Číslo 2/2016 (december)
Päť rokov prinášajú informácie o dianí v Liptovskej Tepličke obecné noviny. Od svojho zrodu prešli viacerými zmenami, menila sa periodicita ich vydávania. V tomto roku sa poslanci i pracovníci obecného úradu pokúšali o rozšírenie redakčnej rady, od ktorej očakávali častejšie vydávanie novín, iné myšlienky, či príspevky. K väčším zmenám však nedošlo. V druhom, zároveň aj poslednom vydaní,
zhrnieme udalosti od posledného vydania. V budúcom roku sa pokúsime dodávať Vám informácie v tlačenej forme častejšie. Radi uvítame aj Vaše príspevky, články od organizácií, nové nápady.

Významné udalosti
Ocenenie Rady Európy
Jedinečné políčka a krajina sú hodnotami obce, ktoré pútajú pozornosť. Ich kvalitu potvrdilo získanie uznania Ceny Rady
Európy a titulu Chotár roka 2016.

Počas oficiálneho ceremoniálu 17. workshopu Rady Európy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v Budapešti bola slávnostne odovzdaná Cena Rady Európy za krajinu 2014 - 2015 a jej špeciálne uznania.
V rámci ocenení si Liptovská Teplička, prostredníctvom starostu obce Slavomíra Kopáča, prevzala špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Ceny
Rady Európy za krajinu 2014/2015.
Projekt Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr zaujal
medzinárodnú porotu najmä spoluprácou samosprávy, Poľnohospodárskeho podielnického družstva a samostatne hospodáriacich roľníkov v obci,
ktorá umožnila zachovanie hornatej poľnohospodárskej krajiny s unikátnym a významným charakterom. Zachovanie rysov a funkčnosť poľnohospodárskej krajiny zohrala kľúčovú úlohu pri hospodárskej činnosti obce,
ktorá tak ostala osídlená aj napriek náročným prírodným podmienkam.
Kombinované použitie tradičných metód poľnohospodárstva a moderných
metód používaných na svahoch vo vysokej nadmorskej výške umožňuje
efektívne a v praxi udržateľné poľnohospodárstvo rešpektujúce históriu
tohto miesta. Uplatňovanie inovatívnych poľnohospodárskych postupov a
úsilie predkov obyvateľstva sa môže stať zdrojom inšpirácie aj pre iné dediny a malé mestá, ktoré sa chcú udržateľne rozvíjať a zachovať si pritom
tradičnú krajinu.
Cenu Rady Európy za krajinu pre ročník 2014 - 2015 si odniesol maďarský projekt Cezhraničná spolupráca miestnych komunít v oblasti krajinného dedičstva nádherného regiónu Hetés.
(Zdroj: SAŽP)
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VOĽBY DO NR SR
Voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky v Liptovskej Tepličke priniesli víťazstvo SMERu - sociálnej demokracii, ktorý volilo 32% voličov a
získal 291 hlasov. Druhá skončila Slovenská národná strana , ktorú volilo
14% voličov a získala 130 hlasov. Tretie miesto získal Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko so 125 hlasmi - 14%
. Štvrtá priečka patrila Kresťanskodemokratickému hnutiu s 13 % voličov
a 124 hlasmi.

VÝZNAMNÝ STROM
Poslanci obecného zastupiteľstva vyhlásili na podnet Stavebného úradu
a životného prostredia dub lesný na
ul. Teplickej v blízkosti rod. domu p.
Knappovej za významný strom. Ide
o jeden z najstarších stromov v obci
vôbec. Strom pomôže v propagácii
obce a turizmu i v environmentálnej
oblasti. Pri strome bude osadená informačná tabuľka.

Divadelné predstavenie o Mons. Náhalkovi
Divadlo Teatro Colorato.
V hlavnej úlohe Štefan Bučko.

NAJSTARŠÍ OBČAN

V úvode októbra oslávil v kruhu
najbližších významné životné jubileum najstarší občan – muž. Štefan
Sakmáry sa dožil 95 rokov.
K narodeninám mu zablahoželal aj
starosta Slavomír Kopáč.

Chotár roka

Počas 21. ročníka podujatia TOP Agro, ktoré sa v tomto roku konalo v Gbeľanoch
pri Žiline, bolo odovzdané ocenenie aj Poľnohospodárskemu družstvu Liptovská
Teplička. Porota vyhlásila teplický chotár za najkrajší. Podujatia sa zúčastnila aj
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.
Žijeme v krásnom prostredí a je tomu tak aj preto, že je o chotár dobre postarané. Svedčí
o tom aj ocenenie Chotár roka 2016, ktoré počas podujatia TOP Agro prevzala predsedníčka PPD Anna Glejdurová. Súťaž Chotár roka sa zameriava na podporu a propagáciu
prístupu poľnohospodárskych subjektov k prepojeniu využívania prírodných zdrojov s
tvorbou a udržiavaním kultúrnej krajiny. Podnik v Liptovskej Tepličke ponúka kvalitné
domáce potraviny, je nositeľom viacerých ocenení. Družstevné výrobky z ovčieho mlieka dostali značku kvality SK Gold, ktorá sa udeľuje len produktom s nadštandardnými
kvalitatívnymi parametrami. Hodnotiaca komisia si všímala porasty na poliach a okraje
poľných ciest, či nie sú zaburinené, zisťovala, v akých podmienkach poľnohospodári
chovajú zvieratá, či sú chránené pred fyzickou a psychickou nepohodou. Porota tiež sledovala, či majú poľnohospodári upravené hospodárske dvory, aký je stav techniky
a starostlivosť o ňu, aký je stupeň diverzifikácie výroby.

