strana 1 / číslo 1

Obecné noviny Liptovská Teplička

OBECNÉ NOVINY

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
Ročník: II.

Rozhovor so starostom obce Slavomírom Kopáčom
Aké sú dôvody zvýšenia poplatkov za stravu a školné
v MŠ? Prečo bolo klzisko otvorené až v januári a ako to vyzerá s lyžovaním v Liptovskej Tepličke? Kto sa stará o cesty
v zime, kedy bude u nás družina a na Kufajke vodovod? Na
tieto otázky odpovedá starosta obce Slavomír Kopáč.
» Polovica zimnej sezóny je za nami, ale klziska sme sa
dočkali až koncom januára. Prečo nebola ľadová plocha
hotová už počas zimných prázdnin a aké sú podmienky
jej využívania?
- Viacerí občania si žiadali ľadovú plochu skôr, ale počasie nám to neumožnilo.
K vytvoreniu klziska sme potrebovali niekoľko mrazivých dní za sebou. Preto sa
s prípravou klziska začalo v januári. Ľadovú plochu pripravila obec v spolupráci
so ŠK Horec na multifunkčnom ihrisku v Uhlárovej. Klzisko je bezplatné, otvorené do 17.00 h na korčuľovanie a po 17.00 h na hokej. Ihrisko pred otvorením
klziska využívali futbalisti TJ Tatran, ktorí tak prišli o tréningovú plochu. Ich
tréningy by sa mali presunúť na multifunkčné ihrisko pri škole po dojednaní
podmienok užívania s riaditeľkou školy Valériou Černohorskou.
» Pokúsi sa obec vybaviť pre občanov zľavu na vlekoch Ski parku pri PPD?
Čo podľa vášho názoru môže zachrániť lyžiarske stredisko Smrečiny, môžu
tomu pomôcť občania, podnikatelia?
- Zľavy od Ski parku zatiaľ žiadať nebudeme. Prevádzkovatelia sa ešte len
rozbiehajú, občanom ponúkajú bezplatný odvoz skibusom, poskytnú areál na
Lyžiarsku ligu škôl a budú ústretoví aj pri lyžiarskom výcviku ZŠ. Lyžovanie
na Smrečinách samozrejme chýba. Pri jeho obnove som však nateraz skeptický.
Naši občania a podnikatelia nevlastnia také finančné zdroje, ktoré by pokryli
náklady na prevádzkovanie vlekov. Je to smutné, zatiaľ neriešiteľné a tento stav
je realitou desiatok podobných stredísk po celom Slovensku. Podľa môjho názoru
by mohlo na čas obnoviť lyžiarske stredisko Smrečiny organizovanie olympijských hier na Slovensku v roku 2022. Ak by slúžilo ako tréningové stredisko.
Ale to je hudba budúcnosti.
» Kto je počas tejto zimy zodpovedný za odhŕňanie snehu a posyp obecných
ciest? Koho môžu občania kontaktovať v prípade neodhrnutia cesty?
- V minulosti sme využívali služby súkromníkov z obce. V súčasnosti takýchto
ľudí v obci nemáme. Tieto služby však už môže poskytovať PPD Liptovská Teplička, a tak sa o údržbu obecných ciest v tomto roku stará družstvo. Zodpovedné
osoby sú za obecný úrad Ing. Július Ďurica (t. č. 0907 958 604) a za PPD Stanislav
Michalica (t. č. 0905 883 307). V prípade problému ich kontaktujte.
» Na poslednom zastupiteľstve bol zvýšený poplatok za materskú školu
z 8,50 € na 10 € mesačne. Poplatok za stravu narástol o 2 € mesačne. Prečo
boli poplatky zvýšené a na čo budú použité?
(Pokračovanie na 2. strane)

Milí Tepličania!
Obecné noviny Liptovská Teplička vstupujú do svojho druhého ročníka. Som rád, že si
našli svojich čitateľov a majú kladný ohlas. V tomto roku plánujeme vydať sedem čísel
s intervalom sedem týždňov. Noviny nájdete v tlačenej podobe vo svojich schránkach
a tiež na internetovej stránke obce. Poslanie novín ostáva rovnaké: prinášať informácie
o dianí v obci. Dočítate sa o pripravovaných a uskutočnených podujatiach, chýbať nebudú informácie zo školy, z činnosti organizácií pôsobiacich v obci, spoločenská rubrika,
užitočné oznamy, šport. Samozrejme, nájdete v nich aj odpovede na otázky starostovi
obce. Pokúsime sa nájsť miesto aj pre články o rodákoch a o histórii obce. Budeme radi,
ak nám dáte vedieť, čo vás zaujíma na starosta@liptovskateplicka.sk alebo kultura@
liptovskateplicka.sk.

