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Kronikárka: Viktória Misálová
Narodená: 30.07.1975 v Poprade
Povolanie: Prevádzkovo - technický pracovník,
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Nemocnica Poprad a.s.
Funkciu kronikárky začala vykonávať: 1. júla 2012
Funkciu kronikárky ukončila:
Prepis kroniky: Martin Misál

Tento zväzok Kroniky obce Liptovská Teplička rok 2019 obsahuje 350 strán.
Slovom tristopäťdesiat.
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Udalosti
Nový predseda DHZ
Dobrovoľní hasiči sa zišli na výročnej schôdzi 5. januára, kde bilancovali
i plánovali svoju činnosť. Zvolili si nového predsedu Jaroslava Dudu. Na pozícii
vystriedal Danielu Pitoňákovú, ktorá už na funkciu nekandidovala.

Zástupcovia obce na zahraničnej návšteve
Počas posledného januárového víkendu sa zástupcovia samosprávy i poslanci
obce zúčastnili na medzinárodnom stretnutí partnerských obcí Maďarska, Čiech,
Ukrajiny a Slovenska, ktoré sa konalo v maďarskom Kazári.
Starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč a poslanci Peter Géci, Ľuboslav Koreň,
Miroslav Glejdura a Anna Štrbková diskutovali so zástupcami Dolní Čermné, Hrušiek,
Kazáru a Veľkého Berezného o možnostiach získavania finančných prostriedkov
z dotácií. Vzájomné skúsenosti si vymieňali aj počas tradičnej zabíjačky, ktorej boli
hosťami.

Pripomienka oslobodenia obce
Oslobodenie obce si pripomenula obec v spolupráci so ZO ZSPB v nedeľu
27. januára dopoludnia pri pamätníku v centre obce. Občania, dobrovoľní hasiči
i folklórna skupina Tepličan vzdali úctu padlým v druhej svetovej vojne.
(V PKO je priložený plagát a fotky z podujatia.)

Personálne zmeny v OcÚ
Od 1. februára došlo k personálnej zmene v obecnom úrade. Na úseku
pokladňa, správa daní a poplatkov, mzdy a personalistika začala pracovať Mgr. 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), bol preradený na 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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100-ročná občianka
Krásneho životného jubilea, stých narodenín, sa 9. februára dožila Mária
Mareková. Svoj sviatok prežila v kruhu širšej rodiny.
Pripomienka narodenín najstaršej občianky Márie Marekovej sa konala v dome
seniorov v Tatranskej Štrbe, kde sa tiež konala svätá omša za jubilantku i stretnutie
s rodinou. V mene občanov obce jej Mgr. Slavomír Kopáč zablahoželal a odovzdal aj
gratuláciu od oblastnej organizácie protifašistických bojovníkov Poprad. Vzácna
chvíľa bola zaznamenaná aj do pamätnej knihy obce. V nej bol už záznam aj
o predošlých 100-ročných jubilantkách. V roku 2008 to bola Mária Nahalková a v roku
1993 Anna Miždová.
(V PKO sú priložené fotky.)

Privítanie nových občanov
Nových občanov, narodených od septembra 2018, privítal starosta obce Mgr.
Slavomír Kopáč. Vítanie detí sa konalo 17. februára v spoločenskom dome a zúčastnilo
sa ho 5 z 21 detí.
(V PKO je priložená fotka.)

Školenie hasičov
Noví zásahoví hasiči Liptovskej Tepličky a okolitých obcí prešli školením. To
sa konalo 1. až 3. marca v hasičskej zbrojnici v Liptovskej Tepličke.
Zásah s technikou, použitie peny pri hasení, techniku zlanovania si nacvičovali budúci
zásahoví hasiči obcí Vikartovce, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Gánovce, Šuňava
a Liptovská Teplička. Školenie sa konalo na podnet veliteľa Petra Géciho.

Wifi pre obec
Začiatkom roka 2019 získala obec Liptovská Teplička dotáciu na projekt Pripoj
sa na WIFI v Liptovskej Tepličke. Poskytovateľom bolo Ministerstvo dopravy
a výstavby Slovenskej republiky. Náplňou výzvy ministerstva bolo budovanie
bezplatných WIFI sietí na verejných miestach. Tých malo byť v našej obci desať.
Ministerstvo poskytlo finančné prostriedky do výšky 13 775 €, čo predstavovalo 95 %
z celkových výdavkov, obec prispela 5 % sumou 725 €. Rozsah využívania internetu
však nebol bez obmedzení. Prebehlo verejné obstarávanie zhotoviteľa, ktorý podpísal
s obcou zmluvu a vykonal obhliadku miest napojenia. Zariadenia boli inštalované na
budovách a miestach, kde mal byť internej prístupný. Neskôr prebehlo zisťovanie
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podmienok poskytovania internetu u jednotlivých operátorov. Verejnosť si na týchto
miestach prostredníctvom voľného internetu mohla prezerať len povolené informácie.

Voľby prezidenta SR
Prvého kola volieb prezidenta SR 16. marca sa v Liptovskej Tepličke zúčastnilo
41,40 % oprávnených voličov. V prvom okrsku 305 z 914 a v druhom 427 z 854
voličov. Najviac hlasov 205 (28,27 %) získal Marián Kotleba, druhá skončila Zuzana
Čaputová so 146 hlasmi (20,13 %) a tretí Maroš Šefčovič so 134 hlasmi (18,48 %).
Ostatní kandidáti získali nasledujúce počty hlasov: František Mikloško 101, Štefan
Harabín 81, Milan Krajniak 30, Béla Bugár 9, Eduard Chmelár 8, Martin Daňo 5,
Róbert Švec 4, Juraj Zábojník 1, Róbert Mistrík 1, Bohumila Tauchmannová 0, József
Menyhárt 0, Ivan Zuzula 0.
V druhom kole prezidentských volieb 30. marca 2019 hlasovalo 31,85 % voličov,
v prvom okrsku 227 z 918, v druhom 337 z 853 oprávnených voličov. Najviac hlasov
získal Maroš Šefčovič 332 (61,36 %), Zuzana Čaputová získala 209 hlasov (38,63 %).

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. Viacerí sa zapojili aj do diskusie
o potrebe chodníkov v obci, problémoch na ulici Pilisko, Ráztocká, Teplická,
parkovisku pod Kufajkou, dennom stacionári a ďalších problémoch v obci. Projekty
prezentoval a na otázky odpovedal starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč.
Na verejnom zhromaždení bola písomne vznesená požiadavka časti obyvateľov obce
na zaradenie do plánu činnosti obce. Na základe uvedenej žiadosti si konalo zasadnutie
Komisie regionálneho rozvoja, služieb a životného prostredia, ako aj Komisie
verejného poriadku, sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu.
Po vykonanom zasadnutí sa dňa 30. marca členovia komisií, starosta obce, zástupcovia
LPS a ostatní zišli za účelom zisťovania nežiadúcich skutočností, dodržiavaní nariadení
o verejnom poriadku v obci a tiež na preskúmanie uvedených skutočností uvádzaných
časťou obyvateľov obce. Keďže na žiadosti nebol uvedený splnomocnený zástupca
týchto občanov, odpovede sa občanom dostalo formou televízneho vysielania
v obecnej televízii.

Deň učiteľov
28. marca prijali pozvanie starostu obce pedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ
Štefana Nahalku. Stretnutie v spoločenskom dome sa konalo pri príležitosti Dňa
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učiteľov. Hosťom sa prihováral starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč, vystúpili deti
z DFS Turnička a základnej umeleckej školy.
(V PKO pozri fotky.)

Nová Rada školy
Po uplynutí funkčného obdobia sa volila nová Rada školy pri ZŠ s MŠ Štefana
Nahalku. Rodičov detí navštevujúcich materskú školu budú zastupovať Mária
Nahalková a Zuzana Kupčová. Pedagogických pracovníkov materskej školy bude
zastupovať Eva Ovsiaková, rodičov detí navštevujúcich základnú školu Jana
Kondulová a Katarína Sedláková. Za pedagogických pracovníkov základnej školy bude
členkou Mariana Vernarecová, za nepedagogických zamestnancov Mária Mezovská.
Zriaďovateľ do rady delegoval Slavomíra Kopáča, Petra Géciho, Mária Fendekovú
a Janu Smolárovú. Rada si za svoju predsedníčku zvolila Janu Smolárovú.

Úspešná študentka
9. apríl sa v nákupnom centre Avion v Bratislave konala súťaž podnikateľských
nápadov, na ktorom reprezentovali domácu výrobu a tradície žiaci Obchodnej
akadémie Poprad. Po všetkých výberových konaniach a hodnoteniach poroty sa tím
pod vedením Laury Mešťanovej – Bylinkárky, reprezentujúci Liptovskú Tepličku,
umiestnil na 3 mieste zo 79 súťažiacich tímov. Súťažiacich podporil aj obecný úrad
zapožičaním maskota a zabezpečením dopravy.
(V PKO pozri výstrižky z tlače.)

Deň narcisov
11. apríla priestory základne školy zaplavili žlté narcisy. Aj tento rok sa stali
spoluorganizátormi verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine na pomoc
pacientom, ktorí čelia zhubnej chorobe - rakovine. Žiaci a zamestnanci sa v hojnom
počte zapojili svojimi príspevkami do tejto zbierky. Žiačky 8. A triedy ako
dobrovoľníčky sa s pokladničkou vybrali aj do ulíc v našej obci, kde získali taktiež
mnoho prispievateľov. Spoločne tak v škole a v obci vyzbierali 273,97 €, ktoré ešte
v ten istý deň poukázali na účet Ligy proti rakovine.

Jarné upratovanie
Na podnet komisií obecného zastupiteľstva sa v našej obci konalo hromadné
jarné upratovanie. Obec a poslanci vyzývali občanov, aby sa zapojili do jarného
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upratovania v sobotu 13. apríla a to uprataním priedomí pred svojimi domami. Zber
odpadu bol zbieraný obecnou technikou. Do jarného upratovania sa zapojili mnoho
rodín.

Apríl v DHZ
O tom, že je výhodou mať v obci dobre vybavenú a pripravenú jednotku
dobrovoľných hasičov sme sa presviedčali takmer každý mesiac. Potvrdzovali to
výjazdy k rôznym typom zásahov. Kým, v marci zasahovala jednotka pri požiaroch
komínov a odstraňovaní spadnutého stromu na strechu chaty v chatovej oblasti
Vikartovský mlyn – v apríli asistovali pri záchrane života. Pri zásahu 8. apríla
v penzióne Dolinka využili aj externý defibrilátor, prvú pomoc poskytovali až do
príchodu RZP a LZP Poprad. Nebol to jediný z náročnejších zásahov. Spolu
s hasičskými jednotkami okolitých obcí pomáhali hasiť požiar nad obcou Kravany
počas Veľkonočnej nedele. Použitá bola Technika T 148, ktorá vykonávala diaľkovú
dopravu vody na požiarovisko. Jednotka DHZO vykonávala hasebné práce za pomoci
gemfo vakov, lopát, motorovej píly, boli nápomocní pri vytváraní čerpacieho
stanoviska, vytvárali dopravné vedenie k diaľkovej doprave vody. Späť do obce sa
vrátili o pol deviatej večer. Jednotka vypomáhala pri hasení tohto požiaru aj
nasledujúce dopoludnie.

Jarná úprava okolia
Po odchode zimy sa začali jarné práce v záhradách, odstraňovala sa oschnutá
tráva, opravovali sa záhony, vysádzali stromy, ozdobné kríky. S jarnými úpravami
záhonov sa začalo aj na verejných priestranstvách v obci. Tie si v tomto roku pod
patronát vzala nová organizácia OZ Harmónia. Pred veľkou nocou stihli upraviť okolie
kostolného oplotenia a priestor pred zelenou školou. Ošetrením prešli kríky, živé ploty
a kamenné črepníky. Do prác sa zapojili aj ochotní dobrovoľníci vo svojom voľnom
čase, čo je v dnešnej dobe skôr vzácne.

50. výročie sobáša
50 rokov spoločne kráčali životom v manželskom zväzku. Jubilejné manželské
páry Vernarecovci a Hudákovci prijali pozvanie obce na malú slávnosť Zlatej svadby
4. mája. Za prítomnosti matrikárky sa im prihovoril starosta obce Mgr. Slavomír
Kopáč a poprial im ešte veľa pekných spoločných rokov a hlavne zdravie. Oslávencom
zaspievali aj ženy z folklórnej skupiny Tepličan.
(V PKO je priložená fotka jubilantov.)
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95. výročie DHZ
K oficiálnemu založeniu DHZ v Liptovskej Tepličke došlo pred 95 rokmi. Túto
významnú udalosť si miestni hasiči pripomenuli 5. mája spolu s družobnými zbormi
a zbormi okolitých obcí.
Prvý májový víkend sa v duchu osláv vzniku hasičských zborov niesol viacerými
obcami z nášho okolia. V Liptovskej Tepličke začali svätou omšou v miestnom kostole
v nedeľu dopoludnia. 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 pyrotechnikov, psovodov a hasičského a záchranného zboru
Poprad. Program však výrazne ovplyvnil dážď. Hasiči a polícia napriek tomu tým,
ktorí do areálu amfiteátra zavítali, pripravený program predviedli a divákom poskytli
horúci čaj. Oceňovanie zakladajúcich a najaktívnejších členov hasičského zboru sa
však už konalo v spoločenskom dome.
(V PKO je priložený plagát a fotky z podujatia.)

Víťazstvo nad fašizmom
Začiatok mája 1945 sa navždy zapísal do histórie Slovenska a mnohých
národov, ktoré boli zasiahnuté druhou svetovou vojnou. Deň víťazstva nad fašizmom si
v Liptovskej Tepličke pripomenuli 9. mája zástupcovia samosprávy, miestneho zväzu
protifašistických bojovníkov, žiakov ZŠ s MŠ Štefana Nahalku a verejnosť v nedeľu
12. mája.
(V PKO je priložený plagát a fotky k podujatiu. Pozri aj výstrižky z tlače.)

Deň matiek
Druhá májová nedeľa je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu.
Myšlienka medzinárodných a pravidelných osláv tohto sviatku vznikla v roku 1907 na
počesť Anny Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za práva matiek. Prvýkrát bol verejne
slávený o rok neskôr. Od roku 1914 sa oslavy konajú druhú májovú nedeľu. V tento
deň dar v podobe piesní, tancov a básní odovzdali mamkám i teplické deti.
V sále spoločenského domu sa 12. mája popoludní konalo podujatie venované
mamkám. V jeden a pol hodinovom programe vystúpili obe triedy detí materskej školy.
Tie s radosťou tancovali, recitovali i spievali. Na pódiu ich vystriedali žiaci základnej
umeleckej školy, a tak sálou zneli tóny huslí, akordeónov, klavíra, gitár i spevu.
Spievali aj dievčatá z chrámového zboru pieseň Hallelujah a žiačky základnej školy
Pieseň pre mamu. Tance detského folklórneho súboru Turnička striedal pyžamový
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tanec druhákov a básne z úst najmenších školákov – prvákov. Každá mamka bola
obdarená aj kvietkom.
(V PKO je priložený plagát a k podujatiu a fotky.)

Spomíname s úctou a vďakou
2. mája zomrel vo veku 78 rokov 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 (r. 1998, 1999, 2002, 2005 – 2010). Navždy sa tak vryl
jeho hlas a osobnosť do pamätí občanov a návštevníkov obce. Budeme spomínať
s úctou a vďakou. V mene občanov sa poslednej rozlúčky v Tisovci zúčastnil starosta
obce Mgr. Slavomír Kopáč.
(V PKO sú priložené fotky.)

Halušky v Kazári
Teplické halušky nechýbali 18. mája na Laška festivale v Maďarsku. Pravidelne
sa tohto podujatia v družobnej obci Kazár zúčastňovali 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. Podujatie
doprevádzal kultúrny program.

Činnosť MS SČK
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pripravil 19. mája zaujímavé
poznávacie podujatie Prechádzku 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.
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.
Treťou aktivitou Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža bolo skrášlenie
okolia domu smútku, kde členky vypleli záhony vysadené v opornom múre.
(V PKO je priložený plagát k podujatiu a fotky.)
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Prvé sväté prijímanie
25 tretiakov prijalo po prvý krát prijímanie v nedeľu 26. mája v kostole sv. Jána
Krstiteľa v našej obci. Deti na sviatosť počas celého roka pripravovala Aneta Ďuricová.
Rodičia detí pred významným dňom svojich detí zabezpečili maľovanie okolia okien
v kostole. Prvoprijímajúce deti mali v rámci prípravy množstvo zážitkov. Jedným
z nich bola aj Biblická noc. Tretiaci mali v rámci Biblického krúžku možnosť
prenocovať v pastoračnom centre. Biblická noc prebehla počas Kvetného víkendu zo
soboty 12. apríla na nedeľu. Program sa začal v sobotu večer aktivitami na zoznámenie
sa s biblickými postavami. Nasledovala večera, biblické scénky, rôzne súťaže, aktivity.
Deti boli rozdelené do skupiniek, každá patrila jednej z biblických postáv, ktoré
stvárňovali študenti náboženstva z Katolíckej univerzity. Okrem nových poznatkov zo
Svätého písma sa deti naučili aj egyptský tanec, ktorý ich veľmi zaujal. Ráno po noci
v pastoračnom centre a raňajkách sa spoločne pripravili na svätú omšu. Tretiaci boli
zapojení do slávnostného sprievodu v kostole, kde mávali palmovými ratolesťami ako
to kedysi robili deti v Jeruzaleme, keď vítali Ježiša. Bol to veľmi pekný zážitok pre deti
aj ostatných. Po svätej omši nastalo vyhodnotenie. Každá skupinka bola ocenená.

Deň s rodinou
9. júna ožil amfiteáter detským smiechom a radosťou. Organizácie pôsobiace
v obci spolu s obecným úradom pripravili pre deti a ich rodiny podujatie Deň
s rodinou. Priatelia folklóru, MS SČK, spolok zdravotne postihnutých, rodičovská
rada, hasiči, OZ Harmónia a PZ Čierny Váh na svojich stanovištiach odmeňovali
usilovnosť a zdolanie disciplín sladkou odmenou. Pre tých, ktorí absolvovali celú trať
čakala odmena v podobe vstupenky na skákací hrad. Nechýbal stánok s cukrovou vatou
i obľúbenými zemiakovými špirálkami.
(V PKO je priložený plagát k podujatia.)

Guláš v „Kubachoch“
Teplický guláš ocenila porota Gulášovej soboty v Spišskom Bystrom ako
najlepší. Putovný pohár podujatia tak po prvý raz v histórii 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.

11

Cena obce
Cena obce, najvyššie ocenenie, bolo udelené počas folklórnych slávností Pod
Kráľovou hoľou 28. júla ľuďom, ktorí významne prispeli k rozvoju a prezentácii obce.
Z rúk starostu obce Mgr. Slavomíra Kopáča a za prítomnosti poslancov obecného
zastupiteľstva si ocenenie prevzala Mgr. Bernardína Bardyová a PaedDr. Stanislav
Misál.
Cena obce bola Bernardíne Bardyovej udelená za prínos pri rozvoji školstva a podpore
kultúry. Bola riaditeľkou ZŠ v Liptovskej Tepličke v rokoch 1991 – 2002 a učiteľkou
tejto školy počas jej 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 úsilím zháňala prostriedky na rozvoj školy, údržbu
a zveľadenie schátraných školských budov a usilovala sa o ustálenie pedagogického
kolektívu. Škole sa venovala nad rozsah svojich povinností. Aktívna bola i pri
organizovaní folklórnych slávnosti 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 Nahalku.
Publikácie Stanislava Misála sú významným (žiaľ jediným) uceleným zdrojom
informácií z náboženskej oblasti pre súčasné i budúce generácie.
(V PKO je priložená fotografia z udelenia ceny – pozri v časti folklórne slávnosti pod
Kráľovou hoľou.)

