Číslo 1/2017 (február)

Slovo starostu obce na úvod roka
Vážení spoluobčania, čitatelia!
Dovoľte mi v úvode roka prihovoriť sa vám všetkým. Rok, ktorý máme za sebou, bol bohatý na aktivity, podujatia a udalosti.
Niektoré sa nám podarili k vysokej spokojnosti a zlepšili život v našej obci, niektoré boli menej úspešné – ale verím, že spoločným
úsilím aj tie dovedieme k dokonalosti. Bol to aj rok mnohých zmien. Niekedy sú aj tie potrebné, aby sme sa pohli ďalej, napredovali.
Pre našu obec to bol rok úspešný na získanie ﬁnančných prostriedkov na viaceré aktivity. Pre mňa a verím, že aj pre mnohých z
vás, najväčšiu radosť prinieslo získanie dotácie na kanalizáciu. Obec zveľadili i zateplenia fasád spoločenského domu, zdravotného
strediska, výmena strechy čističky odpadových vôd, rekonštrukcia interiéru hasičskej zbrojnice, úpravy v areáli amﬁteátra, cintorína,
nové chodníky i vianočná výzdoba. Športovci sa môžu tešiť z úprav futbalového ihriska, workoutového ihriska i vzniku novej
športovej betónovej plochy. Ôsmim rodinám sme vytvorili nové bývanie v nájomných bytoch v zdravotnom stredisku, podporili
sme vznik lekárne.
Dielu mnohých generácií Tepličanov sa dostalo uznania udelením ocenenia Ceny Rady Európy. Návštevníci sa pomaly začínajú
vracať do Liptovskej Tepličky a to nielen na folklórne slávnosti. Tie sú našou pýchou v kultúrnej oblasti. Spolu s poslancami,
pracovníkmi obecného úradu, subjektmi a organizáciami sme sa snažili rovnakou mierou vo všetkých oblastiach rozvíjať našu
obec pre vás občanov, návštevníkov a budúce generácie. Podporoval sa šport, kultúra, sociálna oblasť, školstvo, duchovný život,
zdravotníctvo, práca organizácií, požiarna ochrana, estetický rozvoj obce, služby, propagácia, doprava, medzinárodné partnerstvá
i zlepšenie medziľudských vzťahov a spolupráce. Práve vďaka dobrej spolupráci všetkých aktívnych občanov, organizácií,
spoločenstiev, poľnohospodárskeho družstva, Lesného pozemkového spoločenstva, Štátnych lesov, správy Národného parku Nízke
Tatry, základnej školy s materskou školou, hasičov, cirkvi a ďalších môžeme uplynulý rok hodnotiť ako úspešný. Len spoluprácou,
hľadaním spoločných riešení, občas aj potrebnými ústupkami môžeme robiť našu obec lepšou pre život všetkých. Za to všetko vám
chcem v mene svojom a mojich spolupracovníkov veľmi pekne poďakovať. Verte, že čas a úsilie, ktoré ste venovali Liptovskej
Tepličke nebolo márne. Hoci výsledok niekedy nevidíme okamžite, svoju hodnotu často nájde až po rokoch. Aj naše políčka či
pivničky boli donedávna nepovšimnuté, dnes sú obdivované a svetovo uznávané. Rovnako dobrú spoluprácu, úspešnosť obce na
poli prezentácie, rozvoja a získavania ﬁnančných zdrojov si želám aj v tomto roku. Verím, že prekonáme občasné prekážky v
medziľudských – či majetkových vzťahoch. Verím, že sa naplníme optimizmom, chuťou a silou rozvíjať našu obec, tešiť sa aj z
malých pokrokov. Verím, že budeme hrdí Tepličania.
Nový rok je príležitosťou zadávania si nových predsavzatí. Pre nás a našu obec je predsavzatím vyvarovať sa chýb z minulosti a
spraviť v roku novom všetko pre to, aby rozvoj obce napredoval tak, aby život občanov bol čo najlepší a plne bezpečný.
Pevne verím, že ak budete mať všetci takéto úmysly, všetky naše predstavy, ba dokonca i sny sa dokážu prevteliť do tých
najvzácnejších reálnych a čo najtrvalejších hodnôt.
Všetko dobré v roku 2017!
Starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč

M.Benko 2015
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Slovo správcu
farnosti do roka
Drahí bratia a sestry,
milí spoluobčania!
Na začiatku nového roka by
som vám chcel popriať Božie
požehnanie, zdravie a hlavne to,
čo každý z nás či už v duchovnej
alebo pokrvnej rodine potrebujeme.
Z udalostí duchovného života nás
v tomto roju čakajú dve významné
a to prvé sväté prijímanie a
sviatosť birmovania. Povzbuďme
teda deti a mladých, ktorí sa
pripravujú na prijatie sviatostí a
myslime na nich v modlitbách.
Keďže na začiatku našich dní, ale
aj nového roka je nebeský Otec,
chcem vám ponúknuť malú úvahu.
Otče náš, ktorý si na nebesiach...
„Ubi pater, ibi patria. – Kde je
otec, tam je otčina.“ A náš Otec
je na nebesiach. Zem nie je našim
domovom. Tu nebývame. To je iba
most, po ktorom máme prejsť z
jedného brehu večnosti na druhý.
To je prechod zo stvoriteľskej ruky
Božej do oblažujúcej Otcovej dlane...
Krásne
sú
rozkvitnuté
lúky,
dozrievajúce obilné polia, šumiace
zelené háje, ale to ešte nie je vlasť.
Velebné sú snehom a slnkom
skrášlené horské temená, ale to
ešte nie je nebo. Sladko je v objatí
Adamových dcér a rozkošné sú
bozkávajúce detské ústočká, ale i
toto je ešte stále cudzina. Keď sa
človek v tomto všetkom pokochá,
povie s Augustínom: „Nespokojné
je naše srdce, pokým nespočinie v
Tebe, ó, Bože!“ Otčina je tam, kde
je Otec. Zadívaj sa cez most svojho
života na druhý breh, tým smerom,
kde je nebo, naša pravá vlasť a
popros Boha, aby ťa zachránil od
toho strašného omylu, ktorému
toľkí podliehajú, keď hľadajú svoj
konečný cieľ, svoje spočinutie tu vo
vyhnanstve – tu v tomto Babylone.
Prajem
nám
všetkým,
aby
sme verili v tohto nášho Otca.
Váš duchovný otec
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Plány na rok 2017
Na začiatku každého obdobia si zvykneme dávať predsavzatia, plány
a vízie. Takýmto začiatkom je aj prvý mesiac roka 2017. Na plány do
tohto roka sme sa opýtali aj predstaviteľov najväčších subjektov v obci.
Obec Liptovská Teplička
V tomto roku chceme dokončiť okolie zdravotného strediska – park, parkovisko
a vybudovať za ním protipožiarnu nádrž, ktorá nám v blízkosti stodôl chýba.
Dokončiť plánujeme aj futbalové ihrisko, vybudovať hľadisko (uchádzame sa aj
o grant), časť oplotenia, detské ihrisko a rekonštrukciou prejde okolie šatní. Tam
vymeníme zámkovú dlažbu a podložie, nakoľko je v nevyhovujúcom stave. V roku
2017 bude dobudovaná kanalizácia. Asfaltovanie ciest príde na rad po prvej zime
od realizácie, teda v roku 2018. Zrekonštruovaný bude dom Mons. Náhalku. Čakáme
na vyhodnotenie výziev zameraných na odstránenie nelegálnych skládok, nadstavbu
materskej školy, komunitné centrum a na vyhodnotenie žiadostí o ﬁnančné prostriedky
na reguláciu potoka a vodovod Pod úbočou – Bóry. Ak získame prostriedky, budú sa
realizovať. Čakáme na výzvy na predloženie žiadostí na telocvičňu a denný stacionár.
Starosta obce Slavomír Kopáč
Poľnohospodárske podielnícke družstvo Liptovská Teplička
V roku 2017 budeme riešiť bežnú prevádzku družstva. Keďže sa nám podarilo nadviazať
kontakty na odberateľov našich BIO zemiakov a je o ne záujem aj do budúcnosti,
budeme zvyšovať výmeru zemiakov. Bude si to vyžadovať aj „odkameňovanie“ pôdy.
Budeme
riešiť
u
zemiakov
technológiu
triedenia
a
hlavne
zberových
prác,
nakoľko
si
s
brigádnikmi
už
nevystačíme.
Predsedníčka PPD Anna Glejdurová
Lesné pozemkové spoločenstvo Liptovská Teplička
Lesné pozemkové spoločenstvo ako právnická osoba má dlhodobý cieľ zakotvený v
Stanovách LPS a to racionálne a efektívne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a
obstarávať spoločné veci vyplývajúce z jej spoluvlastníctva, ako aj činnosť na ochranu
práv spoluvlastníkov a na zveľaďovanie spoločného majetku a spoločnej nehnuteľnosti.
Svojou činnosťou chceme zabezpečovať trvalo udržateľný rozvoj lesa, pracovať v prvom
rade v prospech spoluvlastníkov, ale aj v prospech celej spoločnosti pri rešpektovaní
princípov ochrany životného prostredia, tradícií lesníctva a dlhodobej prosperity LPS.
Predseda Lesného pozemkového spoločenstva L.Teplička Marián Gágorík
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku Liptovská Teplička
Aplikovať v riadení kľúčových oblastí školy Koncepciu rozvoja školy, ktorá bola
predložená vo výberovom konaní. Pokračovať v odstraňovaní nedostatkov,
ktoré sa „objavili“ po nástupe do funkcie, a to v oblasti prevádzky, materiálnotechnického vybavenia školy, administratívnej, v oblasti pedagogickej dokumentácie
a pedagogických dokumentov. V spolupráci so zriaďovateľom začať s výstavbou
odborných učební a telocvične, rekonštrukcii tried. Posilniť funkciu výchovného
poradcu v oblasti profesionálnej orientácie žiakov, práce so žiakmi so zdravotným
znevýhodnením, žiakov so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami)
a spolupráce s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Uviesť do života školy aktivity vedúce k vyhľadávaniu a rozvoju nadania a talentu
detí a žiakov, aktivity posilňujúce zdravý životný štýl, hodnotovú orientáciu žiakov.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Š. Náhalku Elena Macková
Lesy SR Odštepný závod Liptovský Hrádok Lesná správa Liptovská Teplička
Komplexné pôsobenie škodlivých činiteľov (vietor, podkôrny hmyz, sucho...) má za
následok chradnutie a často aj hromadné hynutie hospodársky a ekologicky veľmi
dôležitých lesných drevín, najmä smreka. Po veľkej vetrovej kalamite z roku 2014
došlo aj u nás k enormnému premnoženiu podkôrneho hmyzu a iných škodcov, ktorí
škodia na hospodársky najatraktívnejšej drevine – smreku v každom veku – od
kultúr až po dospelé porasty. V lokalitách, kde bola spracovaná vetrová kalamita
boli následne podkôrnym hmyzom zničené aj okolité lesné porasty, čo spôsobilo
podniku Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik na spravovanom území značnú
ekologickú, spoločenskú, estetickú, produkčnú a následne aj ekonomickú stratu.
Najväčšou prioritou našej organizácie pre rok 2017 je zalesnenie čo najväčšieho
množstvá holín, starostlivosť o novozaložené kultúry, spracovanie čo najväčšieho
množstva kalamitného dreva, aplikovanie metód integrovanej ochrany lesa a
zastavenie šírenia sa podkôrneho hmyzu formou lapacích zariadení, ako sú
lapáky a lapáče, ktoré budeme inštalovať rádovo v tisícoch kusov. V tomto roku
by sme taktiež chceli zrekonštruovať čo najväčšie množstvo dolinových ciest.
Vedúci Lesnej správy Liptovská Teplička Lesov SR Marek Kubov
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Obecné
zastupiteľstvo
Už počas druhého týždňa roka 10. januára 2017 zasadalo obecné zastupiteľstvo i obe jeho komisie. V programe rokovania
bolo odkúpenie pozemkov pod komunitné centrum a schválenie podania žiadostí o nenávratné ﬁnančné prostriedky.
Poslanci schválili podanie žiadosti o
poskytnutie nenávratných ﬁnančných
prostriedkov (NFP) na realizáciu
projektu „Nadstavba materskej školy v
obci Liptovská Teplička“ v rámci výzvy
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR zameranej na zvýšenie
kapacít infraštruktúry materských škôl.
Schválilo aj spoluﬁnancovanie projektu
vlastnými zdrojmi vo výške 5 % celkových
oprávnených výdavkov a zároveň
ﬁnancovanie prípadných neoprávnených
výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu v maximálnej výške
30.000 €.Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie žiadosť „Výstavba komunitného
centra v obci Liptovská Teplička“.
Schválilo predloženie žiadosti o NFP za
účelom realizácie tohto projektu. Tým sa
zaviazalo zabezpečiť realizáciu projektu
obcou po schválení Žiadosti o NFP,
spoluﬁnancovať projekt vo výške
5 % z celkových oprávnených
výdavkov, t.j. vo výške 17.500 €

