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Ročník: I.

Rozhovor so starostom obce Slavomírom Kopáčom
...o prácach v obci, aj o početných krádežiach
v chatovej oblasti.
Aké práce prebiehali počas druhej polovice
leta v obci?
- Na cintoríne bol dokončený chodník, okolie
hlavného kríža a vstup na cintorín. Obnovené
boli práce na regulácii potoka v Uhlárovej a na
Drevárskej ulici. Tie boli dočasne prerušené počas
dostavby amfiteátra, pretože sme potrebovali pracovníkov presunúť na tieto práce. V obci naďalej
prebieha revitalizácia centrálnej časti. V materskej
škole bola zrekonštruovaná umyváreň s WC pre
mladšie deti, úpravami prešli aj šatňa a toalety
pre učiteľky.
Pri úpravách ostaneme. Ako plánuje obec využiť a upraviť priestor s navozenou zeminou oproti lesníckej bytovke?
- Samozrejme, aj tento priestor bude upravený. Terén plánujeme vyrovnať, zasadí
sa tráva a v budúcnosti pôjde okrajom tejto plochy chodník.
Viac ako desiatka ohlásených krádeží, taká je bilancia leta v zápisoch polície.
- Krádeže sa udiali v chatách, zlodeji sa zamerali výlučne na alkohol a potraviny.
Ako sa k tomuto problému postavila obec?
- Krádežami sa zaoberá Obvodné oddelenie Policajného zboru Svit a Obvod kriminálnej polície Poprad. S vedením oboch obvodov som sa o tejto problematike
rozprával. Samozrejme, že je v ich záujme krádeže objasniť. Veď aj hodnotenie
pracovníkov polície ovplyvňujú tiež štatistiky objasnenosti prípadov. Polícia sa
snaží pôsobiť aj preventívne, na viacerých miestach policajti hliadkujú. Samozrejme, rovnako aj obec má veľký záujem na tom, aby došlo k prerušeniu čiary
krádeží v Liptovskej Tepličke.

