Číslo 6 /2014 (november)

Cena Slovenskej republiky za
krajinu
Po siedmich rokoch opäť putuje
jedno zo slovenských ocenení do
Liptovskej Tepličky. Veľký úspech
dosiahol
projekt
propagujúci
zachované
terasovité
políčka.
Teplické medze pôjdu v roku 2015
reprezentovať SR do európskej
súťaže Cena Rady Európy za
krajinu.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov
súťaže Cena SR za krajinu sa konalo
v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici 28. októbra. Najvyššie
ocenenie z rúk štátneho tajomníka
Ministerstva životného prostredia
Jána Ilavského a generálneho riaditeľstva Slovenskej agentúry životného prostredia
Martina Vavřineka prevzali starosta Slavomír Kopáč a predsedníčka PPD Anna Glejdurová.
,,Vďaka patrí všetkým generáciám Tepličanov za úmornú starostlivosť o krajinu v ťažkých
podmienkach,“ uviedol starosta Slavomír Kopáč pri preberaní ocenenia.
Odborná komisia ocenila obnovu a zachovávanie historických krajinných štruktúr –
terasových políčok ako charakteristických čŕt krajiny v horských prírodných podmienkach
prostredníctvom efektívnych manažmentových opatrení (hospodárenia). Projekt z
Liptovskej Tepličky je následne nominovaný prostredníctvom stálej misie Slovenskej
republiky pri Rade Európy v Štrasburgu na Cenu Rady Európy za krajinu 2015.
Projekt Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr, teda terasovitých políčok,
prezentuje unikátnu krajinu, jej vzhľad, kultúru i architektúru. Oceňuje, že terasovité polia
nezanikli, hospodária na nich občania a o ostatné polia sa príkladne stará PPD. Výsledkom
je krásne okolie obce, ochrana pred povodňami i bioprodukty. Spolu s pivnicami,
stodolami, uchovanými tradíciami a bohatým kultúrnym životom sú tak na Slovenku
jedinečné a ako poukázala komisia, môžu poslúžiť ako vzor pre ostatné obce i Európu.
Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásili
tretí ročník Ceny SR za krajinu 26. marca 2014. Teplické medze boli spolu s ďalšími piatimi projektmi prezentované a obhajované pred odbornou komisiou 14. augusta v Banskej
Bystrici. Tá zhodnotila komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu,
príkladnosť, opakovateľnosť a udržateľnosť, kvalitu predložených podkladov a národnú
reprezentatívnosť.
Cena Rady Európy za krajinu sa udeľuje v zmysle článku 11 Európskeho dohovoru o krajine za starostlivosť o krajinu. Prvý raz bola udelená v roku 2009. Postupne sa do nej zapojilo 13 krajín.
Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Prvým ročníkom ceny bol
rok 2010 a laureátom sa stala Nadácia Ekopolis so svojím projektom: Projekt trvalej
starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis.
Laureátom druhého ročníka ceny (2012) sa stala Čiernohronská železnica n. o. s projektom
Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu.

NOMINÁCIA NA CENU
SR ZA KRAJINU
Na Cenu SR za krajinu boli v roku
2014 nominované nasledovné projekty:
Obec Dravce - Revitalizácia krajiny a
protipovodňové opatrenia
Obec Horný Tisovník (Osobitné
uznanie) - Obnova historickej pamäte
miesta
Obec Liptovská Teplička (Cena SR za
krajinu) - Zachovanie unikátnych
historických krajinných štruktúr

Priatelia trstenskej prírody
uznanie) - Revitalizácia
Starého Hornádu
ProPolis n. o. - Kolookruh
rekreačno-náučný okruh
TRIPTICH - Hidepark
revitalizácia priestoru pre
aktivity.

(Osobitné

meandra
Sĺňava Nitra kultúrne
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PRIVÍTALI SME
NOVÝCH OBČANOV
Od februára do septembra sa v
Liptovskej Tepličke narodilo 17 detí,
10 dievčat a 7 chlapcov. Šesť nových
občanov obce privítal osobne starosta
Slavomír Kopáč 21. septembra.

Ivana, Natália, Eliška, Miriam, Emma a Timea si prostredníctvom svojich rodičov prevzali knižné darčeky
z rúk starostu a matrikárky. Mamky
dostali kvietok. Novinkou tohto roka
je odovzdávanie finančného daru
50 € rodičom prvorodeného dieťaťa,
ktorí sa však musia slávnosti zúčastniť a mať vysporiadané záväzky voči
obci.

