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 Popis  obce  rok  1945 - 1980 

 
      
        Prvá písomná zmienka o Tepličke je z r. 1328. Patrila Mariássyovcom, ktorí  sídlili v kaštieli 
v Markušovciach. Vlastnili okolité polia a lesy. R. 1787 mala Teplička 54 domov a 464 obyvateľov, 
z toho 45 baníkov. R 1828 70 domov a 501 obyvateľov. V minulosti bola to hlavne 
poľnohospodársko-pastierska obec s tradičným chovom oviec a hovädzieho   dobytka i pestovaním 
základných plodín - obilia a zemiakov. Rozšírená bola výroba dreveného riadu pre domácnosť a 
bačov, pestovanie ľanu a tkanie plátna i handričkových pokrovcov. Obec leží  5 km juhovýchodne 
od okresného mesta Spišská Nová Ves. Hlavný vchod do obce je zo severu. Po pravej strane  je 
cintorín ohradený kamenným múrom, ktorý je pokrytý šindľom. V cintoríne je malá drevená kôlňa  
na náradie. Konča cintorína je súkromný Hostinec, v ktorom predávajú aj základné potraviny. 
Majiteľom je živnostník Ján Filip, nar. 1. 6. 1911. Hlavná zástavba je vedľa cesty  - os západ -
východ. V strede  obce je kostol vybudovaný začiatkom 14. Storočia, t. č. pokrytý  eternitom, veža 
plechom. Pôvodne gotický, r. 1775 zbarokizovaný. R. 1906  rozšírený dvoma bočnými loďami. 
Z uvedeného    r. sú aj nástenné maľby  od P.J. Kerna. Kostol je ohradený  kamenným múrom, ktorý 
je pokrytý šindľom. Do kostolného dvora sa vchádza kovovou bránou. Hneď vedľa ohrady kostola 
sú 4 lipy - asi 60 ročné. V blízkosti kostola je škola  vystavaná asi r. 1860. Má 1 učebňu a byt pre 
riad. Školy. K škole patrí aj hospodárska budova - bývalá  maštaľ   a stodola s pivnicou. Dnes slúži 
ako sklad na palivo.  Vedľa    sú školské  drevené záchody. Požiarna zbrojnica bola vystavaná r. 
1936   . V tom čase  boli postavené na silných prameňoch 2 betónové nádrže na vodu  zásoba vody 
v prípade požiaru. Pri nádržiach sú 2 drevené žľaby, ktorými preteká voda   z nádrží. Slúži to pre 
celú  obec na plákanie bielizne a pokrovcov. Voda   ďalej odteká    potôčikom do Korytňa. V obci je 
ešte 20   dreveníc. V r. 1900 - 1945  bolo postavených 55 domov, sú murované  troj - priestorové    
so sedlovou strechou, pokryté škridlicou alebo eternitom. Za obytnou časťou   sú hospodárske 
budovy - „sypanec„, maštalne, kôlňa a stodola. Obecné cesty sú prašné. Povyše kostola medzi 
domami a cestou od nepamäti stojí 6 „sypancov„, ktoré kazia vzhľad obce. Po časti chotára - Na 
Hornáde...  prechádza železničná trať. Obec leží v kotline čiastočne chránenej od vetrov. Časť obce 
od kostola smerom hore nazývajú „Vyšný  koniec„, smerom dole „Nižný koniec„ a ďalej najnižšie 
položenú časť  obce Korytňo. Vyššie položené časti sú Štehyn a Obraz. Nadmorská výška obce 
/kostola/  je 550 m, chotára od 400 do 703 m.    
     K Tepličke  patrí aj časť Potok a Šafárka. Celá rozloha katastrálneho územia - na zvlnenej 
pahorkatine - je 774  ha. Na severe tvorí  hranicu katastrálneho územia rieka Hornád, na východe 
polia susedia s chotárom obce Markušovce. Na juhu je hranicou les a potôčik v Goldzafe, na 
západe potok Tepličky Brusník je hranicou s katastrálnym územím Spiš. Novej Vsi. Najvyššie vrchy 
v katastri obce sú : hne      ď nad dedinou Ježova hora /703 m/. Najvyššie položené polia sú na 
Babine /640 m/ a niekoľko m vyššie Lipy a Šafárka.      
      Pri poslednom sčítaní v r. 1940 mala obec 669 obyvateľov. V r. 1880 až 1930  sa veľa 
obyvateľov vysťahovalo do zahraničia, najmä  U S A a Kanady za prácou. Za zarobené peniaze 
kupovali doma hlavne pôdu a lesy. Niekoľkí sa tam usídlili natrvalo. 
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Slovenské  národné  povstanie 
      
      Slovenský  ľud sa v letných mesiacoch  r. 1944 už veľmi intenzívne  pripravoval na ozbrojené 
vystúpenie proti fašistom. 26. aug. Bola aj v našej obci „bubnovaním„ vyhlásená mobilizácia. Do 
zbrane bolo povolaných asi 10 ročníkov. Chlapi odišli do kasárne v Spiš. Novej Vsi, ktoré už boli 
obsadené vojakmi - partizánmi. Po vypuknutí S N P v Banskej Bystrici, bojovalo sa aj v Spiš. Novej 
Vsi. Na mieste terajšej Pošty  30. Augusta 1944 padol aj vojak - partizán Michal Timko /nar.  1911/ 
, obyvateľ našej obce. Pochovaný je na tunajšom cintoríne. Na budove Pošty v Spišskej Novej Vsi 
má pamätnú tabuľu. 
     Počas povstania prichádzali menšie skupiny partizánov do obce a na samotu Babina, kde často 
aj nocovali. Miestni obyvatelia im poskytovali stravu a civilné šaty. V jeseni r. 1944 fašisti chystali 
obranné povstavenie pred Spiš. Novou Vsou. Verbovali ľudí z okolitých obcí na kopanie zákopov. 
Najprv dobrovoľníkov, ale za pár dní to bolo povinné. Na tieto práce každé ráno pracovné vlaky 
vozili ľudí z obcí Spišské Vlachy až Spiš. Novej Vsi. Partizáni v snahe prekaziť fašistom vybudovať 
opevnenie podmínovali trať v katastri obce pod lesom Leštiny, asi 250 m od železničného strážneho 
domu, vedľa ktorého fašisti mali stanovište - strážili most. Ráno asi o 7.30  hod. narazil vlak plne 
obsadený ľuďmi na míny. Z bezpečnostných dôvodov pred rušňom boli pripnuté 3 nákladné 
otvorené vozne, do ktorých ľudia nemali nastupovať. Žiaľ,, žiaľ neuposlúchli železn. Pracovníkov a 
nastúpili  aj do tých vozňov. pri výbuchu uvedené vozne boli rozbité. Niekoľko ľudí bolo zabitých a 
veľa ranených. Nastala panika, ozývalo sa stonanie a plač. Na miesto tragédie prišla sanitná služba 
zo Sp. Novej Vsi. Dvaja lekári ošetrovali ranených a posielali do nemocnice v Levoči. Táto smutná 
udalosť zanechala v obyvateľoch obce smútok a strach. 
     Z tunajšej obce účastníkmi bojov v SNP boli : Michal Timko - padol v Sp. N. Vsi, Matej Hamrák, 
Jozef Lačný, Jozef Merčák, Ján Koňak, Jozef Timko, Michal Jasečko. 
 

Oslobodenie          Po rušných dňoch v auguste - októbri 1944 boli mesiace nov. - dec. v tunajšej obci 
pokojnejšie. Dunenie ťažkých zbraní, ktoré bolo občas počuť od Braniska vyvolávalo u ľudí napätie 
a nepokoj. Žili v očakávaní ťažkých dní. Chlapi sa báli, že ich fašisti pli ústupe zoberú do práce,  
preto postavili hliadky, ktoré sledovali či sa do obce nepribližujú fašisti. Boli pripravení v prípade 
ich približovania újsť do lesa. 
     Fašisti pli ústupe všetko zničili. Pílu na Podskale podpálili, železničné stĺpy telef. vedenia  
odstreľovali, ničili trať i mosty. Najrušnejší bol týždeň od 20.jan.1945 . Nemci rýchlo ustupovali, aj 
cez obec prechádzali ich hliadky. Od Bintu a Hnilčíka cez Babinu hnali ukoristený dobytok. Od 
Markušoviec sa objavilo lietadlo a útočilo na fašistov. 23.jan. ráno a po celý deň objavovali sa na 
Babine a Potučkoch hliadky Červenej armády. 24.jan. 1945 ráno okolo 4.00 hod. vojaci Červenej 
armády vstúpili do obce. Prišli v smere od Babiny. Teplička bola oslobodená od fašistov. Vojaci 
prišli do domov, ľudia im poskytli jedlo a miesto na krátky odpočinok. V našej obci boli 24.-
27.januára. V 3 domoch boli vojenské kuchyne. Št. Lačný /nar. 1909/ povedal, že v jeho dome /na 
Štehyne/ varili pre asi 30 vojakov. Zabíjal pre nich - aj ďalšie kuchyne býka od Jana Olejníka a 
ošípanú od Št. Hamráčka. Hneď ráno 24.jan. vojaci začali s prípravou na útok na Sp. N. Ves. Na 
Rubanici i pli cintoríne pripravili palebné postavenie - minomety a delá. Strieľali na Ritenberg a 
okraj Sp. N. Vsi, kde mali fašisti obranné postavenie. Fašisti streľbu opätovali. Delostrelecký 
granát dopadol na „sypanec„ Michala Zekuciu vedľa školy. Poškodená bola strecha „sypanca„ i 
školy. U menovaného v pivnici boli ukrytí dôstojníci ČA. Na poludnie bola v obci zabitá matka 
s dieťaťom p. Vojtkovská z Podskaly. Črepina poranila na ruke 12 ročného chlapca V. Dutku. V ten 
deň k večeru bol dvomi delostr. Granátmi poškodený aj kostol. Niekoľko vojakov ČA bolo 
ubytovaných aj v dome Jana Zekuciu  /naproti školy/. 
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     K večeru od zadnej zrúbovanej steny udrel delostr. granát. Zabil lekára a ťažko zranil 
ošetrovateľku. Sused Jozef Lačný spomína, že pli výbuchu na jeho dome poškodilo okná, vchodové 
dvere vytrhlo aj so zárubňou. Zo stola v izbe zhodilo rádiostanicu, ktorú obsluhoval vojak. Všetci 
prítomní popadali na dlážku. Zranení neboli. V obci nastala panika. Niektorí ľudia utiekli do 
Korytňa, na Babinu a i. Väčšina sa ukryla do pivníc. Najviac trpeli ženy a deti. Počas vzájomnej 
delostreleckej paľby dopadlo na obec veľa delostreleckých granátov, taktiež na palebné postavenia 
ČA. Padlo 6 vojakov ČA. Zabilo asi 6 koní. 26.jan. väčšia časť vojakov odišla smerom na Sp. N. 
Ves. Posledný sled opustil obec 27.jan. Už spomenutý Št. Lačný mi povedal : „V kostolnom dvore - 
za kostolom som 25. alebo 26.jan. pochoval 6 ruských vojakov. Asi o 5 dni som ich musel vybrať a 
znovu pochovať na cintoríne. Pli tejto  práci mi pomáhal aj Juraj Horváth. Asi o 2-3 týždne som ich 
vybral. Ruskí vojaci, aj civilisti boli medzi nimi priviezli nákladným autom 6 jednoduchých rakiev 
z dosák, do ktorých sme mŕtvych uložili. Pýtal som sa kde ich berú, jeden civilista mi povedal, že ich 
odvezú asi do Košíc.„ Uvedenú výpoveď mi potvrdil aj kostolník Cyril Hamráček a i. 
     Po odchode vojakov si ľudia vydýchli - zbavili sa veľkého napätia. Boli šťastní, že sa pre našu 
obec aj Sp. N. Ves vojna skončila. Pli odchode voj. pomáhalo odviesť muníciu a rôzny materiál  /do 
Sp.N.Vsi/ 5 tunajších povozníkov. V marci 1945  25 furmanov z našej obce viezlo múku a zemiaky 
pre ČA zo Sp. N. Vsi až do Poľska. 
     Po oslobodení začal sa v obci organizovať Národný výbor. Pli organizovaní pomáhali dvaja 
činitelia zo Sp. N. Vsi. 
 
Ú Č A S T N Í C I    II.    S V E T O V E J    V O J N Y   : 
 
     Z tunajšej obce v II. svetovej vojne bojovali :  
Anton Hudran  padol v boji pri Lipt. Mikuláši. Tam je aj pochovaný. 
Matej Hamrák nar. 25. 2. 1922 príslušník II. samostatnej paradesantnej brigády. Zúčastnil sa bojov 
v Karpatách, v SNP a od Lipt. Mikuláša po Prostějov. Po skončení vojny bol dôstojníkom Čsl. ľud. 
armády. Na rôznych bojiskách  II. svet. vojny, najmä od Lipt. Mikuláša sa zúčastnili : Ján Lačný 
nar. 11.11. 1919; Štefan Jasečko nar. 7.10.1921; Michal Jasečko nar. 19.9.1918; Štefan Hamráček 
nar. 3.5.1918; Jozef Merčák nar. 13.8.1917; Jozef Tekáč; Ján Biacovský; Peter Varša; Jozef 
Hamráček; Michal Hamráček nar. 30.9.1921; Peter Blaško nar. 28.6.1921; 
 
Z B Y T O Č N E      V Y H A S N U T É     M L A D É     Ž I V O T Y 
 
     Po oslobodení sa ľudia dali do práce. Usilovne opravovali čo za štyri vojnové roky schátralo, 
bolo poškodené. Usilovne pracovali aj na poliach. Zabúdali na hrôzy vojny, v ktorej umrelo milióny 
ľudí. Po dedinách, poliach a lesoch, najmä na Východnom Slovensku zostalo veľa munície, ktorá 
často zabíjala. Žiaľ, aj v našej obci takto zbytočne vyhaslo 5 mladých životov. 
     Jozef Jasečko, 19-ročný mládenec robil amatersky pyrotechnika. Podarilo sa mu niekoľko mín a 
inej munície zneškodniť. Pri Sp. Novej Vsi sa mu jedna stala osudnou. Začiatkom apríla 1945 pri 
výbuchu bol zabitý. 
     V jeseni 1945 v dome u Kolesárových sa chlapci hrali asi so silnou rozbuškou. Pri výbuchu 
doplatil nevinný - najmladší 3-ročný Jozef Kolesár. Na následky poranenia zomrel v nemocnici 
v Levoči. Ďalší dvaja poranení sa uzdravili. 
     Cyril Cipkala  /nar. 18.3.1943/  zahynul doma  -  na dvore pri výbuchu granátu, ktorý našiel 
v poli cez letné prázdniny r. 1951. 
     Jozef Hamráček nar. 30.1.1949 hral sa s granátom, ktorý našiel na ulici  -  zostalo záhadou ako 
sa tam dostal . . . ? - zahynul pred rodným domom 14.okt.1956. 
     Jozef Tekáč nar. 18.7.1953. Hral sa s granátom v lese pri pasení dobytka. Zahynul 2.8.1965. 
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Politický život v obci - KSS  1945 – 1960 
 
        V r. 1945 - 1948 pôsobil v tunajšej obci JSSR a Demokratická strana. O vzniku Komunistickej 
strany je málo písomných záznamov. Prvý pokus o založenie organizácie KSS v obci urobil Peter 
Blaško nar. 28.6.1921.  R. 1946 sa vrátil zo zajatia v ZSSR a hneď sa dal do organizovania. 
Vyhlásilo sa bubnovaním, že v nedeľu popoludní sa bude zakladať KSS. Pretože do školy ich 
nepustili, zišli sa v dome Jozefa Merčáka nar. 13.8.1917. Okrem uvedených prišli : Jozef Biacovský  
nar. 14.3.1898, Tomáš Kráľ nar. 15.10.1920, Ján Lipovský a z Podskaly Fendík a Uhrinovský. 
Všetci podpísali prihlášky do KSS. Stranu mal viesť P. Blaško. Ten však odišiel na 2 roky do 
poľnohospodárskej školy. Funkciu nemal kto vykonávať, KSS akoby zanikla. 
     20.5.1946 pri všeobecných voľbách do NZ Demokratická strana na Slovensku získala 62 %  a  
KSS  30 %  hlasov. O výsledkoch volieb v Tepličke nezostali záznamy. Z písomných záznamov o KSS 
zostal zošit so zoznamom členov KSS. V r. 1946 - 1947 mala 17 členov. 6 z organizácie vystúpili, 2 
sa odsťahovali. Po Februári 48 vstúpilo 25 členov. Všetci majú ako zamestnávateľa uvedené 
Traťová stavebná správa, alebo železn stanica Sp. N. Ves. O trvalé obnovenie KSS v Tepličke sa 
najviac zaslúžil Ján Jasečko  /nar. 24.10.1921/ úradník. KSS v Tepličke mala 34 členov a prevzala 
politickú moc. Predsedom KSS bol P. Blaško, predsedom MNV Michal Tekáč, roľník. Krátky čas 
Jozef Biacovský. 30. Mája 1948 sa v ČSR uskutočnili parlamentné voľby. Voliči hlasovali za 
jednotnú kandidátku, alebo mohli odovzdať biely lístok. Jednotná kandidátka získala  na Slovensku 
84,9 % hlasov. Záznam o výsledku volieb v obci sa nezachoval. 5.3.1948 bol Obvod. Úradom  v Sp. 
Novej Vsi č. j.  29/48, vedúci úradu Mikuláš  Harastly, menovaný  MNV v Tepličke. Mal 12 členov a 
6 náhradníkov. Politické zloženie : za JSSR 9 členov, za KSS 3 čl., za ROH 6 čl. Predsedom MNV 
bol Michal Tekáč. Pri reorganizácií  z 29.1.1950 mal MNV 24 členov  a 8 náhradníkov. Za KSS 14 
čl., za ROH 4 čl., za JSSR 2 čl., za ŽSSR 2 čl., nepar. 10 čl. / všetci roľníci /. Predsedom MNV  bol 
Ján Dzimko  / nar. 17.3.1914 / robotník, podpredsedom Ján Filip živnostník.  Ďalšia reorganizácia 
bola 16.5.1950. Náhradní členovia boli zrušení, z riadnych členov 7 nepar. / roľníkov/vyškrtnutých 
a nahradených robotníkmi a Ľ. Uhrínom  riad. Školy, nar. 24.11.1914. MNV mal 24 členov. Viac 
záznamov som  nenašiel, ale vraj menších zmien  v MNV v r. 1945 - 1954 bolo viac. V uvedenom 
období pracoval ako kancel. pomocník na MNV Cyril Hamráček  / nar. 21.11.1929 /.  Počet členov 
KSS postupne klesal. Funkciu predsedu KSS vykonávali : Peter Blaško,  Jozef Biacovský, Michal 
Jasečko nar. 24.4.1911 robotník v r. 1951 - 1954, Ondrej Gbúr, robotník, v r. 1955 - 1956, - v r. 
1951 sa vrátil z Kanady, kde bol členom Komunistickej strany. Bol členom ONV v Sp. N. V. a MNV 
v Tepličke. Štefan Hamrák nar. 2.2.1932, robotník, 1957 - 1958, Ján Jasečko 1959 - 1962, Jozef 
Chlebový nar. 27.8.1921 banský techník 1963 - 1964, Ján Anjel agronóm JRD v r. 1965 - 1974. Od 
r. 1975 Miron Petrenčák nar. 7.7.1937 štátny zamestnanec - kpt. VB. DO KSS mala v r. 1974 7 
členov a 8 registrovaných  / obyv. obce člen KSS na pracovisku /. V ďalšom r. 7 čl. a 14 registr. 
Stálym členom výboru a tajomníkom KSS bol od r. 1953 Michal Hamráček / n. 30.9.1921 / tajomník 
MNV a od r. 1964 predsedom. Zabezpečoval celú písomnú DO KSS. Vypracovával plány práce, 
pozvánky na členské a výborové schôdze, zápisnice zo schôdzí, mesačné hlásenia na OV KSS, 
zabezp. Čiastkové správy o práci MNV, od ZDŠ, OB, spoloč. org. NF, o práci a výsledkoch 
hospodárenia JRD a pod. Výbor DO KSS sa schádzal 1 - 2x mesačne. Členská schôdza bola 1x 
mesačne. Na každej schôdzi sa prejednávali aktuálne udalosti v spoločnosti, uznesenia - úlohy 
vyšších organov, závery zjazdov KSČ, ktoré  sa rozpracovali na tunajšie podmienky,.. 
   Veľká pozornosť bola venovaná plneniu úloh v poľnohospodárstve, najmä v JRD. Pri 
nedostatkoch v práci ukladala úlohy komunistom v JRD. Na člen. sch. Bola venovaná pozornosť 
plneniu úloh MNV najmä výstavbe a zveľaďovaniu obce ,zásobovaniu obyvateľov, ochrane 
verejného poriadku, príprave volieb - schvaľovaním kandidátov za poslancov MNV, kult. Osvetovej 
práci, atď. DO KSS pozorne sledovala aj prácu spoločenských organizácií NF, najmä ČSM, ČSČK  
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M N V    1 9 4 5   -   1 9 6 0 
 
     Členovia  -  poslanci :  
     Po oslobodení obce začal sa organizovať revolučný výbor. pri organizovaní pomáhali dvaja 
činitelia  zo Sp. N. Vsi. Členmi revolučného výboru boli : Ján Filip, Jozef Biacovský, Jozef Ruman a 
Michal Jasečko. 9.máj 1945 - deň ukončenia II. svet. vojny - deň víťazstva, bol radostným aj v našej 
obci. Občania sa zúčastnili pobožnosti v kostola, kde vrúcnym Te Deum . . . ďakovali za ukončenie 
vojny a prežitie.  Po pobožnosti sa zišli v hasičskej záhrade, kde bolo slávnostné zhromaždenie. Po 
hymnickej piesni hovoril Ján Filip, predseda MNV. Príhovory mali aj Št. Janica riad. Školy a Lad. 
Šiser učiteľ. Žiaci zaspievali niekoľko slov. piesní. 
O práci MNV v r. 1945 - 1954 nezostali nijaké písomné záznamy. V škol. Kronike pri opise 
verejných slávností je uvedené, že prejav mal napr. 28.okt.1945  / slávnosť - výročia vzniku ČSR /  
predseda MNV Ján Filip. Ďalší rok predseda MNV Jozef Biacovský. Predsedom MNV bol aj Michal 
Tekáč. Podľa zoznamu na karte z 5.3.1948 č. j. 29/48 z Obvod. Úradu v Sp. N. Vsi bol vymenovaný 
MNV v Tepličke. Mal 12 členov a 6 náhradníkov. / politické zloženie pozri  v časti politický život 
v obci/. Predsedom bol Michal Tekáč, podpredsedom Jozef Koňak, pokladníkom Ján Hamráček, 
/všetci roľníci/. pri reorganizácii MNV 29.1.1950 mal 24 členov a 8 náhradníkov. Predsedom bol 
Ján Dzimko. Ďalšia reorganizácia  bola 16.5.1950. Náhradníci boli zrušení. Z riadnych členov bolo 
7 roľníkov vyškrtnutých a nahradených robotníkmi a Ľudovítom Uhrínom /nar. 1914/ riad. školy. 
MNV mal 24 členov. Na zozname komisií MNV je ich uvedených 9 : Miestna stavebná komisia bola 
3-členná , predsedom bol Martin Gbúr; zásobovacia 5-čl.: Ján Koňak č. d. 85; vyživovacia 6-čl.: 
Michal Cipkala; pre zisťovanie pracovných síl 7-čl.: Ján Koňak č. d. 20. Miestna osvetová rada 3-
čl.: Ľ. Uhrín; knižničná rada 3-čl.: Ján Olejník; letopisecká 3-čl.: Ľ. Uhrín; kontrolná pre 
spoluprácu s HKS 3-čl.: Michal Ruman; zdravotná 2-čl.: Ľ. Uhrín. Každá komisia mala 2 - 4 
náhradníkov. V r. 1945 - 1953 bolo vraj vo funkciách MNV viac zmien. V r. 1945 - 1951 pracoval 
na tunajšom MNV ako kancelársky pomocník Cyril Hamráček / nar. 21.11.1929 /. Kancelária MNV 
bola v požiarnej zbrojnici  / 5x3 m /. Plenárne schôdze, verejné schôdze občanov a i. sa konali v NŠ. 
4.1.1953 bol na zhromaždení občanov, MNV a DOKSS v NŠ slávnostne vyhlásený „Budovateľský 
program obec„. Mal 7 bodov . Prítomní ho prijali pozitívne, dúfajúc, že sa bude čo najskôr plniť. 
     26.mája 1954 konali sa voľby do národných výborov. Do MNV v Tepličke bolo zvolených 15  
poslancov. Predseda MNV : Ján Koňak  / nar. 4.3.1912/ roľník;  tajomník : Michal Hamráček 
/30.9.1921/ - už minulý rok pracoval na tunajšom MNV ako úradník. Členovia MNV : Ján 
Hamráček, Štefan Hamrák, Jozef Filip, Ján Jasečko,  Michal Jasečko, Ján Zekucia, Ján Olejník, Ľ. 
Uhrín, Viktor Dutko, Ondrej Gbúr, Michal Dutko, Michal Ruman, Štefan Timko. Zmena funkcie  od 
apr. 1955 predsedom MNV bol Michal Jasečko.  
     Ďalšie voľby do národných výborov boli 19.mája 1957. V tunajšej obci do MNV bolo zvolených 
15 poslancov. Rada MNV : predseda Jozef Hlebový, tajomník : Michal Hamráček, členovia : Ján 
Jasečko, Ján Olejník, Štefan Timko. Čl. pléna : O. Gbúr, Ján Koňak, Ján Hamráček, Ľ. Uhrín, Jozef 
Dutko, Viktor Dutko, Št. Hamrák, Št. Holečko, Ján Koňak č. d. 39. pri MNV pracovali 4 komisie : 
finančno-rozpočtová, poľnohospodárska, školská a kultúrna, pre miestnu bezpečnosť. 
 
