Číslo 1 a 2/2015 (apríl)

Obecné zastupiteľstvo, komisie, rozpočet
Od volieb do samosprávy obcí ubehli štyri mesiace. Starosta, poslanci a komisie majú za sebou štyri zastupiteľstvá, rozbehla sa i činnosť komisií.
16. novembra 2014 si obyvatelia Liptovskej Tepličky zvolili do vedenia obce opäť Slavomíra Kopáča. Najúspešnejšími
kandidátmi na poslancov sa stali Štefan Koreň, Juraj Kondula,
Anna Smolárová, Ján Bohunčák, Jana Smolárová, Renáta Mezovská, Adriana Bulavová, Martin Jurčík a Štefan Garaj. Anna
Smolárová na pozíciu poslanca nenastúpila, v zastupiteľstve ju
nahradil Jozef Kupčov. Zástupkyňou starostu sa stala Jana Smolárová. Koncom marca z poslanectva odstúpil Štefan Koreň. Dôvodom bol nedostatok času na dostatočné venovanie sa poslaneckej činnosti. Nahradiť by ho mal Jaroslav Géci.
Poslanci pracujú v troch komisiách. Komisia verejného poriadku, sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu bola doplnená aj
o neposlancov Jána Janíka, Pavla Marušina a Marcela Pušku. Na
prvom zasadaní poslanci odsúhlasili plat starostu obce 2285 eur
(hrubá mzda). Na druhom, mimoriadnom stretnutí odsúhlasili
podanie žiadosti na financovanie odkúpenia nájomných bytov
nad zdravotným strediskom od staviteľa AF Development. Obec
sa bude uchádzať o prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 254 140 eur a formou dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 136 840 eur. Nad
zdravotným strediskom vznikne osem dvoj a trojizbových bytov. Rozdelené boli aj dotácie z rozpočtu obce vo výške 15 000 eur. Organizácii Priatelia folklóru 5 100 €, DHZ 1 300 €, MO Matice Slovenskej 500 €, ŠK Horec 800 €, TJ Tatran 6 300 €, MS SČK 300
€, ZO SZZP 300 € a Obec v Pohybe SW 400 €. (Pokračovanie na str. 2.)
POSLANEC

Renáta Mezovská

KOMISIA
Komisia verejného poriadku,
sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu - predseda
Komisia verejného poriadku,
sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu

OBVOD
Kufajka

KONTAKT

Uhlárová

0911381234
renatamez@centrum.sk
0908318956
adriana.bulavova@minv.sk

Adriana Bulavová

Komisia verejného poriadku,
sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu
Komisia verejného záujmu

Kobyliarky

Ján Bohunčák

Komisia verejného poriadku,
sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu

0917314660

Juraj Kondula

Komisia regionálneho rozvoja, služieb
a životného prostredia - predseda

Ráztocká
Pilisko
Teplická po č.32
Bory
Na jarku
Potočná
Pod úbočou

Martin Jurčík

Komisia regionálneho rozvoja, služieb
a životného prostredia, Komisia verejného záujmu

Ul. Štefana Nahalku

0915582903
martinoki123@gmail.com

Štefan Garaj

Komisia regionálneho rozvoja, služieb
a životného prostredia
Komisia regionálneho rozvoja, služieb
a životného prostredia

Drevárska
Koliesko
Ul. Štefana Garaja
Úzka
Teplická od č.33
Záhrady

0915467490
garajstevo@gmail.com
0908056701
jozef.kupcov@centrum.sk

Jozef Kupčov

Jana Smolárová

Komisia verejného záujmu - predseda

0908679259
jurajkondula@gmail.com

0908225526
smolarova.j@nemocnicapp.sk
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REFERENDUM

Prezident Slovenskej republiky na základe petície občanov vyhlásil na 7.
februára referendum. Pre nízku účasť
bolo neplatné. V našej obci pristúpilo
k urnám v prvom okrsku 243 z 870 voličov a v druhom okrsku 412 z 856.
Spolu odovzdali 648 platných lístkov.
Účasť 34,4% dosiahla tretiu priečku v
okrese.

NOVÍ ZAMESTNANCI OBCE
Od prvého apríla má Obec dvoch nových zamestnancov vybratých vo výberovom konaní. Na pozíciu odborný
referent s náplňou práce personalistika,
dane a pokladňa bola vybratá Monika
Melicherová (Poprad).
Novým pracovným miestom na 50%
úväzok je aj správca športového areálu, tým sa stal Marián Glejdura. Doterajšia správa areálu sa ukázala ako nepostačujúca.
Dochádzalo
k poškodzovaniu majetku. Správca
bude vykonávať starostlivosť o ihriská
a budovu, prípravu športovísk na zápasy, podujatia a sprístupňovať športovisko záujemcom podľa prevádzkového
poriadku.