Tepličania z dreva
Stalo sa už pravidlom, že každý ročník folklórnych slávností (FS) prinesie
zaujímavú novinku. Kým minulý rok to boli dve nové publikácie o L. Tepličke,
tento rok pribudli v areáli amfiteátra tri drevené sochy Tepličanov.
Drevení Tepličania
- Mária, Jano a drevorubač pochádzajú
od troch slovenských rezbárov,
ktorí sa do práce
pustili na podnet
nášho rodáka fotografa Jozefa Ďuricu.
Dve sochy zaplatila
obec, tretiu daroval
Jozef Ďurica. Počas
nedeľného otváracieho ceremoniálu
boli drevené sochy
odhalené a umiestnené pod amfiteátrom. Tam ostali až do skončenia festivalu.
Momentálne sú sochy demontované a odložené v sklade. Opäť sa pre verejnosť
vystavia na ďalších kultúrnych podujatiach. Do budúceho ročníka FS by k tejto
trojici mali pribudnúť aj ďalší drevení Tepličania v životnej veľkosti.
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Netradičné plody záhrad
S jeseňou opäť prichádza súťaž „Netradičné plody záhrad“. Hľadajú sa
najkrajšie, najväčšie, vtipné alebo
inak zaujímavé plody z teplických
záhrad a polí. Do veselej súťaže sa
môžete zapojiť do 30. septembra.
Netradičné plody je potrebné doniesť pracovníkom obecného úradu.
Najlepšie kúsky budú odmenené.
Aký bude maskot L. Tepličky?
Liptovská Teplička hľadá svojho
maskota, ktorý bude využívaný na
propagačné účely. Figúrka by mala
symbolizovať našu obec. Maskot by
mal okrem iného pozývať verejnosť
z okolitých obcí na naše podujatia.
Svoje návrhy môžete zasielať na
adresu Obec Liptovská Teplička,
Ul. Štefana Garaja 398/16, 059 40
Liptovská Teplička alebo mailom
na kultura@liptovskateplicka.sk.
Víťazný návrh bude odmenený.
Pozor na falošných pracovníkov
energetiky
Dávajte si pozor na podvodníkov,
ktorí navštevujú teplické domácnosti pod zámienkou odpisu
spotreby energie. Predstavujú sa
ako pracovníci energetickej spoločnosti. Vyberajú si najmä starších
ľudí v domácnostiach, od ktorých
zisťujú údaje o rodine. Dôverčivosť
sa nevypláca, takéto návštevy končia krádežami alebo zneužívaním
údajov. Skutoční pracovníci serióznych spoločností ohlásia svoju
prítomnosť na OcÚ (ten následne
vyhlási ich pohyb po obci v obecnom rozhlase), v domácnostiach sa
preukážu menovkami a preukazom
spoločnosti, v ktorej pracujú.
Zber separovaného odpadu
Papier: 18. október
Plasty: 27. september, 11. október
Kovové obaly: 25. október
Tuhý domový odpad: 2. a 16. október
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Barlička
Miestna organizácia SZZP usporiadala v nedeľu 19. augusta súťaž pre
zdravotne postihnutých i zdravých
občanov. Barlička, ako súťaž organizátori pomenovali, spojila všetkých
zúčastnených príjemnou atmosférou a neobyčajnými disciplínami.
Na amfiteátri spolu zápolili zdraví
i telesne znevýhodnení v rozličných
súťažiach. K najzábavnejším patrili
najmä disciplíny slalom na barlách
a hody na presnosť.
Nebíčko v papuľke
Liptovská Teplička bude opäť viac
mediálne známa. Preslávi nás hustý
čir. Tradičné jedlo prišiel ochutnať
kuchár Jaro Židek v zábavnej šou
STV Nebíčko v papuľke. Okrem jedla predstavil divákom aj to najzaujímavejšie z obce, pretože cieľom
relácie je ochutnať nielen jedlo, ale
aj to, čo sa s ním v danom regióne
alebo obci spája. Relácia bude odvysielaná v októbri 2012 na STV1.
Zmeny v organizácii pohrebov
v Dome nádeje
Počas rozlúčky so zosnulým a počas
pohrebného obradu bude cez dataprojektor premietaná fotografia zosnulého na bočnú stenu Domu nádeje. Smútočné príhovory a životopis
zosnulého budú prečítané po svätej
omši v dome smútku. Pri nahlasovaní pohrebu na OcÚ je potrebné
doniesť aj fotografiu zosnulého.
Nové ihrisko na rok
Detské ihrisko pri trhovisku bude
čoskoro rozobraté z technických
príčin. Nové ihrisko bude vybudované na jar 2013.
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Multifunkčné ihrisko pri ZŠ
Starovešťan
Po otvorení školského roka bolo slávnostne otvorené aj nové multifunkčné
ihrisko. Po prestrihnutí pásky vyskúšali ihrisko futbalisti z domácej ZŠ
a okolitých obcí.
Multifunkčné ihrisko pri
základnej škole ponúka
priestor na viaceré športové aktivity (volejbal,
tenis, futbal, florbal, basketbal). Vybudované bolo
z financií školy a obce.
Na slávnostnom otvorení
4. septembra sa zúčastnili
hostia z okolitých obcí
a okresného školského úradu. Po krátkom
programe DFS Turnička
sa prítomným riaditeľom,
zástupcom, pedagógom a starostom prihovorili riaditeľka Valéria Černohorská,
starosta obce Slavomír Kopáč a riaditeľka školského úradu Veľký Slavkov Alena
Madzinová. Po prestrihnutí pásky už nič nebránilo tomu, aby ihrisko vyskúšali
prví športovci. Futbalový turnaj medzi žiakmi L. Tepličky, Šuňavy, Štrby, Spišského Bystrého a Vikartoviec otvorila slávnostným výkopom riaditeľka školy.
A ako sa otvorenie ihriska začalo, tak bolo i zakončené - veľkou radosťou teplických žiakov. Naši futbalisti (na snímke) zvládli krst športoviska na výbornú,
vybojovali 1. miesto. Druhé
miesto patrilo Vikartovciam
a tretie Šuňave.
Multifunkčné ihrisko je určené na športové aktivity
žiakov ZŠ počas vyučovania
a krúžkov CVČ. V blízkej
budúcnosti bude dobudovaná
bežecká dráha s doskočiskom.
Pre verejnosť ihrisko sprístupnené nie je.