P R Á C A     M N V 
  
      V povojnových  rokoch bola veľmi ťažká. Poslanci museli riešiť množstvo úloh. V prvom rade 
bolo potrebné zabezpečovať zásobovanie obyvateľov potravinami, ktorých bolo v štáte veľmi málo.  
Vláda zaviedla potravinové lístky na múku, masť, mäso, cukor. Prídelové lístky evidoval a 
rozdeľoval MNV. Aj textilu bolo málo. Predával sa na tzv. body, ktoré prideľoval MNV. Každá 
rodina dostala určitý počet bodov, ktoré určovali množstvo bielizne a i. textilných výrobkov, ktoré si 
mohla rodina kúpiť. Nedostatkovým tovarom bola aj obuv, najmä pre deti. Postupne, ako sa po 
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vojne opravovali cesty, mosty, železnice, fabriky, začala sa rozvíjať aj výroba. Najmä po víťazstve 
pracujúceho ľudu vo februári 1948 sa tempo výroby a výstavby urýchlilo. Zvyšovala sa aj 
poľnohospodárska výroba najmä stavy zvierat. Postupne sa niektoré druhy potravín aj textilných 
výrobkov predávali voľne. 
     Ďalšou vážnou úlohou MNV bolo zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby a povinnej dodávky 
štátu - kontingenty. Sledoval poľnohospodárske práce a či je všetka pôda obrobená. Pre roľníkov a 
kovoroľníkov od 0,50 ha rozpisoval kontingenty podľa   výmery pôdy. Plnenie dodávok sledoval a 
vyhodnocoval. Pri neplnení  boli prijímané rôzne opatrenia. 
     Rada MNV sa schádzala dvojtýždenne, plénum a komisie 6 krát ročne a podľa potreby. Okrem 
už uvedených úloh sledovala plnenie úloh v NŠ, v osvetovom zariadení, požiarnej ochrane, 
zamestnanosti obyvateľov a i. Rozpočet MNV bol každoročne zvyšovaný, ale to nestačilo na 
rýchlejší rozvoj obce. Napr.  v r. 1958 boli celkové príjmy aj so štátnou dotáciou 136 558,. A 
výdavky 122 578,. Kč, vrátane akcie „Z„, na ktorú určené finančné prostriedky neboli celkom 
vyčerpané. Rada MNV sa v r. 1959 aktívne podieľala na zakladaní JRD v obci. Ustanovujúca 
schôdza JRD bola 30. Augusta 1959 v NŠ. Mala 89 členov, za predsedu bol zvolený roľník Štefan 
Hamrák. 
     ONV odbor poľnohospodárstva v spolupráci s MNV a JRD veľmi rýchlo urobili hospodársko-
technickú úpravu pozemkov / HTÚP / - sceľovanie. 35  jednotlivo hospodáriacich roľníkov - najmä 
kovoroľníkov, ktorí ešte nevstúpili do JRD malo 118 ha poľnohospodárskej pôdy. Pre JHR MNV 
naďalej rozpisoval kontingenty a sledoval ich plnenie. Väčšia časť z nich postupne vstúpila do 
družstva. Komisie MNV riešili rôzne problémy. Poľnohospodárska najmä plnenie dodávok - 
kontingentov, v r. 1960  aj  plnenie úloh JRD, ... Finančná komisia najmä plnenie rozpočtu MNV, 
plnenie príjmov /dane a poplatky/ ... Školská a kultúrna komisia sledovala plnenie úloh v NŠ  najmä 
školskú dochádzku, od r. 1957  aj výstavbu školy ... kultúrna prácu OZ, počet    filmových 
predstavení a i. akcií, napr. verejné slávnosti. Komisia pre miestnu bezpečnosť každoročne riešila 
priestupky občanov, napr. v r. 1960 MNV  dostal 22  trestných oznámení. 
     

Výstavba  zveľaďovanie  obce 
      
      V r. 1945 - 1953  výstavbe a zveľaďovaniu obce venovalo sa málo pozornosti. Hlavným 
dôvodom bol nedostatok peňazí. Okrem najnutnejšej údržby škol. budovy, požiarnej zbrojnice, 
cintorína a cesty, MNV nepostavil nič. Cesty po obci boli prašné, keď pršalo zablatené. Každodenne 
prechádzalo po nej veľa dovozov, najmä počas poľnohospodárskych prác. Od začiatku mája do 
konca októbra denne dobytok na pašu. Cesta  potrebovala stálu údržbu. Túto zabezpečoval hlavne 
MNV. Štrk na vyrovnávanie a spevňovanie cesty kopali na tunajšom štrkovisku pod Ježovou horou. 
Bolo veľmi dobrým zvykom občanov, že počas vyháňania dobytka na pašu každú sobotu pred svojim 
domom pekne vyčistili verejnú cestu. Od r. 1945 boli postupne zabezpečovali tieto akcie :  
     Na MNV bolo zavedené telefónne spojenie so Sp. N. Vsou. V r. 1946 - 1947 bola na Ježovej hore 
svojpomocne vybudovaná -  vyrovnaná plocha na futbalové ihrisko. Prípravu zabezpečoval Ján 
Jasečko, úradník, predseda Telovýchovnej jednoty Sokol Teplička. / Viac aj o výstavbe v časti 
Šport/. V r. 1946 bola otvorená predajňa potravinárskeho tovaru v prenajatom „sypanci„. 
     Prvou stavebnou akciou bola výstavba cesty v dĺžke asi 250 m od kostola dole dedinou po pravej 
strane. Na výstavbu cesty sa využil materiál z miestnych zdrojov - kameň a štrk. Vybudované boli aj 
2 betónové mostíky. Väčšia údržba bola urobená na múre okolo cintorína. V r. 1954 bolo zbúraných 
5 starých „sypancov„, ktoré stáli pred domami. Stred obce bol hneď krajší. MNV vyplatil majiteľom 
po 2 000,- Kčs. Autobusová linka Sp.N.Ves - Podskala bola predĺžená na Potok pod Tepličkou. 
Zriadená bola aj železničná  zastávka na Potoku s názvom Teplička nad Hornádom. Zastavovali 
všetky osobné vlaky. Cestovné lístky vydal sprievodca vo vlaku.  
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O P R A V A     Š K O L Y 
                
     Škola bola v nevyhovujúcom stave. Okná veľmi malé, iba jeden vchod do budovy, spoločná 
predsieň pre vstup do triedy aj do bytu. 
Veľké úsilie riad. školy Ľ. Uhrína sa naplnilo. S opravou sa začalo 15. júla 1956 . Objednávku 
prevzal Okresný stavebný podnik v Sp. N. Vsi. Ten mal málo robotníkov preto najťažšie práce - 
vybúravanie 8 ks starých malých okien, vybúravanie - zväčšenie otvorov, zamurovanie 5 veľkých 
okien, vybúravanie otvoru na dvere, založenie zárubne, úpravy v byte, vystavanie  verandy k bytu, 
vakovanie, . . .všetky uvedené práce urobil tunajší občan Peter Hamrák s pomocníkmi. Starý vchod 
do budovy bol iba pre byt. Pre školu bol urobený nový vchod z južnej strany.  
Náklady na opravu boli 28 000,- Kčs. V triede a v byte boli vystavané kachľové pece. Urobená bola 
aj elektroinštalácia i keď obec nebola ešte elektrifikovaná. Do triedy boli zakúpené nové lavice, 
tabuľa a skriňa. Celú opravu organizačne zabezpečoval riad. školy Ľ. Uhrín. Vyučovanie začalo 17. 
sept. 1956. 
          
N O V Á    C E S T A 
 
     S výstavbou cesty Potok - Teplička / asi 2 km/ sa začalo v 1. polroku 1957 v akcii „Z„. výkopové 
práce začali pri cintoríne, kde bolo potrebné znížiť strmý vchod a východ z obce asi o 7m . MNV 
organizoval brigády na výkopové práce. Ľudia kopali krompáčmi, lopatami, nakladali zeminu a 
kamene na povozy . . . Takto  urobili výkop - „zárez„ pri cintoríne. Bola to veľmi ťažká práca. 
Výstavbu cesty prevzal podnik Štátne cesty Sp. N. Ves. Nasadili mechanizmy, ktoré podstatne 
urýchlili práce. Výstavba bola ukončená koncom r. 1958. Nová cesta Potok - Teplička a nová 
autobusová linka Sp. Nová Ves - Teplička boli slávnostne otvorené 19.januára 1959. Na malej 
slávnosti sa zúčastnili hostia zo Sp. N. Vsi, občania obce a mládež. Slávnostný príhovor a 
poďakovanie predniesol Jozef Hlebový, predseda MNV. Pozdrav predniesol aj zástupca ONV. Žiaci 
NŠ zaspievali 3 ľud. piesne. Hostia boli pozvaní na malé pohostenie v Hostinci. Šofér autobusu 
Michal Jasečko /nar. 19.9.1918/, ktorý priviezol hostí z ČSAD a Štát. Ciest zo Sp. N. V. pozval 
žiakov a riad. školy F. Filipa do nového autobusu. Za veselého spevu nás previezol po novej ceste 
na Potok a späť. Od 20.januára autobus denne 14 krát prichádzal do obce, aby prepravil do 
Sp.N.Vsi žiakov, robotníkov . . . Autobusová zastávka bola pri Hostinci. 
     V jeseni r. 1957 MNV začal výstavbu trojtriednej školy. 
 
E L E K T R I F I K Á C I A  
 
     14.mája 1958 bola na MNV podpísaná zápisnica, na základe ktorej Energetický rozvodný závod 
nár. pod. Košice vypracoval projekt na výstavbu elektr. Zariadení v Tepličke. Dlhoročné úsilie 
obyvateľov i MNV o elektrifikáciu obce sa začalo plniť. V jeseni 1958 prišla do obce skupina 
elektroinštalatérov. Postupne po domoch robili elektroinštaláciu. Po ukončení hlavného vedenia , 
rozvodov po obci veľmi významný. 
     25.marca 1959  sa zišlo asi sto občanov  /ostatní netrpezlivo čakali doma / na malú slávnosť 
v Korytňu pri transformátore. Po príhovore predsedu MNV J. Hlebového pracovník elektrárni zapol 
hlavný spínač a v obci bolo elektr. svetlo . . .V práci sa pokračovalo, pretože nebola ešte vo 
všetkých domoch urobená elektroinštalácia. Zápisnica o kolaudácii stavby bola podpísaná 6.okt. 
1959. Dĺžka verejného osvetlenia bola 2246 m a malo 23 lámp. Obyvatelia našej obce začali 
hromadne nakupovať rádia, práčky, žehličky a i. elektrospotrebiče. A veru museli sa veľmi 
ponáhľať , pretože naša obec bola elektrifikovaná celkom medzi poslednými v okrese Sp. N. Ves. 
     19.mája 1959 bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu predajne a ZVS Jednoty SD 
v Tepličke, v náklade 380 tis. Kčs. 
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V Ý S T A V B A    I H R I S K A 
 
     Ihrisko na Ježovej hore bolo na futbalovú súťaž vyššej triedy už nevyhovujúce. Predseda TJ 
Sokol Teplička Ján Jasečko sa už viac rokov snažil získať vhodný pozemok na výstavbu ihriska. 
Podarilo sa to. 16.7.1959 bolo vydané povolenie na výstavbu ihriska pod Ježovou horou - na 
súkromných pozemkoch, ktoré by bolo užívalo JRD. Plocha nebola vodorovná. Výškový rozdiel asi 
120 m dlhej a 70 m širokej vytýčenej plochy bol asi 2 - 3 m. Plocha bola mechanizmami čiastočne 
vyrovnaná, pooraná, pobránená, skaly pozberané, povalcovaná a zasiata tráva. Športovci a 
fanúšikovia odpracovali stovky brigádnických hodín. Vystavali búdu, ktorá slúžila na šatňu a 
osadili brány. Plánovaný náklad na výstavbu bol 47 500,- Kčs. Všetky práce - vybavovanie 
pozemkov, stavebného povolenia, finančné prostriedky a výstavbu zabezpečoval Ján Jasečko, 
predseda TJ. Výstavba bola ukončená s pomocou JRD. 
        
V Ý S T A V B A    R O D I N N Ý C H    D O M O V          1 9 4 5   -   1 9 6 0 
 
      Výstavbe rodinných domov do r.  1945 bola  venovaná malá pozornosť. Obyvatelia nemali 
dostatok peňazí. I keď niektorí zarobili viac  / doma, alebo v USA a i. / často  dali prednosť kúpe 
pozemkov. V r. 1900 - 1945 bolo vystavaných asi 42 murovaných domov a 15 dreveníc.                              
     Väčšina  bola postavená na mieste zbúraných starých dreveníc. Nové domy boli dvoj - troj 
priestorové. / 1 - 2 izby a kuchyňa /. Všetky mali sedlové strechy so škridlicovou alebo eternitovou 
krytinou. Za domom boli hospodárske stavby. 
     Po oslobodení bol dostatok pracovných príležitostí. Okrem asi 35 roľníkov  pracovali všetci 
muži, postupne sa zamestnávali aj ženy. Finančná situácia v rodinách sa podstatne zlepšila.  
Životná úroveň sa zvyšovala. V r. 1948 sa v obci pohla lavína výstavby rodinných domov.  
Od r. 1950 aj štát začal podporovať výstavbu bytov a domov. Poskytoval výhodné pôžičky. Stavebný 
materiál bol lacný. Tunajší obyv. využívali aj lacné miestne zdroje najmä drevo, štrk a piesok. Aj 
fabriky pomohli svojim zamestnancom, najmä dopravou materiálu zo Sp. Novej Vsi. Stavebníci mali 
najväčšie ťažkosti s dopravou stavebného materiálu /tehly, kvádre, cement a i./, pretože bol 
nedostatok nákladných áut. Okrem toho aj zlá cesta z Potoka do obce. V stavebných obvodoch 
Obraz, Za Slivkou a Štehyn bol nedostatok vody. Táto sa na stavbu dovážala. Aj ťažké práce - výkop 
základov a suterénov, miešanie - príprava betónu a malty robili bez mechanizmov. Miešačky začali 
používať až po elektrifikácii obce. 
      V rokoch 1946 - 1960 bolo v obci vystavaných 53 rodinných domov. Z toho 11 generálne opravy 
s prístavbou, 32 domov vo vyššie uvedených obvodoch a Korytňu. Domy boli dvoj - troj priestorové  
/ 1 - 2 izby a kuchyňa / a špajza. 10 domov bolo  vystavaných na  širších parcelách. Tieto už boli 
modernejšie,  štvorcové   / asi 10 x 10 m /,    alebo tvaru L. Mali 2 - 3 izby, kuchyňu a sociálne 
zariadenie. Postupne boli vybavované vodovodom z vlastnej studne. Strechy boli ihlanového tvaru, 
alebo sedlové s eternitovou, alebo škridlicovou krytinou. Za domom budovali menšie hospodárske 
budovy. 
     V r. 1959 bolo v obci ešte 2O dreveníc a 4 „polodrevenice„ - izba drevená, kuchyňa  murovaná. 
     Všetky pekné útulné drevenice  postupne starnú, každý rok možno že  jedna, alebo dve miznú, tak 
ako sa to deje už od vzniku obce. Na ich mieste „vyrastajú„ nové, teraz  už všetky murované, 
modernejšie domy. Koľko ich už asi stálo na tom istom mieste  ... ? R. 1828 bolo v obci 70 domov, 
v ktorých žilo 501 obyvateľov. 
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Politický  život  v  obci   v   r. 1 9 6 0  -  1 9 7 1 
  
     Vedúcou politickou silou v našej vlasti je KSČ. To platí aj v našej obci. Členské schôdze DO KSS 
boli jedenkrát, schôdze výboru 1 - 2 krát mesačne. Na schôdzach členovia KSS prejednávali 
aktuálne politické, spoločenské a hospodárske úlohy. Uznesenia vyšších orgánov  -  OV KSS, KV 
KSS, ÚV KSS a zjazdov KSS a KSČ  - rozpracovali na tunajšie podmienky. Zvýšenú pozornosť 
venovali plneniu úloh v poľnohospodárstve na tunajšom JRD a JHR. Členovia DO KSS pracovali 
vo funkciách v MNV a JRD. Tu svojim pôsobením presadzovali politiku KSČ.  
     Udalosti v r. 1968 a vstup vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR vyvolal rôzne diskusie aj v našej 
obci. Na budovách v obci bolo napísaných 5 hesiel odsudzujúcich tento čin. Aj plénum MNV na 
zasadnutí 21.8. 1968 prijalo uznesenie odsudzujúce okupáciu našej vlasti vojskami Varšavskej 
zmluvy a plne sa postavilo za A. Dubčeka, vtedajšie vedenie KSČ a vládu ČSSR. Počas 
normalizácie MNV uvedené uznesenie zrušil. 
 

M  N  V     v    r.    1 9 6 0   -   1 9 7 1 
                 
P O S L A N C I   M N V 
 
     12.júna 1960 boli v našej vlasti voľby do NZ, SNR, KNV, ONV a MNV. V našej obci sa voľby 
konali v NŠ. Počet zapísaných voličov : 450; odovzdaných platných lístkov 450. Počet hlasov 
odovzdaných pre kandidátov NF : 446. Počet zvolených poslancov 18. Na prvom zasadnutí 
27.6.1960 boli funkcie schválené následovne : Rada MNV : Predseda MNV Jozef Hlebový, 
námestník Jozef Biacovský, tajomník Michal Hamráček, Štefan Timko, Ján Hamráček, Ján Dzimko,  
Ján Koňak, Jozef Dutko, Mária Hamráčková,  plénum : rada + poslanci : Jozef Dzimko, Matej 
Hamrák, Štefan Hamrák st., Mária Olejníková, Cecília Blašková, Alžbeta Dzimková, Mária 
Danišovská, Michal Buňa, Štefan Hamrák ml. 
     Komisie MNV sú 5 členné  / 3 poslanci + 2 neposlanci /  : plánovacia a finančná predseda Jozef 
Biacovský; poľnohospodárska Ján Hamráček; školská a kult.  Ján Dzimko; pre výstavbu Štefan 
Timko. 
     Zmeny :  V januári 1962 sa Jozef Hlebový vzdal funkcie predsedu. Na jeho miesto bol zvolený 
Jozef Biacovský. Na plenárnom zasadnutí 26.7. 1963 bol na návrh Rady MNV odvolaný z funkcie 
predseda MNV Jozef Biacovský. Zvolený bol Štefan Timko. Malé zmeny boli aj v komisiách. 
     Ďalšie voľby boli 14.6. 1964. Občania okrem poslancov do vyšších orgánov zvolili 27 poslancov 
MNV. Z nich bolo 8 členov KSS. Na ustanovujúcej schôdzi 3.7. 1964 boli funkcie schválené 
následovne : Rada MNV : predseda Michal Hamráček - vek 43 r., tajomník Štefan Timko 53 r., 
členovia : Ján Jasečko 43 r., Ján Dzimko 50 r., Michal Dutko 42 r., Cyril Lačný 31 r., Michal 
Timko 51 r.; Plénum : rada + členovia : Štefan Hamrák 52 r., Štefan Hamrák 32 r., Mária 
Hamráčková 43 r., Ondrej Gbúr 62 r., Jozef Dzimko 41 r., Matej Hamrák 42 r., Jozef Hlebový 43 r., 
Alžbeta Dzimková 29 r., Jozef Hamráček 42 r., Ján Anjel 43 r., Ján Tobiaš 22 r., Leopold Kolesár 
30 r., Cecília Lačná 48 r., Eduard Koňak 30 r., Benedikt Zekucia 29 r., Michal Ruman 41 r., Cyril 
Tekáč 32 r., Juraj Horváth 36 r., Ján Hamráček 61 r., Ján Koňak 51 r. 
     Komisie MNV : poľnohospodárska - predseda Ján Dzimko ; finančná a plánovacia - Ján 
Jasečko; škol. a kult. - Michal Dutko ; pre ochranu verejného poriadku - Michal  Timko, od 25.4. 
1967 C. Lačný. Komisie mali po 5 členov, všetci poslanci a Cyril Hamráček. Od 1.2. 1967 boli 
zrušené poľnohospodárska a finančná komisia a ustanovená hospodárska komisia - preds. J. 
Dzimko.  zmena v rade MNV : Ján Jasečko sa vzdal posl. Mandátu. Na jeho miesto plenárne 
zasadnutie schválilo B. Zekuciu. Poslaneckého mandátu sa vzdal aj Juraj Horváth - pracuje 
v Čechách. Z obce sa odsťahovali poslanci Jozef Hamráček a Ján Tobiáš. 
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P R Á C A     M N V      V     R.   1 9 6 0  -   1 9 7 1 
    