INFO
V období rokov 1900-1930 emigrovali
a pracovali mnohí Tepličania v Amerike.
Ak to bol niekto z vašej rodiny, máte o
tom informácie, písomnosti, dajte nám
vedieť. Ján Chovan v spolupráci s OcÚ
spracováva tieto údaje. Poslúžia ako informácie do monografie a na pripravovanú pamätnú tabuľu k americkému krížu.
Termín otvorenia lekárne sa o niekoľko
týždňov posúva z dôvodu riešenia technických a administratívnych záležitostí.
Otvorenie sa predpokladá v prvom polroku.
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- občasník zo života obce
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(Pokračovanie zo str.1) Na februárovom zasadaní bola za zastupujúceho sobášiaceho
vymenovaná
Jana Smolárová. Vyhlásené bolo výberové konanie na pozíciu hlavného
1
kontrolóra obce, ktorému uplynulo funkčné obdobie. Voľby prebehnú 24. 4. 2015.
Poslanci odsúhlasili VZN o prideľovaní nájomných bytov, nájdete ho na internetovej
stránke obce. Známy je i kalendárny plán zasadnutí: 24. 4., 19. 6., 18. 9. a 11. 12.
2015.
ROZPOČET OBCE
Obecný rozpočet tvorí 13 programov a 47 podprogramov. V programe Plánovanie, manažment a kontrola je naplánované čerpanie 2 000 € na reprezentačné výdavky, 3 785 € na poplatky za členstvo v združeniach. Na nový Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce (2015-2025), ktorý je povinnou prílohou žiadostí o dotácie,
bolo vyčlenených 5 500 €. Geometrické plány súvisiace s vysporiadaním pozemkov
na ul. Koliesko, pri ČOV, pri dolnej predajni COOP Jednoty a vypracovanie projektu
z fondov EÚ odčerpajú 4 500 €, finančný audit a doplnenie označenia ulíc a budov
1000 €.V programe Propagácia a marketing sa počíta s výdavkami na reklamné
predmety, web stránku a kalendáre 5 500 €, na vedenie kroniky 1000 €. Program Interné služby obce určuje nasledovné čerpanie: odmeny poslancov a reprezentačné
výdavky OZ 4 500 €, voľby (uskutočnené) 2000 €, verejné obstarávanie na plánované
aktivity obce 16 060 €, odkúpenie pozemkov (pod kompostovisko, chodník Kobyliarky - Š. Nahalku, cesta ul. Koliesko, pri predajni COOP Jednoty a od LPS) 26 600 €,
údržba budov a energie 43 900 €, školenia zamestnancov 2 000 €, autodoprava 15 200
€, splátka za motorové vozidlo 7 000 €. Plánovanými kapitálovými aktivitami v časti
rozvoj obce je odkúpenie rodného domu Mons. Štefana Náhalku za 12 000 € a rekonštrukcia strechy tohto domu 10 000 €. V budove sa plánuje vytvoriť pamätná izba a
denný stacionár. Na ďalšie úpravy bude obec žiadať prostriedky z fondov a grantov.
Zastupiteľstvo schválilo 2000 € na ozvučovací systém v Dome nádeje, ktorý bol poruchový. Úpravy sietí elektriny boli už prevedené, kúpa nových varhanov sa realizuje.
Na ďalšie úpravy areálu amfiteátra, vstupnej brány a priestorov pod javiskom poputuje 5000 €. V časti Služby občanom ZPOZ (vítania detí, sobáše, jubileá, príspevok pre
prvákov, príspevok pri narodení prvého dieťaťa) pôjde 1 200 €, služba matriky 3 000
€, evidencia obyvateľstva 800 €, údržba rozhlasu 500 €, obecné noviny 1500 €.
V podprograme Cintorínske a pohrebné služby bola odsúhlasená suma 10 500 € na
opravu cintorínskeho múra, vstupných brán a na prístrešky na kontajnery. V časti
Bezpečnosť, právo a poriadok bolo 1000 € určených na kamerový systém, 200 € na
sklad CO. Podprogram Ochrana pred požiarmi zahŕňa výdavky 11 300 € na technické
a materiálové vybavenie DHZ, pohonné hmoty, servis, údržbu a poistenie vozidiel,
školenia a odmeny členov DHZ. Odpadové hospodárstvo plánuje s výdavkami
35 000 € na zvoz a odvoz odpadu a 18 000 € na uloženie a zneškodnenie odpadu.
V kapitálových výdavkoch programu Pozemné komunikácie obec plánuje zrealizovať kompletnú rekonštrukciu cesty na ulici Záhrady za 72 000 €. Na ulici Uhlárová a Š. Garaja by mali pribudnúť zvodidlá okolo potoka za 5000 €, chodník - spojnica
medzi Ul. Štefana Nahalku a Kobyliarky by mal z rozpočtu ubrať 10 000 €, makadamová úprava cesty Bory Nová individuálna bytová výstavba 5000 €, chodník na ul.
Teplickej 15 000 €. Zimná a letná údržba si vyžiada 10 000 €, správa a údržba verejných priestranstiev 5 000 €.
V programe Vzdelávanie je novinkou oproti predošlým rokom investícia 30 000
€ na výstavbu detského ihriska pri materskej škole. ZŠ s MŠ počíta s výdavkami celkovo 584 618 €. Program Kultúra - folklórne slávnosti 25 000 €; na kultúrne aktivity,
jubilejné slávnosti, vianočné osvetlenie pôjde 3 000 €, prípravu monografie obce
15 000 €, činnosť obecnej televízie 5 200 €, na ostatné podujatia a chod kultúry je naplánovaných 57 200 €. Ďalších 2000 € obec zainvestuje do baletizolu - gumenej podlahy na amfiteáter. V časti Šport poslanci odsúhlasili náklady na Turnaj Tepličiek v
našej obci na 5000 €, Malý štrbský maratón odčerpá z rozpočtu 800 €. Najväčšou investíciou tejto časti bude 46 500 € do športového areálu v Uhlárovej. V športovisku
pribudne parkovisko, striedačky a technická miestnosť. Plánované aktivity budú vykonávané na základe projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou spomínanej sumy
a v súčasnosti je už spracovaná.
Obec plánuje aj pokračovanie v regulácii potoka na ulici Uhlárová a Na jarku za
4000 €. Projektová dokumentácia kompostoviska bude stáť 9000 €. Celý rozpočet je
zverejnený na internetovej stránke obce. Obec plánuje príjmy vo výške 1 435 000 € a
výdavky vo výške 1 430 000 €. Hoci poslanci rozpočet schválili, v priebehu roka ho
môžu aktualizovať a meniť. Návrhy na zakúpenie autobusu, inžinierskych sietí Pod
úbočou a Bóry, odkúpenie kováčskej dielne, úpravu starej hasičskej zbrojnice, investície do rozvoja cestovného ruchu a ďalšie návrhy poslancov najskôr prerokujú
v komisiách..
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Čo sa urobilo a čo sa plánuje
Počas zimných mesiacov počasie neumožňovalo vykonávať stavebné práce v obci.
Činnosť samosprávy preto spočívala hlavne v príprave dokumentov.
Spracovaná bola projektová dokumentácia športového areálu v Uhlárovej, ktorý sa
bude v niekoľkých etapách dopĺňať a rozširovať. Prebieha verejné obstarávanie na realizáciu úpravy potoka ako súčasť príprav na podanie žiadosti o dotáciu. Pripravuje sa
projekt
. zberného dvora a žiadosť o dotáciu na základe výzvy na doplnenie verejného
osvetlenia na ulici Teplická, pri Dome nádeje a na školskom dvore. Obec zakúpila 4
dýchacie prístroje pre DHZ. Ďalšou aktivitou je vysporiadanie pozemkov na reguláciu
potokov, pod verejné komunikácie, verejné priestranstvá najmä s LPS. Dokončuje sa aj
proces odkúpenia pozemkov v časti Kufajka. Tie boli zaplatené ešte v roku 2013, problém však spôsobil posun hraníc pozemkov po posledných meraniach.
Zasadali aj komisie obecného zastupiteľstva. Komisia verejného poriadku, sociálnych
vecí, kultúry, mládeže a športu sa zaoberala parkovaním na ulici Záhrady. Ku konečnému návrhu nedošlo, odporúčali pre nedostatočnú šírku komunikácie upraviť parkovanie vozidiel iba na jednu stranu, pre obchádzanie sa väčších vozidiel aspoň v jednom
mieste komunikáciu rozšíriť alebo zvážiť zriadenie jednosmernej premávky. Komisia
sa zaoberala možnosťou zriadenia rómskych občianskych hliadok v obci s využitím finančných prostriedkov cez splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Pre zabezpečenie súťažného procesu TJ Tatran sa komisia rozhodla po skončení jarnej časti preskúmať reálne výdaje a posúdiť, či dotácia od obce je pre vykrytie účasti 3 futbalových
mužstiev dostatočná a riešiť správu areálu.
Komisia regionálneho rozvoja, služieb a životného prostredia svoju činnosť zamerala
na kontrolu investičných zámerov: 1. Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v
obci Liptovská Teplička – 2 stavba, 2. Dobudovanie vodovodu v obci Liptovská Teplička ul. Bóry, Pod úbočou. 3. Rekonštrukcia budovy Pajty, resp. vybudovanie rozhľadne, 4. Športový areál Uhlárová, 5. Výstavba multifunkčnej haly – telocvične, 6.
Nájomné byty L. Teplička (8 bytových jednotiek - sociálne byty nad zdravotným strediskom), 7. Skanzen v obci – štúdia. Rozsah kontroly spočíval v kontrole projektovej
dokumentácie, kontrole aktuálnosti a kompletnosti vyjadrení dotknutých orgánov.
U prvých šiestich aktivít bolo cieľom skompletizovať dokumentáciu tak, aby v prípade
podávania žiadostí o dotácie nedochádzalo k znižovaniu možnosti získať ich a zabrániť
vyraďovaniu žiadostí z dôvodu ich nekompletnosti. Všetky nedostatky komisia písomne doručila obci na odstránenie. Nakoľko sa jednalo o činnosť vyžadujúcu odbornosť,
vykonával ju Ing. Juraj Kondula, (predseda komisie) autorizovaný stavebný inžinier.
Ten spolu so starostom Slavomírom Kopáčom a realizátorom stavby vykonal aj obhliadku staveniska nájomných bytov. Kontrolované bolo: 1. dodržiavanie tech. postupov pri betonáži v zimnom období – bez závad, 2. ošetrovanie drevených konštrukcií
proti plesniam – bez závad, 3. kompletnosť hydroizolácie voči vlhkosti drevených konštrukcií krovu – bez závad, 4. dodržiavanie tech. postupov murovaných konštrukcií –
drobné závady pri pokládke, 5. náhodné meranie kolmosti a zvislosti murovaných konštrukcií – bez závad.
Na úseku životného prostredia komisia žiada odstrániť znečisťovanie prostredia pri
prevádzke píla LPS a skládku stavebnej sute pri penzióne Dolinka. Aj táto komisia preverí dostatočnosť výšky dotácie na činnosť TJ Tatran, zaoberá sa aj zmenou postupu
prideľovania finančných prostriedkov, kde chce dať priestor organizáciám na prezentáciu svojej žiadosti.