Nový školský rok 2012/2013
Pre školákov a škôlkarov začal nový školský rok 4. septembra. Počty žiakov
sa výrazne nezmenili, aj v personálnom obsadení pracovníkov nastali len
drobné zmeny. Žiaci sa môžu tešiť z nového ihriska a vedenie školy má pred
sebou ďalšie výzvy.
Nový školský rok 2012/2013 začal pre žiakov ZŠ svätou omšou, po ktorej nasledovalo slávnostné otvorenie školského roka v spoločenskom dome. Potom sa už
deti po dvoch mesiacoch prázdnin vrátili do školských lavíc. Spolu 306 žiakov
tvorí 15 tried. Počet žiakov sa oproti predošlému roku výraznejšie nezmenil,
počet tried ostáva rovnaký. Do učiteľského zboru pribudla zastupujúca angličtinárka Helena Bachledová, k nepedagogickým pracovníkom nový školník Ján
Dunajský. Žiakov hneď v prvý deň čakalo úplne nové multifunkčné ihrisko.
Hodiny telesnej výchovy tak po mnohých rokoch dostanú nový rozmer a možno prinesú aj nové športové úspechy. Multifunkčné ihrisko ale nie je jedinou
zmenou po dvoch mesiacoch voľna. Cez leto boli dobudované dve garáže na
odkladanie telovýchovného náradia a náčinia školy. Vymaľované boli tri triedy,
v ktorých sú nové podlahy.
V minulom školskom roku potrápilo školu množstvo vymeškaných hodín.
Problém je dlhodobý, s najväčšou pravdepodobnosťou sa objaví už v prvých
mesiacoch aj tento rok. „Vrásky nám robí zlá dochádzka hlavne detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia, riešenie bude ťažký oriešok,“ uviedla riaditeľka
ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Valéria Černohorská. Podľa nej žiaci získavajú ospravedlnenky aj spätne, najmä od detského lekára.
Materskú školu navštevuje 49 škôlkarov v 2 triedach. Prevádzka škôlky je od
6.30 do 16.00 h.
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Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou
Najväčšiu kultúrnu udalosť roka má Liptovská Teplička už za sebou. Sedemnásty ročník folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou zaujal folklórnymi
vystúpeniami, alegorickým sprievodom aj sprievodnými podujatiami.
Cez víkend 4. a 5. augusta ožila obec
folklórom, tradíciami a množstvom
návštevníkov. Tí si spolu s domácimi prišli vychutnať víkend naplnený vystúpeniami slovenských
folklórnych zoskupení a tiež pestrý
sprievodný program. Zaujala najmä
Stodola mikroregiónu s výstavou
krojovaných bábik. Tradične mnoho návštevníkov zlákala aj súťažná
výstava - tento rok venovaná košeliam s úzkym rukávom. Slávnostiam tento rok neprialo počasie.
Upršaná sobota sa odrazila aj na
nižšej návštevnosti. Sobotným
zlatým klincom programu bola
skupina Lojzo, nedeľu uzavreli
súbory Hornád z Košíc a Marína
zo Zvolena. FS Trnafčan z Trnavy
v programe chýbal, súbor mal
interné problémy, pre ktoré jeho
členovia nemohli vystúpiť.
Výsledky hlasovacej súťaže o najkrajšiu košeľu s úzkym rukávom: 1. miesto Anna Slivošová, 2. miesto Mária
Malíková, 3. miesto Anna Michalicová.
Starosta obce Slavomír Kopáč ďakuje organizačnému výboru a všetkým občanom, ktorí prispeli svojou pomocou, výzdobou, účasťou v sprievode, pomocnými prácami a pod. k úspešnému priebehu slávností. Zároveň vyslovuje veľkú
vďaku všetkým organizáciám a jednotlivcom za všetky podujatia zorganizované
počas tohto leta.

