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Tepličania si za prezidenta zvolili
Andreja Kisku
V prvom kole prezidentských volieb dosiahla volebná účasť v Liptovskej
Tepličke 40,5 %. K urnám v našej obci prišlo 697 voličov, no 13 hlasovacích
lístkov nebolo platných.
Robertovi Ficovi a Andrejovi Kiskovi odovzdali Tepličania v prvom kole rovnaký počet hlasov Obaja kandidáti získali zhodne po 187 hlasov, teda 27,3 %
hlasov. Nasledoval Radoslav Procházka so 168 hlasmi (24,5 %). Pavol Hrušovský
získal 87 hlasov (12,7 %) a Milan Kňažko 27 hlasov (3,9 %). Helene Mezenskej
odovzdali voliči 12 hlasov (1,75 %), Ján Čarnogurský získal šesť hlasov a Milan
Melník päť hlasov. Dva hlasy sa ušli Gyulovi Bárdosovi, po jednom hlase dostali
Jozef Behýl, Stanislav Martinčko a Viliam Fischer. Bez hlasu obišli Ján Jurišta
a Jozef Šimko.
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Druhé kolo prezidentských volieb prinieslo vyššiu účasť, v Liptovskej Tepličke
prišlo voliť 45,17 % voličov. Zo 782 odovzdaných obálok bolo opäť 13 hlasov
neplatných. Robertovi Ficovi prejavilo dôveru 323 voličov, čo predstavuje 42 %
platných hlasov. Víťazom prezidentských volieb sa so ziskom takmer 58 % stal
Andrej Kiska so 446 hlasmi.
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Obe kolá prezidentských volieb 15. a 29. marca sa uskutočnili bez výraznejších
problémov a s pokojným priebehom.

V OBCI ORDINUJE
NOVÁ PEDIATRIČKA
Od marca v obci pôsobí detská
lekárka Ivana Švagrovská. Prebrala obvod, ktorý jej prenechal
bývalý pediater Albert Pethö. Ten
po dlhoročnom pôsobení odišiel
do penzie. Lekárka ordinuje každý
utorok a štvrtok od 13.00 do 15.30
h. Rovnako ako Pethö bude denne
ordinovať vo Svite v pôvodnej ambulancii.
REKONŠTRUKCIA OcÚ
Začiatkom februára sa začali
rekonštrukčné práce v budove
obecného úradu. V zasadačke a v
troch kanceláriách boli vymenené
radiátory, elektrické vedenie, podlahy a svietidlá. Práce si vyžiadali
zarovnanie omietok a vymaľovanie
miestností. Rekonštrukcia má znížiť náklady na údržbu priestorov,
výmena elektrického vedenia bola
nutná. Úpravou majú prejsť ešte
sociálne zariadenia a chodby. Na
rekonštrukciu obecného úradu je
v rozpočte vyčlenených 8 500 €.
ČISTENIE KUFAJKY
Aktivační pracovníci začali v apríli s čistením lesa a okolia časti obce
Kufajka. Odvezených odtiaľ bolo
už niekoľko veľkokapacitných kontajnerov odpadu. Od marca pribudlo
v obci 28 aktivačných pracovníkov.
Náklady na ich mzdy sú uhradené
z Európskeho sociálneho fondu.
Noví aktivační pracovníci budú
v obci zamestnaní do augusta 2014.
Okrem čistenia obce budú pracovať
na regulovaní potoka Na jarku, prevádzať starostlivosť o zeleň a iné
potrebné práce.
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DEVIATAKOV POTRÁPILA
NAJMÄ SLOVENČINA
V miestnej základnej škole navštevuje deviatu triedu 28 žiakov.
Všetci deviataci absolvovali národné testovanie Monitor 9 v stredu 12.
marca. Novinkou v tomto roku bol
zmenený čas na vypracovanie úloh,
60 minút na každý predmet. Pri porovnávaní náročnosti matematiky
a slovenského jazyka a literatúry
sa deviatakom zdal náročnejší test
zo slovenčiny. Niektorých zaskočili
cudzie slová v možnostiach odpovedí a veľa práce s textom. Výsledky
testovania budú známe začiatkom
apríla. Podľa novej legislatívy platí, že ak žiaci zvládnu Testovanie
9 na 90 a viac percent v každom
predmete, stredné školy ich prijmú
bez skúšky. V prípade, že dopadnú
horšie, môžu ich čakať prijímacie
skúšky.
ZBER ODPADU