Veľká noc
Liptovská Teplička patrí k obciam, kde sa veľkonočné sviatky slávia tradičným spôsobom, v súlade s náboženstvom a tradíciami. Nechýbala tak ani v tomto
roku krížová cesta, ktorú z dôvodu nepriaznivého počasia organizátori - Spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi - uviedli v kostole. Regrúti a podregrúti sa
v krojoch zapojili do sv. omše počas Bielej soboty a Veľkonočnej nedele. Nechýbala ani tradičná oblievačka a popoludňajší šmigorst. Neodmysliteľnou súčasťou
sviatkov je i účasť dobrovoľných hasičov pri božom hrobe a počas omší.
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SPOLOK SLOVENSKÉHO
ČERVENÉHO KRÍŽA
Hodnotením činnosti uplynulého roku
i plánovaním súčasného sa zaoberali
členovia Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v nedeľu 8. marca
v spoločenskom dome. Tento deň bol
zároveň Dňom žien, preto usporiadatelia pripravili pre ženy kultúrny program i darček v podobe ruže. V programe vystúpili žiaci základnej školy s
básňami a tancami, ktoré pripravili pani učiteľky Jana Bohunčáková a Monika Nahalková. Počas schôdze výbor
MS Červeného kríža poďakoval darcom krvi a zablahoželal k významným
jubileám. Na záver si mohli prítomní
zaspomínať prostredníctvom premietaných starých fotografií z činnosti
spolku.
Najbližšie sa odber krvi mobilnou jednotkou uskutoční v našej obci 26. apríla. 9. novembra v čakárni zdravotného
strediska darovalo krv 26 z 29 darcov.

NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI
Detskí čitatelia obecnej knižnice sa
môžu tešiť z dvadsiatich nových knižných titulov od najobľúbenejších a
najčítanejších autorov. Knihy boli zakúpené pri príležitosti mesiaca knihy.
V tomto roku sa bude knižničný fond
dopĺňať ešte raz. Opäť o najviac dopytované tituly.

NOVÁ RADA ŠKOLY
19. marca po prvý raz zasadala nová
Rada školy. Z jedenástich členov rady
si zvolili za predsedu Katarínu Fedorovú. Radu školy ako poradný a iniciatívny orgán školy tvoria učiteľky Mária Kupčová a Valéria Ďurašová. Samosprávu zastupuje starosta Slavomír
Kopáč, zamestnanec obce Katarína
Fedorová, poslanci Jozef Kupčov a Jana Smolárová. Rodičov detí materskej
školy Katarína Sedláková a Jana Nagyová, rodičov žiakov základnej školy
Monika Bulavová Černohorská a Zuzana Vernarecová, nepedagogických
zamestnancov Katarína Kupčová.