Rok kňazských osobností a
storočnica Mons. Š. Náhalku
Počas víkendu 12. a 13. marca vyvrcholil rok kňazských osobností z Liptovskej Tepličky pripomienkou stého výročia od narodenia Mons. Štefana Náhalku. Slávnosť
naplnili sväté omše, modlitby, besedy i divadelná hra. Zúčastnili sa jej popredné
osobnosti Spišskej diecézy, zástupcovia Ústavu svätých Cyrila a Metoda i príbuzní.
Predstavené boli nové publikácie o Štefanovi Náhalkovi.
Slávnosť otvorila
v sobotu 12. marca
sv. omša. Celebroval ju generálny
vikár Mons. Anton
Tyrol. Popoludní
sa veriaci zišli pri
hrobe Mons. Štefana
Náhalku
v cintoríne pri po
modlitbe ruženca.
Od 15-tej hodiny sa v spoločenskom dome konali prednášky o živote
a význame odkazu Mons. Náhalku. Jeho neter pani Mišútová prevzala ocenenie IN MEMORIAM Mons. Štefanovi Náhalkovi Statočný v našej pamäti
a našom srdci od Ústavu pamäti národa. Ocenenie odovzdal doktor Krajňák. Príspevok
profesora Dlugoča o pastorácii kňazov za komunizmu prečítal kňaz Stanislav Misál.
Spomenul všetkých kňazov z obce poznačených komunizmom a ich ťažké osudy. Biografické údaje o Náhalkovi prítomným ozrejmil profesor Zubko. O diplomacii Štefana Náhalku pútavo prednášala profesorka Emília Hrabovec, ktorá napísala knihu o Ústave Cyrila a Metoda v Ríme i o Mons. Náhalkovi. Nové publikácie o Náhalkovi napísal aj kňaz
Stanislav Misál – Veríme v návrat do rodnej zeme a Hlas Štefana Náhalku z Ríma. Knihy
uviedli cirkevní predstavitelia Anton Tyrol a Marek Haratim.
Druhý deň opäť otvorila sv. omša, tú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka
(obr.1). Po omši bola odhalená pamätná tabuľa na záver Roka kňazských osobností
z Liptovskej Tepličky. Popoludní divadlo Teatro Colorato v réžii Petra Weincillera odohralo v spoločenskom dome predstavenie života Štefana Náhalku. V hlavnej úlohe Náhalku sa predstavil herec Štefan Bučko (obr.2). Pri príležitosti stého výročia narodenia
Mons. Štefana Náhalku Slovenská pošta vyhotovila pamätnú poštovú pečiatku. Tú používali na pošte v Liptovskej Tepličke 16. marca.
Štefan Sakmáry vychoval s manželkou 7 detí. Teší sa z 11 vnúčat a 13-tich pravnúčat. Na svoj vek je v dobrej kondícii. Pracoval ako lesný robotník, vypomáhal aj počas SNP, za čo získal aj
ocenenia od SZPB.
Štefan Sakmáry vpredu v strede s rodinou
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Úspešné projekty a rozvoj obce
Rok 2016 bol úspešný v získavaní dotácií. Obec po mnohoročnom
úsilí získala proĎakovná reč S. Kopáča
striedky na odkanalizovane zvyšných častí obce. Na kanalizáciu túžobne čakali
obyvatelia obce desiatky rokov. Úspešný bol aj projekt na zateplenie spoločenského domu s výmenou výkladov. Dotáciu získala obec z Environmentálneho fondu
SR vo výške 105 963 €. Obecný úrad upravil aj hniezdo bocianov na komíne spoločenského domu, aby nepoškodzovali strechu a komín.
Dotáciu obci schválilo aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR v rámci Programu rozvoja bývania 134 380 € na výstavbu nájomných bytov
v zdravotnom stredisku. Schválený bol na tento účel aj úver SFRB 249 570€.
Obec robí aj kroky k obnoveniu lyžiarskeho strediska na Smrečinách. Od myšlienky
odkúpenia vlekov postupne upúšťa, orientuje sa na vlastnú investíciu do nového zariadenia a vybudovania moderného viacúčelového celoročného strediska. V súčasnosti sa
pracuje
na tvorbe
urbanistickej
štúdie.
Od
jej
výsledkov
sa
budú odvíjať následné
aktivity.
V nasledujúcom roku sa obec plánuje zapojiť do výziev na získanie finančných zdrojov
na multifunkčnú halu, úpravu potoka, rozšírenie kapacity materskej školy, komunitné
centrum a iné.

Obecné noviny Liptovská Teplička
V NÁJOMNÝCH BYTOCH
SA UŽ BÝVA

Očakávané nájomné byty nad zdravotným strediskom už majú svojich
nájomcov. Prvého júna boli byty
slávnostne odovzdané do užívania.
Získali ich do nájmu hlavne mladé
rodiny. O nájomcoch rozhodlo obecné
zastupiteľstvo po preverení splnenia
podmienok určených zákonom. Každý
z ôsmych bytov je inej rozlohy od 38
do 77 metrov štvorcových a usporiadania, tak aj výška nájmu sa pohybuje
od 70 do 140€ mesačne. Dokončené
bude ešte parkovisko pre nájomcov a
úpravami prejde i celý park pred zdravotným strediskom.

Kanalizácia
Najväčší problém mnohých ulíc bude po desiatkach rokov odstránený. Získaná dotácia na kanalizáciu výrazne zmení život mnohým obyvateľom obce.
Zanedbaná čistička odpadových vôd už nebude špatiť vstup do obce.
Obec počas jesene 2015 podala žiadosť V rámci kanalizácie by sa mala zrealizovať
o dotáciu: „Dobudovanie ČOV (čističky aj vodovodná prípojka v lokalite Pod úboodpadových vôd) a splaškovej kanalizácie čou, Bory a prepojenie ulíc Koliesko s Ul.
v obci Liptovská Teplička – 2. stavba“ na Štefana Náhalku. Okrem zvýšenia tlaku voMinisterstvo životného prostredia Sloven- dy na Koliesku sa takto vyrieši prívod vody
skej republiky, Slovenskú agentúru život- pre budúcu individuálnu výstavbu na Kolieného prostredia a uspela. Z operačného sku.
programu Kvalita životného prostredia Dôležitým aspektom je i to, že po dobudovaní kanalizácie bude možné rekonštruovať
získala nenávratný finančný príspevok
miestne
komunikácie, čím sa zlepší kvalita
2 394 169,27 €, čo je 95 % nákladov.
života
občanov.
Rovnako sa budú môcť
Zvyšných 5% - 126 008,91 € uhradí
obec zo svojho rozpočtu. Zrealizovaná skrášľovať verejné priestory výsadbou
bude kanalizačná sieť v dĺžke 3,2 km na stromčekov či iných okrasných drevín. Asuliciach Bóry, Pod úbočou, Potočná, Ko- faltovanie ciest príde na rad po prvej zime
liesko, Na jarku a dobudovaná na ul. Tep- od ukončenia realizácie kanalizácie.
lická, Kobyliarky. Poskytnuté finančné Práce, ktoré realizuje firma Arprog a.s., zaprostriedky zahŕňajú aj rekonštrukciu čis- čali v závere roka, počas zimného obdobia
tičky odpadových vôd. Tá je v dôsledku sú prerušené, trvať by mali 16 mesiacov.
nedostatočnej starostlivosti a veku v zlom Dotácia na dobudovanie kanalizácie
stave. Dôjde k rekonštrukcii strechy, kde a rekonštrukciu ČOV je už druhou získanou
je vlhkosťou poškodený krov, poškodená v tomto roku. V realizácii je zateplenie spotepelná izolácia, ktorá bola nainštalovaná ločenského domu s výmenou okien výkladu
bez potrebných parozábran. Zároveň bude a náterom strechy. Tu budú použité poskytvybudované vetranie a dobudovanie tech- nuté prostriedky z Environmentálneho fonnológie, ktorá bude spĺňať dnešné prísne du oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vo výške
normy.
105 963€.

RIADITEĽKA ZŠ S MŠ A
PREDNOSTA OCÚ
Počas roka sa udiali zmeny vo funkciách prednostu OcÚ a riaditeľky školy. Po výberovom konaní nastúpil od
1. apríla na pozíciu prednosta Obecného úradu JUDr. Ľubomír Ferjančík.
O túto pozíciu sa neuchádzal žiadny
občan Liptovskej Tepličky. Od 1. mája sa stala riaditeľkou Základnej školy s materskou školou v našej obci
PhDr. Elena Macková. Počas leta prebehlo i výberové konanie na zástupcu
riaditeľa ZŠ. Tu k zmene nedošlo, zástupkyňou sa stala opäť Mgr. Eva Durajová. V materskej škole bola
z funkcie odvolaná zástupkyňa pre
MŠ Eva Ovsiaková. Do vyhlásených
výberových konaní sa doposiaľ neprihlásil uchádzač s potrebným vzdelaním a praxou. Naďalej je poverenou
zástupkyňou Oľga Fendeková.
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Z OBRADNEJ SIENE
V obradnej
sieni,
zasadačke
i v spoločenskom dome vítal a hostil
starosta obce Slavomír Kopáč pozvaných hostí.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
učiteľov prijal 1. apríla pedagogických
pracovníkov miestnej ZŠ s MŠ. Poďakoval im za prácu pri výchove
a vzdelávaní teplických školákov a za
činnosť na pozícii riaditeľky školy Valérii Černohorskej. Učiteľom sa prihovorila aj predsedníčka rodičovskej rady
Monika Bulavová Černohorská. Spolu
so zástupkyňou za rodičov materskej
školy Katarínou Sedlákovou odovzdali
učiteľom kvety. Starosta okrem poďakovaní obdaril pedagógov malým darčekom. Obecný úrad pripravil pre hostí
aj kultúrny program, v ktorom nechýbali básne, spev a vystúpenie DFS
Turnička.
Starosta sa stretol počas dvoch slávností Vítania detí aj s novými, malými
občanmi obce.