Umiestnenie komunitného centra v prípade získania NFP

(celkové oprávnené výdavky projektu
predstavujú výšku maximálne 350.000€)
a zároveň ﬁnancovanie prípadných
neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v
priebehu realizácie projektu v maximálnej
výške 30.000 €. Zatiaľ ide len o podanie
žiadosti o prostriedky na tieto projekty. V
prípade úspešnosti obec plánuje výstavbu

komunitného centra pri vstupe do
obce. Vybratá lokalita nie je vhodná
na iné využitie, prípadný hluk či iná
činnosť nebude rušiť obyvateľov dolnej
časti obce. Výstavba centra by mala
priniesť aj zlepšenie estetickej časti
vstupu do obce, zlepšiť infraštruktúru.

Ocenení
športovci
Na sklonku minulého roka obec
udeľovala
ocenenie
Športovec
roka. Nie všetci si ho mohli prísť
osobne
prevziať.
Marekovi
Smolárovi a Martinovi Jurčíkovi
ocenenie
odovzdal
starosta
obce počas zastupiteľstva 27.
januára. Obaja
ho získali za
reprezentovanie v bežeckom športe.
Marek Smolár, starosta Slavomír Kopáč, Martin Jurčík

Rozdelelnie
dotácií z rozpočtu
Poslanci obecného zastupiteľstva 27. 1. rozdelili ﬁnančné prostriedky nasledovne:
Organizácia
ŠK Horec

Účel dotácie
organizačné a
materiálne zabezpečenie
činnosti,doprava
Priatelia folklóru
cestovné, nákup krojov,
činnosť folk. skupín
DHZ Liptovská Teplička materiálne zabezpečenie,
nákup búnd, cien do
súťaží
TJ Tatran Lipt. Teplička doprava, náklady na PFL,
rozhodcov, tréningy
MO Matice slovenskej materiál na podujatia,
súťaže, rekvizity, cestovné
náklady
Obec v pohybe SW L. T. nákup náradia, pomôcok,
cestovné náklady, súťaže

Udelené

1.100 €
4.900 €

3.000 €
8.500 €

300 €

Dotácie

do 300€

O žiadostiach do výšky 300 €
rozhoduje starosta obce. Ten rozdelil
dotácie všetkým žiadateľom v
plných
požadovaných výškach.
ZO Slovenského zväzu včelárov Sp.
Bystré na činnosť organizácie 200 €.
Slovenskému zväzu zdravotne
postihnutých, ZO L. Teplička na
činnosť 300 €.
Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ
na knižné odmeny pre žiakov 300 €.