Číslo: 1 / február 2013
ZMENY CESTOVNÉHO
PORIADKU SAD
S platnosťou od 9. decembra 2012
bol zmenený cestovný poriadok
SAD Poprad. Na linke Poprad - Liptovská Teplička bol zmenený spoj
č. 25. Z Popradu odchádza autobus
o 16.15 h (pôvodný čas 16.05 h).
Pozor, zmeny nastali pri odchode
troch spojov z Liptovskej Tepličky.
Spoj č. 42 odchádza z obce o 04.38 h
(pôvodný čas 4.30 h). V rovnakom
čase podľa nového poriadku odchádza aj druhý ranný spoj č. 12, ktorý
pôvodne odchádzal z obce o 4.35 h.
Mení sa aj odchod spoja č. 18, z Liptovskej Tepličky odchádza o 10.05 h
(pôvodný čas 10.15 h). Do obce by
mali viaceré spoje prichádzať v priemere o päť minút skôr.

JÁNSKEHO PLAKETY
PRE TEPLIČANOV
Tepličania patria medzi štedrých
darcov krvi. Táto skutočnosť sa
pravidelne každý rok potvrdzuje
na odovzdávaní cien Jánskeho plakety. V utorok 20. novembra 2012
boli v obradnej miestnosti mestského úradu vo Svite odmenení
štyria Tepličania. Za desať odberov
získali Bronzovú Janského plaketu
Anna Dunajská, Katarína Prašková
a Marián Fedor. Za tridsať odberov
bola Anna Miždošová ocenená
Zlatou Janského plaketou. Darcom
krvi poďakoval predseda Územného spolku Slovenského Červeného
kríža v Poprade Ladislav Moravčík,
vedúci lekár Transfúznej služby Poprad Pavel Repovský, zástupcovia
mesta Svit a starosta Slavomír Kopáč. Ten darcom odovzdal aj malú
pozornosť.

Obecné noviny Liptovská Teplička

POZVÁNKY NA PODUJATIA
FEBRUÁR
18. - 22. februára - jarné prázdniny
• Tvorivé dielne a aktivity pre deti
CVČ - viac na stránke CVČ
• Hokejový alebo florbalový turnaj (CVČ, TJ Tatran)
• Lyžiarska súťaž (ŠK Horec)
MAREC
• Obecná knižnica - Prečítajme si
rozprávku - každú stredu od 17.00 h
(OcÚ)
• Netradičná sánkovačka (OcÚ)
• 17. 3. - Vynášanie Moreny (zachovávanie zvykov) (OcÚ, Priatelia
folklóru)
• 17. 3. - Regionálna súťaž ,,O najdlhší šúľanec a v rýchlosti jedenia
šúľancov“ (Priatelia folklóru)
• Maľujeme vajíčka (CVČ a Rodičovská rada ZŠ)
• 21. 3. - Okresná prehliadka prednesu poézie a prózy v nárečí (OcÚ,
MO Matice slovenskej, ZŠ, CVČ)
• 31. 3. - Futbal 1. „ČEZ” trieda L.
Teplička - Sp. Belá „B” o 15.30 h
APRÍL
• Veľkonočná oblievačka, šmigorst
(zachovávanie zvykov) - Veľkonočný pondelok
• Hromadný odber krvi (MO SČK)
• Divadelné predstavenie Trampoty
s láskou (MO Matice slovenskej)
• 14. 4. Futbal 1. „ČEZ“ trieda L.
Teplička - Hôrka o 16.00 h
• Turnaj ulíc (ŠK Horec)
•21. 4. Futbal 1. „ČEZ“ trieda L.
Teplička - Stráže o 16.30 h
• 27. 4. Futbal U 15 - 2. trieda „A“
L. Teplička- Hozelec o 12.30 h
• 27. 4. Futbal U 19 - 1. trieda „A“
L. Teplička - Vikartovce o 15.00 h
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Rozhovor
so starostom obce Slavomírom Kopáčom
Starovešťan