     Práca MNV sa v dvoch volebných  obdobiach dostala na vyššiu úroveň. Michal Hamráček mal 
už 6 ročnú prax. Všetky písomnosti vybavoval sám, pretože kancelársku silu nemal. Hlavnou úlohou 
MNV bolo plnenie volebného programu. Rada MNV zasadala podľa plánu 2  krát mesačne, plénum 
5 - 7 krát ročne, komisie 5 - 6 krát ročne. 
     Do plánu práce MNV bolo každoročne naplánované sledovanie - plnenie týchto úloh : na úseku 
poľnohospodárstva : rozpis dodávok JRD; JHR, plnenie nákupných úloh, stavy hosp. zvierat / 2 krát 
ročne sčítanie - vyhodnocovania/, jarné, letné, jesenné práce, či je obrobená všetka 
poľnohospodárska pôda. 
     Na úseku správy : návrh rozpočtu MNV a jeho priebežné plnenie; každoročne  v decembri 
zabezpečiť inventarizáciu majetku, ktorú vykonávali komisie v ZDŠ, MŠ, OB, Pož. Ochrane a MNV. 
     Na úseku školstva plnenie úloh v škole, dochádzka žiakov, údržba škol. budov, ŠJ v MŠ. 
     V kultúre schvaľovala a sledovala plnenie úloh Jednotného plánu kultúrno-osvetovej činnosti 
v obci. 
     Najmenej 2 krát ročne sa v rade i v pléne prejednávali správy a plnení rozpočtu /vypracovával 
M. Hamráček predseda MNV/; správy o plnení úloh vo výchovno-vzdelávacej práci a škol. 
dochádzke žiakov ZDŠ  / Fr. Filip riad. školy/  a správy o plnení úloh na úseku kultúry  / Fr. Filip 
ved. OB/, správy o plnení úloh v JRD /predseda/. Uvedené správy sa prejednávali aj na zasadnutie 
pléna. 
     Ďalšie každoročné povinnosti MNV : Starostlivosť o miestne komunikácie - údržba; v zime 
v spolupráci s JRD - odhrňovanie snehu. Sledovať zásobovanie obyv. potravinami a podľa potreby 
upraviť čas prevádzky. 
     Rada MNV stanovila poplatky : za psa 20,-Kčs, za užív. Verejnej studne 15,- Kčs  /1 rodina/, za 
povolenie tanečnej zábavy 50,- Kčs a i. Domová daň bola 80 hal. Za m2 . Napr. v r. 1968 sa vybralo 
: domová daň 13 332,- Kčs , popl.  za 43 psov 860,- Kčs, za verejné studne 645,- Kčs. Zaviedla aj 
cintorínske poplatky / uznesenie 5/1965 /. Sledovala zamestnanosť obyvateľov. Podľa požiadaviek   
občanov na verejných schôdzach dávala na ČSAD v Sp. N. Vsi 1 krát ročne návrhy na zmenu 
cestovného poriadku. MNV každoročne organizoval v spolupráci s organizáciami NF jarné 
upratovanie verejných priestranstiev v obci. Viedla evidenciu obyvateľstva, prisťahovanie, 
odsťahovanie, narodenie a úmrtie. Rada sledovala starostlivosť o deti a starých občanov. 
Schvaľovala nové stavebné obvody v obci. Predseda MNV pomáhal občanom pri vybavovaní 
stavebných povolení na výstavbu domov a hosp. budov. Stálu pozornosť venoval požiarnej ochrane. 
V r. 1963 - 64 bola činnosť ČSZPO slabá. Požiarnici nechceli nastupovať na cvičenia z dôvodu 
zaneprázdnenia. Rada MNV uzn. Č. 26/1965 z 18.5. 1965 ustanovila povinný požiar. Zbor. Mal 24 
členov narodených v r. 1935 až 1943. 
     Rada MNV sa venovala aj rôznym situáciám, ktoré bolo potrebné riešiť. Napr. 16.3.1965 bola 
ustanovená miestna proti nákazová komisia proti slintačke a krívačke.  
     Začiatkom novembra 1962 bol rozpočet MNV znížený o 50 000,- Kčs, pretože nebolo 
zabezpečené odstraňovanie kolaudačných závad a dokončovacích prác v suteréne ZDŠ !  
     Uznesením rady MNV č. 76/1963 z 19.11. 1963 prideľuje školský pozemok, ktorý slúžil ako škol. 
ihrisko pre TJ Sokol Teplička na hokejové ihrisko. Uznesením 6/1969 zo 17. 6. 1969 schvaľuje 
stavebný obvod pre Juraja Horvátha. 
     Komisie MNV sa schádzali podľa pracovného plánu a úlohy sa snažili plniť. Okrem úloh 
obsiahnutých v kalendárnom pláne prejednávali aj priestupky spáchané občanmi, ktoré sa vyskytujú 
na úseku poľnohospodárskom : vypásanie dobytkom, lesné priestupky, neodovzdanie krupónov 
z domácich zakáľačiek, evidencie hosp. zvierat a pod., školská kom.: zanedbávanie škol. dochádzky 
- neospravedlnené hodiny; kom. Na ochranu verejného poriadku : najčastejšie riešila spory medzi 
občanmi, ktorí sa navzájom pourážali pre deti, pre užívanie pozemkov, pre dobytok, hydinu. 
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Komisia obč. vysvetľovala - zmierovala. Často rozhodla aj o zaplatení pokuty. V r. 1964 komisie 
riešili 40 priestupkov a previnení. V nasledujúcom roku 43 priestupkov.                
                    
Ď a k o v n é   l i s t y  : 
  
     MNV pri príležitosti 25.výročia  oslobodenia obce a 25.výročia vzniku MNV odovzdal ďakovné 
listy členom MNV, ktorí boli 2 a viackrát poslancami : Ondrej Gbúr č. d. 73, Jozef Biacovský t. č. 
Sp. N. Ves, Ján Dzimko č. d. 2, Alžbeta Dzimková č. d. 110, Ján Hamráček č. d. 13, Michal 
Hamráček č. d. 90, Mária Hamráčková č. d. 99, Štefan Hamrák č. d. 150, Matej Hamrák č. d. 61, 
Ján Jasečko č. d. 52, Ján Koňak č. d. 10, Michal Dutko č. d. 29, Štefan Timko č. d. 147, Ján Zekucia 
č. d. 24, Jozef Hlebový č. d. 112. 
 
 

Výstavba a zveľaďovanie obce v  r.  1 9 6 0   -   1 9 7 1 
      
     Tejto stálej úlohe MNV venoval zvýšenú pozornosť. Hlavnou úlohou bolo dokončenie výstavby 
školy a obchodu. Vo volebných programoch bolo aj viac menších akcií. 
 
 
V Ý S T A V B A   O B C H O D U 
 
     Obec Teplička mala iste najhorší obchod v okrese. Od r. 1946 sa predávalo v starej 
nehygienickej  sýpke. Obyvatelia boli veľmi nespokojní. S výstavbou obchodu započalo sa v r. 1959. 
Investorom bolo Ľudové spotrebné družstvo Jednota Sp. N. Ves. Vystaval Okresný stavebný podnik 
v Sp. N. Vsi.  V budove je priestranná predajňa potravín a rozličného tovaru; Hostinec; sklady a 
sociálne zariadenie. Celkový náklad činil 492 296,- Kčs. Budova bola daná do užívania v máji 
1961. Občania boli spokojní. Mohli nakupovať v novej čistej priestrannej predajni. 
 
 
V Ý S T A V B A   Š K O L Y 
   
     Výstavba školy v tunajšej obci bola aktuálna už niekoľko rokov.  Už okolo r. 1935 - 38 bola vraj 
vybavená výstavba štátnej školy, ale niektorí občania boli proti a vyhlásili, že budú stavať cirkevnú 
školu. 
     O výstavbe školy v Tepličke v r. 1941 - 1944 sa zachovala časť korešpondencie a predbežné 
plány školskej budovy. Komisia prvý vybraný pozemok na výstavbu - pri kostole, dnešné klzisko - 
zamietla. Pozemok je mokrý a okrem odvodnenia pozemku by bolo potrebné urobiť aj reguláciu 
potoka. Na výstavbu školy boli vybrané 3 pozemky v časti za Slivkou . Majiteľmi boli : Ján Zekucia 
24,39 a; pozemok odpredal za 15 000,-Sk. Štefan Hamráček 14,57a   a  Ján Koňak 28,05a  urobili 
výmenu pozemkov s Rím. - kat. cirkevnou obcou v Tepličke. Komisia schválila pozemky na výstavbu 
cirkevnej školy. Návrh na projekt bol vypracovaný na trojtriednu školu a byt pre riaditeľa. Bola 
urobená aj zbierka po 200 - 1000,- Sk od jednej rodiny. Zaplatených bolo 70 000 tehál v tehelni 
v Sp. N. Vsi, z ktorých asi polovicu aj doviezli do obce. Ostatné pre vojnové udalosti už neboli 
dovezené . . . Urbárske spoločnosti navozili drevo. Po vojne sa tehly a časť  dreva rozpožičali a 
znehodnotené drevo bolo použité na palivo. 
     S výstavbou  trojtriednej školy sa započalo v okt. 1957. Pozemok na výstavbu školy - platný z r. 
1941. Projekt dodal ONV v Sp. N. Vsi. Bol to opakovaný projekt z V. Borového pri Žiline. ONV 
odbor výstavby urobil chybu, pretože pôvodný projekt vypracovaný bol na rovinu a tu sa stavalo na 
svahu. Projekt základov a suterénu mal byť prepracovaný. Na námietky riad. školy /na jar 1959/ 
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povedali, že jednu zmenu už urobili. Suterén na západnej strane budovy je naviac. Tak sa stalo, že 
na južnej strane pod 2 -3 triedami mohli byť pekné priestory vhodné na telocvičňu, alebo kult. osv. 
prácu, získané malým fin. nákladom. Tieto priestory boli viac ako 2 m vysoké a boli zasypané 
zeminou !  Žiaľ na to bolo treba myslieť pred začatím výstavby. Škola sa budovala v akcii „Z„ . V r. 
1957 a 58 boli urobené výkopy a základy v zemi - skutočne veľmi málo. 19.dec. 1958  /po ukončení 
zákl. voj. služby/ prevzal funkciu riad. školy Fr. Filip. MNV očakával aktívnu pomoc. Na jar sa 
pokračovalo vo výstavbe. V prvom rade bolo potrebné urobiť debnenie na základy  a suterén. 
Pretože v obci nebolo odborníkov prišli pomôcť otec riad. školy Št. Filip a jeho brat O. Filip a V. 
Hozza. Za týždeň urobili debnenie na jeden suterén a väčšiu časť základov. 
     Betonárske práce postupovali pomaly. Podstatné zrýchlenie nastalo v mesiacoch máj - jún 1959, 
kedy veľa mladých robotníkov dočasne uvoľnili na presvedčenie rodičov, aby vstúpili do JRD a tí 
pracovali na výstavbe školy. Aj murovacie práce postupovali veľmi pomaly, pretože v  obci nebolo 
murárov. Aj materiálu bolo málo. Chýbal cement, vápno, drevo. Časť chýbajúceho dreva boli 
funkcionári doslova ukradnúť v lese, za čo boli trestne stíhaní . . . 
     Krov na strechu urobili tesári z Domaňoviec, ktorí na tunajšom JRD stavali maštale. 
Elektroinštaláciu a vodovod urobil OSP Sp. N. Ves. Ťažkosti boli aj s omietnutím školy, pretože 
nebolo odborníkov - murárov. Pracovalo sa pomaly, vždy iný murár z tých, ktorí v tom čase robili 
na stavbe JRD. Z tunajších P. Hamrák a Dutko. Žiaľ, všetky murárske práce - osadenie okien,  
zárubní a omietky  boli  urobené veľmi nekvalitne, na čo neustále upozorňoval murárov i predsedu 
MNV riad. školy. Murári sa vyhovárali na nekvalitný piesok a vápno. V r. 1961 JRD Medzanky 
urobili v škol. dvore studňu s priemerom 2O cm a hĺbkou 23 m. Stála 36 000,- Kčs, týždenný výskum 
prítoku vody 5 000,- Kčs. Do studne bolo namontované ponorné čerpadlo. Vykurovanie 
škol. budovy : 7 kachľových a 2 železné pece. V budove školy sú : 3 učebne, klubovňa, zborovňa, 
knižnica, kabinet, šatňa, veľká chodba, WC, byt pre riaditeľa a suterény. Škola nebola ešte 
ukončená a už v nej bola od 1.sept. 1961 zriadená 1 trieda MŠ. Riad. novej MŠ bola Mária 
Filipová. V neukončenej škole sa hralo aj 1 divadlo „Juvelín„. 
     Škola bola slávnostne odovzdaná do užívania 28.1. 1962. Na slávnosti s pekným kult. 
Programom vystúpili deti MŠ, žiaci NŠ a žiaci zo ZDŠ  Sp. N. Ves Levočská ulica. Po slávnosti bolo 
pohostenie. Večer tanečná zábava v budove starej školy. Tento deň bol pre občanov veľmi 
významný a radostný o čom svedčila aj veľká účasť na slávnosti v chodbe novej školy a večer veselá 
zábava. Byt riad. školy bol dokončený v aug. 1962. Chýbali parkety, kachľové pece a omietka 
v kúpeľni a WC. Finančné náklady : rozpočet 501 000,- Kčs; príspevok štátu - skutočné čerpanie 
692 224,- Kčs; z toho mzdy 275 746 ,- Kčs : brigádnické hodiny občanov : 77 070; hodnota stavby 
spolu 1030 000,-Kčs. 
     Ďalšie akcie výstavby a zveľaďovania obce, ktorých väčšinu urobili občania svojpomocne : 20. - 
21.apr. 1963 bola urobená úprava školského dvora - vybagrovanie a odvoz asi 500 m3 zeminy. 
Pracoval 1 autobager a 4 veľké nákladné autá z ČSAD Sp. N. V. Prácu ukončili 10. - 11.mája 1963. 
V r. 1964 - 1965 bolo urobené oplotenie školského areálu drôteným pletivom v dĺ. 350 m a osadená 
veľká a malá brána. V r.1964 bol urobený miestny rozhlas. Nastal koniec oznamovaniu miestnych 
správ bubnovaním. V r. 1965 bola pri MŠ zbúraná stará školská stodola s pivnicou a skladom. 
Vystavaný bol nový sklad na palivo a WC s betónovou žumpu. 
     V r. 1965 Štátne cesty n. p. v Sp. N. V. urobili opravu cesty z Podskaly do Tepličky. Asfaltovou 
penetráciou  urobili bezprašnú cestu. Opravu cesty urobili aj v obci od cintorína k obchodu Jednoty 
v dĺ. Asi 500 m, ktorú zabezpečil - objednal   a zaplatil MNV. V r. 1966 sa začalo s úpravou rigolov 
okolo hlavnej cesty. Tieto sa prehlbovali a vykladali betónovými dielcami 60 x 30 x 7 cm. Úprava 
cesty skrášlila a ozdravila obec.       
     V r. 1966 občania odstránili už celkom rozpadávajúci sa múr okolo kostola. Vybudovali novú 
ohradu s betónovým základom do v. 70 - 100 cm a železnými plotovými dielcami. Práce organizoval 
cirkevný výbor. 
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     V tom istom roku MNV zabezpečil oplotenie areálu MŠ. Vybudovaný bol aj betónový mostík pri 
Š. Timkovi a M. Kováčovi. V r. 1967 bol v ZDŠ vybudovaný betónový smetník - jama /4x4 m/ na 
popol a smeti. 
     V r. 1963 - 1967 bola vystavaná garáž pri požiarnej zbrojnici a oplotená záhrada. V r. 1968 - 69 
boli urobené rigoly / asi 140m/ s betónovými dielcami okolo budovy ZDŠ na odvod dažďovej vody. 
Opravená bola cintorínska ohrada - kamenný múr a strieška na severnej a západnej strane; pletivo 
okolo cesty bolo natreté. 
     V r. 1968 MNV pre svoju prevádzkáreň kúpil novú veľkú miešačku. 
 
 
V Ý S T A V B A     H O K E J O V É H O       I H R I S K A 
 
     V r. 1958 na škol. pozemku pri kostole si starší žiaci začali robiť klzisko. Pomohla im 
organizácia ČSM zakúpením hadice na polievanie. Klzisko sa osvedčilo. V ďalšom roku už plochu 
upravili - lepšie vyrovnali a pripravili aj „mantinely„ - po jednej fošni dookola. V r. 1963 v TJ už 
vznikol hokejový oddiel, ktorý už hral priateľské zápasy s Markušovcami, Sp. Hrušovom a i. V r. 
1962 TJ s pomocou JRD zabezpečila drevo a dosky. ZDŠ zakúpila 2 m3 dosák. V suteréne školy 
členovia TJ urobili mantinely s predpísanou výškou. Plocha ihriska bola riadne vyrovnaná 
jemnejším štrkom a zabetónované stĺpiky na upevnenie mantinelov. Práce boli načas hotové. Vodu 
na polievanie čerpali z vedľa tečúceho potôčika. V sezóne 1965 / 66 hokejový oddiel TJ Teplička 
hral v okresnej súťaži. V r. 1964 bola na hokejovom ihrisku postavená budova zo škvarobetónových 
tvárnic s 2 šatňami. Na hokejové ihrisko bolo namontované osvetlenie. Záujem o hokej bol v obci 
veľký. Hokejové ihrisko na hodinách Tv využívali aj žiaci ZDŠ. Členovia TJ a fanúšikovia na 
výstavbe hokejového ihriska a šatní odpracovali stovky brigádnických hodín. Všetky práce 
organizoval a finančné prostriedky zabezpečoval Ján Jasečko predseda TJ. 
 
Ú P R A V A     F U T B A L O V É H O      I H R I S K A 
 
     V r. 1960 pri výstavbe fut. ihriska  bola plocha upravená iba čiastočne. V r. 1970 bola plocha 
vyrovnaná. Na vyrovnaní pracovali mechanizmy - autobager, nákladné auto a i. Pomoc poskytlo aj 
JRD. Členovia TJ sa odplatili brigádami pri zbere úrody. Plocha 117m x 91m bola vyrovnaná 
nákladom 30 000,-Kčs. Športovci odpracovali stovky brigádnických hodín. Vytvorili hodnotu diela 
za 100 000,-Kčs. Práce zabezpečoval predseda TJ Ján Jasečko. 
     26. 2. 1963 Rada MNV schválila kúpno-predajnú zmluvu na odkúpenie 1/2 nehnuteľnosti od 
Mateja Murdžáka. Nehnuteľnosť obsahuje dom - zachovalú drevenicu s priestrannou izbou a 
kuchyňou, 1 murovanou izbou, sýpkou, maštaľou a záhradou. 1/2 nehnuteľnosti patrí Rím. Kat. 
cirkvi. Do domu sa nasťahoval MNV. Na budove bola zmenená fasáda. Drevenica bola obitá 
heraklitom a omietnutá.          
      
V Ý S T A V B A     R O D I N N Ý C H      D O M O V     V    R.      1 9 6 1    -    1 9 7 0. 
  
     V uvedenom období si občania postavili 54 rodinných domov. Z toho boli 14 prístavby, alebo 
prestavby. Stavali zo škvarobetónových tvárnic a tehál. Na stavbu využívali aj materiál z miestnych 
zdrojov - kameň do základov, štrk, piesok a drevo. Domy sú s 2 - 4 izbami, kuchyňou a 
príslušenstvom. Na výstavbe domu pracovala celá blízka i vzdialenejšia rodina a priatelia. 
Vzájomne si pomáhali. Všetky domy boli elektrifikované, časť mala vodovod z vlastnej studne. Za 
domami stavali aj menšie hospodárske budovy a garáže. Štát podporoval výstavbu rodinných 
domov. Štátna sporiteľňa dávala pôžičky s nízkym úrokom. Mladomanželom pri narodení dieťaťa 
odpisovali z pôžičky 4 000,- Kč s. Aj ROH poskytovalo svojím členom menšie bezúročné pôžičky  na 
zariadenie bytu. 
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     Výstavba rodinných domov v tomto období bola uľahčená tým, že stavebník si mohol požičať 
miešačku z prevádzkárne MNV. Poplatok bol 10,- Kč s za hodinu. Sťažená bola tým, že bol 
nedostatok niektorých druhov stavebného materiálu. Bolo potrebné často chodiť do Stavebnín - 
obchodu so stavebným materiálom. 

 
Politický život v obci  v  r.  1 9 7 1   -   1 9 8 0 

 
     V dňoch  25.-29. Mája 1971  konal sa v Prahe XIV. Zjazd KSČ. Zjazd uzavrel jednu 
z najdôležitejších etáp v histórii strany. Schválil spôsob prekonania vnútrostraníckej i 
celospoločenskej krízy v r. 1968-1969 ako ho presadzovalo nové vedenie strany od apríla 1969. 
Vypracoval program budovania vyspelej socialistickej spoločnosti. Línia zjazdu stanovila kľúčové 
úlohy hospodárskeho, sociálneho, politického a kultúrneho rozvoja spoločnosti a zahraničnej 
politiky. Okrem  uvedenej najdôležitejšej politicko-spoločenskej udalosti r. 1971  zjazd vytvoril 
podmienky, aby sa mohli uskutočniť voľby do všetkých  zastupiteľských orgánov národných 
výborov. V tejto súvislosti členovia DO KSS a poslanec MNV  zodpovedne pristúpili 
k organizátorskej práci a vytvorili  v obci podmienky k tomu, aby hneď od začiatku volebnej aktivity 
všetky úlohy súvisiace s voľbami boli Včas A úspešne Splnené. Osobitná pozornosť bola venovaná 
výberu a navrhovaniu kandidátov za poslancov MNV a to tak, aby bolo pomerné zastúpenie 
robotníkov, žien a mládeže. Úlohy pre voľby: zhodnotenie činnosti poslancov MNV, práca Rady 
MNV a komisií. Bolo zriadené Agitačné stredisko v budove ZDŠ 1.-4. Roč. Vypracovaný plán práce 
AS. Menovaná volebná komisia - miestna a okrsková. MNV vypracoval volebný program NF na 
nové obdobie 1971-1975. Pripravil zoznamy voličov. Na verejnej schôdzi občanov obce, na ktorej 
boli predstavovaní kandidáti za poslancov MNV, ONV, KNV, SNR, NZ bol prejednaný aj VPNF na 
r. 1971—1975. Schôdze sa zúčastnilo asi 200 občanov. Kultúrny program pripravila ZDŠ. 
     DO KSS mala 7 členov a 11 registrovaných. Predsedom bol Ján Anjel. Od r. 1975 kpt. Miron 
Petrenčák štátny zamestnanec, tajomníkom Michal Hamráček. Členské schôdze sa konali jedenkrát,  
výborové 1-2 krát mesačne. Riešili sa politické, hospodárske a spoločenské problémy, plnenie 
záverov XIV. Zjazdu KSČ a uznesení ÚV KSS a OV KSS rozpracovaných na tunajšie podmienky. 
Členovia  DO KSS veľkú pozornosť venovali plneniu úloh VPNF. Pomáhali plniť úlohy MNV, JRD 
a sledovali aj prácu spoločenských  organizácii NF. 
 
 
 
M  N  V      V    R.    1 9 7 1  -  1 9 8 0 
 
Poslanci MNV v r. 1971-1975. 
26. a 27. Nov. 1971 po najdlhšom volebnom období od oslobodenia, konali sa v ZDŠ voľby do 
vyšších zastupiteľských orgánov a MNV. V našej obci bolo zvolených 21 poslancov MNV. Z nich je 
10 členov KSS a 11 navrhnutých spoločenskými organizáciami NF. Na ustanovujúcej schôdzi 
15.12.1971, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia OV KSS a ONV v Spiš. Novej Vsi, boli funkcie 
schválené následovne: Rada MNV : Michal Hamráček predseda, Cyril Hamráček tajomník, 
členovia - František Filip /riad. školy/, Ján Olejník, Peter Matiščík, Mária Jasečková, Cyril Lačný. 
Komisia finančná: Ján Anjel predseda, členovia - Matej Hamrák,  Helena Tekáčová, Michal Dutko, 
Ján Timko. Komisia pre ochranu verejného poriadku : Juraj Laškody predseda, členovia - Eduard 
Koňak, Agnesa Dutková, Jozef Dzimko,  Benedikt Zekucia. 
Zmeny: v r. 1972 sa vzdal funkcie predseda komisie J. Laškody. Na jeho miesto bol určený Jozef 
Dzimko. 13.11.1973  Michal Dutko sa vzdal poslaneckého mandátu a vedúceho prevádzkarne MNV. 
Za vedúceho prevádzkarne bol menovaný C. Lačný. 
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 Poslanci M N V v r. 1976 - 1981. 
22. a 23. Októbra 1976 sa konali v celej našej vlasti voľby do FZ, SNR, VKNV, ONV  a MNV. 
V našej obci sa voľby konali v kult. Dome. Počet zapísaných voličov : 531. Občania si zvolili 21 
poslancov MNV a zástupcov do vyšších orgánov. Z nich bolo 9 členov KSS a 12 navrhnutých 
organizáciami NF. Na ustanovujúcom zasadnutí MNV dňa 11.11.19976 funkcie boli schválené 
následovne : Rada MNV: Michal Hamráček predseda, Ján Olejník podpredseda, Cyril Hamráček 
tajomník, členovia - Matej Hamrák, Jozef Hlebový, Agnesa Dutková, Cyril Lačný. 
Komisia pre ochranu verejného poriadku : predseda  Jozef Dzimko, členovia - Mária Jasečková, 
Eduard Koňak, Benedikt Zekucia, Alžbeta Dzimková.  
Komisia finančná :  Ján Timko predseda,  členovia - Helena Mačugová, Milan Borženský, Emil 
Šmelko, a neposlankyňa Mária Tekáčová. Komisia pre školstvo a kultúru : Helena Tekáčová 
predsedníčka, členovia - Terézia Blašková, Michal Liptai, neposlanci František Filip a Magdaléna 
Murdžáková. 
 
