Číslo 1/2019 (september)
Cena obce je vyznamenaním a poďakovaním
Cena obce, najvyššie ocenenie, bolo udelené počas folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou 28. júla 2019 luďom, ktorí významne
prispeli k rozvoju a prezentácii obce. Z rúk starostu obce Slavomíra Kopáča a za prítomnosti poslancov obecného zastupiteľstva si
ocenenie prevzala Bernardína Bardyová a Stanislav Misál.
Cena obce bola Bernardíne Bardyovej
udelená za prínos pri rozvoji školstva a
podpore kultúry.
Bola riaditeľkou základnej školy v Liptovskej
Tepličke v rokoch 1991 - 2002 a učiteľkou
tejto školy počas celého pedagogického
pôsobenia. Jej zásluhou bola v miestnej
škole zavedená regionálna výchova, ktorá
počas jej pôsobenia zaznamenala vysokú
úroveň. Počas svojej riaditeľskej činnosti –
v časoch nepostačujúcej finančnej podpory
školy štátom, vlastným usílím zháňala
prostriedky na rozvoj školy, údržbu a
zveľadenie schátraných školských budov a
usilovala o ustálenie pedagogického kolektívu. Škole sa venovala nad rozsah svojich povinností. Aktívna bola i pri organizovaní
folklórnych slávností v obci, fotografických výstav, či krášlení obce.
Kňaz Stanislav Misál bol ocenený za svoju bohatú a prínosnú publikačnú činnosť.
Svoju tvorbu zameral na duchovnú oblasť. Počas dlhodobých a náročných výskumov zozbieral a knižne vydal informácie o základnej
škole, kostole, životopisy kňazov a rehoľných sestier pochádzajúcich z Liptovskej Tepličky, o kňazoch pôsobiacich v obci. Veľkú
časť tvorby zameral na významného rodáka Mons. Štefana Náhalku. Publikácie Stanislava Misála sú významným (zatiaľ jediným)
uceleným zdrojom informácií z náboženskej oblasti pre súčasné i budúce generácie.
Obom oceneným blahoželáme!

24. ročník folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou bol úspešný
Počas dvoch dní 27. a 28. júla sa na javisku amfiteátra predstavili zahraničné súbory Zaolzioczek z českého Jablunkova a Liptaky
z ukrajinského Veľkého Berezného. Tradície svojich obcí predviedli skupiny zo susedných Vikartoviec a Šuňavy. Z Gemera Vlachova zavítal Stromíš, z horehronskej Heľpy Heľpan, zo Spiša známa spevácka skupina Šafolka. Z folklórnych súborov tance a
spevy z celého Slovenska odprezentovali Vargovčan z Hanušoviec nad Topľou a Vršatec z Dubnice nad Váhom. Program košického
FS Železiar prekazila búrka. Návštevníkov slovom zabával Jožko Jožka, programom sprevádzala už po druhý krát Petra Jusková.
Hudbu inšpirovanú folklórom predviedla skupina Hrdza. V stodoliach sa vystavovali fotografie záprahov od Vladimíra Lindera
i staré fotografie obce od rôznych autorov. Návštevníci si mohli pozrieť výrobu modrotlače, ktorej prezentáciu obec pripravila v
spolupráci s Podtatranským múzeom a Adamom Benkom. Spolu s Priateľmi folklóru bola pripravená výstava oplecok, fotografií
folklórnej skupiny Tepličan a ukážky remesiel pod názvom V kolobehu času. Rovnaký názov niesol aj hodinový program FSk
Tepličan, ktorým si členovia pripomenuli 45. výročie vzniku. Na pódiu amfiteátra nechýbal ani domáci detský súbor Turnička.
Novinkou tohtoročných slávností bola zmena časti trasy nedeľného sprievodu. Tentokrát viedol pomedzi stodoly, ktorých bolo v
tomto roku otvorených opäť viac a to na ukážky spracovania ľanu a ďalších remesiel. Organizátori sa na vás tešia opäť o rok 25. a
26. júla 2020.
Prvé číslo obecných novín vychádza netradične v treťom štvrťroku. Je nám ľúto, že sme vás nemohli informovať skôr a vo väčšom rozsahu. Po
kritike posledných čísel minulého ročníka sme chceli rozšíriť redakciu novín a dať tak priestor novým prispievateľom. Informáciu sme opakovane
do mája zverejňovali v obecnom rozhlase, obecnej televízii, ponúkli sme spoluprácu poslancom i komisiám obecného zastupiteľstva. Žiaľ, s
veľkým poľutovaním musíme skonštatovať, že nových členov redakcie sa nám nepodarilo získať. Tak vám po náročnom lete plnom podujatí
prinášame aktuálne informácie i prehľad starších udalostí v tomto čísle. Snažíme sa, aby noviny mali stúpajúcu úroveň.
											