1.400 €
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Zo zápisnice

POČET
OBYVATEĽOV
Podľa veku
muži ženy
0 - 3 roky
69
69
3 - 6 rokov
60
59
6 - 15 rokov
182 143
15 - 18 rokov
45
59
18 - 62 rokov 718 688
nad 62 rokov
98 197
cudzinci
2
5
spolu
1174 1220

obecného zastupiteľstva (OcZ) 27. 1. 2017
spolu
138
119
325
104
1406
295
7
2394

S KÝM ROKOVAL
STAROSTA?
Stretnutí bolo veľa. Spomeniem
aspoň tie najvýznamnejšie. Stretol
som sa s riaditeľom Lesného závodu
Liptovský Hrádok. Ten mi potvrdil,
že naša žiadosť o vyasfaltovanie
úseku cesty od poľnohospodárskeho
družstva po Záploty pre potreby
cestovného ruchu bola akceptovaná.
Lesný závod počíta s jej realizáciou.
Rokoval som aj so Správou ciest
Poprad a Lesmi SR o výrube stromov
popri ceste, ktoré ohrozujú premávku.
Aj odtiaľ som prišiel so súhlasom.
Veľa stretnutí a vybavovaní máme
pri príprave projektov napr. na
denný stacionár, telocvičňu a iné.

OSLOBODENIE OBCE
V nedeľu 29. januára sme si pri
pamätníku pri pošte pripomenuli
72. výročie oslobodenia obce. Za
prítomnosti občanov, členov MS
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a čestnej stráže členov
DHZ položili veniec k pamätnej tabuli
padlých vo vojnách poslanci Adriána
Bulavová a Jaroslav Géci. Históriu
udalosti
oslobodenia
prítomným
priblížil v príhovore starosta Slavomír
Kopáč. Slávnosť doplnil spev žien
folklórnej skupiny Tepličan, báseň
kultúrnej referentky a spoločná modlitba
s kňazom Pavlom Kadučákom.
Liptovská
Teplička
bola
oslobodená
29. januára 1945.

PLÁN ZASADNUTÍ OcZ
7. 4. 2017
8. 9. 2017
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16. 6. 2017
8. 12. 2017

