Číslo 1/2020 (marec)
Folklórna skupina si pripomenula výročie, predstavila aj nové CD

Zmienky o verejných vystúpeniach Tepličanov s folklórnym programom sa spomínajú už v roku 1953. K vytvoreniu folklórnej
skupiny a oficiálnemu pomenovaniu došlo až v roku 1974. Folklórna skupina Tepličan si tak v roku 2019 pripomenula 45. výročie od
svojho založenia. Odvtedy v nej pôsobili stovky mladých ľudí, generácie sa obmieňali a niektorí členovia pôsobia v skupine i dnes.
Folklórna skupina pripravila k svojmu výročiu program s názvom V kolobehu času a predstavila ho 19. októbra v spoločenskom
dome. Spomínalo sa aj na zakladajúcich členov a vedúcich. Sálou tak zneli mená Mária Glejdurová, Darina Misálová, Stanislav
Kováč, Veronika Paračková, Gabriela Bohunčáková, Anna Nahalková, Katarína Fedorová a ďalšie. Program prezentujúci tradície
počas roka bol doplnený obrazovou prezentáciou, v ktorej boli použité i archívne fotografie a videá.
Počas výročného programu predstavila folklórna skupina Tepličan svoje nové CD „Piesne z Liptovskej Tepličky“. Folkloristi ho
pripravili a nahrali v spolupráci s Milanom Rendošom a jeho hudbou. Na hudobnom CD si môžete vypočuť až 30 piesní. Prvý CD
nosič obsahuje najobľúbenejšie piesne, na druhom sú uchované aj piesne vianočné, ku svadbe, krstinám, k vynášaniu Majmoreny,
chorovody a ďalšie. Hlavnou myšlienkou pri zostavovaní CD bolo uchovanie aj menej používaných piesní a teplického nárečia pre
budúce generácie. Preto sú súčasťou CD aj texty piesní. Zakúpiť si ho môžete v obecnom úrade u pracovníčky kultúry.

Brankár Dávid Bulava v Jedenástke roka 2019

Po pätnásty krát bolo spomedzi futbalových hráčov 6. ligy Podtatranského
futbalového zväzu vybratých jedenásť najlepších. Tepličan Dávid Bulava
(prvý zľava) hrajúci za TJ Tatran Liptovská Teplička bol ocenený ako najlepší
brankár. Stal sa tak po Pavlovi Smolárovi a Adriánovi Pitoňákovi tretím
oceneným hráčom TJ Tatran Liptovská Teplička. Jedenástku roka vyhlásili
14. decembra 2019 v hoteli Agro Veľká Lomnica. (Foto:PFZ)

Mária Mezovská – Líderka roka 2019

Vidiecky parlament na Slovenku už osemnásť rokov vyzdvihuje aktívne ženy
ocenením Líderka
roka. Vyhlásenie
výsledkov za rok 2019 prebehlo 11. októbra v obci Liptovské Revúce.
Nominované boli ženy, ktoré svoj voľný čas venujú aktivitám v rôznych
oblastiach verejného života, vo svojej komunite. Oceňuje sa v kategóriách
aktivistka, politička, podnikateľka a remeselníčka.
Práve ocenenie Líderka roka – remeselníčka si odniesla Mária Mezovská
z Liptovskej Tepličky (v strede). Uznanie získala za uchovávanie a
prezentáciu výroby časti krojov, krojovaných bábik a za zapájanie sa
do kultúrneho života obce. Počas podujatia, na ktorom ju sprevádzali
starosta obce Slavomír Kopáč a predsedníčka poľnohospodárskeho
družstva Anna Glejdurová, Mária Mezovská ukázala aj svoje výrobky –
košele, bábiky a party, ktoré u prítomných získali obdiv. (Foto:V. parlament)
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Pošta v novom šate
V roku 1972 bola slávnostne uvedená do
užívania budova spoločenského domu,
v ktorej dodnes sídli okrem potravín aj
miestna pošta. V posledných rokoch
boli zrekonštruované priestory kuchyne,
spoločenská sála a predajňa potravín. Nový
šat získala i fasáda objektu.
Na rekonštrukciu čakali už len priestory
pošty.
Po niekoľkoročnom snažení a jednaní so
Slovenskou poštou starostu S. Kopáča sa

