh do neba
Po prvý raz sa v Liptovskej Tepličke bežalo do kopca na podporu bežeckého
športu a propagácie terasovitých polí. Beh do neba 16. júla oslovil množstvo detských športovcov i skúsených pretekárov.
Beh štartoval v bráne amfiteátra a končil na vrchu Magadzínu. Trať viedla asfaltovou
cestou i medzami. Postavilo sa na ňu 66 pretekárov zo Slovenska, Poľska a Čiech. Bežalo sa v dvoch kolách. Najlepší čas získal Milan Wurst, ktorý bežal za Hore Dole,
s časom minúta desať sekúnd. Druhý skončil Poliak Wawrynec Pawski a tretí Tomáš
Bratko z ŠK Kriváň Važec. V kategórii muži do 39 rokov z Tepličanov najlepšie skončil
na 9. mieste Ján Mezovský z Tepličanu. Najlepšou ženou sa stala Klára Rečinská
z Olomouca, druhá skončila Anna Kovacsová z Batizoviec a tretia Jana Pastrnaková zo
Závažnej Poruby, štvrtá skončila Lenka Biacovská z Liptovskej Tepličky. Trať si vyskúšalo i viacero Tepličanov, zástupcovia Dobrovoľného hasičského zboru, folklórnej
skupiny Tepličan i starosta Slavomír Kopáč. Ten ako jediný dokončil preteky vo svojej
kategórii a získal tak zlato.
Trať detských kategórii odstupňovaná podľa veku priniesla tieto výsledky: Dievčatá 0-7
rokov: 1. Petra Kupčová, 2. Olívia Dilongová, 3. Simona Kupčová. Chlapci 0-7 rokov:
1. Viliam Pitoňák, 2. Miloš Misál, 3. Michal Miždoš. Dievčatá 8-11 rokov: 1. Monika
Fendeková, 2. Natália Sokolová (Štrba), 3. Natália Misálová. Chlapci 8-11 rokov:
1. Tobias Paračka, 2. Patrik Misál, 3. Boris Koreň. Dievčatá 12-13 rokov: 1. Margaréta
Sokolová (Štrba), 2. Karolína Neupaerová (Poprad), 3. Dáša Vlčková (Poprad). Chlapci
12-13 rokov: 1. Jozef Jurčík, 2. Alex Kužlík, 3. Marcel Misál. Chlapci 14-15 rokov:
1. Pastrnák Filip Liptov, 2. Martin Misál, 3. Peter Mezovský. V kategórii dievčatá 14-15
rokov súťažili len dve pretekárky, zvíťazila Mária Danielová zo Štrby pred Evou Marušinovou. V kategóriách dievčatá 16-17 rokov a chlapci 16-17 rokov súťažili len Mária
Jurčíková a Marek Jurčík, odniesli si tak zlaté medaily. Podujatie organizovala Obec
Liptovská Teplička a OOCR Tatry Podhorie v rámci podujatí Tatry v pohybe.
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NOVÁ WEB STRÁNKA A
SMS ROZHLAS
Od júna má Obec Liptovská Teplička
novú webovú stránku, prináša aj nové
možnosti komunikácie a získavania informácií. Novinkou je aj SMS rozhlas.
Pôvodná webová stránka obce už nespĺňala súčasné potreby. Novinkou je Kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého môžete obecnému úradu poslať svoj
dotaz, pripomienku, návrh, nahlásiť poruchu verejného osvetlenia a pod. Využiť môžete aj diskusné fórum či interaktívnu mapu, ktorá zobrazuje trasy, ciele
v obci a jej okolí a plánovač ciest.
Za účelom zvýšenia informovanosti občanov na miestach, kde nie je klasický
rozhlas dostatočne zrozumiteľný, pre
pracujúcich mimo obce i ostatným občanov zakúpila obec elektronický informačný systém SMS rozhlas. Ak
chcete dostávať oznamy obecného
rozhlasu bezplatne formou SMS, nahláste sa v OcÚ alebo na tel. čísle 0917
856234
alebo
na
kultura@liptovskateplicka.sk. Zvoliť si
môžete všetky oznamy, len kultúrne
podujatia, len prerušenie dodávok energií a pod.
Tento rozhlas umožňuje aj automatické
spúšťanie rozhlasu cez SMS na diaľku
napr. pri požiari, i plánované hlásenie zo
záznamu. Vtedy rozhlas nevyužíva gong
a medzi hláseniami sú dlhšie prestávky.