P R Á C A     M N V     V    R.     1971  - 1975. 
 
     V oboch nasledujúcich volebných obdobiach Rada MNV, plénum i komisie pracovali podľa 
pracovných plánov a rozpočtu, ktoré každoročne vypracoval predseda MNV Michal Hamráček. 
Plány i rozpočet schvaľovala Rada  i plénum MNV. Schôdze sa konali : Rada 1 krát mesačne, 
plénum a komisie 6 krát za rok a podľa potreby. V plánoch práce bol rozpracovaný aj volebný 
program. Uvediem aspoň dôležitejšie časti : Na úseku zvyšovania životnej úrovne - zabezpečiť 
uspokojovanie rastúcich hmotných a kultúrnych potrieb obyvateľov. Zlepšovať plynulé zásobovanie 
a rozširovanie sortimentu tovaru dennej spotreby, skvalitňovať životné prostredie.            
     Pomáhať záujemcom o individuálnu výstavbu domov pri vybavovaní stavebných povolení. Dbať 
o čistou vodných zdrojov a verejných studní. Na úseku poľnohospodárskom dosahovať trvalé 
zvyšovanie ha výnosov za päťročnicu v priemere 27 q obilnín  z 1 ha   a 180-200 q zemiakov z 1 ha. 
Dosiahnuť dojivosť 2 600 l za rok od jednej dojnice. Vo výkrme hovädzieho dobytka dosiahnuť 
prírastok 1 kg za deň. Na úseku dopravy venovať stálu pozornosť údržbe miestnych komunikácii.   
      Na úseku školstva a kultúry utvárať podmienky pre ďalší rast vzdelanosti a výchovy mládeže. 
Dbať o údržbu budov ZDŠ a MŠ a zlepšovanie prostredia v škole i okolia školy. Naďalej rozširovať 
činnosť OB a MĽK. Získavať mládež pre masovú tel. výchovu a šport. 
     Hlavné úlohy vo výstavbe obce : dokončiť výstavbu kult. Domu, zabezpečiť jeho zariadenie. 
Opraviť bezprašnú cestu a vybudovať nové bezprašné cesty v obci / asi 800  m/. Opraviť vodné 
protipožiarne nádrže. Zabezpečiť elektrifikáciu novej ulice „Záploty„. Začať s výstavbou 
dvojtriednej MŠ. Volebný program najmä v časti výstavba bol bohatý... Občania na predvolebnom  
zhromaždení ho prijali. Na plnenie VPNF každoročne poslanci MNV získavajú občanov i 
spoločenské organizácie NF na prijímanie socialistických záväzkov na zveľaďovanie obce. Zapísali 
sa na tlačivo. Uvediem príklad spolu za r. 1973 a 1974 občania a org. NF sa zaviazali : na výstavbe 
KD odpracovať 3 367 brigádn. hodín, pri úprave verejného priestranstva, pri zveľaďovaní zelene, 
výsadbe stromov, ovocných stromov a kríkov spolu 7446 brigád. Hodín. Tu sa počítala aj práca v 
predzáhradke domu, vo dvore, pozametanie ulice pred vlastným domom. 
     Na úprave verejných budov 2 548 hodín. Na iných akciách - / čistenie vodných zdrojov a i. / 544 
hodín. Na úseku poľnohospodárstva : pri čistení pasienkov, pri žatve, mlatbe a zbere zemiakov 
odpracovať  7856 hodín. Celkom v r. 1973 odpracovať 12 908 brigád. hodín a vytvoriť hodnotu 
256.180 Kč. V r. 1974 odpracovať celkom 12 158 brigád. hodín a vytvoriť hodnotu diela 243.160 
Kč. Väčšina občanov záväzky splnila, mali záujem o splnenie volebného programu. MNV 
každoročne plnenie záväzkov vyhodnotil a zasielal na ONV v Sp N.V. Tu sa vyhodnotili všetky obce 
a najlepšie obce dostali finančnú odmenu. 
     Okrem uvedených úloh MNV plnil každoročne aj ďalšie úlohy napr. vždy v dec. sa vykonala 
inventarizácia majetku v ZDŠ, MŠ, ŠJ, MNV, OB, MĽK a Pož. Ochrany. Boli prekontrolované 
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všetky predmety základných prostriedkov, drobných krátkodobých predmetov a materiálu. 
Inventarizáciu vykonali komisie vymenované Radou MNV. Rada MNV každoročne schvaľovala 
JPKOČ v obci, ktorý vypracoval ved. OB F. Filip. V pláne  boli zahrnuté kult. Spoločenské, kult. 
Politické, vzdelávacie - / prednášky /, zábavné akcie, ... nielen OB, MĽK, ale aj spoločenských 
organizácii NF. Rada MNV i plénum plán 2x ročne kontrolovala a vyhodnocovala. 
     MNV každoročne urobil rozpis dodávok pre JHR, súpis hospodárskych zvierat v celej obci. 
     Závažnejšie rozhodnutia  Rady MNV schvaľovalo aj plénum. Napr. 13.4.1972 schválilo pôžičku 
MNV v Štátnej banke čsl. v Sp.  N.  V. 100.000 Kč na výstavbu KD. O mesiac ďalšiu 200.000 Kč 
taktiež na výstavbu KD. Záruky dal ONV v Sp.  N.  V. 1O.4.1973 plénum  neschválilo hromadný 
stavebný obvod pre cigánov nad doterajšou osadou. Na zasadnutí Rady MNV 14.5.1974 predseda 
oznámil, že ONV vyhovel žiadosti MNV na výstavbu MŠ v Tepličke. 
     Komisie MNV riešili bežné úlohy. Napr. poľnohospodárska - sledovala plnenie dodávkových 
úloh, využívanie všetkej pôdy, ničenie buriny ... Škols. a kultur. Komisia hlavne školskú dochádzku a 
kult. osvet. prácu. Komisia  pre ochranu verejného poriadku každoročne prejednávala 12 - 15 
bežných priestupkov. Prácu komisií Rada vyhodnocovala. 
 
 

Výstavba  a  zveľaďovanie  obce  v  r.  1 9 7 1  -  1 9 7 5 
 
     Volebný program na výstavbu a zveľaďovanie obce bol náročný. Rada MNV v snahe program 
splniť bola veľmi aktívna. Pli zabezpečovaní finančných prostriedkov, stavebného materiálu a 
pracovníkov najviac pracoval M. Hamráček predseda MNV.  
     Na splnenie úloh výstavby obce okrem poslancov vynaložila veľké úsilie väčšia časť občanov a 
spoločenské  organizácie NF, ktoré takto plnili záväzky. Väčšia časť akcií bola urobená 
svojpomocne, to zn. Pomocné práce, výkopy, často aj odbornejšie ... robili občania bezplatne - 
brigádnicky. V r. 1971-1975 boli splnené nasledujúce úlohy VP. Niektoré akcie boli urobené mimo 
VP.  
    
V O D O V O D   M Š 
 
     Pri každoročných hygienických kontrolách OHS v Spiš. Novej Vsi v tunajšej MŠ a ŠJ boli 
v zápise opatrenia -  zabezpečiť do MŠ vodovod a kanalizáciu, WC, umyváreň,... V ŠJ nie je možné 
variť pre 40 stravníkov bez vodovodu. / Vodu nosili zo studne J. Tekáča/. Po mnohých urgenciách  
riad. MŠ na MNV, predseda zabezpečil výstavbu vodovodu do ŠJ / dl. Asi 90-100 m/. Vodným 
zdrojom bola verejná studňa pred domom Michala Rumana. Nádrž s čerpadlom bola namontovaná 
v sklade vedľa kuchyne. Kanalizácia na odpadovú vodu z kuchyne bola vyvedená do rigola pred 
MŠ. Práce boli urobené svojpomocne. Odborné práce urobili Vladimír Timko a Milan Jasečko. 
Príspevok štátu na výstavbu bol 11.500 Kč. Hodnota diela 29 000,. Kč. Zo splnenia tejto úlohy mali 
riad. šk., pracovn. ŠJ a školníčka radosť. Povedali si : konečne ! 
     
T E F Ó N N A   Ú S T R E D Ň A 
 
      Z ďalšej akcie mal najväčšiu radosť riad. ZDŠ. Už pár rokov zasielal žiadosti na zavedenie 
telef. linky do ZDŠ. Niekoľkokrát osobne urgoval v Spiš. Novej Vsi / Spoje/. Pomáhal aj pracovník 
Pošty Cyril Hamráček. Pracovníci Spojov 6.1.1972 dokončili montáž telef. ústredne pre Tepličku - 
v dome vedľa KD. Na telef. sieť bolo pripojených 11 účastníkov. 
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Z E L E N I N A  -  O V O C I E. 
 
     Stará sýpka, v ktorej bol do r. 1961 obchod s potravinami a rozl.  tovarom, potom sklad JRD, 
podnik Zelenina Spiš. Nová Ves nákladom 30 000,. Kč opravil. V auguste 1972 bol otvorený obchod 
Zelenina - ovocie. Práce na oprave a zriadení obchodu zabezpečoval člen rady MNV Ján Olejník 
vedúci skladu podniku Zelenina Spiš. Nová Ves. Vedúcou novootvoreného obchodu bola Jozefína 
Filická , rod. Olejníková. 
 
R O Z Š Í R E N I E    E L E K T R I C K E J    S I E T E 
 
     Rozšírenie obce - výstavba rodinných domov i rozšírenie druhov a počtu elektrických 
spotrebičov, zvyšovalo nároky na odber elektr. energie. Občania sa sťažovali na nízke napätie 
elektr. prúdu, čo malo vplyv najmä na kvalitu televízneho obrazu. V máji - júni 1973 bola urobená 
rekonštrukcia a rozšírenie elektr. siete. Od transformátora aj v obci boli drevené stĺpy vymenené za 
betónové, vodiče za silnejšie. Sieť bola rozšírená na novú ulicu Záploty a k cig.  Osade Vymenené a 
rozšírené bolo aj verejné osvetlenie. Namontovaných bolo 49 pouličných lámp s „výbojkovými„ 
žiarovkami. Dĺžka verejného osvetlenia je 2252 m. Uvedené práce vykonali Východoslovenské 
energetické závody Spiš. N. Ves. Príspevok štátu bol 168 498,. Kč. Celkový náklad 259 000., Kč. 
Občania mali radosť najmä z dobrého nočného osvetlenia ulíc.  
 
Ú P R A V A    M I E S T N Y C H    K O M U N I K Á C I Í. 
 
     V r. 1965 bola cesta Podskala - Teplička spevnená asfaltovaním. Zároveň bola urobená 
bezprašná cesta aj v obci od cintorína k obchodu. Ostatné cesty boli v zlom stave, najmä 
v daždivom počasí zablatené. V júni 1973 bola vykonaná úprava miestnych ciest. Cesty upravené - 
spevnené kamením - valcovaním a zaasfaltovaním : od vstupu do obce  až k obchodu, od kult. Domu 
na Obraz, od KD až k JRD, od obchodu Zelenina dole obcou vedľa požiarnej zbrojnice ku KD a 
z hlavnej cesty na školský dvor. Celkom 4 830 m2. Príspevok štátu bol 384 222,. Kč. Hodnota diela 
573 103,. Kč. Práce vykonala Okresná správa miestnych komunikácií v Spiš. Novej Vsi. Ďalšia 
splnená úloha prispela k skrášleniu životného prostredia. 
 
 Š A T N E    N A    F U T B A L O V O M    I H R I S K U. 
 
     9. sept. 1973 bola na futb. Ihrisku TJ Družstevník Teplička významná udalosť. Do užívania bola 
odovzdaná nová poschodová budova. Na prízemí je veľká klubovňa, na poschodí 2 šatne, sklad, soc. 
zariadenie a malá tribúna pre divákov. Výstavbu v akcii „Z„ zabezpečoval Ján Jasečko a výbor TJ. 
Bola to ťažká práca : zabezpečiť fin. prostriedky, povolenie, projekt, materiál, pracovníkov ... si 
vyžadovalo veľa úsilia a času. Na výstavbe budovy TJ športovci i fanúšikovia odpracovali stovky 
brigádnických hodín. Príspevok štátu na výstavbu bol 165 931., Kčs. Hodnota diela 255 000., Kčs. 
V klubovni sa 1 rok - do otvorenia KD, konalo niekoľko tanečných zábav. 
  
O P L O T E N I E    I H R Í S K 
 
     Ján Jasečko zabezpečil v r. 1974 - 1975 aj ďalšie dve významné a náročné akcie. Oplotenie 
futbalového ihriska a klziska, ktoré sa urobilo zo železničných stĺpikov, nosného žel. profilu L a 
plechu. Práce boli urobené svojpomocne. Príspevok štátu na oplotenie futbal. ihriska bol 66 145,-
Kčs, hodnota diela 102 000,- Kčs. Športovci a fanúšikovia odpracovali stovky brigádnických hodín 
na oboch akciách. 
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Š K O L S K É     I H R I S K O 
 
     V rámci akcie „Výstavba malých nenáročných ihrísk„ riad. školy podal žiadosť na pridelenie 
finančných prostriedkov na výstavbu škol. ihriska v areále školy. Plocha 35 x 11 m bola vyrovnaná 
mechanizmami. Zhotovené boli prenosné bránky na hádzanú, osadené tyče na volejbal a nohejbal. 
Urobené bolo doskočište a osadená železná tyč na šplh. 
     Pri výstavbe ihriska riad. školy spolupracoval s výborom TJ. Príspevok OVČSTV bol 5000,- Kč 
s. Hodnota diela 12 000,- Kč s. Ihrisko slúži žiakom na hodinách telesnej výchovy a hry vo voľnom 
čase. 
 
K U L T Ú R N Y     D O M 
 
     Na rozvoj kultúrno - osvetovej práce v našej obci boli zlé podmienky. Spoločenské organizácie, 
vedúci OB i občania sa už pár rokov na verejných schôdzach dožadovali výstavby kult. domu. 
Aj MNV sa usiloval o jeho zriadenie do VP. V r. 1967 bola výstavba schválená. Stavebný pozemok 
bol vybraný pri Štehyne. MNV dal príkaz na zbúranie stodoly Š. Rumana a maštale býv. urbáru. Tu 
mal stať kult. dom. Nebol to však vhodný pozemok. V ústrety vyšiel Štefan Timko tajomník MNV. 
Odpredal celú poľnohospodársku usadlosť : dom, sýpku, maštaľ, kôlňu, stodolu, záhradu a studňu. 
Okrem domu bolo všetko zbúrané a potok pretekajúci stredom pozemku bol preložený o niekoľko m 
napravo. Projekt vypracoval Okresný stavebný podnik v Sp. N. Vsi. S prácou na výstavbe KD sa 
začalo v lete r. 1969. Práce pokračovali pomaly, pretože časť terénu bola mokrá. Bolo potrebné 
urobiť kvalitné základy. Na pracovných brigádach sa zúčastnili občania, spoločenské organizácie 
tiež organizovali brigády - najmä SZŽ, SZM, TJ. Ťažkosti boli aj s odborníkmi - murármi, tesármi, . 
. .Úlohou vedúceho stavby bol poverený Benedikt Zekucia. Po pár mesiacoch funkciu /asi na pol 
roka/ prevzal Peter Varša z Potoka. Najviac organizačnej práce urobil Michal Hamráček, predseda 
MNV. Po ukončení základov C. Lačný člen rady MNV a Fr. Filip ved. OB upozornili na to, že je 
potrebné zvýšiť základy najmenej o 50 cm, pretože sú pod úrovňou cesty.  Nestalo sa tak. Obvodové 
múry boli vymurované z tehál, javisko z tvárnic. Po ukončení murovacích prác sa vo výstavbe 
nepokračovalo. Stavba i keď ešte neukončená vyzerala smiešne - neesteticky. Žiadalo sa poschodie. 
Po žiadosti  a osobných návštevách na odbore výstavby ONV . . . bolo konečné jednanie , na ktorom 
sa zúčastnili Ing. Marton vedúci odboru výstavby, V. Šulc vedúci odboru kultúry. Za MNV M. 
Hamráček, predseda MNV, C. Lačný člen rady, Fr. Filip člen rady a ved. OB. Výsledkom dlhého 
jednania bolo povolenie na výstavbu poschodia. Bolo treba urobiť projekt poschodia. OSP pred 
vypracovaním projektu žiadal MNV o náčrt celého poschodia - aké miestnosti a na aký účel chce 
mať. Návrh vypracoval Fr. Filip ved. OB. Projektant to plne a presne rešpektoval. Po polroku sa 
v práci pokračovalo. Tempo prác sa urýchlilo. Bolo potrebné čo najskôr domurovať poschodie, 
urobiť strechu a prikryť KD, čo sa aj podarilo. Murovacie práce a omietky na kult. dome urobili 
tunajší občania Peter Hamrák, Michal Dutko, František Dutko, Michal Blaško a i. Veľa práce 
urobil dôchodca Neupauer z Harichoviec, ktorý okrem murovania robil aj tesárske  práce. 
S pomocníkmi urobil krov na celú poschodovú časť KD. Klampiarske práce urobil OSP. Strecha 
nad veľkou sálou je rovná. Zhotovená zo železnej konštrukcie - nosníkov, tepelnej izolácie . . . a 
sklobitu. Na spodnú časť nosníkov je upevnený strop vo veľkej sále - namontované foršne a 
borovicové dosky v prírodnej úprave. Elektroinštaláciu urobili Vl. Timko, J. Kračko; vodoinštaláciu 
Milan Jasečko a Vl. Timko; ústredné kúrenie OSP Sp. N. Ves. Bielenie bolo urobené svojpomocne 
napr. celé poschodie vymaľovali členky SZŽ.  Do dokončovacích prác - čistenie . . . sa zapojili 
najmä členky SZM, ČSČK, SZŽ, TJ. Mechanizmy používané pri výstavbe KD - miešačka a výťah. 
Panely uložil autožeriav. Vystavať veľký a pekný kult. dom bola ozaj ťažká práca. Bolo v silách 
MNV postaviť ho v plánovanom termíne do konca r. 1972, ale podľa pôvodného projektu - bez 
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poschodia. Ťažkosti boli aj s materiálom, niekedy nedostatok cementu, inokedy vápna . . . Čakalo sa 
na vybavenie poschodia, potom na okná na poschodie . . . 
     Slávnostné otvorenie KD bolo 7.sept. 1974 o 14, 00 hod. spojené so slávnosťou 30. výročia SNP 
Rada MNV odovzdala čestné uznanie za aktívnu prácu pri výstavbe KD. Za organizáciu SZŽ 
prevzala Mária Filipová riad. MŠ za TJ Ján Jasečko. Ocenených bolo 12 jednotlivcov.  
V slávnostnom programe vystúpili deti MŠ, žiaci ZŠ a členky SZM. Po slávnosti bolo pohostenie a 
tanečná zábava. Všetci obyvatelia obce mali z otvorenia kult. domu veľkú radosť. Väčšina z nich sa 
na jeho výstavbe zúčastnila „vlastnoručne„. Odpracovali tisícky  brigádnických hodín. Bola radosť 
pozrieť na dielo, ktoré MNV a občania vytvorili. Na výstavbu KD štát prispel sumou  
1 039 063,- Kčs. Hodnota diela 1 492 000,- Kčs. 
 
VYBAVENIE   KULTÚRNEHO DOMU 
 
     Už pri otváraní KD bola na javisku urobená konštrukcia a upevnený modrý horizont, opona a 2 
bodové reflektory. Uvedený materiál osobne prevzal a dopravil ved. OB Fr. Filip v Divadelnej 
službe v Martine. V ďalšom roku bolo dokúpených 100 stoličiek, stoly . .  
V r. 1974 - 1975 bolo zakúpené vybavenie za 65 200,- Kčs. 
V septembri 1974 sa do nového KD presťahovali MNV a miestny rozhlas, MĽK a OB. 
 
POŠTOVÉ  STREDISKO 
 
     Od 2.2.1975 Pošta Sp.N.Ves zriadila v tunajšej obci v KD Poštové stredisko. Vedúcim Poštového 
strediska v Tepličke je Cyril Hamráček /nar. 21.8. 1925/ doterajší pracovník Pošty Sp.  N.  V. 
 
ZOZNAM   MIESTNOSTÍ   V   KD    /podľa stavu vo februári 1975/ 
 
     Prízemie :  veľká sála 163 m2, javisko 53 m2, zasadačka 46 m2, vestibul - šatňa 48 m2, WC ženy, 
muži, premietáreň 11,5 m2, chodba 6,9 m2, Poštové stredisko 18,9 m2, kancelária OB 12,9 m2, WC. 
     Poschodie : kancelária MNV 12,9  m2, zasadačka MNV 18,9 m2, WC muži, ženy, MĽK 14,6 m2, 
čitáreň 18 m2, chodba 19,5 m2. 
     Byt : chodba, spálňa, obyv. izba, detská izba, kuchyňa, kúpelňa, špajza, WC, spolu 88 m2. Byt nie 
je obývaný. 
     Suterén : ústredné kúrenie, sklad paliva, pod javiskom : sklad kulís, 2 šatne. Počet všetkých dverí 
v KD č.1 až 44. 
 
P R Í S T A V B A     K    M Š 
      
     OHS  Sp. N. Ves 20.októbra 1973 zastavila prevádzku v ŠJ. Stalo sa tak po niekoľkých 
upozorneniach, ktoré sa prejednávali aj v Rade MNV napr. 14. 11. 1972. Dôvodom bola zlá 
kanalizácia, nevyhovujúce priestory a zariadenie kuchyne, skladu na potraviny, chýbajúce 
umývadlá pre deti, WC iba drevené / v budove skladu na palivo / . . . Prevádzka v MŠ bola do konca 
šk. roku bez ŠJ. MNV od júla 1974 do augusta 1975 zabezpečil rekonštrukciu a prístavbu k MŠ. 
Klenba v kuchyni a komín boli zbúrané a priestor upravený. K budove bola urobená prístavba, 
v ktorej bolo WC, umyváreň pre deti a malá kancelária. Kanalizácia bola zvedená do betónovej 
žumpy. Príspevok štátu bol 153 000,- Kč s. Hodnota diela 200 000,-Kč s.  
 
Ú S T R E D N É     K Ú R E N I E     V    ZDŠ 
 
     V mesiacoch júl - okt. 1975 bolo v akcii „Z„ v budove ZDŠ urobené ústred. Kúrenie. Projekt a 
odberné práce s dodaním materiálu urobil OSP Sp. N. Ves. Svojpomocne  boli urobené všetky 
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prípravné práce : zbúranie starého a výstavba nového komína od základu. Vysekanie topného 
kanála cez WC a veľkú chodbu, malá prestavba v suteréne a i. Tieto práce zabezpečoval  F. Filip 
riad. školy. Montáž ÚK OSP ukončil 20.okt. 1975. Príspevok štátu bol 70 059,- Kčs. Hodnota diela 
107 755,- Kčs.  
     V r. 1975 boli zabezpečené ešte dve akcie. Bola urobená úprava potoka v záhrade  KD a vedľa 
obchodu Jednota. Do výkopom vyrovnaného a zväčšeného koryta boli osadené betónové skruže a 
terén bol vyrovnaný. Príspevok štátu a ĽSD bol 82 212,- Kčs. Hodnota diela 126 720,- Kčs.   
Druhou akciou bolo oplotenie kult. Domu. Plot má betónový základ do výšky 40 - 60 cm, a železné 
plotové dielce. Príspevok štátu 62 269,- Kčs. Hodnota diela 96 000,- Kčs.  
V r. 1971 - 1975 MNV každoročne podľa finančných možností zabezpečoval úpravu rigolov okolo 
ciest. Tieto boli prehĺbené a vyložené malými betónovými dielcami. Tieto práce vykonávali najmä 
Michal Holečko /nar. 8.5. 1937 / a Jozef Hlebový a i. Príspevok štátu bol 60 000,- Kčs. Hodnota 
diela 92 300,-- Kčs. 
 