Šéfredaktor Katarína Fedorová
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Z činnosti poslancov a komisií počas roka
Obecné zastupiteľstvo tvorili poslanci zvolení vo voľbách do obecnej samosprávy v
novembri 2018: Juraj Kondula, Peter Nahalka, Július Ďurica, Ľuboslav Koreň, Anna
Štrbková, Pavel Marušin, Marián Slivoš, Miroslav Glejdura, Peter Géci. Starostu
zastupoval Peter Géci. Od januára do septembra poslanci zasadali na siedmych
zastupiteľstvách.
Poslanci pracovali aj v komisiách: Komisii podľa zákona o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Peter Géci, Miroslav Glejdura,
Peter Nahalka, Ľuboslav Koreň, v Komisii regionálneho rozvoja, služieb a
životného prostredia Juraj Kondula, Július Ďurica, Miroslav Glejdura, Ľuboslav
Koreň a neposlanci Tomáš Gajdoš, Marián Kondula, Peter Kupčov. Aktívna bola
aj Komisia verejného poriadku, sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu s členmi
Annou Štrbkovou, Petrom Nahalkom, Pavlom Marušinom a neposlancom Renátou
Mezovskou. Novou komisiou bola Komisia pre ekonomiku a správu majetku, ktorú
tvoria Július Ďurica, Marián Slivoš a neposlanec Jaroslav Géci.
Poslanecké obvody boli uznesením 8/2019 rozdelené po uliciach nasledovne:
- Teplická od čísla domu 1 po 32, Ráztocka, Pilisko
Anna Štrbková
- Záhrady 						
Peter Géci
- Štefana Garaja, Úzka, Teplická od čísla 33, časť Š. Nahalku Miroslav Glejdura
- Kobyliarky						
Ľuboslav Koreň
- Štefana Nahalku 				
Marián Slivoš
- Uhlárová						
Pavel Marušin
- Drevárska, Koliesko					
Peter Nahalka
- Bory, Na jarku, Potočná, Pod úbočou			
Juraj Kondula
- Kufajka						
Július Ďurica
Počas obdobia svojho pôsobenia poslanci na základe návrhu starostu Slavomíra
Kopáča schválili podanie žiadostí o dotácie troch pripravených projektov. Prvým z nich
je Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment
mimoriadnych udalostí v obci Liptovská Teplička, ktorý zahŕňa dovybavenie a
rozšírenie hasičskej zbrojnice. Ďalším projektom je Turistický a informačný rozvoj
obce Liptovská Teplička v súlade s trendmi 21. storočia, ktorý do obce prinesie
elektronické informačné tabule. V septembri schválili poslanci aj žiadosť na tretí
projekt Chodník popri ceste III/3061 v Liptovskej Tepličke (výstavba chodníka ul.
Teplická).
Poslanci schválili rozpočet a na základe priebežného čerpania a potrieb obce i
jeho štyri úpravy, päť všeobecných záväzných nariadení týkajúcich sa financovania
školského zariadenia, poskytovania sociálnych služieb, referenda, pomenovania
ulíc. Počas rokovaní rozdelili dotácie organizáciám v obci, zaoberali sa predajom
a kúpou pozemkov, zaujímali sa o rozsah, náplň a realizáciu projektov týkajúcich
sa komunitného centra, nadstavby materskej školy, odborných učební v základnej
škole. Žiadali informácie k niektorým faktúram vystaveným obci za servis Čističky
odpadových vôd, rekonštrukcie vodovodného potrubia, externý manažment, k
prácam na kamerovom systéme, uložení obrubníkov v časti Bory, rekonštrukcii ciest
asfaltovaním, čistení ciest počas zimy a delegovaní do Rady školy. Upozornili na
sťažnosti na používanie pyrotechniky, odhŕňanie ciest a chodníkov, skládku odpadu
na parkovisku pri Dolinke, zlý stav cesty Pod úbočou, výtlky na štátnej ceste zo smeru
od Šuňavy, nebezpečný detský kolotoč, ordinačné hodiny detskej lekárky a i. Navrhli
preloženie lavičky od predajne STA- Zo ku Domu nádeje, doplnenie vybavenia
Domu nádeje. Zaujímali sa o stav televízneho káblového rozvodu, lyžiarskeho
strediska, prácu miestnej poriadkovej služby. Na všetky otázky starosta poslancom
odpovedal, vyžiadané dokumenty boli poslancom poskytnuté. Viacerí poslanci sa
informovali priamo v Obecnom úrade. Obec riešila len návrhy poslancov, ktoré sú
v jej kompetencii. Napríklad nemôže upracovať ordinačné hodiny lekára. Starosta
Slavomír Kopáč vyzval poslancov, aby svoje návrhy posielali Obecnému úradu aj
mimo zastupiteľstiev. Urýchli a zefektívni sa ich riešenie. Zápisnice zo zastupiteľstiev
sú zverejňované na úradnej tabuli pred Obecným úradom, na internetovej stránke obce.
Celý videozáznam z rokovania zastupiteľstva je prístupný na internete, interpelácie
odvysielala aj obecná televízia.
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OBECNÁ TELEvÍZIA

SIEŤ VYSOKÉHO NAPäTIA

Viaceré domácnosti po odpojení od
televízneho káblového rozvodu stratili
možnosť sledovať vysielanie obecnej
televízie. Obecná televízia je však
dostupná aj na internete. Vysielanie a
záznamy zo svätých omší si tak môžete
pozrieť kedykoľvek. Nové relácie a omše
sa nahrávajú na internet v nedeľu večer,
pozrieť si ich môžete od pondelka. V
archíve nájdete aj staršie vysielania. Do
vyhľadávača na internete zadajte názov
Obecná televízia Liptovská Teplička
alebo na webovej stránke obce kliknete
na okienko Obecná televízia (vľavo
pod hlavným obrázkom) a sledujte
vysielanie kedykoľvek a kdekoľvek aj
mimo vášho domova.

V súvislosti s dlhšou odstávkou
elektriny v septembri a októbri sa opäť
otvára téma potreby realizácie inej vetvy
pripojenia elektriny pre obec zo smeru
od obce Šuňava. Podľa informácii,
ktorými disponuje obec, práce sú
naplánované na rok 2020. Položený
bude aj optický kábel. Najskôr musí
byť dokončený projekt urbáru Šuňava
a to realizácia lesných ciest, na ktoré
majú dotáciu a termíny. Potom môže
na pozemkoch urbáru Šuňava začať
výstavba elektrickej siete.

VEREJnÉ ZHROMAŽDENIE
Počas verejného zhromaždenia v
nedeľu 17. marca v spoločenskom
dome mohli občania získať informácie
o prebiehajúcich projektoch i podaných
žiadostiach o dotácie Príležitosť využilo
päťdesiatšesť
občanov.
Projekty
prezentoval a na otázky odpovedal
starosta obce Slavomír Kopáč.

PREZIDENTské VOĽBY

Prvého kola volieb prezidenta SR
sa v Liptovskej Tepličke zúčastnilo
41,40 % voličov. V prvom okrsku 305
z 914 a v druhom 427 z 854 voličov.
Najviac hlasov získal Marián Kotleba
205 (28,27%), druhá skončila Zuzana
Čaputová so 146 hlasmi (20,13 %) a
tretí Maroš Šefčovič so 134 hlasmi
(18,48%). Ostatní kandidáti získali
nasledujúce počty hlasov: Béla Bugár
9, Martin Daňo 5, Štefan Harabin 81,
Eduard Chmelár 8, Milan Krajniak 30,
József Menyhárt 0, František Mikloško
101, Róbert Mistrík 1, Róbert Švec
4, Bohumila Tauchmannová 0, Juraj
Zábojník 1, Ivan Zuzula 0.
V druhom kole prezidentských volieb
hlasovalo 31,85 % voličov, v prvom
okrsku 227 z 918, v druhom 337 z 853
oprávnených voličov. Najviac hlasov
získal Maroš Šefčovič 332 (38,63 %),
Zuzana Čaputová 209 (61,36 %).
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Wifi pre obec
Obec Liptovská Teplička získala
dotáciu na projekt Pripoj sa na WIFI v
Liptovskej Tepličke. Poskytovateľom
je Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.
Náplňou
výzvy
ministerstva
je
budovanie bezplatných WiFi sietí na
verejných miestach. Tých bude v našej
obci desať. Poskytovateľ poskytne
finančné prostriedky do výšky 13 775 EUR,
čo predstavuje 95 % z celkových výdavkov,
obec prispeje 5% sumou 725 EUR. Rozsah
využívania internetu však nebude
bez obmedzení. Doposiaľ prebehlo
obstrávanie zhotoviteľa, ktorý už
podpísal s obcou zmluvu a vykonal
obhliadku miest napojenia.
PERSOnÁLNE ZMENY
Od 1. februára došlo k personálnej
zmene v obecnom úrade. Na úseku
pokladňa, správa daní a poplatkov,
mzdy a personalistika pracuje Mária
Fendeková, ktorá predtým pracovala na
úseku Terénnej sociálnej práce.
K odchodu predošlej zamestnankyne
Moniky Melicherovej na iné pracovisko
došlo na jej vlastnú žiadosť.
K zmene došlo aj na technickom úseku.
Pavol Smolár, ktorý pracoval ako
člen miestnej občianskej poriadkovej
služby (MOPS), vykonáva funkciu
technického pracovníka a správcu
cintorína. V poriadkovej službe MOPS
ho nahradil Anton Pačaj, ktorý bol
prvým neúspešným uchádzačom o toto
pracovné miesto pri výberovom konaní
pri vzniku MOPS.
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Práce a projekty
Počas letných mesiacov zamestnávalo pracovníkov obce a aktivačných činností najmä
kosenie obce. Pripravovali aj areál pre podujatia, ktoré sa konali takmer každý týždeň.
V športovom areáli v Uhlárovej sa dokončila tribúna hľadiska, ktorá je financovaná
čiastočne z dotácie Slovenského futbalového zväzu a obce.
V časti obce Bory sa pokračovalo v
spevňovaní toku, ktorý v minulom
roku zničili záplavy. Pri Americkom
kríži pri Kufajke bol osadený nový plot
a informačná tabuľa, na ktorej budú
informácie o vysťahovalectve Tepličanov
do Ameriky. Rekonštrukciou prechádzajú
aj tabule náučného chodníka, ktoré boli
poškodené vandalmi.
Počas leta pracovníci zamestnaní cez
projekty úradu práce rekonštruovali dve
učebne základnej školy. Vymenená bola tenká priečka učebne na poschodí (bývalá
kinosála), rekonštrukciou prešli omietky, pribudlo umývadlo, nová podlaha. Opravené
boli niektoré stropy učební. V podkroví vznikli nové priečky, priestor bol zateplený,
realizovali sa prívody elektriny, vody a kúrenia v tejto časti. Materiálové náklady
hradila škola.
Na realizáciu nadstavby materskej školy, komunitného centra a špeciálnych učební
si budeme musieť ešte počkať, nakoľko stále prebiehajú kontroly projektov zo strany
poskytovateľa.
Z úspešných dotačných projektov sa realizuje rozšírenie opatrovateľskej starostlivosti.
Obec poskytuje opatrovateľskú službu trinástim starým občanom s desiatimi
opatrovateľkami.
S odstraňovaním nelegálnej skládky nad Kufajkou sa začalo na sklonku septembra.
Práce sú naplánované do polovice novembra.
Obec počas leta pripravovala žiadosti o dotácie z Ministerstva vnútra SR a to na chodník
na ulici Teplická, na rekonštrukciu – prístavbu novej hasičskej zbrojnice. Uchádzať sa
bude aj o prostriedky od Slovenského futbalového zväzu na ďalší rozvoj futbalového
ihriska. Z prostriedkov MAS Pro Tatry chce obec získať prostriedky na rekonštrukciu
dvoch zastávok autobusu a na detské ihrisko pri dolných potravinách.