ZASTÁVKA
KOBYLIARKY
Zriadením autobusovej zastávky
na Ulici Kobyliarky sa starosta
Slavomír Kopáč zaoberá už dlhšiu
dobu, podobne ako aj prispôsobením
cestovného poriadku SAD našim
občanom.
Po
rokovaniach
s
dopravcom v minulom roku dostala
obec
podmienku
vybudovať
stanovište - zastávku na tejto ulici, čo
obec zrealizovala. Zastávka bola
schválená, používať sa začne spolu s
novým cestovným poriadkom v
decembri 2014 pre tzv. robotnícke
spoje. Autobusový spoj nebude
prechádzať Ul. Štefana Nahalku, ale
sa bude otáčať pred rodinným
domom p. Jurčíka. Aj keď tieto ulice
delí len pár metrov, prepojenie
nebolo odsúhlasené. Po premeraní
vzdialenosti celého úseku cesty práve
tých
pár
metrov
presiahlo
vzdialenosť, ktorá určuje cenu lístka.
Znamená to, že ak by sa autobus
vracal po Ul. Štefana Nahalku, cena
lístka by narástla a to pre všetkých
cestujúcich. Obec plánuje zriadenie
spojovacieho
chodníka
medzi
ulicami. Potrebný pozemok sa však
zatiaľ nedarí vysporiadať z dôvodu
zaneprázdnenosti majiteľa p. Dratvu.
Obec rokuje
aj o zmenách v
cestovnom poriadku, v prospech
Tepličanov. Návrhy zmien pripravila
obec v spolupráci s komisiami OZ.
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Cena obce
Počas folklórnych slávností
2. a 3. augusta si Liptovská
Teplička
pripomenula 380.
výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti starosta obce Slavomír Kopáč
a poslanci obecného zastupiteľstva odovzdali 2. augusta na
slávnostnom zasadnutí ocenenie Cena obce za celoživotný
prínos
piatim občanom
a dvom organizáciám.
Anne Glejdurovej za dlhodobo vykonávanú funkciu predsedníčky PPD v Liptovskej Tepličke. Zaslúžila sa o rozvoj
ekologického poľnohospodárstva a agroturistiky v obci. Počas jej vedenia získalo PPD
viacero ocenení, čo prispelo k šíreniu dobrého mena obce nielen doma, ale aj v zahraničí.
Zároveň takýto rozvoj družstva značnou mierou prispieva k vytváraniu pracovných miest
hlavne pre našich občanov.
Jánovi Janíkovi, ktorý bol starostom obce v rokoch 1990 – 1994 a dlhoročným členom vedenia DHZ v Liptovskej Tepličke. Výrazne prispel k rozvoju športu v obci.
Jozefovi Mezovskému, ktorý pôsobil ako starosta obce 16 rokov. Aktívnym prístupom a tvorivou prácou prispel k prílivu investícií do obce. Svojou zanietenosťou k športu
sa zaslúžil o reprezentáciu obce a sa podieľal na založení, rozvoji a udržiavaní družby
a priateľských vzťahov medzi obcami s názvom Teplička. Má podiel na šírení dobrého
mena obce Liptovská Teplička, hlavne pri získaní ocenenia „Dedina roka 2007“.
Jozefovi Vernarecovi, ktorý dlhé roky pôsobil ako pedagóg v Základnej škole
v Liptovskej Tepličke. Zastával funkciu kantora. Bol pri počiatkoch organizovaného folklóru v obci a podnietil vznik detského folklórneho krúžku Turnička.
Jozef Vernarec nás náhle navždy opustil 6. Septembra,
pár dní pred dovŕšením 85. roku života.
Gabriele Bohunčákovej, ktorá sa počas svojej aktívnej činnosti podieľala na tvorbe programov folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou. Bola dušou folkloristka, osvetová pracovníčka, spoluorganizátorka
kultúrnych podujatí v obci, zberateľka ľudovej slovesnosti. Zapísala sa do histórie obce aj svojou prácou
v dobrovoľnom divadelníctve.
Gabriela Bohunčáková si zo zdravotných dôvodov
ocenenie osobne neprevzala. Cenu obce jej osobne
odovzdal starosta Slavomír Kopáč v domácom prostredí.
Za organizácie prevzali ocenenia súčasný veliteľ DHZ
Pavel Marušin a vedúca folklórnych skupín Katarína
Fedorová.
Dobrovoľný hasičský zbor je najstaršou záujmovou a humánnou organizáciou
v obci. Od svojho vzniku neustále rozvíja svoju činnosť, ktorá našej obci prináša úžitok.
Za 90 rokov trvania hasičského zboru sa v ňom vystriedali viaceré generácie. Od jeho založenia v ňom pracujú obetaví ľudia vo svojom voľnom čase. Hasiči sú pri každej kultúrnej akcii, pri každej brigáde a samozrejme pri každom požiari, ktorý vznikne v obci a okolí. Výraznou mierou sa podieľajú na rozvíjaní družby s hasičmi z obce Dolní Čermná
v ČR. Spolupracujú so základnou školou na príprave a výchove mladých hasičov.
Folklórna skupina Tepličan sa zameriava na prezentáciu piesní a zvykov obce. Podľa doteraz zistených záznamov vznikla v roku 1974. Združuje mládež od pätnástich rokov,
horná veková hranica je neobmedzená. Tvorí ju tanečná, mužská, ženská a dievčenská
spevácka zložka. Pri príležitosti 35. výročia vzniku v roku 2009, počas 14. ročníka folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou, bolo do života uvedené prvé CD teplických piesní
Spod Kráľovej hole. Skupina sa zúčastňuje mnohých festivalov doma i v zahraničí. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom a televíziou na rôznych podujatiach. Reprezentuje
obec na rôznych súťažiach a prehliadkach folklóru.
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19. ročník folklórnych slávností
Pod Kráľovou hoľou
Vystúpenie nášho najznámejšieho folklórneho telesa, prierez folklórom Slovenska, výstava starých fotografií obce, bohatý
alegorický sprievod i pripomienka prvej
písomnej zmienky obce – to všetko sa počas slnečného víkendu 2. a 3. augusta 2014
podpísalo pod rekordnú návštevnosť slávností.
Sobotný program začal popoludní vystúpením folklórnych skupín Štvrtočan zo SpišOtvorenie
ského Štvrtku, Heľpanu z Heľpy a domáceho
Tepličanu. Po ňom nasledovali tance a spevy
partnerských zahraničných obcí Jítřenka
z Dolní Čermné z Českej republiky, Michalcowa z Lososinej Dolnej z Poľska
a Berezňany
z Veľkého
Berezného
z Ukrajiny. V podvečer vystúpili s vysoko
hodnotnými
pásmami
FS
Magura
z Kežmarku a Hriňovčan z Hriňovej.
Sprievod obcou
Vyvrcholením dňa bolo vystúpenie SĽUK-u
s programom Krížom-krážom. Návštevníci
slávností sa do skorých ranných hodín zabávali so skupinou Diabelkovci.
Druhý deň slávností otvorila sv. omša za
nositeľov tradícií a bohatý alegorický sprievod obcou. Po ňom pokračoval program pod
Turničkou vystúpením partnerských obcí,
domáceho Tepličanu i detí z DFS Turnička
a folklórnej skupiny Poráčan z Poráča. RusínVýstava párt regiónu
sku a židovskú kultúru Spiša priniesol na pódium amfiteátra FS Vagonár z Popradu.
19. ročník slávností uzavrel obľúbený spevák
Ján Ambróz s ľudovou hudbou Borievka. Novinkou slávností bol moderátor Ján Jankov
Šefránik, ktorý humorným spôsobom dopĺňal
a sprevádzal program. Počas oboch dní nechýbala tombola.
Výstava hrebenárov
Pripravené boli aj bohaté sprievodné
podujatia. Pri príležitosti výročia obce bola otvorená výstava starých fotografií v jedálni
základnej školy, výstava fotografií Vladimíra Lindera v zelenej škole a výstava organizácií
obce v zdravotnom stredisku. Partnerstvo s regiónom reprezentovala výstava párt
a svadobných pokrývok hlavy regiónu i Stodola Mikroregiónu. Tradičná výšivka hrebenárov bola predstavená v stodole v areáli slávností. 19. ročník folklórnych slávnosti sprevádzalo príjemné slnečné počasie, ktoré spolu s programom vytvorilo rekordnú návštevnosť.

Stretnutie seniorov
V piatok 24. októbra sa v sále spoločenského domu zišlo 70 seniorov. Bohatý kultúrny
program pripravila základná škola v podobe básní, vystúpili obe triedy materskej školy,
detský folklórny súbor Turnička a žiaci základnej umeleckej školy pobočky v L. Tepličke a
Šuňave. Do programu sa zapojili aj policajti zo Svitu prednáškou o bezpečnosti seniorov.
Počas stretnutia starosta Slavomír Kopáč odovzdal blahoželania občanom, ktorí sa v roku
2014 dožili 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Podobne ako v minulom roku sa podujatia
zúčastnili aj kluby dôchodcov zo Sp. Bystrého a Hranovnice. Okrem predstavenia svojej
činnosti navštívili aj Teplický dom. Obec myslí na seniorov i počas ostatných mesiacov. V
novej požiarnej zbrojnici im poskytuje priestor na stretávanie sa každú stredu od 18.00
hodiny.