(Dokončenie z 1. strany)
- Zvýšené poplatky budú použité na režijné náklady. V materskej škole napríklad
aj na postupnú výmenu starých postieľok a posteľnej bielizne. V školskej jedálni
poputujú zvýšené poplatky hlavne na energie. Financie na to určené z rozpočtu
obce nepokrývali tieto výdavky dostatočne.
» Mnohým rodičom chýbala v obci školská družina. Na obecnom zastupiteľstve v septembri minulého roka tento stav pripomienkovali aj poslanci. Kedy
sa školáci dočkajú družiny?
- Družina alebo po novom Klub detí bude aj v L. Tepličke. Obec získala povolenie,
a tak od 1. marca 2013 bude Klub detí otvorený. Kapacita zariadenia je 25 detí, ale
záujem prejavilo 33 rodičov detí. O tom, ktoré z nich budú družinu navštevovať
a za aký poplatok, rozhodne začiatkom februára vedenie školy a obce.
» Od decembra je časť Kufajky bez dodávky pitnej vody do domácností. Obyvatelia tejto časti obce si po vodu chodia k výtokovému stojanu. Dokedy budú
vodárne riešiť problém s neplatičmi týmto spôsobom? Črtá sa v spolupráci
s obcou nejaké riešenie?
- Po viacerých rokovaniach s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou (PVS) sme
našli konečné riešenie. Komplikácií bolo hneď niekoľko. Vodárne mali problém
s neplatičmi a zároveň s únikmi vody cez poškodené vodovodné potrubie. Rómovia si tak zatiaľ po vodu chodia k stojanu, obec za túto službu platí 10 € mesačne.
Vodárne prisľúbili vrátenie tejto sumy formou vysprávok cestných komunikácií.
Poškodený vodovod mal byť opravený, vyskytol sa ale problém s vlastníctvom
vodovodu. V tejto časti obce bolo potrubie vybudované v akcii Z spolu s Ulicou
záhrady a prevedené do vlastníctva štátu. Úsek vodovodu na Ulici záhrady v súčasnosti vlastní PVS. Majiteľ vodovodu na Kufajke nie je známy, a tak nebolo vlastníka, ktorý by bol zodpovedný za poškodenia a následnú opravu. Napokon sme sa
po rokovaniach s PVS dohodli, že po roztopení snehu (predbežne v mesiaci apríl)
si obyvatelia Kufajky svojpomocne vykopú kanál na vodovod podľa projektu.
Materiál, technológiu a inštalačné práce zabezpečí PVS. Domácnosti, ktoré budú
mať záujem o vodomernú šachtu, tie k vodovodu pripoja. Kto neprejaví záujem
o pravidelné platby podľa vodomeru, ostane bez vody. Po vybudovaní vodovodu
sa výtokový stojan odstráni. V tomto období sa plánuje vybudovať aj vodovod
na Ulici bóry, kde je naplánovaná individuálna bytová výstavba. Obec zabezpečí
projektovú dokumentáciu a výkopové práce, ostatné zabezpečí PVS. S vedením
PVS sme rokovali aj o čističke odpadových vôd a o ostatných neodkanalizovaných
častiach obce. Zatiaľ jednania nie sú ukončené, preto informácie o tomto probléme
poskytnem v ďalšom čísle novín. Obyvatelia Liptovskej Tepličky sa však nemusia
obávať zvýšenia poplatkov za vodu. Každá domácnosť s vodomerom platí za vodu
podľa nameranej spotreby. Domácnosti bez vodomeru platia za vodu paušálne
podľa tabuľkového výmeru, ktorý je jednotný pre celé Slovensko.
» Ordinácia praktického lekára pre dospelých MUDr. Mareka Pohánku je od
decembra 2012 zatvorená. Znamená to, že v Liptovskej Tepličke bude opäť
ordinovať len jeden praktický lekár pre dospelých?
- Ide len o dočasné zatvorenie tejto ambulancie. O vzniknutú situáciu sa zaujímam, s lekárom som o tom komunikoval. V skratke pretlmočím získané informácie. Problém s prevádzkovaním ambulancie nastal pre pozastavenie udeľovania
atestácií lekárom, medzi ktorých patrí aj MUDr. Pohánka. V súčasnosti čaká na
opätovnú možnosť vykonať atestáciu. Povolenie na zriadenie a prevádzku ambulancie v našej obci získal od VÚC Prešov s podmienkou dodržania termínu,
kedy si má atestáciu doplniť. V rámci tejto lehoty MUDr. Pohánku zastrešoval
MUDr. Miroslav Hoza. Podľa ďalšieho zistenia problém s pozastavením udeľovania atestácií spočíva v boji o pacienta. Lekári, ktorí majú ambulancie zriadené
ako spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.), bojujú proti vytváraniu ďalších
nových ambulancií. Pri odchode lekárov do dôchodku sa počíta s tým, že nový
lekár, ak chce mať ambulanciu, je nútený odkúpiť pôvodnú s. r. o. s rajónom za
vysoký finančný obnos, čo je pre začínajúcich lekárov nevýhodné. V súčasnosti
prebiehajú rokovania ministerstva zdravotníctva, Asociácie lekárov a ostatných
zainteresovaných. Cieľom rokovaní má byť obnovené udeľovanie atestácií a odstránenie „presluhovania“ lekárov. Doktor Pohánka bude od druhého februárového týždňa v ambulancii, kde podá informácie pacientom osobne a v prípade
záujmu odovzdá pacientom karty. Konkrétny termín bude oznámený prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky obce.
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Zvýšenie poplatkov v školských zariadeniach
Poslanci sa 13. decembra 2012 stretli na obecnom zastupiteľstve. Schválili zvýšenie poplatkov za škôlku a obedy. Naopak, poplatok za smeti neporastie.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zvýšení príspevku rodiča na činnosť školy
a školského zariadenia. Poplatok za škôlku tak vzrastie z 8,50 € na rovných
10 € na mesiac. Zvýšili sa tiež režijné náklady pre stravníka MŠ na celodenné
stravovanie o 10 centov. Cena vzrastie aj pri obedoch školákov o 0,10 € na deň,
čo predstavuje necelé 2 € na mesiac a pre dospelých stravníkov, zamestnancov
o 1,50 € za obed. Zastupiteľstvo schválilo príspevky obce na školu a jej zariadenia. Centrum voľného času dostane od obce na prevádzku a mzdy v prepočte
na jedno dieťa 50 €. Materská škola na jedno dieťa 1 350 € a jedáleň 100 € na
potenciálneho stravníka. Poslanci na zastupiteľstve rozhodli aj o tom, že poplatok
za smeti v roku 2013 zostane na rovnakej úrovni ako doteraz.