Ak neznížime hmotnosť odpadu, budeme si musieť
priplatiť

Po novelizácii zákona o odpadoch, o poplatkoch za uloženie odpadov a o
environmentálnom fonde v roku 2018 nastal obciam výrazný nárast nákladov za zber
a likvidáciu odpadu. Podľa Ministerstva životného prostredia je okrem iného účelom
predmetných zákonov motivovať obce, aby lepšie triedili odpad. Upozorňuje na to, že
kto odpad vytvára, musí v plnej miere hradiť jeho likvidáciu. Koľko obce zaplatia, to
ovplyvňuje percento miery triedenia odpadov. Čím je nižšie, tým je vyšší poplatok.
Liptovská Teplička dosiahla v roku 2018 mieru 14,80 %.
Kým v roku 2018 bol poplatok za uloženie odpadu na skládku vo výške 5,04 eur za
tonu (€/t), pre našu obec v roku 2019 narástol na 12 €/t, v roku 2020 to bude 24 €
a v roku 2021 až 30 € za tonu odpadu. Obec ročne vyprodukuje 522 ton odpadu a
množstvo každým rokom rastie. K zvýšeniu percenta miery triedenia v Liptovskej
Tepličke by malo prispieť kompostovanie rozložiteľného odpadu prostredníctvom
kompostérov, ktoré obec z prostriedkov dotácie poskytla občanom. Preto je potrebný
zodpovedný prístup každého občana. Do nádob na domový odpad okrem plastov či
skla nevyhadzujte trávu, štrky z ciest, posyp, konáre a ani popol. Odpad odvážaný
z obce sa nemeria počtom zberných nádob, ale množstvom v kilogramoch. Je teda
potrebné znížiť hmotnosť odpadu. Zároveň zle vyseparovaný plast a sklo môžu byť
započítané do zmiešaného odpadu a tým znížiť percento miery triedenia.
Rieším ako zvýšiť percento miery triedenia sa bude zaoberať komisia vytvorená 20.
septembra z poslancov obecného zastupiteľstva.
Ak budeme pristupovať k triedeniu zodpovedne, nárast poplatku bude miernejší.
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Bežalo sa asfaltovou cestou, po medziach i
hrebeňom Nízkych Tatier
Bežecký šport v Liptovskej Tepličke nie je žiadnou novinkou. Najväčším podujatím
je stále Malý štrbský maratón (MŠM). Najdlhšia trať viedla 14. júla opäť Liptovskou
Tepličkou. Prebehlo ju 188 pretekárov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky,
Ukrajiny, Maďarska, Švajčiarska, Estónska, Kanady, USA a Kene. Na otočke v našej
obci zastihol pretekárov silný dážď. Fanúšikov bežcov to však neodradilo a hlasným
potleskom povzbudzovali domácich Mareka Smolára, Martina Nahalku a Bohuša
Leyseka. Marek Smolár bežiaci v kategórii muži do 39 rokov dobehol na 24. mieste,
Martin Nahalka v rovnakej kategórii na 37. mieste a Bohuš Leysek medzi mužmi 40 49 rokov na 30. mieste.

Marek Smolár		

Bohuš Leysek		

Martin Nahalka

10 km trať cez Šuňavu zdolal v kategórii muži do 39 rokov Roman Graňák na 13.
mieste, Martin Jurčík na 39. mieste, Mária Jurčíková medzi ženami do 34 rokov na
20. mieste a medzi juniormi Peter Mezovský na 7. mieste. Zo žiakov najvýraznejšie
umiestnenie dosiahol Viliam Pitoňák v kategórii 10 – 11 ročných na 6. mieste a na 2,5
km trati František Ovsiak obsadil 8. miesto.
Okrem rekordného počtu pretekárov bolo prekvapením ročníka prekonanie traťového
rekordu Oresta Babyaka 1:40:06 z roku 1999. Zlomil ho Keňan Simon Kamau Njeri z
rakúskeho klubu Run2gether časom 1:39:33 hod. Medzi ženami už štvrté víťazstvo na
MŠM zaznamenala maďarská pretekárka Tünde Szabó z klubu Pécs Mecsek.
Druhým bežeckým podujatím bol 5. ročník Behu po schodoch do neba v areáli
amfiteátra. Hoci sa konal v strede týždňa 17. júla, záujem zo strany bežcov i divákov
bol veľký. Spolu si beh do kopca a medzí vyskúšalo 117 pretekárov vo veku od 3 do
56 rokov z Vysokých Tatier, Hranovnice, Hôrky, Popradu, Batizoviec, Važca, Spišskej
Novej Vsi a Liptovskej Tepličky. Absolútnou víťazkou žien sa stala Ivana Šoltysová,
absolútnym víťazom mužov Miroslav Jurčo. Obaja si odniesli trofej – drevenú píšťalu
prežernicu. Z dospelých pretekárov z našej obce druhé miesto v kategórii ženy do 34
rokov získala Veronika Fendeková.