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ
Po prvý raz sa 12. septembra konal na
námestí v Poprade Poľovnícky deň.
Mestom rozvoniaval poľovnícky guláš,
ktorý pre návštevníkov pripravili poľovnícke združenia z regiónu i Poľovnícke združenie Čierny Váh z Liptovskej Tepličky. Súčasťou podujatia bola
svätá omša, vystúpenia súborov, sokoliarov, kynológov, lesníkov. Na poľovnícky deň zavítal aj prezident SR Andrej
Kiska a primátor mesta Poprad Jozef
Švagerko.
V auguste pre svojich členov usporiadal
MS SZ zdravotne postihnutých tradičnú súťaž Barlička v areáli amfiteátra.
MS Slovenského Červeného kríža
zorganizoval v októbri zájazd na divadelné predstavenie do Popradu, pripravuje odber krvi 15.11. MS Matice slovenskej ponúkol občanom taktiež v októbri zájazd na pútnické miesta Prešov Levoča a pripravuje divadelné predstavenie. Mužstvám TJ Tatran po 11. kole
patria nasledovné priečky: Žiaci 4.
miesto, Dorast 7. miesto, Ačko 4. miesto.
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PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU
OBCE A DHZ
Tretí júlový víkend sa stal opäť dejiskom hasičskej súťaže O putovný pohár
starostu obce Liptovská Teplička
v areáli pod amfiteátrom. Podujatiu
prialo počasie, darilo sa i miestnym hasičom.
Po prvý raz sa do boja O putovný pohár
starostu obce zapojili hasiči muži nad 35
rokov. V súťaži nemali konkurenciu
a tak si odniesli i pohár. Darilo sa aj
mužom a ženám, ktorí skončili na druhých miestach. Prvenstvá patrili
u mužov Sp. Sobote, u žien Šuňave, dorastencom
Spišskej
Soboty
a dorastenkám Vikartoviec. Muži nad 35
rokov štartovali aj v Hranovnici 26. augusta. Spomedzi piatich družstiev získali prvé miesto.
Družstvá DHZ dosahovali dobré výsledky počas celej sezóny. Súťaž Podtatranskej hasičskej ligy ukončili muži na
piatom a ženy na štvrtom mieste.

Odhalenie pamätnej tabule
V roku 1933 bola otvorená horná budova základnej školy. Okrem teplických
žiakov túžiacich po vzdelaní do nej nastúpili aj školské sestry sv. Františka. Spolu
s učiteľmi vychovávali a vzdelávali až do núteného odchodu v roku 1950. Práve 65.
výročie ich odchodu bolo príležitosťou na odhalenie pamätnej tabule ich pôsobenia.
Sestra Maristella, sestra Berchmanza, sestra Benícia a ďalšie mená sa vryli hlboko do
spomienok školákov počas ich 17 ročného pôsobenia v miestnej škole, do ktorej prišli
na pozvanie vtedajšieho farára Jána Kočiša. Okrem vzdelávania sa výrazne zaoberali
výchovou detí, trávili s nimi čas i po vyučovaní, nacvičovali divadlá, kultúrne programy, hrali s nimi vhodné spoločenské hry. Súčasťou vyučovania boli aj technické práce,
vyšívanie, práca v záhrade, tvorba okrasnej záhrady v okolí školy. Na túto činnosť si zaspomínali ich žiaci v pondelok 8. septembra v základnej škole počas besedy. Emotívne
výpovede o vzájomných dobrých vzťahoch vyrozprávali aj rehoľné sestry pochádzajúce
z našej obce Natália Nahalková a Alojzia Fendeková a spomienky v našej škole pôsobiacich sestier pripomenula predstavená Magdaléna Sumilasová. Slávnosť vyvrcholila
odhalením pamätnej tabule na pôsobenie školských sestier v budove základnej školy.
Podujatie pripravil rodák, kňaz Stanislav Misál.