VOĽBY V PPD
Po marcových voľbách sa opäť predsedníčkou Poľnohospodárskeho podielnického družstva Liptovská Teplička stala Anna Glejdurová.
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VYSOKÉ NAPATIE SMER
ŠUŇAVA
Východoslovenská distribučná a.s. začala územné konanie a podala návrh na
vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení líniovej stavby Prepoj
V478 Liptovská Teplička a V 525 Šuňava v katastrálnom území Liptovská
Teplička a Nižná Šuňava.

OCENENÍ ČLENOVIA MO SZPB
Počas oblastnej konferencie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na sklonku februára boli v Poprade ocenení zaslúžilí odbojári. Z rúk tajomníka Ústrednej rady Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov Viliama Longauera si ocenenie Medailu
M. R. Štefánika 3. stupňa prevzali Štefan Koreň a Ján Černohorský. Na konferencii bola organizácia protifašistických bojovníkov z Liptovskej Tepličky zaradená medzi najpracovitejšie, k
čomu prispela podpora činnosti organizácie zo strany obce.
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Šuľková nedeľa
Tretia predveľkonočná nedeľa sa v Liptovskej Tepličke spája s tradíciou vynášania Majmoreny z dediny. V posledných rokoch k nej pribudla i Regionálna súťaž
vo výrobe najdlhšieho šúľanca a v jedení šúľancov na rýchlosť. Obe podujatia prilákali množstvo divákov z obce i okolia.
Spev tradičných piesní o Majmorene sa niesol ulicami Liptovskej Tepličky v nedeľu
15. marca popoludní. Deti z detského folklórneho súboru Turnička a folklórnej skupiny
Tepličan vyháňali zimu a biedu z dediny vynesením a podpálením slamenej bábky Majmoreny, ktorú nakoniec hodili do potoka, aby odniesla všetko zlé z obce. Ukážku zachovaného zvyku si prišlo do ulíc Liptovskej Tepličky pozrieť množstvo divákov, podobne
ako Regionálnu súťaž vo výrobe najdlhšieho šúľanca a v jedení šúľancov na rýchlosť.
Tá sa konala v spoločenskom dome o 15.30. Päť družstiev z Vikartoviec (FSK Vikartovčan), Kravian a Spišského Bystrého (MO SČK) a štyri družstvá organizácií z Liptovskej
Tepličky (DHZ, MO Matice slovenskej, ŠK Horec, Penzión Dolinka) si zmerali sily v
rýchlosti výroby najdlhšieho šúľanca za pol hodiny z rovnakého množstva surovín. Už
po tretí krát sa víťazom stal ŠK Horec z L. Tepličky, ktorý prekonal vlastný a teda aj historický rekord, keď vyšúľali šúľanec dlhý 53,2 m. Druhá priečka patrí Penziónu Dolinka
PPD Liptovská Teplička (49,8 m) a tretia družstvu Vikartovce II. FSK Vikartovčan
(36,88 m). Najrýchlejšími jedákmi šúľancov sa stali zástupcovia Vikartoviec prvého
družstva, druhý skončil ŠK Horec L. Teplička a tretí opäť Vikartovce tretie družstvo.
V rýchlosti jedenia šúľancov súťažili aj jednotlivci. V kategórii muži prvé miesto získal
Juraj Smolár, druhé Marián Glejdura a tretie Róbert Buľavčák, všetci z Liptovskej Tepličky. V kategórii ženy súťažili len zástupkyne Vikartoviec. V detskej kategórii chlapci
si prvé miesto vybojoval Jozef Jurčík, druhé Marek Smolár a tretie Martin Štefan Fendek. Z dievčat si medaily odniesli prvá Monika Fendeková, druhá Zdenka Fendeková a
tretia Eva Marušinová.

VOĽNE POBEHUJÚCE PSY
Za nedodržiavanie VZN pokutuje obec
majiteľov voľne sa pohybujúcich
psov. Niektorých majiteľov aj opakovane. Fotografické dokumentovanie
voľného pohybu zvierat robia zamestnanci obce. Môžete im byť nápomocní
aj vy tým, že psa odfotíte a fotografiu
doručíte OcÚ. Obec aj v tomto roku
plánuje odchyty psov, nemôžu byť
prevádzané permanentne. Odchyt jedného psa stojí obec 65 €. Obec zároveň
plánuje zriadiť obecný zberný koterec
na túlavé psy.
Počas prvého tohtoročného odchytu
bolo z obce odvezených 17 psov.

TJ TATRAN LIPTOVSKÁ
TEPLIČKA
Do jarnej časti súťaže vstupujú futbalisti TJ Tatran Liptovská Teplička pod
novým vedením. Na pozícii predsedu
vystriedal Františka Bulavu Ján Janík.
Trénerské stoličky patria Jánovi Janíkovi (A), Františkovi Frisovi (žiaci)
a Tomášovi Brukovi (dorast).

SMOLÁR JEDEN Z FUTBALOVEJ
JEDENÁSTKY
Podtatranský futbalový zväz aj v roku
2014 vyhlásil 11-tku najlepších hráčov.
Opäť v nej svietilo aj meno hráča Pavla
Smolára z TJ Tatran Liptovská Teplička.
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Verejné osvetlenie
Nepostačujúcim osvetlením ulíc sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo niekoľkokrát. V minulom roku odsúhlasili zámer modernizácie a rekonštrukcie verejného
osvetlenia. Vo februári sa poslanci zaoberali verejným osvetlením opäť.
Na zasadnutí 27. februára poslancom predstavili ponuky tri firmy. Išlo o informatívnu prezentáciu troch rôznych foriem realizácie zámeru. Firmy predstavili rôzne druhy
svietidiel, možnosti financovania, kvalitu osvetlenia a prevádzky. Obecné zastupiteľstvo
aj naďalej súhlasí s formou správy verejného osvetlenia inou spoločnosťou na dobu maximálne 15 rokov. Odplata za správu bude maximálne na úrovni nákladov obce na správu a údržbu verejného osvetlenia za rok 2013. Správca do jedného roka zmodernizuje
verejné osvetlenie do stavu vyhovujúceho normám tak, aby došlo k zníženiu energetickej náročnosti verejného osvetlenia, pričom sústava verejného osvetlenia bude majetkom
obce. Zaviaže sa aj zabezpečovať prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vrátane platieb za energie, umožní využívať sústavu verejného osvetlenia obcou Liptovská Teplička
vo vopred dohodnutom rozsahu (napr. vianočná výzdoba). Správca odovzdá obci na
konci zmluvného vzťahu sústavu VO v dobrom technickom stave so zárukou. K výberu
firmy dôjde prostredníctvom verejného obstarávania. Technické podmienky prevádzky
sú zadané podľa výsledkov auditu verejného osvetlenia. Vymenené by mali byť existujúce lampy za LED svietidlá, ktoré osvietia väčšiu časť vozovky ako je to v súčasnosti a
nebudú svietiť do dvorov občanov. Kvalitnejšie bude osvetlená Teplická ulica od vstupu
do obce. Niektorí poslanci navrhovali doplnenie verejného osvetlenia v niektorých úsekoch obce ako napr. pri Dome nádeje. Tento návrh bude zapracovaný do žiadosti
o dotáciu na verejné osvetlenie zo štátnych prostriedkov.
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Fašiangy