Obecné noviny Liptovská Teplička

Aké kapitálové výdavky plánuje obec na rok 2020
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili 13. decembra 2019 rozpočet obce na rok
2020.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 938 444 €. Z nich sa plánuje:
•
odkúpenie pozemkov na realizáciu chodníka na ulici Teplickej za 4 000 €,
•
splátka traktorbágra za 20 000 € formou lízingu,
•
zakúpenie vozidla (namiesto vozidla Peugeot v zlom stave) za 12 000 €.
Investovať sa plánuje 120 000 € do miestnych komunikácií:
•
rekonštrukcia cesty na Kobyliarkach (vrátane rekonštrukcie premostenia),
•
dokončenie prepojenia ciest Pod úbočou,
•
oprava cesty na ulici Ráztocká,
•
a nová cesta na ulici Bory IBV.
Rozpočet zahŕňa i výdavky 300 000 € na realizáciu projektu nadstavby materskej školy,
ktoré budú financované z dotácie (208 147 €) a zvyšok z vlastných zdrojov.
Výdavky na realizáciu projektu „Špeciálne učebne ZŠ“ sú rozpočtované vo výške
173 150 €. Dotácia na realizáciu projektu je 164 500 €, zvyšok bude hradený z vlastných
zdrojov obce. Výstavba Komunitného centra má v rozpočte vyčlenených 309 294 € a to
z dotácie vo výške 299 415 €, zvyšok z vlastných zdrojov.
Realizovať sa bude aj viacero menších prác.

Otvorenie priestorov po rekonštrukcii

Muži z folklórnej skupiny Tepličan účinkovali
v Zem spieva

podarilo spríjemniť pracovné prostredie
zamestnancom, klientom miestnej pošty a
priestor prispôsobiť požiadavkám dnešnej
doby. V priebehu mesiaca november bola
vymenená elektroinštalácia, podlahy,
dlažby, upravené boli toalety a priestory
sú kompletne vymaľované. Tieto práce a
materiály hradila obec vo výške takmer 2500
eur. Pošta sa postarala o nové interiérové
vybavenie. Počas prác bola prevádzka pošty
v priestoroch obecnej knižnice.

Tridsať rokov kňazstva

Tridsať rokov od vysviacky za kňaza si
počas slávnostnej svätej omše na prvú
adventnú nedeľu pripomenul kňaz Pavol
Kadučák spolu s veriacimi farnosti.
Počas kázne zhrnul svoj život a cestu
ku kňazstvu, nevynechal ani svoju
náklonnosť k Liptovskej Tepličke.
V závere omše mu zablahoželali
zástupcovia veriacich, mládeže i starosta
Slavomír Kopáč za občanov obce.
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Mužská spevácka časť folklórnej skupiny Tepličan účinkovala v známej folklórnej
šou Zem spieva. Tradičné piesne o práci v lese zaujali porotu počas kastingu a preto
ich posunula do prvého kola televíznej relácie. Natáčanie prebiehalo v Slovenskej
televízii v Bratislave 28. novembra. Spevákov v hľadisku povzbudzovali ďalší
členovia folklórnej skupiny Tepličan i starosta obce Slavomír Kopáč. Hoci obec
patrí do východoslovenského kraja, folklór obce je svojím charakterom viac
stredoslovenský. Preto muži účinkovali v tejto kategórii. Z troch súťažiacich mohol
postúpiť len jeden, porota posunula malú speváčku. Pre mužov z folklórnej skupiny
i pre celý kolektív to bola dobrá skúsenosť i česť prezentovať obec v celoslovenskej
televízii. RTVS odvysielala diel s folklórnou skupinou 11. januára 2020.
Folklórnu skupinu Tepličan budú diváci môcť vidieť aj v televízii Folklorika v
programe o tradičnej kuchyni a mužskom speve.
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Obec prispeje na stravu dôchodcom s nižším
dôchodkom