Program:
1.
Organizačné záležitosti
2.
Dodatočné odovzdanie ocenenia – Športovec roka
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
Interpelácie poslancov
5.
Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce
6.
Kalendárny plán zasadnutí OcZ na r. 2017
7.
Kalendárny plán a plán činnosti komisií OcZ na r. 2017
8.
Poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií OcZ – aktualizácia
9.
Rôzne
– Predaj pozemku
– Prezentácia – vyhliadková veža
Starosta obce predniesol program rokovania a podal návrh na doplnenie programu
rokovania o nasledovné body: Rozpočtové opatrenie č. 7/2016, Prevádzkový
poriadok športového areálu, zmena rokovacieho poriadku OcZ, zvýšenie mesačnej
odmeny hlavného kontrolóra, odpustenie pohľadávky. Poslankyňa Smolárová Jana
predniesla návrh na doplnenie bodu rokovania o bod – zvýšenie platu starostovi obce.
K bodu 2 Starosta obce odovzdal dodatočne ocenenie Športovec roka
2016 občanom MUDr. Marekovi Smolárovi a Martinovi Jurčíkovi.
K bodu 3 OcZ zobralo na vedomie Kontrolu plnenia uznesení prednesenú hlavným
kontrolórom obce a Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
K bodu 4 Interpelácie poslancov:
Ján Bohunčák: ,,Nebolo by možné vstúpiť do rokovania so SAD Poprad
ohľadom vybudovania garáží pre autobusy? Ranné autobusové spoje sú
nevykurované, čo je hlavne v týchto extrémnych mrazoch pre cestujúcich veľmi
zlé. Obec by ponúkla SAD pozemky – navrhujem lokalitu oproti pekárni".
Odpoveď starostu: ,,Bol som v kontakte s p. Gothardovou, riaditeľkou SAD
Poprad, kde sme túto tému prebrali. Je si vedomá toho, že v týchto extrémnych
zimách je to problém, nielen v našej obci, ktorý sa snažia riešiť tak, že vodiči
preštartuvávajú autobusy, aby boli aspoň ranné spoje funkčné. Čo sa týka
výstavby garáže, je to viazané na ﬁnancie a SAD neuvažuje o žiadnych
výstavbách, aj keď by obec ponúkla pozemky. Prisľúbila, že bude apelovať
na vodičov, aby robili všetko preto, aby bolo cestovanie komfortnejšie".
K bodu 5 OcZ zobralo na vedomie rozdelenie dotácií starostom obce na r. 2017.
OcZ schválilo rozdelenie dotácií z rozpočtu obce na r. 2017.
K bodu 6 OcZ schválilo Kalendárny plán zasadnutí obec. zastupiteľstva na r. 2017.
K bodu 7 OcZ schválilo Kalendárny plán a Plán činnosti Komisie verejného
poriadku, sociálnych vecí, mládeže a športu a Kalendárny plán a Plán
činnosti Komisie regionálneho rozvoja, služieb a životného prostredia.
K bodu 8 OcZ schválilo Zásady
odmeňovania
poslancov
a
členov
komisií OcZ v Liptovskej Tepličke; mesačnú odmenu hlavného
kontrolóra vo výške 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra.
OcZ určilo v zmysle § 11 ods.4 písm.i/ zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov plat starostovi obce tak, že plat podľa § 3 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov zvyšuje podľa § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z, o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov o 60 %. Tento plat patrí starostovi obce od mesiaca január 2017.
OcZ schválilo odpredaje pozemkov vo vlastníctve obce Lipt. Teplička žiadateľom.
OcZ zobralo na vedomie prezentáciu projektu ,,Vyhliadková veža" prednesenú
poslancom Martinom Jurčíkom. OcZ zobralo na vedomie Rozpočtové opatrenie
č. 7/2016; Prevádzkový poriadok športového areálu v obci Liptovská Teplička a
uložilo Komisii verej.poriadku, soc. vecí, kultúry, mládeže a športu zabezpečiť
jeho prepracovanie v termíne do najbližšieho riadneho zasadnutia OcZ.
OcZ sa zaoberalo poslaneckým návrhom poslanca Ľuboslava Koreňa
na zmenu rokovacieho poriadku. Poslanec stiahol z bodu rokovania
bod 1 - § 4, a bod 2 - §6, časť IV – interpelácie OcZ neschválilo.
OcZ schválilo odpustenie pohľadávky z dôvodu nevymožiteľnosti.
Vypracované podľa zápisnice OcZ, kompletnú zápisnicu nájdete na www.liptovskateplicka.sk v časti
Samospráva a na úradnej tabuli obce.
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Podujatia
Január a s ním každodenné povinnosti, škola či práca sú už v plnom prúde, v
starých šľapajách. Obzrime sa na krátko ešte za obdobím Vianoc.
Prvým vianočným podujatím boli Ľadové Vianoce v základnej škole. Deti z prvého
stupňa si urobili program vo svojich triedach, druhý stupeň si pripravil tradičný
program v spoločenskom dome. Počas Šedrého dňa vznikol pri zelenej škole drevený
betlehem. Pri ňom po polnočnej svätej omši zazneli piesne folklórnej skupiny Tepličan
i pastierske pukanie bičmi a trúbenie.
Z rozhlasu zaznel vinš starostu obce.
Aj polnočná sv. omša bola za účasti
folklórnej skupiny, betlehemcov
a
zástupcov
samosprávy.
V
budúcnosti sa plánuje stála polnočná
omša za farnosť s čítaniami
vedenia obce. Počas Štedrého
dňa navštívili mnohé domácnosti
betlehemci i rómski vinšovníci.
V
deň
narodenia
Ježiška
dopoludnia v drevenom betleheme
Betlehemci
pri
škole
vystriedali
sochy
živé bytosti, ktoré stvárňovali svätú rodinu i príchod troch kráľov. V podvečer
sa v spoločenskom dome odohrala tradičná Jasličková akadémia deviatakov.
Tradíciou v našej obci sú už i koledníci Dobrej noviny.
Tí od darcov vyzbierali 1.795 € na rozvojové projekty
vytvárajúce dôstojné podmienky pre život detí, mladých,
dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej
Afriky.
Posledným podujatím kultúrneho charakteru bol
Trojkráľový chrámový koncert. V ňom vystúpil cirkevný
zbor z Betlanoviec, žiaci ZUŠ a domáci chrámový zbor.
Ten návštevníkov prekvapil svojím krásnym vystúpením.
Trojkráľový koncert sa uskutoční opäť o dva roky.
Počas Vianoc 30. decembra usporiadal športový klub
Horec stolnotenisový turnaj v šatniach v Uhlárovej.
Najlepším hráčom sa stal Vladimír Skokan zo Šuňavy,
druhý skončil Michal Pekarčík z Huncoviec a tretí František Ovsiak. Z detí najlepšie hral
Peter Mezovský, druhý skončil Erik Milan a tretí Jakub Mezovský. Počas vianočného
obdobia zdobili obec ozdoby na sĺpoch verejného osvetlenia. Pribudlo 23 nových.
Postupne budú dokúpené do všetkých častí obce. Iný bol aj centrálny vianočný stromček.
Obec využila existujúci strom pred zdravotným strediskom a plánuje ho i naďalej
využívať na tento účel. Počas posledných dní roka dostali občania do schránok posledné
číslo obecných novín, v úvode roka i stolový kalendár obce. Pracovníci obce sa snažili
občanom a návštevníkom pripraviť čo najpríjemnejšie prežitie najkrajších sviatkov roka.
Viac foto str.7

PLÁN PODUJATÍ
2017
11. 3.