Činnosť organizácií bola bohatá
Kráľova hoľa v
záujme cyklistov a
turistov
Majestátna Kráľova hoľa sa stala
na sklonku prázdnin 31. augusta už
pravidelným cieľom výstupu, ktorý
organizuje miestny športový klub
Horec. Popularita turistiky, možnosť
stretnutia rodín a známych a k tomu
slnečné počasie sa podpísali pod
jednu z najvyšších účastí. Takmer
120 turistov všetkých vekových
kategórií z Liptovskej Tepličky,
Lučivnej, Spišského Bystrého a
ďalších obcí vystúpilo na Kráľovu
hoľu so sprievodcami z ŠK Horec.
Cestu zostupu si mohli zvoliť podľa
náročnosti a kondície aj po hrebeni.
Účastníkov v cieli čakal chutný guláš a
pamätný odznak.

Divadelné predstavenie

ŠK Horec v tomto roku (23. 2.)
usporiadal aj tradičnú lyžiarsku
súťaž v obrovskom slalome žiakov v
stredisku SKIpark pri Vikartovskom
mlyne. Záujem o súťaž každým rokom
rastie, o čom svedčí účasť 37 detí i
vznik novej kategórie predškoláci.

ŠKODA
Druhá domáca Veronika Fendeková

Posledným tohtoročným bežeckým podujatím bol Beh SNP, ktorého druhý ročník
usporiadal 7. septembra športový klub Infinity sport team. Súťažilo sa na dvoch tratiach
v dĺžke 21 a 11 km. Obe začínali pri amfiteátri, viedli ponad Záhrady na Smrečiny.
Kým kratšia trať pokračovala dolu Smrečinami okolo Dolinky späť do cieľa, dlhšia
pokračovala hrebeňom a návrat do cieľa bol až cez náučný chodník za cintorínom.
Aj o tento horský beh prejavilo záujem opäť viac pretekárov (112) zo širokého okolia
a družobnej obce Dolní Čermná. Absolútnym víťazom polmaratónu sa z mužov
stal Pavol Orolin, zo žien Martina Šebestová. Na kratšej trati boli najrýchlejší Jozef
Dubašák a Katarína Sulíková.
Organizačne vypomáhala Rodičovská rada pri ZŠ, Obec v pohybe street workout,
Infinity sport team, ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a iní.

Miestny odbor Matice slovenskej a
divadelní ochotníci v máji tohto roka
odohrali niekoľko úspešných predstavení
hry Už sú všetci v jednom vreci. Predstavenie
odohrali v Liptovskej Tepličke, v Tatranskej
Štrbe, Šuňave i vo Vernári. V auguste (29. 8.)
odbor ponúkol svojim členom i verejnosti
možnosť zúčastniť sa púte ku Skalnému
sanktuáriu Božieho milosrdenstva na horu
Butkov. Väčšina Tepličanov sa slávnostnej
svätej omše zúčastnila v kroji.

HORAL
MARATÓN

MTB

Kráľovou hoľou a Smrečinami sa v
auguste mohli kochať aj pretekári
cyklistickej súťaže Horal. Tých sa na
štart jubilejného dvadsiateho ročníka
postavilo 850. Na najťažšej trati
Krejzi, ktorá meria 134 kilometrov
a dosahuje prevýšenie 4500 metrov,
zvíťazil Čech Karel Hartl s časom 6
hodín 33 minút. K usporiadateľom
sa aj v tomto roku pridali ŠK Horec a
DHZ Liptovská Teplička.
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August sa po celom Slovensku niesol
v duchu pripomienky 75. výročia
Slovenského národného povstania. Pri tejto
príležitosti sa 1. septembra pri pamätníku
pri spoločenskom dome konala slávnosť.
Zúčastnili sa jej okrem verejnosti starosta
Slavomír Kopáč, poslanci, zástupcovia
Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
(SPB) i tajomník Oblastného výboru
SPB Poprad Ján Pavlovčin. 29. augusta
si padlých pri pamätníku uctili Motorkári
Slovenska.
26. augusta členovia miestnej organizáciae
SPB spolu s členmi SPB Pohorelá položili
vence na hrob partizána a horáreň pod
Staníkovom a
ku pamätníku v Pohorelej. Počas roka sa
uskutočnila pripomienka oslobodenia obce
(január) a oslava víťazstva nad fašizmom

Aj počas tohtoročného leta krášlili
obec kvety v záhonoch na verejných
priestranstvách a stĺpoch pouličného
osvetlenia. O ich vysadenie a údržbu
sa staralo aj nové občianske združenie
Harmónia Liptovská Teplička. V auguste
vybrali zaujímavé balkóny domov v obci.
Najkrajší balkón vybrala verejnosť v
hlasovaní na sociálnej sieti Facebook.
Členky združenia vypomáhali aj na
podujatiach iných organizácií ako Beh
SNP, Beh po schodoch do neba, Turnaj
Tepličiek, výročie DHZ a usporiadali
Jánsku zábavu. Do obce priniesli nový
šport skupinový nording walking (chôdza
s palicami). Počas leta sa uskutočnili
prechádzky pod vedením inštruktorov,
ktorých sa zúčastňovala takmer pätnástka
žien všetkých vekových kategórií. V tomto
roku ešte plánujú obnovenie cvičení na
trampolínach.
Pre svojich členov i záujemcov z obce
pripravila 20. júla Základná organizácia
Slovenského
zväzu
zdravotne
postihnutých
športové
podujatie
Barlička. Ide o podujatie s dlhoročnou
tradíciou. Novinkou bolo miesto konania.
Organizátori sa z amfiteátra presťahovali
do oddychovej zóny Čierny Grúň pri
Dolinke.

Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža v spolupráci s mobilnou jednotkou
transfúznej stanice Poprad umožnil
darcom krvi odovzdať vzácnu tekutinu
priamo v obci v nedeľu 2. júna. Krv bola
odobraná 17 darcom.
19. mája spolok pripravil zaujímavé
poznávacie
podujatie
Prechádzka
náučným chodníkom. Tí, ktorí podujatie
navštívili, si mohli preveriť svoje znalosti
z prvej pomoci, poznávania bylín i získať
nové poznatky. Odmenou im bol i chutný
guláš. Červený kríž prispel ku skrášleniu
okolia Domu smútku vyčistením záhonov
vysadených v opornom múre.

Radi v novinách zverejníme aj vlastné
príspevky od organizácií.
				
red.

Rodák Bulava prvý na svetovom
pohári Xterra China
František Bulava, rodák z Liptovskej
Tepličky, opäť potvrdil svoju výbornú
formu víťazstvom na svetovom pohári
Xterra China 2019. V terénnom
triatlone pretekal v kategórii 50-54
rokov v nadmorskej výške 1800 m n.m.