 
V Ý S T A V B A     R O D I N N Ý C H     D O M O V     / v r. 1971 - 1980 / 
 
     Úroveň bývania obyvateľov obce sa stále zlepšuje. Do nových domov sa každý rok sťahuje 5 - 6 
rodín. V uvádzanom desaťročí bolo vystavených 54 rodinných domov. Z toho 47 s bytom 1. 
Kategórie, 7 prístavieb a prestavieb. V r. 1971 sa  začalo stavať aj v novom stavebnom obvode nad 
už zastavanou časťou „Za slivkou„. Prvými stavebníkmi v tejto časti boli L. Kolesár, P. Matiščík, J. 
Katriňak, E. Findura, M. Lačný a postupne ďalší. Od r. 1975 sa stavalo aj v časti Zaploty. Rada 
MNV uznesením č. 32 / 1975 schvaľuje žiadosti na výstavbu pre 10 stavebníkov. / Št. Holečko, 
Michal Blaško, Ján Merčák, Lad. Koňak, Št. Hudák, Emil Blaško, Michal Varša, Peter Lačný, 
Vincent Hamrák, Emil Zekucia. V ďalších mesiacoch aj Michalovi Liptaiovi a postupne ďalším. /  
Stavebné parcely po ľavej strane ulice mali plochu 800 m2   . Vzniká nová ulica od cintorína na 
východ, rovnobežne s hlavnou ulicou v starej časti obce až na Obraz. 10 domov je postavených a 
stavajú ďalšie po pravej strane ulice - na konci záhrad patriacich k domom na hlavnej ulici v starej 
časti obce. 
     Architektúra domov je jednoduchá. Asi do r. 1975 štvorcové domy so sedlovou strechou , 
s eternitovou, alebo plechovou krytinou. Po r. 1975 stavajú domy dvojpodlažné / niektoré aj so 
suterénom/ , väčšinou na prízemnom podlaží je aj garáž. Na druhom podlaží je loggia. Strechy sú 
rovné s plechovou strechou. Domy majú 3 - 4 izby, kuchyňu a sociálne vybavenie  / s vlastnou 
betónovou žumpou/. Vykurovanie je zabezpečované ústredným kúrením. Najväčším problémom na 
novej ulici je voda. Spodná voda je veľmi hlboko a je  jej málo. Vŕtané studne dosahujú hĺbku 30 - 
40m. Stavebníci sa dožadujú výstavby obecného vodovodu. Ulica je na vyvýšenom „otvorenom„ 
teréne - je veterná. Na výstavbu domov dáva Štátna sporiteľňa stavebné pôžičky  až do výšky 200 
000,- Kč s. Úrok v tomto období bol 1,70 %. Pri výstavbe rodinných domov sa bežne používajú 
miešačka a výťah. Pri výkopoch aj autobager. Murovací materiál - tehly a /škvarobetónové/ 
„pórobetónové tvárnice. Z miestnych zdrojov vyžívali drevo, piesok na murovanie a omietky. 
 
 
C H A T O V Á      O S A D A 
 
     Už niekoľko rokov je vo výstavbe chatová osada „Pod Tepličkou„. Chaty budujú na 
juhozápadnom svahu Ježovej hory na ornej pôde - role s medzami. Túto pôdu JRD neobrábalo. 
Výstavba  pokračuje aj na protiľahlom svahu Čiernej hory. Je tu vystavaných asi 60 chát. V údolí 
tečie potok. Výstavbu chát povoľuje ONV odbor výstavby v Sp. Novej Vsi.  
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Školstvo   v   r.   1 9 4 5   -   1 9 8 0 

 
     1945 - 1949 :  Rímsko-katolícka slovenská ľudová škola v Tepličke bola po skončení II. svet. 
vojny v zlom stave. Počas prechodu frontu 24. - 27. 1. 1945 bola strecha čiastočne poškodená 
delostreleckým granátom. V uvedených dňoch bolo vyučovanie prerušené. Po dostačujúcej oprave 
budovy vyučovanie pokračovalo 22. 2. 1945. Školská budova bola postavená asi v r. 1860. Je to 
nevyhovujúca kamenná škola s jednou učebňou 8 x 5 m a bytom pre riad. školy. Vedľa škol. dvora je 
stará stodola s kamennou pivnicou bývalou maštaľou, ktorá teraz slúži na sklad paliva. Vedľa je aj 
drevené WC.  
     Správcom školy bol Ladislav Šiser. 28. 2. 1945 sa vrátil z vojny Štefan Janica, ktorý prevzal 
funkciu správcu školy. V ďalšej časti uvediem aj triedy a počty žiakov, aby čitateľ mal možnosť 
urobiť si predstavu o ťažkej práci učiteľov. V šk. r. 1944 / 45 vyučovali : I. tr. 1. a 2. roč. 45 žiakov 
M. Skurková, II. tr. 3. a 4. roč. 44 žiakov L. Šiser, III. tr. 5. a 8. roč. 51 žiakov E. Chmeľová, Št. 
Janica. Náboženstvo vyučoval pán kaplán Andrej Labuda. Vyučovanie bolo v učebni školy striedavé 
jedna trieda dopoludnia druhá popoludní a jedna učebňa bola v súkromnom dome Jozefa Pechúra. 
V máji 1945 boli cirkevné školy poštátnené. Nový názov : Štátna ľudová škola v Tepličke. V počte 
žiakov bol podobný aj šk. r. 1945 / 46 : I.tr. 41 ž. tr. Uč. Št. Janica riad. školy, II.tr. 38 ž. Gabriela 
Drobná, III.tr. 45 ž. M. Kolcúnová. 
     Významná zmena organizácie školy : Od 1.sept. 1946 žiaci 6., 7., 8.roč. nastúpili do II. Štát. ľud. 
školy v Sp. N- Vsi. Bolo to pre žiakov ťažké, pretože „cestovali„  peši - denne 5 + 5 km. Odškolenie 
žiakov malo pre vzdelávanie veľký význam. Vyššia úroveň školy - samostatné ročníky ako triedy, 
menšie počty žiakov, kvalif. odborní učitelia, podstatne viac učebných pomôcok, vyššia kultúrna a 
spoločenská úroveň . . . Z tunajšej trojtriedy sa stala dvojtriedna škola. Vyučovalo sa striedavo 
v budove školy. I.tr. 1. a 2.roč. 48 ž. tr. uč. Št. Janica riad. školy, II.tr. 3., 4., 5.roč. 45 ž. tr. uč. G. 
Drobná / vydata Baranová / . V šk. r. 1947 / 48  vyučovali Štefan Janica 46 ž. a A. Krupová 56 ž.       
     Od šk. r. 1948 / 49 zmena názvu školy na : Národná škola v Tepličke. Vyučovali : Št. Janica 50 ž. 
a Alžbeta Valentová 60 ž. Náboženstvo vyučoval p. kaplán A. Labuda. Št. Janica rodák zo Sp. 
Podhradia bol riad. školy od 1. 3. 1942. Okrem základ. Voj. služby a účasti v II. svet. vojne pôsobil 
v obci do aug. 1949. Po oslobodení pracoval aj vo funkcii ved. Osvetového zariadenia - 
zabezpečoval kult. osvetovú prácu v obci. Dňa 27. 7. 1946 uzavrel manželstvo so slečnou Filipovou. 
     1950  -  1960  :   Od 1.sept. 1949 bol ONV odborom školstva a kult. v Sp. N. Vsi za riad. školy 
vymenovaný Ľudovít Uhrín  / nar. 24. 11. 1914 / v Spišskom Hrušove/. V obci pôsobil 9 škol. rokov. 
Býval v škol. byte s manželkou Máriou. V škol. kronike píše, že školu našiel v zlom stave . . . 
najhorší bol byt, najmä kuchyňa, ktorá je taká tmavá, že aj cez deň musí svietiť lampa - petrolejka. 
Školský nábytok starý - veľmi opotrebovaný. V šk. r. 1949 / 50 vyučovali : I.tr. 1. A 3.roč. 46 ž. 
Lucia Jozefčáková zo Sp. N. Vsi - nekvalifikovaná; II.tr. 2., 4., 5.roč. 59 ž. vyučoval Ľ. Uhrín. 
Vedomosti žiakov boli veľmi slabé. Niektorí žiaci boli preradení do nižšieho ročníka . . . Dochádzka 
ž. bola veľmi zlá, denne chýbalo 20 - 25% ž. Na konci septembra riad. školy niektorých žiakov ešte 
nevidel. Rodičia využívali deti na pomoc v poľnohospodárstve / pasenie dobytka, .../ Dochádzka sa 
zlepšila v zimných mesiacoch. Pri polročnej klasifikácii neprospelo 60 % žiakov. Do konca šk. r. sa 
prospech zlepšil. 29. 6. 1950 bol na Ježovej hore usporiadaný juniáles.  
     Aj v ďalšom šk. r. bol vysoký počet žiakov. I.tr. 57 ž. , II.tr. 54 ž. Snaha riad. šk. zriadiť ďalšiu 
triedu - rozšíriť školu na trojtriednu nebola úspešná, pretože v obci sa nenašla vhodná miestnosť a 
ochota na prenajatie väčšej izby.  
     V šk. r. 1951 / 52 až 1954 / 55 vyučovali : I.tr. 1. A 2.roč. L. Jozefčíková; II.tr. 3., 4., 5.roč. Ľ. 
Uhrín. Počty žiakov : I. + II.tr. 58 + 63 ž., 40 + 48 ž., 58 + 53 ž., 60 + 63 ž. 
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     Prospech ž. na konci škol. rokov bol slabý. Učitelia museli ťažko pracovať, ale výsledky neboli 
úmerné ich úsiliu. Hlavným dôvodom boli vysoké počty žiakov v triedach. /Tento problém sa tiahne 
od r. 1921/. Počty žiakov narastali aj tým, že časť žiakov opakovala jeden aj viac ročníkov. 
     Niektorí rodičia nechceli dať deti do školy do Sp. N. Vsi, pretože nepremával autobus. 30. 6. 
1953 školopovinnosť v 4. -5.roč. ukončilo 17 žiakov. Do Sp. N. Vsi do 6.roč. nastúpilo 15 ž. Ťažkosti 
boli aj so striedavým vyučovaním - s osvetlením triedy pri popoludňajšom vyučovaní. V jan. 1955 sa 
podarilo riad. školy vybaviť peniaze na šk. nábytok /skrine a stôl/ a písací stroj.  
     Pri NŠ pracovalo aj ZRPŠ. Na schôdzkach sa riešili ťažkosti s prospechom a dochádzkou. Na 
každej schôdzi odznela aj prednáška s výchovnou, pedagogickou, alebo zdravotnou tematikou. 
V rámci skrášľovania obce bola v r. 1955 zrušená verejná cesta cez školský dvor / medzi školou a 
kostolom/. Povozy a dobytok prestali vyrušovať žiakov a špiniť školský dvor / od ulice/ boli 
oplotené. 
     25.aug. 1955 nastúpil na tunajšiu školu František Filip nar. 4. 2. 1936 v Matejovciach nad 
Hornádom, kvalifikovaný učiteľ / pisateľ kroniky/. Vyučovali : I.tr. 1. A 4.roč. 46 ž. Ľ. Uhrín riad. 
školy; II.tr. 2. A 3.roč. 52 ž. F. Filip. Žiaci 5.ročníka boli od 1.sept. 1955 zaškolení v Sp. N. V. Od 
šk. r. 1950 / 51 náboženstvo vyučuje dp. Farár Ján Skrak. Vyučovanie je týždenne 1 hodinu v každej 
triede.  
     V tomto šk. r. bolo zavedené škol. sporenie žiakov. Žiaci usporené peniaze odovzdávali tr. učit. 
1x mesačne sa dávali do Št. sporiteľne na vkladnú knižku ZRPŠ. 12. 6. 1956 sa uskutočnil školský 
výlet autobusom do Demänovskej jaskyne a V. Tatier. Bol to prvý autobusový výlet žiakov 
z Tepličky. V mes. Júl - 16.sept. 1956 bola urobená gen. Oprava šk. budovy /podrobnejšie v časti 
výstavba obce/. Vyučovanie začalo 17.sept. Od 1.sept. 1956 bol F. Filip preložený na 
Jedenásťročnú strednú školu v Sp. N. Vsi, pretože nebola ukončená oprava školy. 
     V šk. r. 1956 / 57 a 57 / 58 s riad. školy vyučovala Mária Písarčíková vyd. Mrovčáková. Počty ž. 
I.tr. 60 ž., II.tr. 48 ž. , I.tr. 53 ž., II.tr. 46 ž. Dňa 23. 6. 1957 sa 50 ž. s tr. uč. Zúčastnilo šk. výletu 
Dunajec - Č. Kláštor - Ružbachy - Kežmarok. V škole sa každoročne konali aj verejné slávnosti 
k niektorým štát. sviatkom a výročiam. Boli to najmä výročie oslobodenia obce, MDŽ, Deň detí, 
VOSR. Na tieto slávnosti učit. Pripravili so žiakmi kult. program. 
     Riaditeľ školy Ľ. Uhrín bol aktívny aj v MNV ako predseda šk. komisie. Bol vedúcim Osvetovej 
besedy a knihovníkom MĽK. Bol výborným maliarom /olejomaľby, akvarely/. Medzi občanmi obce 
je najmenej 6 pekných obrazov z prostredia dediny. Usilovne vybavoval výstavbu novej školy. 
Počas prázdnin 1958 bol Ľ. Uhrín preložený do Spiš. Novej Vsi /Osobitná škola/. Pretože byt v Spiš. 
Novej Vsi nedostal, býval v obci v škol. byte do leta r. 1963, kedy sa odsťahoval do Košíc. 
      Šk. r. 1958/59: nastúpili 2 začínajúci kvalifikovaní učitelia. Triedy a vyučujúci : I.tr. 1. Roč. 25 
žiakov Ľudmila Grígerková, učila v novozriadenej učebni v dome č. 34 / Zekuciová/. II. tr. 3 roč. 30 
žiakov Ján Bendžala riad. školy.  III. tr. 2. A 4. Roč. 48 žiakov František Šoltis nekvalifikovaný 
učiteľ / v máji a júni zastupoval M. Mrovčákovú/. II. a III. tr. mali striedavé vyučovanie. 1. 
Novembra J. Bendžala nastúpil na zákl. voj. službu. I. a II. tr. boli spojené. Od 19. dec. 1958 bol do 
funkcie riad. školy menovaný František Filip, ktorý sa vrátil zo zákl. voj. služby. Škola bola opäť 
trojtriedna. Školu písomne prevzal od Ľ. Uhrína. Od 1. sept. 1959 namiesto F. Šoltisa nastúpila 
Mária Duláková kvalif. učit. V šk. r. 1959/60 v troch triedach bolo  94 žiakov.  
     Ukončenie výstavby cesty a zavedenie autobusovej linky Sp. N. V. - Teplička /od 19. Januára/ a 
elektrifikácia  obce 25. 3..1959 mali veľký význam aj pre žiakov a učiteľov. Výrazne sa skvalitnila 
výchovnovzdelávacia práca v škole osvetlenie najmä popoludní, možnosť využívať rádio, gramo.a i. 
      Od 1. sept. Šk.r. 1960/61 žiaci 5. Roč. boli zaškolení v tunajšej škole. I. tr. 26 žiakov, tr. uč. G. 
Wágnerová od 1.2.1961 B. Hudecová, II. tr. 2. A 4. Roč. 46 žiakov M. Duláková, III. tr. 3. A 5. Roč. 
47 žiakov , F. Filip riad. školy. 
Od 1. Sept. 1960 žiaci dostávajú učebnice a škol. potreby zdarma. Objednávky a prevzatie učebníc 
a škol. potrieb zabezpečoval F. Filip riad. školy, faktúry  platil MNV zo svojho rozpočtu. 
Náboženstvo vyučoval vdp. Farár   Ján Skrak. 
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Zadelenie tried - žiakov - učiteľov bolo také isté aj v nasledujúcom šk.r. 1961/62 s počtom žiakov 
112.  
     V posledných  4 šk.r. vyučovali mladí - začínajúci učitelia. Všetci i keď v ťažkých podmienkach 
snažili sa dosahovať  veľmi dobré  pedagogicko-výchovné výsledky. Zvýšenie vedomostnej úrovne 
žiakov bolo v programe každej celoškolskej i triednej schôdze ZRPŠ : dochádzka žiakov do školy, 
domáca príprava žiakov - čítanie, písanie úloh ... Riad. školy i učitelia pripravili na každú schôdzu 
prednášku s pedagogickou, výchovnou a i. tematikou... 
     Každoročne sme organizovali šk. sporenie, aby si žiaci ušetrili aj na šk. výlety : 24. 6. 1959 52 
žiakov Betliar, K. Hôrka, Domica., 13. 6. 1960 50 žiakov Oravská priehrada a Demänovská 
jaskyňa., 27. 6. 1961 45 žiakov Dukla.  
     V spolupráci so ZRPŠ sme organizovali juniálesy pod Ježovou horou. V triede NŠ sa konali : 
škol. verejné akcie D. Mráz, MDD, verejné slávnosti štát. sviatkov a výročí /3-4 x v r./ s kult. 
programom žiakov, všetky plenárne zasadnutia MNV, členské schôdze spoločenských organizácií. 
Učebňa NŠ slúžila aj OZ na org. Prednášok, besied, od 15. 4. 1959 aj na kino  OB / 1-2 x týždenne, 
nácvik divadiel, Družstevnú školu práce, školenie občanov na CO, na očkovanie detí a i.   
 
ŠK. r. 1961 - 1970 : 
     Od 1. Septembra 1961 bola zmena názvu školy   na :  
Základná deväťročná škola 1. - 5. Ročník. 
     Dňa 28. 1. 1962 sa občania, žiaci a učitelia dočkali radostnej udalosti, po ktorej túžili desiatky 
rokov - slávnostného otvorenia novej školy a MŠ, ktorá je v tejto budove v prevádzke od okt. 1961. 
Školu budovali občania 5 rokov. Kult. program na slávnosť pripravili učitelia s deťmi MŠ a žiakmi 
ZDŠ.  Ako hostia vystúpili aj žiaci II. ZDŠ v Spiš. N. Vsi, ktorú  navštevujú aj žiaci 6. - 9. Roč. 
z tunajšej obce. Po slávnosti bola v starej škol. budove ľudová veselica. Vyučovanie v novej škole 
začalo 18. Februára 1962 / od 29. 1. Do 17. 2. Boli chrípkové prázdniny/. 
     V novej škol. budove sú tieto miestnosti : 3 učebne 52,80 m, 46,50 m, 52,20 m., zborovňa 14,10 
m, kabinet 13,90 m, klubovňa 24,40 m, knižnica 12,50 m, šatňa 21,50 m, veľká chodba 84,70 m, WC 
23,50 m, l. suterén 72 m, 2. Suterén dielňa 18,80 m, sklad uhlia a dreva 30 m. 
Byt riad. školy / obýv. Izba, spálňa, kuchyňa a príslušenstvo/.  
     V šk. r. 1962/63 bolo v 3 triedach 106 žiakov / z toho 11 cigánov/. Od l. septembra 1963 bol  5. 
Ročník odškolený do Spiš. N. Vsi. ZDŠ bola rozšírená na štvortriednu s 1. Až 4. Roč. MŠ bola 
v novembri 1963 odsťahovaná do bytu riad. školy v starej škol. budove. Štvrtá učebňa bola zriadená 
v uvoľnenej klubovni. Do miestnosti knižnice bola presťahovaná MĽK / knihou. M. Duláková, vyd. 
Jasečková/.    Triedy, žiaci, učitelia v šk. r. 1963/64 : I. tr. 26 ž., M. Jasečková, II. tr. 23  ž., Mária 
Zaťková, III. tr. 22 ž., Anna Hamráková, IV. tr. 24 ž.  Fr. Filip. Také isté zadelenie bolo  aj 
v ďalších 2 rokoch s počtom žiakov 90 / z toho 7 cigánov/, 91 ž. / z toho 11 cig./. Od šk.r. 1966/67 
bola škola rozšírená na 5 triednu s 5. Ročníkom. 
     V šk. r. 1966/67 až 1969///70 bolo každoročne 5 tried s počtom žiakov 124 / 14 cig./, 129 ž. / 16 
cig./, 129 ž. / 15 cig./, 125 ž. / 15 cig./. Vyučovali Fr. Filip riad. šk., M. Jasečková, M. Zaťková / 3 
školské roky /, Alžbeta Štelbacká / 3 šk. roky /,  Ján Roško / 2 šk. roky / a iní. Náboženstvo vyučovali 
vdp. Farár Ján Skrak, v r. 1968-69 páter Zvolenčák. 
     V dec. 1967  bola zo šatne a knižnice rozbúraním priečky urobená trieda / 7,15 x 4,85 m /. 
Odpadlo striedavé vyučovanie II.  a III. tr.  Šatňa pre žiakov bola na chodbe. MĽK bola 
presťahovaná do budovy MNV.  
     Odovzdaním novej škol. budovy do užívania boli vytvorené lepšie podmienky na skvalitňovanie 
výchovno-vzdelávacej práce učiteľov. Prácu sťažovali žiaci cigánskeho pôvodu. Sústavnou 
pedagogicko-výchovnou osvetou na schôdzach ZRPŠ / prednášky, besedy/ ... väčšina rodičov 
pochopila, že od dosiahnutého vzdelania ich dieťaťa závisí v budúcnosti jeho uplatnenie v živote.    
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     Predsedníčkou ZRPŠ bola Mária Hamráčková úradníčka, od r. 14967 Jozef Hlebový banský 
technik, pokladníčkou Helena Tekáčová. V spolupráci so ZRPŠ, sme každoročne organizovali 
juniálesy pod Ježovou horou, od r. 1970 na novom futbalovom ihrisku.  
     Vyučujúci ZDŠ a MŠ pripravili kultúrny a súťažno-zábavný program. Rodičia zabezpečili 
občerstvenie. Do tanca vyhrávala hudobná skupina. Večer bola tanečná zábava pre mládež. 
Školské výlety … 6. 1965  45 žiakov Betliar, Krásna Hôrka., 6. 1967 48 žiakov   Dobšinská ľadová  
jaskyňa, Betliar, Krásna Hôrka., 12. 6. 1969 Vysoké Tatry, Kežmarok., 24. 6. 1970  46 žiakov 
Dobšinská ľadová jaskyňa, Vysoké Tatry. 
     Každoročne  sme organizovali súťaž v prednese poézie a prózy. Z triednych kôl postúpili po 3 
žiaci do školského kola. Najlepší recitátori - roky  boli odmenení knihami z prostriedkov ZRPŠ 
alebo PO získaných zberom surovín. 
     Pri ZDŠ pracovala Pionierska organizácia. Vedúcou PO bola učiteľka poverená jej vedením. 
Vedúcimi oddielov boli triedni učitelia. Práca pionierov bola zameraná na nácvik kult. programov 
na školské a verejné slávnosti, spoločenské hry, rôzne súťaže, vychádzky, kvízy, zveľaďovanie okolia 
školy. Každoročne sme organizovali aj zber papiera a železa. Napr. v r. 1967 sme nazbierali 520  
kg papiera / 0,20 Kč  za 1 kg/, a 2 800 kg železa / 0,13 Kč za 1 kg/. 
V decembri 1963 členovia TJ Sokol Teplička pod vedením jej predsedu Jána Jasečka upravila 
suterén v ZDŠ na „kultúrnu miestnosť„ / dl. 15 m, š. 4,80 m/. 
Urobili poter na betónový podklad, miestnosť vymaľovali a urobili pódium pre muzikantov. 26. XII. 
1963 bola tu prvá tanečná zábava.  
V r. 1964 sa započalo s oplotením areálu školy / dl. 100 m/. Oplotenie bolo ukončené r. 1965. 
Celková dĺžka 350  m drôtového pletiva. 
 