Práce v obci
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Najväčšia pracovná činnosť bola počas roka sústredená v športovom areáli v Uhlárovej.
Ihrisko a jeho okolie sa upravuje do podoby predpisov Futbalového zväzu. Vnikol oporný
múr a príprava na tribúnu, premiestnené boli futbalové bránky, viaceré časti ihriska dostali nový náter. Zhotovená bola aj betónová plocha na inline korčuľovanie, basketbal
a ďalšie športy. Rozšírilo sa ihrisko na workout a vznikla plocha na detské ihrisko.
Po ukončení prác v športovom areáli v Uhlárovej sa budovalo a rekonštruovalo v areáli
amfiteátra a cintorína.
Pri hornej bráne cintorína vzniklo nové parkovisko, vymenené boli vstupné brány. Odstránené boli niektoré zemiakové pivnice, ktorých záchrana už nebola možná. Na pivnice
boli inštalované nové, hnedé čísla. V okolí amfiteátra sa vybudoval kanál na dažďovú vodu, vo vnútri amfiteátra sa zhotovili omietky. Počas slávností vítala návštevníkov už nová
vstupná brána, nová podlaha javiska potešila vystupujúcich. Na ul. Potočnej pribudli
schodíky na hlavnú cestu a rigol v časti Bory oproti Urbárnemu domu.
Na ul. Štefana Náhalku si obyvatelia svojpomocne s materiálom od obce upravili kanály
pred rodinnými domami.
Obec zrealizovala úpravu chodníka pred zdravotným strediskom. Chodník pribudol aj pri
predajni Mlieko – pečivo. Upravený bol potok za rodinným domom p. Dudoša Na jarku,
zasypané hlboké jamy na ceste Pod úbočou, osadené bolo pouličné osvetlenie na chodníku ku kostolu. Do školskej jedálne sa zakúpil kotol a konventomat. Aktivační pracovníci
vykonávali údržbu čistoty obce. Každé ráno dve pracovníčky dohliadajú na školákov
z dolnej časti obce pri ceste do školy.
Počas roka bol vynovený interiér novej hasičskej zbrojnice. Položená bola nová dlažba,
objekt bol vymaľovaný, vymenené boli elektrické siete, skrinky a zrekonštruované sociálne zariadenia. Materiál a časť prác hradila obec, ostatné si hasiči vybudovali brigádnicky.
Foto: Po rekonštrukcii v novej hasičskej zbrojnici.

17. apríla privítal starosta v obradnej
sieni obce manželov Miroslava a Annu
Miždošovcov, ktorí si pripomínali
päťdesiat spoločných rokov v manželstve.

NOVÝ ZAMESTNANEC OBCE
Obec Liptovská Teplička má od začiatku novembra nového zamestnanca. Ten
nahradil bývalého správcu cintorína
Stanislava Milana, ktorý už túto funkciu
nemohol vykonávať ( z dôvodu pracovného zaneprázdnenia v hl. zamestnaní).
Za doterajšiu prácu mu starosta v mene
obce ďakuje. Novým správcom cintorína, zároveň koordinátorom malých
obecných služieb a pomocným technickým pracovníkom v jednom je Pavol
Sedlák. Kopanie hrobu pre zosnulých
pred pohrebom môžete dohodnúť počas
týždňa v Obecnom úrade popri vybavovaní pohrebu. Počas víkendu je potrebné
kontaktovať priamo Pavla Sedláka.
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Dom, v ktorom vyrastal významný rodák Mons. Štefana Náhalka, získala obec do
vlastníctva a postupne sa ho snaží rekonštruovať.
Celú rekonštrukciu bude prevádzať firma M.K.C. s.r.o. Štrba. Obec na ňu vyčlenila sumu
podľa projektovej dokumentácie vo výške 83 620 € a trvať by mala do 5. mája 2017. Práce
budú pokračovať podľa toho, ako to dovolí počasie. Okrem opráv domu prebieha
i zbieranie materiálov do expozície. Predmety, ktoré využíval Štefan Náhalka ako napr.
knihy, zhromažďuje Stanislav Misál. Ak takéto predmety vlastníte, môžete ich ponúknuť
do zbierky.
Počas septembra bol prevedený odchyt voľne pohybujúcich sa psov. V nasledujúcom
roku sa plánujú tri odchyty.
V závere roka finišujú procesy ukončenia Doplnkov k Územnému plánu obce, vypracovaný a schválený bol Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Pripravuje sa
dokumentácia k úpravám potoka a výstavbe multifunkčnej haly na školskom dvore.
V časti Bory Nová IBV na jar prebehne plynofikácia.

Vítania detí v roku 2016.

Číslo
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Podujatia
Po fašiangovej sezóne bolo prvým
podujatím vynášanie Majmoreny
a šúľancová súťaž.
6. marca v spoločenskom dome súťažilo sedem trojčlenných družstiev. Rekord z minulého roka však nebol prekonaný. Najdlhší šúľanec sa vydaril
obci Kravany (43,81m), druhý Penziónu Dolinka PPD Liptovská Teplička
(42,62 m) a tretí FS Vikartovčan I.
Vikartovce (38,69 m). Súťažilo sa aj
v jedení šúľancov na rýchlosť. Prvenstvo patrilo Penziónu Dolinka PPD
Liptovská Teplička, druhá skončila
.FSk Vikartovčan II. Vikartovce a tretí
MO Matice slovenskej Liptovská Teplička. Súťaž pokračovala v súperení
jednotlivcov.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Už niekoľko rokov si obyvatelia Liptovskej
Tepličky pripomínajú Deň víťazstva nad
fašizmom spolu so žiakmi základnej školy.
Preto sa podujatie konalo počas pracovného
dňa 9. mája. Takýmto spôsobom sa snažia
význam týchto udalostí a následky vojny
vštepiť budúcej generácii. Žiaci sa zapojili
aj do programu slávnosti. Dievčatá z DFS
Turnička s doprovodom Pavla Janíka zaspievali hymnu SR i pieseň Slovensko moje, Diana Vernarecová a Marcel Misál odprednášali básne. Veniec k pamätníku padlým položil starosta Slavomír Kopáč
a riaditeľka školy Elena Macková. Novinkou slávnosti bola čestná stráž v dobových
uniformách, vystrelená salva a výstava
predmetov z vojny v spoločenskom dome.
Tie zabezpečoval Klub vojenskej histórie
Tatry Spišské Bystré a Klub vojenskej histórie Tatranskí vlci z Popradu. Podujatia sa
zúčastnil aj predseda MO SZPB Štefan Koreň a tajomník oblastného výboru SZ PB
Poprad Ján Pavlovčin.

Prvého mája sa dvere novej hasičskej
zbrojnice otvorili pre všetkých občanov. Deň otvorených dverí pri príležitosti pripomienky sv. Floriána - patróna
hasičov doplnila sv. omša. Dobrovoľní
hasiči privítali návštevníkov vo vynovených priestoroch.
Podujatie navštívil aj predseda
Ov DPO Poprad Marián Rušín.

NÁVŠTEVA Z KAZÁRU
Vzájomná inšpirácia a odovzdávanie
skúseností sú jedným z priorít medzinárodných partnerstiev. S takýmto cieľom
navštívili materskú školu v Liptovskej
Tepličke pracovníčky materskej školy
z maďarského Kazáru a tamojší starosta.

Vynášanie Majmoreny

TURNAJ TEPLIČIEK

Kladenie vencov, riaditeľka školy a starosta obce.