Z činnosti DHZO
Zásahová jednotka DHZO bola počas leta vyslaná operačným strediskom na
poskytnutie prvej predlekárskej pomoci v troch prípadoch. 8. augusta hasiči
odstraňovali popadané stromy na cestách medzi obcami Liptovská Teplička –
Vikartovce a Liptovská Teplička – Šuňava. Náročný bol výjazd k stromami
zavalenému vozidlu 29. júla medzi Liptovskou Tepličkou a Šuňavou. Vysoko
profesionálny i ľudský prístup hasičov ocenili postihnutí nehodou aj v reportáži
o nehode, ktorú odvysielali viaceré televízie. 14. septembra boli hasiči nápomocní aj
pri úraze chlapca, ktorý sa po páde zo stromu napichol na plot. V septembri hasili
požiar udiarne (17. septembra) a mladého lesa pri vstupe do dediny (18. septembra).
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
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podujatiach obce. Počas leta hasiči absolvovali ďalšie školenia a preškolenia
zásahových jednotiek.

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 Mgr. 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 rodnej obci prezentoval v publikáciách – Tepličko, Tepličko, okrúhle
mestečko (2007) a Za starých čias (2011). Spracoval aj témy ako Pltníctvo
v Liptovskej Tepličke, Mlyna a mlynárstvo v Liptovskej Tepličke a ďalšie. V roku
2018 mu bola udelená Cena obce za vynikajúce tvorivé výkony a významný výsledky
v publicistickej a verejno-prospešnej 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.
(V PKO je priložená fotka.)

Obecná televízia
Viaceré domácnosti po odpojení od televízneho káblového rozvodu stratili
možnosť sledovať vysielanie obecnej televízie. Obecná televízia bola dostupná aj na
internete. Vysielanie a záznamy zo svätých omší si tak bolo možné pozrieť
kedykoľvek. Nové relácie a omše sa nahrávali na internet v nedeľu večer, pozrieť si ich
bolo možné od pondelka. V archíve sa nachádzali aj staršie vysielania. Do vyhľadávača
na internete bolo potrebné zadať názov Obecná televízia Liptovská Teplička alebo na
webovej stránke obce kliknúť na okienko Obecná televízia a sledovať vysielanie
kedykoľvek a kdekoľvek aj mimo domova.
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Práce v obci
Počas letných mesiacov zamestnávalo pracovníkov obce a aktivačných činností
najmä kosenie v obci. Pripravovali aj areál pre podujatia, ktoré sa konali takmer každý
týždeň. V športovom areáli v Uhlárovej sa dokončila tribúna hľadiska, ktorá bola
financovaná čiastočne z dotácie Slovenského futbalového zväzu a obce. V časti 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
prechádzali 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.

Projekty
Na realizáciu nadstavby materskej školy, komunitného centra a špeciálnych
učební si aj naďalej bolo potrebné počkať, nakoľko stále prebiehali kontroly projektov
zo strany poskytovateľa. Z úspešných dotačných projektov sa realizovalo rozšírenie
opatrovateľskej starostlivosti. Obec poskytovala opatrovateľskú službu trinástim
starým občanom s desiatimi opatrovateľkami. S odstraňovaním nelegálnej skládky nad
Kufajkou sa začalo na sklonku septembra. Práce boli 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. Uchádzala sa aj o prostriedky od Slovenského futbalového zväzu na ďalší
rozvoj futbalového ihriska. Z MAS Pro Tatry sa obec uchádzala o prostriedky na
rekonštrukciu dvoch zastávok autobusu a detského ihriska pri dolnej predajni COOP
Jednota.

Pripomienka SNP
August sa po celom Slovensku niesol v duchu pripomienky 75. výročia
Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti sa 1. septembra pri pamätníku
v centre obce konala slávnosť. Zúčastnili sa jej okrem verejnosti starosta
Mgr. Slavomír Kopáč, poslanci, zástupcovia Základnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) i tajomník Oblastného výboru SZPB Poprad
Ján Pavlovčin. 29. augusta si padlých pri pamätníku uctili Motorkári Slovenska.
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26. augusta členovia MO SZPB spolu s členmi SZPB Pohorelá položili vence na hrob
partizána a horáreň pod Staníkovom a ku pamätníku v Pohorelej.

Školský rok 2019/2020 s novinkami
Nový školský rok 2019/2020 priniesol do školy veľa noviniek a zmien. Pre
efektívnejšiu evidenciu dochádzky žiakov a stravníkov zaviedli elektronické čipy.
Starú verziu webovej stránky postupne nahrádzali novou, pribudla možnosť
komunikácie rodičov cez web a aplikáciu Edupage. Do základnej školy prijali jednu
pani učiteľku na prvý stupeň a troch učiteľov na druhý stupeň. V škole otvorili dve
oddelenia školského klubu detí, v ktorých pracovali dve nové vychovávateľky.
V materskej škole zamestnali dve nové učiteľky. S nárastom počtu stravníkov posilnili
tím školskej jedálne o jednu kuchárku a jednu pomocnú silu. Od októbra pomáhali
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. Tieto zmeny mali
pozitívne ovplyvniť kvalitu výchovy a vzdelávania žiakov v našej škole a priniesť
úspešný štart do nového školského roka.

Z činnosti OZ Harmónia
Aj počas tohtoročného leta krášlili obec kvety v záhonoch na verejných
priestranstvách a stĺpoch pouličného osvetlenia. O ich vysadenie a údržbu sa staralo
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 nordic walking (chôdza
s palicami). Počas leta sa uskutočnili prechádzky pod vedením inštruktorov, ktorých sa
zúčastňovala takmer pätnástka žien všetkých vekových kategórií. Obnovili aj cvičenie
na trampolínach.

Zomrela najstaršia občianka obce
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. (V PKO je priložená fotka.)
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Výcvik hasičov
Výjazdová jednotka hasičov DHZO Liptovská Teplička na sklonku septembra
absolvovala dvojdňový výcvik spolu s hasičmi z družobnej obce Dolní Čermná
v Českej republike. V prvý deň sa naši hasiči zúčastnili výcviku vo Flash over
kontajneri vo Vysokom Mýte. Naučil ich správne reagovať a postupovať pri požiari
v uzavretom priestore. Súčasťou výcviku bolo aj vyhľadávanie stratených
a nezvestných osôb v silne zadymenom objekte. Na záver dňa profesionálni hasiči,
ktorí tento výcvik viedli vyhodnotili celý jeho priebeh. V celkovom hodnotení naša
jednotka získala pochvalu za veľmi dobre zvládnutie náročného výcviku. Na druhý deň
obaja velitelia hasičských jednotiek pripravili pre obe jednotky celodenný výcvik
hasenia ropných látok a praktické skúšky hasenia požiarov pomocou vody, hasiacich
prístrojov všetkých druhov a vyskúšali si všetky možnosti použitia peny na hasenie. Na
záver výcviku absolvovali kondičné jazdy na zásahovej technike.

Sanácia nelegálnej skládky
Nelegálna skládka odpadu pri Kufajke, ktorá sa postupne rozširovala desiatky
rokov, bola odstránená s dotačných prostriedkov s 5 % spoluúčasťou obce. Realizácia
nebola jednoduchá. Skládka sa nachádzala za rodinnými domami v blízkosti lesa, kde
nebol možný prístup autami. Vzniknúť tak musela dočasná cesta cez les pri Kufajke,
kadiaľ ťažká technika odpad zvážala k ceste a nakladala do áut. Po dokončení prác bola
cesta zasypaná. Zem a kamene, ktoré ostali v kanály pri ceste, obec odviezla a využila
na spevnenie terénov. Jeden z dlhoročných problémov so skládkou tak bol odstránený.
Či skládka opäť nevznikne bolo na obyvateľoch Kufajky. Hoci bolo pohodlnejšie
vyhodiť odpad na toto miesto ako ho zniesť ku kontajnerom, pohodlnosť sa vrátila
v podobe zápachu, premnoženiu hlodavcov i možných epidémií, o vzhľade okolia
nehovoriac. Na miesto dohliadala občianska poriadková služba, zvažovali sa aj ďalšie
opatrenia.
(V PKO je priložené schválenie projektu a fotky.)

Doplnenie dopravných zrkadiel
Viaceré križovatky v obci boli neprehľadné. Boli teda rizikom pre chodcov
i vodičov. Pomôcť mali dopravné zrkadlá. K existujúcim zrkadlám v Uhlárovej a pod
Kufajkou pribudli ďalšie tri – na Záhradách, oproti budove dolnej predajne COOP
Jednoty a v križovatke pod Penziónom Váh. Stav a potreby dopravného značenia na
komunikáciách v obci zisťovala spoločnosť poverená obcou počas pasportizácie
dopravného značenia.
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Líderka roka 2019
15. október bol Svetovým dňom vidieckych žien. Vidiecky parlament preto už
18 rokov pri príležitosti tohto dňa vyzdvihoval aktívne ženy ocenením Líderka roka.
Vyhlásenie výsledkov aktuálneho ročníka sa konalo 11. októbra v obci Liptovské
Revúce. Ocenené boli ženy v štyroch kategóriách – aktivistka, politička, podnikateľka
a remeselníčka. Nominované boli ženy, ktoré svoj voľný čas venujú aktivitám
v rôznych oblastiach verejného života a vo svojej komunite.
Práve ocenenie Líderka roka – remeselníčka si odniesla Mária Mezovská z Liptovskej
Tepličky za uchovávanie a prezentáciu výroby časti krojov, krojovaných bábik
i zapájanie sa do kultúrneho života obce. Počas podujatia, na ktorom ju sprevádzal
starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč a predsedníčka poľnohospodárskeho družstva
Anna Glejdurová, Mária Mezovská ukázala aj svoje výrobky – košele, bábiky, party,
ktoré u prítomných získali obdiv.
(V PKO pozri výstrižky z tlače.)

Kontrola znamienok
Pravidelná kontrola znamienok dermatológom aspoň raz ročne by mala byť pre
každého samozrejmosťou. Týmto spôsobom sa dá predísť možným komplikáciám,
ktoré môžu prerásť do ťažkých chorôb. Mnohých od kontroly odrádzal fakt, že
k lekárovi je potrebné objednať sa alebo si privstať a vyzdvihnúť si časenku, uvoľniť
sa z práce. Obyvatelia Liptovskej Tepličky mali už druhý rok možnosť nechať si
vyšetriť znamienka po pracovnej dobe, počas voľného dňa v obecnom úrade. V roku
2018 službu spolu s kožnou lekárkou zabezpečovala obec, v roku 2019 prevzalo štafetu
občianske združenie Harmónia Liptovská Teplička. V sobotu 12. októbra bola
vyšetrená takmer dvadsiatka občanov. Združenie plánovalo v tejto aktivite pokračovať
aj v roku 2020.

Darovanie krvi
Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s Mobilnou
odberovou jednotkou transfúznej stanice Poprad zabezpečili 13. októbra odber krvi
v zdravotnom stredisku priamo v obci. Krv bola odobratá deviatim darcom.

Privítanie nových občanov a výročie sobáša
Kráčali spolu životom už 50. rokov. Jubilejné – zlaté výročie sobáša si
v októbri pripomenuli manželia Ján a Anna Chovanovci. 13. októbra sa
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v spoločenskom dome konala malá slávnosť, počas ktorej sa manželskému páru
prihovoril a zablahoželal im starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč. Svadobnú atmosféru
dotváral spev svadobných piesní žien z folklórnej skupiny Tepličan.
V rovnaký deň obec privítala nových občanov. Z detí narodených v roku 2019 sa
slávnostného vítania zúčastnilo desať. Zapísali sa do pamätnej knihy, pokolísali
v tradičnej kolíske. Z podujatia si odnášali darčeky – pamätnú i detskú knihu.
(V PKO sú priložené fotky.)

Mesiac úcty k starším
Počas jesene života mnohých seniorov poteší, keď si na nich niekto nájde čas,
spestrí ich denný stereotyp, vypočuje si ich slová. Viac pozornosti sa najstaršej
generácii venuje najmä v októbri. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa pripravujú
kultúrne programy, či milé darčeky. V Liptovskej Tepličke sa podujatie pre starších
konalo 23. októbra v spoločenskom dome. Vystúpili žiaci základnej školy, základnej
umeleckej školy, centra voľného času, školského klubu pod vedením svojich učiteľov
a vedúcich. Starosta Mgr. Slavomír Kopáč osobne zablahoželal i v mene občanov obce
jubilantom, ktorí sa v roku 2019 dožili 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Prítomní si
odnášali i malý darček darčeky a milé slová rozdávali aj deti spolu s členmi miestnej
charity 19. októbra. V základnej škole s materskou školou deti vyrábali darčeky svojim
starým rodičom. Pre učiteľov a pracovníkov školy na dôchodku pripravila škola milé
stretnutie s kultúrnym programom.
(V PKO je priložený plagát k podujatiu a fotky.)

Ocenení Jánskeho plaketou
Významné ocenenie pre viacnásobných bezpríspevkových darcov krvi je
pomenované po Dr. Jánskom, ktorý popísal rozdelenie krvi do krvných skupín.
Ocenenie si mohli prevziať osobne 28. novembra v Mestskom úrade v Poprade z rúk
zástupcov Územného spolku Červeného kríža, transfúznej stanice Poprad a zástupcov
samospráv. Obec Liptovskú Tepličku zastupoval zástupca starostu obce Peter Géci.
Tým, ktorí si ocenenie neprevzali bolo doručené domov.
Zlatú Jánskeho plaketu získali Anna Dunajská, striebornú Jánskeho plaketu Marek
Bulava, Martin Misál, Jana Smolárová a bronzovú Jánskeho plaketu Katarína
Kondulová, Štefan Petrenka, Marcela Sakmáryová, Martin Šebest a Petra Školiaková.
Ocenených bolo 479 darcov z okresu Poprad.
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Pošta v novom šate
V roku 1972 bola slávnostne uvedená do užívania budova spoločenského domu,
v ktorej sídlila okrem potravín aj miestna pošta. V posledných rokoch prešlo
rekonštrukciou poschodie s kuchyňou, sálou, predajňa potravín, nový šat získala
i fasáda objektu. Na rekonštrukciu čakala už len pošta.
Spríjemniť pracovné prostredie zamestnancom miestnej pošty, klientom a občanom
a vzhľad priestoru prispôsobiť požiadavkám dnešnej doby sa obecnému úradu
v spolupráci so Slovenskou poštou podarilo v priebehu mesiaca november. Vymenená
bola elektroinštalácia, podlahy, dlažby, upravené bolo sociálne zariadenie a následne
boli priestory kompletne vymaľované. Tieto práce a materiály vo výške 2 500,- €
hradila obec. Slovenská pošta sa postarala o nové interiérové vybavenie. Počas prác od
29. októbra bola prevádzka pošty v priestoroch obecnej knižnice. Knižnica preto svoje
služby neposkytovala.
Pošta má v našej obci dlhú históriu. Skôr ako sa presťahovala do priestorov
spoločenského domu, sídlila v už dnes neexistujúcej budove pri kríži v strede obce.

Adventný veniec
Adventné vence sú neodmysliteľnou súčasťou predvianočného obdobia. Zdobia
ich štyri sviece, ktoré symbolizujú štyri adventné nedele. Pravidelne si obyvatelia
nechávajú svoje vence posvätiť počas prvej adventnej nedele. 1. decembra po sv. omši
bol posvätený aj veľký obecný adventný veniec. Ten pripravili členky folklórnej
skupiny Tepličan a ďalšie dobrovoľníčky z obce, vypomohlo i Lesné pozemkové
spoločenstvo zabezpečením čečiny. Zdobil tak stred obce do Vianoc.
(V PKO pozri fotky.)

30 rokov kňazstva
30 rokov od vysviacky za kňaza si počas slávnostnej svätej omše prvej
adventnej nedele 1. decembra pripomenul s veriacimi kňaz Pavol Kadučák. Počas
kázne zhrnul svoj život a cestu ku kňazstvu i náklonnosť k Liptovskej Tepličke.
V závere omše mu zablahoželali zástupcovia veriacich, mládeže i starosta obce
Mgr. Slavomír Kopáč za občanov obce.

Mikuláš v obci
Počas dňa pripomienky sv. Mikuláša sa v obci rozsvietila vianočná výzdoba.
Mikuláš už tradične navštívil materskú a základnú školu, rozdal deťom balíčky. Tie sa
poďakovali básničkami a piesňami. Podvečer Mikuláš prešiel na voze obcou,
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sprevádzali ho anjeli i čerti. Stretnúť tak Mikuláša mohlo každé dieťa. Na tom, aby sa
toto milé podujatie mohlo uskutočniť, sa podieľal obecný úrad, rodičovské rady
materskej a základnej školy, základná škola s materskou školou a samozrejme ochotní
občania.
(V PKO pozri fotky.)

Za odvoz smetí si priplatíme
Poslanci na obecnom zastupiteľstve 13. decembra schválili výšku poplatku na
23,- € na osobu a rok. Výšku poplatku nemohli ovplyvniť, jeho výpočet upravil štát
v novele zákona. Podľa nej už obce nemohli vyberať od občanov nižšie poplatky
a zvyšok nákladov doplácať z prostriedkov obce, tak ako to bolo doposiaľ. Po novom
platí, že kto odpad vytvára, musí v plnej miere hradiť jeho likvidáciu. Výšku sumy,
ktorá bude obci za odvoz a likvidáciu (uskladnenie) odpadu účtovaná, určovala aj
miera vytriedenia odpadu. Znamená to, že čím viac odpadu obec vytriedila, tým jej
bola účtovaná nižšia suma, ktorá sa následne rozpočítavala na občanov. Zvýšiť mieru
vytriedenia odpadu tak bolo novou veľkou výzvou pre samosprávy na celom
Slovensku.

Zásahy dobrovoľných hasičov
V októbri zasahovali teplickí hasiči pri likvidácii požiaru udiarne, pri požiari
lesa pri Kufajke a poskytovali predlekársku pomoc v dvoch prípadoch.
13. novembra odstraňovali popadané stromy na mieste medzi Šuňavou a Liptovskou
Tepličkou. V sobotu 23. novembra boli privolaní k unikajúcemu plynu z prípojky
rodinnému domu, ktorá bola poškodená pri dopravnej nehode. Z bezpečnostných
dôvodov bola prevedená aj evakuácia obyvateľov domu. Aj počas vianočných sviatkov
dobrovoľní hasiči našej obce zasahovali hneď niekoľkokrát. Okrem dohliadania na
bezpečnosť počas silvestrovskej noci zasahovali počas vianočného obdobia v piatich
prípadoch. Išlo o poskytnutie predlekárskej prvej pomoci, hasenie požiaru udiarne
(21. decembra), odstraňovanie spadnutých stromov na ceste medzi Liptovskou
Tepličkou a Šuňavou počas Štedrého dňa. Privolaní boli aj k požiaru v chate
(30. decembra) a k horiacim kontajnerom pri cintoríne.
Dobrovoľní hasiči zosumarizovali svoju činnosť: v roku 2019 mali 10 zásahov pri
požiari, 5 zdravotných zásahov, 5 zásahov pri živelných pohromách a 7 technických
zásahov.
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Jubileá a vítanie detí po novom
Prísnejšie podmienky ochrany osobných údajov priniesli zmeny pri vítaniach
detí, jubilejných sobášoch a životných jubileách. Po sprísnení legislatívy o ochrane
osobných údajov nemohla obec zverejňovať gratulácie jubilantom v obecnej televízii,
v novinách, v rozhlase a počas podujatí starším. Zverejnené boli len gratulácie, o ktoré
jubilanti sami požiadali. Rovnako obec nepozývala deti na Vítanie detí, manželov na
výročia sobášov. Ak si priali byť pozvaní na oslavy, bolo potrebné vyplniť súhlas
a doručiť ho Obecnému úradu v Liptovskej Tepličke. Súhlas bolo možné vypísať aj
priamo v úrade.

Kalendár
Stolový kalendár obce putoval do domácnosti. Opäť v ňom boli uvedené
podujatia, termíny odvozu komunálneho odpadu, novinkou bolo vyznačenie zmeny
letného a zimného času. Chýbali termíny odvozu triedeného odpadu, nakoľko kalendár
zvozu ešte nebol známy. Ten bol dodaný v samostatnom rozpise. Kalendáre boli
dodané do domácnosti, chatári si ich mohlo po vianočných sviatkoch vyzdvihnúť
v obecnom úrade. Nástenný kalendár Mikroregiónu si mohli záujemcovia zakúpiť.
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Kultúra
Trojkráľový koncert
Pomyselnú bodku za Vianocami 2018 dal 6. januára o 16.00 hod. Trojkráľový
koncert, ktorý sa uskutočnil v kostole sv. Jána Krstiteľa. V kostole sa ozýval spev
vianočných i ľudových piesní v podaní miestneho chrámového zboru, detského
folklórneho súboru Turnička, folklórnej skupiny Tepličan s ľudovou hudbou, zazneli aj
vinše a koledy. Počas koncertu sa prítomným i organizáciám pôsobiacim v obci
poďakoval i starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč.
(V PKO je priložená pozvánka na podujatie a fotky z koncertu.)