Poslanci obecného zastupiteľstva na základe návrhu poslankyne Anny Štrbkovej 22.
novembra schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktoré má pomôcť znížiť náklady
na stravu pre dôchodcov s nízkym dôchodkom. Výška príspevku závisí od výšky
dôchodku. Príspevok sa poskytuje na jedno jedlo denne, ktoré dôchodcovi doručí
zazmluvnená firma. Zvyšok ceny obeda dopláca dôchodca.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o poskytovaní finančného príspevku na
stravovanie pre dôchodcov s trvalým pobytom na území obce Liptovská Teplička
(skrátené znenie).
O príspevok na stravovanie môže požiadať osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky :
1.
je poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku (invalidita
podľa právoplatného rozhodnutia Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %),
2.
má trvalý pobyt na území obce Liptovská Teplička,
3.
nemá voči obci žiadne záväzky po lehote splatnosti,
4.
nemá iný príjem podliehajúci dani z príjmov.
Obec Liptovská Teplička poskytne osobe príspevok na stravovanie na základe písomnej
žiadosti, ktorú oprávnená osoba doručí poštou alebo osobne do podateľne obecného
úradu. (Žiadosť nájdete na webovej stránke obce, poskytnú vám ju aj v obecnom úrade.)
Spolu so žiadosťou, ktorá obsahuje súhlas so spracovaním osobných údajov a čestné
vyhlásenie, že žiadateľ nemá iný príjem podliehajúci dani z príjmov, musí žiadateľ
predložiť aj fotokópiu aktuálneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní
dôchodkovej dávky alebo potvrdenie Slovenskej pošty o druhu a výške vyplácaného
dôchodku.
Príspevok na stravovanie nie je nárokovateľný. Príspevok sa poskytuje na každý
pracovný deň vo výške
•
0,70 eura pre oprávnenú osobu, ktorej mesačná výška dôchodku nepresiahne
350,- eur,
•
0,50 eura pre oprávnenú osobu, ktorej mesačná výška dôchodku je od 351,eur do 450,-eur.
Príspevok na stravovanie sa poskytuje oprávneným osobám z finančných prostriedkov
vyčlenených na tento účel z rozpočtu obce, maximálne do výšky schválenej v rozpočte.
Obec si vyhradzuje právo nevyplácať príspevok na stravovanie v prípade vyčerpania
schválených finančných prostriedkov. To znamená, že príspevok bude poskytovať len
vtedy, keď bude mať v rozpočte dostatok financií.
Stravovanie sa poskytuje v rozsahu jedného teplého jedla na deň.
Strava bude zabezpečená dodávateľom, ktorý spĺňa legislatívne a iné predpoklady
(napr. kapacitné, prevádzkové, hygienické a pod.), a ktorý má s obcou uzatvorenú
zmluvu o poskytovaní stravy. Stravovanie je zabezpečované rozvozom.
Cena jedného teplého jedla na deň je stanovená dodávateľom, ktorý prípadné zmeny
včas ohlási obci a stravníkovi. Zvyšnú sumu ceny obeda (po poskytnutí zľavy) uhradí
občan dodávateľovi stravy podľa ním stanovených podmienok.

Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce
Organizácie a združenia pôsobiace v obci získali na svoju činnosť v roku 2020 dotácie,
ktoré schválili poslanci 21. januára 2020. O dotáciách do 300 € rozhoduje starosta obce .
TJ Tatran 9500 €
MO Matice slovenskej 500 €
Priatelia folklóru 4500 €
Rímskokatolícka cirkev farnosť 1000 €
Dobrovoľný hasičský zbor 4700 € Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 300 €
Obec v pohybe SW 1500 €
MS Slovenského Červeného kríža 300 €
ŠK Horec 1200 €
ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 300 €
Infinity sport team 900 €
OZ Harmónia 300 €
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Za odvoz smetí
si priplatíme
V roku 2020 narastú rodinám náklady za
odvoz komunálneho odpadu. Poslanci na
obecnom zastupiteľstve 13. decembra
2019 schválili výšku poplatku na 23 €
na osobu a rok. Výšku poplatku nemohli
ovplyvniť, jeho výpočet upravil štát
v novele zákona. Podľa nej už obce
nemôžu vyberať od občanov nižšie
poplatky a zvyšok nákladov doplácať
z prostriedkov obce tak, ako to bolo
doposiaľ. Po novom platí, že kto odpad
vytvára, musí v plnej miere hradiť jeho
likvidáciu. Výšku sumy, ktorá bude obci
za odvoz a likvidáciu (uskladnenie)
odpadu účtovaná, určuje aj miera
vytriedenia odpadu. Znamená to, že čím
viac odpadu obec vytriedi, tým jej bude
účtovaná nižšia suma, ktorá sa následne
rozpočítava na občanov. Zvýšiť mieru
vytriedenia odpadu je tak novou veľkou
výzvou pre samosprávy na celom
Slovensku.