Klub vojenskej histórie

Odmenení členovia SČK
Pri príležitosti medzinárodného dňa Červeného kríža 3. mája boli v popradskom
mestskom úrade odmenení dvaja Tepličania. Ocenenie 2. stupňa za humanitárnu
pomoc a darcovstvo získali Vladimír Géci a Mária Vernarecová. Za obec im poďakoval prednosta Ľubomír Ferjančík.
26. októbra bolo pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravené posedenie
s kultúrnym programom. Sálu spoločenského domu zaplnila šesťdesiatka starších občanov. Kultúrny program vyplnili deti z materskej školy pásmom jesenná oberačka,
pani učiteľky zo ZŠ nacvičili so školákmi básne a pieseň. Zazneli aj komorné skladby
huslí a klavíra žiačok základnej umeleckej školy a ľudové piesne harmonikárov, ich
spolužiakov. Harmoniky zneli i počas vystúpenia detského folklórneho súboru Turnička a odovzdávania gratulácií. Tú viedol Pavol Janík. Prítomným sa prihovoril starosta
obce Slavomír Kopáč a jubilantom, ktorí v tomto roku oslávili 70, 75, 80, 85, 90 a viac
rokov odovzdal aj blahoželania. Na starších si spomenula aj miestna charita. Tá spolu
s deťmi navštívila imobilných občanov a pre ostatných spolu s duchovným otcom
usporiadali popoludňajšie posedenie v nedeľu 23. októbra.
Dva krát sa v tomto roku uskutočnil v našej obci hromadný odber krvi. Umožnil im to
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža a Mobilná jednotka Transfúznej stanice
Poprad.

Pred dvadsiatimi rokmi sa zrodila myšlienka
vzájomnej
spolupráce
a stretávania sa obci s názvom Teplička.
Dodnes si vo futbalových zápasoch merajú
sily
dospelí
a internacionáli
z Liptovskej Tepličky, Tepličky nad Váhom, Tepličky a Tepličiek. Jubilejný
ročník sa konal 9. júla v Tepličke nad
Hornádom. Našim hráčom sa nepodarilo
obhájiť minuloročné víťazstvo a skončili
tretí. Internacionáli druhí. Víťazom
oboch súťaží sa stali domáci z Tepličky
nad Váhom. Najlepším strelcom sa stal
náš Adrián Pitoňák.

ODPUST

Sviatok sv. Jána Krstiteľa pripadol
v tomto roku na piatok, preto sa odpust
konal v nedeľu 26. júna. Počas slávnostnej svätej omše si rodák – kňaz Pavol
Glejdura a veriaci pripomenuli 25 rokov
od jeho vysviacky za kňaza. Predvečer
slávnosti sa mohli domáci i návštevníci
pobaviť na divadelnom predstavení Kubo, na zábave či pri Jánskej vatre.
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MALÝ ŠTRBSKÝ MARATÓN
Na 31 km dlhú trať zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť sa počas Malého štrbského maratónu postavilo
rekordné množstvo pretekárov, čo
svedčí o narastajúcej popularite tohto športu. Potvrdzuje to i účasť štyroch Tepličanov.
Najrýchlejším bežcom bol Marek Smolár (rodák). S časom 2:26:55 získal 21.
miesto vo svojej kategórii a 50.
v celkovom poradí. Druhý dobehol do
cieľa Martin Jurčík – na 23. mieste
v kategórii a 54. v celkovom poradí.
Tretí Ján Dratva skončil 32. a 70.
v celkovom poradí a Martin Nahalka
44. v kategórii a 106. v celkovom poradí. Najrýchlejšími bežcami maratónu
boli Keňania. V detskej súťaži v Štrbe
sa najlepšie darilo Františkovi Ovsiakovi, ktorý v kategórii 8-11 rokov obsadil 2. miesto. Občerstvovacie stanice
opäť v obci zabezpečovali dobrovoľníci, folkloristi a workoutisti.

Beh po schodoch do neba

Tatranský bežecký týždeň pokračoval 13. júla v Liptovskej Tepličke Behom po schodoch
do neba. V areáli amfiteátra absolvovali pretekári 300 m dlhú trať, no vyraďovací beh do
vrchu ich aj tak poriadne potrápil.
Už po druhý krát sa v areáli amfiteátra stretli nadšenci behu. Spolu 120 pretekárov hlavne mladších vekových skupín si vyskúšalo beh do kopca
s rôznou dĺžkou trate. V kategórii dievčatá 0-7
rokov na 60 m zvíťazila Patrícia Sitiariková, druhá skončila Petra Kupčová a tretia Natália Korenková. Z chlapcov v tejto kategórii bol najrýchlejším Erik Smolár, druhý brat Adam Smolár a
tretí Martin Keďuch. V kategórii 8-11 rokov na
120 metrov prvenstvo získala Eliška Drahovská z
Piešťan, druhé Tatiana Gnojčáková a tretie Katarína Smolárová. V chlapčenskej kategórii bol zlatý Peter Fendek, strieborný Mário Renko z Važca
a bronzový Jakub Blažek z ČR.
Na trati 10-13 ročných na 150 metrov bola najlepšou Ema Mlynárová, druhou Monika Fendeková, tretia skončila Diana Ďubinská. Z
chlapcov bol najrýchlejší Ignác Uhrin z Važca, druhý Tobias Paračka, tretí Samuel Sýkora s Popradu.
Po prvú medzu nad amfiteáter viedla trať chlapcov a dievčat 14-15 ročných. Tu súťažili
len dve dievčatá – prvá Bibiana Hudáková, druhá Zdenka Fendeková. Z chlapcov prvý
Jozef Jurčík, druhý Peter Mezovský, tretí Peter Bodnár z Batizoviec. V kategórii nad 50
rokov bežali traja pretekári, prvý skončil Jaroslav Mezovský. Domáci pretekári Martin
Nahalka a Martin Jurčík skončili na deviatom a jedenástom mieste. Najlepšou našou ženou do 34 rokov bola tretia Katarína Muchová. Podujatie spestrilo vystúpenie majstra
sveta Jána Kočiša s trial show. Na organizácii sa okrem obce podieľali Tatry v pohybe.

Úspechy Obec v pohybe SW
Martin Jurčík, Martin Nahalka, Marek Smolár, Ján
Dratva

PLAKETY DOKTORA JANSKÉHO
Príklady využitia darovanej krvi pri
záchrane životov a ďakovné slová zneli z úst predstaviteľov Územného spolku Červeného kríža Poprad a transfúznej stanice počas oceňovania bezplatných darcov krvi. To sa konalo 23. novembra v mestskom úrade v Poprade.
Medzi ocenenými zaznelo aj 12 mien
Tepličanov. Bronzová Janského plaketa bola udelená Marekovi Bulavovi,
Anne Bulavovej, Valérii Házyovej,
Ondrejovi Marušinovi, Gabrielovi Mezovskému, Jánovi Mezovskému, Martinovi Misálovi, Tomášovi Miždošovi.
Strieborná Janského plaketa Štefanovi
Smolárovi, zlatá Pavlovi Koreňovi a
diamantové plakety doktora Janského
Mariánovi Bohunčákovi a Márii Dunajskej. Oceneným občanom Liptovskej Tepličky osobne prišiel zablahoželať aj starosta Slavomír Kopáč a
odovzdal darcom malý darček.
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Na majstrovstvách Slovenskej republiky v street workoute obhájila minuloročné striebro
Klaudia Glejdurová. Štefan Kondula sa umiestnil vo vysokej konkurencii na 9. priečke.
Doplnkovou súťažou bola výdrž držania v planku. Tu si zaslúžené prvenstvo vybojoval
Marek Jurčík.
Zástupcovia športového klubu Obec v pohybe street workout bodovali na súťaži spojenej
s otváraním nového ihriska v areáli Olympia v košických Ťahanovciach. Štefan Kondula
si odnášal dva poháre za prvé miesta vo freestyle a silovej súťaži v počte opakovaní kliky,
zhyby a Klaudia Glejdurová rovnako zo silovej súťaže zlatú medailu. Tobias Paračka sa
10. septembra zúčastnil spolu s členmi organizácie súťaže v Rožnave. Získal 3. miesto vo
výdrži v stojke na rukách. Športovci predviedli svoje umenie i počas otváracej šou automobilových pretekov Dobšinský kopec v Dobšinej.