Najdôležitejšie zmeny vo výbere miestnych daní
a poplatkov
Od 1. januára 2013 je v účinnosti nové VZN č. 3/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vznik
nového VZN podmienila novela zákona o miestnych daniach a miestnom
poplatku. Toto sú najdôležitejšie zmeny, ktoré nové VZN prináša:
SPOLOČNÉ DAŇOVÉ PRIZNANIA
Novela prináša tzv. spoločné daňové priznanie pre štyri typy daní: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje. Všetky uvedené typy daní budú vyrubené spoločným rozhodnutím,
ktoré bude daňovníkom doručené v mesiaci február. Na rozhodnutí bude vyrubený iba ten typ dane, ktorého je daňovník platiteľom. Daň je splatná do 31.
marca bežného zdaňovacieho obdobia. V prípade dane z nehnuteľnosti, ktorej
výška presiahne u fyzických osôb 30 € a u právnických osôb 350 €, je možné ju
uhradiť v štyroch rovnakých splátkach (najneskôr do 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 30. 11.
bežného zdaňovacieho obdobia).
ZMENY NA DANI OZNÁMIA ČIASTKOVÉ DAŇOVÉ PRIZNANIA
Akékoľvek zmeny na dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za hracie automaty
a nevýherné hracie prístroje je potrebné obci oznámiť podaním čiastkového daňového priznania. Tlačivá pre jednotlivé typy daní sú k dispozícii v kancelárii
OcÚ a na webovej stránke obce.
OBČAN ZŤP A OSLOBODENIE OD DANE ZO STAVIEB
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím môže požiadať o oslobodenie od
platby dane zo stavieb na bývanie. Podmienkou je doručenie žiadosti, kópie
preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a výpisu z listu vlastníctva najneskôr do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia. Predmetom oslobodenia bude vlastnícky
podiel žiadateľa.
POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Pri poplatku za komunálny odpad dochádza k zmene pri znížení alebo odpustení
poplatku. O zníženie poplatku o 50 % môžu požiadať daňovníci žijúci v horárňach mimo zastavaného územia obce (do 31. januára kalendárneho roka).
O odpustenie poplatku môžu požiadať daňovníci, ktorí preukážu, že sa viac ako
90 dní v roku nezdržiavali na území obce. Podkladom pre odpustenie poplatku
je potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce, potvrdenie študenta o návšteve
školy alebo prehlásenie poplatníka o osobách, ktoré majú trvalý pobyt na adrese poplatníka a dlhodobo sa v obci nezdržiavajú. Uvedené podklady spolu so
žiadosťou je možné obci doručiť priebežne počas roka. Rozhodnutia o platbe
za komunálny odpad budú doručované v mesiaci jún. Splatnosť poplatku je
do 31. augusta. Daňovníkom, ktorí doručia žiadosť o odpustenie poplatku
s príslušnými potvrdeniami v lehote do 30. júna, bude poplatok odpustený.
Ak to v tomto termíne nestihnú, poplatok im bude vyrubený v plnej výške. Po
zdokladovaní neprítomnosti daňovníka bude uhradený poplatok dodatočným
rozhodnutím vrátený.