• 29. 4., 27. 5. - plasty
• 17. 5., 17. 6. - sklo
• 7. 5., 21. 5., 4. 6.,18. 6.
- komunálny odpad
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Občania neodsúhlasili
pamiatkovú zónu
V časti Stodilišťa chcela obec spolu s Pamiatkovým úradom zriadiť
pamiatkovú zónu. Pre majiteľov
vybraných stodôl a pozemkov by
to znamenalo zákaz búrania stodôl
a zákaz stavby nových moderných
prvkov na hospodárskych budovách.
Na spoločnom stretnutí majitelia projekt neodobrili.
Pamiatková zóna v areáli Stodolišťa mohla byť kultúrnou pamiatkou
Slovenska. Pamiatkari aj vedenie
obce predpokladali, že zachovanie
pôvodnej architektúry v chránenom
objekte posilní cestovný ruch v obci.
Stodolište so 70 stodolami je na Slovensku jedinečné. Rovnako aj neďaleké
pivnice, ktoré sú zrejme európskym
unikátom. Spoločne mali vytvoriť
chránený objekt, ktorý by zachoval
tradičnú ľudovú architektúru pre
budúce generácie a opäť spropagoval
meno dediny. Pamiatkou sa napokon stanú len pivnice, ktoré stoja na
obecnom pozemku. Majitelia stodôl
a pozemkov v plánovanej pamiatkovej zóne s jej zriadením nesúhlasili.
Vlastníci stodôl a pozemkov, ktoré
sa nachádzajú v okolí amfiteátra a pri
bývalej predajni Rempo, boli pozvaní
na spoločné stretnutie v stredu 12.
februára. Starosta im predstavil zámer
obce a pamiatkarov. Z takmer stovky

vlastníkov sa stretnutia zúčastnilo len
36 majiteľov. Návrh nepodporilo 28
zúčastnených vlastníkov. So zriadením
pamiatkovej zóny súhlasili len ôsmi.
Majitelia, ktorí odmietli pamiatkovú zónu, odôvodnili svoje rozhodnutie
najčastejšie tým, že na mieste stodôl
plánujú stavať rodinné domy. Súčasný územný plán však s individuálnou
výstavbou v tejto časti obce nepočíta.
Stavba domov je naplánovaná najmä
na územie nad ulicou Koliesko. Podľa
starostu Slavomíra Kopáča sa v lokalite nad Kolieskom začne s budovaním
inžinierskych sietí, keď sa ohlási prvý
záujemca o stavbu domu s kúpeným
pozemkom. Viacerí majitelia stodôl
prisľúbili, že sa o objekty budú naďalej
starať, aby ostali v zachovalom stave.
Odstránenie stodôl podlieha stavebnému zákonu obce, takéto výrazné
zmeny je nutné nahlásiť na miestny
stavebný úrad a žiadať o povolenie na
zbúranie stavby. Obec má ale v záujme
zachovať pôvodnú architektúru.
Už v minulosti sa v L. Tepličke považovali viaceré stavby za zbytočné
a boli zbúrané (mlyny, foluš, železničné depo, koľajnicová trať). Dnes
mohli byť kultúrnymi pamiatkami
veľkej hodnoty a turistickou atrakciou, z ktorej by profitovali obec aj
obyvatelia.

Spomíname na Jozefa Repku
Začiatkom marca opustil
tento svet básnik a fotograf
Miroslav Jozef Repka. V rokoch 1971 až 1978 pôsobil
v L. Tepličke ako riaditeľ
školy. Obci venoval niekoľko básní a výnimočných
fotografií.
Miroslav Jozef Repka
sa narodil 8. marca 1930
v Rajci nad Rajčiankou
v žilinskom okrese. Nižšie gymnázium vychodil v Banskej Štiavnici,
vyššie v Levoči a v Trstenej. Štúdium
si doplnil na Pedagogickom gymnáziu
v Žiline o predmety biológia a chémia.
Učil v Čičmanoch a Fačkove. Následne sa stal riaditeľom základnej školy
v Ždiari a neskôr v Liptovskej Teplič-

ke. Počas pobytu v Tepličke
v rokoch 1971 až 1978 sa stal
členom fotoklubu CASSOVIA FOTO. Aj u nás vznikli
viaceré jeho fotografie a tiež
básne venované najmä duchovnu a kráse. Na dôchodku sa Repka venoval výučbe
fotografie na umeleckej škole v Kežmarku. Žil a zomrel
v neďalekom Lendaku.
Počas pôsobenia v Liptovskej Tepličke zachytil fotoaparátom odchádzajúcu idylku rázovitej dediny a železničku. Jeho fotografie 70. roky v Liptovskej Tepličke a básne sú vystavené
v Teplickej izbe a v budove obecného
úradu. Do básnických zbierok zaradil
aj poéziu venovanú našej obci.

Obecné noviny Liptovská Teplička

číslo 1/2014

Najrýchlejšie jedáčky sú ženy z družstva,
najlepšie šúľali chlapi z Horca
Už po tretíkrát sa v obci uskutočnila
šúľancová súťaž spojená s vynášaním
zimy z dediny. V nedeľu 30. marca
predviedli vynášanie Majmoreny
členky DFS Turnička a FSk Tepličan.
Šúľance boli v minulosti tradičným
jedlom štvrtej predveľkonočnej nedele. Podľa tohto jedla dostala nedeľa
názov Šuľková.
V šúľancovej súťaži boli pripravené dve disciplíny: šúľanie najdlhšieho šúľanca a jedenie šúľancov na
rýchlosť.
Za pol hodiny z kila múky, pol kila
zemiakov, dvoch vajec a vody ušúľali
najdlhší šúľanec členovia družstva
športového klubu Horec. Ich šúľanec
s dĺžkou 40,7 m sa stal zároveň najdlhším šúľancom v histórii súťaže. Do
súťaže sa zapojilo 10 trojčlenných skupín zo Spišského Bystrého, Kravian,
tri družstvá z Vikartoviec, domáci
športový klub Horec, Dobrovoľný
hasičský zbor, miestny odbor Matice
slovenskej, miestne Poľnohospodárske
družstvo a súťažiaci z partnerskej obce
Kazár z Maďarska.