Obecné noviny Liptovská Teplička
SPOMIENKA NA
RODÁKA
Pietna spomienka na nespravodlivo väzneného rodáka pátra Cyrila
Bystríka Janíka sa konala v nedeľu
27. júla. Organizátorom podujatia
bolo Svetové združenie bývalých politických väzňov. Podobne ako
v uplynulých rokoch do programu
prispeli miestny chrámový zbor spolu
s FSk Tepličan a krátko sa prítomným prihovoril starosta Slavomír
Kopáč.

CYKLOMARATÓN
HORAL

Dve z tratí vysokohorského cyklomaratónu Horal viedli 9. augusta
cez Kráľovu hoľu, Liptovskú Tepličku a Smrečiny. Jediným súťažiacim z
Liptovskej Tepličky bol Maroš Bohunčák, ktorý v kategórii Horal senzi
(muži 19-39 rokov) na 43 km dlhej
trati skončil na 52. mieste z 98. zúčastnených. Organizačne do súťaže
prispela obec a ŠK Horec.

AKTIVITY MIESTNYCH
ORGANIZÁCIÍ

Spoznávať krásy Slovenska, navštíviť zaujímavé podujatia, relaxovať či duchovne sa vyžiť ponúkali
počas leta miestne organizácie občanom Liptovskej Tepličky.
Základná organizácia Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých pripravila 12. júla pre svojich členov
i občanov zájazd do termálneho kúpaliska Vrbov. O mesiac neskôr, 16.
augusta, spolu s rodinami športovali
v areáli amfiteátra počas súťaže Barlička. Miestny výbor Slovenského
červeného kríža umožnil svojim
členom i ostatným záujemcom navštíviť výstavu Agrokomplex v Nitre
23. augusta. Národnej púte v Šaštíne
k Sedembolestnej Panne Márii sa
15. septembra zúčastnili teplickí matičiari a občania obce. Všetky tri zájazdy sa stretli s vysokým záujmom
občanov, časť nákladov na dopravu
hradili organizácie z dotácií od obce
na činnosť v roku 2014.
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Počas štyroch rokov sa o chod obce staral starosta Slavomír Kopáč spolu s deviatimi poslancami - Jánom Draveckým, Štefanom Koreňom, Jánom Bohunčákom, Pavlom Marušinom, Františkom Bulavom, Adriánou Bulavovou,
Janou Smolárovou, Annou Smolárovou a Elenou Veštúrovou. Volebné obdobie sa o pár dní skončí, prinášame Vám
zhrnutie uskutočnených i odložených aktivít.
INVESTIČNÁ OBLASŤ

1

2
3
Rok 2011
Rekonštrukcia knižnice (1) a priestorov predajne v budove
obecného úradu (OcÚ) a čiastočné interiérové úpravy
v budove OcÚ.
Obnova zaniknutého pamätníka SNP pri vstupe do obce
(2), úprava jeho okolia a zastávky SAD.
Výstavba rozvádzača elektrickej energie pri amfiteátri. (4)
Výstavba kamenného oporného múru pri kostole. (3)
Odvodnenie a úprava futbalového ihriska v Uhlárovej.
Riešenie havarijného stavu vodovodnej prípojky k ZŠ.
Rozšírenie verejného osvetlenie na Ul. Pod úbočou.
Úprava exteriéru starej požiarnej zbrojnice, zdrav. stredisko (ordinácia detského lekára) zateplenie stropov, úprava
omietky a rekonštrukcia elektrického vedenia.
Rekonštrukcia chodníka na Ul. Uhlárovej (smerom ku
kostolu). (5)
Výstavba dreveného prístrešku „dolnej“ autobusovej zastávky na Ul. Teplickej.

-

-

-

4

-

6

7

8

5
Rok 2012
Výstavba chodníka v miestnom cintoríne (schodov) smerom k starému centrálnemu krížu. (6)
Rekonštrukcia amfiteátra - vybudovaniu nového betónového pódia so šatňami a drevenou konštrukciou. (7)
Výmena podlahy , interiérové úpravy sály spoločenského
domu.
Nákup pozemkov pod cesty na uliciach Pilisko a Koliesko.
Rozšírenie verejného osvetlenia na Ul. Bory.
Úprava a regulácia potoka na Ul. Uhlárová.
Rekonštrukcia a zriadenie gynekologickej ambulancie.
Rozšírenie zberného miesta – kontajnery Kufajka.
Osadenie drevených košov v obci korešpondujúcich s architektúrou. (8)
Výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ. (9)
Výmena trávnej plochy – futbalové ihrisko Ul. Uhlárová.
(10)
Vybudovanie kanála na dažďovú vodu na Ul. Pilisko

9

10

Rok 2013
-

Výstavba chodníka v miestnom cintoríne od Domu smútku k vstupnej bráne pri amfiteátri. (11)
Vybudovanie náučného chodníka obcou – tabuľky a oddychové miesto pri prameni Škvrkovec. (12)
Osadenie kríža v lese nad Uhlárovou na pamiatku padlých v 2. svet. vojne. (13)
Úprava kanála na dažďovú vodu pri reštaurácii Turnička.
Kamerový systém v obci.
IBV Bory – inžinierske siete, voda, elektrika, dažďová kanalizácia.
Preloženie stĺpa NN siete, zrekonštruovanie kanála na dažďovú vodu a položenie asfaltového koberca na miestnej komunikácii na Ul. Š. Nahalku. (14)
Úprava rigolov na Ul. Koliesko.
Výstavba chodníka k MŠ, napojenie MŠ na kanalizáciu a položenie asfaltového koberca na príjazdovú cestu k ZŠ s MŠ. (15)

11

Strana 4

12

13

14

15

Obecné noviny Liptovská Teplička

Číslo 6/2014
-

Úprava okolia kríža na mieste pamiatky prvého kostola v obci. (1)
Úprava okolia ihriska v Uhlárovej.
Zriadenie klubu dôchodcov, vybavenie interiéru novej hasičskej zbrojnice (2),
interiérové úpravy v budove novej hasičskej zbrojnice.
Rekonštrukcia sály spoločenského domu, WC a kuchyne s doplnením zariadení.
Vysporiadanie pozemkov pod miestne komunikácie.
Dokončenie revitalizácie centra obce a Projekt Podpora cestovného ruchu. (3)
Revitalizácia časti obce pred kostolom smerom k ZŠ. (4)
Novovybudovaný vodovod na Ul. Kufajka.
Výstavba kanála na dažďovú vodu Ul. Bory.
Rekonštrukcia sociálnej miestnosti v MŠ.