Obecné noviny Liptovská Teplička

ODVOZ ODPADU
TKO - 13. 2., 27. 2.,
13. 3., 27. 3.
Sklo - 26. 2., 26. 3.
Plasty - 5. 3.
NA JARMOKU
V SPIŠSKOM BYSTROM
Kubašania pripravili druhý ročník
jarmoku, na ktorom nechýbali ani
folkloristi z Liptovskej Tepličky.
Spolu s ďalšími susednými obcami sme sa zapojili do spoločného
projektu, ktorý má pomôcť rozvíjať
cestovný ruch v regióne.
V Spišskom Bystrom sa v sobotu
8. decembra uskutočnil druhý ročník Kubašského jarmoku. Okrem
dobrého jedla a vianočných nápojov
si návštevníci vychutnali aj vystúpenia folklórnych skupín z okolitých
obcí. Z Liptovskej Tepličky vystúpili v programe DFS Turnička a FSk
Tepličan. Na jarmoku predviedli
teplické zvyky na Ondreja, Mikuláša, na Luciu a počas Štedrého dňa.
Na spolupráci obcí počas rozličných podujatí v regióne sa dohodli
zástupcovia dedín z Mikroregiónu
Pramene Hornádu a Čierneho Váhu
na stretnutí 22. novembra. Spolupráca má pomôcť rozvíjať cestovný
ruch v regióne.
PRAMEŇ
POD „ŠKVERKOFCOM“
Viete, že v Tepličke máme prameň,
ktorý ukazuje stav podzemnej
vody? Už v budúcom roku by sa
spolu s okolím mohol stať oddychovým miestom obce. Prameň
pod pivnicami na Ulici bóry nenazvú Tepličania inak ako Voda spod
Škverkofca.
Podľa intenzity prúdenia vody
z prameňa vieme, aký je stav podzemnej vody. Tej bolo v minulom
roku málo, a tak od jari z prameňa
voda netiekla. Opäť sa objavila až
koncom októbra. Toto zaujímavé
miesto plánuje obec upraviť. V prípade úspechu podaného projektu
nadácie Ekopolis by sa okolie
prameňa malo odvodniť, prameň
upraviť, pribudla by zeleň, lavička, chodník a informačná tabuľa.
Výsledky podaných projektov by
mali byť známe 25. marca 2013. Ak
by bol medzi vybranými aj prameň
pod Škverkofcom, jeho úprava by sa
musela realizovať do konca augusta
tohto roka.
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Vitaj medzi nami
Ján Zubák, Tomáš Gnojčák,
Oliver Kikta, Beáta Pačajová

Navždy nás opustili
Ján Vernarec, Mária Petrovová,
Mikuláš Černohorský,
Anna Bulavová, Ján Gajdoš,
Štefan Glejdura, Alena Bulavová

Významné jubileá
December 2012
50 rokov: Štefan Vernarec
Jozef Koreň
Ing. Bystrík Dratva
Vlasta Pačajová
60 rokov: Božena Pačajová
Ján Gajdoš
Anna Glejdurová
Elena Fendeková
65 rokov: Mikuláš Bulava
70 rokov: Anna Bulavová
Anna Nahalková
80 rokov: Mikuláš Černohorský
Mária Dunajská
84 rokov: Juliana Smolárová
85 rokov: Mária Házyová
94 rokov: Mária Smolárová
Január 2013
50 rokov: Branislav Černohorský
Stanislav Glejdura
Mária Šebestová
Bernardína Sedláková
60 rokov: Peter Milan
Ján Házy
Mária Pušková
65 rokov: Štefan Bulava
70 rokov: Pavlína Pušková
Mária Muchová
75 rokov: Štefan Smolár
80 rokov: Mária Olejárová
83 rokov: Mária Gigacová
84 rokov: Mária Mezovská
86 rokov: Anna Lásková
88 rokov: Margita Zubajová
90 rokov: Michal Glejdura
93 rokov: Anna Muchová
Február 2013
50 rokov: Bystrík Dunajský
60 rokov: Stanislav Misál
65 rokov: Cyril Bohunčák
70 rokov: Božena Pačajová
75 rokov: Mária Dudošová
Mária Fendeková
81 rokov: Marta Knappová
84 rokov: Mária Paračková
Juliana Bohunčáková
Mária Glejdurová
Anna Dilongová
87 rokov: Božena Veštúrová
90 rokov: Anna Maliková
94 rokov: Mária Mareková
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Stretnutie kultúry mikroregiónu
Starovešťan

Máme peknú prírodu, zaujímavosti, folklór, no turistov je stále málo. Ako ich
prilákať do dedín pod Tatrami, o tom rokovali zástupcovia obcí v Liptovskej
Tepličke.
Vo štvrtok 22. novembra 2012 sa v zasadačke OcÚ uskutočnilo stretnutie zástupcov obcí patriacich do Mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu.
Združenie tvoria obce z okolia týchto riek. Spoločne hľadajú spôsoby a možnosti
spolupráce ako sa ďalej rozvíjať. V Tepličke sa stretli nielen starostovia obcí, ale aj
kultúrni pracovníci a aktívni občania. Zamerali sa na riešenie posilnenia kultúry
a cestovného ruchu. Výsledkom stretnutia je trasa Cesty mikroregiónom, ktorá
prepája jednotlivé obce a v každej predstavuje najpútavejšie zaujímavosti. Zároveň sa členovia mikroregiónu dohodli na spoločných kultúrnych podujatiach.
Vzniknúť by tak mal stolnotenisový a šachový turnaj mikroregiónu, výstup na
Kráľovu hoľu, cykloštafeta medzi dedinami a ďalšie športové a kultúrne aktivity. Zároveň by sa obce mali navzájom propagovať na svojich web stránkach.
Prvou spoločnou akciou s podporou obcí mikroregiónu bol Jarmok v Spišskom
Bystrom. V sobotu 8. decembra 2012 tam za našu obec vystúpili FSk Tepličan
a DFS Turnička.