Zrkadlá sprehľadnia
rizikové miesta ciest
Viaceré križovatky v obci sú
neprehľadné, vytvárajú tak možné riziko
pre chodcov i vodičov. K zlepšeniu tohto
stavu by mali pomôcť dopravné zrkadlá.
K existujúcim zrkadlám v častiach obce
Uhlárová a Teplická pribudli zrkadlá
v časti Záhrady Dedinské, na hlavnej
ceste oproti trhovisku a v križovatke
pod Penziónom Váh.
Aktuálny stav a potreby dopravného
značenia na komunikáciách v obci zistí
poverená firma počas pasportizácie
dopravného značenia.

Zmena v obecnom
zastupiteľstve
Poslanec Miroslav Glejdura sa 7.
februára 2020 písomne vzdal mandátu
poslanca. V zastupiteľstve ho nahradí
Jana Smolárová, ktorá vo voľbách
skončila ako prvý náhradník. V
samospráve nie je nováčikom, ako
poslankyňa pôsobila aj v uplynulých
dvoch volebných obdobiach, zastávala
aj funkciu zástupkyne starostu
obce. Poslanecký sľub zložila počas
zastupiteľstva 21. februára 2020.
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VIANOCE 2019
Zimné obdobie i čas Vianoc je v
Liptovskej Tepličke obdobím s bohatým
kultúrno-spoločenským životom. Okrem
duchovných tradícií nechýbali v našej
obci folklórne zvyky, šport, divadlo a
charitatívne podujatia, ktoré pripravili
dospelí a deti.
Na Mikuláša sa v obci rozsvietila vianočná
výzdoba. Mikuláš už tradične navštívil
materskú a základnú školu, rozdal deťom
balíčky a tie sa poďakovali básničkami
a piesňami. Podvečer prešiel Mikuláš na
voze obcou, sprevádzali ho anjeli i čerti.
Mikuláša tak mohlo stretnúť každé dieťa.
Na tom, aby sa toto milé podujatie mohlo
uskutočniť, sa podieľal obecný úrad,
rodičovské rady materskej a základnej
školy, základná škola s materskou školou
a samozrejme ochotní občania, ktorým
patrí vďaka detí i rodičov.

Adventné vence sú neodmysliteľnou
súčasťou
predvianočného
obdobia.
Zdobia ich štyri sviece, ktoré symbolizujú
štyri adventné nedele. Pravidelne si
obyvatelia nechávajú svoje vence
posvätiť počas prvej adventnej nedele.
Posvätený bol aj obecný adventný veniec
pri spoločenskom dome. Zhotovili ho
členky folklórnej skupiny Tepličan a
dobrovoľníčky z obce, vypomohlo i Lesné
pozemkové spoločenstvo zabezpečením
čečiny.

Vianočné podujatia odštartovala príprava
sortimentu do charitatívnej burzy. Deti
počas niekoľkých sobôt v pastoračnom
centre pripravovali darčekové predmety,
svietniky, aranžmány. Výrobky ponúkali
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počas charitatívnej burzy v nedeľu 22.
decembra v spoločenskom dome. Výťažok
použije miestna charita na svoje charitatívne
aktivity.

Deti sa počas Vianoc zapojili aj do
druhej dobročinnej aktivity – Dobrej
noviny. Navštívili rodiny, ktoré si ich
návštevu nahlásili, za účelom vyzbierania
finančných prostriedkov na rozvojové
projekty chudobných častí sveta. Dobrá
novina má už 25. ročnú tradíciu, v
Liptovskej Tepličke koledovalo 28.
decembra tridsať detí. Spolu vyzbierali
1802 eur.
Dobročinný charakter mala aj aktivita
združenia Harmónia. V zasadačke
hasičskej zbrojnice pripravili v podvečer
Štedrého dňa večeru a malý darček pre
osamelo žijúcich občanov.
Na pomoc rodine, ktorá potrebuje
finančné prostriedky na operácie pre
svojho chorého syna, putoval výťažok
prezentácie Štefana Koreňa. Na stretnutí
v spoločenskom dome 29. decembra
rozprával o plavbe loďou po svete počas
svojej pracovnej cesty.
K tradičným vianočným podujatiam v našej
obci patria ľudové tradície predvádzané
folklórnymi kolektívmi. Po polnočnej
svätej omši oslavovali narodenie Krista
pukaním bičmi a trúbením.