1

2

3
-

5 8 -

6

7

4

Rok 2014
Regulácia miestneho potoka na Ul. Na jarku a v časti Ul. Pod úbočou.
Nákup zariadenia do sály spoločenského domu a inventáru do kuchyne (stoličky, návleky na
stoličky, taniere, hrnce, umývačka riadu).
Vybudovanie nového centrálneho kríža v miestnom cintoríne a terénne úpravy. (5)
Presvetlenie lokality Turnička a umiestnenie informačnej tabule. (6)
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ul. Kufajka. (7)
Vybudovanie miesta na kontajnery a výstavba chodníka na Ul. Teplickej. (8)
Výmena vstupných brán na novej hasičskej zbrojnici a úprava jej okolia. (9)
Vybudovanie novej zastávky SAD na Ul. Kobyliarky, ktorá bude funkčná od decembra 2014.
Výsadba verejnej zelene v obci.
Vybudovanie parku Mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu na Ul. Teplickej. (10)
Realizácia informačného smerového systému v obci. (11)
Výmena vstupných uvítacích tabúľ do obce. (12)
Pomoc pri výstavbe športoviska na aktivity street workout.
Realizuje sa výstavba nájomných bytov v nadstavbe zdravotného strediska.

9

10

11

12

Investície, ktoré boli zrealizované, presahujú volebný program. Urobilo sa teda viac, ako sa plánovalo. Z volebného programu sa nepodarilo zrealizovať z objektívnych dôvodov pokračovanie výstavby kanalizácie v obci, výstavba kolumbária v priestoroch novej
časti cintorína, rozšírenie verejného osvetlenia v areáli školy, výmena okien na spol. dome v spolupráci s Coop Jednotou, úprava
miestnej komunikácie na Ul. Pod úbočou.
MAJETKO-PRÁVNA OBLASŤ
-

Vypracovali sa geometrické plány na zameranie a vysporiadanie miestnych komunikácií v lokalitách Bory, Koliesko,
Kufajka.
- Pripravil sa nový projekt regulácie vodného toku Teplica.
- Zhotovil sa projekt kanalizácie obce II. etapa.
- Schválili sa prípravy aktualizácie územného plánu obce.
- Pripravuje sa projekt Teplického múzea – dvora – za účelom zachovania tradičnej kultúry a architektúry obce.
- Pripravuje sa projekt športového areálu v Uhlárovej.
V tejto oblasti nebola zrealizovaná príprava projektu obecného kompostoviska a nebolo ukončené prehodnotenie obchodnoprávnych vzťahov s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Poprad.
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OBLASŤ KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS
Aktivity podporujúce zachovávanie tradícií obce, reprezentácie obce navonok,
zmysluplné vypĺňanie voľného času,
- Rozvoj úrovne folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou, podpora vystúpení a
činnosti folklórnej skupiny Tepličan a DFS Turnička.
- Podpora činnosti športových klubov a účasti mužstiev TJ Tatran L. Teplička vo
futbalových súťažiach a na Turnaji Tepličiek vo futbale.
- Vytváranie podmienok pre dobrovoľných hasičov a umožňovanie účasti
v okresných súťažiach.
- Podporovanie všetkých záujmových združení, organizácií a spolkov pôsobiacich v
obci.
- Vytvorenie podmienok na stretávanie sa seniorov v Klube Tepličanov.
- Vysoká úroveň spolupráce s farským úradom, farskou a pastoračnou radou,
kresťanským spoločenstvom v obci. Podpora cirkevných podujatí a investičných
aktivít.
- Aktívna spolupráca s miestnym PPD a Lesným pozemkovým spoločenstvom
(LPS).
- Zriadenie centra voľného času a Školského klubu detí.
V tejto oblasti sa nepodarilo zrealizovať zriadenie klubu mládeže.
SOCIÁLNA OBLASŤ
- Boli vytvorené podmienky pre realizáciu opatrovateľskej služby v rámci obce,
ktorá ušetrila 50 % nákladov, zvýšila sa kvalita poskytovanej služby, vytvorili sa
nové pracovné miesta.
- Vytvorené boli podmienky pre pomoc sociálne znevýhodneným občanom prostredníctvom projektu terénnej sociálnej práce. Tá poskytovala pomoc a poradenstvo aj nad rámec svojich povinností pre dôchodcov, dlhodobo nezamestnaných
a osoby bez trvalého pobytu.
- Pokračovalo sa v programe menších obecných služieb, aktivačných prác pre
dlhodobo nezamestnaných a v rekonštrukciách základnej infraštruktúry s využitím
pracovníkov na úpravy ciest, chodníkov, miestnych vodných tokov a pod.
- Pripravili sa legislatívne opatrenia na realizáciu sociálnej pomoci v obci.
Nepodarilo sa zrealizovať zriadenie lekárne v obci. Dôjde k tomu po odchode nájomcu
priestorov v budove zdravotného strediska, ktorým je LPS.
-