M A T E R S K Á     Š K O L A  :   1 9 6 1  -  1 9 7 0 
 
     V obci Teplička bola dňom 1. 9. 1961 zriadená jednotriedna MŠ. Prvou riaditeľkou - učiteľkou 
v nej bola Mária Magdaléna Filipová nar. 6.4.1941 v Ruskej Novej Vsi okr. Prešov, kvalif. učit. pre 
MŠ. /Manželka Fr. Filipa riad. ZDŠ./ MŠ mala byť umiestnená v starej škol. budove - v byte. 
Pretože bývalý riad. Ľ. Uhrín nemal byt k uvoľneniu miestností nedošlo. Riad. MŠ spolu s manželom 
organizovali práce na urýchlené dokončenie miestností určených na pionier. Klubovňu a knižnicu 
v novej škol. budove ZDŠ. V mes. sept. Boli obe miestnosti /+ WC/ pripravené. Riad. MŠ 
zabezpečila nový nábytok /stoly, stoličky, katedru, skrine, hračky/. 11.okt. 1961 prvýkrát 31 
zapísaných 4 - 5 roč. detí prišlo do MŠ. Deti už 28.1.1962 vystúpili s kult. programom na otvorení 
škol. budovy. Prevádzka MŠ bola od 7,45 hod. do 12,00 hod. a od 14,00 do 16,00 hod. V ďalších 
rokoch deti MŠ vystupovali s pekným kult. programom na všetkých verejných slávnostiach / 3 až 4-
krát v roku./ 24.nov. 1963 bola MŠ presťahovaná do starej škol. budovy / do miestností bytu/. Riad. 
školy usilovala o zriadenie MŠ s celodennou starostlivosťou. Podarilo sa to koncom r. 1965. 
Kancelária MNV a JRD, ktoré boli v bývalej učebni sa odsťahovala. Z uvedenej učebne bola 
zriadená herňa /od 12,45 do 14,45 h. slúžila deťom ako spálňa/, v byte trieda a jedáleň. Potrebné 
zariadenie lehátka, prikrývky, kuchyn. a jedál. potreby  zabezpečila M. Filipová riad. MŠ. 14.dec. 
1965 začala prevádzka v školskej jedálni. V MŠ začala celodenná prevádzka od 6,45 do 17,00 h. 
Nastupujúca učit. Irena Javorová bola poverená funkciou vedúcej ŠJ. 
     V MŠ bolo v jednotlivých škol. r. 1962/63 - 1966/67 zapísaných 31, 28, 29, 35, 35 detí. Od škol. 
r. 1967/68 bola OHS v Sp. N. Vsi stanovená max. kapacita 28 detí 
 
Š K O L S K Ý     R O K     1 9 7 0  /  7 1     až    1 9 7 9  /  8 0  
 
     V šk.r. 1970/71 až 1975/76 bola škola päťtriedna. Vyučovanie I., IV., V. tr. vždy dopoludnia II. a 
III. tr. týždenné striedanie v jednej učebni. Počet žiakov školy : Počty ž. 1970/71  141 ž. /z toho 18 
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cigánov/; 1971/72 143 ž. /20 cig./; 72/73 152 ž. /23cig./; 73/74  146 ž. / 23 cig./; 74/75  141 ž. /25 
cig./; 1975/76 139 ž. / 25 cig,./ 
     Od 1.sept. 1976 vstúpil do platnosti nový škol. zákon s povinnou 10 ročnou škol. dochádzkou. 
Podľa novej koncepcie I. stupňom ZDŠ bude 1. až 4.roč. II. stupňom 5. -8.roč. / pokračovanie 
v povinnej škol. dochádzke na SOU a SŠ/. Od 1.sept. 1976 začalo v 1.roč. vyučovanie podľa novej 
koncepcie. Boli vydané nové učebné osnovy pre 1. - 4.roč. a postupne od 1.roč. každý ďalší ročník 
aj nové učebnice. Riaditelia škôl a učitelia počas prázdniny a ďalej cez voľné soboty absolvovali 
školenie /120 h/ k novej koncepcii. Najťažšie to bude v matematike kde sa začína učiť na množinách.      
Od 1.sept. 1976 bol 5.roč. odškolený do Sp. N. Vsi ZDŠ Hviezdoslavova ul. /do 5.roč. 30 ž. do 6.roč. 
24 ž. /. V Tepličke opäť štvortriedna škola. V šk.r. 1976/77 až 1979/80 po 4 triedy. Počet ž. 103 / 
z toho 22 cig./; 92 ž. / 15 cig./; 86 /12 cig./; 83 /10 cig/. Vyučovanie bolo jednosmenné - 
dopoludnia. V uvedenom desaťročí vyučovali viac ako 1 rok : Fr. Filip riad. školy / 10 r./; Alžbeta 
Štelbacká /2/; Viola Hamorníková /5/ kvalif. vychováv.; Peter Honish /4/ štud. Popri zamest. ; 
Mária Klapáčová /2/; Margita Lengvarská vyd. Salanciová /7/; J. Leskovjanská /4/, N. Gaalová /4/. 
     Náboženstvo r. 1970/71 - 1976/77 /po 1 - 2 roky vyučovali dp. Kapláni : Jozef Golvoň, Jozef 
Hanzely, Anton Tatarka, Boržík, Lipták. Od 1.7.1977 pôsobí dp. Kaplán Michal Vitkovský. 
     Prospech : Zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov riaditeľ školy i učitelia venovali veľkú 
pozornosť. Zodpovedne sa pripravovali na vyučovacie hodiny. Pri vyučovaní využívali názorné 
učebné pomôcky, ktorými je škola veľmi dobre vybavená. Napr. škola má premietací prístroj 
Meoclub automatik na 16 mm filmy. Každoročne bolo odpremietaných 15 - 20 krátkych filmov, 
ktoré boli vypožičiavané z okresnej školy filmotéky. Škola vlastní  2 diaprojektory, rôzne diafilmy a 
súbory diapozitívov, 3 gramorádia, 2 gramofóny, na hudobnú výchovu harmoniku, miniharmónium, 
husle, metalofón a ľahko ovládateľné detské nástroje.  
     Hodiny telesnej výchovy boli vykonávané v mesiacoch sept. - okt. a máj - jún na šk. ihrisku /35 x 
11 m/, za nepriaznivého počasia a v mes. nov. - apríl na chodbe školy /22 x 3,60 m/. V zime sme 
využívali aj klzisko a prírodu. Telocvičné náradie : 2 lavičky, 5 žineniek, 2 rebriny a drobné 
pomôcky /lopty, kriket. loptičky , palice, plné lopty  a i./ V r. 1971 - 1980 na konci školských rokov 
neprospievalo 5 - 10 % žiakov / väčšinou cig./ Dochádzka žiakov nebola najlepšia. Napr. r. 1970/71 
žiaci vymeškali celkom 6897 hodín / z toho bolo 1998 neospravedlnených/. Riad. školy podal 8 
trestných oznámení na rodičov pre zanedbávanie škol. dochádzky. Zdravotný stav žiakov nebol 
najlepší. V tomto šk.r. bola 1 infekčná žltačka, časté angíny, osýpky a i. detské choroby, 5 ž. bolo 
v nemocničnom ošetrení. Priemerný počet vymeškaných hodín na 1 ž. bol 30 - 45 / v r. 1971 - 1780/. 
Najlepší priemer bol v šk.r. 1978/79 17 hod. na 1 žiaka. 
     Aj v tomto desaťročí pri ZDŠ pracovala Pionierska skupina, ktorej vedúcou bola poverená 
učiteľka. Triedni učit. sa v jedno popoludnie v týždni snažili pripraviť zaujímavú náučno-výchovnú 
činnosť : spoločenské hry, kvízy, súťaže a pod., pripraviť malé šport. Súťaže v zime - v sánkovaní, 
korčuľovaní, stavaní snehuliakov. Organizovali detské karnevaly, napr. 23.1.1971 na chodbe školy 
s peknou účasťou rodičov a mládeže. 58 krásnych masiek bolo  odmenených vecnými cenami. 
Taktiež 22.1.1972 okrem žiakov prišlo 169 platiacich divákov. Podobne aj v ďalších rokoch, od r. 
1974 v KD. Verejné slávn. štát. sviatkov a výročí sa konali na chodbe školy /oslobodenia obce, 
MDŽ, VOSR a i ./ V sept. 1974 bol otvorený nový kult. dom. Na otvorenie učit. a žiaci pripravili 
pekný kult. program /básne, scénky, piesne s doprevádzaním harmoniky, tančeky/. Do programu sa 
zapojili aj členky SZM pekným moderným tancom. Kult. úroveň verejných osláv usporadúvaných 
v kult. dome bola na peknej úrovni. V programe okrem žiakov ZDŠ vystupovali aj deti MŠ. 
     V júli - sept. R. 1975 bolo v budove ZDŠ vybudované ústredné kúrenie. Staré kachľové pece boli 
zbúrané, školské priestory boli vymaľované.  
     ZRPŠ pracovalo podľa každoročne vypracovaného plánu práce. Konali sa 1 - 2 celoškolské a 
v každej triede 4 čl. schôdze. Výbor rokoval 6 - 7 krát ročne. Aktívne pracoval predseda Jozef 
Hlebový. Od šk.r. 1972/73 Miron Petrenčák /štát. zamest./ a od r. 1974/75 Ladislav Mačuga 
/technik/. Členský príspevok rodičov bol 10,- Kč s , v posledných r. 20,- Kč s. Členovia výboru 
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spolupracovali s vyučujúcimi najmä pri zabezpečovaní slávnosti pri jedličke - každoročne posledný 
vyučovací deň pred vianočnými prázdninami, na ktorej každé dieťa dostalo balíček sladkostí. Dobrá 
spolupráca bola aj pri organizovaní detských karnevalov a juniálesov. Na schôdzach boli riešené 
výchovno-vzdelávacie problémy, dochádzka a i. Pozornosť bola venovaná aj získavaniu nových 
poznatkov v oblasti výchovy prednáškami z pedagogickej literatúry. 
     V r. 1971 bola zorganizovaná Ľudová akadémia pre rodičov. Rodičia v mes. január - marec si 
vypočuli 5 prednášok / s priemer. Účasťou 32 rodičov/. Prednášali okresní školskí inšp. Ján Puklúš, 
E. Bewilaqna a Alfonz Mruk a riad. školy Fr. Filip. 
     Rodičovská akadémia bola aj v r. 1974. Každoročne v mes. máj - jún žiaci plnili podmienky pre 
splnenie Detského odznaku zdatnosti / DOZ /. Žiaci hravo zvládli všetky disciplíny. /Pár dievčat 
malo ťažkosti so šplhom./ DOZ získavalo 80 - 90 % žiakov. 
     Učitelia venovali veľkú pozornosť aj mimo čítankovému čítaniu žiakov. V žiackej knižnici v ZDŠ 
bolo v r. 1973 vyše 350 kníh, ktoré si žiaci vypožičiavali. Slov. kniha kažodoročne na Mesiac knihy 
zasielala na výstavku s možnosťou kúpy detskú literatúru. Žiaci si zakupovali knihy v hodnote 250 - 
400 Kč s. V mes. febr. A marec triedni učit. organizovali súťaž v prednese poézie a prózy. 
Z triednych kôl do školského postúpilo 10 - 12 ž. Recitátori boli odmenení knihami. Odber  tlače : 
všetci žiaci 1. - 2.roč. odoberali Zorničku, 3. - 4.roč. Ohník. 
     18.4.1973 riad. školy zorganizoval autobusový zájazd do Košíc na divadelné predstavenie v Št. 
divadle. /Účasť 38 ž./ Občas sme navštívili aj Divadlo v Sp. N. Vsi /napr. Aladinova čarovná lampa, 
O 12-tich mesiačikoch, . . ./ V r. 1972, 1973 bol školský juniáles na ihrisku TJ, od r. 1975 boli 
juniálesy v kult. dome, spojené so slávnosťou MDD. 
 
 
     M E D Z I N Á R O D N Ý     R O K     D I E Ť A Ť A      /MRD/ 
 
     Organizácia spojených národov vyhlásila r. 1979 za MRD. K tejto významnej udalosti bol 
vypracovaný osobitný plán akcií : V jan. slávnostné zhromaždenie učiteľov a žiakov, zimné a letné 
športové súťaže, besedy, návštevy filmov a divadla, múzea v Sp. N. Vsi, vychádzky, súťaže v ZUČ a 
i. 1.6.1979 bola pekná verejná slávnosť MRD v kult. dome. Slávnostný prejav predniesol riad. školy 
Fr. Filip. Deti MŠ a žiaci ZDŠ vystúpili s pekným kult. programom. Účasť mládeže, rodičov a 
občanov bola veľmi dobrá. Všetci si prezreli aj výstavu žiackych prác - na paneloch a stoloch vo 
veľkej sále KD. /výkresy, výrobky na prac. Vyučovaní, zošity/. Po slávnosti deti zatancovali. 
     Škola každoročne dosahovala pekných výsledkov v zbere železn. Šrotu a papiera / často 1. miesto 
v okrese v kateg. ZDŠ 1. - 5.roč./ Získané fin. prostr. Boli využité na zapl. Faktúr za autobus na 
škol. výlet, na odmeny pri súťažiach, nákup spoloč. hier do klubovne . . . 
     Školské výlety : 17.6.1975 Dukla - Šírava 53 ž., 17.6.1976 V. Tatry 53 ž., 15.6.1977 Dedinky - 
priehrada - Gelnica - Sp. hrad - Levoča; 15.6.1978 V. Tatry - Kežmarok- 45 ž., 16.6.1979 Dedinky - 
Gelnica - Ružín 50 ž., 19.6.1980 V. Tatry - Kežmarok 48 ž. 
     Plameň 80 : V šk.r. 1979/80 v tunajšej škole začal pracovať krúžok mladých požiarnikov, ktorý 
viedol Fr. Filip riad. školy. Súťaž - celoštátna hra „Plameň„ - jej jesenná časť bola 27.okt.1979 
v Tepličke /škol. dvor a v KD/. Súťaž organizoval OV a MOZPO v Tepličke pod vedením predsedu 
C. Lačného, veliteľa C. Hamráčka a členov výboru. 2.časť súťaže sa konala 26.4.1980 
v Harichovciach. Po celookresnom vyhodnotení oboch súťaží, v ktorej štartovalo v I. kategórii 9 - 
11 ročných ž. 17 družstiev, v II. kategórii 12 - 15 ročných 34 družstiev. ZŠ v Tepličke sa umiestnila 
na 9 mieste v I. kategórii. V šk.r. 1977/78 bola škola zapojená do súťaže v rozvoji pracovnej 
iniciatívy : zhotovovanie učebných pomôcok k novej koncepcii, využívanie učeb. pom. z kabinetu 
školy na vyuč. hodinách , starostlivosť o údržbu a skrášľovanie škol. priestorov a okolia školy. 
V celookresnej súťaži v kateg. ZDŠ 1. - 5.roč. tunajšia škola sa umiestnila na 2. mieste. Čestné 
uznanie ONV odb. škol. a ONV odbor. zväzu prevzal Fr. Filip riad. školy. V tej istej  súťaži sa škola 
v ďalšom šk.r. umiestnila na 3. mieste. 
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V r. 1977 a 1978 Jana Leskovjanská učit. tunajšej školy s rodinou bývala v byte v tunajšom KD. V r. 
1979 sa odsťahovala do Sp. N. Vsi. Krátky čas vykonávala funkciu knihovníčky v MĽK. 
 
M A T E R S K Á     Š K O L A     1971  -  1980 
 
     V šk.r. 1970/71 aj v ďalšom bolo zapísaných 28 detí. V r. 1972/73 30 detí. Vyučovali Mária 
Filipová riad. šk. a Irena Javorová učit. a ved. šk. jedálne. Kuchárkou bola H. Melikantová. V r. 
1971 bol do MŠ z verejnej studne vzdialenej asi 80 m zavedený vodovod. 20.okt.1973 rozhodnutím 
OHS v Sp. N. Vsi - po každoročne opakujúcich sa písomných upozorneniach - bola zastavená 
prevádzka v ŠJ pri MŠ. Dôvod : veľmi zlé hyg. a pracovné podmienky. Škola bola bez kanalizácie, 
WC bolo vonku - bez vody, . . . Od uvedeného dňa bola MŠ bez stravovania s prevádzkou od 7,45 do 
12,00 hod. a 13,30 do 15,30 hod. Vyučovala M. Filipová. V júli 1974 započalo sa s rekonštr. v MŠ. 
MŠ v šk.r. 1974/75 nebola v prevádzke. Pre 5-ročné deti bolo zriadené prípravné oddelenie, ktoré 
viedla M. Filipová / t.č. už učila v MŠ v Sp. N. V./ Zapísaných bolo 27 detí. Schádzali sa 1-krát 
týždenne na 3 hodiny v budove ZDŠ. V budove MŠ bola urobená kanalizácia a prístavba soc. 
zariadenia. M. Filipová počas prác vyučovala v Sp. N. V., kde na vlastnú žiadosť aj zostala /v MŠ 
Nový domov Sp. N. V./. 
      Prevádzka v MŠ a ŠJ začala 1.9.1975. Do funkcie riad. MŠ bola menovaná Natália Schwartzová 
/nar. 21.8.1952/. 
 
 
Doplňovacie voľby do  ONV  a  KNV.    / Pplk. Ing. P. K. Petrov / 

 
     20.júna 1975 sa konali v našej obci doplňovacie voľby. Za poslankyňu ONV bola zvolená Mária 
Rerková. Za poslanca KNV bol zvolený Jozef Dobšinský /doterajší predseda ONV /. Slávnostné 
predvolebné zhromaždenie, na ktorom menovaní predniesli príhovory bolo 15.júna 1975. Do našej 
obce okrem uvedených kandidátov už o 14,00 hod. pricestoval predseda MsNv v Sp. N. V. František 
Puklúš a ďalší 3 hostia. Priviedli k nám do obce vzácneho hosťa z Moskvy Pavla Kalistratoviča, 
Pplk. Ing. Petrova  s jeho 14-ročným vnukom. Ako účastník II. svetovej vojny /vtedy bol  kapitánom/ 
uchoval si v pamäti našu obec. V Sp. N. V. bol ťažko ranený, ležal v nemocnici a po rokoch prišiel 
navštíviť mesto, v ktorom sa druhýkrát narodil. Vzácneho hosťa obec slávnostne privítala chlebom 
a soľou . . . Pozrel si obec a rozpamätával sa kadiaľ prichádzal, kde sa počas paľby ukryl .. . Večer 
sa zúčastnil na slávnostnom predvolebnom zhromaždení, kde ho všetci srdečne privítali. Okrem 
iných darčekov dostal aj album na fotografie a asi 10 väčších fotografií z obce. Po slávnosti zostal 
na besede s funkcionármi. Pplk. Ing. Petrov je čestným občanom mesta Sp. N. V. 
     Uvediem tu ešte jednu milú neohlásenú návštevu. Telefonát na MNV : „. . . ide k vám generál 
sovietskej armády gen. Ďomin so sprievodom.„  Predseda MNV pribehol do školy . . . manželka  
riad. školy rýchle pripravila z kvetov narezaných v záhrade peknú kyticu a s dcérou sme šli pred 
MNV , kde sme došli takmer súčasne s 2 autami, z ktorých vystúpilo asi 8 ľudí. Predseda MNV i 
riad. školy vzácnych hostí privítali. Generál sa poďakoval a išiel za svojim cieľom - pozrieť si dom, 
kde bol počas delostreleckej paľby fašistov ukrytý. Pamätal si, že to bolo blízko kostola. Ukázali 
sme dom Michala Zekuciu. Rozpamätal sa a hovoril o paľbe . . . Otočil sa išiel ku kostolu. Brána 
bola zatvorená. Preliezol cez plot a prešiel okolo kostola . . . chcel pozrieť aj dovnútra, ale na kľúče 
už nečakal. Za naše pozvanie na malé občerstvenie sa poďakoval s ospravedlnením, že sa veľmi 
ponáhľa. Rozlúčil sa s nami a  odcestoval. 
     Návšteva Tepličky bolo iba malé zastavenie a spomienka na ťažké boje v II. svetovej vojne. 
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Práca   M N V     1 9 7 6   -   1 9 8 0 
 
     MNV v tomto období plnil úlohy vyplývajúce z VP NF na uvedené obdobie. MNV pomáhal 
občanom pri vybavovaní povolení na výstavbu rodinných domov a hospodárskych budov a garáží. 
Dozerá, aby žiadateľ mal pozemok majetkoprávne usporiadaný, aby nevznikli spory po začatí 
výstavby. Rada MNV venovala pozornosť príprave projektovej dokumentácie na výstavbu MŠ. Túto 
úlohu sa však nedarilo plniť. Členovia MNV sledovali zásobovanie obyvateľov základnými druhmi 
potravín - dovozom chleba, mlieka, mäsových výrobkov a i. Rada riešila aj návrhy a podnety 
z verejných schôdzí občanov najmä na stav verejných studní, na poriadok na cintoríne, na zmenu 
cestovného poriadku a i. 
     Rada i plén. aj v tomto období schvaľovala plány práce, JP KOČ, prejednávala správy na 
výchovný - vzdelávacej práci v ZŠ o plnení úloh kult. osvet. práce, o plnení rozpočtu MNV a i. 
Venovala pozornosť aj sociálnej starostlivosti o občanov nad 60 rokov. 
Komisie pomáhali plniť úlohy  VP. 
 
 

Plnenie volebného programu  v  r.  1 9 7 6 - 1 9 8 0 
  
VODOVOD:  
 Výstavba vodovodu bola aktuálna r. 1968 MNV a JRD uvažovali o spoločnom projekte. Komisia / 
Michal Hamráček predseda MNV, Michal Blahút predseda JRD, Ing. Vincent Hozza projektant, 
František Filip riad. Školy, Ján Holečko/, bola pozrieť pramene v Potočkoch a Goldzafe. Po 
obhliadke prameňov bolo rozhodnuté, že prameň v Potočkoch môže byť využitý ako zdroj pre 
vodovod. JRD asi o 3 mesiace od spoločného projektu odstúpilo. 
     O 10 rokov 21.3.1978 Rada MNV rozhodla, že v apríli a máji bude urobený záchyt prameňa 
v časti Potočky na účely merania prietoku množstva vody za 1 sekundu. Rada MNV 3.5.1978 
rozhodla o zvolaní jednania na výber staveniska a zabezpečenie projektovej úlohy. Túto vypracoval 
OSP Sp. N. Ves. Projekt na výstavbu vodovodu do konca volebného obdobia nebol vypracovaný. 
 