OVikartovce III. s hotovým šúľancom.

Najdlhší šúľanec:
1. miesto: ŠK Horec (40,7 m)
2. miesto: Poľnohospodárske podielnické družstvo (34,2 m)
3. miesto: Vikartovce III. (27,8 m)
Družstvá súperili aj v druhej disciplíne v jedení šúľancov na rýchlosť.
750 gramov strúhankou ochutených
šúľancov najrýchlejšie zjedlo ženské
družstvo PPD Liptovská Teplička,
druhé a tretie miesto putovalo do
Vikartoviec pre tretí a druhý tím. Šúľance jedli aj jednotlivci dospelí (350 g)
a deti (150 g).
Jedenie šúľancov – jednotlivci
dospelí: 1. Tomáš Bulava, 2. Robert
Buľavčák, 3. Marek Bukovina (Vik.)
Jedenie šúľancov – jednotlivci deti:
Dievčatá: 1. Monika Drevková (Vik.),
2. Dominika Zgeborová (Vik.), 3.
Zdenka Fendeková. Chlapci: 1. Tomáš
Gajdoš, 2. Marek Smolár, 3. František
Fendek

O Súčasťou podujatia bolo aj vynášanie
Moreny.

O1. miesto vo výrobe šúľancov.

OVíťazky v jedení šúľancov.

OVľavo: Slavomír Kopáč, Katalin Molnár
(Kazár), maskot, Bogdan Kyrlyk (Veľké
Berezné).

Darcov krvi v roku 2013 opäť pribudlo
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža zhodnotil rok 2013.
Stalo sa tak na výročnej schôdzi 16.
februára. V uplynulom roku pribudli
noví členovia, darcovia krvi, ale sklamala nízka účasť na podujatí Čo vieš
o Červenom kríži.
Miestny spolok SČK v našej obci má
170 členov. V roku 2013 získali v spolku štyroch nových členov. Činnosť
spolku sa v minulom roku zamerala
najmä na organizáciu odberov krvi
a na získavanie nových darcov krvi.
To sa im aj podarilo. V minulom roku

sa k darcom pridalo osem nováčikov.
V súčasnosti je evidovaných 74 darcov
krvi z L. Tepličky. K dobrým číslam
prispeli dva hromadné odbery v apríli
a v septembri 2013. Naopak, sklamala
nízka účasť verejnosti na podujatí, ktoré
spolok zorganizoval začiatkom septembra uplynulého roka. Išlo o akciu Čo
vieš o Červenom kríži v prírode. Na
náučnom chodníku Okolím obce boli
vytvorené stanovištia s praktickými aj
teoretickými úlohami o ošetrení zranení, o využití bylín pri liečbe i o Červenom kríži. Podujatie bolo určené

rodinám a všetkým, ktorí mali chuť
zažiť príjemnú prechádzku, oprášiť vedomosti a zašportovať si. V tomto roku
sa podujatie neuskutoční, dôvodom je
nízky záujem verejnosti. K plánom na
rok 2014 patrí zorganizovanie zájazdu
do divadla pre darcov a členov miestneho spolku SČK. Hromadný odber
krvi je predbežne naplánovaný na
máj 2014. Na výročnej schôdzi SČK
sa v spol. dome stretli aj darcovia krvi.
Vedenie spolku a starosta Slavomír Kopáč im poďakovali za nezištnú pomoc
a odovzdali pozornosti na pamiatku.
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OBČANIA ŽIADAJÚ ÚPRAVU
POTOKA A CIEST
Obyvatelia ulíc Pod úbočou, Na
jarku a Bóry spísali petíciu, v ktorej
sa dožadujú úpravy ciest a koryta
potoka v tejto časti obce. Starosta
sa s nespokojnými občanmi stretol
v spoločenskom dome 19. februára.
Vysvetlil im aktuálne možnosti obce,
ktoré v súčasnosti nepočítajú s úplnou rekonštrukciou ciest, keďže na
uliciach nie je dokončená kanalizácia.
Do úvahy pripadá provizórne riešenie úpravy ciest. Koryto potoka bude
upravené. Problematikou sa bude
zaoberať aj obecné zastupiteľstvo.
NEPRAKTICKÉ STOLIČKY
NAHRADILI NOVÝMI
Do spoločenského domu boli zakúpené nové stoličky. Staré kreslá
boli nepraktické, pri stoloch zaberali veľa miesta, boli nízke a bolo
ich málo. Pri podujatiach si museli
usporiadatelia nosiť stoličky zo školskej jedálne. Obec kúpila 130 nových
užších stoličiek s vyšším operadlom.
Na stoličky budú zakúpené návleky
bielej farby na svadby a plesy. Požičovné bude symbolické, aby pokrylo
náklady na pranie. Pôvodné stoličky
boli rozdelené do zasadačky novej
hasičskej zbrojnice, do pastoračného centra a do miestnosti v šatniach
v Uhlárovej, ktorá sa prenajíma aj na
spoločenské posedenia a schôdze.
Do zasadačky novej hasičskej zbrojnice pribudli nielen stoličky, ale aj
káblová televízia. Obec ju zaviedla
pre Klub Tepličanov, ktorý tieto
priestory využíva každú stredu od
18.00 hodiny.