Šuľková nedeľa
Štvrtá pôstna nedeľa je podľa cirkevného kalendára Radostnou nedeľou,
v zvyklosloví Šuľkovou. Počas nej sa v minulosti v Liptovskej Tepličke vynášala
Majmorena a varilo cestové jedlo „šúľance“. Prvú tradíciu každoročne predvádzajú
dievčatá z detského folklórneho súboru Turnička. Inak nebolo ani tento rok. Počas
slnečného popoludnia za hojnej účasti divákov Majmorenu niesli dedinou, na moste
podpálili a hodili do vody.
Tepličania premenili na zaujímavé podujatie aj tradíciu starých mám, varenie
šúľancov. Po vynesení Majmoreny 31. marca sa v spoločenskom dome zišli
zástupcovia organizácii 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 ZO SČK, SZZP, Penziónu Dolinka, z MO MS
a OZ Harmónia Liptovská Teplička. Hostia vytvorili dve družstvá z obce Kravany a zo
spolku SČK Spišské Bystré. Najdlhší šúľanec 26,12 metra vyrobil Penzión Dolinka, na
2. mieste sa umiestnil domáci spolok SČK a tretie miesto získal spolok SČK Spišské
Bystré II.
Najrýchlejší v jedení 750 g šúľancov bol odbor Matice slovenskej, druhá obec Kravany
I. a tretie miesto si odniesol spolok SČK Liptovská Teplička. Podujatie bolo
príležitosťou na rozširovanie spolupráce a vzájomnú podporu obcí mikroregiónu.
(V PKO je priložený plagát z podujatia, fotky, výsledková listina, pozvánka
a propozície súťaží. Pozri aj výstrižky z tlače.)
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Veľká noc
Telesné a duchovné prípravy počas pôstu ukončili veľkonočné sviatky. Tie
prežívali v Liptovskej Tepličke každoročne v harmónii duchovna a tradícii.
Dobrovoľný hasiči strážili Boží hrob, účastní boli aj na svätých omšiach. Mládenci,
regrúti i dievky v partách niesli zástavy, sochu Panny Márie, obetné dary a boli
neprehliadnuteľnou súčasťou sobotnej a nedeľnej omše. Tie rovnako ako omše na
Zelený štvrtok a obrady Veľkého piatku sprevádzal krásny spev dospelého chrámového
zboru, v nedeľu i detského zboru. Do slávnostných omší sa zapojili i predstavitelia
obce. V pondelok sa dedinou niesol piskot dievčat, ktoré oblievali mládenci i regrúti.
Tí popoludní prešli obcou po tradičnom šmigorste.
(V PKO je priložený program v pôstnom období v kostole sv. Jána Krstiteľa.)

Súťaž v speve a tanci
13. apríla sa detský folklórny súbor Turnička, muži z folklórnej skupiny
Tepličan i sólisti zúčastnili okresnej súťaže vo Svite. Najlepšie sa darilo Pavlovi
Janíkovi v sólo speve, ktorý získal zlaté pásmo s postupom na krajské kolo. Muži
s tradičnými rubárskymi piesňami získali zlaté pásmo s návrhom na postup. Strieborná
skončila Petra Kondulová. Bronzové pásmo si odnášal Jaroslav Smolár a detský
folklórny súbor Turnička.

Divadelné predstavenie
Miestny odbor Matice slovenskej pod vedením Renáty Mezovskej aj v tomto
roku nacvičil divadelné predstavenie. Hru Ferka Urbánka Už sú všetci v jednom vreci
predviedli divadelní ochotníci divákom v dome seniorov v Tatranskej Štrbe,
v Šuňave, vo Vernári, a 11. a 12. mája v spoločenskom dome v Liptovskej Tepličke.
V predstavení plnom zábavných scén, ale aj aktuálnych myšlienok sa predstavil Michal
Buľavčák, Mária Fendeková, Ján Chovan, Anton Dunajský, Štefan Koreň, Marta
Kušniráková, Lukáš Dratva a Viktória Pitoňáková. Kolektív viedlo režisérske duo
Renáta Mezovská a Elena Veštúrová. Reprízu hry ešte odohrali 19. mája.
(V PKO je priložený plagát k podujatiu a fotky.)

Rusadle
Napriek tomu, že regrútstvo stratilo zánikom vojenskej služby svoj význam,
uchovávalo sa ďalej ako tradícia po otcoch. Mládenci v regrútskom veku aj v tomto
roku vysadili rovesníčkam pod okná máje, stromčekmi vyzdobili aj priestranstvo pred
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kostolom a spolu s hasičmi postavili aj obyčajný máj pred zdravotné stredisko.
Uchovávanie tradície podporilo LPS zabezpečením májov.

Záverečný koncert ZUŠ
Základná umelecká škola Štrba usporiadala 12. júna celoplošný absolventský
koncert v kultúrnom dome v Šuňave a 18. júna záverečný koncert v spoločenskom
dome v Liptovskej Tepličke. Žiaci tak mohli predviesť aj širokej verejnosti, čo sa
počas školského roka naučili.
(V PKO sú priložené plagáty z podujatí.)

Koncert ZUŠ
17. decembra pripravila Základná umelecká škola Štrba v svojej pobočke
v Liptovskej Tepličke Vianočný koncert. Dopoludnia bol určený žiakom základnej
školy, popoludní rodičom a širokej verejnosti. Okrem žiakov ZUŠ vystúpili aj deti
z materskej školy, základnej školy a detského folklórneho súboru Turnička.
(V PKO je priložený plagát k podujatiu.)

Na Jána
22. júna sa konalo v amfiteátri podujatie Na Jána. Pre deti bola pripravená od
18. do 20. hodiny diskotéka, pripravené boli aj malé vatry, kde si mohli rodiny opekať.
Okolo 20tej hodiny sa rozhorela aj veľká vatra, pri ktorej si zaspievali ľudové piesne.
O 22.00 hodine v spoločenskom dome začala ľudová zábava pre všetky vekové
kategórie. Takto mohli ľudia spoločne prežiť predvečer odpustovej slávnosti. Podujatie
pripravila obec v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi, regrútmi, OZ Harmónia
Liptovská Teplička a Priateľmi folklóru.
(V PKO je priložený plagát k podujatiu.)

Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou
Počas dvoch dní 24. ročníka folklórnych slávností 27. a 28. júla sa na javisku
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.
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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. Tento krát viedol pomedzi stodoly, ktorých bolo v tomto roku otvorených
opäť viac a to na ukážky spracovaniu ľanu a ďalších remesiel.
(V PKO sú priložené plagáty k podujatiam a fotky. Pozri aj výstrižky z tlače.)

Zo života folklórnych kolektívov
FSK Tepličan bola 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 Pavol
Kadučák 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 Świeto 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 FSK Tepličan v stodole v areáli amfiteátra. FSK Tepličan pripravovala CD
piesní z Liptovskej Tepličky. Teplické šlogárske 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, ktorá 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.
(V PKO pozri diplomy.)
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Výročie folklórnej skupiny Tepličan
Zmienky o verejných vystúpeniach Tepličanov s folklórnym programom sa
spomínajú už v roku 1953. K vytvoreniu folklórnej skupiny a oficiálnemu
pomenovaniu došlo až v roku 1974. Folklórna skupina Tepličan si tak v roku 2019
pripomenula 45. výročie od svojho založenia. Odvtedy v nej pôsobili stovky mladých
ľudí, generácie sa obmieňali a niektorí členovia pôsobia v skupine i dnes. Folklórna
skupina pripravila k svojmu výročiu program s názvom V kolobehu času a predstavila
ho 19. októbra s spoločenskom dome. Spomínalo sa aj na zakladajúcich členov
a vedúcich. Sálou tak zneli mená Mária Glejdurová, Darina Misálová, Stanislav Kováč,
Veronika Paračková, Gabriela Bohunčáková, Anna Nahalková, Katarína Fedorová
a ďalšie. Program prezentujúci tradície počas roka bol doplnený obrazovou
prezentáciou, v ktorej boli použité aj archívne fotografie a videá.
(V PKO je priložený plagát, pozvánka a fotky z podujatia.)

Nové CD FSK Tepličan
Počas výročného programu predstavila FSK Tepličan svoje nové CD „Piesne
z Liptovskej Tepličky“. Folklóristi ho pripravili a nahrali v spolupráci s Milanom
Rendošom a jeho hudbou. Na hudobnom CD bolo nahratých až 30 piesní. Prvý CD
nosič obsahuje najobľúbenejšie piesne, na druhom sú uchované aj piesne vianočné,
svadobné, ku krstinám, k vynášaniu Majmoreny, chórovody a ďalšie. Hlavnou
myšlienkou pri zostavovaní CD bolo uchovanie aj menej používaných piesní
a tepličského nárečia pre budúce generácie. Preto sú súčasťou nového CD aj texty
piesní.
(V PKO pozri fotku.)

FSK Tepličan v súťaži Zem spieva
Mužská spevácka časť FSK Tepličan účinkovala v známej folklórnej šou Zem
spieva. Tradičné piesne o práci v lese zaujali porotu počas kastingu, a preto ich
posunula do prvého kola televíznej relácie. Natáčanie prebiehalo v Slovenskej televízii
v Bratislave 28. novembra. Spevákov v hľadisku povzbudzovali ďalší členovia
folklórnej skupiny Tepličan i starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč. Hoci obec patrí do
východoslovenského kraja, folklór obce je svojich charakterom viac stredoslovenský.
Preto muži účinkovali v tejto kategórii. Z troch súťažiacich mohol postúpiť len jeden,
porota posunula ďalej malú speváčku. Pre mužov z folklórnej skupiny i pre celý
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kolektív to bola dobrá skúsenosť i česť prezentovať obec v celoslovenskej televízii.
RTVS odvysielala diel s FSK Tepličan 11. januára 2020.
FSK Tepličan mohli vidieť diváci aj v televízii Folklorika v programe o tradičnej
kuchyni a mužskom speve.

Vianoce 2019
Vianočné podujatia odštartovala príprava sortimentu do charitatívnej burzy.
Deti počas niekoľkých sobôt v pastoračnom centre pripravovali darčekové predmety,
svietnika, aranžmány. Výrobky ponúkali počas charitatívnej burzy v nedeľu
22. decembra v spoločenskom dome. Výťažok použila miestna charita na svoje
charitatívne aktivity.
Deti sa počas Vianoc zapojili aj do inej dobročinnej aktivity – Dobrej noviny.
Navštívili rodiny, ktorí si ich návštevu nahlásili, za účelom vyzbierania finančných
prostriedkov na rozvojové projekty chudobných častí sveta. Dobrá novina mala už
25-ročnú tradíciu, v Liptovskej Tepličke koledovalo 28. decembra tridsať detí. Spolu
vyzbierali 1 801,- €.
Dobročinný charakter mala aj aktivita OZ Harmónia. V zasadačke hasičskej zbrojnice
pripravili v podvečer Štedrého dňa večeru a malý darček pre osamelo žijúcich občanov.
Na pomoc rodine zo Spišského Bystrého, ktorá potrebovala finančné prostriedky na
operácie pre svojho chorého syna, putoval výťažok prezentácie Štefana Koreňa. Na
stretnutí v spoločenskom dome 29. decembra rozprával o plavbe loďou po svete počas
svojej pracovnej cesty.
K tradičným vianočným podujatiam v našej obci patrili ľudové tradície predvádzané
folklórnymi kolektívmi. Po polnočnej svätej omši oslavovali narodenie Krista pukaním
bičmi a trúbením.
K nahláseným rodinám zavítali tradiční betlehemci. Koledy v podaní DFS Turnička
a FSK Tepličan zneli obcou aj počas predstavenia Živý betlehem na Štefana
26. decembra v centre obce. Vlastný pohľad na Vianoce predstavili deviataci počas už
tradičnej jasličkovej akadémie 25. decembra v spoločenskom dome. Ten bol ako každý
rok obsadený do posledného miesta.
Počas posledných dní roka sa každoročne konalo v Športovom centre stolnotenisový
turnaj, pri ktorom sa stretávajú milovníci tohto športu. Ináč to nebolo ani na sklonku
roka 2019. Kto sa rozhodol tráviť posledné hodiny roka v Liptovskej Tepličke, mohol
si pochutnať na závinoch, šiškách a punči počas Rozlúčky so starým rokom pri
spoločenskom dome. Podujatia Vianoc zavŕšilo divadelné predstavenie Ženský zákon
v podaní divadelníkom zo Šuňavy.
(V PKO sú priložené plagáty a fotky z jednotlivých podujatí.)
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Šport
Možnosť športovať
Hneď od začiatku roka bolo možné počas voľných chvíľ na šport využívať dve
ľadové plochy v Uhlárovej. Na hlavnej ľadovej ploche od 9.00 – 17.00 hod na
korčuľovanie a od 17.00 – 21.00 hod. na hokej. Na vedľajšej hornej ploche sa počas
dňa mohol hrať hokej. Vytlačené boli aj trate pre bežkárov a to na futbalovom ihrisku
a oproti Domu nádeje. Trate boli bežkárom k dispozícii i pri vlekoch SKI Centra pri
PPD ako aj lyžiarske vleky.

Úspešné hasičky
Hasičky úspešne reprezentovali na súťaži Železný hasič 12. januára v Kružne.
Daniela Pitoňáková obsadila vo svojej kategórii 3. miesto a Veronika Muchová druhé.

Športové 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 nádeje,
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 kolky súťažili deti v piatich kategóriách.
Komisia počas jarných prázdnin zabezpečila pre deti aj zábavné popoludnie
v bowlingu.
(V PKO sú priložené plagáty a fotografie z jednotlivých podujatí. Pozri aj výstrižky
z tlače.)
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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 umiestnenie 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 Blanc a viaceré štíty na Slovensku i v Rakúsku.
Za postup do Východoslovenskej hasičskej ligy boli ocenené ženy DHZ Liptovská
Teplička.
V kategórii III 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 kategórii 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 aj Florbalové družstvo ZŠ za 2. miesto v oblastnom kole
Florbalového turnaja žiakov 1. stupňa. V kategórii Rodák bol ocenený Ladislav Milan
za turistiku.
(V PKO je priložený zoznam ocenených a tiež fotky z podujatia.)

Súťaž v lyžovaní
ŠK Horec v tomto roku 23. februára usporiadal tradičnú lyžiarsku súťaž
v obrovskom slalome žiakov v stredisku SKI Park pri Vikartovskom mlyne. Záujem
o súťaž každým rokom rástla, o čom svedčila účasť 37 detí i vznik novej kategórie
Predškoláci.
Medailové pozície si žiaci rozdelili nasledovne:
Najmladší účastníci – Predškoláci:
1. Samuel Bulava, 2. Radko Flašík, 3. Adam Šefc.
Mladšie žiačky:
1. Sofia Korenková, 2. Bianka Plavčanová, 3. Petra Kupčová.
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Mladší žiaci:
1. Adam Smolár, 2. Šimon Karabin, 3. Martin Glejdura.
Staršie žiačky:
1. Miroslava Školiaková, 2. Lucia Chovanová, 3. Alexandra Sýkorová.
Starší žiaci:
1. Samuel Sýkora, 2. Patrik Ďuraš, 3. Brian Stoklas.

Testovanie automobilov
V sobotu 9. marca sa medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou testovali
autá automobilových pretekov rely. Na svoje si prišli fanúšikovia tohto športu.
Organizátor pri tejto príležitosti zverejnil aj dátum Rallye Tatry – 3. – 5. máj 2019.

Rallye Tatry
5. mája okolím Liptovskej Tepličky viedla trať automobilových pretekov
Rallye Tatry. Počasie pretekárov poriadne preskúšalo. 46. ročník najstaršej súťaže na
Slovensku vyhrala posádka Škoda Slovakia Motorsport v zložení Martin Koči,
Radovan Mozner na vozidle Škoda Fabia R. Úradujúci majstri Slovenska obhájili
minuloročné prvenstvo a spod Tatier si odviezli maximálny bodový zisk.
(V PKO pozri výstrižky z tlače.)

Tatranský pohár
6. júla sa na workoutovom ihrisku predstavili súťažiaci 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 Roman Klandúch a na
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.
(V PKO je priložený plagát z podujatia a výsledky súťaží. Pozri aj výstrižky z tlače.)
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Futbalový turnaj Tepličiek
Každoročné stretnutie futbalistov z obcí s názvom Teplička sa 13. júla
odohrávalo na ihrisku v Uhlárovej. Podujatie nebolo len športových zážitkom, ale
i stretnutím dlhoročných priateľov so spoločným záujmom o futbal. Počas celého dňa
medzi sebou odohrali zápasy družstvá A-čka 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 (okr.
Spišská Nová Ves). Druhá skončila Teplička nad Váhom, tretia Liptovská Teplička
a štvrtá obec Tepličky (okres Hlohovec). Medzi Internacionálmi zvíťazila Teplička nad
Váhom, druhá sa umiestnila Liptovská Teplička, tretia skončila Teplička a štvrté
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.
(V PKO je priložený plagát k podujatiu. Pozri aj výstrižky z tlače.)

Malý štrbský maratón
Bežecký šport v Liptovskej Tepličke nebol žiadnou novinkou. Najväčším
podujatím stále bol 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.
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 obsadil František Ovsiak 8. miesto.
Okrem rekordného počtu pretekárov bolo prekvapením ročníka prekonanie traťového
rekordu Oresta Babyaka 1:46:06 hod. 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 Tunde Szabó z klubu Pécs
Mecsek.
(V PKO je priložený plagát k podujatiu. Pozri aj výstrižky z tlače.)
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Beh po schodoch do neba
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 získala druhé miesto v kategórii ženy
do 34 rokov Veronika Fendeková.
(V PKO je priložený plagát k podujatiu.)

Barlička
Pre svojich členov i záujemcov z obce pripravila 20. júla Základná organizácia
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých športové podujatie Barlička. Išlo
o podujatie s dlhoročnou tradíciou. Novinkou bolo miesto konania. Organizátori sa
z amfiteátra presťahovali do oddychovej zóny Čierny grúň pri Penzióne Dolinka.

Škoda Horal MTB maratón
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 merala 134 kilometrov a dosahovala prevýšenie
4500 metrov, zvíťazil český pretekár Karel Hartl s časom 6 hodín a 33 minút.
K usporiadateľom sa aj v tomto roku pridali ŠK Horec a DHZ Liptovská Teplička.
(V PKO pozri aj výstrižky z tlače.)

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 2018/19 ukončilo
A-mužstvo hrajúce 6. OMV ligu dospelí PFZ na 8. priečke. Žiaci 3. liga U15 skončili
na 6. priečke a prípravka U11 bola druhá.
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Výstup na Kráľovu hoľu
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
kategórii z Liptovskej Tepličky, Spišského Bystrého, Lučivnej 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.
(V PKO je priložený plagát k podujatiu. Pozri aj výstrižky z tlače.)

Beh SNP
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 Penziónu Dolinka
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 s MŠ, Obec v pohybe street workout,
Infinity sport team, ZO SZZP a iní.
(V PKO je priložený plagát k podujatiu a fotky.)

Hasičské súťaže
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, Hranovnice
a Vikartovciach, tretie skončili v Kravanoch, Strážach a v Štrbe. V lige získali celkovo
3. miesto.
Ocenenia si zo súťaží jednotlivcov Železný hasič doniesla Daniela Pitoňáková. Zo
Spišskej Starej Vsi a Spišského Bystrého za 1. miesto a z Kráľovej 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, ktorá sa konala 21. júla, priniesla
prvenstvo domácim ženám, druhé skončili súťažiace zo Spišského Štiavnika a tretie zo
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Spišských Vlách. Medzi mužmi do 35 rokov bolo prvé Spišské Bystré, druhé skončili
Spišské Vlachy a tretie Hybe.
(V PKO je priložený plagát k podujatiu O putovný pohár starostu obce. O jednotlivých
súťažiach pozri informácie aj vo výstrižkoch z tlače.)