Práce v obci
Práce v obci pokračovali aj v novembri. Na Drevárskej ul. sa vykonala regulácia potoka a na Ulici bóry bol vybudovaný odtokový kanál.
V uliciach pribudlo chýbajúce osvetlenie. Po doplnení pouličného osvetlenia na
Ulici bóry a na cintoríne v októbri 2012, bolo v novembri doplnené verejné osvetlenie v okolí predajne STA-ZO a na viacerých tmavých miestach obce. Pouličné
osvetlenie bolo financované z rozpočtu obce. Osvetlenie v okolí cintorína bude
zapnuté počas Dušičiek a pohrebov. Z vlastných zdrojov Lesného pozemkového
spoločenstva (LPS) bol vybudovaný kanál na Uhlárovej ul. Odpad z píly, ktorú
vlastní LPS, znepríjemňoval obyvateľom život, znečisťoval cestu aj potok. LPS
okrem osadenia kanála upravilo aj areál píly.

Kúdeľná izba pokračuje ako klub
Od polovice novembra bola každú stredu podvečer otvorená Kúdeľná izba.
Tak ako kedysi, aj v tejto Kúdeľnej izbe napĺňali večer domáce práce spojené
s príjemným posedením.
Kedysi sa po večeroch
v útulných dreveniciach
našlo viac miesta ako
inokedy. Aj na prácu, aj
na zábavu. Popri ručných
prácach si ľudia spievali,
rozprávali príhody, povesti alebo klebety z dediny.
Kto chcel podobnú atmosféru zažiť v súčasnosti
a zároveň sa priučiť mnohým remeslám, navštívil
Kúdeľnú izbu - každú
stredu v zasadačke novej
hasičskej zbrojnice. Prvé
stretnutie sa konalo v stredu 21. novembra 2012. Stretnutia prilákali rôzne vekové kategórie. Najstarší zaučili mladších do tradičných prác ako páranie peria,
čuchranie vlny, spriadanie ľanu, háčkovanie, vyšívanie či tkanie šnúrok. Zasvätili
ich však aj do tradičných zvykov na Kataríny, Luciu a Ondreja. Stretnutia v Kúdeľnej izbe sa stali podnetom na vytvorenie Klubu Tepličanov. Slávnostne bol
otvorený v stredu 23. januára 2013. Klub Tepličanov ponúka priestor na rozličné
aktivity a výlety. Svoje miesto si v ňom nájdu nielen dôchodcovia, ale aj všetci
záujemcovia o spoločne trávené voľné chvíle. Klub bude otvorený každú stredu
od 17.00 hod. v novej hasičskej zbrojnici. Jednou z aktivít klubu bude návšteva
Spišského Štiavnika. Po prehliadke kaštieľa bude v kaplnke slúžená svätá omša
a členovia klubu by sa mali stretnúť aj s bývalým duchovným otcom farnosti
Marcelom Martinkom.
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Vianočné sviatky
Počas vianočných sviatkov ožila obec viacerými kultúrnymi podujatiami a tradíciami. Od vinšovníkov, cez živý betlehem až po slávnostný vianočný koncert. Hneď po Štedrej večeri vyrazili 24. decembra
do ulíc betlehemci. S krátkym divadelným predstavením, ktoré sa
v obci traduje už niekoľko desaťročí, navštívili mnohé rodiny.
Po polnočnej omši sa obyvateľom prihovoril starosta Slavomír Kopáč
a v centre obce ukázali zvyk pastierskeho vítania Krista členovia FSk
Tepličan. Trúbenie na
rohoch, pukanie bičmi
a koledy priniesli do tichej noci neopísateľnú
atmosféru. 25. decembra popoludní pripravili deviataci a členovia
spoločenstva Pripravme
cestu Pánovi jasličkovú
pobožnosť v sále spoločenského domu. Atmosféru narodenia Ježiša
Krista preniesli netradičným spôsobom do súčasnej doby. Vo štvrtok
27. decembra vyrástol pred zdravotným strediskom živý betlehem.
Narodenému Ježiškovi sa prišli pokloniť Traja králi, koledníci a speváci. Divákov potešil aj teplý čaj a varené víno. Svoje miesto medzi
vianočnými podujatiami si určite našiel vianočný koncert. V nedeľu
30. decembra sa zaplnil Kostol sv. Jána Krstiteľa množstvom divákov
a účinkujúcich. V programe sa predstavili miestne chrámové zbory
- detský a dospelý, mládež z pastoračného centra, moderná chrámová
hudba a žiaci umeleckých škôl. Vo vianočnom období sa mnohí obyvatelia zapojili do zbierky Dobrá novina. Osem skupín koledníkov
pod vedením Moniky Ovsiakovej vyzbieralo spolu 1 726,30 €. Peniaze
poputujú na rozvojové projekty v afrických krajinách.