SPOLOČENSKÁ OBLASŤ

- Zvýšila sa informovanosť občanov formou vydávania obecných novín a vytvorením novej webovej stránky obce s pravidelnou aktualizáciou.
- Zlepšili a skvalitnili sa služby poskytované obecným úradom, zároveň sa zlepšil
profesionálny prístup orgánov obce a zamestnancov obce k plneniu úloh pri výkone
samosprávy.
- Skvalitnila sa služba odvozu domového odpadu.
- Odstránili sa nedostatky v zimnej údržbe ciest v obci.
- Odstránili sa príčiny výpadkov pouličného osvetlenia počas veterného počasia.
Obec Liptovská Teplička bola jedným zo zakladajúcich členov Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Vysoké Tatry – Podhorie, ktoré zabezpečuje propagáciu cestovného ruchu a finančnú výpomoc kultúrnym podujatiam a športu (vydanie outdoorovej
mapy a príprava na napojenie sa na cyklodiaľnicu Eurovelo 11).
Obec sa stala členom občianskeho združenia MAS ProTatry, ktoré vytvára podmienky na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov na rozvoj obce a podnikania.
K výraznému úspechu v napĺňaní volebného plánu prispela dobrá spolupráca, zodpovednosť a stabilita obecného zastupiteľstva, kde nedošlo k odstúpeniu poslancov ako
v minulosti.
Poďakovanie starostu obce Mgr. Slavomíra Kopáča
Prostredníctvom obecných novín Liptovská Teplička chcem poďakovať za kvalitnú spoluprácu, podporu a aktivity v prospech obce poslancom Obecného zastupiteľstva Liptovskej Tepličky, neposlancom, členom komisíí Bc. Renáte Mezovskej a Jánovi Černohorskému, všetkým organizáciám, spolkom a subjektom v obci. Pri ďakovaní nezabúdam ani na mnohých bezmenných, ktorí pomohli našej
obci bez toho, aby sme sa o ich pomoci dozvedeli. Ale aj na jednotlivcov, ktorí
svojou mravenčou prácou pomáhali dotvárať obraz Liptovskej Tepličky. Bez Vašej pomoci by bolo riadenie obce veľmi náročné. Len kvalitná spolupráca vedie k
úspechom.
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KANDIDÁTI NA
STAROSTU A POSLANCOV
Kandidáti na starostu
1. Slavomír Kopáč, Mgr., 43 r., starosta
obce, Liptovská Teplička Ul. Koliesko
č. 700/17, nezávislý kandidát
3. Jozef Mezovský, 59 r., interný auditor,
Liptovská Teplička Ul. Koliesko č. 549/1,
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
Kandidáti na poslancov
1. Ján Bohunčák, 55 r., vodič, Liptovská
Teplička Ul. Pilisko č. 18/3, SMER - SD
2. Adriana Bulavová, 43 r., odborná referentka, Liptovská Teplička Ul. Záhrady
č. 487/53, SMER - SD
3. Marián Fedor, 36 r., šéfkuchár, Liptovská Teplička Ul. Záhrady č. 492/60,
SMER - SD
4. Štefan Garaj, 24 r., operátor gravírovania, Liptovská Teplička Ul. Záhrady
č. 490/58,
KDH
5. Jaroslav Géci, 35 r., SZČO, Liptovská
Teplička Ul. Ráztocka č. 15/6, KDH
6. Štefan Janík, 25 r., kuchár, Liptovská
Teplička Ul. Záhrady č. 482/49, KDH
7. Martin Jurčík, 19 r., študent, Liptovská Teplička Ul. Štefana Nahalku
č. 523/75,
nezávislý kandidát
8. Juraj Kondula, Ing., 37 r., stavebný
manažér, Liptovská Teplička Ul. Pod úbočou
č. 691/2A, nezávislý
kandidát
9. Ľuboslav Koreň, 39 r., SZČO, Liptovská Teplička Ul. Pod úbočou č. 688/5,
KDH
10. Štefan Koreň, 31 r., technik výroby,
Liptovská Teplička Ul. Ráztocká č. 499/2,
KDH
11. Jozef Kupčov, 33 r., živnostník, Liptovská Teplička Ul. Teplická č. 32/62, nezávislý kandidát
12. Martin Mesaroš, Ing., 49 r., lesný inžinier, Liptovská Teplička Ul. Pod úbočou
č. 551/32, SMER - SD
13. Renáta Mezovská, Bc., 44 r., klasifikátorka, Liptovská Teplička Ul. Drevárska
č. 297/5, SMER - SD
14. Mária Nahalková, 33 r., SZČO, Liptovská Teplička Ul. Záhrady č. 464/27,
KDH
15. Marcel Puška, 37 r., živnostník, Liptovská Teplička Ul. Kufajka č. 403/4,
SMER - SD
16. Anna Smolárová, Bc., 49 r., kontrolórka, Liptovská Teplička Ul. Štefana Nahalku
č. 600/52, SMER - SD
17. Jana Smolárová, Mgr., 35 r., zdravotná sestra, Liptovská Teplička Ul. Bory
č. 709/18, KDH
18. Elena Veštúrová, 60 r., dôchodkyňa,
Liptovská Teplička Ul. Bory č. 538/16,
KDH
Volí sa jeden starosta a max. 9 poslancov.
Voľby sa konajú 15. 11. 2014 od 7.00 do
20.00 hod. v rovnakých volebných miestnostiach a obvodoch ako pri predošlých
voľbách. Choďte voliť, rozhodujete
o svojej budúcnosti!
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OTVORENIE PRÍSTAVBY
PENZIÓNU DOLINKA
Po niekoľkomesačných prácach
sa 27. júla popoludní prestrihávala
páska pri vchode do prístavby k penziónu Dolinka. Na podujatie prijala
pozvanie aj štátna tajomníčka ministerstva pôdohospodárstva SR Magdaléna Lacko-Bartošová, ktorá neskrýval sympatie k aktivitám PPD Liptovská Teplička, jej vedeniu i obci.
Po kultúrnom programe FSK Tepličan si hostia pozreli nový objekt, ktorý bol o deň neskôr otvorený aj pre
verejnosť. Najvyužívanejšou časťou
bude podľa vedenia Dolinky bowling, ktorý je otvorený od utorka do
piatka od 17.00 do 23.00 hodiny, v
piatok a sobotu do 24.00 hod, v nedeľu je otvárací čas skrátený od 15.00
do 22.00 hod. K službám Dolinky
pribudol aj wellness v podobe parnej
i fínskej sauny a jacuzzi.

Nový školský rok 2014/2015
Po dvojmesačných prázdninách sa 2. septembra opäť otvorili brány škôl.
Počet žiakov v teplickej škole mierne poklesol, zmenou prešiel i učiteľský zbor.
V novom školskom roku nastúpilo do základnej školy v Liptovskej Tepličke 282
žiakov, čo je o 11 menej ako v predošlom školskom roku. Žiaci sa budú vzdelávať
v ôsmich triedach prvého a siedmich triedach druhého stupňa. Do prváckych lavíc si
v septembri zasadlo 28 prvákov, ktorí od obce na základe rozhodnutia komisie obecného zastupiteľstva dostali školské pomôcky v hodnote 10 €.
Prvý školský deň sa začal v miestnom kostole tradičnou svätou omšou. Pokračoval
slávnosťou v spoločenskom dome, počas ktorej boli predstavení aj noví pedagogickí
zamestnanci školy. Na vedenie centra voľného času a vyučovanie na druhom stupni
bola prijatá Mgr. Jana Matejková, vychovávateľkou v školskom klube bude Mgr. Veronika Bulavová. Asistentkou učiteľa Mgr. Jana Chovanová a na prvom stupni bude
vyučovať aj Mgr. Zuzana Dunajská. Do materskej školy bola prijatá na dobu zástupu
počas PN Jozefína Fendeková.
Novinkou aktuálneho školského roka je spustenie činnosti školského klubu, ktorý
navštevuje 17 detí. Činnosť centra voľného času začala 1. októbra, otvorených je 24
krúžkov.