Rodák František Bulava prvý na svetovom pohári
22. septembra 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 metrov nad
morom.

Železný hasič
6. októbra usporiadali dobrovoľní hasiči v spolupráci so starostom obce
o 10.00 hod. v miestnom amfiteátri v poradí 4. ročník súťaže Železný hasič. 1. miesto
v kategórii ženy nad 35 rokov získala Daniela Pitoňáková, 4. miesto medzi mužmi nad
35 rokov Marián Pitoňák, prvý bol Stanislav Ovsiak v kategórii muži nad 50 rokov
a tretí v tejto kategórii bol Alojz Malik.
(V PKO je priložený plagát z podujatia a fotky.)

Brankár TJ Tatran medzi najlepšími
Po pätnásty krát bolo spomedzi futbalových hráčov 6. ligy Podtatranského
futbalového zväzu vybratých jedenásť najlepších. Tepličan Dávid Bulava hrajúci za TJ
Tatran Liptovská Teplička bol ocenený ako najlepší brankár. Stal sa tak po Pavlovi
Smolárovi a Adriánovi Pitoňákovi tretím oceneným hráčom TJ Tatran Liptovská
Teplička. Jedenástku roka vyhlásili 14. decembra 2019 v hoteli Agro Veľká Lomnica.
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Počasie
Nová snehová nádielka hneď v prvé tri dni v roku potešila milovníkov zimných
športov a radovánok. Sneh sa rozhodol „úradovať“ aj v priebehu asi týždňa a pol v čase
od 8. januára do 16. januára, no už v plnšej sile. Kvôli častému a intenzívnemu
sneženiu sužovalo celé Slovensko množstvo snehu. No nielen Slovensko, ale aj
Európu. V Rakúskych a Švajčiarskych Alpách bolo miestami až 3 m snehu. 13. januára
sneženie spôsobilo výpadok elektrickej energie v našej obci. V noci z 15. na
16. januára opäť husto snežilo. Fujavica a silný vietor mali za následok zafúkanú cestu
medzi Liptovskou Tepličkou a Šuňavou. Cesta bola neprejazdná, a preto ju uzavreli.
Január 2019 bol bohatý na sneh a mínusové teploty (denné teploty sa pohybovali od
3 oC do -10 oC a nočné teploty od -3 oC do -18 oC) a to dávalo možnosti využitia na
šport a aktívny oddych – korčuľovanie, bežkovanie, lyžovanie, sánkovanie či
mechovanie.
Už prvý februárový víkend sa oteplilo. 1. februára večer padal dážď. Intenzívne sa
začal topiť sneh a pri dennej teplote 9 oC v nedeľu pokračovalo výrazné topenie snehu.
Opäť nasnežilo 11. a 12. februára cca 15 cm snehu. Dni počas februára už boli
pomerne teplejšie oproti predchádzajúcemu mesiacu (od -5 oC do 12 oC), no noci boli
stále chladné (od 1 oC do -18 oC).
Aj keď je marec už prvý jarný mesiac, tento bol chladný. 6. marca napadlo cez noc asi
10 cm snehu, no ten sa pri teplote 5 oC cez deň roztopil. V noci 11. marca ukázal svoju
moc vietor, ktorý dosahoval silu víchrice a miestami až orkánu. Toto spôsobilo
problémy hlavne na ceste medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami. Okolo cesty
bolo popadaných cca 20 ks stromov. Cestu sprejazdnili odprataním stromov členovia
DHZ. V noci 12 marca ešte nasnežilo. Po chladnom týždni potešil 17. marca veľmi
teplý slnečný deň. Teplomer ukazoval 13 oC. takýto bol aj nasledujúci týždeň.
25. a 26.amarca ešte padal mokrý hustý sneh, ktorý hneď zmizol. 29 a 30. marca bol
v ranných hodinách nameraný mráz -5 oC a -2 oC, no už posledný marcový deň ešte
ráno bol 0 oC, cez deň už príjemných 13 oC.
Tak ako v apríli zvykne, aj tentoraz sa striedalo rozmanité počasie. Kým napríklad
6. apríla celý deň pršalo, tak 12. apríla nasnežilo 3 cm snehu. Rána boli často mrazivé.
Mráz bol aj cez veľkonočné sviatky v piatok 19. apríla a sobotu 20. apríla. Utorok po
Veľkej noci už opäť pršalo.
Očakávalo by sa, že o máji sa bude písať ako o peknom teplom mesiaci, no v roku
2019 to tak nebolo. Hneď na začiatku 5. a 6. mája sa citeľne ochladilo (3 oC / -1 oC a
1 oC / -2 oC). Obidva dni snežilo. Bolo tak chladno až bolo potrebné znovu vytiahnuť
zimné oblečenie a obuv. Svojej povesti neostali nič dlžní ani „Traja zamrznutí“
(Pankrác, Servác a Bonifác). Týkalo sa to hlavne 14. mája, keď nameraná teplota
bola len 2 oC / -2 oC. Práve v tento deň sa všetci zobudili do bieleho rána. Napadlo
cca 2 cm mokrého snehu. 14. máj 2019 sa považoval z dlhodobého merania za
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najchladnejší. Kým ešte v utorok bol sneh, tak naopak víkend už priniesol teplejšie
počasie. 18. mája bolo 15 oC / 6 oC a 19. mája 16 oC / 7 oC. V druhej polovici mája sa
striedal dážď so slnkom. Celkovo by sme mohli máj charakterizovať z dlhodobých
meraní a pozorovaní ako mimoriadne studený a daždivý a k tomu v polovičke mesiaca
súvislá vrstva snehu. Takýto charakter počasia však nebol len v našej oblasti, ale takto
to bolo na celom Slovensku.
K výraznému otepleniu došlo hneď v prvý júnový deň a takéto príjemné teplé dni boli
počas celého mesiaca. Od 10. júna do 15. júna bolo celý týždeň veľmi teplo až do cca
30 oC a v teplejších oblastiach Slovenska až do 35 oC. Po tejto vlne horúčav prišiel
16. júna dážď, no našťastie tichý a pokojný. Ďalší týždeň sa striedal dážď s o niečo
nižšími teplotami ako predchádzajúci týždeň cca 20 oC až 25 oC. 23. júna v nedeľu cez
sv. omšu prišiel lejak. Dážď pokračoval už pokojnejšie počas celého dňa. V dňoch
25. až 27. júna bolo opäť veľmi horúco. Nasledujúci deň 28. júna sa však ochladilo
o cca
10 oC (17 oC / 11 oC). No úplný koniec júna už bol opäť mimoriadne teplý. Tak ako
bol máj v tomto roku najchladnejší, jún si niesol prívlastok najhorúcejší. Teplota
vzduchu počas tohtoročného júna dosiahla 19,1 oC, čím sa stal od roku 1951
najhorúcejším júnom. V júni bolo pod Tatrami 13 letných dní (25 oC / 30 oC) a 5
tropických dní (30 oC a viac). Padlo 7 rekordov maximálnej dennej teploty vzduchu
a to 13. až 16. júna a 26., 27 a 30. júna. Najhorúcejším júnovým dňom bol práve
posledný júnový s teplotou 32,2 oC (pozn.: v Liptovskej Tepličke v tento deň bolo
28 oC). (Bližšie pozri výstrižky z tlače.)
Rekord bol zaznamenaný taktiež 1. júla, kedy bola maximálna denná teplota vzduchu
v Poprade 33,7 oC. (Bližšie pozri výstrižky z tlače.) Príjemné letné počasie pokračovalo
aj v ďalšie dni, no v čase od 8. júla do 13. júla sa ráno citeľne ochladilo, a tak bolo
potrebné obliecť k letnému oblečeniu na ráno aj niečo teplejšie. Denné teploty sa v tom
čase pohybovali do cca 16 oC. 10. júla bola vo výške 2 m nad povrchom nameraná
v Poprade teplota 3,7 oC. Išlo o najchladnejšie ráno s dátumom 10. júl v histórii
pozorovaní. Okrem toho v Poprade skoro ráno zaznamenali aj prízemný mráz. Vo
výške 5 cm na povrchom tu teplota vzduchu klesla na -1 oC. (Bližšie pozri výstrižky
z tlače.) Naďalej bolo možné si užívať príjemné letné dni. Po teplých dňoch 28. júla
prišla búrka. Bolo to počas druhého dňa folklórnych slávností. Dážď bol taký silný, až
bol prerušený ich program.
V auguste bolo tiež veľmi pekné letné počasie s nočnými teplotami od 6 oC do 15 oC
a dennými teplotami od 12 oC do 25 oC.
Septembrové počasie bolo príjemné, slnečné a plynule sa prehuplo do jesenného
počasia, ku ktorému už patria aj prvé ranné mráziky, ktoré boli zaznamenané pri
teplote 0 oC a -1 oC v dňoch 19. až 21. septembra. Do konca mesiaca bolo opäť pekne.
V septembri sa teploty cez deň pohybovali od 7 oC do 24 oC.
Začiatkom októbra v čase od 3. do 9. októbra bolo už namerané viac prízemných
mrazov od 0 oC do -6 oC a cez deň došlo k miernemu ochladeniu oproti
predchádzajúcemu obdobiu. Teploty cez deň boli v rozpätí od 3 oC do 7 oC. No od
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12. októbra nastúpilo tzv. Babie leto charakteristické svojimi slnečnými a teplými
jesennými dňami. Trvalo až nezvyčajne dlho a to až do 27. októbra. Počas Babieho leta
boli ranné teploty namerané od 4 oC do 10 oC a denné od 12 oC do 20 oC. 28. októbra
prišlo prudké ochladenie s teplotami -1 oC / 9 oC. Posledné októbrové dni klesli teploty
v noci až na -7 oC.
Druhý novembrový deň jemne nasnežilo, a tak tomuto dňu môžeme pripísať prvý sneh.
Cez víkend 9. a 10. novembra pršalo a v nedeľu večer sa pri teplote 0 oC začal dážď
meniť na mokrý sneh. V noci na 13. novembra fúkal silný vietor. Vo Vysokých
Tatrách to bola až víchrica o sile 190 km/h. Toto malo za následok popadané stromy na
úseku Liptovská Teplička a Šuňava. Z tohto dôvodu členovia DHZ opäť museli
zasahovať v čase od 2.00 do 4.00 hod. Cez deň 13. novembra pršalo a zalialo cestu na
úseku Šuňava – Liptovská Teplička, ktorá bola následne uzavretá. Zaliata bola aj časť
cesty medzi obcami Kravany a Spišské Bystré. V priebehu novembra sa teploty
pohybovali v noci od -9 oC do 6 oC a cez deň od -2 oC do 11 oC. Najchladnejším
novembrovým dňom bol práve ten posledný s teplotami -2 oC / -9 oC. Tento deň aj
slabo snežilo.
2. decembra opäť nasnežilo asi 5 cm snehu. Sneh, slnko a mrazivé ráno zabezpečilo
krásnu zimnú krajinu ako z rozprávky. 7. decembra pršalo, čo spôsobilo neskôr
poľadovicu. Opäť nasnežilo 13. decembra, no už 17. decembra pri teplote 8 oC cez deň
sneh celkom zmizol. 18. decembra sa veľmi oteplilo 11 oC / 3 oC. padali teplotné
rekordy (napr. v Tatrách). Na území Slovenska hlásili až 16 oC. Toto teplé počasie
a dážď 21. a 23. decembra spôsobilo, že Vianoce boli opäť bez snehu. (Pozri fotky
v PKO počas podujatia Pastierske vítania Krista). Na Štedrý deň v noci dul silný vietor
(v Tatrách bola vyhlásená výstraha pred orkánom). Medzi Liptovskou Tepličkou
a Šuňavou znovu popadali stromy a DHZ opäť zasahoval. V noci z 25. na
26. decembra trochu nasnežilo (pozri fotky z podujatia Živý Betlehem). Na Silvestra sa
tento sneh začal pri teplote 2 oC / -4 oC topiť a vznikal ľad na ceste. Presne o pol noci
bolo -1 oC a veterno.
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Obecná knižnica 2019
Počet kníh spolu
Audiovizuálne dokumenty
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti
Počet dochádzajúcich periodík
Ročný prírastok knižničných jednotiek
z toho kúpou
z toho darom
Úbytok knižničných jednotiek
Výpožičky spolu
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti
Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň
Počet študovní a čitárni
Počet študijných a čitateľských miest
Celková plocha knižnice v m2
Z toho priestory pre užívateľov v m2
Návštevníci knižnice spolu
z toho na výchovno–vzdelávacích podujatiach pre verejnosť
z toho na kultúrno–spoločenských podujatiach
Návštevníci, ktorí využili prístup na internet
Návštevníci podujatí pre deti do 15 rokov
Počet podujatí organizovaných knižnicou
z toho výchovno–vzdelávacie podujatia
z toho kultúrno–spoločenské podujatia
Počet podujatí pre deti do 15 rokov
Počet počítačov knižnice určených pre verejnosť
z toho PC s pripojením na internet pre verejnosť

3 803
0
1 083
1 604
146
970
0
27
27
0
0
172
10
81
11
70
2
0
0
30
27
207
140
0
0
140
7
7
0
7
0
0

Knižnicu počas roka 2019 viedla a spravovala Mgr. Katarína Fedorová
(Ročný výkaz je priložený v PKO.)
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Hospodárenie obce
Obec Liptovská Teplička
Významné investičné akcie v roku 2019

-

Prestavba podkrovia ZŠ

132 426,38 €

-

Rekonštrukcia kotolne zdravotné strediska

18 111,82 €

-

Prestrešenie športovej tribúny

33 811,70 €

-

Elektrický kotol do školskej jedálne

3 960,00 €

-

Elektrická panvica do kuchyne SD

2 214,60 €

-

Drevené súsošie

2 500,00 €

-

Prenosné pódium

4 936,80 €

-

Nákup pozemkov

4 934,08 €

-

Projektové dokumentácie

6 650,00 €
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Demografické údaje k 31.12. 2019
Celkový počet obyvateľov obce:
z toho – muži
z nich Rómov
z toho – ženy
z nich Rómov
Priemerný vek obyvateľov:
z toho – muži
z toho – ženy
dispozícii
Najmladší obyvateľ
Najstarší obyvateľ

2 412
1 192
381
1 220
383
údaje nie sú k dispozícii
údaje nie sú k dispozícii
údaje nie sú k

6 dní
95 rokov 46 dní

Počet narodených detí:
z toho – muži
z nich Rómov
z toho – ženy
z nich Rómov

49
29
16
20
15

Počet zomrelých:
z toho – muži
z nich Rómov
z toho – ženy
z nich Rómov

24
12
2
12
1

Prisťahovaní
Odsťahovaní

9
27

Sobáše spolu:

16
14
2

z nich cirkevné
z nich občianske
Počet rodinných domov
Počet popisných čísel

564
724

Počet evidovaných nezamestnaných:
z toho – muži
z toho – ženy

135
53
82
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Školstvo

Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku mala právnu subjektivitu aj
naďalej počas roka 2019 a jej zriaďovateľom bola obec. Zastrešovala základnú školu,
materskú školu, centrum voľného času (CVČ), školskú jedáleň (ŠJ) a školský klub detí
(ŠKD). Riaditeľkou bola Mgr. Anna Sakmáryová. Zástupkyňou pre I. stupeň ZŠ bola
Mgr. Jana Bohunčáková a pre II. stupeň Mgr. Janka Poradová. Zástupkyňou riaditeľky
školy pre MŠ bola Oľga Fendeková. Vedúcou CVČ bola Mgr. Veronika Bulavová
a vedúca ŠJ bola Ing. Mária Janíková.
Počet zamestnancov spolu bol 49. V ZŠ bol 35 pracovníkov, z toho pedagogických
pracovníkov bolo 26, odborných 2 a nepedagogických 7. V MŠ bolo spolu
6 zamestnancov, pedagogických 5 a nepedagogický 1 zamestnanec. SKD mal
2 pedagogických zamestnancov a v školskej jedálni boli zamestnaní 6 zamestnanci.
Škola mala k dispozícii 3 budovy.
V školskom roku 2019/2020 bolo v ZŠ vytvorených 16 tried, 9 tried na 1. stupni a
7 tried na 2. stupni. Navštevovalo ich 272 žiakov, 155 žiakov na 1. stupni a 117
žiakov na 2. stupni. V MŠ boli 2 triedy so 42 deťmi predškolského veku.
V 1. triede bolo 21 detí vo veku 3 – 5 rokov a v 2. triede 21 detí vo veku od 5 – 6
rokov. Na povinnú školskú dochádzku bolo zapísaných 20 detí, rodičia jedného dieťaťa
požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky.
V škole bolo zriadené aj CVČ a ŠKD. V CVČ mali žiaci možnosť venovať sa
záujmovým činnostiam, ktoré boli zamerané na rozvoj vedomostí, zručností a športovej
aktivity. V ponuke bolo 24 krúžkov. V školskom roku 2019/2020 malo CVČ pri ZŠ
s MŠ Štefana Nahalku zaevidovaných spolu 285 členov. Z toho MS vo veku 5 – 6
rokov mala 16 členov a ZŠ vo veku 6 – 15 rokov mala 269 členov. Činnosť
záujmových útvarov začala 7. októbra 2019 a bola neskoršie predčasne ukončená
z dôvodu pandémie spôsobenej vírusom Covid-19. Činnosť CVČ sa už neobnovila. Pre
deti 1. stupňa ZŠ bol vytvorený ŠKD a v roku 2019 ho navštevovalo 38 žiakov.
(Bližšie údaje pozri v Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ s MŠ Štefana Nahalku Liptovská Teplička za školský rok 2019/2020,
v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach MŠ za
školský rok 2019/2020, Záverečnej správe CVČ o výchovno-vzdelávacej činnosti za
školský rok 2019/2020 a v Záverečnej správe o činnosti školského klubu detí
v školskom roku 2019/2020, ktoré sú založené v PKO.)
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Zdravotníctvo
Počas celého roku 2019 vo svojej činnosti bez zmeny pokračovali všeobecný
lekár pre dospelých MUDr. Fridrich Fábry, detská lekárka MUDr. Ivana Švagrovská,
zubná lekárka MUDr. Darina Drblíková a na gynekologicko – pôrodnickej
a gynekologicko – urologickej ambulancii MUDr. Peter Brenišin. Svoje služby
poskytovala aj lekáreň Callendula s.r.o.
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Kultúra

V obci sa organizovalo množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí. Počas
roka 2019 sa uskutočnilo 25 kultúrno-spoločenských podujatí. Mnohé z nich mali
dlhoročnú tradíciu, ako napríklad vynášanie Moreny, sadenie májov, Deň rodiny,
posedenie so seniormi a iné. Najvýznamnejším podujatím boli folklórne slávnosti Pod
Kráľovou hoľou, ktoré sa v roku 2019 konali 27. a 28. júla. Účinkovali FS Šafolka,
FS Vršatec, FS Vargovčan a ľudový rozprávač Jožko Jožka, FS Vlachovo a súbory
z okolitých obcí (Šuňava, Vikartovce, Heľpa). Sobotný večer návštevníkov podujatia
zabávala hudobná skupina Hrdza. Hlavným účinkujúcim v nedeľnom programe bol FS
Železiar. Vystúpenie sa z dôvodu prudkého dažďa skončilo predčasne.
V obci pôsobili spoločenské organizácie, ktoré sa aktívne zapájali do organizovania
viacerých podujatí.