Súťaž v obrovskom slalome
žiakov
26 .3. Vynášanie Majmoreny
26. 3. Súťaž vo výrobe a jedení
šúľancov
14. 5. Výročie MS SČK
11. 6. Deň s rodinou (MDD) a
divadelné predstavenie
24. 6. Divadelné predstavenie
(18:00 amﬁteáter/spol.
dom), pálenie Jánskej vatry
1. 7.
3. Tatranský pohár vo
workoute
(šport. areál Uhlárová)
9. 7.
Malý štrbský maratón
16. 7. Hasičská súťaž O pohár
starostu obce
29. 7.a 30. 7. 22. folklórne slávnosti
Pod Kráľovou hoľou
12. 8. Cyklomaratón Horal
19. 8. Barlička – súťaž zdravotne
postihnutých
20. 8. Cyklistické preteky Údolím
Čierneho Váhu
25. 8. Kladenie vencov pri
príležitosti pripomienky
SNP
26. 8. Výstup na Kráľovu hoľu
26.-27. 8. Špekfest – festival
katolíckej mládeže
17. 9. Železný hasič – súťaž TFA
1. 10. Poďakovanie za úrodu – sv.
omša (PPD)
6. 12. Mikuláš v obci
24. 12. Pastierske vítanie Krista,
betlehemci v uliciach
25. 12. Jasličková akadémia
deviatakov
26. 12. Živý betlehem