K nahláseným rodinám zavítali tradiční
betlehemci. Koledy v podaní DFS
Turnička a FSK Tepličan zneli obcou aj
počas predstavenia Živý betlehem na
Štefana (26. 12.) v centre obce.

Vlastný pohľad na Vianoce predstavili
deviataci počas už tradičnej jasličkovej
akadémie 25. decembra v spoločenskom
dome. Ten bol ako každý rok obsadený do
posledného miesta.

Počas posledných dní roka sa každoročne koná
v športovom centre stolnotenisový turnaj, pri
ktorom sa stretávajú milovníci tohto športu.
Ináč to nebolo ani na sklonku roka 2019. Kto
sa rozhodol tráviť posledné hodiny roka v
Liptovskej Tepličke, mohol si pochutnať na
závinoch, šiškách a punči počas Rozlúčky so
starým rokom pri spoločenskom dome. Podujatia
Vianoc zavŕšilo divadelné predstavenie Ženský
zákon v podaní divadelníkov zo Šuňavy.
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Dobrovoľní hasiči zasahovali pri požiari lesa i
úniku plynu

Výjazdová jednotka hasičov DHZO Liptovská Teplička spolu s hasičmi z družobnej
obce Dolní Čermná absolvovala v októbri 2019 dvojdňový výcvik vo Vysokom Mýte v
Českej republike. Učili sa ako správne reagovať a postupovať pri požiari v uzavretom
priestore, vyhľadávať stratené a nezvestné osoby v silne zadymenom objekte či hasiť
ropné látky. Absolvovali tiež kondičné jazdy na zásahovej technike. Hasiči sa zúčastnili
aj námetového cvičenia 19. októbra v Spišskom Štiavniku.

V októbri zasahovali teplickí hasiči pri likvidácii požiaru udiarne, pri požiari lesa pri
Kufajke a poskytovali predlekársku pomoc v dvoch prípadoch.
13. novembra odstraňovali popadané stromy
na ceste medzi Šuňavou a Lipt. Tepličkou.
V sobotu 23. novembra boli privolaní k
unikajúcemu plynu z prípojky k rodinnému
domu, ktorá bola poškodená pri dopravnej
nehode. Z bezpečnostných dôvodov bola
prevedená aj evakuácia obyvateľov domu.
Aj počas vianočných sviatkov dobrovoľní
hasiči našej obce zasahovali hneď
niekoľkokrát. Okrem dohliadania na
bezpečnosť počas silvestrovskej noci
zasahovali počas vianočného obdobia v
piatich prípadoch. Išlo o poskytnutie predlekárskej prvej pomoci, hasenie požiaru
udiarne (21. decembra), odstraňovanie spadnutých stromov na ceste medzi Liptovskou
Tepličkou a Šuňavou počas Štedrého dňa. Privolaní boli aj k požiaru v chate (30.
decembra) a k horiacim kontajnerom pri cintoríne. Dobrovoľní hasiči bilancovali svoju
činnosť 5. januára 2020 na výročnej schôdzi.
Bilancia zásahov v roku 2019:
10 zásahov pri požiaroch
5 zdravotných zásahov
5 zásahov pri živelných pohromách
7 technických zásahov
V nedeľu 6. októbra usporiadali dobrovoľní
hasiči ďalší ročník súťaže Železný hasič.
Prvé miesto v kategórii ženy nad 35 rokov
získala Daniela Pitoňáková, 4. miesto medzi
mužmi nad 35 rokov Marián Pitoňák. V
kategórii muži nad 50 rokov sa z víťazstva
tešil Stanislav Ovsiak a tretí sa v tejto
kategórii umiestnil Alojz Malík.