43

Sociálne služby

Počas roka 2019 služby v oblasti sociálneho poradenstva a pomoci občanom
poskytovali 3 terénne sociálne pracovníčky. Zameriavali sa na sociálne odkázaných
občanov, rómsku komunitu a ostatné znevýhodnené skupiny. V priebehu roka boli do
pracovného pomeru prijímané ďalšie opatrovateľky. Celkovo ku koncu roka 2019 bol
počet opatrovateliek 10. Časť mzdových nákladov na opatrovateľskú službu bolo
refinancovaný z dotačných zdrojov.
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Hospodárstvo

V obci v roku 2019 pôsobili viaceré podnikateľské subjekty, ktoré poskytovali
pracovné príležitosti obyvateľom obce. K najvýznamnejším patrilo Poľnohospodárske
podielnické družstvo, ktoré sa okrem tradičnej rastlinnej a živočíšnej výroby venovalo
aj spracovaniu mäsa a mlieka. Bio výrobky z kravského a ovčieho mlieka a hovädzie
a jahňacie mäso, ktoré predávali priamo z dvora, získali viaceré ocenenia a certifikáty
kvality.
Ďalším subjektom bolo Lesné pozemkové spoločenstvo, ktoré sa venovalo
ťažbe a spracovaniu dreva, starostlivosti a ochrane lesa. V rovnakom odvetví ponúkali
pracovné príležitosti pre zamestnancov i živnostníkov aj Lesy SR.
Ponuka služieb v obci bola na dobrej úrovni. Obyvatelia mali k dispozícii
4 predajní potravín, 1 predajňu mäsa a mäsových výrobkov, predajňu s rozličným
tovarom, kvetinárstvo rozšírené o predaj suvenírov a tlače, predajňu textilu a poštu.
Reštauračné služby ponúkali penzióny Váh a Dolinka, ktoré zároveň
poskytovali aj ubytovanie. Možnosť ubytovať sa bola aj v ďalších penziónoch,
chalupách a na súkromí.
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Politické organizácie

KDH
V roku 2019 Klub KDH v Liptovskej Tepličke pokračoval vo svojej činnosti
v nezmenenom počte 16 členov.
V rámci podujatí organizovala Okresná rada KDH Poprad na začiatku roka tradičnú
novoročnú kapustnicu, ktorej sa zúčastnili aj členovia klubu a pri tejto príležitosti boli
pozvaní na retro zábavu.
16. marca 2019 sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky. V klube KDH
rokovali o možnej podpore kandidáta a 30. marca sa uskutočnilo druhé kolo volieb.
V apríli sa pripravovali na voľby do Europarlamentu, ktoré sa konali 25. mája 2019. Za
KDH kandidovalo 14 kandidátov, uspeli dvaja z nich. Predseda klubu Jaroslav Géci
bol pozývaný na rôzne stretnutia, ktoré sa konali okrem iných miest aj v Poprade. Klub
zorganizoval 28. septembra výstup na Kráľovu hoľu. Tohto výstupu sa zúčastnili aj
významné osobnosti, ako napríklad župan PSK PaedDr. Milan Majerský PhD.,
finančný riaditeľ pre Rádio Lumen Mgr. Radovan Pavlík a iní. Klub sa stretol v tomto
roku niekoľko krát na stretnutiach hodnotili výsledky volieb a dali niekoľko podnetov
ku voľbám a ku ďalšiemu fungovaniu klubu KDH.
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Hospodárske organizácie
Poľnohospodárske podielnické družstvo
Štatutárnym orgánom družstva bolo 7-členné predstavenstvo a kontrolnú
komisiu tvorili 3 členovia.
Rok 2019 bol pre PPD náročný hlavne z dôvodu vonkajších vplyvov, hlavne vládnych
nariadení o zvyšovaní osobných nákladov negatívne ovplyvňovali rast nákladov počas
roka. Vyššie boli aj náklady na splátky úrokov, nakoľko družstvo čerpalo investičný
úver na stavbu maštale pre hovädzí dobytok. Dosiahli zlepšenie ustajňovacích
podmienok a očakávali zvýšenie prírastkov u hovädzieho dobytka.
Zemiaky pestovali na výmere 9 ha. Výmera zemiakov bola dodržaná, avšak pre
nepriaznivé podmienky a jar boli zemiaky zasadené až začiatkom júna, choroby
a použitá vlastná sadba boli príčinou nízkej priemernej úrody z hektára, keď úroda
dosiahla len 10,13 t/ha oproti plánu 22 t/ha.
Čo sa týka výroby objemových krmovín, senáže bolo vyrobené 2 245 t a sena 214 t.
Táto produkcia bola postačujúca na zimné kŕmne obdobie pre zvieratá.
Stavy hovädzieho dobytku boli prekročené o 32 ks oproti plánu, avšak stavy oviec
celkom boli nižšie o 80 ks oproti plánu. Výroba ovčieho mlieka bola nižšia oproti
plánu o 2 807 l.
Tržby v penzióne Dolinka dosiahli výšku 318 935 €, čo je viac o 15 762 € ako
v minulom roku. Negatívne sa na hospodárení odrazilo zvýšenie osobných nákladov.
Podmienky ekologickej poľnohospodárskej výroby a ochrany biotopov boli dodržane.
PPD získal biocertifikáty na všetky výroby z mlieka a mäsa.
Na stavbu maštale pre hovädzí dobytok bol čerpaný investičný úver vo výške
420 000,- €. Celkové investície do ostatného majetku predstavovali 164 802,- €, z toho
traktor Lintrack bol na leasing vo výške 109 873,- € so splátkami na 4 roky. Ostatné
investície boli uhradené z vlastných zdrojov.
V roku 2019 PPD dosiahlo stratu – 8 259,76 €. Vzhľadom k tomu, že k nedodržaniu
hospodárskeho výsledku, resp. k vytvoreniu straty došlo najmä zvýšením osobných
nákladov, predstavenstvo družstva rozhodlo o nevyplatení koncoročných odmien pre
zamestnancov.
(Správa o činnosti a hospodárení PPD za rok 2019 je založená v PKO. Bližšie
údaje pozri tam i v kapitole Udalosti, kde sa podrobnejšie píše o PPD.
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Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Tepličke
(LPS)
V roku 2019 sa Lesné pozemkové spoločenstvo riadilo plánom ťažby dreva,
zalesňovania a ostatnej pestovnej činnosti vyplývajúcich z bilančných výkazov
a platného Programu starostlivosti o les. Opieralo sa o uznesenia zhromaždenia LPS,
uznesenia výboru LPS pri dodržiavaní právnych noriem a zákonov.
V roku 2019 vyťažili 8 659 m3 guľatiny. Ťažba náhodná tvorila 7 472 m3, t. j. 86 %,
pričom najväčší podiel mal škodlivý činiteľ vietor 60 %, zvyšných 40 % tvorili
podkôrny hmyz, sucho a huby. Všetku kalamitu stihli spracovať včas. Úmyselnú ťažbu
v objeme 1 187 m3 tvorila ťažba výchovná do 50 rokov a obnovná.
V rámci pestovnej činnosti v roku uhádzali haluzinu na 11,08 ha lesa. Zalesnili
15,68 ha sadenicami v druhovom zložení smrek, smrekovec, jedľa, borovica, buk
a javor, nové prirodzené zmladenie evidovali na 6,04 ha. Vykonali ochranu proti burine
vyžínaním na 100,08 ha, ochranu proti zveri náterom repelentom na 188,53 ha. Práce
v pestovnej činnosti boli realizované dodávateľsky a takmer všetky ľuďmi z Liptovskej
Tepličky.
Ťažbovú činnosť pre LPS vykonávala jedna ťažbová skupina z Liptovskej Tepličky.
Priemerné náklady na jeden m3 predstavovali 15,44 €/ m3. Predaj dreva realizovali
formou aukcií, ktorých bolo 12.
Do gátra dodali 3 806,52 m3 ihličnatej guľatiny. Z tejto guľatiny porezali
2 902 m3 a bolo vyrobené 1 628 m3 reziva. Priemerná výťažnosť bola 56 %, priemerná
cena reziva 159,36 € za m3, drevo pre gáter manipulovali zamestnanci LPS a vozili ho
Tatrou LPS ku gátru.
LPS prevádzkovalo dve malé lesné škôlky, v ktorých pestovalo sadenice smreka, jedle
a jaseňa. Ostatné dreviny kupovalo.
V rámci stále rastlinno-lekárskej starostlivosti viac krát kontrolu, ktoré nezistili
nedostatky.
Zhromaždenie za rok 2019, ktoré schvaľuje všetky najdôležitejšie dokumenty a bolo
plánované na marec 2020 sa pre pandémiu COVID-19 neuskutočnilo. Bolo to prvý krát
od vzniku LPS. Podielnici boli informovaní len písomnou formou. Časť kompetencií
Zhromaždenia bola novelou zákona prenesená na Výbor spoločenstva, aby
spoločenstvo mohlo fungovať aj naďalej.
(Správa o činnosti LPS v Liptovskej Tepličke za rok 2019 je založená v PKO.)
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COOP Jednota, spotrebné družstvo
Výbor COOP Jednoty – spotrebného družstva v našej obci správu o činnosti za
rok 2019 nevypracoval. Správu vypracuje na nasledujúcej výročnej členskej schôdzi.
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Poľovnícke združenie Čierny Váh
K 1. januáru 2019 malo poľovnícke združenie 24 riadnych členov, 4 čestných
členov a 4 kandidátov. Na výročnej členskej schôdzi (VČS) konanej 23. februára 2019
boli prijatí za členov PZ 2 kandidáti Lucia Maliková a František Gigac. Za kandidátov
na členstvo v PZ boli prijatí Ladislav Ďuraš a Martin Vernarec. V priebehu roka 2019
zaniklo členstvo v PZ jednému riadnemu členovi Ing. Jánovi Kičákovi, predsedovi
PZ Čierny Váh, ktorý zomrel 24. júna 2019.
Poľovnícke združenie v roku 2019 vykonávalo právo poľovníctva v dvoch poľovných
revíroch – Čierny Váh a Kimberg – Hlbokô na celkovej výmere 3233,48 ha. V roku
2019 na základe uznesenia členskej schôdze PZ začali práce na obnovení zmlúv
o prenájme poľovných revírov na obdobie 15 rokov pre PZ Čierny Váh. Ku koncu roka
2019 táto činnosť ešte nebola uzavretá.
V roku 2019 sa konali tri členské schôdze a výbor PZ zasadal 7 krát. Došlo k mene
počtu členov výboru a zmene na poste predsedu PZ, ktorým sa stal Stanislav Malik.
Do najbližších volieb zastával predseda PZ dve funkcie vo výbore PZ.
Kultúrno – osvetová činnosť počas roku 2019 obsahovala množstvo aktivít. V mesiaci
február sa po VČS konalo spoločenské posedenie členov PZ s rodinnými príslušníkmi,
na ktoré boli pozvaní aj zástupcovia obce, miestneho PPD, zástupcovia PZ Vikartovce.
Tretí krát sa posedenie organizovalo spoločne s PZ Šuňava a úspech spoločnej akcie
prvého ročníka predurčil tradíciu do budúcna. V marci sa na chovateľských
prehliadkach a výstavách trofejí za okres Poprad a Liptovský Mikuláš zúčastnili viacerí
členovia PZ. V apríli boli hlavným organizátorom akcie pre žiakov Deň Zeme
a Mesiac lesov. Žiaci mali možnosť absolvovať niekoľko podnetných stanovíšť, ktoré
boli rozmiestnené v triedach, na školskom dvore a taktiež pri amfiteátri. Poznávanie
bolo zamerané na ochranu lesa prostredníctvom prednášky i filmových ukážok, ktoré
opisovali blízkosť lesných zvierat k ľudským obydliam a kalamitu v Tatrách v roku
2004. Azda najzaujímavejšou sa stala výstava trofejí a preparovaných lesných zvierat,
vzorky lesných drevín a vláčik separáčik, ktorého úlohou bolo poučiť žiakov o triedení
odpadu. Žiakov veľmi zaujalo rozprávanie o živote v lese. Na školskom dvore sa
uskutočnila streľba zo vzduchovky, žiaci si teda mohli vyskúšať streľbu na vybraný
terč. Deviataci sa pri amfiteátri oboznámili s technikou sadenia stromčekov, ktoré si aj
v praxi vyskúšali vedenie ZŠ udelila PZ Čierny Váh ďakovný list. Taktiež v tomto
mesiaci bola dvakrát odvysielaná relácia v obecnej televízii: Apríl – mesiac lesov a v
tomto mesiaci sa uskutočnila aj členská schôdza spojená s brigádou zameranou na zber
odpadu. V máji sa PZ zapojilo do výzvy Slovenskej poľovníckej komory Čistá príroda
= Čistý revír zaslaním článku a fotografií, ktoré zaznamenávajú každoročný zber
odpadu členmi PZ, ktoré boli uverejnené na webovom sídle SPK. PZ bolo ocenené
ďakovným listom a pamätnými predmetmi. V júni bola dvakrát odvysielaná relácia
v obecnej televízii, inštalovaná poľovnícka výstavka vo výklade obchodu COOP
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Jednota. PZ sa aktívne zapojilo do akcie organizovanej obcou „Deň s rodinou“,
zabezpečilo streľbu zo vzduchovky, skladanie modelov zvierat, poznávanie stôp,
ukážky vábenia a ukážky poľovných psov. Uskutočnila sa členská schôdza, po ktorej
nasledovalo posedenie s občerstvením. Počas folklórnych slávnostiach Pod Kráľovou
hoľou v júli pripravili výstavu trofejí a všetkých účastníkov pohostili gulášom. Pre
pozvaných hostí bola pripravená slávnostná recepcia. V mesiaci august dvaja členovia
absolvovali letný kurz poľovníckeho trúbenia, ktorý sa konal v Liptovskom Hrádku.
V auguste a septembri zorganizovali brigády na dostavbu Poľovníckeho domu.
PZ priebežne informovalo občanov obce prostredníctvom obecných novín o svojej
činnosti.
Na jar 2019 bolo vykonané jarné zisťovanie stavov zveri v zmysle zásad pre zisťovanie
stavov zveri. Na základe vykonaného zistenia bola vyhotovená príslušná dokumentácia
a následne Okresný úrad Poprad schválil pre poľovný revír Čierny Váh na poľovnú
sezónu 2019/20 plán chovu a lovu.
Prikrmovanie v zimnom období bolo vykonávané jadrovým, objemovým a dužinatým
krmivom, PZ zabezpečilo 20 q kukurice, ostatné krmivo zabezpečili členovia
PZ z vlastných zdrojov. Kamennú soľ im dodala OPK Poprad.
Práce na poľovníckych zariadeniach bolo potrebné vykonať v zmysle schválených
úloh, tiež asanáciu kŕmnych zariadení a vyčistiť lúky určené na prípravu sena. Zorané
a zasiate bolo políčko pre zver na Kocúrke a v Uhlárovej. Opravené boli posedy na
Kocúrke, Jereku, Holi. Taktiež bola vykonaná údržba chodníkov. Zmulčovali sa lúčky
na Mogyle, Smižanke, Bryndzovom, Vrabcovej. Boli doplňované visiace automatické
sudové krmítka, ako aj krmítka na zemi. Vykonali sa potrebné práce na chate Podhoľa
a vodárni. Počas celého roka boli priebežne vykonávané opravy na zariadeniach PZ.
V Poľovníckom dome bolo vykonané zateplenia, obloženie a čiastočné oplotenia
pozemku. Tieto práce zabezpečili členovia PZ v rámci spoločných brigád. Na jar sa
uskutočnila spoločná brigáda, počas ktorej okrem zbierania plastov urobili generálnu
opravu chodníka vo Vrabcovej. V tomto revíri mali 13 posedov a 2 sedačky slúžiace na
pozorovanie a selektívny odstrel zveri, 10 veľkých a 4 malé krmelce na objemové
krmivo, v 5 lokalitách mali kŕmne linky. Nainštalovaných bolo 8 sudov na zemi a
7 zavesených sudov na podávanie jadrového krmiva. Celkovo hodnotili poľovnícky
rok z pohľadu plnenia plánu lovu za úspešný, nakoľko ho splnili takmer na 100 %.
Prakticky lov v tomto revíri vykonali 13 členovia PZ. V poľovnom revíri Hlbokô –
Kimberg bol plán chovu a lovu na poľovnícku sezónu 2019 u jelenej zveri schválený
v počte 10 ks, diviačia zver bola naplánovaná v počte 12 ks.
Významnou zmenou, ktorá sa udiala v revíri bolo zahrnutie PR Kimberg do
nárazníkovej zóny kvôli africkému moru ošípaných (AMO), ktorá priniesla viacero
opatrení, ktoré sa týkali nie len lovu diviačej zveri, ale aj nakladaním z divinou z tejto
zveri. Priniesla aj preventívne opatrenia ako prevenciu proti tomuto vírusovému
ochoreniu, a to najmú zákaz prikrmovania jadrových krmivom a povolené vnadenie na
diviačiu zver aj v čase obdobia núdze, ako aj intenzívny celoročný lov všetkých
vekových kategórií diviačej zveri. Výraznou zmenou bolo aj odovzdávanie vzoriek na
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AMO zo všetkých ulovených a nájdených uhynutých kusov diviačej zveri, ako aj zákaz
manipulácie z ulovenou diviačou zverou do doby, kým neprídu výsledky vzoriek
a používanie dezinfekčných prípravkov a iné ďalšie opatrenia, o ktorých boli členovia
informovaní prostredníctvom e-mailov.
Starostlivosť o zver a práce v revíri boli splnené v zmysle plánu na rok 2019. Čo sa
týka objemového krmiva pre zver, to bolo dodané členmi, ktorí mali naplniť senníky
v revíri. Všetky senníky boli naplnené v danom termíne. Keďže už v decembri boli
takmer všetky senníky prázdne, dodatočne sa do revíru dovážalo seno v podobe
balíkov. Jadrové krmivo bolo podávané zveri v podobe kukurice, iného zrna, ale aj
pliev, predovšetkým kvôli vnadeniu diviačej zveri. Tiež bolo ovsom obsiate políčko na
Košiarke. V revíri boli vyčistené všetky chodníky, bol natretý posed na dolnej
Chladoňovej a čiastočne zrekonštruovaný posed na Juríčkovom.
K 31.12.2019 bol stav financií v PZ Čierny Váh 4 318,06 €. V roku 2019
vyprodukovali 2 510 kg kvalitnej diviny. V revíri Kimberk – Hlbokô 657 kg a v revíri
Čierny Váh 1 853 kg zveriny.
Kynologická činnosť bola zameraná na dohľadávanie postrelenej zveri a na prípravu
poľovne upotrebiteľných psov a ich výcvik. Všetci majitelia poľovne upotrebiteľných
psov sa aktívne zapájali do činnosti.
Strelecká činnosť v roku 2019 vychádzala z plánu hlavných úloh schválených na rok
2019 VČS PZ Čierny Váh. Každoročne PZ nominuje minimálne jedno strelecké
družstvo na okresný poľovnícky prebor v streľbe malokalibroviek na redukované terče
líška, srnec, kamzík, diviak, inak nazývaný M 400. Pre rok 2019 boli vytvorené dve
strelecké družstvá. Prvé družstvo sa umiestnilo na 4. mieste s nástrelom 1 048 bodov.
Niektorí členovia PZ súťažili aj v kategórii jednotlivcov.
(Správa o činnosti a hospodárení PZ je založená v PKO, bližšie informácie pozri tam.)
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Spoločenské organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)
Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO)
Rok 2019 bol pre zásahovú jednotku opäť rokom, ktorý preveril ich nasadenia,
akcieschopnosť a odbornosť pri rôznych zásahoch. Počas roka absolvovali veľa
školení, zúčastnili sa rôznych podujatí a asistovali pri rôznych akciách.
Jednotka DHZO bola opätovne na základe previerky krajského a okresného riaditeľstva
HaZZ zaradená do kategórie A celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov SR. Bola
im pridelená dotácia z MV SF vo výške 5 000,- €. Spolu s dofinancovaním od obce ju
využili na zakúpenie 2 ks ADP Scott a 2 ks náhradných fliaš k autonómnym dýchacím
prístrojom a taktiež k zakúpeniu 3 ks rádiostaníc, ktoré sú nevyhnutnou výbavou
zasahujúcich hasičov. Z rozpočtu obce boli hradené prehliadky techniky Iveco Daily
v autorizovanom servise, ktorú museli realizovať podľa zmluvy s MV SR, servis
a údržba T 148, ako aj oprava nového prírastku vo výjazdovom parku jednotky a to
Mercedes Sprinter 4x4. taktiež boli z tohto rozpočtu hradené výcviky a školenia členov
DHZO a ostatné materiálno-technické vybavenie potrebné pri zásahoch a výcvikoch.
V roku 2019 sa podarilo vybaviť pre našu jednotku hasičské vozidlo Mercedes Sprinter
určené pre technické výjazdy. Toto vozidlo dostali ako dar bezplatne od MV SR. Na
vozidle prebehli potrebné opravy, vozidlo sa vyvarilo, vybrúsilo a nastriekalo. Na
vozidle sa inštalovali nové výstražné a zvukové zariadenia. Toto vozidlo sa oficiálne
podarilo uviesť do plného výjazdu, aby bolo hasičom nápomocné zdolávať rôzne
zásahy či už v teréne alebo v obci.
Počas roka bolo jednotkou uskutočnených 39 výjazdov, z ktorých bolo 10 požiarov
(2x požiar komína, 3x požiar lesného porastu, 3x požiar udiarne 1x požiar
veľkoobjemového plastového kontajnera, 1x požiar rodinného domu). Všetky výjazdy
jednotky DHZO boli riešené v spolupráci s operačným strediskom KR HaZZ Prešov.
Na výzvu KOS Prešov hasiči zasahovali aj pri úniku plynu, ktorý zapríčinila
autonehoda. Ďalšími až 5 výjazdmi pre nich bolo poskytnutie prvej predlekárskej
pomoci s použitím AED. Všetky výjazdy realizovali po výzve KOS Zdravotnej služby
155 Prešov.
Ďalšími niekoľkými výjazdmi pre jednotku bola výzva KOS Prešov pomôcť pri
odstraňovaní popadaných stromov na cesty a chatu v okolí našej obce. Išlo celkovo
o 5 výjazdov, kde pri jednom poskytovali aj prvú predlekársku pomoc posádke
vozidla, na ktoré popadali stromy po silnom vetre. Určite jedným z ťažších výjazdov,
kde zasahovali naši členovia bola pomoc pri ťažkom úraze chlapca, ktorý bol
napichnutý na železnom plote. Hasiči veľmi profesionálne pomáhali pri celom zásahu.
Jednotka DHZO na výzvu KOS Prešov pomáhala aj pri pátracej akcii po nezvestnom
mužovi, ktorý sa stratil v okolí Popradu. Tento muž trpel stratou orientácie, ako aj
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stratou pamäti. Našťastie sa muža podarilo nájsť a odovzdať do rúk Rýchlej zdravotnej
služby, ktorá ho následne ošetrila. Ostatné výjazdy boli technického charakteru v obci,
ktoré sa najčastejšie týkali prebíjania upchatých kanálov, odčerpávania vody zo
zaplavených šácht a pod. Hasiči vykonávali kontroly vodných tokov v obci za účelom
predchádzania povodní a pri zistení možného upchatia mostov čistili vodné toky.
V roku 2019 hasiči opäť absolvovali viaceré školenia, vďaka ktorým zasa viac zvýšili
svoje odborné vedomosti. Počas roka sa priebežne uskutočňovali školenia strojníkov
zameraných na prácu s technikou IVECO Daily a T-148. Strojníci priebežne
vykonávali kondičné jazdy na zásahovej technike. Pravidelne sa robili školenia
používateľov ADP, ďalej výcvik a skúška v polygóne MV SR v Žiline. V októbri
pripravili v spolupráci s veliteľom družobnej obce Dolní Čermná pre hasičov taktické
cvičenie a školenie hasenia požiarov ropných látok, ako aj vyhľadávanie nezvestných
v uzavretých priestoroch. Toto školenie predchádzalo výcviku ďalších hasičov vo
Flashover kontajneri vo Vysokom Mýte v Českej republike. Hasiči si vyskúšali
a naučili sa ako postupovať pri vyhľadávaní stratených a nezvestných osôb
v zadymenom priestore, ako aj následnú evakuáciu. Všetky výcviky hasiči zvládli na
jednotku, za čo ich pochválili aj samotní školitelia HaZZ ČR, ktorí pozitívne hodnotili
odbornosť a prevedenie zásahov v ich polygóne našou jednotkou.
Počas roka 2019 mala jednotka DHZO rôzne taktické cvičenia, ktoré preverili
pripravenosť a akcieschopnosť členov. Vďaka nim členovia jednotky boli lepšie
pripravený zvládať ostré zásahy. Členovia DHZO sa zúčastnili taktického cvičenia
hornádskej doliny v obci Spišský Štiavnik. Cvičenie bolo zamerané na nasadenie síl
a prostriedkov pri požiari chaty a následného rozšírenia požiaru na blízky les,
zabezpečenie kyvadlovej a diaľkovej dopravy vody na požiarovisko. Počas celého roka
boli vykonávané mnohé cvičenia a školenia, napr. školenie veliteľov jednotiek,
školenie strojníkov, školenie pilčíkov a pod., na ktorých sa aktívne zúčastňovali všetci
členovia zboru.
V PHL ich vzorne reprezentovalo družstvo žien. Hasičky si počas celého súťažného
roka počínali veľmi dobre a mnohokrát stáli na stupni víťazov. V PHL sa celkovo
umiestnili na skvelom treťom mieste.
V októbri sa konal už 4. ročník obľúbenej súťaže TFA Železný hasič. Zúčastnili sa jej
mnohí dobrovoľní hasiči z celého Slovenska a družobných obcí z Čiech. Aj minulý rok
sa na tých súťažiach, na Slovensku i Česku, zúčastňovalo niekoľko členov nášho
zboru, ktorým sa mimoriadne darilo. Spomenieme hlavne Mariána Pitoňáka, ktorý mal
vo svojej kategórii veľkú a kvalitnú konkurenciu a aj napriek tomu mnohokrát stál na
stupni víťazov. Zo žien sa v tejto súťaži darilo Daniele Pitoňákovej, ktorá taktiež hrdo
reprezentovala náš zbor v tejto súťaži.
Dobrovoľný zbor je už neodmysliteľnou súčasťou mnohých akcií v obci i mimo nej.
Zabezpečovali protipožiarnu hliadku, hliadku prvej pomoci alebo reguláciu dopravy.
V roku 2019 boli opäť súčasťou akcie pre hluchonemé deti organizovanej v Poprade,
ktorým spríjemnili popoludnie svojimi ukážkami zásahov a všetkého čo ich zaujímalo.
Taktiež v spolupráci so ZŠ s MŠ v našej obci pre žiakov a deti zorganizovali
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prehliadku hasičskej zbrojnice a hasičskej techniky. Zároveň boli poučení o zásadách
ochrany pred požiarmi. Na záver si vyskúšali zásahové obleky a jazdu v hasičských
autách, ako aj hasenie reálneho požiaru hravou formou. V máji zorganizovali Deň
hasičov. Pre všetkých pripravili ukážky zásahovej techniky a každý si mohol vyskúšať
aj jazdu v nej.
(Podrobnejšie o jednotlivých aktivitách DHZO a DHZO pozri aj v iných kapitolách
kroniky. Tiež aj v PKO, kde je priložená výročná správa o činnosti DHZ a DHZO.)