OZNAM SPP

Obdobie od Troch kráľov do polnoci Popolcovej stredy sa odnepamäti nazýva
mäsopustom alebo fašiangami. Je to obdobie plné zábav, plesov a hodovania. Nie je
tomu ináč ani v Liptovskej Tepličke.
Fašiangovú sezónu otvoril 31. januára Farský ples, ktorý sa už stal tradíciou plesovej
sezóny. Príbeh o Jurajovi Jánošíkovi, zhrnutie roka i škola tanca boli súčasťou kultúrneho
programu plesu, o ktorí sa postarali členovia spoločenstva Pripravme cestu Pánovi a dievčatá z detského zboru. Organizátorov - lektorov pri miestnom kostole poriadne potrápili
následky snehovej kalamity. Tá okrem bohatej nádielky snehu spôsobila takmer 24 hodinový výpadok elektrického prúdu. Organizátori problém vyriešili náhradným zdrojom,
elektrocentrálou.
O týždeň neskôr sa opäť plesalo v sále spoločenského domu, tento krát na plese Dobrovoľného hasičského zboru. Ples s dlhoročnou tradíciou okrem dobrej hudby a jedla vypĺňal program a súťaže zabezpečené členmi DHZ. Na oboch plesoch nechýbala bohatá
tombola. Pochovávanie basy miestnymi folkloristami v tomto roku prekazila vysoká chorobnosť členov súboru.
O tom, že zabávať sa vedia aj najmladší Tepličania, presvedčili deti počas karnevalu prvého stupňa základnej školy 13. februára a materskej školy 16. februára. Oba karnevaly
sprevádzala plejáda masiek, súťaže, tanec a zábava.

Liptovská Teplička na Svetovej
zimnej univerziáde
Po tretí krát sa dejiskom Svetovej zimnej univerziády stalo Štrbské Pleso.
Okrem skokov na lyžiach,
severskej kombinácie a behu
na lyžiach mohli športovci,
novinári i návštevníci spoznať región prostredníctvom
Dní obcí a miest v areáli
univerziády. Nechýbala ani
prezentácia našej obce.
27. Svetová zimná univerziáda sa po rokoch 1987 a 2000 opäť vrátila na Štrbské Pleso. Preteky 470 vysokoškolákov z 32 krajín v skokoch na lyžiach, v severskej kombinácii,
v behu na lyžiach a v biatlone prebiehali na Štrbskom Plese a v Osrblí pri Brezne. Ďalšou
hostiteľskou krajinou v roku 2015 bola aj španielska Granada. Organizátori okrem športových súťaží pripravili pre pretekárov, novinárov a návštevníkov doplnkový program v
Regionálnom centre. V ňom sa počas Dní miest a obcí postupne prezentovalo mesto Poprad, Svit, Kežmarok, Spišská Belá a obce Štrba, Veľká Lomnica i Liptovská Teplička.
Celodennú prezentáciu jedál, remesiel, krojov, tancov, piesní a samozrejme turistických
zaujímavostí predvádzala folklórna skupina Tepličan. Nechýbal ani teplický maskot – baranček Maťo.
Ten si spolu s dievčatami z Tepličanu zasúťažil v historickom športe tatranskom karlingu
proti zástupcom televízie JOJ. Deň obce Liptovská Teplička na univerziádnom Štrbskom
Plese zakončilo večerné vystúpenie na javisku pod mostíkmi pred slávnostným vyhlasovaním víťazov. 29. januára si univerziádu prišli pozrieť aj žiaci druhého stupňa základnej
školy z Liptovskej Tepličky.
Obec bola prezentovaná aj na ITF Slovakiatour v Bratislave prostredníctvom OOCR
Vysoké Tatry - Podhorie.

Spoločnosť SPP mení odorant zemného plynu (zmes pridávaná do zemného
plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu). Nový odorant má
intenzívnejší a výraznejší zápach podobný doterajšiemu len s miernym odtieňom zápachu sírovodíka. Najmä v
prvých mesiacoch budú dávky pridávaného odorantu vyššie než štandardne, preto sa môžu vyskytovať prípady
intenzívnejšieho zápachu. Odorant nie
je toxický, ale akékoľvek podozrenie
na problém so zápachom plynu alebo
vplyv na zdravie človeka či zvierat nahláste na poruchovú linku SPP.

ZÁPIS DO ŠKOLY
Štvrtý február bol pre najstarších škôlkarov významným dňom. Prvý raz sa
posadili do školských lavíc pred skutočné školácke pani učiteľky, ale len
na zápise do prvého ročníka. Učiteľky
skúšali budúcich prvákov z vedomostí
farieb, počtov, pozornosti, pamäte i šikovnosti písania. 5. februára sa konal
aj zápis do 0. ročníka. Do prvého ročníka by malo v septembri nastúpiť
z MŠ 16 detí, z 0. ročníka 18 a do nultého 16 žiakov. Budúcim prvákom prispela obec na zakúpenie balíčka školských potrieb sumou 10 € na žiaka.