Leto u hasičov
SÚŤAŽ O POHÁR STAROSTU OBCE

22. ročník netradičnej hasičskej súťaže družstiev do kopca zaplnil 20. júla areál pod amfiteátrom v Liptovskej Tepličke.
Počas slnečného popoludnia si v Liptovskej Tepličke zmeralo sily 31 hasičských družstiev v súťaži O pohár starostu obce Liptovská Teplička. Novinkou bola kategória dorastenci, dorastenky. Putovné poháre si na jeden rok
odniesli muži zo Štôle, dorastenci z Hranovnice a dorastenky zo Šváboviec.
Vynikajúco sa darilo teplickému družstvu žien, ktoré si zo súťaže odniesli
pohár za prvé miesto.
VÝSTUP NA KRÁĽOVU
HOĽU
Už tradičným záverom augusta v
Liptovskej Tepličke je výstup na
Kráľovú hoľu, ktorý organizuje športový klub Horec. Z Liptovskej Tepličky sa na najvyšší vrch Kráľovohoľských Tatier vybralo z Liptovskej
Tepličky 90 ľudí všetkých vekových
kategórií. Najmladšia turistka mala
2,5 roka, najstaršia 62. Pod Kráľovu
hoľu sa turisti doviezli a potom už
stúpali po chodníku na Kráľovu hoľu.
Na vrchole sa stretli s druhou skupinou, ktorá vychádzala z Kravian. Po
návrate do doliny čakal účastníkov
guláš a pamätný odznak.

UMIESTNENIA V SÚŤAŽIACH
Družstvu žien DHZ Liptovská Teplička sa darilo aj počas ďalších súťaží Podtatranskej hasičskej ligy. 27. júla v Hranovnici získali 2. miesto, rovnako aj 31. augusta
v Kravanoch. Pohár za 3. miesto si doniesli 7. septembra z Vikartoviec. O niečo menej sa im darilo 9. augusta v Spišskom Bystrom, kde získali 8. miesto. Družstvo mužov sa počas sezóny umiestňovalo v strede tabuľky zúčastnených. Prekvapilo však 3.
miestom 13. septembra v nočnej súťaži O pohár mesta Liptovský Mikuláš.
Po druhý krát v tomto roku navštívil DHZ partnerov z družobnej obce Dolní
Čermná. Počas podujatia Deň so susedmi (9. septembra) sa v súťaži hasičských družstiev ženy umiestnili na druhom mieste a muži v medzinárodnej kategórii na prvom
mieste pred Dziezonowom z Poľska.
PRÁCE NA ÚPRAVE ZBROJNICE
DHZ sa počas leta zameral aj na priestorové zlepšenie hasičskej zbrojnice. Brigádnicky upravili schodisko vstupu do budovy, vybudovali chodník ku zbrojnici,
prestavili priestory garáže a garážovej brány. Tá bola vymenená za elektronickú. Materiál na úpravy a prístupovú asfaltovú cestu hradila obec.
CVIČENIA PRIPRAVENOSTI
Rýchlosť nasadenia, spoluprácu hasičských jednotiek, komunikáciu pri hasení
požiaru i dodržiavanie bezpečnostných pravidiel malo preveriť námetové cvičenie
dobrovoľných hasičských zborov okrsku 4 a Šuňavy. Cvičenie sa uskutočnilo
4.októbra v našej obci. Zúčastnili sa ho hasičské jednotky obcí Šuňava, Vikartovce,
Kravany, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Vernár a Liptovská Teplička. Zadaním
bolo zlikvidovať požiar horárne, ktorý sa následkom veterného počasia rozšíril aj na
okolité porasty a dopraviť vodu pomocou cisterien a hadíc z Čierneho Váhu do
obce. Cvičenie prebiehalo v lokalite Záploty a zúčastnil sa ho aj prezident
dobrovoľných hasičov SR Ladislav Pethöo. Ten bol so stavom techniky, nasadenia
i samotného cvičenia nadmieru spokojný a označil ho za vzorové pre iné regióny.
Okrskovému cvičeniu priravenosti predchádzalo domáce cvičenie 20. septembra
v lokalite lyžiarskeho strediska Ski park. Obec cvičenia pripravil starosta Slavomír
Kopáč v spolupráci s veliteľom DHZ Petrom Gécim.
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LETO FSK TEPLIČAN

Nový park a informačné tabule
Zaujímavosti obcí Mikroregiónu Pramene Hornádu
a Čierneho Váhu i panorámu Vysokých Tatier z Turničky
nájdete na nových informačných tabuliach v obci.
V Liptovskej Tepličke pribudli dve novinky. Svoj priestor
dostal Mikroregión Pramene Hornádu a Čierneho Váhu –
nevyužitý a zanedbaný pozemok pri hlavnej ceste dnes slúži na
oddych
a vzdelávanie.
Z finančných
prostriedkov
Environmentálneho fondu Programu obnovy dediny a obce bolo
okrem úpravy zelene, výsadby živého plota a desiatich stromov
osadených 13 informačných tabúľ a posedenie. Počet stromov
zodpovedá počtu obcí mikroregiónu. Pri budovaní parku
Mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu vypomáhali
okrem aktivačných pracovníkov aj dobrovoľníci a starostovia
obcí. V parku má tak každá obec svoj strom i svoju informačnú
tabuľu s popisom zaujímavostí. Všetky zaujímavé miesta spolu
s mapou môžu návštevníci nájsť na veľkej informačnej tabuli.
Ďalšiu
informačnú
tabuľu
pre
občanov
a návštevníkov nainštalovala obec na Turničke nad amfiteátrom.
Dozviete sa z nej pôvod názvu tohto miesta i pomenovania

Bohaté kultúrne leto má za sebou
i folklórna skupina Tepličan. Okrem
účinkovania počas podujatí v obci
vystúpili folkloristi 19. júla počas
Dní obce v Tepličke nad Váhom pri
Žiline a 16. augusta v Dobrej Nive
pri Zvolene. Teplické piesne a tance
zneli aj 7. septembra počas 22. ročníka rusínskych slávností Šachtáre volajú v Poráči. Letnú sezónu zavŕšili 5.
októbra v Múzeu liptovskej dediny
v Pribyline poďakovaním za úrodu
a programom Rok na dedine. DFS
Turnička sa predstavil počas folklórnych slávností v Liptovskej Tepličke
s novým programom Kapusty
a zvyšok leta mal súborové prázdniny.

TURNAJ TEPLIČIEK

Sobota 5. júla opäť patrila futbalu.
Už po osemnásty krát sa konal Futbalový turnaj Tepličiek Slovenska. Tentoraz v obci Tepličky pri Hlohovci.
Na Turnaji štyroch Tepličiek Slovenska sa súťažilo tradične v dvoch kategóriách: A-mužstvá a Internacionáli. Výsledky obidvoch kategórií sú
rovnaké: prvé miesta si odniesli mužstvá z Tepličky okresu Spišská Nová
Ves, druhí sa umiestnili naši futbalisti, tretiu priečku obsadili internacionáli a A mužstvo z Tepličky nad Váhom a štvrtí futbalisti z obce Tepličky z okresu Hlohovec.