Marek Jurčík, Štefan Kondula, Klaudia Glejdurová,
Tobias Paračka

2. miesto K. Glejdurová

M. Jurčík a T. Paračka

Číslo

2/2016

Folklórne slávnosti
6. a 7. augusta sa v Liptovskej Tepličke uskutočnil 21. ročník folklórnych slávnosti
Pod Kráľovou hoľou. Kandráčovci, Nebeská terchovská muzika, myjavský Kopaničiar, výročný program Bystriny, horehronský viachlasný spev Šumiačanu a
Vernáru a viacero skupín či súborov sa postarali o zábavu počas tohto obľúbeného
podujatia.
Tohtoročné slávnosti otvorili tretiu desiatku ich histórie. Napriek nepriaznivému
počasiu počas soboty zavítalo do Liptovskej Tepličky množstvo rodákov, príbuzných, priateľov a milovníkov tradícii.
V amfiteátri predviedli tance, zvyky a
piesne folklórne skupiny z Liptova, Spiša,
Horehronia a ďalších oblastí Slovenska.
Sobotný program otvoril detský súbor
Podtatranček z Veľkej Lomnice, po prvý
krát sa na tomto podujatí zúčastnila folklórna skupiny Jadlovec z Margecian, horehronský spev a tradície prezentovala
folklórna skupina Vernár z Vernára. Nechýbalo vystúpenie domácej folklórnej
skupiny Tepličan. Námetom ich programu bol ťažký život ľudí pracujúcich
v lesoch. Program zožal veľký úspech.
Zahraničných hostí zastupovala ĽH Májek
ČR , ktorá zahrala i počas nočnej zábavy.
Podvečer návštevníkov previedli regiónmi
Slovenka tanečníci súboru Bystrina z
Banskej Bystrice. Najviac sa však prítomní tešili na populárnych a mediálne známych Kandráčovcov. Tí zaplnili celé hľadisko.
Druhý deň podujatia začal slávnostnou
svätou omšou za nositeľov tradícii
v amfiteátri. Novinkou bolo zapojenie
všetkých generácií a ľudové obetné dary.
Zaspieval nový chrámový zbor. O trinástej
sa od spoločenského domu pohol alegorický sprievod. Otvoril ho pukaním bičom
starosta obce. Do predvádzania remesiel sa zapojilo opäť viac ľudí i regrúti. Poľovnícke
združenie Čierny Váh si pripravilo vlastnú výstavu, ponúkali i tradičný guláš. Druhý
deň programu v amfiteátri otvoril starosta Slavomír Kopáč predstavením ocenenia
uznanie Ceny Rady Európy. Predkom a zosnulým nositeľom tradícii bola venovaná
minúta ticha. Potom už nasledovali vystúpenia detí z Cindrušky a Majeránu Liptovského Hrádku a prierezové vystúpenie pásmami domácej Turničky. Tepličan predviedol
program s témou obuvník, zaujímavé zvyky doniesli i Stráne z Važca. Neskôr bolo javisko amfiteátra vyhradené programu, ktorý prezentoval oficiálne vyhlásené a zapísane
nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – HOREHRONSKÝ viachlasný spev
a TERCHOVSKÚ muziku v podaní famózneho spevu Šumiačanu zo Šumiaca a Nebeskej muziky z Terchovej. Program vygradoval Kopaničiar z Myjavy a uzavrela tradičná
pieseň prítomných Pod úbočou. Počas oboch dní programom sprevádzal Ján Jankov
Šefránik, nechýbala bohatá tombola. Bohatšie boli aj sprievodné aktivity v areáli. Otvorené boli ďalšie stodoly na výstavy obrazov, školy remesiel, rezbárstvo, súťaž vyšívaných vankúšov, premietanie i predstavenie obcí Mikroregiónu Pramene Hornádu
a Čierneho Váhu. V nej sa predstavili v sobotu Hranovničania a v nedeľu Vikartovčania. Stodola bola vždy plná návštevníkov a zožala spolu s obcami veľký úspech. Vankúše sa nielen vystavovali, ale aj hodnotili v tajnom hlasovaní. Cenu získala Mária Nahalková. Výstava k oceneniam, výročiu PPD a tradičné fotografie Vladimíra Lindera si
mohli záujemcovia pozrieť v zelenej škole. Reportáže z folklórnych slávností zazneli
počas týchto dní aj v rádiu Regina. ( Foto: Milous Chab)

Obecné noviny Liptovská Teplička
O POHÁR STAROSTU OBCE
Dobrovoľní hasiči pripravili v nedeľu
17. júla 24. ročník súťaže O putovný
pohár starostu obce, na ktorej sa zúčastnilo 28 tímov. Predstavili sa i družstvá
z Českej republiky – z družobnej obce
Dolní Čermná a obce Hrušky.
V hasičskom útoku do kopca pri miestnom amfiteátri medzi mužmi do 35 rokov bola prvá Liptovská Teplička s časom 21,08 s, ktorá zvíťazila po prvý
krát v dvadsaťštyriročnej histórii súťaže. Druhá bola Štrba (22,45) a tretia
Spišská Sobota (22,80).
Medzi ženami najväčšiu radosť malo
Spišské Bystré (26,08). Druhá skončila
Šuňava (26,29), tretia priečka patrila
Spišskému Štiavniku (28,43).
Súťažili i hasičské družstvá dorastu.
Medzi dievčatami boli najlepšie Vikartovce (48,44), druhá skončila Nová
Lesná (61,17), bronz patril Spišskému
Štiavniku (78,11).
U chlapcov zvíťazilo Spišské Bystré
(24,26) pred Vernárom (28,37) a SOŠ
Ul. Okružná Poprad (34,18).
Po prvý krát v osobitnej kategórii sa
predstavili i muži nad 35 rokov. Tu prvé
miesto patrilo Šuňave (24,21). Druhá
bola domáca Liptovská Teplička
(27,27) a tretí Hozelec (27,80).

PRIPOMIENKA SNP

26. augusta si občania, členovia miestneho spolku Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, partnerský spolok z Pohorelej a zástupcovia obce uctili
padlých položením venca k pamätníku
pri pošte. Podujatia sa zúčastnili aj motorkári počas Jazdy slobody Slovenskom. Prítomným sa prihovorila zástupkyňa starostu obce Jana Smolárová,
zástupca SPB Pohorelá Ján Lakanda.
Do programu prispela FSK Tepličan
piesňami a básňou. Pri tejto príležitosti
bola odhalená a posvätená nová pamätná tabuľa na počesť oslobodenia obce.

LEKÁREŇ
V obci pribudla ďalšia dlho očakávaná
služba - lekáreň. Otvorená je počas
pracovného týždňa od 8:00 do 14:00
počas pondelka, stredy a piatka. Počas
dní, keď ordinuje v obci detská lekárka
teda utorok a štvrtok do 16:00 hodiny
v zdravotnom stredisku.
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POMOC
DOBROVOĽNÍKOV
Počas adventu skrášľoval obec adventný veniec. Ten je v tomto roku
umiestnený pri pamätníku pri pošte a
po prvý krát je zo živej čačiny. Po pobožnosti 27. decembra ho posvätil za
prítomnosti veriacich kňaz Pavol Kadučák.
Adventný veniec pripravili okrem pracovníkov obce aj dobrovoľníci Mária
Paračková, Katarína Sedláková, Jana
Smolárová, Anna Sakmáryová a Marián Gagorík, za čo im v mene celej
obce a úradu ďakujeme.