OCENENÍ VOJNOVÍ VETERÁNI
Pri príležitosti 70. výročia oslobodenia
podtatranského regiónu boli ocenení
žijúci vojenskí veteráni 2. sv. vojny a
držitelia osvedčenia 255. Pamätnú
medailu od Ministerstva obrany SR
získalo aj 14 Tepličanov.
V priestoroch konferenčnej sály Hotela
Tatra v Poprade si z rúk zástupcov
Ministerstva obrany SR, Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a armády prevzala pamätnú medailu pri príležitosti
70. výročia oslobodenia päťdesiatka
občanov okresov Poprad a Kežmarok.
Ocenených bolo aj 14 Tepličanov.
Osobne sa udeľovania zúčastnili traja
ocenení, medzi nimi aj najstarší účastník bojov Štefan Fendek. Za ostatných
ocenenie prevzali príbuzní.
70. výročie oslobodenia obce si v Liptovskej Tepličke pripomenuli v nedeľu
25. januára. Svätou omšou za padlých
a pietnou spomienkou s kladením venca si predstavitelia a obyvatelia obce
uctili padlých i tých, ktorí zmierňovali
následky vojny. Podujatia sa zúčastnili
aj vojaci z Ružomberka, ktorí držali
čestnú stráž pri pamätníku.
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SV. OMŠE NA INTERNETE

Obecná televízia ponúka imobilným
občanom, občanom pracujúcim v zahraničí i ostatným archív sv. omší na
internete. Aktuálnu nedeľnú sv. omšu si
môžete popoludní v ten istý deň pozrieť
na webovej stránke obce a facebooku

STRIEBORNÁ JANSKÉHO
PLAKETA
Symbolicky v predvianočnom čase zorganizoval Územný spolok Slovenského
Červeného kríža Poprad odovzdávanie
ocenení viacnásobným darcom krvi. Počas slávnosti v popradskej Aréne 3. decembra si prevzal striebornú Janského
plaketu aj náš občan Jaroslav Malik. Zablahoželal mu aj starosta Slavomír Kopáč.

DEŇ UČITEĽOV

Pri príležitosti Medzinárodného dňa
učiteľov sa v spoločenskom dome konalo prijatie pedagogických pracovníkov
školy starostom obce Slavomírom Kopáčom. Okrem neho sa prítomným prihovorila riaditeľka školy Valéria Černohorská a predsedníčka Rodičovskej rady
Monika Bulavová Černohorská. Kultúrny program pripravil DFS Turnička. Učitelia, neskôr aj ostatní zamestnanci školy
a dôchodcovia boli obdarení kvetmi
a darčekom.

95 rokov života
V Liptovskej Tepličke sa vyššieho veku dožívajú ženy. Svedčí o tom aj fakt, že k dvom žijúcim
ženám, ktoré prekročili 95 rokov v minulom roku, pribudla 12. januára aj pani Anna Muchová.
Dožiť sa vysokého veku v dobrom zdraví a byť
sebestačný je túžbou snáď každého človeka. K takýmto ľuďom patrí aj Tepličanka Anna Muchová,
ktorá v januári oslávila 95. narodeniny. Teší sa dobrému zdraviu a aj do pamätnej knihy sa podpísala
bez okuliarov. Jediné, čo ju hnevá, je slabý sluch.
Hoci nemala ľahký život a od 3 rokov bola sirotou,
úsmev na tvári jej nechýba. Vychovala dcéru a teší
sa z dvoch vnukov a troch pravnučiek.

Vianoce 2014
Vianoce v Liptovskej Tepličke boli plné tradičných kultúrnych a športových
podujatí. Pastierske vítanie Krista, betlehemci, živý betlehem, Jasličková pobožnosť, dobrá novina, Trojkráľový koncert i súťaž v stolnom tenise vytvárali príjemnú vianočnú atmosféru v obci.
Ani v tomto roku sa príroda nepostarala o bielu kulisu Vianoc. Atmosféru týmto
sviatkom dodali aspoň tradičné podujatia. Po štedrej večeri sa do ulíc a obydlí s radostnou zvesťou vybrali tri skupiny betlehemcov. Pred polnocou kroky mnohých Tepličanov viedli do miestneho kostola na polnočnú omšu. Na jej atmosféru plnú typických,
od srdca spievaných vianočných piesní budú ešte dlho spomínať. Zúčastnili sa jej aj
členovia miestnej folklórnej skupiny v krojoch, chlapci s betlehemom i dievčatá v tradičnom sviatočnom kroji s partami a tmavými šatami namiesto šurcov. Po omši sa dedinou niesol zvuk trúb a pukania bičmi z Pastierskeho vítania Krista v strede obce i
vinš starostu v miestnom rozhlase. Prvý sviatok vianočný sa už natrvalo zapísal ako
deň Jasličkovej pobožnosti deviatakov (1.). Tá do posledného miesta naplnila sálu spoločenského domu. Počas pobožnosti odovzdávali deti darček dobrých skutkov pre Ježiška. Podujatie deviatakom pomohla pripraviť Marcela Mlynárová a spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi. Štefanské popoludnie patrilo živému betlehemu (2.) pred zdravotným strediskom. Účinkujúce súbory Tepličan, Turnička, detský chrámový zbor a
spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi v ňom výjavmi a piesňami pripomenuli príbeh
Vianoc. Tretieho januára koledníci s hviezdou a dobrou novinou navštívili tých, ktorí
chceli prispieť na pomoc deťom a mladým v Afrike. Finančné prostriedky prispejú aj
na získanie vzdelania a zamestnania tejto krajiny. Vianočné podujatia ukončil 4. januára Trojkráľový koncert v kostole sv. Jána Krstiteľa. Okrem miestnych zborov sa v
ňom predstavili žiaci ZUŠ, inštrumentalisti, sólisti speváci a hosť chrámový zbor z Vikartoviec. Starosta S. Kopáč poďakoval organizáciám za činnosť v roku 2014.
Počas Vianoc usporiadal športový klub Horec stolnotenisový turnaj (3.).v šatniach v
Uhlárovej. Z 22 hráčov sa najlepším hráčom stal Štefan Šebest, druhá priečka patrila
Stanislavovi Ovsiakovi a tretie miesto získal Kristián Petrov.

1.
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MIKULÁŠ
Mikuláša v sprievode dvoch anjelov ste
mohli stretnúť v Liptovskej Tepličke už
dopoludnia 5. decembra 2014. Na svojich potulkách obcou navštívil obe oddelenia materskej školy, žiakov nultého až
piateho ročníka základnej školy a večer i
miestny kostol. Po sv. omši sa vybral ulicami k deťom z rodín, ktoré si návštevu
objednali vopred na obecnom úrade.