PRÁCE V OBCI
Zimné obdobie nedovoľuje realizáciu
väčšieho množstva prác. Aktivační
pracovníci vykonávajú hlavne zimnú
údržbu chodníkov, parkovísk a častí
ciest v obci. Ženy udžiavajú čistotu ulíc
zbieraním odpadu. V spoločenskom
dome sa upravujú v podkrovnej
časti
skladové
priestory,
sála
spoločenského domu bola vymaľovaná,
prebieha rekonštrukcia schodiska.
Po dokončení týchto prác sa bude
pokračovať maľovaním a úpravami
v teplickom múzeu – Teplickej izbe
nad dolnou predajňou COOP Jednota.
Jasličková akadémia deviatakov
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František Bulava – rodák zo stupienka víťazov
V minulom čísle novín sme uverejnili informáciu o udelení ocenenia Športovec roka 2016 aj rodákovi Františkovi
Bulavovi. Mnohých ako osobnosť – športovec zaujal, preto sme ho požiadali o rozhovor do obecných novín. Aká bola
cesta chlapca z malej dediny spod Kráľovej hole k úspešnému športovcovi?
Z Tepličky som odišiel študovať vojenské gymnázium do Banskej Bystrice,keď
som mal 14 rokov. Vojenský život bol po fyzickej stránke celkom náročný.
Vážnejšie športovať som začal až v 18-tich rokoch na vysokej škole v Liptovskom
Mikuláši. Venovali sme sa všetkým bežne dostupným športom (atletika, hry,
plávanie, lyžovanie atď.). Dokonca som bol aj členom družstiev, ktoré získali titul
majstra Slovenska v softbale (Košice 1987) a titul preborníka Čs. ľudovej armády
vo vojenskom trojboji (Stříbro 1988). Pravidelných súťaží v cezpoľnom behu som
sa začal zúčastňovať až okolo 20 roku života. Po vysokej škole som ako vojak z
povolania v r. 1989 dostal umiestenku k vojenskému útvaru v Beroune, kde som
hneď začal behať dlhé trate na dráhe a cezpoľné behy za miestnu Lokomotívu
(9 sezón atletika). Šport ma bavil, keď sa naskytla možnosť študovať Fakultu
telesnej výchovy a športu v Prahe, vôbec som neváhal. V rokoch 1997 – 2002 som bol
členom reprezentačného družstva Armády Českej republiky vo vojenskom päťboji
(streľba na 300 m, prekážková dráha, hod granátom na cieľ, prekážkové plávanie
50 m a cezpoľný beh 8 km) na medzinárodnej úrovni (6x MS, 3x ME). Samozrejme
som sa venoval popri štúdiu alebo práci rôznym športom (beh, triatlon, vojenský
paťboj, lyžovanie...). Úspechy postupne začali prichádzať, ale musel som tomu
venovať hodne úsilia a času. Od r. 2008 pretekám v triatlone za Lokomotivu Beroun.
Zapájal si sa do športu a súťaží počas mladosti v L. Tepličke?
Pokiaľ si dobre pamätám, tak som v priebehu strednej školy zvíťazil v cestnom
behu Tepličkou a v brannom behu nad ihriskom v Uhlárovej. Niekoľkokrát som aj
štartoval v obrovskom slalome „O cenu Liptovských hôľ“ na Smrečinách. Trikrát
som štartoval v Malom štrbskom maratóne na trati 31 km a môj najlepší výkon
2:02:41,9 h (14. roč. 1991) pokiaľ dobre viem, nikto z Tepličanov neprekonal.
Dúfam, že sa tak stane čo najskôr.
Bol Tvoj pôvod z dediny, kde boli deti zapájané do každodenných prác, niekedy aj výhodou?
Samozrejme bral som to ako výhodu. Vhod mi prišli skúsenosti z práce okolo domu alebo na poli, či pri senných
prácach. Keď som pracoval ako telocvikár vo vojenskom útvare v Stříbre, tak vojaci základnej služby len s údivom
pozerali, že pri tenisových kurtoch kapitán vo vojenských montérkách na rebríku s motorovou pílou orezáva suché
a staré konáre z topoľov, aby nikoho nezranili. Nebál som sa žiadnej práce a vždy som si vedel nejako poradiť.
Môže sa podľa Teba každý stať úspešným športovcom?
V podstate áno, ale je potrebné si na základe somatických predpokladov (typ postavy a svalstva) zvoliť vhodný druh športu,
rozumne voliť tréningovú záťaž a pokiaľ to človek myslí so športom trochu vážnejšie, tak i dobrého trénera. Samozrejme,
nemenej dôležité sú aj tréningové podmienky. V okolí Tepličky sú krásne terény na beh, cyklistiku (cestná, horská),
lyžovanie. Sledujem na sociálnych sieťach skupinu, ktorá sa v Tepličke venuje silovej gymnastike „workout“. Je úžasné
sledovať, čo mladí športovci dokážu a dokonca vozia aj medaily z majstrovstiev Slovenska! Fandím im, len tak ďalej!
Koľko ocenení si získal, ktoré si vážiš najviac?
Medailí a pohárov mám naozaj hodne. Vyberiem ale úspechy, ktoré si vážim najviac: V európských pretekoch „Xterra“ som bol
6x na prvom mieste (2010 Špindlerův Mlýn, 2012 a 2014 Prachatice, 2013 Zittau, O-see (Nemecko), 2016 Krakov (Poľsko).
Päťkrát (2010, 2012-2014, 2016) sa mi podarilo zvíťaziť v celkovom hodnotení Českého pohára Xterra – terénny triatlon (kat
40-49, r. 2016 50-59 rokov). V roku 2015 na svetovom pohári Xterra France, kde štartovali najlepší svetoví triatlonisti (900
štartujúcich), som vybojoval vynikajúce 2. miesto v M45 – 49. Najviac si ale cením 3. miesto z MS Xterra na Havaji (23. 10. 2016).
Čo Ti šport dáva a čo môže dať tým, ktorí zvažujú začať so športom?
Šport ma naučil spoľahnúť sa na vlastné sily. V každej situácii si vedieť poradiť a byť cieľavedomý. Nebyť egoista,
ale pomáhať iným, keď to potrebujú. Vďaka športu som precestoval mnoho krajín, spoznal veľa ľudí a stretol
priateľov, s ktorými ma viažu silné putá. Začínajúcim športovcom pohybová aktivita, okrem vyššie uvedeného, iste
prinesie výborný pocit, že som niečo dokázal (a nemyslím len medaile) a tiež krásne zážitky, ktoré sa nikde nedajú
kúpiť. Vždy hrať fair-play, dodržať slovo, tvrdo na sebe pracovať a aj keď sa niekedy nedarí, nikdy to nevzdávať!
Čo všetko je potrebné urobiť – aby si sa stal víťazom súťaží?
Je potrebné mať šťastie na ľudí okolo, ktorí vás budú podporovať (rodina, priatelia, športový kolektív, tréner), mať
dobré podmienky na šport. Tvrdo a sústavne na sebe pracovať a byť presvedčený, že moja cesta ma dovedie k cieľu.
Ako vyzerá tvoja príprava na súťaže počas roka?
Vlani som absolvoval okolo 630 tréningových hodín. Čo je asi 11.000 km na bicykli, 650 km behu, 200 km plávania a 1.100 km na
bežkách. Ďalej je to posilňovanie, veslovací trenažér, strečing a ďalšie doplnkové aktivity (napr. turistika). Od marca do novembra
trénujem dvojfázovo – ráno jednu hodinu na bicykli do práce a po práci opäť bicykel v kombinácii s behom alebo plávaním.
Pokračovanie na str. 7
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Ako vnímaš Liptovskú Tepličku dnes?
Teplička od r. 1980, keď som z nej odišiel, sa veľmi zmenila – proste
„skrásnela“. Vnímam ju ako vzor modernej dediny, ktorá žije v súlade s prírodou.
Buďme Tepličania hrdí na svoj pôvod a chráňme si náš kraj a zvyky. Naši
potomkovia budú na nás určite radi spomínať, že sme im tuto krásu zachovali.
PS: Aj keď mám už české občianstvo a žijem kúsok za Prahou, tak Teplička navždy
zostane v mojom srdci.
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DHZ a DHZO
Voľný pracovný deň počas sviatku Troch
kráľov 6. januára využil Dobrovoľný
hasičský zbor na bilancovanie činnosti
uplynulého roka. V programe bola
aj voľba nového výboru a predsedu,
predošlým skončilo funkčné obdobie.
Po prvý raz v histórii organizácie
a pravdepodobne aj oblasti bude
predsedom žena – Daniela Pitoňáková.
Vo výbore k väčším zmenám nedošlo.
Dobrovoľný hasičský zbor obce s
veliteľom Petrom Gécim si neoddýchol
ani počas sviatkov. Už 5. januára mali
technický výjazd – vyťahovanie vody
zo šachty pri multifunkčnom ihrisku.
6. januára boli privolaní k požiaru
komína rodinného domu na ul. Štefana
Náhalku a o tri dni neskôr 9. januára
k rovnakému zásahu požiaru komína
domu v časti obce Na jarku. Posledným
výjazdom bolo prebíjanie upchatého
kanála Urbárneho domu 12. januára.
Dobrovoľný hasičský zbor pre občanov
pripravil brožúrku Dobré rady hasičov.
Tlač ﬁnancovala obec a zabezpečí aj
doručenie publikácie do domácností.