VÝROČIE SNP
Z dôvodu konania celoslovenských a oblastných osláv sme si SNP
v Liptovskej Tepličke pripomenuli až
5. septembra. Na dôstojnosti podujatia to však neubralo. Pietna spomienka sa začala sv. omšou za obete vojen
v kostole sv. Jána Krstiteľa. Kladenia
venca k pamätníku padlých sa okrem
občanov, žiakov ZŠ , zástupcov obce
a miestnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
(SZPB) zúčastnili zástupcovia z obce
Pohorelá a oblastnej organizácie protifašistických bojovníkov z Popradu.
Hostia a členovia SZPB navštívili
hroby obetí 2. sv. vojny v cintoríne,
hroby neznámych vojakov na Rovienkach a Staníkove. Spoločne
umiestnili vence na sídlo partizánskej
brigády Jánošík na horáreň Staníkovo
a na pamätník pri vstupe do obce.
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štítov Vysokých Tatier.

Krajší vstup do obce

Návštevníkom obce i samotným obyvateľom prekážal na
vzhľade Liptovskej Tepličky neporiadok okolo kontajnerov pod
Kufajkou a rozbitá cesta. Šoféri sa navyše sťažovali na pohyb
chodcov nerešpektujúcich dopravné predpisy na hlavnej ulici. Oba
problémy by mali byť minulosťou. Obec vybudovala kontajnerovisko, panelovú cestu a chodník. Otvorenia cesty na Kufajku sa zúčastnili aj zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády pre rómske
komunity, ktorý pomohol s financovaním výstavby. Postupne sa
buduje aj chodník pri hlavnej ceste od Kufajky po križovatku pod reštauráciou Turnička.
Ten prispeje k bezpečnosti chodcov i šoférov. Uskutočnené stavby vylepšili vstup do obce.
Novinkou sú aj nové uvítacie tabule pred obcou zo smeru od Vikartoviec a Šuňavy. Dosluhujúce poškodené plastové pútače vystriedali drevené s motívom architektúry obce a terasovitých polí. Pribudlo aj oplotenie Amerického kríža.

Sviatosť birmovania
Takmer 150 mladých prekročilo prah
dospelosti kresťanstva. Z rúk spišského biskupa
prijali 19. októbra sviatosť birmovania. Na
slávnosti nechýbali ani tradičné kroje.
Po štyroch rokoch sa opäť v Liptovskej Tepličke
udeľovala sviatosť birmovania. V Kostole sv. Jána
Krstiteľa v Liptovskej Tepličke ju z rúk spišského
biskupa Mons. Štefana Sečku prijalo 144 mladých.
Väčšina birmovancov prijala sviatosť v teplickom
kroji, čo spolu so spevom veriacich a slnečným
Lektorivytvorilo neopakovateľnú atmosféru. Tú ocenil aj samotný biskup. Udeľovaniu
počasím
sviatosti predchádzala niekoľkomesačná príprava mládeže s lektormi a záverečná skúška z
katechizmu.
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Malý štrbský maratón
Malý štrbský maratón (13.7.) má za sebou svoj 37.
ročník. Liptovská Teplička bola v tomto ročníku
nielen spoluorganizátorom, na trate vybehli aj
teplickí bežci.
Z Tepličanov si maratón po prvý raz vyskúšal Ján
Dratva. V kategórii mužov do 39 rokov obsadil 113.
priečku s časom 2:56:48. Medzi žiakmi bežalo sedem
dievčat a šesť chlapcov z L. Tepličky. Viacerí s
výborným umiestnením. V kategórii žiakov 14 – 15
rokov vybojoval 1. miesto v behu na 2,5 km náš Pavol
Ďurica z ŠK Horec.V kat. žiakov 12 – 13 rokov obsadil
4. miesto Milan Šramel a 5. miesto Peter Mezovský. Medzi žiačkami kat. 12 – 13 rokov
vybojovala 3. miesto Lenka Fendeková a 5. miesto Monika Fendeková z ŠK Horec. V
žiackej kategórii 8 – 11 rokov obsadil 4. priečku František Ovsiak z ŠK Horec. Prvé
miesto si v behu na 500 metrov dievčenskej kategórie 8 – 11 rokov vybojovala Natália
Smolárová z ŠK Horec. Piata sa umiestnila Diana Ďžubinská. Zabodovala aj Adela
Ovsiaková, v behu na 150 m kategórie dievčat vo veku 5 – 7 rokov obsadila tretiu priečku.

Ekologické dni na farme
26.
a
27.
september
sa
niesol
v znamení ekologického poľnohospodárstva, jeho
súčasnosti i budúcnosti. V programe bol seminár,
ochutnávka bio výrobkov, ukážky spracovania
vlny, ľanu, hod vidlami i súťaž vo vyberaní a
nosení zemiakov.
Na piatkovom seminári v penzióne Dolinka
diskutovalo takmer šesťdesiat hostí o budúcnosti
ekologického poľnohospodárstva v nadchádzajúcich
rokoch 2015 až 2020. Seminára sa zúčastnili hostia a
zástupcovia zo združenia ekologických poľnohospodárov, zástupcovia inšpekčných
organizácií, ktoré pôsobia v rámci ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a
ekologickí poľnohospodári.
V sobotu program pokračoval v areáli pod amfiteátrom tradičnou ochutnávkou jedál bio syra, zemiakov, bryndze i guláša. Nechýbala ukážka starej techniky, nová sa
predvádzala priamo na poliach za cintorínom. Ukážky spracovania ľanu a vlny
návštevníkom predviedli ženy z FSk Tepličan. Už tradične sa hádzalo aj vidlami. Najdlší
hod predviedol Štefan Ferenc 22,80 m, druhý Michal Fendek 20,75 m a tretí Daniel
Kostolník 17,80 m. Zo žien sa najlepšie darilo Janke Babuliakovej s hodom 10,70m.
Druhou priečkou sa môže pochváliť Jozefína Pušková s 7,20 m a treťou priečkou
najstaršia súťažiaca Júliana Bohunčáková s hodom 6,80 m. Novinkou bolo vyberanie
zemiakov z pivnice a nosenie vriec do kopca jednotlivcov i skupín. Najrýchlejšie
disciplínu zvládol starosta Slavomír Kopáč, najrýchlejším družstvom bola trojica
športovcov pod vedením Laca Drugoša.