Veterány v Liptovskej Tepličke
Kultúrne leto v Liptovskej Tepličke zavŕšila 1. septembra návšteva automobilových veteránov
zo Spišského zrazu historických
vozidiel. Vodiči veteránov si
u nás spravili zastávku na občerstvenie a pozreli si zaujímavosti
obce. Zároveň tak urobili radosť
desiatkam domácich divákov.
Takmer štyri desiatky historických automobilov a motoriek
zaparkovali v sobotu 1. septembra pod Magazínom. Vodiči sa
občerstvili nápojmi a pankuškami.
V peknom teplom počasí si prezreli
zemiakové pivničky, múzeum
a teplický dom. Ich vozidlá si zatiaľ
mohla pozrieť široká verejnosť. Po
dvojhodinovej prestávke sa Really
veteran presunula do Šuňavy. Práve tam sa cesta veteránov Spišského
zrazu historických vozidiel začala
i skončila. V sobotu večer bolo
stretnutie zavŕšené kultúrnym
programom, tombolou a hudobnou zábavou.

POZVÁNKY NA PODUJATIA
28. - 29. september
Dni ekologického poľnohospodárstva - Deň otvorených dverí na
farme Liptovská Teplička spojený
s ochutnávkou vlastných bioproduktov a propagáciou ekologického
poľnohospodárstva
Miesto konania: areál pod amfiteátrom a okolie v Liptovskej Tepličke
Organizátor: Obec Liptovská Teplička, PPD Liptovská Teplička, MAS
PRO TATRY, OOCR Vysoké Tatry
- Podhorie
Program:
28. septembra 10.00 - 15.00
a 29. septembra 14.00 - 16.00 h
• ukážka starej poľnohospodárskej
techniky - traktory, mláťačky, ručné poľnohospodárske náradie
• ukážky novej poľnohospodárskej
techniky pri práci na poli
• ukážka pasenia zvierat
• história poľnohospodárstva
a PPD v Liptovskej Tepličke
• ochutnávka vlastných bio produktov - čerstvé i upravené na
rôzny spôsob - zemiaky, syr,
mlieko, mäso (žinčica, baraní
guláš, zemiakové pochúťky)
• prednáška o ekologickom hospodárení
• súťaž ,,Hospodár“ v hode vidlami, šikovnosti a zručnosti
• vytváranie obrazov z poľnohospodárskych plodín
• návšteva zemiakových pivníc
7. október
Deň sv. Huberta
pod Kráľovou
hoľou
Program:
• sv. omša v amfiteátri
• výstava trofejí
a zaujímavostí
poľovníctva
• ukážka výcviku poľovníckych psov
• ukážka a možnosť vyskúšať si trúbenie na
rohu
• streľba zo vzduchovky, luku na
terč
• vystúpenie sokoliarov
28. október
Posedenie v kúdelnej izbe pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
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Vitaj medzi nami
Benjamín Biacovský, Jakub Zubaj,
Šimon Koreň, Bronislava