100 rokov od narodenia Mons.
Štefana Garaja
FSK TEPLIČAN

Folklórna skupina Tepličan mala leto
bohaté na vystúpenia. Okrem prezentácie teplického folklóru na Gulášovej sobote v Spišskom Bystrom a Folklórnej
sobote v Kravanoch sa predstavili aj na
Čermneských slávnostiach v partnerskej
obci Dolní Čermná v Českej republike,
na Dni Veľkého Berezného v Ukrajine,
Laška festivale v maďarskom Kazári a
v Slávkove u Brna v Českej republike.
Účinkovali aj v programe festivalu Východná a natočili dva súťažné klipy do
relácie Kapura. Prvý bol odvysielaný
v septembri a umiestnil sa na prvej
a druhej priečke. V septembri Tepličan
nahral
texty a piesne o krstinách
a rukovačke do relácie Slovenského
rozhlasu.
Muži
vystúpili
spolu
s folklórnou skupinou z Veľkej Lomnice na podujatí Deň obce Veľká Lomnica. Ženy učili remeslá počas Ekologického dňa. FSk zaspievala aj pri preberaní hasičskej techniky. Folklórna skupina
rada príjme medzi seba nových členov
všetkých vekových kategórií.

Mons. Štefan Garaj patrí k najväčším osobnostiam dejín
Liptovskej Tepličky i Spišskej diecézy. Od jeho narodenia
uplynulo už 100 rokov. Práve toto výročie si pripomenuli veriaci a predstavitelia cirkvi v utorok 6. októbra.
Kapitulárny vikár Štefan Garaj stál na čele diecézy v rokoch 1973
– 1989, v ťažkých časoch bývalej éry. Spomienka na tohto vzácneho človeka začala na cintoríne modlitbou pri hrobe, pokračovala svätou omšou a predstavením knihy levočského dekana Františka Dlugoša, venovanej
práve životu Štefana Garaja.
Hlavným celebrantom svätej omše bol spišský vikár Mons. Anton
Tyrol. Osobnosť Štefana Garaja vysoko vyzdvihol v príhovore aj
Mons. Jozef Jarab, súčasný rektor Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Počas spomienkovej slávnosti mali možnosť prítomní veriaci počuť aj
autentický záznam z kázne Mons. Garaja z Levočskej hory ešte z roku 1987.
Štefan Garaj sa narodil 24. októbra 1915 v dome č. 155 oproti budovy fary. S podporou
vtedajšieho správcu farnosti Jána Kočiša odišiel na štúdiá gymnázia, kde študoval spolu so Štefanom Nahalkom a neskôr na štúdiá teológie. Po vysvätení biskupom Jánom
Vojtaššákom pôsobil na viacerých miestach ako správca farnosti, bol prenasledovaný,
väznený, v rokoch 1973-1989 bol
kapitulárnym vikárom. Zomrel 24.
septembra 1998, pochovaný je
v cintoríne v Liptovskej Tepličke.
O záslužnom živote Štefana Garaja
sa môžete dočítať v knihe dekana
Františka Dlugoša i v publikácii Stanislava Misála Domov pod Kráľovou
hoľou.
Svätá omša v Kostole sv.
Jána Krstiteľa
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NARODILI SA

Rastislav Horváth
Marcela Pušková
Peter Géci
Kristián Ferenc
Tobias Puška
Kristína Ambrozová
Roman Pačaj
Boris Zubaj
Nela Pačajová
Zuzana Kubov
Vanesa Pušková
Vendula Zubáková
Dalibor Pačaj
Kevin Čonka
Katarína Bulavová
Bianka Olexáková
Juraj Pavelčák
Magdaléna Ferencová
Ľuba Kokyová
Miroslav Pačaj
Patrik Smolár
Martin Vernarec