DEŇ S RODINOU

Rozdávali radosť deťom a tie ich
odmenili úsmevom. Aj takýmito slovami sa dá opísať atmosféra podujatia
Deň s rodinou, ktoré sa už tradične
konalo v areáli amfiteátra 5. júna.
Organizácie z obce ukázali, že im na
budúcej generácii Tepličanov záleží
a pripravili pre deti množstvo zaujímavých súťaží.

Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIÍ
Počas leta boli aktívne aj ostatné organizácie pôsobiace v obci. 27. augusta sa konala tradičná súťaž Zväzu
zdravotne postihnutých Barlička.
V rovnaký deň Miestny odbor Matice
slovenskej zorganizoval zájazd do Rajeckej Lesnej. Miestni členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa zúčastnili 20. augusta
spomienkovej slávnosti v Krpáčove
i pripomienky Slovenského národného
povstania
v našej
obci
spolu
s dlhoročnými
spolupracovníkmi
z Pohorelej. ŠK Horec pre športovcov
usporiadal cyklistickú súťaž Údolím
Čierneho Váhu a výstup na Kráľovu

Železný hasič
Dobrovoľný hasičský zbor prežíva svoje úspešné
roky. Po rekonštrukcii techniky, zbrojnice, prichádzajú pomaly aj úspechy v súťažiach. Sú aktívni pri
podujatiach v obci a viaceré aj sami organizujú.
Novinkou bol Železný hasič – boj o titul najšikovnejšieho hasiča i najšikovnejšej hasičky.
V nedeľu 2.10.2016 uskutočnil Dobrovoľný hasičský zbor obce Liptovská Teplička v spolupráci s
Obecným úradom Liptovská Teplička 1. ročník súťaže jednotlivcov TFA Železný hasič (TOUGHEST
FIREFIGHTER´S ALIVE – NAJTVRDŠIE HASIČSKÉ PREŽITIE). Ide o súťaž pohybovo veľmi
náročnú, v ktorej sa napodobňuje činnosť hasičov
pri skutočnom prípade požiaru alebo inom zásahu.
V úvode starosta obce Liptovská Teplička Slavomír Kopáč a starosta obce Hrušky okres Vyškov
(Česká republika) Jan Kauf podpísali zmluvu o medzinárodnej spolupráci v tak významnej oblasti ako
je ochrana pred požiarmi.
Na súťažnej trati pripravenej na priestranstve do
kopca pri miestnom amfiteátri si postupne zmeralo sily 44 súťažiacich i z Českej republiky v troch
kategóriách – muži do 35 rokov, muži nad 35 rokov
a ženy.
Medzi ženami prvenstvo patrilo Diane Juríkovej
(DHZ Technická univerzita Zvolen) s dosiahnutým
časom 168,85 s. Druhá bola Daniela Pitoňáková
(DHZ Liptovská Teplička) s časom 202,55 s a tretia
Janka Kubusová (DHZ Vikartovce) s časom 213,71
s.
Medzi mužmi vo veku do 35 rokov prvé miesto
obsadil Tomáš Bobeš (DHZ Hodruša - Hámre) s časom 128,49 s. Na druhom mieste s časom 139,74 s
skončil Lukáš Fridman (DHZ Šuňava). Tretie miesto si vybojoval Tomáš Bartko (DHZ Važec) s časom
143,67 s.
Medzi mužmi nad 35 rokov bol víťazom Ján Šebest (DHZ Vikartovce) s časom 163,63 s. Druhá
priečka patrila Ing. Jánovi Fridmanovi (DHZ Šuňava) s časom 198,04 s. Bronz si prevzal Marek Suchanovský (DHZ Gánovce), disciplíny zvládol za
199,24 s. Starosta obce S. Kopáč v kategórii mužov
nad 35 rokov skončil šiesty.

Rusadle a regrúti

Číslo 2/2016
Dobrovoľný111/20161/2016
hasičský zbor
Liptovskej Tepličky sa zúčastnil výkonnostnej súťaže
Železný hasič z Českej republiky v obci Hrušky. Daniela
Pitoňáková obsadila krásne 4.
miesto v kategórii ženy. Medzi
mužmi do 35 rokov súťažil
Peter Géci a skončil 10.
a Matúš
Praško
22.
V kategórii muži nad 35 rokov súťažili Peter Kupčov,
ktorí
získal
4.
miesto
a Marián Pitoňák skončil 5.
Leto nebolo skúpe na horúce
dni a podujatia. Našťastie sa
zaobišli bez potreby zásahu
miestnych hasičov. Dobrovoľný hasičský zbor obce sa zdokonaľoval na cvičení v Lešti
a vypomáhal štátnym hasičom. Dobrovoľný hasičský
zbor počas leta súťažil
v Podtatranskej hasičskej lige.
31.7. DHZO zasahoval pri popadaných stromoch medzi obcami L. Teplička a Šuňava.
2-3.9.2016 absolvovali niektorí
členovia zásahovej jednotky
výcvik vo výcvikovom centre
ministerstva vnútra SR na Lešti
s profesionálnymi hasičmi.
Z dobrovoľného
hasičského
zboru sa v súťažiach najviac darilo ženám, ktoré v Gerlachove,
Kravanoch, Hranovnici, Šuňave
získali 2. miesta. Úspešní boli aj
muži nad 35 rokov, ktorí získali
v Hranovnici 3. miesto, doma 2.
a vo Vikartovciach 2. miesto.
Muži nad 35 rokov získali doma
1. miesto a v Batizovciach štvrté.
Hasiči sa spolu s futbalistami
zúčastnili športovo-priateľského
stretnutia
susedov
v Dolní
Čermné 13. augusta.

K sviatku zoslania Ducha svätého sa v Liptovskej Tepličke viaže i tradícia sadenia májov a briez pod okná dievčat, v novších dejinách i centrálneho mája pred zdravotné stredisko. Táto tradícia sa dodnes
uchováva nielen mládencami,
ktorí sadia stromy pod okná
svojich milých ale aj regrútmi.
Tí sadili máje rovesníčkam po
obci a postavili aj máj pred
zdravotné stredisko. Sviatok
Rusadle zavŕšil nedeľný šmigorst po obci.
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ŠPEKFEST

Tatranský pohár
Už po druhý krát sa šesťdesiatka súťažiaci z celého Slovenska a Čiech zišla na workoutovom ihrisku v Uhlárovej. Nechýbali ani tí najlepší v tomto športe. Darilo sa aj
domácim pretekárom.
Kvalitné workoutové ihrisko v krásnom prostredí si pochvaľovali účastníci druhého ročníka Tatranského pohára vo workoute 2. júla. Zišla sa takmer šesťdesiatka pretekárov
z celého Slovenska i Čiech, ktorá súťažila v štyroch disciplínach rôznych váhových kategórii. Z domácich sa najlepšie umiestnila Klaudia Glejdurová na 2. mieste vo freestyle
žien a v tlaku na lavičke Matej Janík získal 3. miesto. Kvalitne reprezentovali aj Tobias
Paračka a Marek Jurčík.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Takéto motto mal ďalší ročník mini festivalu mládeže, ktorý
posledný augustový víkend usporiadalo
spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi.
V areáli farského dvora v tomto ročníku
vystúpili Poetica Musica, tanečníci z Activ8, zbor zo Spišského Štiavnika, kapela
Limitless, spoločenstvo z Dolného Kubina a Lámačské chvály family. Pre deti
a mládež bolo pripravených viacero súťaží a zábavných aktivít. Nechýbala sv.
omša, tentoraz v kostole so spevom nového chrámového zboru.