Gratulujeme.
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Športový areál dejiskom súťaže silákov a
futbalistov

Z PODUJATÍ POČAS
ROKA

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 S
NOVINKAMI

tatranský pohár

Deň s rodinou

Nový školský rok 2019/2020 priniesol
do školy veľa noviniek a zmien. Pre
efektívnejšiu evidenciu dochádzky
žiakov a stravníkov sme
zaviedli
elektronické čipy. Starú verziu webovej
stránky postupne nahrádzame novou,
pribudla i možnosť komunikácie
rodičov cez web a aplikáciu Edupage.
Do základnej školy sme prijali jednu
pani učiteľku na prvý stupeň a troch
učiteľov na druhý stupeň. V škole
sme otvorili dve oddelenia školského
klubu detí, v ktorých pracujú dve nové
vychovávateľky. V materskej škole
sme zamestnali dve nové učiteľky. S
nárastom počtu stravníkov sme posilnili
tím školskej jedálne o jednu kuchárku
a jednu pomocnú silu. Od októbra
budú pomáhať žiakom so zdravotným
znevýhodnením tri asistentky učiteľa.
Ďalšou výraznou zmenou bolo
posunutie začiatku vyučovania na 7.45
hod. a úprava prestávok. Žiakov piateho
ročníka čakalo prekvapenie v podobe
zrekonštruovanej a moderne zariadenej
učebne, v niektorých ďalších triedach
boli vymenené tabule a lavice. Veríme, že
všetky tieto zmeny pozitívne ovplyvnia
kvalitu výchovy a vzdelávania žiakov v
našej škole a prinesú úspešný štart do
nového školského roka.
riditeľka školy
Mgr. Anna Sakmáryová

Počas dvoch letných víkendov za sebou naplnili areál športového centra v
Uhlárovej športovci z rôznych kútov Slovenska i Čiech. 6. júla sa na workoutovom
ihrisku
predstavili
súťažiaci v silových
disciplínach 5. ročníka
Tatranského pohára. Na
hrazdách
predvádzali
zostavy s ukážkami
obratnosti,
ohybnosti
a sily. Organizátori
zo združenia Obec v
pohybe street workout
zasadli do poroty a
dohliadali na priebeh
pretekov. Z Tepličanov
súťažil len Marek Jurčík
v silových disciplínach. V kategórii freestyle muži do 75 kg zvíťazil Andrej Štefanica,
nad 75 kg Michal Rajňak. Zo žien zlato patrilo Miriam Baricovej. V zhyboch na hrazde
s pridanou záťažou 32 kg a dipoch na bradlách s pridanou váhou 48 kg urobil najviac
opakovaní medzi mužmi do 75 kg Marek Matis, medzi mužmi nad 75 kg Romam
Klandúch a nad 85 kg Maroš Donát. Ženy mali navyše na hrazde 4 kg a 8 kg na
bradlách. Zvíťazila Zuzana Nová. V počte príťahov nad hrazdu vyhral Marek Matis.
Počas prestávky si zasúťažili deti vo vise na hrazde.

FUTBALOVÝ TURNAJ TEPLIČIEK SLOVENSKA

Každoročné stretnutie futbalistov z obcí s názvom
Teplička sa 13. júla odohrávalo na ihrisku v
Uhlárovej. Podujatie nie je len športovým zážitkom
ale i stretnutím dlhoročných priateľov so spoločným
záujmom o futbal. Počas celého dňa medzi sebou
súperili družstvá Ačka a Internacionálov dedín
Liptovská Teplička, Teplička nad Váhom, Tepličky
a Teplička. Putovný pohár si po napínavom a
vyrovnanom zápase, o ktorom rozhodli až penalty,
nakoniec odniesla Teplička (or. Spišská Nová Ves).
Druhá skončila Teplička nad Váhom, tretia Liptovská
Teplička a štvrtá obec Tepličky (okres Hlohovec).
Medzi Internacionálmi zvíťazila Teplička nad Váhom,
ako druhá sa umiestnila Liptovská Teplička, tretia
Peter Biacovský
skončila Teplička a štvrtá obec Tepličky. Najlepším
hráčom A mužstva domácich sa stal Peter Biacovský, ktorý získal aj ocenenie najlepší
hráč turnaja. Z Internacionálov si trofej najlepšieho hráča Liptovskej Tepličky odniesol
Michal Fendek. Najlepším brankárom turnaja sa stal Ján Petrenka chytajúci za
domácich.

TJ Tatran opäť aj s družstvom dorastu

Jesennú časť futbalovej sezóny odštartovala TJ Tatran Liptovská Teplička opäť aj s
družstvom dorastu, ktoré v uplynulej sezóne chýbalo. Sezónu 2018/2019 ukončilo A
mužstvo hrajúce 6. OMV ligu dospelí PFZ na 8. priečke. Žiaci 3. liga skončili na 6.
priečke a prípravka U11 druhá.
Aktuálnym trénerom A mužstva je Milan Sabo. Hosťujú štyria hráči. V tabuľke sú na
druhej priečke. Aj dorast trénuje Milan Sabo, v priebežnom bodovaní sú na štvrtom
mieste. Žiakov aktuálne umiestnených na piatom mieste trénujú Mário Fendek a
Samuel Dunajský. Prípravku vedú Pavol Smolár a Marek Bulava. Dosiahli výborné
druhé miesto.

9. júna organizácie pôsobiace v obci
spolu s obecným úradom pripravili pre
deti a ich rodiny podujatie Deň s rodinou.
Priatelia folklóru, miestny Červený
kríž, zväz zdravotne postihnutých,
Rodičovská rada, dobrovoľní hasiči,
združenie Harmónia a poľovnícke
združenie Čierny Váh na svojich
stanovištiach odmeňovali usilovnosť
a zdolanie disciplín sladkou odmenou.
Na tých, ktorí absolvovali celú trať
čakala odmena v podobe vstupenky na
skákací hrad.

PODUJATIA ZIMY

Bohatú snehovú nádielku i mínusové
teploty počas prvých mesiacov
roka využili Tepličania na šport
a rekreáciu. Okrem lyžiarskeho
strediska pri poľnohospodárskom
dvore boli využívané bežecké trate pri
Vikartovskom mlyne a v okolí obce.
V športovom areáli v Uhlárovej boli k
dispozícii dve ľadové plochy.
Priatelia folklóru ponúkli aj starším
vekovým kategóriám sánkovačku
pripomínajúcu tradíciu na osmu (25.
januára a 1. februára). Na kopci sa zišlo
takmer sedemdesiat sánkujúcich sa na
tradičných i netradičných spúšťadlách.
1. februára pripravila organizácia
Obec v pohybe SW mechovačku. Pre
deti vytlačili trať za Domom smútku,
zabezpečili vrecia i občerstvenie. Žiaci
školy tak mali možnosť zaujímavo
stráviť polročné prázdniny. Tretím
podujatím 1. februára bol hokejový
turnaj futbalistov a hasičov na klzisku
v Uhlárovej. Po napínavom súboji za
povzbudzovania verejnosti sa zápas
skončil nerozhodne. Súboj si po týždni
zopakovali.
Komisia
verejného
poriadku,
sociálnych vecí, kultúry, mládeže
a športu v spolupráci s obecným
úradom usporiadala pre deti súťaž v
korčuľovaní. Konala sa 16. februára
na klzisku v Uhlárovej. V slalome
pomedzi kuželky súťažili deti v piatich
kategóriách. Komisia počas jarných
prázdnin zabezpečila pre deti aj zábavné
popoludnie v bowlingu.