Zasadala Rada školy
Školáci majú za sebou prvý polrok
školského roka. Ako prebiehal a aké sú
ďalšie školské plány, tomu sa venovali
členovia Rady školy, ktorá zasadala 12.
marca.
Riaditeľka Valéria Černohorská
zhodnotila prvý polrok, pričom za
najväčší problém opäť vytýčila vysoký počet neospravedlnených hodín.
Dlhodobé absencie spôsobujú slabší
prospech v niektorých triedach, kde
žiaci vynechávajú veľké množstvo vyučovacích hodín. Udelených tak bolo až
31 výchovných opatrení, žiakom škola
udelila znížené známky zo správania a
pokarhania riaditeľom.
Radu školy riaditeľka informovala
aj o riešení problému s výskytom vší.
Parazit sa objavil u detí už v prvých
mesiacoch školského roka a problém
niekoľko mesiacov pretrvával. Pra-

covníčky terénnej sociálnej služby
navštívili rodiny detí, u ktorých sa
predpokladal opätovný výskyt vší
a nariadili im potrebné opatrenia.
Riaditeľka upovedomila Radu školy
o sťažnosti rodičov formou petície na
jedného z vyučujúcich. Problém, ktorý
sa týkal nedostatočnej úrovne výučby,
vznikol pri suplovaní predmetu iným
pedagógom. Situáciu vyriešil návrat pôvodnej učiteľky po ukončení maródky.
Valéria Černohorská upozornila na nesprávnu formu sťažnosti rodičov. V budúcnosti budú mať rodičia k dispozícii
smernicu na podávanie sťažností, ktorú
nájdu na webovej stránke školy.
K novým rozvojovým aktivitám
školy patrí medzinárodný program
Elektronizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, do ktorého sa škola v tomto
školskom roku zapojila.

Deväťdesiatpäročné jubilantky
V obci žijú tri 95-ročné obyvateľky,
všetky tri sú Márie a sú najstaršími
obyvateľkami Liptovskej Tepličky.
V decembri minulého roka oslávila 95 rokov pani Mária Smolárová,
vo februári sa 95. narodenín dožila
Mária Mareková a začiatkom marca slávila rovnaké jubileum Mária
Sakmáryová.
Pri príležitosti 95. narodenín navštívil jubilantky starosta obce. Oslávenkyniam zablahoželal, odovzdal im
kvety a darčekové koše. Jubilantky sa
podpísali do pamätnej knihy.

Najstaršia obyvateľka obce pani Mária Smolárová priviedla na svet desať
detí, teší sa zo 44 vnúčat, 88 pravnúčat
a šiestich prapravnúčat.
Mária Mareková vychovala dve
deti, má päť vnúčat a dve pravnúčatá.
Pani Mária Sakmáryová sa teší dobrému zdraviu, trápi ju len zlý sluch.
Aj v tomto vysokom veku rada číta
a zaujíma sa o dianie v obci. Vychovala tri dcéry a jedného syna, má desať
vnúčat, šestnásť pravnúčat a jedno
prapravnúča.

OMária Mareková.

OMária Sakmáryová.

V JANUÁRI AŽ APRÍLI
Narodili sa:
• Matúš Gagorík
• Adam Puška
• Marek Zubaj
• Ivana Matejková
• Natália Lacková
• Juraj Pačaj
• Eliška Mlynárová
Navždy nás opustili:
• Ondrej Červenka
• Ján Marušin
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Seniorom prednášali o bezpečnosti

Ako chrániť seba a svoj majetok
v staršom veku, o tom teplických
seniorov informovala prednáška
policajného zboru z Popradu. Na
stretnutí v spoločenskom dome oboznámili dôchodcov s praktikami falošných predajcov, ukázali ako sa chrániť
pred zlodejmi aj ako sa zodpovedne

správať na cestách.
Okresné riaditeľstvo
policajného zboru v
Poprade pripravilo
pre seniorov v okrese akciu Bezpečná
jeseň života. Na
podnet starostu 12.
marca dopoludnia
navštívili členovia
zboru Liptovskú
Tepličku. Zúčastnených informovali o konkrétnych
krokoch, ktoré by
si mali osvojiť, aby
predchádzali nebezpečenstvu. Prednášky sa zúčastnilo 25 seniorov.
Okrem iného sa dozvedeli aj to,
že reflexné prvky je potrebné nosiť
na ramene ruky smerujúcej k vozovke. Nie na taške či na palici, kde ich
vodič zväčša nevidí. Seniorom odporučili nosiť svetlejšie oblečenie alebo