.

55

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža (MS
SČK)
MS SČK v Liptovskej Tepličke mal v roku 2019 150 členov. Členov spolku
tvorila väčšinou stredná a staršia generácia. V priebehu roku 2019 získali 2 nových
členov. Činnosť MS SČK bola v podstate prezentovaná len prácou výboru, ktorý sa
v priebehu roka zišiel 4 krát. Svoju činnosť zameriavali hlavne na zorganizovanie
odberov krvi a na získavanie nových darcov krvi. Mali zaevidovaných 78 darcov krvi.
Získali 2 nových darcov krvi. Hromadný odber krvi sa konal v našej obci 2 krát a to
2. júna 2019 a 13. októbra 2019. Mali 25 čistých odberov, pri ktorých pomáhali aj
členky MS SČK Mária Dunajská, Anna Dunajská, Viera Knappová a Mária
Nahalková.
V roku 2019 získali bronzovú Jánskeho plaketu Katarína Kondulová, Štefan Petrenka
Marcela Sakmáryová, Martin Šebest a Petra Školiaková. Striebornú Jánskeho plaketu
získali Marek Bulava, Martin Misál a Jana Smolárová. Zlatú Janského plaketu získala
Anna Dunajská.
Dňa 31. marca 2018 sa zapojili do akcie Súťaž vo výrobe a jedení šúľancov, kde sa vo
výrobe umiestnili na peknom 2. mieste a v jedení na 3. mieste. V máji organizovali
brigádu v okolí Domu smútku. Dňa 19. mája usporiadali akciu „Čo vieš o Červenom
kríži“ v prírode. Na jednotlivých stanovištiach si mohli účastníci overiť svoje znalosti
v teoretickej i praktickej oblasti. V záverečnom stanovišti predviedli záchranári
z územného spolku SČK Poprad praktické ukážky prvej pomoci prostredníctvom
figuríny (napr. umelé dýchanie, masáž srdca a iné). Na záver bol pre účastníkov
pripravený guláš. Dňa 7. júna 2019 sa zapojili do akcie „Deň rodiny“. Pripravili rôzne
súťaže pre deti našej obce. V decembri pred vianočnými sviatkami navštívili staršie
členky MS SČK. Poďakovali sa im za ich prácu a odmenili ich malým darčekom.
Členky miestneho spolku sa zapojili aj do zberu poštových známok a uzáverov
z plastových fliaš, ktoré sa využívali na zlepšenie charitatívnej činnosti.
Kroniku miestneho spolku viedla Mgr. Monika Nahalková. Prácu na úseku sociálnej
činnosti vykonávali členky MS SČK, dobrovoľné opatrovateľky, ktoré sa starali
o starých a invalidných občanov.
(Správa o činnosti MS SČK za rok 2019 je priložená v PKO.)
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Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v Liptovskej Tepličke (ZO SZZP)
ZO SZZP v Liptovskej Tepličke k 31. decembru 2019 evidovala 44 členov.
Z tohto počtu bolo 21 telesne postihnutých, 18 vnútorne postihnutých, 1 zrakovo
postihnutý, 4 priatelia. V roku 2019 prijali 3 nových členov a ich rady do výročnej
členskej schôdze opustili 2 členovia.
Výbor ZO SZZP v Liptovskej Tepličke sa v roku 2019 zišiel celkom 4 krát. Na svojich
zasadnutiach sa zaoberal došlou poštou, informáciami z OR SZZP v Poprade a
aktuálnymi úlohami a prípravou jednotlivých akcií a členskej schôdze.
Na výborovej schôdzi v marci sa zaoberali prípravou členskej schôdze – určili
program, rozdelili si ostatné úlohy a vybrali jubilantov, ktorí sa v I. polroku dožívali
okrúhleho významného jubilea. Členovia poverili predsedníčku, aby napísala a podala
žiadosť na LPS v Liptovskej Tepličke na poskytnutie nenávratného finančného
príspevku.
31. marca 2019 sa organizácia zapojila do regionálnej súťaže vo výrobe najdlhšieho
šúľanca a v jedení šúľancov na rýchlosť. Umiestnili sa na 4. mieste. V jedení šúľancov
sa umiestnili na 4. mieste.
V máji členky výboru navštívili Julianu Milanovú pri príležitosti jej významného
životného jubilea 90 rokov a odovzdali jej darček od organizácie.
Pripravovali súťaže pre deti na „Deň s rodinou“, ktorý sa konal 9. júna. Pre deti si
pripravili chôdzu v škatuliach a pre menšie deti beh s plyšovou hračkou. V nedeľu
14. júla 2019 členky organizácie pomáhali na Kolesárkach s občerstvením a nápojmi
pre pretekárov na MŠM. Na sobotu 20. júla zorganizovali pre členov, rodinných
príslušníkov, ale aj ostatných občanov športový deň pod názvom „Barlička“ na
priestranstve pri studničke oproti penziónu Dolinka a taktiež súťaž v bowlingu
13. októbra pripravili akciu v rámci Mesiaca úcty k starším s návštevou 7 chorých,
ktorí boli dlhodobo pripútaní na lôžko, informovali ich o práci a činnosti ZO
a odovzdali im malú pozornosť. Svojim členom ponúkli možnosť využiť lacné
liečebno-rehabilitačné pobyty v Piešťanoch v hoteli Harmónia. Ponuku využili
10 členovia organizácie.
(Podrobnejšie informácie o jednotlivých podujatiach v roku 2019 pozri v kapitole
Udalosti a v Správe o činnosti výboru, ktorá je založená v PKO.)
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Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS)
MO MS aj v roku 2019 začala s nácvikom divadelného predstavenia od Ferka
Urbánka „Už sú všetci v jednom vreci“. Hra bola v našej obci odohraná začiatkom
mája a tešila sa veľkému úspechu. Hra mala skvelé herecké obsadenie a predstavenie
bolo príťažlivé aj zapožičanými dobovými kostýmami, ktoré sa hodili do deja.
Uvedenú hru odohrali aj v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe a taktiež aj v obci Vernár.
Mali ambície odohrať ju aj v iných obciach, ale nebol záujem zo strany obcí.
Aj v roku 2019 zostavili čisto mužské družstvo do súťaže „O najdlhší šúľanec“, ktoré
hravo zvládlo svoju úlohu. Tak ako aj po predchádzajúce roky aj v roku 2019 pripravili
jedno stanovište s atrakciami pre deti na „Deň s rodinou“, ktorý usporiadala obec
v spolupráci s organizáciami v obci. Počasie však neprialo a akcia bola zrušená.
Koncom augusta zorganizovali zájazd pre členov a záujemcov z obce na slávnosť na
horu Budkov. V roku 2018 boli na „malý prieskum“ a po dobrých skúsenostiach
a milými organizátormi sa rozhodli zúčastniť aj v roku 2019 v hojnejšom počte
v našom kroji, ktorý bol identifikačným prvkom a spoznali nových priateľov. Podľa
kroja ich spoznali aj naši rodáci, ktorí keď videli náš kroj tak pookriali na duchu.
(Správa o činnosti MO MS za rok 2019 je priložená v PKO.)
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Základná
organizácia
Slovenského
protifašistických bojovníkov (ZO SZPB)

zväzu

ZO SZPB mala k 31. decembru 2019 51 členov, z toho 19 mužov a 32 žien.
Činnosť ZO SZPB vychádzala zo záverov XVI. zjazdu SZPB, oblastnej konferencie
SZPB v Poprade.
Činnosť organizácie bola zameraná v spolupráci s obcou, zabezpečiť dôstojné oslavy
oslobodenia obce, ukončenia II. svetovej vojny a SNP. K zdarnému priebehu prispela
folklórna skupina Tepličan, žiaci ZŠ a členovia DHZ, ako aj občania obce. Oslavy
oslobodenia obce sa konali 27. januára 2019 pri pamätníku v obci, po oslavách sa
uskutočnilo posedenie na spoločenskom dome, ktorého sa zúčastnili účinkujúci a
členovia ZO. Oslavy ukončenia II. svetovej vojny sa konali 12 mája 2019 taktiež pri
pamätníku. Oslavy 75. výročia SNP začali v Krpáčove. Zájazd organizoval oblastný
výbor, za našu organizáciu sa zúčastnili 10 členov, konali sa 17. augusta. Pokračovali
26. augusta kladením vencov v katastri obce. 28. augusta sa niekoľko členov zúčastnilo
na oslavách 75. výročia SNP v Pohorelej. 29. augusta sa v našej obci zastavili
motorkári, ktorí položili vence pri pamätníku. Členovia organizácie a zástupcovia obce
položili veniec 1. septembra. Za oblastný výbor sa zúčastnil tajomník . Pred
prípravami týchto akcií zasadal výbor. Zaoberal sa aj zrušením členstva zosnulých
členov a prijímaním nových členov. V roku 2019 prijali 3 nových členov. Ich rady
opustilo 6 členov. Aj naďalej sa usilovali o prijatie ďalších členov hlavne z radov
mladšej generácie, najmú z radov príbuzných po zosnulých členoch.
(Podrobnejšie o jednotlivých akciách pozri v kapitole Udalosti a v Správe o činnosti,
ktorá je založená v PKO.)
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Spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi
Rok 2019 bol pre Spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi (PceP) rokom nových
začiatkov. Počas tohto roku sa začala stretávať po prijatí sviatosti birmovania nová
skupina mladých ľudí. Začiatky boli postavené skôr na neformálnom stretávaní, až
postupne sa začala aktívna činnosť skupiny.
Vo februári starší z členov spoločenstva absolvovali tradičný výstup na Hrebienok
počas jarných prázdnin s členkami detského speváckeho zboru. Mladší členovia sa
stretávali a zameriavali sa predovšetkým na budovanie vzájomných vzťahov, ale tiež sa
aktívne zapájali do života farnosti a hlavne pomoci miestnemu kňazovi. V dňoch od
8. do 12. júla 2019 sa skupina 18 mladých z farnosti zúčastnila zájazdu do Ríma s
duchovným otcom Pavlom Kadučákom. Počas tohto výletu mali mladí možnosť
navštíviť najznámejšie pútnické a turistické rímske miesta, medzi nimi Baziliky
sv.Petra a sv. Pavla, Baziliku Santa Maria Maggiore, Laterán, Sväté schody, Koloseum
a tiež Forum Romanum, na ktorom mladý harmonikár Marek Smolár zahral teplické
piesne, čo domáci ocenili veľkým potleskom. Športovo nadaní chlapci a dievčatá sa
tešili návšteve Olympijského štadiónu, na ktorom si dali symbolické preteky v behu. V
päťdňovom programe nechýbalo ani kúpanie sa v mori na plážach v blízkosti Ríma a
súkromné sväté omše na ubytovni, ktorá bola blízko Vatikánu. Po tomto výlete sa z
účastníkov vytvorila partia, ktorá sa začala pravidelne stretávať v pastoračnom centre a
viac sa zapájať do života farnosti.
V októbri sa členovia spoločenstva zapojili do aktivity Október mesiac úcty k starším a
to spolu s miestnou charitou a deťmi z farnosti. Počas sobotného popoludnia navštívili
imobilných občanov obce a obdarili ich kvietkom a krátkou básňou. V nasledujúcu
nedeľu popoludní sa stretli s aktívnymi staršími občanmi v pastoračnom centre. Tam
im spolu s členkami miestnej charity pripravili malé občerstvenie a strávili s nimi
spoločný čas rozhovormi. Pre mnohých to bola nová skúsenosť, kedy mohli vidieť
ťažkosti choroby, samoty, ale tiež započúvať sa do múdrosti tých, ktorých vlasy
postriebril čas.
V ďalšom mesiaci začal aktívny čas pre spoločenstvo, a to hlavne spolupodieľaním sa
na tvorivých dielňach, ktoré prebiehajú vo farnosti už tradične počas adventného
obdobia. Spolu s charitou a deťmi vyrábali rôzne drobnosti, ktoré sa následne predávali
na burze počas poslednej adventnej nedele. Výťažok z burzy poputoval k tým , ktorí
takúto formu pomoci potrebujú. V decembri sa tiež mladí podieľali na príprave
ďakovnej svätej omše a pohostenia pre veriacich pri príležitosti 30. výročia kňazskej
vysviacky duchovného otca.
Počas celého roka sa vytvorili v spoločenstve nové hodnotné vzťahy, mladí si našli
však nielen cestu k sebe ale aj duchovnou formáciou cestu k Bohu. To sa odzrkadlilo aj
na ich pravidelnej službe ako miništrantov ale aj rôznej pomoci miestnemu správcovi
farnosti. (Bližšie o jednotlivých aktivitách spoločenstva pozri v Kronike v časti
Udalosti, a tiež v Správe o činnosti Spoločenstva PceP, ktorá je priložená v PKO.)