Súťaže na klzisku

Tohtoročné zimné obdobie je poznačené vysokými teplotami, ktoré tak obmedzujú
možnosti zimných športov. Napriek tomu sa na klzisku v Uhlárovej konali vo februári
dve súťaže.
8. februára si zmerali obratnosť na korčuliach deti zo základnej školy počas Súťaže
v korčuľovaní, ktorú usporiadala obec s členmi kultúrnej komisie pod vedením Anny
Štrbkovej.
14. februára sa v priateľskom hokejovom zápase stretli teplickí dobrovoľní hasiči a futbalisti. Z
podujatia, ktoré zorganizoval Peter Géci, odchádzali s víťazstvom hasiči.
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Darcovia krvi
ocenení Janského
plaketou
Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža v spolupráci s Mobilnou jednotkou
transfúznej stanice Poprad zabezpečili
13. októbra odber krvi v zdravotnom
stredisku priamo v obci. Krv bola
odobratá deviatim darcom.
Najaktívnejších darcov krvi každoročne
oceňuje Janského plaketou Územný
spolok Slovenského Červeného kríža
Poprad v spolupráci s transfúznou
stanicou a samosprávami. Ocenenia
sa odovzdávali 28. novembra 2019 v
mestskom úrade v Poprade. Ocenených
bolo spolu 479 darcov z okresu Poprad, z
Liptovskej Tepličky spolu deväť darcov.
Zlatá Janského plaketa: Anna Dunajská
Strieborná Janského plaketa: Marek
Bulava, Martin Misál, Jana Smolárová
Bronzová Janského plaketa: Katarína
Kondulová, Štefan Petrenka, Marcela
Sakmáryová, Martin Šebest, Petra
Školiaková.

Mesiac úcty k
starším
Počas jesene života mnohých seniorov
poteší, keď si na nich niekto nájde čas,
spestrí každodenný stereotyp, vypočuje
si ich slová. Viac pozornosti sa najstaršej
generácii dostáva najmä v októbri,
ktorý je mesiacom úcty k starším. Pri
tejto príležitosti sa pripravujú kultúrne
programy či milé darčeky.
V Liptovskej Tepličke sa podujatie
pre starších konalo 23. októbra 2019
v spoločenskom dome. V programe
vystúpili žiaci základnej školy, základnej
umeleckej školy, centra voľného času a
školského klubu pod vedením svojich
učiteľov a vedúcich. Starosta Slavomír
Kopáč zablahoželal jubilantom, ktorí sa
v roku 2019 dožili okrúhlych narodenín.
Seniori si odniesli i malý darček.
Darčeky a milé slová rozdali aj deti
spolu s členmi miestnej charity 19.
októbra.
V základnej škole s materskou školou
vyrobili deti darčeky svojim starým
rodičom. Pre učiteľov a pracovníkov
školy
na
dôchodku
pripravila
škola milé stretnutie s kultúrnym
programom.
26. januára 2020 sa v tradičnom duchu
pri pamätníku padlých pri spoločenskom
dome konala pripomienka oslobodenia
obce.
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Kontrola znamienok
opäť vítaná
Pravidelná
kontrola
znamienok
dermatológom aspoň raz ročne by mala
byť pre každého samozrejmosťou.
Týmto
spôsobom
predchádzame
možným komplikáciám, ktoré môžu
prerásť do ťažkých chorôb. Mnohých
od kontroly odrádza fakt, že k lekárovi
je potrebné objednať sa alebo si privstať
a vyzdvihnúť si časenku, uvoľniť sa z
práce. Obyvatelia Liptovskej Tepličky
mali už druhý rok možnosť nechať
si vyšetriť znamienka po pracovnej
dobe, počas voľného dňa v obecnom
úrade. V roku 2018 službu spolu s
kožnou lekárkou zabezpečovala obec,
v roku 2019 prevzalo štafetu občianske
združenie
Harmónia
Liptovská
Teplička. V sobotu 12. októbra bola
vyšetrená takmer dvadsiatka občanov.
Združenie plánuje v tejto aktivite
pokračovať aj v roku 2020.

JUBILEÁ A VÍTANIE
DETÍ PO NOVOM
Prísnejšie podmienky ochrany osobných
údajov prinášajú zmeny pri vítaniach
detí, jubilejných sobášoch a životných
jubileách.
Po sprísnení legislatívy o ochrane
osobných údajov nebude môcť obec
zverejňovať gratulácie jubilantom v
obecnej televízii, v novinách, v rozhlase
a počas podujatí starším. Zverejnené
budú len gratulácie, o ktoré jubilanti
sami požiadajú. Rovnako obec nebude
pozývať deti na Vítanie detí, manželov
na výročia sobášov. Ak si prajete byť
pozvaní na oslavy Vítanie detí a pri
príležitosti výročia sobáša, vyplňte
súhlas priložený v týchto novinách
a doručte ho Obecnému úradu v
Liptovskej Tepličke. Súhlas môžete
vypísať aj priamo v úrade.
Obecné noviny LIPTOVSKÁ
TEPLIČKA - občastník zo života
obce
Vydáva: Obec Liptovská Teplička
Redakčná rada: šéfredaktor:
Mgr. Katarína Fedorová,
Obec Liptovská Teplička, Ul. Štefana
Garaja 398/16. 059 40 IČO: 00326330
tel./fax: +42152 78849 11/12,
kultura@liptovskateplicka.sk
Reg. číslo MK SR: EV 5882/20
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30. výročie spolku jaskyniarov – Oblastnej skupiny
Slovenskej speleologickej spoločnosti Liptovská Teplička