NOVÁ RADA ŠKOLY
Po uplynutí funkčného obdobia sa
volila nová Rada školy pri ZŠ s MŠ Š.
Náhalku. Rodičov detí navštevujúcich
materskú školu budú zastupovať
Mária Nahalková a Zuzana Kupčová.
Pedagogických pracovníkov materskej
školy zastupuje Eva Ovsiaková, rodičov
detí navštevujúcich základnú školu
Jana Kondulová a Katarína Sedláková.
Za pedagogických pracovníkov ZŠ
je členkou Mariana Vernarecová,
za nepedagogických zamestnancov
Mária Mezovská. Zriaďovateľ do
rady delegoval Slavomíra Kopáča,
Petra Géciho, Máriu Fendekovú a
Janu Smolárovú. Rada si za svoju
predsedníčku zvolila Janu Smolárovú.
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Bilancia školského roka 2018/2019
Školský rok 2018/2019 bol plný zmien, do funkcie riaditeľky školy nastúpila Mgr.
Anna Sakmáryová.
V školskom roku 2018/2019 sa na škole realizovalo hneď niekoľko projektov. Ide o
projekty:
1. Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít,
2. projekt Doplnenie špeciálnych pracovných pozícií v ZŠ v Liptovskej Tepličke, kde
rady zamestnancov školy doplnili školský psychológ (Mgr. Stanislav Piroh), špeciálny
pedagóg (Mgr. Marcela Sakmáryová) a asistent učiteľa (Mgr. Jana Chovanová).
3. INSCHOOL - prioritou tohto projektu je nielen začleňovať deti so znevýhodnením,
ale hlavne vytvárať a budovať školu pre všetkých. V rámci tohto projektu sa na škole
podarilo vytvoriť rómsky tanečný súbor DEVLESKERE LULUĎA, vydať časopis
SPOZNANIE, vytvoriť a vydať Slovensko-anglicko-rómsky obrázkový slovník,
zorganizovať množstvo zaujímavých sprievodných akcií pre žiakov a zakúpiť nové
športové a hudobné pomôcky.
Okrem týchto projektov, ktoré budú na škole pokračovať aj v novom šk.roku, sa vytvára
priestor aj pre nový projekt, a to Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť.
Žiaci našej školy sa v uplynulom školskom roku zapojili do viacerých vedomostných
a športových súťaží, v mnohých obsadili výborné miesta. K najväčším úspechom
školy patrí víťazstvo v okresnom kole súťaže Mladí záchranári civilnej obrany a ich
postup na krajské kole v Prešove. Žiačky II. stupňa získali prvenstvo vo vybíjanej v
rámci okresu Poprad a následne 3. miesto v rámci Prešovského kraja. Žiaci I. stupňa
úspešne reprezentovali školu na Detskej športovej olympiáde v Spišskom Bystrom.
Po dlhej odmlke teplická škola zorganizovala Hornádske hry, športové podujatie pre
žiakov II. stupňa. Išlo už o devätnásty ročník a našim žiakom sa podarilo vybojovať
historické prvenstvo. Michaela Sedláková, žiačka 3. A triedy, obsadila krásne 4. miesto
v okresnom kole Pytagoriády. Súťaží a víťazstiev bolo naozaj veľa a preto sme na
našich žiakov patrične hrdí. Veľká vďaka patrí aj učiteľom, ktorí žiakov na súťaže
pripravovali.
V uplynulom šk. roku sa dbalo tiež na poriadok a disciplínu v škole, v duchu hesla Jána
Amosa Komenského: „Škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody.“ Veľkú zásluhu na
tom má pani výchovná poradkyňa Mgr. Mariana Vernarecová, ktorá v priebehu šk. roka
uskutočnila viac ako 100 pohovorov nielen so žiakmi ale aj s rodičmi.
S príchodom novej pani riaditeľky sa postupne odstraňovali aj všetky materiálne škody
a nedostatky (poškodený nábytok, žalúzie, obité steny) a škola sa týmto viditeľne
zútulnila.
Tak ako každý rok aj v uplynulom školskom roku bola najväčším problémom
dochádzka. Na odstránenie tohto nedostatku a po vzore z anglickej školy v Babingtone
sa vedenie školy rozhodlo poďakovať žiakom ako aj rodičom za vzornú dochádzku
pohľadnicou s krásnym školským motívom. V priebehu 9 mesiacov sa rozdalo spolu
610 kusov pohľadníc, čo v priemere predstavuje 76 kusov na mesiac. Tieto čísla nie sú
nízke a veríme, že v novom školskom roku ešte porastú.
Školský rok 2018/2019 ukončilo 292 detí. Školské lavice opustilo 56 deviatakov, ktorí
sa v novom školskom roku rozpŕchli na stredné školy a ôsmi z nich posilnia pracovné
rady.
Práce v škole neutíchli ani počas prázdnin. Škola má ambície stať sa v novom
školskom roku otvorenou modernou školou, ktorá vylepšuje podmienky pre rozvoj
talentovaných žiakov, rozvíja nadpriemerné schopnosti žiakov, skvalitňuje vzdelávanie
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, všetkým žiakom umožňuje
ich rozvoj a sebarealizáciu pestrou záujmovou a mimoškolskou činnosťou, a zároveň
vytvára priestor pre úspešných a spokojných žiakov, učiteľov a rodičov.

								ZŠ s MŠ
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Spadnuté stromy, požiare, zdravotné ťažkosti
i súťaže zamestnávali dobrovoľných hasičov