• Jasličková pobožnosť

• Živý Betlehem a poďakovanie starostu obce

Mikuláš v Liptovskej Tepličke
Dostať darček priamo od Mikuláša, ktorému nechýbajú pomocníci
a čarovný voz, nemusí byť skutočnosťou len na televíznej obrazovke.
V Liptovskej Tepličke si takúto prítomnosť Mikuláša mohli deti
vychutnať hneď niekoľkokrát.
V predvečer svojho sviatku 5. decembra obišiel
Mikuláš (Peter Madač st.)
s pomocníkmi celú dedinu. Domácnosti, ktoré
si mikulášsku návštevu
objednali vopred, poctil
Mikuláš svojou návštevou
a deťom odovzdal darčeky.
Niektoré deti postrašil čert,
bojazlivejších pohladil anjel a najodvážnejší sa pred
Mikulášom pomodlili a zaspievali pesničky. Mikuláš tak rozdal 44
balíčkov. Na voze ťahanom koňmi ho dedinou rozvážali otec a syn Ján
a Peter Fendekovci. Čertov a anjelov stvárnili členovia FSk Tepličan.
Na druhý deň dopoludnia navštívil Mikuláš deti v materskej škole.
Spoločne sa na voze odviezli do penziónu Dolinka. Tam škôlkari predviedli pripravený program, za ktorý dostali od Mikuláša a anjelov
sladké balíčky. Počas štvrtkového večera sa Mikuláš s anjelmi vybrali
do kostola. Po svätej omši pozdravili všetky deti a rozdali im sladkú
pozornosť - cukríky a lízanky. V nedeľu 9. decembra popoludní sa Mikuláš stretol s deťmi a ich rodičmi na amfiteátri. Napriek chladnému
počasiu sa na podujatí zúčastnila takmer stovka divákov. V programe
vystúpili deti z CVČ, DFS Turnička a detský chrámový zbor.

• Výzdoba pred zdravotným strediskom

• Vianočný koncert
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Miestne organizácie
hodnotia rok 2012
Starovešťan
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOV. ZVÄZU ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH (SZZP) LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
Zorganizovali sme zájazd pre členov našej základnej organizácie, deti a ich rodinných príslušníkov do Kúpeľov vo
Vyšných Ružbachoch spojený s kúpaním v termálnych bazénoch a prehliadkou hradu a skanzenu v Starej Ľubovni.
Členky výboru navštívili dlhodobo chorých členov a informovali ich o aktivitách organizácie. Oslovovali sme súkromných podnikateľov, ale aj organizácie v obci a žiadali sme
o finančné príspevky na činnosť a podujatia organizácie.
Zabezpečili sme pre dve členky rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach. Organizovali sme súťažné športové

popoludnie pod názvom Barlička s regionálnou účasťou
pre členov ZO, rodinných príslušníkov a ostatných občanov. Prijali sme medzi seba dvoch nových členov. Zároveň
sa naša organizácia SZZP aktívne zapájala aj do aktivít
organizovaných obcou. Zúčastňovali sme sa na oslavách
kladenia vencov k pamätníku padlým pri príležitosti 62.
výročia oslobodenia obce, ku Dňu víťazstva nad fašizmom
a pri príležitosti SNP. Podieľali sme sa tiež na spoluorganizovaní podujatia Deň detí.
Mária Černohorská, predsedníčka ZO SZZP

MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ
Spolu so ZŠ sme v marci usporiadali súťaž prerozprávania
voľného textu do teplického nárečia. V roku 2013 plánujeme pripraviť prehliadku nárečí takmer z celého okresu.
V spolupráci s obcou sme vypracovali tri projekty na dotácie z matičného fondu. Jeden z nich nám priniesol finančnú
podporu našich folklórnych slávností sumou 200 €.
Obec a našu organizáciu sme prezentovali aj na krajskom
sneme Matice slovenskej v Prešove. V máji sme sa v Štrbe
zúčastnili na prednáške o nových poznatkoch našich slovanských dejín. Zapojili sme sa do súťaže vo varení šúľancov, nechýbali sme pri kladení vencov pri príležitosti
Dňa víťazstva nad fašizmom a pri organizovaní Dňa detí
na farme.
Môžem smelo povedať, že veľmi dôstojne sme reprezentovali našu obec 29. apríla 2012 na Národnej púti na
Devín. Položením venca a uctením si sv. Cyrila a Metoda
v našich krojoch sme prispeli k začatiu novej tradície. Na
tejto národnej púti sa zúčastnilo dvadsaťosem Tepličanov
a voľné miesta v autobuse sme doplnili matičiarmi z iných