Navždy nás opustili
Peter Gigac, Irena Brtáňová, Mária
Michalčeková

Významné jubileá
August 2012
50 rokov: Marta Bohunčáková
Veronika Maťašková
60 rokov: Martin Šefc
65 rokov: Ján Chovan
Anna Muchová
75 rokov: Mária Paračková
82 rokov: Anna Krojerová
September 2012
50 rokov: Ján Čonka
60 rokov: Ivan Puška
Júlia Čonková
70 rokov: Mária Ďuricová
83 rokov: Mária Gajdošová
Mária Černohorská
Jozef Vernarec
84 rokov: Anna Mezovská
85 rokov: Michal Vernarec
87 rokov: Mária Černohorská
Výročia sobášov
Peter Házy a Valéria rod. Muchová
Srdečne blahoželáme!
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Vystúpenia
FSk Tepličan, nábor nových členov
Starovešťan
Folklórna skupina Tepličan vystúpila 12. augusta na 18. ročníku Goralských
slávností v Ždiari. Folkloristi zaspievali aj počas slávnostnej svätej omše
v ždiarskom kostole.
Koncom augusta vystúpili
folkloristi na 18. ročníku
Folklórnych slávností v Harichovciach. Slávnosti boli spojené so spomienkou na SNP.
Sprievod obcou, do ktorého
boli zapojení aj Tepličania,
sa zastavil pri pamätníku
padlým. Spolu s účinkujúcimi a verejnosťou vzdali
úctu padlým z bojov počas
2. svetovej vojny. Folkloristi
tak v Harichovciach uzavreli pestrú letnú sezónu, počas ktorej vycestovali na
vystúpenia takmer každý týždeň.
Folkloristi čakajú vo svojich radoch nových členov. Vítané sú všetky vekové
kategórie. Od jesene sa začína formovať aj nová tanečná zložka tvorená strednou generáciou. Záujemcovia sa môžu do folklórnych zoskupení pripojiť počas
tréningov, ktoré budú ohlásené obecným rozhlasom.