Chrámové zbory z Liptovskej Tepličky a Betlanoviec - Trojkráľový koncert

KNIŽNIČKA

Betlehemci

Spríjemniť si čas čakania na vyšetrenia,
aktívne využiť voľné minúty môžete v
čakárni zdravotného strediska. Obec v
nej zriadila malú knižnicu so staršími
titulmi kníh. Tie si môžu pacienti
prečítať počas čakania v čakárni. Ak
sa im kniha zapáči a nestihli ju dočítať,
môžu si ju vypožičať domov a po
prečítaní vrátiť. Stačí sa zapísať do
zošita. Do tejto knihovničky môžete
doniesť aj vy knihy, ktoré už doma
nepotrebujete. Opäť knihám umožníte
cestu k čitateľovi a neskončia v zbere.

V obecných novinách môžete odteraz
zverejňovať svoju inzerciu a reklamu.
Viac infomácií v redakcii novín.
Betlehem
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2. Kamenný chodníček

VÝZNAMNÉ JUBILEÁ
Január
50 rokov
Ladislav Ferenc
Mária Dunajská
60 rokov
Ján Bohunčák
Marián Kováč
Ema Prašková
75 rokov
Peter Madač
81 rokov
Františka Mezovská
83 rokov
Anna Ovsiaková
Anna Števulová
87 rokov
Mária Gigacová
94 rokov
Michal Glejdura
97 rokov
Anna Muchová
Február
50 rokov
Iveta Pušková
60 rokov
Ján Paračka
Mária Kondulová
65 rokov
Jozefína Mlynárová
83 rokov
Mária Maliková
88 rokov
Mária Paračková
Juliana Bohunčáková
Mária Glejdurová
98 rokov
Mária Mareková

Srdečne blahoželáme!

V zozname jubilantov sú len
jubilanti, ktori so zverejnením
súhlasili tak, že neoznámili obci
nesúhlas so zverejnením jubilea.
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Kamenný
chodníček
Známy dramatik, prozaik, básnik Ferko Urbánek je zároveň autorom viac
ako päťdesiatich divadelných hier. Práve jeho najhrávanejšie dielo, veselohru
Kamenný chodníček si naštudovali miestni ochotníci a predstavili divákom v
Liptovskej Tepličke. Vysoká návštevnosť predstavení počas víkendu 21. a 22.
januára a pozitívne ohlasy si vynútili aj reprízu o týždeň neskôr.
Veselohra z dedinského prostredia Kamenný chodníček úspešne dojíma srdcia
divákov už niekoľko generácií. Ide o príbeh zakázanej lásky medzi Evuškou a
Adamom, ktorej bránia „staré hriechy“ ich rodičov. Veľká láska a šikovnosť Evušky
prekoná všetky prekážky. Slovenský dramatik rieši a nazerá na konﬂikty typické
nielen pre slovenskú dedinu z prelomu 19. a 20. storočia, ale vo svojej podstate sú
tieto problémy a ich riešenia nadčasové. Okrem už pre teplického diváka známych
výborných hercov Štefana Koreňa, Jany Smolárovej, Diany Vernarecovej sa v hre
predstavili s vysokým úspechom Mária Kostolníková a Ján Chovan. Nezaostávali
ani mladí herci Terézia Vernarecová, Viktória Pitoňáková, Lukáš Dratva, Pavol
Mezovský a Peter Mezovský. Divadlo nacvičili Renáta Mezovská a Elena Veštúrová.
Opäť podujatie podporil miestny odbor Matice slovenskej.

Renáta Mezovská, Elena Veštúrová, Ján Chovan, Mária Kostolníková, Štefan
Koreň, Jana Smolárová, Lukáš Dratva, Peter Mezovský, Pavol Mezovský,
(dolný rad) Terézia Vernarecová, Viktória Pitoňáková, Diana Vernarecová

70. výročie
2. februára 1947, pred 70 rokmi uzavreli
manželstvo Michal Glejdura (94 r.) a Mária
Glejdurová rod. Chovanová (87 r.). Vychovali
7 detí, majú 18 vnúčat a 19 pravnúčat.
V mene celej obce im k vzácnemu jubileu
gratulujeme a prajeme veľa zdravia.

NARODILI SA

OPUSTILI NÁS

December 2016
Valentína Pušková
Ricardo Zubák
Adela Smolárová
Lena Pušková

December 2016
Alojz Červenka
Michal Paračka

Január 2017
Erik Ferenc
Tatiana Pačajová

Január 2017
Mária Černohorská
Mária Pušková
Ján Malík
Mária Kondulová