Zásahová jednotka DHZO bola počas leta vyslaná operačným strediskom
na poskytnutie prvej predlekárskej pomoci v troch prípadoch. Hasiči
odstraňovali popadané stromy na cestách medzi obcami Liptovská Teplička
- Vikartovce a Liptovská Teplička – Šuňava (8. 8.). Náročný bol výjazd
k stromami zavalenému vozidlu (29. 7.) medzi Liptovskou Tepličkou a
Šuňavou. Vysoko profesionálny i ľudský prístup hasičov ocenili postihnutí
nehodou aj v reportáži o nehode, ktorú odvysielali viaceré televízie. Hasiči
boli nápomocní aj pri úraze chlapca, ktorý sa po páde zo stromu napichol
na plot (14. 9.). V septembri hasili požiar udiarne (17. 9.) a mladého lesa pri
vstupe do dediny (18. 9). Teplickí
hasiči v tomto roku zasahovali aj
pri pátraní po nezvestnej osobe
vo Svite, pri rozsiahlom požiari
lesa pri Kravanoch, odstraňovali
spadnutý strom na streche chaty,
či zasahovali pri požiari komína.
Zabezpečovali aj protipožiarne
hliadky na väčších podujatiach
obce. Počas leta hasiči absolvovali ďalšie školenia a preškolenia zásahových
jednotiek.
V septembri bola ukončená sezóna súťaží hasičskej ligy, do ktorej sa v tomto
roku zapájalo hlavne družstvo žien. Prvé miesto získali na domácej súťaži
v Liptovskej Tepličke, druhá priečka
im patrila na súťažiach v Gerlachove,
Hranovnici a Vikartovciach, tretie
skončili v Kravanoch, Strážach a v
Štrbe. V lige získali 3. miesto.
Ocenenia si zo súťaží jednotlivcov
Železný hasič doniesla Daniela
Pitoňáková. Zo Spišskej Starej Vsi a
Spišského Bystrého za 1. miesto a z
Královej Lehoty za 3. miesto. Dve tretie miesta v kategórii muži nad 35
rokov získal v Spišskej Starej Vsi a v Spišskom Bystrom Marián Pitoňák.
Domáca súťaž O putovný pohár starostu obce (21. 7.) priniesla prvenstvo
domácim ženám, druhé skončili súťažiace zo Spišského Štiavnika a tretie
zo Spišských Vlách. Medzi mužmi do 35 rokov bolo prvé Spišské Bystré,
druhé skončili Spišské Vlachy a tretie Hybe.
Prvý májový víkend sa v duchu osláv 95. výročia vzniku hasičských zborov
niesol viacerými obcami z nášho okolia. V Liptovskej Tepličke (5. 5.) sa
oslavy začali svätou omšou v miestnom kostole. Zástupcovia družobných
obcí Dolní Čermná a Hrušky i zástupcovia zborov okolitých obcí so svojimi
prápormi vzdali česť patrónovi hasičov svätému Floriánovi. Popoludnie už
venovali verejnosti. Pripravená bola detská súťaž železný hasič, ukážky
práce pyrotechnikov, psovodov a Hasičského a záchranného zboru Poprad.
Program však výrazne ovplyvnil dážď. Oceňovanie zakladajúcich a
najaktívnejších členov hasičského zboru sa tak konalo v spoločenskom
dome.
Oslavoval aj zbor v Dolní Čermné. Pripomienky 140. výročia sa zúčastnili
aj zástupcovia Liptovskej Tepličky.
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ZO ŽIVOTA
FOLKLÓRNYCH
KOLEKTÍVOV

1/2019
HALUŠKY V KAzÁRI,
GULÁŠ v KUBACHOCH

Folklórna skupina Tepličan je už stálou
súčasťou kultúrnych a spoločenských
podujatí obce. Spevom si uctila pamiatku
padlých počas pripomienky SNP.
Počas leta vystúpili aj na slávnostiach
v Chlebniciach na Orave, odkiaľ
pochádza súčasný správca farnosti a
kde pôsobí rodák kňaz Stanislav Misál.
V auguste vystúpili aj v Iliašovciach na
Spiši. Detský folklórny súbor Turnička
prezentoval goralské prvky folklóru
na 72. ročníku goralských slávností
Gorolski Święto v českom Jablunkove.
Oba folklórne kolektívy vystúpili aj na
domácich folklórnych slávnostiach Pod
Kráľovou hoľou. Skupina Tepličan v
hodinovom programe V kolobehu času
spracovala a predviedla sled zvykov
počas roka na dedine. Rovnaký názov
niesla aj výstava fotografií k 45. výročiu
folklórnej skupiny (FSk) v stodole v
areáli amfiteátra. FSk pripravuje CD
piesní z Liptovskej Tepličky. Teplické
piesne prezentovali folkloristi aj
na kastingu súťaže Zem spieva 22.
septembra v Starej Ľubovni.
13. apríla sa detský folklórny súbor
Turnička, muži z folklórnej skupiny
Tepličan i sólisti zúčastnili okresnej
súťaže vo Svite. Pavol Janík v sólo speve
a muži z Tepličanu získali zlaté pásmo
s postupom na krajské kolo. Strieborná
skončila Petra Kondulová. Bronzové
pásmo si odniesol Jaroslav Smolár a
detský folklórny súbor Turnička. Z
krajského kola, ktoré sa konalo 28.
septembra v Zamutove si doniesli muži
FSk Tepličan i Pavol Janík strieborné
pásma. Pavol Janík získal aj špeciálnu
cenu za interpretáciu balady.
Folklórna skupina Tepličan si výročie
vzniku pripomenie 19. októbra v
spoločenskom dome. Vítaní sú všetci
bývalí i súčasní členovia a verejnosť.

Teplické halušky nechýbali 18. mája na
Laška festivale v Maďarsku. Pravidelne
sa tohto podujatia v družobnej obci
Kazár zúčastňujú zástupcovia obce.
Okrem našej špeciality ponúkali partneri
z Čiech svoje pirohy, plnené guľky
či koláče. Maďarské tímy pravidelne
súťažia s ponukou rôznych druhov
lokší. Spolupráca obcí pretrváva už
desať rokov od spoločnej účasti v súťaži
Európska cena obnovy dediny.

Teplický guláš ocenila porota Gulášovej
soboty v Spišskom Bystrom ako najlepší.
Putovný pohár podujatia tak po prvý
raz v histórii podujatia opustil Spišské
Bystré. Súťaž 22. júna organizoval
Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža Spišské Bystré. Liptovskú
Tepličku reprezentovalo družstvo rodiny
Muchovej, Pitoňákovej a Štrbkovej, ktoré
oslovila predsedníčka komisie kultúry
Anna Štrbková. Obec ďakuje rodinám a
jednotlivcom za reprezentáciu.

Z podujatí roka - Športovec roka 2018
Po štvrtý krát obec oceňovala športovcov z Liptovskej Tepličky. 17. februára v
spoločenskom dome rozdala ocenenia v štyroch kategóriách.

V kategórii I bol ocenený Marek Kušnirák za druhé miesto v súťaži junior do 77 kg
na Majstrovstvách Českej republiky v kulturistike.
V kategórii II si ocenenie prevzala Daniela Pitoňáková za umiestnenia na prvých
priečkach súťaží Železný hasič. Druhým oceneným bol Marek Smolár, ktorý odbehol
spolu 20 behov, 4 maratóny, 10 polmaratónov, 2 štafetové behy, 5 kratších behov na
Slovensku i v zahraničí. Ďalšími ocenenými v tejto kategórii boli Roman Fendek a
Marián Glejdura za výstup na Mont Blank a viaceré štíty na Slovensku a v Rakúsku.
Za postup do Východoslovenskej hasičskej ligy boli ocenené ženy DHZ Liptovská
Teplička.
V tretej kategórii boli ocenení bežci Malého štrbského maratónu Ján Dratva, Martin
Nahalka, Bohuš Leysek na 32 km trati, na 10 km trati Roman Graňák, Martin Jurčík,
Peter Mezovský a Mária Jurčíková.
Ocenený bol aj Dávid Bulava, brankár TJ Tatran, ktorý inkasoval najmenej gólov
medzi brankármi Podtatranskej futbalovej ligy.
V kategórii Talent si ocenenie prevzali: Viliam Pitoňák za úspechy vo futbale a behu,
Peter Fendek za úspechy vo futbale, Daniel Smolár za umiestnenie ako najlepší
strelec Podtatranskej hokejbalovej ligy v kategórií U12 za rok 2017 /2018.
Medzi kolektívmi ocenenie získalo Hokejbalové družstvo ZŠ, ktoré bolo majstrom
Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy Slovenskej hokejbalovej únie 2017/2018.
Rovnako bolo ocenené Florbalové družstvo ZŠ za 2. miesto v oblastnom kole
Florbalového turnaja žiakov 1. stupňa. V kategórii Rodák bol ocenený Ladislav Milan
za turistiku.