miest a obcí. 5. júla sme si uctili pamiatku sv. Cyrila a sv.
Metóda malou slávnosťou. Začali sme cyklistickými pretekami a pokračovali v sále spoločenského domu kultúrnym
programom.
Podieľali sme sa tiež na príprave Folklórnych slávností pod
Kráľovou hoľou. V sobotu nás prišiel pozdraviť predseda
Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč. Svojou zbierkou krojovaných bábik z podtatranského regiónu prispela matičiarka z Popradu pani Lenková a pán Semančík výstavou
drevorezby. V závere roka sme spolu s obcou organizovali
posedenia v Kúdeľnej izbe. Zaoberali sme sa zabudnutými
aj novými ručnými prácami.
V roku 2013 sa pokúsime nacvičiť divadelné predstavenie,
usporiadať „Teplákovú zábavu nad 30 rokov“, okresnú
prehliadku nárečí, Cyrilometodejské slávnosti, zúčastniť
sa na Púti na Devín a pokračovať v začatých tradíciách.
V roku 2012 mala MO MS štrnásť členov. Všetkým, ktorí
nám akokoľvek pomohli v našej činnosti, ĎAKUJEME!
Bc. Renáta Mezovská, predsedníčka MO MS

TJ TATRAN LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
Klub TJ Tatran zaznamenal v roku 2012 najvýznamnejšiu
udalosť za ostatné roky. Družstvo dospelých sa v hráčskej sezóne jeseň 2011 a jar 2012 jednoznačne umiestnilo
a zotrvalo v tabuľke na prvej priečke futbalovej 2. triedy.
Zabezpečilo si tak priamy a historický postup do 1. ČEZ
triedy (tzv. Šiesta futbalová liga). Teší nás umiestnenie
a hráčske výkony všetkých troch mužstiev. Družstvo dospelých obsadilo po jesennej 2012 časti v 1. ČEZ triede - 10.
miesto zo 16 družstiev. Družstvo dorastencov obsadilo po
jesennej časti 2012 v 1. triede A - 2. miesto z 12 družstiev.

Družstvo žiakov obsadilo po jesennej časti 2012 v 2. triede
A - 3. miesto z 10 družstiev.
Významnou udalosťou bolo aj položenie nového trávnika
a úprava hracej plochy na ihrisku v Uhlárovej, kde sa počas brigády vymenilo takmer 1 200 m2 trávnatej plochy. Na
záver sezóny, 7. decembra, sa členovia výboru TJ Tatran po
prvý raz zúčastnili na slávnostnom vyhlasovaní najlepších
futbalistov súťaže Jedenástka roka 1. ČEZ triedy. Pevne verím, že v ročníku 2013 budú oceňovaní aj naši hráči.
Ing. František Bulava, predseda TJ Tatran Liptovská Teplička

DHZ LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
Práce v údržbe techniky: Renovácia TATRY a oprava čerpadla na požiarnej striekačke.
Práce na údržbe budovy: Osadenie sochy patróna hasičov
(sv. Floriána) na budove zbrojnice. Renovácia spoločenskej
miestnosti a jej osvetlenia, zariadenie WC a čiastočná renovácia miestnosti pre mládež.
Aktivity: Organizovanie návštevy predstaviteľov a hasičov
z družobnej obce Dolní Čermná, súťaž o Pohár starostu
obce, spolupráca pri príprave obecných podujatí. Čo sa
týka výcvikového roku, naše družstvá mužov a žien sa
v silnej konkurencii nestratili. Muži sa najlepšie umiestnili
v Podtatranskej hasičskej lige (PHL) v Spišskom Štiavniku
na 3. mieste. Ženy v okresnom kole PHL získali 3. miesto

a v Gemerskej Vsi získali taktiež 3. miesto. Dorast sa v Hranovnici umiestnil na 4. mieste a mladí hasiči v okresnej súťaži Mladí hasiči v Lučivnej získali 7. miesto.
Plány na rok 2013: Pripravuje sa zamurovanie zadných
vrát garáží a zateplenie garáží, sprístupnenie poschodia
a v pláne je tiež dokončenie úprav vnútorných priestorov
hasičskej zbrojnice.
Nakoniec chcem aj touto cestou poďakovať všetkým členom, ktorí sa zúčastnili na aktivitách DHZ a tiež vedeniu
obce a všetkým, ktorí prispievajú fyzicky alebo finančne
k fungovaniu DHZ Liptovská Teplička.
Pavel Marušin, predseda DHZ Liptovská Teplička
(Správy boli redakčne upravené a skrátené).