MATERSKÁ ŠKOLA:  
Hlavná úloha VP NF na r. 1976 - 1980 mala začiatok už v apríli 1974. Rada ONV v Sp. N. V. 
vyhovuje žiadosť MNV v Tepličke a schvaľuje výstavbu dvojtriednej MŠ. Rada MNV /uzn. Č. 
51/1974/ objednáva vypracovanie projektovej úlohy pre výstavbu MŠ. Zvoláva komisionálne 
jednanie na výber staveniska. Návrh  na výstavbu MŠ v záhrade ZDŠ zamietla pre veľký svah . . . 
Vybrala pozemok 4 stavebné parcely na novej ulici Zaploty. V r. 1975 odovzdáva objednávku na 
rozpočtovú a projektovú dokumentáciu na OSP v Sp. N. Vsi. V r. 1976 projekt nebol urobený. 
Uznesením č. 18/1977 Rada MNV prijala návrh projektanta na zmenu staveniska - na výstavbu MŠ 
v škol. záhrade. /Kronikár dôvod nezistil . . ./ Rada MNV uzn. Č. 29/1977 jednu parcelu z pozemku 
určeného na výstavbu MŠ na ulici Zaploty pridelila na individuálnu výstavbu domu, pre MŠ stácia 3 
parcely. 3.mája 1977 komisia vybrala nový stavebný pozemok na výstavbu MŠ v škol. záhrade. 
Prístupová cesta mala byť zo severu z ulice Zaploty. /Táto cesta a nová ulica so štyrmi domami po 
oboch stranách už dávnejšie bola zakreslená, ale zatiaľ sa tu nestavalo/ MNV urgoval na OSP Sp. 
N. V. projektovú dokumentáciu na výstavbu MŠ objednanú v r. 1975. V januári 1977 objednávku 
obnovil. Ďalší výber staveniska bol 12.3.1980. Pozemok pre MŠ bol posunutý ešte vyššie na rovinu 
/na 1 škol. roľu a 2 súkromné/. Uzn Rady č. 28/1980 z 20.5.1980 pourgovať vybavenie žiadosti o 
vydanie konečného stanoviska OHS v Sp. N. V. k výberu posledného staveniska pre MŠ. 
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     Rada MNV ba zasadnutiach viackrát jednala o výstavbe MŠ. Na zasadnutí 23.5.1979 bola 
prítomná aj predsedníčka ONV M. Rerková /poslankyňa ONV aj za obec Teplička/. Uzn. Č. 10/1978 
Rada MNV schvaľuje pridelenie 3 stavebných parciel /pôvodne určených pre výstavbu MŠ/ na 
výstavbu rodinných domov. Práca na výstavbe MŠ nezačala, pretože nebol vypracovaný projekt. 
 
NOVÝ ROZHLAS : 
 Starý miestny rozhlas urobený v r. 1964 - 1965 bol už nefunkčný. /Aparatúra už pred r. 1964 bola 
používaná v MŠ v Sp. N. V./ Opotrebované boli aj reproduktory a vedenie. Výstavba rozhlasu bola 
vo VP NF, ale peňazí nebolo. Až v poslednom štvrťroku r. 1980  ONV v Sp. N. V. pridelil 280 000,- 
Kč s na výstavbu miestneho rozhlasu v Tepličke. Po ťažkostiach so získaním dodávateľa, viacerých 
jednaniach akciu prevzal Spišský priemyselný podnik Levoča. Do konca r.. dodal novú ústredňu, 20 
reproduktorov a vodiče. Vo výstavbe rozhlasu sa pokračovalo v máji 1981. 
 
NOVÁ CESTA :  
S výstavbou cesty na novej ulici Zaploty sa začalo v r. 1980. Bol pripravený projekt i finančné 
prostriedky. Na I. polrok 1980 bolo 240 000,- Kč s. Objednávku na výstavbu prijalo JRD Smižany 
21.4.1980. S prácou započalo v II. polroku. S výstavbou cesty sa pokračovalo v r. 1981. 
      V neinvestičnej časti MNV počas volebného obdobia zabezpečoval : údržbu miestnych 
komunikáciách, v zimnom období ich zjazdnosť / v spolupráci s JRD odhrňovanie snehu/, čistenie 
rigolov, údržbu verejných budov, v spolupráci so spoločenskými organizáciami jarné upratovanie 
verejných priestranstiev. 
 

Kultúra  v   r. 1 9 4 5  -  1 9 6 0 
 
     Podmienky pre rozvoj kult. osvetovej činnosti  v tunajšej obci v povojnovom období boli veľmi 
obmedzené. V obci nebola vhodná miestnosť. V budove školy bola iba 1 učebňa / 8x5m/ , podobná 
miestnosť bola aj v súkromnom pohostinstve. Kult. osvet. prácu v r. 1945 - 1949 mal na starosti 
osvet. referent MNV Štefan Janica riad. školy. Po ukončení vojny 9.mája 1945 bolo prvé slávnostné 
zhromaždenie občanov, rodičov a žiakov v záhrade požiarnej zbrojnice. Tu odzneli 3 krátke 
príhovory k ukončeniu vojny . . . , žiaci zaspievali hymny a v kult. programe slovenské ľudové a 
hymnické piesne a recitovali básne. V r. 1945 - 1948 boli každoročne škol. slávnosti : Deň slobody - 
výročie vzniku ČSR; výr. smrti M. R. Štefánika; prezidenta republiky T. G. Masaryka; Deň matiek a 
i. K niektorým sa konali aj verejné slávnosti v učebni školy, na ktorých sa zúčastňovali zástupcovia 
MNV, ZO KSS, rodičia a mládež. Na slávnostiach po hymne a slávnostnom prejave zástupcu MNV,  
/ZO KSS, alebo riad. školy/ bol kult. program žiakov /piesne, básne, . . ./. K 28.okt. 1945 bolo 
nacvičené divadlo „Nitra, milá Nitra„. Réžia Št. Janica riad. školy. V decembri sa poriadali 
mikulášske večierky. 
     Riad. školy nacvičil so žiakmi hru „Vianoce v horách.„ V r. 1947 hru „Sen vianočný.„ 
31.12.1948 hru „Betlehemský hlásnik.„ V máji sa konala slávnosť Dňa matiek . 15.okt. 1947 boli 
žiaci v kine v Koterbachoch /dnešné Rudňany/, kde si pozreli film Jánošík. Po Februárových 
udalostiach v r. 1948 prvá škol. slávnosť bola 6.nov. 1948 - 31.výročie VOSR. 27.feb. 1949 pred 
divadelným predniesli príhovory k 1.výročiu Februáru 1948 Jozef Biacovský predseda MNV a Peter 
Blaško predseda ZO KSS. Kult. spoloč. akcie napr. prednášky od jari do jesene neboli, pretože 
občania mali „plné ruky práce„ na svojom hospodárstve. Zaznamenaná je iba jedna : Význam 
elektrifikácie obce. 
     Už niekoľko rokov trvá tradícia cez zimné obdobie nacvičiť aspoň jednu divadelnú hru. Hralo sa 
v škole. Bolo to veľmi pracné, pretože bolo potrebné učebňu, vypratať, postaviť javisko, priniesť 
požičané stoličky . . . Po 3 až 4 divadelných predstaveniach /v sobotu a nedeľu/ učebňu dať znovu 
do pôvodného stavu. Na osvetlenie sa používali petrolejové lampy, neskoršie plynové - s 



 39 

„punčoškou„. Kulisy boli jednoduché z papiera. Všetko robili herci a ich priatelia bezplatne. 
Niektoré hry sa hrali v Pohostinstve. 
     Štefan Janica, riad. školy s mládežou SSM nacvičili tieto divadelné hry : Ferko Urbánek : 
Škriatok /premiéra 1.1.1946/; J. G. Tajovský : Hriech /26.1.1947/; Statok /26.12.1947/; Ferko 
Urbánek : Žena /26.12.1948/; N. V. Gogoľ : Ženba /26.2.1949/. Zisk z posledne menovanej bol 
venovaný TJ Sokol Teplička na zakúpenie špor. potrieb. Miestna ľudová knižnica /MĽK/ bola 
v škole / v jednej skrini/. Knihy vypožičiaval Št. Janica.  
     Od 1.sept. 1949 do 31.dec. 1958 bol kult. referentom - vedúcim Osvetovej besedy Ľudovít Uhrín, 
riad. školy. Podmienky na kult. osvet. prácu sa zlepšili. Ľ. Uhrín pokračoval v organizácii a 
zabezpečovaní škol. a verejných slávností. Každoročne sa poriadali oslavy štát. sviatkov a výročí 
najmä : Február 1948; výročie oslobodenia obce; 1.máj a výr. VOSR. K uvedeným št. sviatkom sa 
konali malé škol. slávnosti. Iba k niektorým boli aj verejné /zlé podmienky na zhromažďovanie ľudí 
- učebňa mala iba 40 m 2/, napr. k výr. oslobod. Obce, MDŽ /sa oslavoval od r. 1952/, MDD /r. 
1953/. Na akciách Deda Mráza žiaci dostávali darčeky od rodičov. Na škol. slávnostiach mal 
prejav riad. školy, alebo učiteľka, na verejných predseda MNV, alebo KSS, často riad. školy. Na 
slávnostiach vystupovali s kult. programom žiaci. 
     V r. 1957 sa konal v obci  ovocinársky kurz, ktorý viedol Ľ. Uhrín riad. školy /dobrý ovocinár, 
záhradu mal v Slatine/. Prihlásených bolo 20 občanov. V rámci Mesiaca Českoslov. sovietskeho 
priateľstva /MČSSP/ boli podľa záznamov prvé filmové predstavenia v Hostinci „Nesmrteľná 
garnizona„ /28.11.1957/ a „Po zaviatej stope„ /13.12.1957/, „Pojazdné kino„ zo Sp. N. Vsi malo 
benzínový agregát na výrobu elektr. /umiestnený vonku/. 
     V r. 1958 bolo pojazdným kinom odpremietaných 10 filmov. /premietalo sa v škole/. Účasť 80 - 
90 divákov. Ľ. Uhrín riad. školy nacvičil s mládežou divadelné hry : F. Urbánek : Pani richtárka 
/premiéra 26.12.1950/; F. Urbánek : Strašidlo /10.4.1950/; J. G. Tajovský : Ženský zákon; F. 
Urbánek : Pytliakova žena /6.4.1958/. S niektorými hrami vystúpili aj v Novoveskej Hute a 
Podskale. 27.12.1958 bolo v Hostinci divadelné predstavenie hry V. K. Klipcera : Divotvorný 
klobúk. Hrali člen. ČSM, réžia Fr. Šoltís, učit. 
     Od 1.1.1959 do funkcie ved. OB bol MNV poverený František Filip riad. školy. V r. 1959 aj pre 
kult. osvetovú prácu svitlo na lepšie časy. Obec bola elektrifikovaná /25.3.1959/. V 1. Štvrťroku 
1959 boli pojazdným kinom v NŠ odpremietané 2 filmy; zabezpečené verejné slávnosti oslobodenia 
obce a MDŽ. 5.4.1959 bolo estrádne vystúpenie ČSZPO zo Sp. N. Vsi. Účasť 86 divákov. 11. A 
12.apríla bola v miestnom Hostinci uvedená /4x/ div. Hra : F. Urbánka : Krutohlavci /réžia Fr. 
Šoltís/, účasť 453 divákov. Vystúpili sme aj v kult. dome v Kľuknave /19.4.1959/. Popoludní bol 
priateľský futbal. zápas Kľuknava - Teplička; večer divadlo. S tou istou div. Hrou sme vystúpili aj 
na Podskale. / Účinkovali aj mladí učit. Ľ. Grígerková a Fr. Filip/. 
     Po elektrif. Obce ved. OB zabezpečil /z Okres. osvet. domu v Sp. N. V./ premietací prístroj OP - 
16. Od 25.4.1959 začalo prevádzku kino OB. Premietalo sa v NŠ. V r. 1959 bolo odpremietaných 25 
filmov, ktoré videlo 1924 divákov. Vstupné bolo 1,- Kčs pre deti; 2,- Kčs dospelí. Premietačom bol 
Fr. Filip ved. OB.  V 2.polroku Benedikt Zekucia rádio - opravár. 
     V súvislosti s prípravou socializácie dediny OB bola spolu - organizátorom  odborných 
prednášok pre roľníkov a kovoroľníkov s premietaním krátkych filmov,  s poľnohosp. - družstevnou 
tematikou /12 ks/. Uskutočnili sa 3 prednášky /prednášali stredošk. Učitelia SPTŠ Sp. N. V. Ing. 
Grobarčík a Klučár/; ďalšie akcie Večer otázok a odpovedí; a i.  
     Kult. osvet. práca v r. 1960 : OB a NŠ pripravili pekný kult. program na 3 verejné slávnosti /15. 
Výr. oslob. Obce, MDŽ a VOSR/. 
     Organizovala odborné prednášky : O  pôrode bez bolesti /MUDr. Mišek; účasť 64 ž./; O 
poisťovníctve prednášal J. Oravec zo štát. poisťovne v Sp. N. V. ; O protipožiarnych  opatreniach 
v domácnostiach prednášal Jozef Jasečko tajomník MO ZPO /účasť 90 občanov/; odpremietané boli 
aj 3 krátke filmy. 
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     23. a 24.4.1960 boli 4 divadelné prestavenia hry J. Kónya : Svadobný závoj /réžia Fr. Filip, 
divad. predst. Bolo v Hostinci/. Hlavné úlohy : Ľ. Grígerková a Fr. Filip. V kine OB  /premietalo sa 
v triede NŠ aj 2x týždenne/ sa odpremietalo 64 celovečerných filmov, z toho 12 rozprávkových pre 
deti. Počet divákov 4910. Najväčší úspech mali filmy : Chruščov v Amerike /premiet. 3x/ 232 
divákov; Rodná zem /2x/ 173; Tulák  /Indický film 2x/ 206; . . . Premietači Štefan Varša a Fr. Filip. 
Pokladníčkou OB bola Mária Duláková uč. NŠ. Cena filmov : Krajskému filmovému podniku 
v Košiciach sme platili /podľa kvality filmov/ 68,-  až  146,- Kčs. Filmy nám boli zasielané poštou 
na dobierku.     
     MĽK : Práca v MĽK sa začala dobre rozbiehať. Funkciu knihovníčky prevzala Mária Duláková 
učit. Tanečné zábavy sa konali v zimnom období v Hostinci. V letnom období na dvore v neveľkej 
stavbe z dreva. Hrala miestna ľud. taneč. Hudobná skupina, v ktorej účinkovali : Juraj Lačný 
/husle/, Jozef Dutko /saxofón/, Leopold Kolesár /harmonika/, František Cipkala /trúbka/ a Štefan 
Blaško /bicie/. V r. 1960 zanikla.  
     Ochotnícke divadlo :  Ochotnícke divadlo bolo do r. 1959 jedinou väčšou kultúrnou udalosťou 
v obci. Obec bola bez elektrifikácie, neboli ani  rádiá, . . . Divadlo v obci bola veľká kultúrno - 
spoločenská udalosť. Časť mládeže mala záujem o ochotnícku činnosť. Podľa záznamov v škol. 
kronike prvé divadelné predstavenie bolo 4.mája 1930. 
     E. Alexy nacvičil s mládežou hru A. Mrštíka : Mariša - premiéra bola 4.mája 1930. V ďalších 
rokoch sa takmer každoročne hralo aspoň jedno divadlo. V r. 1933 až 1940 / 7 škol. rokov kronika 
nebola písaná/. Divadlo hrali aj cez vojnové roky. Po oslobodení sa tradícia obnovila. Podľa 
zápisov v škol. kronike sa divadlo hralo každoročne. Režírovali riad. školy. Účinkovali ochotníci : 
Jozef Koňak, Cyril Hamráček , Jozef Hlebový, Ján Jasečko, Katarína Jasečková, Cecília Biacovská, 
Jozef Biacovský, Agnesa Rošková, Rozália Jasečková, Rozália Timková, Štefan Dzimko, Viktor 
Dutko, Štefan Hamrák, Ján Roško, Alfonz Timko, Štefan Jasečko, Alžbeta Dzimková, Gašpar Timko, 
Štefan Blaško, Blažej Blaško, Mária Koňaková st., Helena Timková, Mária Koňaková ml., Helena 
Lačná, Ján Dutko, Agnesa Hamráková, Mária Varšová, Helena Jasečková, Alfonz Zekucia, Eva 
Zekuciová. V r. 1959 a 1960 aj mladí učitelia Ľudmila Grigerková, Mária Duláková, František 
Šoltís a František Filip. K uvedeným divadelným hrám dopĺňam ešte hru „Kubo„ , predstavenia 
27.a 28. Apríl. 1957. V N. Hute 19.5.1957. V období r. 1950 - 1960   2 - 3 hry s mládežou pripravil  
Cyril Hamráček /nar. 21.8.1925/. 
 
 

Kultúra  v   r.  1 9 6 1   až  1 9 7 0 
 
     V uvedenom období funkciu ved. OB vykonával František Filip riad. školy. Podmienky pre kult. 
osvet. prácu v uvedenom období boli priaznivejšie  : V r. 1961 sa očakávalo ukončenie výstavby 
školy. Slávnostné otvorenie novej budovy ZDŠ bolo 28.1.1962 .  Učebňa v starej škol. budove už 
v deň otvorenia poslúžila k usporiadaniu ľudovej veselice. Učebňa ostala pre OB. Tu sa pár 
mesiacov premietali filmy, konali schôdze aj posedenia, svadobní hostia si tu prišli zatancovať. 
V obmedzenom počte sa tu konali aj tanečné zábavy, ktoré občania odsudzovali, pretože sa konali 
vedľa kostola. Rada MNV určila poplatok za požičanie miestn. OB na tanečné a svadobné zábavy 
100,- Kčs.    
     V nov.- dec. 1963 /na zákl. rozhodnutia Rady MNV/ TJ Sokol Teplička upravil suterén v ZDŠ 
/miestnosť 15x 4,50 m/. Urobili hladký betónový poter dlážky. Práce organizoval Ján Jasečko, 
predseda TJ. Mládež usilovne pracovala. 26.12.1963 tu bola prvá tan. zábava /org. TJ/. Suterén i 
keď bol vymaľovaný, vyzdobený pôsobil neesteticky. Naviac betónová dlážka sa nadmerne 
zošúchala, preto TJ v r. 1968 urobila novú kameninovú. Do suterénu pri dlhotrvajúcich dažďoch 
vniká spodná voda . . . V tejto miestnosti sa konali aj svadobné zábavy, premietali filmy, schôdze, 
kurz pečenia, večierky - posedenia a iné akcie spoločenských organizácií. Od r. 1965 aj na stolný 
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tenis pre žiakov a mládež TJ. Bol tu však veľký problém - k miestnosti OB nebolo WC, školské sa 
nemohlo používať. Na kult. osv. prácu sa využívala aj školská chodba /22 x 3,6/ na divadelné 
prestavenia a detské karnevaly. Prednášky sa konali v učebni. Verejné slávnosti štát. sviatkov a 
výročí sa konali na chodbe školy. /vždy sa postavilo pódium/. Každoročne boli 3 - 4 verejné 
slávnosti. Najčastejšie to bolo výročie oslobodenia obce, MDŽ, VOSR. Po hymnách, básni, 
príhovore predsedu MNV, alebo ZO KSS a internacionále nasledoval kultúrny program. Pestrý 
kult. program pripravili učit. MŠ a ZDŠ 1. - 5.roč. /deti MŠ básničky, riekanky, tančeky, žiaci básne, 
piesne, scénky, tančeky so sprievodom harmoniky/. Účinkujúcich bolo vždy veľa. Na pódium bola 
možnosť prichádzať z obidvoch strán - z učební. Slávnosti boli na veľmi dobrej úrovni. Účasť bola 
veľmi dobrá /zástupcovia MNV, KSS, NF, rodičia detí, starší žiaci a mládež/. Veľmi pekné a milé 
boli slávnosti MDŽ, na ktorých MNV udeľoval matkám, ktoré mali viac detí odznak materstva. 
     Každoročne boli zorganizované 2 - 3 odborné prednášky /najčastejšie prednášal lekár, právnik a 
i./. Niektoré boli doplnené premietnutím krátkych filmov. Divadelné predstavenia sa konali na 
chodbe školy. Prvé div. predstavenie bolo už pred odovzdaním škol. budovy do prevádzky . /MŠ tu 
bola od 1.sept. 1961/.  Konalo sa 26.a 27.dec. 1961  v najväčšej triede / 9 x  6 m/ . Ďalšie už boli na 
chodbe školy. Tu sa postavilo pódium - javisko /šírka 3,6 dl. 4,5 m /. Nástupy hercov boli z oboch 
strán - z tried. Postaviť pódium na slávnosť bolo pracné /vždy to robil riad. školy so žiakmi/; na 
divadlo javisko stavali herci a režisér. Do chodby sa dávalo 130 - 140 stoličiek /školské a OB/. 
Divadelné predstavenia sa konali na Vianoce, alebo v sobotu a nedeľu. Počet divákov od 371 do 
460. Vstupné žiaci 5., dospelí 8., 7., 6,- Kčs .  
     Divadelné hry odohrané na chodbe ZDŠ : Div. súbor pri OB v Tepličke. Réžia Fr. Filip ved. OB 
26.a 27.12.1961 : J. Chalupka : Juvelír, alebo Hľadá sa ženích /3 dejstvá/; jan. 1962 Rudolf Kazík : 
Verona /3 dej./, - zájazd do Sp. Štvrtku / 2 predstavenia/;  8. - 9. II. 1964   I. Tobilevič : Nešťastná 
/dráma v 5dej./; 27. - 28. II. 1965  Vojtech Loviesek : Trampoty s láskou /veselohra v 3 dej./ - 
zájazdy Poráč, Iliašovce;  15. - 16.1. 1966 Štefan Králik : Mozoľovci /4 dej./;  26. - 27. III. 1967 L. 
Luknár : Statočný valach /4 dej./ - zájazd so Danišoviec.  14. - 15. IV. 1968 estráda Smiechom 
k srdcu rež. Mária Filipová riad. MŠ a Ing. Ignác Varša /zájazd do Jamníka/.  26. - 27.XII. 1968 
Ferko Urbánek : Kamenný chodníček /3 dej./. Divadelné hry, ktoré nacvičila tunajšia mládež sa 
tešili obľube. Tešili sa nielen herci, a ich  najbližší a vzdialenejší príbuzní, ale všetci občania. Bola 
to pre obec veľká kultúrno - spoločenská udalosť. Aj počas prestavení vládla v hľadisku dobrá 
pohoda. Bolo samozrejmosťou, že po poslednom predstavení herci mali posedenie s pohostením a 
tanečnou zábavou.  
      Na chodbe školy boli divadelné predstavenia aj pozvaných súborov : 13.I.1963 A. Muller : 
Hľadá sa mladucha a kvočka /div. súbor Sp. Štvrtok/;   24.II.1963 Vojtech Loviesek : Po dvadsiatich 
rokoch /Arnutovce/;   18. IV.1964 Estráda /SZM Markušovce/;   I .1965 Andrej Makajonok : Moja 
žena, ja a krava /Sp. Štvrtok/;   12.IV.1970 : Nevesta zo žalára /div. súbor Jamník/.  
     V r. 1964 až 1970 každoročne bolo 7 až 15 tan. zábav. Usporiadateľom boli spoloč. org. NF. 
     Svadobných zábav bolo 3 až 6. Do tanca hrali skupiny zo Sp. N. V. , z Rudnian a  i. 
     V r. 1968 a 1969 účinkovala na taneč. záb. hudobná skupina - zriaďovateľom bola OB 
v Tepličke. Členovia Fr. Filip ved. OB - harmonika, J. Dutko - saxofón, Miloš Filip - gitara, Štefan 
Filip - bas gitara, Štefan Blaško - bicie. Skupina sa zúčastnila „prehrávok„ - skúška hudobných 
skupín. Dosiahla 70 %. 
 