Spomienka na SNP a výstup na Kráľovu hoľu
Tepličania si Slovenské národné povstanie pripomenuli spolu so susedmi
z druhej strany Kráľovej hole, s obcou Pohorelá. Úctu bojovníkom a padlým
z druhej svetovej vojny a SNP vzdali v sobotu 25. augusta.
68. výročie SNP si Pohorelá a Liptovská Teplička pripomenuli spoločne výstupom na Kráľovu hoľu. Stovka účastníkov výstupu z Tepličky sa na náročnú túru
vybrala už ráno po šiestej. Pod Kráľovu hoľu sa odviezli aviami, do kopcov už
stúpali na vlastných. Na vrchole Kráľovej hole sa stretli s Pohorelcami a tiež so
starostom Slavomírom Kopáčom, duchovným otcom Pavlom Kadučákom a zástupcami miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
(SZPB). Spoločne položili veniec k pamätníku SNP. Turisti pokračovali ďalej
v zostupe, do obce sa vrátili až podvečer. Zástupcovia obcí a SZPB pokračovali
v ceste pod Stanikovo, kde položili veniec na horáreň, v ktorej sa skrývali partizáni. O 14.00 hodine si SNP pripomenuli spolu s celou obcou. Slávnostný sprievod
od OcÚ viedol k pamätníku
padlým pred budovou pošty.
Pri pamätníku držali čestnú
stráž členovia DHZ. Slávnosť
kladenia vencov sprevádzal
spev chrámového zboru
a FSk Tepličan. Význam udalostí, ktoré 29. augusta 1944
odštartovali slovenský odboj
proti nacistickým vojskám,
pripomenuli v príhovoroch
zástupcovia SZPB.
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Karol Kállay: „Liptovská Teplička
je taká fotogenická ako krásna žena.”
Začiatkom augusta prišlo Slovensko o významného fotografa Karola Kállaya.
Zomrel vo veku 86 rokov v Bratislave. Počas svojho života neraz navštívil
L. Tepličku a vo svojich spomienkach ju prirovnal ku krásnej žene. Zástupcovia obce sa v tomto roku dohodli s K. Kállayom na spolupráci - ku ktorej,
žiaľ, už nedošlo.
Významná osobnosť slovenskej fotografie Karol Kállay navštevoval L. Tepličku
najmä v 70. - 80. rokoch minulého storočia. Fotografoval krajinu, architektúru
i obyvateľov. V obci sa vždy objavil nenápadne, napriek tomu, že už v tých časoch patril k známym osobnostiam a bol uznávaným fotografom. Fotky, ktoré
vznikli v Tepličke, nájdete vo viacerých jeho knihách (Návraty domov, Vysoké
Tatry a región). Na L. Tepličku si Kállay zaspomínal aj v knihe Potulky životom:
„Z Boce som chodieval cez Východnú, Važec a Štrbu do Liptovskej Tepličky. Aj
tu som rád fotografoval ľudí aj krajinu. Teplička leží v malom údolí, obkolesená
pruhmi polí, ktoré spolu s urbárnou architektúrou humien a šindľových striech
chalúp tvoria výnimočne dokonalú jednotu. Ak sa na poliach alebo medzi chalupami zjaví človek, o to lepšie. Niekedy, keď som na kopci nad cintorínom
a pivnicami na zemiaky skoro celý deň fotografoval, zdalo sa mi, že by už z toho
jediného dňa mohla vzniknúť kniha. Liptovská Teplička je taká fotogenická ako
krásna žena.“ Začiatkom roka sa zástupcovia obce Slavomír Kopáč a Katarína
Fedorová skontaktovali so známym fotografom s myšlienkou zorganizovať
výstavu jeho fotografií a udeliť mu cenu za propagáciu obce. Karol Kállay prekvapil ochotou a ústretovosťou, na spoluprácu sa tešil. Ako uviedol Slavomír
Kopáč, naposledy s fotografom telefonovali dva týždne pred jeho smrťou. Pre
zdravotné ťažkosti sa dohodli na odložení výstavy na ďalší ročník folklórnych
slávností. Karol Kállay zároveň prisľúbil osobné stretnutie v septembri 2012.
Toho sa však už nedožil, zomrel počas našich slávností v sobotu 4. augusta.
Ocenenie za propagáciu obce mu bude venované in memoriam.

Požiar v Kimberku
Ľudská ľahostajnosť spôsobila rozsiahly požiar v lokalite Kimberk. V ťažko prístupnom teréne bojovali s ohňom dobrovoľní hasiči, profesionáli aj
dobrovoľníci.
Požiar v Kimberku objavili lesní pracovníci v pondelok 3. septembra popoludní.
Rýchly zásah dobrovoľných hasičov a ľudí z obce pomohol zmierniť následky
ničivého ohňa, ktorý sa rýchlo šíril ďalej. V ťažko prístupnom teréne bolo hasenie
mimoriadne náročné. Teplickí hasiči pomáhali hasičskému záchrannému zboru
z Popradu nosením vody vo vakoch. Vytvárali tzv. umelé jazerá na naberanie
vody. Aby sa oheň nešíril popod zem, spolu s hasičmi okopávali ohňom zasiahnuté porasty aj ďalší dobrovoľníci z obce a zamestnanci urbáru. Oheň bol definitívne uhasený až v utorok podvečer, spálenisko strážili a ochladzovali hasiči až
do stredy rána. Vtedy už bola jasná aj príčina požiaru. Za veľkými ekologickými
i majetkovými škodami je opäť raz ľudská ľahostajnosť. Oheň sa rozpútal od zle
uhaseného ohniska, pri ktorom hasiči našli dokonca aj nedojedený chlieb.