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Tím profesorky Zuzany Beňuškovej z
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
vytvoril publikáciu Liptovská Teplička
od druhej polovice 20. storočia. Zakúpiť
si ju môžete v obecnom úrade. Druhou
knižnou novinkou o kňazoch pôsobiacich
v Liptovskej Tepličke je Jedna farnosť
od Stanislava Misála. Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín kňaza, rodáka z
Liptovskej Tepličky Štefana Milana vyšla kniha Život kňaza Štefana Milana autorky Moniky Ovsiakovej. Obe knihy o
kňazoch sú v predaji v miestnom kostole.

SÚŤAŽ V OBROVSKOM
SLALOME
K tradičnému ukončeniu jarných prázdnin v Liptovskej Tepličke patria preteky
v obrovskom slalome žiakov, ktoré už
niekoľko rokov v areáli Ski parku organizuje športový klub Horec. 28. 2. si
zmeralo sily 22 pretekárov. Súťažili v
dvoch kolách. Najlepší čas zo starších
žiakov dosiahol Tomáš Sýkora, za ním
skončil Marek Králik a tretia priečka sa
ušla Samuelovi Sýkorovi. Medzi staršími
žiačkami bola najrýchlejšou Mária Sýkorová, zvíťazila tesne nad Jankou Koreňovou, tretia skončila Anežka Ovsiaková. Z mladších chlapcov sa najrýchlejšie
darilo zdolať kopec Františkovi Ovsiakovi, striebro patrí Markovi Šefcovi a
bronz Dáriusovi Rusnákovi. Mladšie
žiačky si rozdelili umiestnenia - prvá Ela
Zamečníková, druhá Simona Bednarčíková a tretia Adela Ovsiaková.

PREVIERKA PRIPRAVENOSTI DHZ
KR hasičského zboru Prešov vykonalo 9.
apríla kontrolu pripravenosti DHZ.
V čase 4.35 min. od spustenia sirény sa
dostavilo do zbrojnice 13 zásahu schopných členov DHZ, všetci prešli aj previerkou na užitie alkoholu. S výsledkom
boli všetci vysoko spokojní. 16. 4. navštívili obec aj prezident, viceprezident,
kancelár DPO SR, krajský riaditeľ DPO
a ďalší. Činnosť DHZ a stav zbrojnice
DHZ ich nadmieru pozitívne prekvapil.

Obec v pohybe SW
Nadšenci športu street workout založili športový klub Obec v pohybe SW Liptovská Teplička. Plánujú sa venovať okrem workoutu aj ostatným činnostiam v
prospech zdravia a kondície. Úspešne reprezentujú obec aj na súťažiach.
Po medailových úspechoch Štefana
Kondulu a Klaudie Glejdurovej v minulom
roku úspešne pokračujú športovci aj
v roku 2015. Zúčastnili sa podujatia Košice, rozhýbte sa v Kulturparku v Košiciach
(2.). Okrem exhibície – predvádzania svojich zručností si zasúťažili Robo Buľavčák
vo visení na hrazde, Marek Jurčík v drepovaní na jednej nohe. V ženskej kategórii
drepovania na jednej nohe súťažila aj
Klaudia Glejdurová, ktorá s počtom 55
drepov získala druhé miesto.
Posledným doterajším úspechom je víťazstvo Štefana Kondulu nad tridsiatkou súperov StreetWorkout maratónu v Rožňave
(1.). 3000 opakovaní (1000 kľukov na zemi, 1000 zhybov na hrazde a 1000 kľukov
na bradlách) zvládol s hodinovým náskokom za 6 hodín. Víťazstvo v jednej z podkategórií výdrž v planku si odniesol aj
Marek Jurčík.
Organizácia plánuje 11. júla usporiadať
v Liptovskej Tepličke Tatranský pohár v
street workoute.

1.

Štefan Kondula v strede

2. Jurčík, Glejdurová, Kondula, Buľavčák

Zo ZŠ s MŠ Štefana Náhalku
Lyžiarsky výcvik
Siedmaci absolvovali od 26. januára päťdňový lyžiarsky výcvik v lyžiarskom
areáli SKI PARK. Kurz ukončili pretekom, najlepšou lyžiarkou sa stala Bibiána Hudáková, druhá skončila Anežka Ovsiaková a tretia Miriam Mlynárová. Z chlapcov prvenstvo patrí Tomášovi Sýkorovi, striebro Marekovi Bulavovi a bronz Martinovi Švagerkovi.
Elektronická žiacka knižka
Základná škola v Liptovskej Tepličke opäť potvrdila, že patrí k moderným školám.
Začiatkom roka spustila systém elektronickej žiackej knižky. Zabudnutým žiackym
knižkám a utajeným známkam či odkazom tak odzvonilo.
Internetová ŽK je nástroj, ktorým rodič získa pohodlný a pravidelný prehľad o prospechu a správaní svojho dieťaťa. Známky budú zatiaľ pripisované duálne, t.j. aj do
papierovej aj do elektronickej ŽK.
Okresné kolo Geografickej olympiády
5. februára sa v Poprade konalo okresné kolo Geografickej olympiády. V kategórii
G žiakov 5. ročníka Jakub Gnojčák z 5. A triedy obsadil krásne 1. miesto a získal diplom úspešného riešiteľa. Z tejto kategórie sa už na vyššie kolá nepostupuje.
V kategórii E (8. a 9. ročník) Pavol Mezovský (9. A) obsadil 3. miesto. Získal diplom
úspešného riešiteľa a bude školu a okres reprezentovať na krajskom kole v Prešove.
Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády
12. marca 2015 sa v kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade uskutočnilo dekanátne
kolo Biblickej olympiády, na ktorom súťažilo aj trojčlenné družstvo z našej školy. Súťaž pozostáva z piatich úloh - test, práca so Svätým písmom, práca s obrazovým materiálom, citáty zo Svätého písma. Miriam Mlynárová (7. B), Tamara Gumuláková (7.
B) a Peter Mezovský (7. B) sa stali úspešnými riešiteľmi dekanátneho kola Biblickej
olympiády a obsadili pekné piate miesto.
Žiaci základnej školy sa zapojili do viacerých výtvarných súťaží a stali sa úspešnými riešiteľmi olympiád v okresných kolách. Viac o týchto aktivitách a živote školy
si môžete pozrieť na webovej stránke školy www.zsliptovteplicka.edu.sk.
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Číslo 1 a 2/2015