Oblastná skupina Slovenskej speleologickej
spoločnosti Liptovská Teplička vznikla 25. mája
1990. Amatérska skupina jaskyniarov existovala v
obci už od roku 1988. Venovala sa prieskumu už
známych krasových javov a lokalít v okolí Liptovskej
Tepličky. Podnet k zoficiálneniu činnosti dal skupine
objav ponorovej jaskyne v hudákovskom ponore
(lokalita Hudákovo).
Ustanovujúcimi členmi skupiny boli Vlastimil
Knapp, Branislav Černohorský, František Dunajský,
František Knapp a Štefan Vernarec. Vedúcim
skupiny sa stal Vlastimil Knapp. Medzi aktívnych
členov postupne pribudli František Koreň, František
a Jaroslav Gigacovci.
Skupina vykonáva svoju prieskumnú činnosť
na severnom až severozápadnom území
1990 B. Černohorský a V. Knapp
kráľovohoľských Nízkych Tatier. Medzi najväčšie
objavy skupiny patrí objavenie Jaskyne v hudákovskom ponore. Objavená bola 19.
marca 1990, má hĺbku 37 metrov a dĺžku 100 metrov. Ide o ponornú, fluviokrasovú
jaskyňu vytvorenú v guttensteinskom vápenci potokom Široká.
Medzi nádejné lokality z pohľadu nových objavov patria aj Ždiarske jaskyne v masíve
Opáleno, 1302 m n. m., ktoré boli ľuďom známe už od roku 1945.
Jaskyňa Ždiarska II je klasifikovaná ako
korozívno-rútivá jaskyňa, vytvorená na
tektonickej pukline, v dolomitickom
vápenci. S hĺbkou 13 metrov a dĺžkou
22 metrov patrí medzi menšie jaskyne.
Výškový rozdiel medzi jaskyňou a
Ždiarskou dolinou, kde sa nachádzajú
vyvieračky, je takmer 180 metrov.
Vzhľadom na svoju polohu, veľkosť,
tvar a prístupnosť nie sú tunajšie jaskyne
sprístupnené pre verejnosť.
Členovia spolku svojej fyzicky náročnej
činnosti obetovali množstvo voľného
Jaskyňa v Murániku
času. Pre náročnosť tohto koníčka sa
nepodarilo rozšíriť členskú základňu a činnosť skupiny sa po roku 2000 postupne
(Zo správy Vlastimila Knappa o činnosti spolku)
zmenšovala. Dnes nie je spolok aktívny.		

Darujte dve percentá teplickým organizáciám
Podľa zákona č. 595/2003 o daniach môžete poskytnúť 2 % z
dane z príjmu v prospech neziskovej organizácie. Podporíte tak
dobrú vec a pre vás to nepredstavuje žiadne výdavky navyše.
Potrebné tlačivá (vyhlásenie a potvrdenie) sú prístupné na internete, poskytnú vám
ich aj jednotlivé organizácie. Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane vám musí potvrdiť
zamestnávateľ. Prijímateľmi môžu byť iba tie organizácie, ktoré sú zapísané v
Zozname prijímateľov na konkrétny rok
• Poľovnícke združenie Čierny Váh
• Telovýchovná jednota TATRAN
v Liptovskej Tepličke
Liptovská Teplička
IČO: 00178144/004
IČO: 35509988
Liptovská Teplička 545, 05940
Uhlárová 549, 05940 Liptovská Teplička
Liptovská Teplička,
• Športový klub HOREC
• Dobrovoľný hasičský zbor
IČO: 42088534
Liptovská Teplička
Uhlárová 675, 05940 Liptovská Teplička
IČO: 00177474/5806
• Priatelia folklóru
05940 Liptovská Teplička
IČO: 42038197
Záhrady 492, 05940 Liptovská Teplička