1

Klaudia Glejdurová vpravo

DFS Turnička a FSk Tepličan
Na sklonku apríla sa vo Svite konal druhý ročník podujatia Svit. kom. Počas soboty 30.
apríla vystúpili aj DFS Turnička, FSk Tepličan a športovci z Obec v pohybe SW Liptovská Teplička s hosťami z Rožňavy.
Deti z detského folklórneho súboru Turnička vystúpili 18. a 19. júna na festivale priateľstva v poľskom Michalcowe. Okrem pol hodinového vystúpenia v amfiteátri zaspievali aj
v miestnom kostole a navštívili soľnú baňu vo Wieliczke pri Krakove. Počas leta vystúpili aj v obci Kravany. FSk Tepličan mala svoje zastúpenie počas festivalu vo Východnej,
kde Janka Házyová predviedla teplický svadobný kroj v sobotnom večernom programe
Krása nevídaná. Rukovačku v podaní FSK Tepličan mohli diváci zahliadnuť v relácii
Kapura RTVS a 30. júla počas Liptovských dní matky v Liptovských Sliačoch. Teplické
tance a piesne si pozreli návštevníci folklórneho podujatia v Poronine v Poľsku. Obe
zložky prispeli i do programu folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou. 20. augusta
prezentovali Prešovský kraj na Agrokomplexe v Nitre, 26. augusta na námestí v Poprade
a muži i počas Poľovníckeho dňa v Pribyline 11. septembra.

2

TJ TATRAN LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
Telovýchovná jednota Tatran sa môže
popýšiť novou tabuľou s časomierou
a ukazovateľom skóre. Finančné prostriedky 800€ na jej zakúpenie poskytlo
sponzorsky Lesné pozemkové spoločenstvo Liptovská Teplička. Futbalová sezóna priniesla v TJ Tatran zmeny na trénerských lavičkách. A mužstvo pracovalo pod taktovkou trénera Štefana Petrulu.
Trénerom dorastu bol Martin Koreň, žiakov Ľuboslav Štrbka a prípravky Ján
Janík.
Výsledky po jesennej časti:
6. OMV liga dospelí PFZ na 9. mieste
4. liga - dorast - U19 – PFZ na 9. mieste
3. liga - žiaci - U15 – PFZ na 10.mieste

ÚSPECH ŠKOLÁČKY

Vystúpenia v Kravanoch a Poprade

3

Vystúpenie počas FS Pod Kráľovou hoľou a v Pribyline

Spolok pre obnovu dediny (SPOD) vyhlásil v apríli 2016 pod záštitou ZMOS
druhý ročník súťaže v kreslení a maľovaní detí „Moja dedina, ako ju vidím
ja...“.
Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy.
Výtvarná práca Simonky Bulavovej z 3.
A sa v kategórii ZŠ a ZUŠ
(7 - 9 rokov) umiestnila na krásnom
3. mieste. Je to veľký úspech, pretože do
súťaže prišlo 602 výkresov z celého Slovenska. Gratulujeme.
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NOVÝ ŠKOLSKÝ ČASOPIS
Základná škola s materskou školou
Štefana Náhalku začala vydávať nový školský časopis s názvom Pastelka. Členovia redakčného krúžku pod
vedením p. učiteľky Mittermajerovej
v ňom spracovali rôzne informácie o
živote školy, zaujímavé články, rubriky, rozhovory, poučenie i zábavu.
Väčšina príspevkov pochádza z pera
žiakov a veľká časť časopisu je venovaná ukážkam ich vlastnej tvorby
- ich talentu, zručnosti a šikovnosti.
Časopis si mohli žiaci zakúpiť priamo v škole od 25. novembra.
O úspechu časopisu Pastelka svedčí
aj to, že jeho prvé vydanie sa vypredalo ani nie za týždeň. Pre záujemcov však škola urobila dotlač.
Z MATERSKEJ ŠKOLY

Združenie „Slovenský včelár“ organizuje každý tretí piatok v novembri „Medové raňajky v MŠ a ZŠ“. V piatok
18.11. 2016 to aj v triede Včielok v MŠ
rozvoniavalo medom. Deti oboch tried
si pochutnali na sladkej desiate – chlebíku s medom, ktorý si sami pripravili.
V tento deň dopoludnia navštívila materskú školu p. Mária Ďurášová, ktorá je
členkou združenia včelárov. Deťom
zaujímavo rozprávala o živote včiel, ako
pracujú v úli, vyrábajú med a iné produkty – vosk, propolis a aké sú ich liečivé účinky.
Pri škôlke ešte ostaneme. Aj tie najmenšie deti vedia, že s príchodom zimy sa
sťaží život zvieratám v lese. Preto im
každý rok odnášajú potravu. Aj 23. novembra spolu s ujom poľovníkom vysypali do krmelca množstvo dobrôt pre
zvieratká. Zároveň sa naučili mnoho
nových poznatkov o prírode.

Športovec roka

Po druhý krát sa obec rozhodla oceniť a vyzdvihnúť aktivity športovcov z obce
i rodákov. Ich výkony a zanietenie majú byť príkladom a motiváciou pre tých,
ktorí so začatím športovania váhajú. Sú dôkazom toho, že i v malej obci môže rásť
veľký talent.
9. decembra sa v spoločenskom dome počas zasadania zastupiteľstva konalo slávnostné
oceňovanie Športovec roka 2016.
Ocenení svojimi športovými výkonmi nielen reprezentovali obec, sú aj príkladom pre
iných. Kandidátov navrhli občania obce a organizácie. Ocenených schválil starosta Slavomír Kopáč a poslanci OZ.
V kategórii I. reprezentácia na štátnej a zahraničnej úrovni s umiestnením bola ocenená
Klaudia Glejdurová (2. miesto Majstrovstva Slovenska v street workoute a i.).
Ocenený bol aj rodák František Bulava, ktorý sa v tomto roku umiestnil na 3. mieste MS
XTERRA Havaj 2016, na 1. mieste Horal maratón Svit a mnohých ďalších súťažiach. Je
dôkazom toho, že aj z malej dedinky môže pochádzať úspešný športovec.
V kategórii II. reprezentácia okres, kraj s umiestnením bol ocenený Andrián Pitoňák,
ktorý v sezóne 2015/2016 nastrieľal druhý najvyšší počet gólov v lige PFZ a bol nominovaný do futbalovej 11 PFZ.
V kategórii III. reprezentácia okres, kraj, Slovensko boli ocenení bežci Malého štrbského
maratónu a ďalších pretekov – Ing. Martin Nahalka, Ing. Ján Dratva, Mudr. Marek Smolár a Martin Jurčík. Za 9. miesto na Majstrovstvách SR vo freestile workout získal ocenenie Štefan Kondula. Za zdolanie 3 štítov v Rakúsku, pokus o Mont Blanc a množstvo
slovenských štítov bol za turistov ocenený Roman Fendek.
V kategórii Talent boli ocenení:
Vilam Pitoňák – najlepší strelec prípravky PFZ, František Ovsiak – 2. miesto Malý štrbský maratón a Peter Mezovský za 2. miesto v Malom štrbskom maratóne a ďalších úspechoch v behoch v okrese Poprad.