Špekfest
Siedmy ročník festivalu katolíckej mládeže
Špekfest s mottom „Blahoslavení chudobní
v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ opäť
priniesol kvalitný program a sprievodné
podujatia.
Po opakujúcom sa nepriaznivom počasí
počas Špekfestu sa ho spoločenstvo Pripravme
cestu Pánovi (PceP) rozhodlo usporiadať v stane
vo farskej záhrade. Festival začal v sobotu 30. 8.
sv. omšou o 17.00 hod. v kostole, po nej nasledovali chvály a opekačka vo farskej
záhrade. Druhý deň pokračoval sv. omšou v stane, ktorú celebroval kňaz Marek Uličný.
Popoludnie pokračovalo vystúpením miestneho spevokolu, mladých z PceP, spoločenstva
z Vlkoviec a Maranatha, skupín Christalinus a Lamačské chvály. Program bol doplnený
aktivitami pre deti.

Obecné noviny Liptovská Teplička
VÝZNAMNÉ JUBILEÁ
Júl 2014
50 rokov
Peter Kopáč
Anna Štrbková
70 rokov
Alžbeta Závadská
Michal Hudák
88 rokov
Anna Gagoríková
91 rokov
Štefan Fendek
60. výročie sobáša
Štefan Sucharek a Helena rod. Dratvová
Peter Olejár a Mária rod. Krajčová
August 2014
50 rokov
Mária Barillová
Helena Miždová
60 rokov
Jozef Oračko
Anna Pačajová
65 rokov
Ján Praško
Mária Sakmaryová
70 rokov
Peter Hudák
75 rokov
Mária Mezovská
Anna Vernarecová
80 rokov
Mária Janíková
Mária Muchová
Mária Dratvová
81 rokov
Anna Mezovská
84 rokov
Anna Krojerová
25. výročie sobáša
Roman Fendek a Oľga rod. Mlynárová
Ivan Puška a Oľga rod. Pačajová
September 2014
50 rokov
Alojz Malik
Helena Olexáková
Marta Slivošová, Mgr.
Monika Fendeková
60 rokov
Stanislav Dunajský Anna Kičáková
65 rokov
Alexander Nagy
70 rokov
Michal Fendek
75 rokov
Ľudmila Gajdošová Anna Paračková
80 rokov
Helena Suchareková
85 rokov
Mária Gajdošová Mária Černohorská
86 rokov
Anna Mezovská
87 rokov
Michal Vernarec
89 rokov
Mária Černohorská
25. výročie sobáša
Ján Sucharek a Anna rod. Miždová
Srdečne blahoželáme!
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VÝZNAMNÉ JUBILEÁ
Október 2014
50 rokov
Marián Mezovský
Peter Házy
Ján Suchárek
Anna Smolárová
Soňa Pačajová
60 rokov
Vlastimil Knapp Veronika Gajdošová
Mária Vernarecová
65 rokov
Jozef Grutka
70 rokov
Anna Muchová
75 rokov
Anna Nahalková
80 rokov
Jozefína Vernarecová
83 rokov
Ján Kondula
93 rokov
Štefan Sakmary
25. výročie sobáša
Marián Mucha a Iveta r. Smolárová

November 2014
50 rokov
František Ďurica Božena Pačajová
Viera Nahalková
Viera Dudošová
60 rokov
Ján Puška
65 rokov
František Nahalka Štefan Bohunčák
Anna Chovanová Mária Nahalková
Gabriela Bohunčáková
75 rokov
Miroslav Fendek
Mária Házyová
Mária Glejdurová
Mária Kostolníková
80 rokov
Anna Kičáková
Margita Čonková
81 rokov
Ľudmila Mezovská
86 rokov
Anna Jurčíková
88 rokov
Mária Koreňová
89 rokov
Michal Smolár
90 rokov
Mária Hazyová
Františka Vernarecová
91 rokov
Mária Kováčová
25. výročie sobáša
Eduard Puška a Alena r. Pušková
Marián Bulava a Marta r. Štuberová
Tibor Bruk a Bernardína r. Vernarecová

Navždy nás opustil vdp. Marcel
Martinko
V nedeľu 10. augusta 2014, v 87. roku života a 44. roku
kňažstva, nás navždy opustil bývalý správca farnosti
a čestný občan vdp. Marcel MARTINKO. Poslednej
rozlúčky 14. augusta sa zúčastnili desiatky Tepličanov.
Marcel Martinko sa narodil 24. apríla 1928 v Spišskom
Štiavniku, kde navštevoval aj základnú školu. V štúdiu pokračoval na osemročnom gymnáziu v Kaštieli, ktoré pripravovalo
mladých ľudí na kňazské povolanie. Bol nadaný na jazyky
a usilovný, skromný a úslužný študent. V roku 1950 musel štúdium z ideologických dôvodov prerušiť a až po uvoľnení situácie v bývalom Československu sa mu naplnila celoživotná túžba dokončiť štúdium kňazstva v Bratislave na bohosloveckej
fakulte. Po slávnostných primíciách v roku 1971 odišiel za kaplána do Oravskej Lesnej,
v rokoch 1972 - 1989 pôsobil ako správca farnosti Hruštín a od roku 1989 do r. 2001 v
Liptovskej Tepličke. V obci okrem povinnosti kňaza dôsledne vyučoval náboženstvo,
pripravoval na sviatosti, nacvičoval a tvoril scenáre slávnostných sv. omší a sviatostí, nacvičoval a podporoval dievčenský chrámový zbor i miništrantov, vychovával mladých
i miestnych Rómov. Zároveň s veľkou úctou pristupoval a vyzýval k uchovávaniu tradícii
a krojov v obci. Jeho myšlienku výstavby nového kostola sa však nepodarilo uskutočniť.
V Liptovskej Tepličke pôsobil do odchodu do dôchodku 30. júna 2001. Odišiel do rodného Spišského Štiavnika, kde sa aj napriek úctyhodnému veku pustil do práce vo formovaní kaštieľskych Rómov, naďalej sa venoval práci v záhrade. Zároveň túžil aj po nových
veciach. I na sklonku života pracoval s počítačom a internetom, cez ktorý sa vzdelával,
sledoval cirkevný i svetský život a pátral po rodokmeňoch Štiavničanov. Pri príležitosti
80. narodenín sa stal 19. apríla 2008 čestným občanom obce Liptovská Teplička
a v Spišskom Štiavniku mu bola udelená Cena obce. Naposledy navštívil našu obec počas
pohrebu Mons. Štefana Náhalku v júni tohto roka.
Marcel Martinko bol príkladom skromnosti, dôstojnosti a pracovitosti. Navždy nás
opustil 10. augusta 2014 po zdravotných komplikáciách po úraze. Občania Liptovskej
Tepličky, Spišského Štiavnika a oravských obcí, v ktorých pôsobil, sa s ním rozlúčili počas pohrebu vo štvrtok 14. augusta 2014 o 10.00 hod. v Spišskom Štiavniku, kde bol aj
pochovaný.
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