Ťažké začiatky mužstva dospelých v 1. triede
Mužstvo dospelých TJ Tatran nezačalo pôsobenie v prvej triede najlepšie. Po
veľkej radosti z postupu a prvého víťazstva prišlo sklamanie. Už v druhom
zápase sezóny prehrali naši futbalisti v Spišskej Belej 7:1, zápas bol navyše
plný emócií a nešportového správania.
Mužstvo dostalo štyri červené karty, dvaja hráči pozastavenie činnosti, udelený
bol trest hrať jeden zápas mimo domáceho ihriska a pokuta vo výške 200 €. Tréner
Ján Janík neskrýval sklamanie nad zbabraným štartom: „Zaoberali sme sa tým,
že takýmto spôsobom nemôžeme reprezentovať obec i teplický futbal, vyvodili
sme tvrdé následky. Veď získané pokuty sme pocítili. Boli to zbytočne vynaložené
financie, ako aj so zápasom mimo nášho ihriska, a financií nemáme.“
Po náročnom začiatku je už nálada v tíme dobrá, čo zhodnotil aj Ján Janík: „Čo
sa týka hry, som spokojný. Začiatok nebol veľmi slávny, ja verím, že po týchto
skúsenostiach pôjde klub hore.“ Po ôsmom kole patrí teplickému TJ Tatran 13.
priečka v tabuľke 1. triedy Podtatranského futbalového zväzu.

Hasiči v Batizovciach
Družstvá hasičov súťažili 19. augusta v Batizovciach. Teplické ženské
družstvo v súťaži o putovný pohár
starostu Batizoviec získalo vynikajúce
3. miesto spomedzi deviatich súťažných tímov. Naše mužské družstvo
si vybojovalo 13. miesto z celkového
počtu 21 súťažných tímov. S časom
23,93 s strácali na víťaza 8,44 s. Na
ostatných súťažiach v okrese sa
družstvám z Liptovskej Tepličky
nepodarilo výraznejšie presadiť.
Cyklomaratón
Horal MTB maratón patrí už medzi
legendy slovenského cyklomaratónu. 11. augusta odštartoval jeho 13.
ročník, súčasťou trás bola znovu
aj Liptovská Teplička. Napriek
nepriaznivému počasiu sa na štart
vo Svite postavilo 487 pretekárov.
Vybrať si mohli zo štyroch kategórií.
Od najjednoduchšej Dejzi s dĺžkou
17 km, cez rekreačnú Horal Senzi
45 km s prevýšením 1 600 m, Horal
Lejzi 75 km s prevýšením 2 300 m až
po najnáročnejšiu trasu Horal Krejzi s dĺžkou 106 km a prevýšením
3 500 m. Cyklomaratón prechádzal
v sobotu 11. augusta cez L. Tepličku. Organizátorom pomáhali na
stanovištiach s občerstvením, ako
aj s inými organizačnými prácami
členovia Dobrovoľného hasičského
zboru a Športového klubu Horec.
Dospelí A - 1. ČEZ trieda
29. 7. Lučivná - L. Teplička
5. 8. L. Teplička - Batizovce
12. 8. Sp. Belá B - L. Teplička
19. 8. L. Teplička - V. Lomnica
26. 8. Hôrka - L. Teplička
2. 9. Stráže - L. Teplička
9. 9. L. Teplička - Mengusovce
16. 9. Vernár - L. Teplička

0:4
2:3
7:1
1:3
3:3
2:5
0:1
6:1

Dorast - 1. trieda A je v tabuľke po
6. kole na 6. mieste
11. 8. L. Teplička - Lučivná
21:0
18. 8. L. Teplička - Hôrka
4:2
25. 8. L. Teplička - Svit
1:4
1. 9. Vikartovce - L. Teplička
5:3
8. 9. L. Teplička - Štrba
3:0
15. 9. Hranovnica- L. Teplička 0:4
Družstvo žiakov - 2. trieda A je po
4. kole na 6. mieste z desiatich.
25. 8. L. Teplička - Šuňava
1:5
1. 9. Hozelec - L. Teplička
1:11
8. 9. L. Teplička - V. Slavkov
2:4
15. 9. Mengusovce: L. Teplička 1:8
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