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Áron Ščuka
Anna Bulavová
Anna Lásková
Helena Suchareková
Štefan Bulava
Anna Mezovská
František Bulava
Anna Malíková
Ján Čonka
František Bulavčák
Anna Maliková
Mŕtvonarodené Pačaj
Marián Bohunčák
Cyril Bohunčák
Rudolf Pačaj
Milan Hudák
Anna Mlynárová
Štefan Ščuka
Peter Ovsiak
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Významné jubileá
Máj
JÚN
JÚL
50 rokov
50 rokov
50 rokov
Mgr. Marta Kubová
Gabriela Ovsiaková
Marián Glejdura
Martin Mesároš, Ing.
60 rokov
Lýdia Vernarecová
Michal Gajdoš
60 rokov
Jana Vernarecová
Peter Geizbacher
Viera Knappová
Drahuša Čonková
Mária Gagoríková
65 rokov
60 rokov
Mária Michalicová
65 rokov
Viera Bulavová
Stanislav Janík
70 rokov
Veronika Házyová
Mária Dunajská
70 rokov
65 rokov
Mária Muchová
80 rokov
Štefan Gagorík
Alojz Smolár
Pavlína Pušková
Ján Červenka
75 rokov
82 rokov
80 rokov
Bernardína Petrovová
Mária Michalicová
Mária Ovsiaková
80 rokov
84 rokov
Anna Slivošová
Bernardína Sakmaryová
Peter Olejár
Peter Černohorský
81 rokov
86 rokov
92 rokov
Ľudmila Kondulová
Margita Štrbková
Štefan Fendek
84 rokov
87 rokov
Štefan Janík
Ján Kičák
Bernardína Fendeková
90 rokov
Anna Mlynárová
85 rokov
Ján Revaj
25. výročie sobáša
Pavol Bulava a Danka Marová
Františka Fendeková
86 rokov
Štefan Suchárek
SEPTEMBER
OKTÓBER
Mária Kondulová
50 rokov
50 rokov
Mária Vernarecová
František Krojer
Mgr. Valéria Ďurašová
Juliana Milanová
Viera Vernarecová
Mgr. Anna Sakmaryová
50. výročie sobáša
Ján
Glejdura
60 rokov
Ján Jurčík a Veronika r. Nahalková
Bc.
Anna
Smolárová
František Dunajský
25. výročie
60
rokov
65 rokov
Marián Paračka a Antónia rod.
Ján
Garaj
Mária Smolárová
Smolárová
Ružena Pušková
70 rokov
AUGUST
Jozef Zubaj
František Ivan
50 rokov
Mária Štuberová
65 rokov
Mária Liptáková
Mária Janíková
Veronika Paračková
Marián Pačaj
Mária Bohunčáková
80 rokov
60 rokov
Ján Mucha
70 rokov
Gabriela Gorošová
Veronika Smolárová
81 rokov
Jozef Smolár
Jozefína Vernarecová
75 rokov
65 rokov
Mária Suchareková
84 rokov
Helena Fendeková
Ján Kondula
80 rokov
Justína Matejková
Mária Maliková
94 rokov
Justína Maliková
Štefan Sakmary
70 rokov
Anna Maliková
25. výročie sobáša
86 rokov
81 rokov
Mária Gajdošová
Ján Bulava a
Mária Janíková
Mária Černohorská
Anna rod. Bohunčáková
Mária Muchová
Štefan Olexák a
88 rokov
Mária Dratvová
Michal Vernarec
Helena rod. Bulavčáková
Daniel Ščuka a
82 rokov
90 rokov
Anna Mezovská
Mária Černohorská
Erika rod. Pušková
85 rokov
25. výročie sobáša
Anna Krojerová
Marián Koreň a
Ľudmila rod. Štefaňaková
Štefan Smolár a Jana rod. Fendeková

Srdečne blahoželáme...