4
Klaudia Glejdurová

Ján Dratva

František Bulava

Martin Nahalka

4

PITOŇÁK V 11-TKE ROKA PFZ

V obci Veľká Lomnica v uplynulý piatok
vyhlásili laureátov 12. ročníka Jedenástky roka 6. „OMV“ ligy 2016, ktorú organizuje Podtatranský futbalový zväz so
sídlom v Poprade.
Výborná správa prišla z udeľovania
11tky roka. Medzi ocenenými je aj hráč
TJ Tatran L. Teplička Adrián Pitoňák.
Bol najmladším oceneným . Cenu zaňho
prevzal funkcionár TJ Tatran Ján Janík.

Štefan Kondula

František Ovsiak
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Zo samosprávy
Rok 2016 je na svojom konci. V novinách sa nebudeme vracať k zastupiteľstvám a uzneseniam, nakoľko by boli mnohé neaktuálne. Schválený bol obecný rozpočet na nasledujúci rok a všeobecne záväzné nariadenia.
Obec počíta v roku 2017 s príjmami vo výške 4 052 425 € a výdavkami 4 059 581 €.
Veľkú časť financií tvorí príjem z dotácie na kanalizáciu a zároveň výdaj na jej realizáciu.
Z rozpočtu, ktorý je zverejnený na web stránke obce v časti Obecný úrad, vyberáme niektoré položky. Obec plánuje do Cintorínskych a pohrebných služieb investovať 21 000 €.
V cintoríne sa plánuje kompletná rekonštrukcia hlavnej vstupnej brány, osvetlenie chodníka LED svietidlami, vybudovanie ďalšej vetvy chodníka od spodnej brány a realizácia
parkoviska medzi hlavnou a spodnou cintorínskou bránou.
Program Protipovodňová ochrana 3 000 € je určená na prehĺbenie koryta potoka a vybudovanie nádrže v časti obce Bóry. Rekonštruovať sa bude dom Mons. Náhalku, vysporiadavať pozemky, vypracovaná bude štúdia na vybudovanie lyžiarskeho strediska,
vzniknúť by mala tribúna pri futbalovom ihrisku.
Obec bude investovať aj do ZŠ s MŠ, konkrétne do školskej jedálne 7 800€ na dokúpené
ďalšie zariadenie – elektrickej rúry a panvice. V materskej škole 4 500€ poputuje na rekonštrukciu schodiska pre zásobovanie v budove MŠ.

Schválené všeobecne záväzné nariadenia
Na sklonku roka došlo i k menším zmenám vo všeobecne záväzných nariadeniach obce o
daniach a dotáciách z rozpočtu obce.
Vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nedošlo k zmenám sadieb. Uskutočnili sa len formálne úpravy. Upravená
bola len časť paragrafu 8 a to – ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 60€
doterajšia 30€ a právnickej osobe 350 € je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. Čo znamená, že daň vyššiu viac ako 60 € môže občan zaplatiť v štyroch určených splátkach. Podľa nového VZN O poskytovaní dotácie z rozpočtu
obce budú poslanci zohľadňovať prínos predkladaného projektu pre rozvoj života v obci
Liptovská Teplička a zároveň zohľadňovať či žiadateľ vyúčtoval dotáciu v predchádzajúcom období, ak mu bola poskytnutá. Doplnený bol aj formulár žiadosti o prehľad aktivít v
uplynulom roku a plán aktivít v nasledujúcom roku. Žiadosť o dotáciu sa predkladá do
31.12.2016.

Ekologický deň na farme
Ekologický deň na farme 25. septembra aj v tomto roku prilákal do areálu pod amfiteátrom množstvo návštevníkov. Okrem prezentácie ekologického poľnohospodárstva sa ďakovalo za úrodu. Nechýbala ochutnávka BIO produktov, súťaže i tvorivá
dielňa.
Vo vyberaní zemiakov z pivnice a nosenie vriec do kopca DRUŽSTVÁ sa najlepšie
darilo partii kamarátov zo susedných dedín LŠV. Za nimi skončili miestni hasiči
a tretie družstvo PPD.
V súťaži jednotlivcov prvé miesto získal Gabriel Mezovský, druhé Peter Ovsiak,
tretie Matúš Praško. Do kopca sa nosili aj naplnené gelety. Tu bol najrýchlejší
Peter Ovsiak, za ním Peter Géci a František Ovsiak. Štartovala len jedna žena
Daniela Pitoňáková.
Výsledky HOD VIDLAMI
Muži
Ženy
1. Ferenc Štefan
21,50 m
1. Pitoňáková Daniela
9,70 m
2. Fendek Michal
21,25 m
2. Fendeková Veronika
9,50 m
3. Fendek Stanislav
18,70 m
3. Mezovská Ľubica
8,15 m

Obecné noviny Liptovská Teplička
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
26. októbra pri príležitosti mesiaca úcty
k starším pripravila obec posedenie
s kultúrnym programom. Sálu spoločenského domu zaplnila šesťdesiatka starších občanov. Kultúrny program vyplnili
deti z materskej školy pásmom jesenná
oberačka, pani učiteľky zo ZŠ nacvičili
so školákmi básne a pieseň. Zazneli aj
komorné skladby huslí a klavíra žiačok
základnej umeleckej školy a ľudové
piesne harmonikárov, ich spolužiakov.
Harmoniky zneli i počas vystúpenia detského folklórneho súboru Turnička
a odovzdávania gratulácii. Tú viedol Pavol Janík. Prítomným sa prihovoril starosta obce Slavomír Kopáč a jubilantom,
ktorí
v tomto
roku
oslávili
70,75,80,85,90 a viac rokov odovzdal aj
blahoželania. Na starších si spomenula aj
miestna charita. Tá spolu s deťmi navštívila imobilných občanov a pre ostatných
spolu s duchovným otcom usporiadali
popoludňajšie posedenie v nedeľu 23.
októbra.

MIKULÁŠ

Aj tento rok zavítal Mikuláš do obce.
Navštívil žiakov základnej školy, materskej školy a večer aj miestny kostol.
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Narodili sa:
Kristína Sakmaryová
Dominik Zubaj
Jozue Regeš

ROK 2016

Navždy nás opustili:
Jubilanti

Tohtoročným jubilantom 70, 75, 80, 85, 90 a viac ročným zablahoželal starosta obce. Foto zúčastnených.

Mária Michalicová
Stanislav Sakmáry
Martin Švihura

Ema Dunajská

Štefan Fendek

Lukáš Dunajský

Štefan Bulava

Lívia Čonková

Marián Nahalka

Matúš Nahalka

Marián Fendek

Nela Pačanová

Vladimír Puška

Miroslav Žiga

Róbert Mezovský

Aleš Puška

Ján Vernarec

Vanesa Pušková
Roman Tomko

70 roční: F. Bohunčák, M, Matejkov,M. Fendeková, J.Sucharek,
starosta, M. Sedláková, M. Hudáková, S. Michalica, Z. Havrančíková, za J. Pitoňák nevesta

Marián Pačaj
Peter Gnojčák

Tomáš Zubaj

Mária Mezovská

Sára Ferencová

Ivan Gaži

Erik Čonka

Emil Husár

Klára Smolárová
Ema Géciová
Karolína Chovanová
Marek Kikta
Eduard Puška
Jakub Zubaj
Karel Dratva
Richard Kostolník

75 roční: R. Bulava, J. Bulava, J. Kondula, A. Fendeková, M.Miždoš,
starosta

Sofia Fendeková
Sofia Čonková
Nela Pačajová
Adam Ferenc
Miloš Puška
Zuzana Bohunčáková
Anna Husárová
Terézia Vrábelová
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80 roční: J. Števulová, R. Miždoš, J. Ďurica, M. Paračková, J.
Černohorská

90 a viac roční:
gratuláciu prevzala osobne
len 91 ročná
Mária Kováčová na fotke s
dcérou