60

Priatelia folklóru
Občianske združenie Priatelia folklóru sa zameriavalo na podporu folklórnej
skupiny Tepličan a detského folklórneho súboru Turnička, podujatí so zameraním na
tradície a prezentáciu kultúrneho dedičstva.
V roku 2019 si FSk Tepličan pripomenula 45. výročie vzniku. Pri tejto príležitosti
počas FS Pod Kráľovou hoľou uviedla hodinový program a výstavu fotografií
z histórie skupiny. K výročiu sa v októbri uskutočnilo i samostatné podujatie
V kolobehu času v spoločenskom dome. Počas neho bolo predstavené i nové rozsiahle
CD. CD s názvom Piesne z Liptovskej Tepličky bolo nahrávané v kultúrnom dome vo
Vikartovciach s doprovodom ľudovej hudby Milan Rendoša, ktorý bol aj režisérom
nosiča. CD obsahovalo 30 piesní z celého roka, svadobné a vianočné piesne. Podujatie
podporil dotáciou Fond na podporu umenia a obec Liptovská Teplička, PPD liptovská
Teplička a LPS Liptovská Teplička.
Počas jesene sa muži FSK Tepličan zúčastnili kastingu do televíznej šou RTVS Zem
spieva v skanzene Stará Ľubovňa. Spievali rubárske piesne „Ej, hora, hora“ a „Keď ide
šlogar, šlog rombať“. Postúpili do televízneho kola, ktoré sa natáčalo v novembri
v Slovenskej televízii v Bratislave. V hľadisku mužov povzbudzovali viacerí členovia
skupiny v krojoch a starosta obce Slavomír Kopáč. Oznámenie postupu sa natáčalo
v obci. Lokálpatriotkou skupiny bola herečka Petra Vajdová. Do ďalšieho kola sa im
napriek pozitívnym ohlasom poroty v kvalitnej konkurencii postúpiť nepodarilo. Ich
účinkovanie v televízii bolo úspešnou reprezentáciou obce i teplického folklóru.
Združenie vypomáhalo a organizovalo výstavy počas FS, na ktoré zabezpečilo napr.
rámy na fotografie, výstavné predmety a iné. Členky FSK Tepličan (Mária Milanová,
Valéria Michalčeková) prezentovali tradičnú kuchyňu obce (Čir) pre TASR (vyšlo
v Korzári a Poprad24).
FSK Tepličan vystúpila ako každoročne okrem domácich slávností pri kladení vencov
k pamätníku padlých, pri jubilejných svadbách, na slávnostiach v Chlebniciach,
v Iliašovciach, na Trojkráľovom koncerte, pri Vítaní Krista a Živom Betleheme počas
Vianoc, zabezpečila betlehemcov, vypomáhala pri Jánskej vatre a i. Usporiadala pre
verejnosť dve večerné sánkovačky – Na osmu, vypomáhala pri podujatí Súťaž vo
výrobe najdlhšieho šúľanca a vynášaní Majmoreny, Mikuláš v obci, pri bežeckých
podujatiach a pod. Pripomenuli si životné jubileá svojich členov a na svadbách členov
skupiny robili tradičnú bránu, blahoželali.
DFS Turnička reprezentoval obec na medzinárodnom goralskom festivale
v Jablunkove v ČR, v obci počas Vítaní detí, Dňa učiteľov, Dňa matiek, Dňa detí,
Mesiaca úcty k starším, Rómskeho dňa, vynášania Majmoreny, folklórnych slávností
a i.
Organizácia počas roka bezplatne vypožičiavala kroje pre potreby divadelných
vystúpení, svadieb, fotografovaní, spoločenských podujatí a zachovávaní zvykov. Viac
vystúpení v zahraničí sa nepodarilo uskutočniť z dôvodu nedostatku finančných
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prostriedkov. Členovia detského súboru prispeli na činnosť organizácie členským
príspevkom 20 € na osobu, z ktorého sa hradila časť nákladov na zahraničné
vystúpenie a dospelí 10 € na osobu, z ktorého sa hradila bežná činnosť skupiny.
FSK Tepličan viedla Mgr. Katarína Fedorová. DFS Turnička Mgr. Katarína Fedorová
a Monika Bulavová Černohorská. Hudobný doprovod viedol Pavol Janík.
Predsedníčkou združenia bola Mgr. Katarína Fedorová.
(Bližšie o činnosti organizácie pozri v jednotlivých kapitolách a vo Výročnej správe,
ktorá je priložená v PKO.)
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Futbalový klub TJ Tatran Liptovská Teplička
Výbor TJ Tatran pracoval v roku 2019 v takomto zložení: predsedom bol
Ing. Tomáš Bruk, tajomníkom a vedúcim A-mužstva Ing. Martin Nahalka, manažér
a hospodár budov Marcel Ovsiak. Členmi výboru boli Matej Bulava, Ing. Marián
Vernarec a Patrik Kondula. Ekonómkou a pokladníčkou bola Mgr. Jana Smolárová,
trénerom A-mužstva Milan Sabo, trénerom žiakov Tomáš Bruk a František Fris,
trénerom prípravky Pavol Smolár a Pavol Suchý.
Cieľom A-mužstva TJ Tatran počas jesennej časti futbalového ročníka 2019/20 bolo
poskladať čo najideálnejší káder pre umiestnenie sa do piateho miesta a to v okresnej
súťaži PFZ 6. OMV Liga dospelí. Na začiatku sezóny si niektorí hráči vstúpili do
svedomia a snažili sa danému cieľu priblížiť. Čo sa napokon nepodarilo, mužstvo
skončilo na 8. mieste. Pri kormidle počas sezóny bol tréner Milan Sabo, zástupcom
trénera bol Miroslav Lajčiak, rolu vedúceho mužstva zastával Ing. Martin Nahalka.
Cieľom pre mládežnícke družstvá od začiatku sezóny bolo motivovanie samotných
hráčov k futbalu a to nákupom nových športových súprav, zavedením samotného
preplácania športovej obuvi potrebnej na vykonávanie futbalovej činnosti. Aj
mládežnícke kluby bojovali o svoje postavenie v okresnej súťaži PFZ v mládežníckych
súťažiach 3. liga – žiaci U15 a prípravka U11, 4. liga dorast U19.
Okrem týchto mužstiev viedla TJ Tatran aj mužstvo starých pánov, ktoré odohralo
počas sezóny niekoľko prípravných zápasov či už doma alebo v susedných obciach.
Výbor sa na svojich zasadnutiach zaoberal spracovaním organizačného poriadku,
kompetencií členov výboru, plánu činnosti na rok 2019, prípravou prezentačných
podkladov, prípravou informačného letáčika pre fanúšikov, oslovením možných darcov
2% z daní pre TJ Tatran, organizačným a materiálovým zabezpečením zápasov
a spracovaním potrebných prestupových dokladov pre hráčov z iných klubov. Po
krátkom obhliadnutí za jesennou časťou sezóny 2018/19 konštatovali, že si bez
problémov obhájili svoje miesta v okresnej súťaži PFZ všetky mužstva vďaka prístupu
hráčov, trénerov a výboru, ako aj s podporou fanúšikov to zvládli. Tak ako každý rok,
bolo potrebné na zabezpečenie samotného chodu sezóny požiadať obec Liptovská
Teplička o nenávratný finančný príspevok
.
Konečné umiestnenie mužstiev na konci sezóny 2018/19:
U11 – 1. miesto, skóre 80:33, 46 bodov,
Žiaci U15 – 6. miesto, skóre 67:64, 36 bodov,
A mužstvo – 8. miesto, skóre 42:40, 35 bodov.
(Bližšie informácie pozri v PKO a v Správe o činnosti TJ Tatran Liptovská Teplička za
rok 2019.)
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Zoznam použitých skratiek
hod.
sv.
Mgr.
PKO
PPD
ZO SZPB
SW
I.
II.
III.
kg
DHZ
DHZO
km
TJ
MŠ
ZŠ
ZUŠ
%
SR
ČR
MOPS
OcÚ
€
g
CD
RZP
LZP
LPS
OZ
ŠK
okr.
MŠM
SNP
KVH
MUDr.
TBC
PaedDr.
Mons.

hodiny
svätá, svätý
akademický titul magister
príloha kroniky obce
Poľnohospodárske podielnické družstvo
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Streed Workout ( cvičenie vonku, na ulici – preklad)
rímske číslo 1
rímske číslo 2
rímske číslo 3
kilogram
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor obce
kilometer
telovýchovná jednota
Materská škola
Základná škola
základná umelecká škola
percento
Slovenská republika
Česká republika
Miestná občianská poriadková služba
obecný úrad
euro
gram
kompaktný disk (z anglického Compact Dise)
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občianské združenie
športový klub
okres
Malý štrbský maratón
Slovenské národné povstanie
Klub vojenskej histórie
akademický titul doktor medicíny (medicinaeuniversaedoctor)
tuberkulóza
akademický titul doktor pedagogiky (paedagogicaedoctor)
monsignore
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FS
FSK
DFS
PFZ
m.n.m.
vdp.
RTVS
m2
m3
ZO SZZP
p.
XVI
HaZZ
KRHaZZ
MV SR
ks
KOS
AED
a pod.
napr.
PHL
TFA
KDH
PSK
PZ
VČS
ha
SPK
OPK
q
PD
AMO
PR
a.i.
TASR
MS SČK
MO MS
PceP
t/ha
l
resp.
CVČ

folklórne slávnosti
folklórna skupina
detská folklórny súbor
Podtatranský futbalový zväz
metrov nad morom
veľadôstojný pán
Slovenská rozhlas a televízia
meter štvorcový
meter kubický
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
pán, pani
rímske číslo 16
Hasičský a záchranný zbor
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
kus
Krajské operačné stredisko
automatický externý defibrilátor
a podobne
napríklad
Podtatranská hasičská liga
Toughest firefighter´s alive – najtvrdšie hasičské prežitie
Kresťanskodemokratické hnutie
Prešovský samosprávny kraj
poľovnícke združenie
výročná členská schôdza
hektár
Slovenská poľovnícka komora
Okresná poľovnícka komora
metrák
poľovnícky dom
africký mor ošípaných
poľovnícky revír
a iné
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
Miestny odbor Matice slovenskej
Pripravme cestu Pánovi
tona na hektár
liter
respektíve
Centrum voľného času
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ŠKD
ŠJ
o
C
Ing.
cca
cm
m
r.
t.j.
ha
s.r.o.
prm

Školský klub detí
Školská jedáleň
stupeň Celzia
Inžinier (akademický titul)
približne
centimeter
meter
rokov
to je
hektár
spoločnosť s ručením obmedzeným
priestorový meter

COOP
s. d.

obchod Jednota
spotrebné družstvo

Bc.

akademický titul bakalár

66

Obsah
Udalosti
Nový predseda DHZ

4

Zástupcovia obce na zahraničnej návšteve

4

Pripomienka oslobodenia obce

4

Personálne zmeny v OcÚ

4

100-ročná občianka

5

Privítanie nových občanov

5

Školenie hasičov

5

Wifi pre obec

5

Voľby prezidenta SR

6

Verejné zhromaždenie

6

Deň učiteľov

6

Nová Rada školy

7

Úspešná študentka

7

Deň narcisov

7

Jarné upratovanie

7

Apríl v DHZ

8

Jarná úprava okolia

8

50. výročie sobáša

8

95. výročie DHZ

9

Víťazstvo nad fašizmom

9

Deň matiek

9

Spomíname s úctou a vďakou

10

Halušky v Kazári

10

Činnosť MS SČK

10

Prvé sväté prijímanie

11

Deň s rodinou

11

Guláš v „Kubachoch“

11

Cena obce

12

67

Z činnosti DHZO

12

Navždy nás opustil Štefan Benedikt Olejár

13

Obecná televízia

13

Práce v obci

14

Projekty

14

Pripomienka SNP

14

Školský rok 2019/2020 s novinkami

15

Z činnosti OZ Harmónia

15

Zomrela najstaršia občianka obce

15

Výcvik hasičov

16

Sanácia nelegálnej skládky

16

Doplnenie dopravných zrkadiel

16

Líderka roka 2019

17

Kontrola znamienok

17

Darovanie krvi

17

Privítanie nových občanov a výročie sobáša

17

Mesiac úcty k starším

18

Ocenení Jánskeho plaketou

18

Pošta v novom šate

19

Adventný veniec

19

30 rokov kňazstva

19

Mikuláš v obci

19

Za odvoz smetí si priplatíme

20

Zásahy dobrovoľných hasičov

20

Jubileá a vítanie detí po novom

21

Kalendár

21

Kultúra
Trojkráľový koncert

22

Šuľková nedeľa

22

Veľká noc

23

Súťaž v speve a tanci

23

68

Divadelné predstavenie

23

Rusadle

23

Záverečný koncert ZUŠ

24

Koncert ZUŠ

24

Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou

24

Zo života folklórnych kolektívov

25

Výročie folklórnej skupiny Tepličan

26

Nové CD FSK Tepličan

26

FSK Tepličan v súťaži Zem spieva

26

Vianoce 2019

27

Možnosť športovať

28

Úspešné hasičky

28

Športové podujatia zimy

28

Športovec roka 2018

29

Súťaž v lyžovaní

29

Testovanie automobilov

30

Rallye Tatry

30

Tatranský pohár

30

Futbalový turnaj Tepličiek

31

Malý štrbský maratón

31

Beh po schodoch do neba

32

Barlička

32

Škoda horal MTB maratón

32

TJ Tatran opäť aj s družstvom dorastu

32

Výstup na Kráľovu hoľu

33

Beh SNP

33

Hasičské súťaže

33

Rodák František Bulava prvý na svetovom pohári

34

Železný hasič

34

Šport

69

Brankár TJ Tatran medzi najlepšími

34

Počasie

35

Obecná knižnica

38

Hospodárenie obce

39

Demografické údaje

40

Školstvo

41

Zdravotníctvo

42

Kultúra

43

Sociálne služby

44

Hospodárstvo

45

Politické organizácie
KDH

46

Hospodárske organizácie
Poľnohospodárske podielnické družstvo

47

Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Tepličke

48

COOP Jednota – spotrebné družstvo

49

Poľovnícke združenie Čierny Váh

50

Spoločenské organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor a Dobrovoľný hasičský zbor obce

53

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža

56

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

57

Miestna organizácie Matice slovenskej

58

Základná organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

59

Spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi

60

Priatelia folklóru

61

Futbalový klub TJ Tatran

63

Zoznam použitých skratiek

64

Obsah

67

Prílohy do kroniky

72

Výstrižky z tlače

199

Výročné správy

221

70

71

KRONIKA OBCE
Liptovská Teplička
Rok 2019

PRÍLOHY DO KRONIKY
ROK 2019

72

73

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT /PRÍLOHY/
POZVÁNKA NA PODUJATIE

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT /FOTKY/
DFS TURNIČKA

74

CHRÁMOVÝ ZBOR

DFS TURNIČKA

75

BETLEHEMCI

MÁRIA MEZOVSKÁ

76

FSK TEPLIČAN

FSK TEPLIČAN

77

PRIPOMIENKA OSLOBODENIA OBCE /PRÍLOHA/
PLAGÁT K PODUJATIU

78

PRIPOMIENKA OSLOBODENIA OBCE /FOTKY/
ČESTNÁ STRÁŽ DHZ A FSK TEPLIČAN

PRÍHOVOR PREDSEDU ZO SZPB ŠTEFANA KOREŇA

79

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV

ÚČASTNÍCI PODUJATIA

80

NA OSMU /PRÍLOHA/
PLAGÁT K PODUJATIU

81

NA OSMU /FOTKY/
SÁNKOVAČKA

SÁNKOVAČKA AJ NA NETRADIČNÝCH SPÚŠŤADLÁCH

82

JÁN CHOVAN V PÔVODNOM ODEVE NAŠICH STARÝCH RODIČOV

83

NA OSMU /PRÍLOHA/
PLAGÁT K PODUJATIU

84

NA OSMU /FOTKY/
SÁNKOVAČKA

SÁNKOVAČKA

85

MECHOVAČKA /PRÍLOHA/
PLAGÁT K PODUJATIU

86

MECHOVAČKA /FOTKY/
MECHOVAČKA

87

SPÚŠŤANIE NA MECHOCH NAPLNENÝCH SLAMOU

SPÚŠŤANIE NA MECHOCH NAPLNENÝCH SLAMOV

88

HOKEJOVÝ TURNAJ ORGANIZÁCIÍ A ODVETA /PRÍLOHA/
PLAGÁT K PODUJATIU

89

HOKEJOVÝ TURNAJ ORGANIZÁCIÍ A ODVETA /FOTKY/
MOMENTY ZO ZÁPASU

PRIATEĽSKÉ PODANIE RÚK

90

ÚČASTNÍCI PODUJATIA

ÚČASTNÍCI PODUJATIA

91

BOWLING /PRÍLOHA/
PLAGÁT K PODUJATIU

92

100 ROČNÁ OBČIANKA /FOTKY/
100 ROČNÁ OSLÁVENKYŇA MÁRIA MAREKOVÁ

V KRUHU SVOJEJ RODINY- V STREDE STAROSTA OBCE SLAVOMÍR KOPÁČ

93

OSLÁVENKYŇA V KRUHU SVOJEJ RODINY

BLAHOŽELANIE A POĎAKOVANIE Z OV SZPB

94

SÚŤAŽ V KORČUĽOVANÍ /PRÍLOHA/
PLAGÁT K PODUJATIU

95

SÚŤAŽ V KORČUĽOVANÍ /FOTKY/
ÚČASTNÍCI PODUJATIA

MOMENTY ZO SÚŤAŽE

96

MOMENTY ZO SÚŤAŽE

MOMENTY Z OCENENIA

97

SÚŤAŽ V LYŽOVANÍ /PRÍLOHA/
PLAGÁT K PODUJATIU

SÚŤAŽ V LYŽOVANÍ /FOTKY/
MOMENTY Z OCENENIA

98

PRIVÍTALI SME NOVÝCH OBČANOV /FOTKY/
ÚČASTNÍCI PODUJATIA

FARSKÝ PLES /PRÍLOHA/
POZVÁNKA NA PODUJATIE

99

ŠPORTOVEC ROKA 2018 / ZOZNAM OCENENÝCH /
Kat.I. Marek Kušnirák – za úspechy dosiahnuté v kulturistike
Kat.Rodák Ladislav Milan – za úspechy dosiahnuté v turistike
Kat.II. Marek Smolár – za úspechy dosiahnuté v bežeckom športe
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Kat. II. Roman Fendek – za úspechy dosiahnuté v turistike
Kat. II. Marián Glejdura – za úspechy dosiahnuté v turistike
Kat.II. Kolektív : Družstvo žien DHZ – za úspechy dosiahnuté v hasičskom športe
Kat.III. Ján Dratva – za úspechy dosiahnuté v bežeckom športe
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Kat.Talent Viliam Pitoňák – za úspechy dosiahnuté vo futbale, behu
Kat.Talent Peter Fendek – za úspechy dosiahnuté vo futbale
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Kat. Talent Hokejbalové družstvo ZŠ – za úspechy dosiahnuté v hokejbale
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100

ŠPORTOVEC ROKA 2018 /FOTKY/
OCENENÍ

FLORBAL

101

HOKEJBAL

VILIAM PITOŇÁK

102

MARTIN JURČÍK

MÁRIA JURČÍKOVÁ

103

DHZ ŽENY

MARIÁN GLEJDURA

104

DANIELA PITOŇÁKOVÁ

KULTÚRNY PROGRAM - DFS TURNIČKA

105

DEŇ UČITEĽOV /FOTKY/
UČITELIA SO STAROSTOM OBCE

DFS TURNIČKA – SPEV

106

PREDNES BÁSNE

ZUŠ

107

DFS TURNIČKA – TANEC

DFS TURNIČKA – TANEC

108

SLÁVNOSTNÝ PRÍPITOK

ODOVZDANIE KVETOV A DARČEKA

109

VYNÁŠANIE MAJMORÉNY A SÚŤAŽ VO VÝROBE A JEDENÍ ŠÚĽANCOV
/PRÍLOHA/

PLAGÁT K PODUJATIU

110

VYNÁŠANIE MAJMORÉNY A SÚŤAŽ VO VÝROBE A JEDENÍ ŠÚĽANCOV
/FOTKY/

DFS TURNIČKA – VYNÁŠANIE MAJMORENY

DFS TURNIČKA – VYNÁŠANIE MAJMORENY

111

DFS TURNIČKA – VYNÁŠANIE MAJMORENY

DFS TURNIČKA – VYNÁŠANIE MAJMORENY

112

SÚŤAŽIACI VO VÝROBE A JEDENÍ ŠÚĽANCOV S MASKOTOM OBCE
BARANČEKOM MAŤOM

VÍŤAZI VO VÝROBE A JEDENÍ ŠÚĽANCOV SO STAROSTOM OBCE

113

SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVO O NAJDLHŠÍ ŠÚĽANEC – ZO SZZP L.TEPLIČKA

SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVO O NAJDLHŠÍ ŠÚĽANEC – HARMÓNIA L. TEPLIČKA

114

SÚŤAŽ VO VÝROBE A JEDENÍ ŠÚĽANCOV /PRÍLOHA/
Výsledky 8. ročníka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Výroba šúľanca
Penzión Dolinka
MS SČK
MS SČK Sp. Bystré II.
ZO SZZP
MO Matice slovenskej
Harmónia Liptovská Teplička
Obec Kravany II.
MS SČK Sp. Bystré I.
Obec Kravany I.