Obecné noviny Liptovská Teplička
VÝZNAMNÉ JUBILEÁ
DECEMBER 2014
50 rokov
Milan Vernarec
Viliam Čonka
Marta Janíková
60 rokov
Štefan Milan
Štefan Štrbka
Mária Milanová
Veronika Koreňová
65 rokov
František Dudoš
Štefan Koreň
Mária Grutková
70 rokov
Mikuláš Janík
82 rokov
Mária Dunajská
Františka Vernarecová
86 rokov
Juliana Smolárová
JANUÁR 2015
50 rokov
Viera Števulová
60 rokov
Justína Štrbková
Veronika Červenková
65 rokov
Anna Kopáčová
Ján Malík
Zdena Pačajová
Mária Suchareková
70 rokov
Mária Vernarecová
Ján Števula
75 rokov
Anna Fendeková
81 rokov
Anna Števulová
82 rokov
Mária Olejarová
85 rokov
Mária Gigacová
86 rokov
Mária Mezovská
88 rokov
Anna Lásková
92 rokov
Michal Glejdura
95 rokov
Anna Muchová

FEBRUÁR 2015
50 rokov
Viera Brtáňová
60 rokov
Vlasta Vosecká
Ján Ovsiak
65 rokov
Žofia Koreňová
Helena Gumuláková
75 rokov
Gabriela Vernarecová
81 rokov
Mária Maliková
83 rokov
Marta Knappová
86 rokov
Mária Paračková
Juliana Bohunčáková
Mária Glejdurová
92 rokov
Anna Maliková
96 rokov
Mária Mareková
25. výročie sobáša
Rudolf Hlaváč a Danka Pušková
MAREC 2015
50 rokov
Miroslav Čonka
Štefan Sýkora
Milan Ferenc
Zdenko Petrov
Terézia Pušková
60 rokov
Bernardína Géciová
Vladimír Géci
Jozef Mezovský
65 rokov
Mária Paračková
81 rokov
Mária Koreňová
82 rokov
Františka Kičáková
83 rokov
Gabriela Kopáčová
85 rokov
Anna Matejková
96 rokov
Mária Sakmaryová

APRÍL 2015
50 rokov
Oľga Veselovská
Mgr. Valéria Černohorská
Gabriela Červenková
60 rokov
Zdena Ferencová
Justína Bulavová
Ján Koreň
Anna Sakmaryová
Valéria Misálová
70 rokov
Veronika Fendeková
75 rokov
Róbert Mezovský
80 rokov
Ján Ďurica
81 rokov
Štefan Mucha
83 rokov
Mária Milanová
87 rokov
Barbora Sopková
Mária Kupčová
50. výročie sobáša
Jozef Kondula a
Františka rod. Nahalková
60. výročie sobáša
Ján Revaj a Gizela
rod. Pitoňaková
Ján Kondula a Ľudmila
rod. Glejdurová

Srdečne
blahoželáme

Páter Štefan Janík sa narodil 15. októbra 1925 v
Liptovskej Tepličke. Po ukončení ľudovej školy
vstúpil k misionárom verbistom do Spišského
Štiavnika. Filozofiu študoval vo Vidinej. Prvé sľuby
zložil v roku 1946. Dva semestre teológie absolvoval v Nitre. 4. mája 1950 počas Barbarskej noci bol
internovaný. Po 5 mesiacoch v Podolínci bol prevezený do Pezinka s asi 20 bohoslovcami. 15. novembra 1950 ho prepustili domov, nastúpil na vojenskú
službu. Potom pracoval v lesoch, pri stavbách ciest,
letísk, bytov, ako skladník a technik na polesí Žiar.
V máji 1970 zložil tajne večné sľuby. V kňazskom
seminári v Bratislave dokončil teologické štúdiá a
tam bol aj vysvätený 21. júna 1970. Bol kaplánom v
Starej Ľubovni, v Liptovskej Lužnej. Zastal sa rehoľných sestier v Levoči, preto mu zobrali štátny
súhlas na vykonávanie kňazského povolania. Pracoval ako pomocný pracovník na MNV v Lipt. Tepličke a neskôr ako zamestnanec Ústavu sociálnej
starostlivosti Brtníky. V rokoch 1974 -75 pracoval v
obchode v rodnej obci. V rokoch 1975 - 77 pracoval
ako údržbár v Charite v Tatrách. V roku 1979 mohol opäť vykonávať kňazskú činnosť a bol kaplánom v Spišskej Belej. V rokoch 1979 až 1986 bol
správcom farnosti Mníšek nad Popradom. Potom až
do roku 1998 pôsobil vo farnosti Chmeľnica. V rokoch 1998 - 2004 bol misijným sekretárom v Misijnom dome v Nitre. V rokoch 2005 - 2006 pôsobil
ako duchovný u sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v
Smoleniciach. Od roku 2004 bol na odpočinku v
Nitre. Zomrel 19. 1. 2015. Pochovaný bol 22. 1.
2015 na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre.
ZdrojTKKBS

Gabriela Bohunčáková nás navždy opustila 5. apríla 2015 vo veku 65 rokov. 28
rokov pracovala na úseku kultúry obce. Zapájala so do všetkých oblastí spoločenského života, bola predsedníčkou Miestnej organizácie Matice slovenskej,
vedúcou folklórnej skupiny Tepličan, detského folklórneho súboru Turnička,
miestneho divadelného súboru. Stála pri zrode folklórnych slávností a 10 rokov
ich organizačne viedla. Navždy sme sa s ňou rozlúčili 9. 4. 2015. Česť jej
pamiatke.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ladislav Ďuraš Mária Koreňová
Mária Mezovská Juliana Nahalková
2015
Ján Smolár
Ján Puška
Mária Bulavová
Mária Fendeková
Božena Kondulová Dana Pušková
Bernardína Bohunčáková
Mária Olejarová
Gabriela Bohunčáková
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NARODILI SA
10 - 12/2014
Ján Dratva
Rastislav Pačaj
Sebastián Puška
Sára Pačajová
Damián Zubák
Pavol Buľavčák
Ester Ferencová

Mária Husárová
René Kupčov
František Ferenc
Anežka Géciová
2015
Andrej Kret
Marianna Regešová

Monika Nahalková
Ján Malik
Matúš Čonka
Bartolomej Ferenc
Veronika Bohunčáková
Štefan Šebest
Matias Puška