svetlejšie prvky aspoň na časti odevu.
Ponúkli aj opatrenia, ako sa chrániť
pred krádežami. Základom je nenosiť
pri sebe veľkú hotovosť. Peniaze nosiť
v jednej peňaženke a doklady v inej.
Polícia tiež pripomína:
 Ak u vás niekto zazvoní, porozmýšľajte, či niekoho čakáte, pohľadom
cez okno sa presvedčte o koho ide a
neznámym neotvárajte!
 Nerozmieňajte peniaze neznámym osobám!
 Na podozrivé osoby upozornite
políciu alebo obec!
Dôležité telefónne čísla majte na
viditeľnom mieste!
Ak si nie ste istí totožnosťou osoby v prípade opravárov, pracovníkov
plynární, vodární a pod. – požiadajte
o služobný preukaz a preverte si totožnosť osoby na zákazníckej linke
spoločnosti.
A v neposlednom rade: zavolajte
o radu či pomoc vašim blízkym!

Stavebné úpravy na hroboch je
potrebné ohlásiť
Teplé počasie umožňuje opäť sa pustiť do prác v exteriéroch. Ak ste sa rozhodli pre stavebné úpravy na vašom
pozemku, nezabudnite na povinnosť
ohlásenia stavby na miestnom stavebnom úrade. Pri väčších prestavbách je
potrebné žiadať o povolenie. Zákon
platí nielen na vašom dvore, ale aj na
miestnom cintoríne. Výstavba alebo
rekonštrukcia náhrobných kameňov
a hrobov podliehajú povinnosti ohlásenia na miestnom stavebnom úrade.
Skôr než začnete s budovaním akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo s
väčšou úpravu už existujúcej stavby
– teda hrobu, náhrobku, urnového
miesta či rámu – je potrebné drobnú
stavbu ohlásiť miestnemu stavebnému
úradu. Ak si ohlasovaciu povinnosť
nesplníte, môže vám byť vyrubená
pokuta až do výšky 331 €. Povinnosť
ohlásenia drobnej stavby na cintoríne
nariaďuje Všeobecne záväzné nariadenie obce. Ohlásenie stavebnému úradu
okrem iného musí obsahovať: rozmer

pôdorysov hrobu a informáciu o materiáli, z ktorého sa stavba postaví (či ide
napr. o betón, žulu, mramor a pod.).
Taktiež ohlásenie musí obsahovať rozmer hrúbky obruby a jej ukotvenie do
zeme a informáciu o tom, či ide o hrob
prekrytý alebo nie.
Drobnú stavbu alebo stavebnú
úpravu môže stavebník uskutočniť až
vtedy, keď mu je doručené písomné
oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby alebo úpravy
nemá námietky.
Za ohlásenie drobnej stavby sa obci
platí poplatok vo výške 10 €.
Po ukončení prác na pohrebisku je
ten, kto tieto práce vykonával, povinný upraviť okolie a zlikvidovať všetok
odpad. Za čistotu a poriadok na hrobovom mieste a v jeho okolí zodpovedá
nájomca hrobového miesta.
Obec tiež pripomína, že je zakázaný vjazd do cintorína akýmkoľvek
vozidlom, pretože chodníky nie sú na
to technicky prispôsobené.

www.liptovskateplicka.sk

Pravidlo: vidieť
a byť videný
Od januára platí novela zákona o
cestnej premávke. Zahŕňa povinnosť
chodcov použiť reflexné prvky pri
zníženej viditeľnosti, ak sa pohybujú po ceste, po krajnici alebo okraji
vozovky. Aj v Liptovskej Tepličke sa
v minulosti vyskytli nehody, dôvodom
ktorých boli zle viditeľní chodci. Obecný úrad preto zakúpil reflexné pásky,
ktoré pracovníčky obecného úradu
rozdali najmä starším obyvateľom
v piatok 7. februára po omši. Touto
preventívnou aktivitou vyšla obec v
ústrety občanom, ktorí majú menej
príležitostí na zakúpenie reflexných
prvkov, prípadne o povinnosti ich
nosenia nevedeli.
strana 5
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Cestovný ruch nezachráni jedna obec,
dediny musia spolupracovať