26,15 m
21,42 m
19,09 m
18,42 m
16,30 m
14,30 m
13,08 m
12,76 m
10,73 m

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jedenie šúľancov
MO Matice slovenskej
Obec Kravany I.
MS SČK
ZO SZZP
Penzión Dolinka
MS SČK Sp. Bystré II.
Obec Kravany II.
MS SČK Sp. Bystré I.
Harmónia Liptovská Teplička

2:15:88
2:19:13
2:21:07
2:27:45
2:51:78
3:50:67
3:50:70
4:17:16
4:22:03

1.
2.
3.

Muži
Ján Červenka
Jaroslav Smolár
Peter Mezovský

1.
2.
3.

Ml. dievčatá
Simona Kupčová
Lucia Géciová
Ivana Fendeková

1.
2.
3.

Ml. chlapci
Martin Keďuch
Viliam Pitoňák
Patrik Kupčov

Pozvánka
Srdečne vás pozývame na 8. ročník regionálnej súťaže vo výrobe najdlhšieho šúľanca a v jedení
šúľancov na rýchlosť, ktorá sa uskutoční v nedeľu 31. marca 2019 o 15:30 hod. v spoločenskom
dome v Liptovskej Tepličke. O 15:00 hod. predvedie DFS Turnička a FSK Tepličan tradíciu
vynášania Majmoreny z dediny ulicami obce ( začiatok pri OcÚ).
Propozície súťaže
1.

2.
3.

Za obec alebo organizáciu súťažia 3 členné družstvá.
Súťaž vo výrobe najdlhšieho šúľanca bez roztrhnutia. Na výrobu šúľanca má každé družstvo
k dispozícii 1kg múky, 2 vajcia, 1/2kg zemiakov uvarených a pretlačených a vodu. Čas na výrobu
šúľanca je 15 minút. Víťaz získava pohár.
Súťaž v jedení ochutených šúľancov na rýchlosť. Z jednej misky na rýchlosť (čas sa meria)
konzumuje družstvo 750g šúľancov. Víťaz získava pohár.
Súťaž jednotlivcov (muži, ženy, dievčatá, chlapci) v jedení šúľancov na rýchlosť (150 – 300g).
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SPOMÍNAME S VĎAKOU A ÚCTOU /FOTKY/
JÁN VALENTÍK
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JÁN VALENTÍK AKO MODERÁTOR FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTI
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TATRANSKÝ POHÁR V STREET WORKOUTE /PRÍLOHA/
Výsledky:
FREESTYLE MUŽI DO 75KG:
1. Andrej Štefanica
2. Michal Moravčík
3. Michal Szoták
FREESTYLE MUŽI NAD 75KG:
1. Michal Rajňak
2. Jakub Štefanec
3. Maroš Donát
FREESRYLE ŽENY:
1. Miriam Baricová
2. Júlila Knapcová
3. Veronika Greinerová
WEIGHTED MUŽI DO 75KG
1. Matis Marek
2. Adam Austera
3. Michal Moravčík
WEIGHTED MUŽI NAD 75KG
1. Romam Klandúch
2. Mikuláš Sikora
3. Šimon Forrai
WEIGHTED MUŽI NAD 85KG
1. Maroš Donát
2. Ján Tomčák
3. Michal Kurcik
WEIGHTED ŽENY
1. Zuzana Nová
2. Júlia Knapcová
3. Veronika Greinerová
KING OF MUSCLE UP
1. Matis Marek
2. Dominik Klimek
3. Maximilián Vučkovski
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PLAGÁT K PODUJATIU

142

MALÝ ŠTRBSKÝ MARATÓN /PRÍLOHA/
PLAGÁT K PODUJATIU

143

BEH PO SCHODOCH DO NEBA /PRÍLOHA/
PLAGÁT K PODUJATIU

144

HASIČSKÁ SÚŤAŽ /PRÍLOHA/
PLAGÁT K PODUJATIU

145

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD KRÁĽOVOU HOĽOU /PRÍLOHA/
PLAGÁT K PODUJATIU

146

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD KRÁĽOVOU HOĽOU /PRÍLOHA/
PLAGÁT K PODUJATIU

147

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD KRÁĽOVOU HOĽOU /FOTKY/
V KOLOBEHU ČASU - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

UKÁŽKA SPRACOVANIA ĽANU

148

ALEGORICKÝ SPRIEVOD OBCOU

ALEGORICKÝ SPRIEVOD OBCOU

149

ALEGORICKÝ SPRIEVOD OBCOU

ALEGORICKÝ SPRIEVOD OBCOU

150

ALEGORICKÝ SPRIEVOD OBCOU – OCHUTNÁVKA JEDÁL

ALEGORICKÝ SPRIEVOD OBCOU

151

ALEGORICKÝ SPRIEVOD OBCOU

OTVÁRACÍ CEREMONIÁL

152

OTVÁRACÍ CEREMONIÁL

HUDOBNÁ ČASŤ FSK TEPLIČAN

153

UDELENIE CENY OBCE

Z VYSTÚPENIA – DFS TURNIČKA

154

Z VYSTÚPENIA – FSK TEPLIČAN

Z VYSTÚPENIA – FSK TEPLIČAN

155

Z VYSTÚPENIA – FSK TEPLIČAN

Z VYSTÚPENIA

156

Z VYSTÚPENIA

Z VYSTÚPENIA

157

NAVŽDY NÁS OPUSTIL ŠTEFAN BENEDIKT OLEJÁR /FOTKY/
MUDR. ŠTEFAN BENEDIKT OLEJÁR

158

VÝSTUP NA KRÁĽOVÚ HOĽU /PRÍLOHY/
PLAGÁT K PODUJATIU

159

PRIPOMIENKA SNP /PRÍLOHY/
PLAGÁT K PODUJATIU

160

BEH SNP /PRÍLOHY/
PLAGÁT K PODUJATIU

161

BEH SNP /FOTKY/
ÚČASTNÍCI PODUJATIA

MODERÁTOR A ORGANIZÁTOR AKCIE MARTIN JURČÍK

162

ČLENOVIA KVH POPRAD

ŠTART

163

Z PRETEKOV

Z PRETEKOV

164

ZO ŽIVOTA FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV /PRÍLOHY/

165

ŽELEZNÝ HASIČ /PRÍLOHY/
PLAGÁT K PODUJATIU

166

ŽELEZNÝ HASIČ /FOTKY/
ZAČIATOK SÚŤAŽE

ZO SÚŤAŽE

167

ZO SÚŤAŽE – DOMÁCI SÚŤAŽIACI PETER KUPČOV

ZO SÚŤAŽE – DOMÁCI SÚŤAŽIACI PETER OVSIAK

168

ZO SÚŤAŽE – DOMÁCI SÚŤAŽIACI PAVOL GÉCI

ZO SÚŤAŽE – DOMÁCI SÚŤAŽIACA DANIELA PITOŇÁKOVÁ

169

Z OCEŇOVANIA

ÚČASTNÍCI PODUJATIA

170

NAVŽDY NÁS OPUSTILA NAJSTARŠIA OBČIANKA MÁRIA MAREKOVÁ

171

VÝROČIE FOLKLÓRNEJ SKUPINY TEPLIČAN /PRÍLOHY/
PLAGÁT K PODUJATIU

172

VÝROČIE FOLKLÓRNEJ SKUPINY TEPLIČAN /PRÍLOHY/
POZVÁNKA NA PODUJATIE

173

VÝROČIE FOLKLÓRNEJ SKUPINY TEPLIČAN /FOTKY/
FSK TEPLIČAN

UVEDENIE DO ŽIVOTA CD FSK TEPLIČAN

174

FSK TEPLIČAN - ŽENY

FSK TEPLIČAN - MUŽI

175

FSK TEPLIČAN - TANEC

FSK TEPLIČAN - HUDBA

176

PRIVÍTANIE NOVÝCH OBČANOV A VÝROČIE SOBÁŠA /FOTKY/
MALÍ OBČANIA S RODINAMI

MANŽELIA CHOVANOVI

177

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM /PRÍLOHY/
PLAGÁT K PODUJATIU

178

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM /FOTKY/
ŽIACI ZŠ

ŽIACI ZŠ

179

DFS TURNIČKA

DFS TURNIČKA

180

ZUŠ ŠTRBA

ZUŠ ŠTRBA

181

ZUŠ ŠTRBA

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

182

RÓMSKY TANEČNÝ KRÚŽOK

RÓMSKY TANEČNÝ KRÚŽOK

183

SANÁCIA NELEGÁLNEJ SKLÁDKY /PRÍLOHY/

184

SANÁCIA NELEGÁLNEJ SKLÁDKY /FOTKY/

185

SANÁCIA NELEGÁLNEJ SKLÁDKY /FOTKY/

186

POSVÄTENIE ADVENTNÉHO VENCA /FOTKY/
ADVENTNÝ VENIEC

POSVÄTENIE ADVENTNÉHO VENCA

187

MIKULÁŠ V OBCI /FOTKY/
MIKULÁŠ V MŠ

MIKULÁŠ V ZŠ

188

MIKULÁŠ V OBCI

MIKULÁŠ V OBCI

189

VIANOCE 2019 /PRÍLOHA/
PLAGÁT K PODUJATIU

190

ROZLÚČKA SO STARÝM ROKOM /PRÍLOHY/
PLAGÁT K PODUJATIU

191

VIANOCE 2019 /PRÍLOHA/
PLAGÁT DOBREJ NOVINY

192

VIANOCE 2019 /PRÍLOHA/
VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ PRIANIE

193

VIANOCE 2019 /FOTKY/
KONCERT ZUŠ

JASLIČKOVÁ AKADÉMIA DEVIATAKOV

194

BETLEHEMCI V ULICIACH OBCE

PASTIERSKÉ VÍTANIE KRISTA

195

ŽIVÝ BETLEHEM

ŽIVÝ BETLEHEM

196

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

ROZLÚČKA SO STARÝM ROKOM

197

198

KRONIKA OBCE
Liptovská Teplička
Rok 2019

VÝSTRIŽKY Z TLAČE
ZA ROK 2019

199

200

PODTATRANSKÉ NOVINY, 29.1.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 5, STRANA 3

PODTATRANSKÉ NOVINY, 26.3.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 13, STRANA 4

201

PODTATRANSKÉ NOVINY, 26.2.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 9, STRANA

202

PODTATRANSKÉ NOVINY, 30.4.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 18, STRANA 6

203

POPRAD, 2.5.2019, ROČNÍK XXX, ČÍSLO 16, STRANA 5

PODTATRANSKÉ NOVINY, 7.5.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 19, STRANA 3

204

PODTATRANSKÉ NOVINY, 7.5.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 19, STRANA 5

PODTATRANSKÉ NOVINY, 7.5.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 19, STRANA 6

205

PODTATRANSKÉ NOVINY, 11.6.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 24, STRANA 6

206

POPRAD, 3.7.2019, ROČNÍK XXX, ČÍSLO 25, STRANA 4

207

POPRAD, 3.7.2019, ROČNÍK XXX, ČÍSLO 25, STRANA 5

PRÍLOHA ZO XVII. ZJAZDU SZPB V POPRAD

/ NA FOTOGRAFII V PRVOM RADE DRUHÝ ZPRAVA STAROSTA OBCE MGR. SLAVOMÍR
KOPÁČ, KTORÉMU BOLA ODOVZDANÁ MEDAILA M. R. ŠTEFÁNIKA 2. STUPŇA ZA
SPOLUPRÁCU SO SZPB /

208

PODTATRANSKÉ NOVINY, 9.7.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 28, STRANA 2

PODTATRANSKÉ NOVINY, 16.7.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 29, STRANA 5

209

PODTATRANSKÉ NOVINY, 16.7.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 29, STRANA 6

POPRAD, 17.7.2019, ROČNÍK XXX, ČÍSLO 27, STRANA 2 A 9

210

POPRAD, 17.7.2019, ROČNÍK XXX, ČÍSLO 27, STRANA 9

211

PODTATRANSKÉ NOVINY, 30.7.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 31, STRANA 6

PODTATRANSKÉ NOVINY, 30.7.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 31, STRANA 8

212

POPRAD, 7.8.2019, ROČNÍK XXX, ČÍSLO 30, STRANA 9

PODTATRANSKÉ NOVINY, 13.8.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 33, STRANA 6

213

PODTATRANSKÉ NOVINY, 20.8.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 34, STRANA 3

214

PODTATRANSKÉ NOVINY, 20.8.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 34, STRANA 5 A 6

PODTATRANSKÉ NOVINY, 27.8.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 35, STRANA 2 A 6

215

PODTATRANSKÉ NOVINY, 1.10.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 40, STRANA 3 A 6

216

PODTATRANSKÉ NOVINY, 22.10.2019, ROČNÍK LX, ČÍSLO 43, STRANA 6

VÁŠ TURISTICKÝ SPRIEVODCA , NEPREDAJNÉ, STRANA 1 A 2

217

218

TURISTICKÉ NOVINY PREŠOVSKÉHO KRAJA, ROČNÍK II, ČÍSLO 1/2019,
STRANA 1, NEPREDAJNÉ

219

NÁŠ VIDIEK , ROČNÍK XVI, ČÍSLO 4/2019, STRANA 15 A 17

220

KRONIKA OBCE
Liptovská Teplička
Rok 2019

VÝROČNÉ SPRÁVY
ZA ROK 2019

221

222

OBECNÁ KNIŽNICA
/ROČNÝ VÝKAZ/

223

224

225

226

227

228

229

230

KONSOLIDOVANÁ
VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

259

260

ŠKOLSTVO
/SPRÁVY O ČINNOSTI
ZŠ, MŠ, CVČ A ŠKD/

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

KDH
/VÝROČNÁ SPRÁVA/

307

Správa do kroniky obce za Klub KDH Liptovská Teplička za rok 2019

V tomto roku klub bol v nezmenenom počte členov.
Vrámci podujatí organizovala Okresná rada KDH Poprad na začiatku roka už tradičnú
novoročnú kapustnicu, ktorej sme sa zúčastnili a pri tejto príležitosti boli členovia
klubu pozvaní na retro zábavu.
V marci 16.03.2019 sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky, rokovali
sme o možnej podpore kandidáta a 30.03.2019 sa odohralo druhé kolo volieb. V apríli
sme sa pripravovali na voľby do europarlamentu, ktoré sa konali 25.05.2019. Za naše
hnutie kandidovalo 14 kandidátov, uspeli dvaja z nich. Predseda klubu bol pozývaný
na rôzne stretnutia, ktoré sa konali okrem iných miest aj v Poprade. Náš klub
zorganizoval 28. septembra výstup na Kráľovu hoľu. Tohto výstupu sa zúčastnili aj
významné osobnosti, ako napríklad župan PSK p. Milan Majerský, finančný riaditeľ
pre rádio Lumen Mgr. Radovan Pavlík a ďalší. Klub sa stretol niekoľko krát v tomto
roku, kde sme hodnotili výsledky volieb a dali niekoľko podnetov ku voľbám a ku
ďalšiemu fungovaniu klubu KDH.
Tento rok hodnotím ako zaujímavý a vyťažený, no úspešný a aj prínosný pre činnosť
Klubu KDH v Liptovskej Tepličke.
V Liptovskej Tepličke 02.02.2020

Jaroslav Géci
predseda Klubu KDH
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Výročná správa za rok 2019
Priatelia folklóru
Občianske združenie Priatelia folklóru sa zameriavalo na podporu folklórnej skupiny Tepličan
a detského folklórneho súboru Turnička, podujatí so zameraním na tradície a prezentáciu
kultúrneho dedičstva.
V roku 2019 si folklórna skupina Tepličan pripomenula 45. výročie vzniku. Pri tejto príležitosti
počas folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou uviedla hodinový program a výstavu fotografií
z histórie skupiny. K výročiu sa v októbri uskutočnilo i samostatné podujatie V kolobehu času
v spoločenskom dome. Počas neho bolo predstavené i nové, rozsiahle CD.
CD Piesne z Liptovskej Tepličky bolo nahrávané v kultúrnom dome vo Vikartovciach
s doprovodom ľudovej hudby Milana Rendoša, ktorý bol aj režisérom nosiča. CD obsahuje 30
piesní z celého roka, svadobné a vianočné piesne. Podujatie podporil dotáciou Fond na
podporu umenia a Obec Liptovská Teplička.
Počas jesene sa muži z FSk Tepličan zúčastnili kastingu do televíznej šou RTVS Zem spieva
v skanzene Stará Ľubovňa. Spievali rubárske piesne Ej, hora, hora a Keď ide šlogar, šlog
rombať. Účinkovali: Peter Madač, Peter Kondula, Marián Koreň, Marián Glejdura, Marián
Smolár, Marián Slivoš, František Géci, Milan Kupčov, Marek Kopáč, Jozef Kondula, Jaroslav
Smolár, Štefan Janík, Pavol Janík a Katarína Bulavová (husle). Postúpili do televízneho kola,
ktoré sa natáčalo v novembri v Slovenskej televízii v Bratislave. V hľadisku mužov
povzbudzovali viacerí členovia skupiny v krojoch a starosta obce Slavomír Kopáč. Oznámenie
postupu sa natáčalo v obci. Lokálpatriotkou regiónu bola herečka Petra Vajdová Do ďalšieho
kola sa im napriek pozitívnym ohlasom poroty v kvalitnej konkurencii postúpiť nepodarilo. Ich
účinkovanie v televízii však bolo úspešnou reprezentáciou obce i teplického folklóru.
Združenie vypomáhalo a organizovalo výstavy počas folklórnych slávností, na ktoré
zabezpečilo napr. rámy na fotografie, výstavné predmety a i.
Členky skupiny Tepličan (Mária Milanová, Valéria Michalčeková) prezentovali tradičnú
kuchyňu obce (čir) pre TASR (vyšlo v Korzári a Poprad24).
FSk Tepličan vystúpila ako každoročne okrem domácich slávností pri kladení vencov k
pamätníku padlých (3), pri jubilejných svadbách, na slávnostiach v Chlebnici, Iliašovciach, v
Trojkráľovom koncerte, pri Vítaní Krista a Živom betleheme počas Vianoc, zabezpečila
betlehemcov, vypomáhala pri Jánskej vatre a i. Usporiadala pre verejnosť dve večerné
sánkovačky - Na osmu, vypomáhala pri podujatí Súťaž vo výrobe najdlhšieho
šúľanca...,Mikuláš v obci, bežeckých podujatiach a pod. Pripomenuli si životné jubileá svojich
členov a na svadbách členov skupiny robili tradičnú bránu, blahoželali.
DFS Turnička reprezentoval obec na medzinárodnom goralskom festivale v Jablunkove ČR, v
obci počas Vítaní detí, Dňa učiteľov, Dňa matiek, Dňa detí, Mesiaca úcty k starším, Rómskeho
dňa, vynášania Majmoreny, folklórnych slávností a i.
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Organizácia počas roka bezplatne vypožičiavala kroje pre potreby divadelných vystúpení,
svadieb, fotografovaní, spoločenských podujatí a zachovávaní zvykov. Viac vystúpení v
zahraničí sa nepodarilo uskutočniť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Členovia
detského súboru prispeli na činnosť organizácie členským príspevkom 20€/osobu, z ktorého
sa hradila časť nákladov na zahraničné vystúpenie a dospelí 10€/os, z ktorého sa hradila bežná
činnosť skupiny.
FSk Tepličan viedla Mgr. Katarína Fedorová. DFS Turnička Mgr. Katarína Fedorová a Monika
Bulavová Černohorská. Hudobný doprovod viedol Pavol Janík, v hudbe pôsobil Andrej
Nahalka, Marek Smolár, Fratišek Praško, Katarína Bulavová, Alžbeta Bulavová, Alica
Smolárová, Paulína Jakubcová
z Vikartoviec na kontrabase. Predsedníčkou
združenia bola Mgr. Katarína Fedorová

Mgr. Katarína Fedorová
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