Šuľková nedeľa

RUSADLE A JÁNSKA
VATRA
Mládenci v regrútskom veku aj v tomto
roku vysadili rovesníčkam pod okná máje.
Stromčekmi vyzdobili aj priestranstvo
pred kostolom a spolu s hasičmi
poslavili aj máj pred zdravotné stredisko.
Uchovanie tradície podporilo Lesné
pozemkové spoločenstvo zabezpečením
májov. Spoločne s dobrovoľnými hasičmi
poslavili regrúti aj vatru pri amfiteátri na
akcii Jánske ohne.
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Tepličania premenili na zaujímavé podujatie aj tradíciu starých mám, varenie šúľancov.
Po vynesení Majmoreny 31. marca sa v spoločenskom dome zišli zástupcovia
organizácií z obce a regiónu, aby si zmerali šikovnosť vo výrobe najdlhšieho šúľanca a
v jedení šúľancov na rýchlosť. V tomto roku súperilo deväť družstiev. Domáce trojice
pochádzali zo spolku Slovenského Červeného kríža, Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých, Penziónu Dolinka, z odboru Matice slovenskej a Harmónie Liptovská
Teplička. Hostia vytvorili dve družstvá z obce Kravany a zo spolku Slovenského
Červeného kríža Spišské Bystré.
Najdlhší šúľanec 26,12 metra vyrobil Penzión Dolinka, na 2. mieste sa umiestnil
domáci spolok Slovenského Červeného kríža a tretie miesto získal spolok Slovenského
Červeného kríža Spišské Bystré II.
Najrýchlejší v jedení 750 g šúľancov bol odbor Matice slovenskej, druhá obec Kravany
I. a tretie miesto si odniesol spolok Slovenského Červeného kríža Liptovská Teplička.
Podujatie bolo príležitosťou na rozširovanie spolupráce a vzájomnú podporu obcí
mikroregiónu.
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NARODILI SA
Timea Ferencová
Katarína Pačajová
Patrik Grivalský
Henrich Wintzler
Tomáš Puška
Juraj Mezovský
Lenka Prašková
Michal Fendek
Samuel Koneval
Marek Ferenc
Šimon Čonka
Marek Tomko
Tatiana Vrabelová
Ján Puška
Matej Nahalka
Katrína Zubajová
Marko Čonka
Agnesa Pačajová
Karina Harvanová
Matias Tarnóczy
Ondrej Sýkora
Adam Olexák
Matias Pačaj
Andrea Zubajová
Marta Lacková
Mária Pušková
Veronika Pačajová
Rastislav Zubaj
Patrik Žiga
Nikolas Zubaj
Martin Nahalka
Timotej Mlynár
Adriana Pušková
Jakub Kubaloš
Štefan Pecha

Navždy nás opustil Štefan Benedikt Olejár
15. augusta nás vo veku 89 rokov navždy opustil rodák
MUDr. Štefan Benedikt Olejár. V mene obce ho na
poslednej ceste vyprevadil starosta Slavomír Kopáč.
Štefan Benedikt Olejár bol prvým lekárom
pochádzajúcim z Liptovskej Tepličky. Pôsobil v
Liečebni TBC na Prednej Hore, po doplnení špecializácie
vykonával funkciu prednostu interného oddelenia
polikliniky v Spišskej Novej Vsi. Kvôli náboženskému
presvedčeniu odišiel do Serede a v roku 1971 začal
pracovať na tamojšej poliklinike. Na spomenutých
pracoviskách z malých ambulancií vybudoval s
manželkou interné poliklinické oddelenia pre TBC a
respiračné choroby. Organizovali vyhľadávanie TBC,
vykonávali diagnostiku, liečbu i nasledovnú sociálnu starostlivosť o osoby choré na
TBC. Prednášal na schôdzach lekárskej spoločnosti i na medzinárodných kongresoch a
publikoval v odbornej tlači. Lekársku prax ukončil v roku 1990.
Lásku k svojej obci prezentoval v publikáciách – Tepličko, Tepličko, okrúhle mestečko
(2007) a Za starých čias (2011). Spracoval aj témy ako Pltníctvo v Liptovskej Tepličke,
Mlyny a mlynárstvo v Liptovskej Tepličke a ďalšie. V roku 2018 mu bola udelená Cena
obce za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v publicistickej a verejnoprospešnej činnosti v oblasti kultúry a prezentácie obce.
Napriek tomu, že mu zdravotný stav v posledných rokoch nedovoľoval navštíviť
rodnú Liptovskú Tepličku, o dianie v obci sa zaujímal, vypomáhal pri tvorbe rôznych
publikácií.

Rozlúčili sme sa s moderátorom Jánom Valentíkom
12. mája vo veku 78 rokov navždy odišiel bývalý dlhoročný člen Rozhlasového
hereckého súboru v Bratislave Ján Valentík. Známy bol
aj ako spevák ľudových piesní a moderátor. Ján Valentík
sprevádzal slovom mnohé ročníky folklórnych slávností
Pod Kráľovou hoľou v našej obci (1998, 1999, 2002,
2005 – 2010). Jeho hlas a osobnosť sa tak vryli do pamäti
občanov a návštevníkov obce. V mene občanov sa
poslednej rozlúčky v Tisovci zúčastnil starosta Slavomír
Kopáč.

OPUSTILI nÁS

Zomrela najstaršia občianka obce
Mária Gajdošová
Mária Janíková
František Suchý
Marián Bulava
Michal Smolár
Mária Kostolníková
Ing. Ján Kičák
Veronika Paračková
Anna Kičáková
František Kováč
Ján Garaj
František Dunajský
Miroslav Miždoš
Marta Bulavová
Jozefa Števulová
Anna Vernarecová
Mária Mareková
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23. septembra vo veku 100 rokov a sedem mesiacov
zomrela najstaršia občianka obce Mária Mareková.
Tak ako jej v mene občanov v úvode roka blahoželali
zástupcovia obce k narodeninám, rovnako sa s ňou
rozlúčili spolu s blízkymi 25. septembra v rodnej obci.

Spomíname s úctou a vďakou.

Príspevky do novín môžete posielať na adresu redakcie.
Obecné noviny LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - občastník zo života obce
Vydáva: Obec Liptovská Teplička
Redakčná rada: šefredaktor: Mgr. Katarína Fedorová, Obec Liptovská Teplička, Ul. Štefana Garaja 398/16. 059 40
tel./fax: +42152 78849 11/12, kultura@liptovskateplicka.sk
Reg. číslo MK SR: EV 4533/12
ISSN 1338-8266 Ičo 00326330 NEPREDAJNÉ