Sedem obcí z Mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu sa
spojilo v súťaži, ktorú pripravila naša
obec. Úlohou podujatia bolo upevnenie
spolupráce medzi dedinami.
Obce združené v mikroregióne
Pramene Hornádu a Čierneho Váhu
spolupracujú pri rozvoji turistického
ruchu. Hlavnou myšlienkou je prilákať turistov do podtatranskej oblasti
a zaujať ich pozornosť nielen v jednej
dedine, ale vo viacerých, aby zážitkov
a teda aj dní strávených pod Tatrami
bolo čo najviac. Pre vzájomnú spoluprácu a následné odporúčania turistom
sa obce musia najprv navzájom lepšie
spoznať - aké zaujímavosti, tradície
a zážitky môžu ponúknuť. Preto
vznikla súťaž Putovanie tradíciami
mikroregiónu. Štvorčlenné družstvá
z obecných úradov sa 13. marca vydali spoznávať okolité obce. Súťaž sa
začala a končila v Liptovskej Tepličke,
ktorá súťaž zorganizovala. S nápadom
na spoločné podujatie prišiel starosta
Slavomír Kopáč, ktorý sa inšpiroval
strana 6

skúsenosťami z európskych projektov.
„Je potrebné vymieňať si skúsenosti,
pracovať na vzťahoch v samospráve
a na vzájomnej komunikácii, aby sme
sa mohli spoločne rozvíjať,“ uviedol
starosta obce dôvody organizácie
podujatia. Do súťaže bolo pozvaných
desať obcí vrátane Liptovskej Tepličky,
zúčastnilo sa sedem z nich.
V každej dedine bolo pripravené
stanovište, pri ktorom súťažiaci museli odpovedať na tri vedomostné otázky
a splniť úlohu zručnosti. Vo Vikartovciach rúbali a ukladali drevo, podobne
ako na vikartovskej súťaži drevorubačov, ktorá má v obci dlhoročnú tradíciu. Obyvatelia Kravian sú známi ako
Pirohare, a tak súťažiaci v Kravanoch
vykrajovali a lepili pirohy. Obyvateľov
Hranovnice prezývajú Chrochlikare
podľa rožkov (chrochlíkov), ktoré vraj
obľubujú a tiež podľa toho, že mnoho
slov v ich nárečí začína na spoluhlásky
„chr“. V súťažnej úlohe v Hranovnici
preto hrali hlavnú úlohu rožky, ktoré
bolo potrebné nastrúhať na strúhadle.
V Sp. Štiavniku strieľali súťažiaci do
terča, vo Vernári vozili piesok, v Liptovskej Tepličke nosili zemiaky. Súťažiace
družstvá potrápila hlavne vedomostná
časť súťaže. Otázky boli zamerané na
históriu, pamiatky a zaujímavosti obcí.
Prvé miesto si v konečnom hodnotení
vybojoval Sp. Štvrtok, druhé Vernár
a tretia skončila Liptovská Teplička.
Putovanie tradíciami mikroregiónu

sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Zúčastnené samosprávy ocenili najmä
získanie nových vedomostí, vznik
nových priateľstiev a zlepšenie spolupráce. Podľa starostu Slavomíra Kopáča
sa podujatie osvedčilo a verí, že v budúcom ročníku sa zapoja všetky obce.
Podujatie bolo finančne podporené
z grantu Ministerstva kultúry SR.

Nový predseda
Na valnom zhromaždení Lesného
pozemkového spoločenstva 15. februára bol zvolený nový predseda. Stal sa
ním Marián Gagorík. Funkciu predsedu Lesného pozemkového spoločenstva
(LPS) bude zastávať nasledujúcich päť
rokov. O predsedovi rozhodli v tajných
voľbách podielnici spoločenstva. Okrem
víťaza Mariána Gagoríka kandidovali
aj Bystrík Dratva a Ján Janík. Predošlý
predseda Lesného pozemkového spoločenstva Pavol Ďuraš ukončil päťročné
funkčné obdobie vo februári, vo voľbách
už nekandidoval. Na valnom zhromaždení bol zvolený aj nový výbor Lesného
pozemkového spoločenstva. Členmi sa
na päťročné funkčné obdobie stali: Marián Ivan, Ján Kičák, Anna Glejdurová,
Marián Slivoš, František Praško, Ján
Marušin, František Ovsiak, Ján Házy,
Martin Nahalka a Marián Mlynár.
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
Tepličania si čas zábav užili na
plesoch, diskotékach a najmladší na
karnevaloch.
Plesovú sezónu v obci odštartoval
farský ples 25. januára. Ples sa začal
omšou v kostole, odtiaľ sa hostia presunuli do sály spoločenského domu,
kde sa zabávali do tretej hodiny nadránom. O program sa postarali členovia
spol. Pripravme cestu Pánovi. Výťažok
takmer 1 700 € organizátori venovali
pre potreby farnosti.
22. februára pripravili členovia
Dobrovoľného hasičského zboru 13.
ročník Hasičského plesu. Sála spoločenského domu bola vypredaná
a hostia sa zabávali do rána. Vtipný
program pripravili hasiči, nechýbala

tombola. Zabávali sa aj najmladší.
V materskej škole si deti užili karneval
v utorok 18. februára. Prvý stupeň ZŠ
sa vybláznil v maskách 27. februára.
Pri oboch karnevaloch pomáhali s organizáciou členky rodičovskej rady
materskej a základnej školy.
Počas fašiangov sa v obci uskutočnila jedna disco-zábava, určená pre mladých aj staršie generácie. Pripravili ju
členovia miestnej organizácie Matice
slovenskej.
Fašiangy uzavrelo posedenie členov
FSK Tepličan a rodičov detí z DFS Turnička. Spoločne 28. februára pochovali teplickú fašiangovú basu a dali tak
definitívnu bodku za obdobím zábav
v našej obci.

Rok 2013 u hasičov
Začiatok nového roka je pre miestne
organizácie časom výročných schôdzí
a bilancovania. Rok 2013 zhodnotili aj
hasiči a do nového roka si stanovili
viacero plánov. K významným udalostiam, ktoré miestny DHZ v tomto
roku čakajú, patrí 90. výročie založenia
zboru a rozšírenie hasičskej súťaže.
DHZ sa na výročnej schôdzi stretol 5. januára. Hasiči vtedy rozhodli
o novom veliteľovi, ktorým sa stal
Peter Géci. Zbor má pred sebou rok
plný povinností a plánov. 11. mája si
hasiči spolu s verejnosťou pripomenú
90. výročie od prvej písomnej zmienky
o hasičskom zbore v našej obci. Zároveň oslávia sviatok Floriána, patróna
hasičov. Pri príležitosti osláv 90. výročia chcú hasiči pripraviť aj mimoriadnu
súťaž. Ako informoval predseda DHZ
Pavel Marušin, hasiči chcú v tomto
roku rozšíriť domácu súťaž O pohár
starostu obce o kategóriu dorastenci
a dorastenky. Počas roka čakajú hasičov návštevy a súťaže v družobných
obciach Dolní Čermná a Gemerská
Ves a súťaže v Podtatranskej hasičskej
lige (PHL).
V minulom roku sa v hasičskej lige
naši chlapi umiestnili na 15. priečke.
Najvýraznejší úspech dosiahlo mužské
družstvo v Lipt. Mikuláši, kde obsadilo
3. miesto. Aj pre ženy bola najlepším
umiestnením 3. priečka, ktorú dosiahli
päťkrát. V PHL sa ženské družstvo
umiestnilo na 5. mieste.
Minulý rok v júni sa po prvý raz

v histórii teplického zboru uskutočnila
v obci okresná súťaž Mladých hasičov
Plameň. Naši mladí hasiči v nej obsadili
9. miesto. Celkovo sa v minulom ročníku súťaže umiestnili na 11. pozícii.
Zbor v minulom roku rozbehol
práce na údržbe techniky. Opravou
prešli motorové časti na požiarnych
striekačkách. V budove novej hasičskej
zbrojnice bola zrenovovaná miestnosť
pre mládež a kuchynka. V garážach
boli osadené nové dvere a zamurované zadné vráta.
V aktuálnom roku chce zbor pokračovať v rekonštrukcii zbrojnice, v pláne je sprístupnenie poschodia, oprava
veže a garáží.
Pri príležitosti osláv 90. výročia
zboru prosí obec občanov o spoluprácu pri hľadaní fotografií a predmetov
z histórie DHZ. Vítané sú všetky fotografie, aj tie, ktoré zachytávajú požiare
v obci a jej okolí. Po zdokumentovaní
budú predmety a fotografie vrátené
majiteľom.

Vítanie detí
Deti narodené v poslednom štvrťroku uplynulého roka boli slávnostne
uvítané do života. Na slávnosť Vítania
detí v nedeľu 9. februára bolo pozvaných deväť detí. V sprievode rodičov
sa v sále spol. domu stretli štyri z nich.
Malým Tepličanom a ich rodičom sa
prihovoril starosta Slavomír Kopáč,
ktorý im odovzdal darček na pamiatku. Podporu rodiny a pôrodnosti chce
obec ešte viac posilniť. Od roku 2014
venuje novej rodine príspevok vo výške 50 €. Príspevok bude udeľovaný len
prvému dieťaťu matky, ak sa zúčastní
Vítania detí a má voči obci vysporiadané pohľadávky.
V minulom roku sa narodilo 33
detí. Najobľúbenejším menom sa
jednoznačne stala Viktória, zo 17 narodených dievčat dostali toto meno
štyri malé Tepličanky.

Deň učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 28.
marca uskutočnilo stretnutie pedagógov, ktorí pôsobia v základnej a materskej škole. V sále spoločenského domu
sa učiteľom prihovorili starosta obce
Slavomír Kopáč, riaditeľka školy Valéria Černohorská a predsedníčka
Rodičovskej rady Monika Bulavová
Černohorská. Odovzdali im kvety a
spomienkový darček. V kultúrnom
programe sa predstavili deti ZŠ a
DFS Turnička.
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VÝZNAMNÉ JUBILEÁ
marec 2014
50 rokov
• Oľga Janíková
• Viera Gigacová
• Michal Števula
60 rokov
• Ján Bulava
• Mária Kováčová
70 rokov
• Justína Mezovská
80 rokov
• Mária Koreňová
81 rokov
• Františka Kičáková
82 rokov
• Gabriela Kopáčová
84 rokov
• Anna Matejková
85 rokov
• Mária Mezovská
92 rokov
• Mária Bulavová
95 rokov
• Mária Sakmaryová
25. výročie sobáša
• Ivan Ščuka a Jana rod. Čonková
apríl 2014
50 rokov
• Jozef Ferenc
70 rokov
• Elena Kičáková
• Anna Sakmaryová
• Mária Fendeková
75 rokov
• Mária Miždová
• Bernardína Bohunčáková
80 rokov
• Štefan Mucha
82 rokov
• Mária Milanová
86 rokov
• Barbora Sopková
• Mária Kupčová
50. výročie sobáša
• Štefan Fendek a Mária
rod. Bohunčáková
25. výročie sobáša
• Pavol Mucha a Ľubomíra rod.
Pitoňáková
• Adam Čonka a Viera rod. Pačajová

Srdečne blahoželáme...
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Čo robiť pri požiari v lese?
Dobrovoľný hasičský zbor v našej
obci pripravil pre občanov prehľad
najdôležitejších krokov, ktorými sa
treba riadiť pri požiari. Postupne sa
v rubrike Hasiči radia dozviete o radách a postupoch, ako sa správať pri
rôznych druhoch požiarov. Prvý diel je
venovaný požiaru lesného porastu.
Vo všeobecnosti platí, že primárne je
dôležité zachovať pokoj a nepodliehať
panike. Hasiči upozorňujú: „Najskôr je
nutné chrániť životy a zdravie občanov,
až potom majetok!“ Pripomínajú tiež,
že ľudia by sa nemali pokúšať za každú
cenu likvidovať požiar samostatne.
- Zistený požiar ohláste bez zbytočného odkladu ktorémukoľvek členovi
DHZ prípadne ihneď na tiesňovú linku
112 alebo 150.
- Ak je to možné, požiar uhaste alebo
spravte nutné opatrenia k zamedzeniu
jeho šírenia.
- Na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo
starostu obce poskytnite vecnú alebo
osobnú pomoc.
Rozsiahly lesný požiar si vytvára
vlastné poveternostné podmienky.
Dokáže nasávať vzduch z okolia, tak-

HASIČI RADIA...
že aj za bezveterného počasia v okolí
lesného požiaru „fúka” – oheň nasáva
vzduch, rozsiahly lesný požiar dokáže
„preskočiť” aj osemprúdovú diaľnicu, lesný požiar si doslova robí, čo
chce. Najrýchlejšie sa oheň šíri v smere vetra. Nikdy nezostaňte pri lesnom
požiari na kopci!
Najdôležitejšia je prevencia:
- Oheň v lese je dovolené zakladať
iba na vyhradených miestach.
- Oheň nikdy nezakladajte pri silnejšom vetre.
- Pred odchodom alebo pred spaním
je nutné uhasiť oheň vodou a skontrolovať stav ohniska. Pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by mohol
vietor rozfúkať.
- Oheň nikdy nenechávajte bez dozoru, dozor musí vykonávať dospelá
osoba.
- Je potrebné byť na eventuálny
požiar pripravený: voda, plachta na
hasenie a pod.
- Do lesa nepatria žiadne odpadky,
zvlášť pozor na sklenené veci a ohorky
z cigariet, ktoré môžu spôsobiť požiar.

Súťaže uzavreli zimnú sezónu
Zimnú sezónu uzavreli dve súťaže
v areáli SKI parku. Súťaž v obrovskom
slalome pripravil ŠK Horec a netradičnú sánkovačku usporiadalo lyžiarske
stredisko.
Tridsať mladých pretekárov súťažilo v Obrovskom slalome žiakov v sobotu 8. marca. Lyžovačka dala bodku
za jarnými prázdninami a tiež aj za
snehovou nádielkou v našej obci.
Výsledky: Kategória mladšie žiačky
- 1. Mária Sýkorová, 2. Sofia Bukovinová, 3. Dianka Plavčanová. Kategória
staršie žiačky - 1. Janka Koreňová. 2.
Anežka Ovsiaková, 3. Zuzka Rušinová.
Kategória mladší žiaci - 1. Erik Feriančik, 2. František Ovsiak. 3. Marko Šefc.
Kategória starší žiaci - 1. Jakub Kaňuk,
2.Tomáš Sýkora, 3. Michal Bulava.
Rozlúčku so zimou pripravilo aj
stredisko SKI Park v sobotu 15. marca. Pre deti bol pripravený karneval
na snehu spojený s pretekmi. Pre dážď
a silný vietor sa súťaže zúčastnilo len
deväť pretekárov. Ako uviedol jeden z
organizátorov Martin Vitkaj: „Priebeh

podujatia ovplyvnilo zlé počasie, ale
napriek tomu nálada účastníkov bola
výborná!“
Najkrajšia a najvtipnejšia maska:
1. Slnko – Bibiana Hudáková, 2. Matka
príroda – Bibiana Chovanová, 3. Čert
- Lucia Sucháreková.
Slalom: 1. Slnko – Bibiana Hudáková, 2. Červená Čiapočka – Martin
Bulava, 3. Lekár – Erik Ferienčík.