  KINO  OB : 
     V r. 1961 - 1963 sa filmy premietali v NŠ / stará budova/. Od r. 1964 v suteréne ZDŠ. 10.12.1961 
bol pre OB zakúpený nový premietací prístroj OP - 16. /Doterajší - opotrebovaný patril ONV a bol 
preradený ZDŠ v Sp. Hrhove/. Pracovníci : Fr. Filip ved. OB, premietači : Ján Olejník, Štefan 
Jasečko, Vladimír Timko, Pavol Hamráček. Všetci premietali 1 rok. Často zastupoval vedúci OB, 
v r. 1965 - 1966 premietal celý rok. Počet odpremietaných celovečerných filmov : /týždenne 1x pre 
dospelých, detské filmy 2x mesačne; pri poruche premiet. Prístroja - opravovňa bola v Košiciach - 
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oprava trvala 2 - 3 týždne - vtedy sa nepremietalo/. Vstupné do kina bolo 1.-, 2.-, 3.-, Kčs. 
     Rok : počet filmov : návštevníkov: 1961 - 73 - 5593; 1962 - 68 - 5492; 1963 - 73 5119; 1964 - 69 
- 5036; 1965 - 41 - 2668; 1966 - 61 - 3955; 1967 - 61 - 3444; 1968 - 43 - 3154; 1969 - 44 - 3002; 
1970 - 60 - 4372.  Niektoré filmy boli premietané 2x až 3x. Najúspešnejšie filmy : prerušená pieseň 
/204 návš./, Polnočná omša /230 náv./, Jánošík I., II. d. /333 n./, Winetuo /324 n./,  Synovia Veľkej 
Medvedice / 316 n./, Evanjelium sv. Matúša / 288 n./. 
     21.-23-X.1967 boli na chodbe školy odpremietané 3 filmy, ktoré zabezpečil a odpremietal 
pracovník Kraj. film. podniku v Košiciach na 35 mm premietačke. Účasť bola veľmi dobrá. 
Filmotékou OOS Sp. N. V. v mes. júl - aug. 1970 bolo odpremietaných 8 filmov. Pokladníčkou OB 
v r. 1961 - 62 bola Mária Jasečková učit.  V r. 1963 - 1969 bol pokladníkom OB Cyril Hamráček 
prac. Pošty v Sp. N. V. V r. 1969 sa uskutočnil základný kurz pre fotoamatérov. Prihlásených bolo 
12 starších žiakov /7. -9.roč./ Vedúcim kurzu bol Fr.  Filip ved. OB. 
 
MĽK: 
     Bola v r. 1962 presťahovaná do novej škol. budovy /skriňa umiestnená v triede/. V r. 1964 - 1967 
v samostatnej miestnosti - to už bola i keď malá, ale ozajstná knižnica. 4  nové regály, stôl . . . 
V jeseni 1967 bola v ZDŠ zo šatne a knižnice urobená ďalšia učebňa. Knižnica bola presťahovaná 
do budovy MNV/miestnosť asi 3 x 4 m/. V r. 1970 mala 1560 zv. Kníh. OB a MĽK mali predplatené 
časopisy : Osvetová práca, Kultúrna práca, Príroda a spoločnosť, Kultúrny život, Knihovník, 
Čitateľ, Kresťanka /ruská/, Roľnícke noviny / 2 vytl. /. Mária Jasečková pracovala úspešne. V r. 
1970 mala 135 čitateľov - väčšinou mládeže. /Žiakom 1. - 5.roč. slúžila Školská žiacka knižnica/. 
MĽK bola 2x ocenená čestným uznaním ONV odboru kult. a Radou ONV. Za odmenu dostala 
3000.- Kčs na nábytok pre novú čitáreň v novom kult. dome . 2x počas mater. Dovolenky ju 
zastupoval Fr. Filip riad. školy. 
     V r. 1961 až 1974 v ochotníckom divadelnom súbore pôsobili : Alžbeta Dzimková, Ing. Štefan 
Jasečko, Ján Olejník, Ján Varša, Ambróz Koňak, František Dutko, Cyril Hamráček ml., Mária 
Koňaková, Cecília Olejníková, Mária Varšová, Terézia Hamráčková, Pavol Lačný, Peter Lačný, 
Jozef Lačný, Alfonz Zekucia, Michal Cipkala, Ján Tobiaš, Ján Hamráček, Terézia Koňaková, 
Helena Hlebová, Pavol Hamráček, Marta Hamráková, Mária Dutková, Anna Merčáková, Emil 
Zekucia, Milan Tekáč, František Hamráček, Juraj Hamráček, Filoménna Timková, Michal Dzimko, 
František Merčák, Magdaléna Jasečková, Gabriela Dutková, Terézia Dutková, Helena Kračková. 
 
 

Kultúra  v  r.  1 9 7 1   -  1 9 8 0 
 
     V uvádzanom desaťročí vedúcim OB bol František Filip riad. školy. Pokladníkom OB bol Jozef  
Koňak. 
     V kine OB premietali : Pavol Hamráček, Pavol Dzimko, Vladimír Timko, František Filip. Rada 
OB: predseda ŠaKK MNV, vedúci OB a predsedovia spoloč. organizácií NF. Rada bola veľmi málo 
aktívna.  
1971 - 1974  Jednotný plán kultúrno osvetovej činnosti /JP KOČ/ bol hodnotený 2x v roku v Rade i 
pléne MNV a v ŠaKK. Kult. osvetová práca bola v r. 1971 - 1974 dobrá. Do júna 1974  sa 
prevádzala v suteréne ZDŠ. Každoročne bol vypracovaný JP KOČ. Každá spoločen. Org. NF 
písomne odovzdala plán kult. akcií. Do jednotného plánu boli zaradené odborné prednášky, / lekár, 
právnik .../, kvízy literárne pásma, taneč. zábavy - diskotéky, film. a divadelné predstavenia. 
Názorná agitácia a propagácia / NA a P/. 
     JP KOČ vypracoval Fr. Filip ved., OB a schvaľovala ho Rada i plénum MNV. Na kult. osvet. 
práci sa podieľali OB, MĽK a spoločenské organizácie. 
     Prednášky do otvorenia kult. domu sa konali v učebni ZDŠ. Záujem občanov o prednášky 
odborníkov / lekár, právnik/ bol dobrý. / Účasť 35-50 občanov/. K niektorým zdravotným 
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prednáškam boli premietnuté krátke filmy. Verejné slávnosti podobne ako v minulých rokoch sa 
konali na chodbe školy. Účasť zast. MNV, občanov a rodičov bola veľmi dobrá. Už tradične 
pripravovali pekný kult. program s deťmi. MŠ  M. Filipová  riad. školy a J. Javorová učit. a učitelia 
ZDŠ. 
     Divadelný súbor pri OB pripravil dve divadelné predstavenia: 26. 12. 1971 : E. Gollner: Ulička 
/ 430 návšt./, 24. 2. 1973 : Fr. Urbánek : Pytliakova žena  / 457 návšt./. Réžia Fr. Filip. Hosťujúce 
súbory v r. 1971 - 1974 nevystupovali hlavne preto, že s postavením a rozobratím javiska bolo veľa 
práce.  
     V kine OBB bolo v r. 1971 - 1974 odpremietaných : v r. 1971 33 filmov  1897 návštev., v r. 1972 
33 filmov 1828 návštev., v r. 1973 43 filmov 2830 návštev., v r. 1974  20 filmov 1387 návštev. 
Vstupné : detské filmy 1.-Kč, pre dospelých 2.- , 3.- Kč. 
Tanečné zábavy sa od 15. 4. 1971 na základe rozhodnutia OHS v Sp. N. Vsi v suteréne ZDŠ 
nekonali. V letnom období taneč. Zábavy boli na ihrisku, od sept. 1973 v budove TJ na futb. Ihrisku 
/ ročne 3 - 4/. Názorná  agitácia a propagácia / NA a P/ : Pred KD boli skrinky, do ktorých boli 
inštalované rôzne súbory fotografií k štát. sviatkom a výročiam, ku kult. udalostiam, fotografie 
z výstavby obce, rôzne plagáty a oznamy. 
MĽK : Mária Jasečková 15. 4. 1971 nastúpila na mater. Dov. Funkciu knihovníčky prevzala 
Magdaléna Jasečková.  V r. 1972 a 1973   sa na niektoré malé akcie využíval aj dom pri 
rozostavanom kult.  dome. / Bývalý dom Št. Timka /. 
 
S L Á V N O S T N É   O D O V Z D A N I E   K U L T U R  N É H O   D O M U 
 
    7. sept. 1974 bol slávnostným a pamätným dňom, na ktorý občania čakali desaťročia: 
Popoludní o 14. Hod. pred kult. domom sa zišlo vyše 200 občanov a žiaci ZDŠ. Predseda MNV 
Michal Hamráček predniesol krátky príhovor, pásku prestrihol zástupca OV KSS súdr. Bajtoš. 
Dvere kultúrneho domu sa otvorili. Občania prvýkrát vstúpili do pekného stánku kultúry. Slávnosť 
otvorenia KD a 30. Výr. SNP pokračovala vo veľkej sále. Po hymnách a básni nasledovali : 
slávnostný prejav, odovzdanie medailí k 30. Výr. SNP a odovzdanie čestných uznaní Rady MNV 
najlepším pracovníkom pri výstavbe KD. 
     Po Internacionále nasledoval pekný kult. program detí MŠ a žiakov ZDŠ. Do programu sa 
zapojili aj členky SZM pekným moderným tancom. Dve  pekné skladby na klavíri zahrala Janka 
Filipová. Už pri otvorení KD bolo javisko vybavené oponou, modrým horizontom a 2 bočnými 
bodovými reflektormi. Po skončení   slávnosti bolo pohostenie pre pozvaných hostí. Nasledovala 
prvá tanečná zábava v novom kult. dome. 
     Otvorením kult. domu sa vyriešilo veľa doterajších problémov, ktoré už dlho sužovali celú obec. 
Na podstatne kultúrnejšej úrovni budú divadelné predstavenia, filmové predstavenia, schôdze 
spoločenských organizácií, verejné slávnosti, tanečné zábavy a i. Aj pre občanov sa vyriešili vážne 
starosti pri rodinných udalostiach. V kult. dome budú môcť usporiadať veselé rodinné udalosti - 
svadby, výročia a iné slávnosti, ale aj tie najsmutnejšie - pohrebné pohostenia - kary. Plne rozvíjať 
svoju činnosť budú aj  spoloč. org. NF.       
     Kultúrna osvetová práca pokračovala podľa JPKOČ. V sept. 1974 - 1980 OB v spolupráci 
s MNV a ZŠ pripravili  každoročne 2 - 3 verejné slávnosti št. sviatkov a výročí, najmä výr. 
oslobodenia obce, MDŽ, MDD, VOSR. Kult. program pripravili učit. MŠ a ZDŠ. Občas kult. 
programom prispela aj ZO SZM. V predvečer 1.mája bol každoročne lampiónový sprievod žiakov 
ZDŠ - dedinou. Na kult. osv. prácu OB i spoloč. organizácie využíval aj miestny rozhlas. 
Odvysielané boli relácie k niektorým št. sviatkom a výročiam, k medzinárodným udalostiam a pod. 
     Divadelný súbor pri OB pripravil tieto divad. hry : J. G. Tajovský : Ženský zákon /premiéra 26. 
XII. 1974/;   Tri jedno - dejstvové hry : Ľ. Smrčok : Návrat, Dobrá duša;  J. Korbačka : Tri vrecia 
zemiakov /30. III. 1975 /; Ľ. Luknár : Ľubka /28. II. 1976/.   Detský súbor : M . R. Martáková : 
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Medovníkový domček a L. Luknár : Keď bol medveď kráľom / 24. III. 1977 /. Réžia : Frant. Filip. 
Počet návštevníkov premiér 400. Žiaľ v tomto desaťročí  to bolo všetko.  
     Ťažko bolo získať do súboru mládencov. Mnohí boli aktívni športovci, študovali, vyhovárali sa 
na nedostatok voľ. Času. V r. 1974 - 1977 /už v novom KD/ v ochotníckom divadelnom súbore 
pracovali : Magdaléna Jasečková, František Hamrák, Michal Hamráček, Agnesa Dutková, Jozef 
Olejník, Ján Hamráček, Eva Tekáčová, František Hamráček, Eva Dutková, František Filip ml., 
Cyril Hamráček, Monika Koňaková, Božena Zekuciová, Eva Jasečková, Štefan Merčák, Ľubomír 
Holečko, Emil Kováč, Darina Juríčková, Marta Navrátilová. V detskom zbore bolo 22 žiakov /10 - 
14 ročných/. Javisko bolo už pomerne dobre vybavené : modrý a čierny horizont /zadný aj bočné/, 
suity, pekná opona, 4 bočné reflektory, javiskové reflektory. Nemohlo byť nevyužité. Ved. OB 
pozýval div. súbory, niektoré sa sami ponúkli - na vystúpenie v tunajšom KD. V r. 1975 - 1980 boli 
v KD tieto div. predstavenia : 16.II.1975 : Č. Aitmanov - Matkino pole /238 návštevníkov/ - div. 
súbor Kultúrneho a spoločenského strediska mesta Sp. N. Ves / K a SSM Sp. N. V./, réžia : O. 
Šabek;  28.III.1975 : Estrádne vystúpenie s dychovou hudbou Závodného klubu ROH v Rudňanoch 
/100 úč./; 13.IV.1975 div. hra V. Lovieseka - Trampoty s láskou - div. súbor DO SZM Iliašovce;  
6.V.1975 Teleškriatok /réžia : A. Gabzdilová/ - detský div. súbor ZDŠ Hviezdoslavova ul. Sp. N. V. 
/192 náv./; 25.I.1976 R. Thomas : Osem žien /K a SSM Sp. N. V./ - 221 náv.; 21.III.1976 Croce : 
Bertoldo a Bertoldíno - súbor Hviezdoslav Sp. N. V- 108 náv.; 9.I.1977 Chalupka : Starý zaľúbenec 
- Iliašovce /140 náv./;  10.III.1977  I. Bukovčan : Surovô drevo - Železničiar Dolný Kubín; 1978 J. 
Barč - Ivan : Mastný hrniec - K a SSM Sp. N. V- 131 návš.;  14.I.1979  O. Bosík : U nás taká 
obyčaj, alebo len aby sme v hanbe neostali - K a SSM Sp. N. V. /214 návš./;  27.IV.1980 : 
Nevydarené jubileum - Hviezdoslav Sp. N. V. 
     V kine OB  v KD je premietacia kabína. Premietalo sa prístrojom Club 16 c. V r. 1977 bol 
namontovaný premietací /stabilný/ prístroj Meopton II. na 16 mm film. Prístroj bol starší - prevzatý 
zo Spišského Štvrtku. Počet filmov a návštevníkov : r. 1975 - 16 fil. 1390 návštev. Vr. 1976 sa 
nepremietalo  - techn. Príčiny - slabý prístroj a zatemňovanie veľkej sály. V r. 1977 - 6 film. - 442 
návš.; r. 1978 - 38 film. - 3877 návšt.; r. 1979 - 42 film. - 3223 návš.; r. 1980 -  23 film. - 1793 
návš. Premietači : Fr. Filip, Fr. Gonda. 
     V sept.  1974 bola MĽK presťahovaná z nevyhovujúcej miestnosti v starej budove MNV do KD. 
Tu má 2 miestnosti - knižnicu a čitáreň. Knižnica ja vybavená regálmi s rozrastajúcim sa knižným 
fondom. V čitárni si môže 16 - 20 čitateľov pohodlne prečítať časopisy, alebo knihy. Knihovníčkou 
je Magdaléna Jasečková. V r. 1978 MĽK  prevzala Agnesa Navrátilová rod. Rošková. V r. 1979 
mala 223 zapísaných čitateľov. Vo fonde kníh má asi 2400 zväzkov. Odoberá 6 titulov časopisov. 
V MRD poriadala v spolupráci so ZŠ literárne pásma pre  deti. Prítomná bola aj metodička OĽK, 
riad. školy a učitelia. Knihovníčka A. Navrátilová pristupovala k práci zodpovedne a pripravovala 
rôzne  menšie akcie s čitateľmi. V čitateľskom krúžku SZŽ bolo 15 žien, ktoré pravidelne, spoločne 
navštevovali knižnicu. Veľkú pozornosť venovala aj propagácii nových kníh. V jej práci jej 
pomáhali aj dve dcéry - študentky. 
     Na predvolebnom zhromaždení občanov 15.okt.1976 vystúpil v KD folklórny súbor Čačina zo 
Sp. N. V. Predviedol krásny umelecký program. Obyvatelia boli nadšení. Po skončení zhromaždenia 
súbor pokračoval vo svojom vystúpení nakoľko obyv. chceli  počuť ďalšie krásne piesne a tance. Bol 
to ozaj krásny večer. 
 
 
Z B O R     P R E     O B Č I A N S K E      Z Á L E Ž I T O S T I     / ZPOZ / 
 
     V r. 1973 ZPOZ v našej vlasti oslávili 20.výročie svojej existencie. Prostredníctvom nich sa už 
20 rokov kultivuje ľudské konanie, podriadené krásnemu plnohodnotnému životu, ktorý by mal 
sprevádzať tie najušľachtilejšie medziľudské vzťahy. Pomáha chápať radosti i bolesti všedného dňa, 
prežívať a prekonávať ich s vedomím, že som užitočným človekom ľudskej spoločnosti. 
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     V našej obci  vznikol ZPOZ pri MNV o viac ako dve desaťročia neskoršie. Dôvodom boli 
objektívne príčiny. V obci nebol kult. dom, ani budova MNV. Nebola vhodná miestnosť na zriadenie 
aspoň menšej obradnej siene. Podmienky pre činnosť ZPOZ vznikli v sept. 1974 po odovzdaní KD 
do prevádzky. Činnosť ZPOZ v našej obci začala v r. 1975. Prvá akcia bola 2.2.1975 : posedenie 
s najstaršími občanmi našej obce, ktorí sa narodili do 31.dec. 1900. Pozvaných bolo 14 občanov. 
Prišlo ich 9, ostatní zo zdravotných dôvodov nemohli. Slávnostný príhovor s poďakovaním za 
celoživotnú ťažkú prácu predniesol Michal Hamráček predseda MNV. Poblahoželal im a odovzdal 
kvety. Kult. programom pozdravili žiaci ZDŠ. Po slávnosti pri malom občerstvení s obdivom 
hovorili aj o kultúrnom dome, ktorý si ešte pred slávnosťou celý prezreli. Boli vďační za to, že 
ZPOZ im to umožnil a pozval ich na posedenie. 
     ZPOZ má vlastnú pamätnú knihu, v ktorej je zaznamenaná každá akcia : V tomto r. boli ešte 
tieto akcie : stretnutie 15-ročných pri ukončení povinnej školskej dochádzky a rozlúčka s brancami. 
V r. 1976 bolo pripravených 5 akcií : rozlúčka s brancami a uvítania detí do života. Spolu bolo 
uvítaných 20 detí.  
     V r. 1977 bolo 5 akcií : 50.výr. svadby, rozlúčka s brancami a uvítania detí. Spolu bolo do života 
uvítaných 29 detí. V r. 1978 bolo 6 akcií : 2-krát rozlúčka s brancami a štyrikrát uvítanie detí. 
Spolu 29 detí. V r. 1979 bolo 9 akcií : rozl. s brancami,  50.výročie nar. C. Hamráčka tajomníka 
MNV a 6-krát uvítanie detí do života. Spolu 26 detí. 
     Od r. 1980 sa akcie ZPOZ konali v novej obradnej miestnosti. Po odsťahovaní sa rodiny 
Leskovjanskej bol byt voľný. Zo spálne a obývacej izby rozbúraním priečky sa získala miestnosť dl. 
9,30 x 3,80 m. Táto bola upravená a zariadená na obradnú miestnosť. Práca ZPOZ sa opäť dostala 
na vyššiu estetickú úroveň. 
     V r. 1980 bolo 9 akcií : 50.výr. svadby Kataríny a Jozefa Lačných, rozlúčka s brancami, a 
šesťkrát uvítanie detí do života. Spolu bolo uvítaných 16 detí. V ZPOZ v r. 1975 - 1980 pracovali : 
Michal Hamráček predseda, Cyril Hamráček tajomník MNV pripravovali a na slávnostiach 
predniesli príhovory, slávnosti viedli : Mária Jasečková, Eva Jasečková, Helena Tekáčová, scenáre 
slávností a krátky, vhodný kultúrny program so 6 až 8 žiakmi ZŠ pripravoval Fr. Filip riad. školy. 
Na niektoré akcie kult. program pripravila Janka Filipová - na gitare doprevádzala pekný spev 
Marty a Márie Tekáčovej. 
     V r. 1979 / 1980 kult. program s deťmi pripravila K. Cipkalová riad. MŠ. Na žiadnej slávnosti 
nechýbala pekná príležitostná báseň. 
     ZPOZ v Tepličke za 6 rokov činnosti pripravil 38 akcií. Získal si uznanie občanov.  
     V r. 1975 až 1980 bolo v ZPOZ uvítaných spolu 111 detí. 10-krát boli rozlúčky s brancami. 4-
krát boli životné jubileá. 
 
 

Poľnohospodárstvo  v   r.  1 9 4 5   -   1 9 8 0 
 
     Obyvatelia Tepličky sa už od založenia obce živili poľnohospodárstvom a pastierstvom. Menšia 
časť po vzniku baníctva sa živila prácou v baniach Gretľa, Bint a neskoršie aj Novoveskej Hute. Po  
vzniku ČSR sa počet zamestnaných obyv. obce postupne zvyšoval. Poľnohospodárstvo ich neuživilo. 
Koncom XIX. storočia  sa veľa obyvateľov obce vysťahovalo za prácou najmä do USA a Kanady. Za 
zarobené peniaze si kupovali najmä pôdu, pretože táto mala najväčšiu a trvalú hodnotu. Opis 
pozemkovej knihy katastra obce Teplička  I. časť z r. 1870 napísaná s pomaďarčenými rodnými 
menami a priezviskami i s chotárnymi názvami má na 115 stranách zapísaných 1762 parciel. 
Niektoré parcely majú zapísaných 2 až 5 majiteľov. /celkom 2 304 riadkov, mená sa často opakujú/. 
Podľa Kupno - predajnej zmluvy z 27.V. 1927 medzi Edmundom  Máriassym a jeho manželkou 
Almou rod. Rodakowskou obyvateľmi Markušoviec a na druhej strane v tejto zmluve menovanými 
obyvateľmi Tepličky : 1/a Jozef Blaško  č. d. 68 až po č. 110/b maloletý Jozef Zekucia; občania obce 



 46 

odkúpili spolu 62 ha  20 a poľnohospodárskej pôdy /pasienky a lesy/. Za túto zaplatili v hotovosti 
380. 392,- korún. Vznikla urbárska a pasienková spoločnosť. Blaško a spol. ktorá vlastní 23, 46 ha 
lúk a pasienkov. V obci boli aj ďalšie pasienkové a lesné spoločnosti. Pasienková spol. Teplička 45, 
19 ha, Pas. spol Koňak a spol. 4, 27 ha. Lesy : Blaško a spol. 37, 44 ha, Kompresorát Timko a 
Koňak . . . V r. 1951 prevzali Čsl. štátne lesy do obhospodarovania všetky urbárske lesy. 
Pasienkové spoločenstvá boli do založenia JRD. Celková výmera katastrálneho územia Tepličky je 
774 ha : z toho orná pôda 216 ha, lúky a pasienky 269 ha, lesná pôda 223 ha. Niekoľkí obyv. obce 
vlastnia pôdu aj v katastri Sp. N. V., Markušovce a Lieskovany. Kvalita ornej pôdy je rôzna. Väčšou 
hlinito - piesočnatá, hlinito - kamenistá, . . . Všetky parcely okrem časti Na Hornáde majú mierny, 
niektoré väčší sklon. Na väčších svahoch sú medzi parcelami medze. Úrody bývajú priemerné. 
V päťdesiatych rokoch sa podarilo výnosy zvyšovať najmä preto, že roľníci venovali väčšiu 
pozornosť kvalite obrábania pôdy a používaniu umelých hnojív. 
     Poľnohospodárstvo 1945 - 1959 : Po skončení II. svet. vojny obyvatelia pokračovali v ťažkej 
práci v poľnohospodárstve. V obci bolo asi 35 - 40 roľníkov. Vlastnili /okrem lesov/ po 5 až 15 ha 
poľnohospodárskej pôdy. Tí najbohatší mali kone, s ktorými okrem obrábania pôdy pracovali aj 
v lesoch pri ťažbe - približovaní a odvoze dreva. Časť roľníkov ako ťažné zvieratá používala voly. 
„Kovoroľníci„ používali na poľné práce kravy. Na zabezpečenie výživy pre všetkých obyvateľov štát 
v r. 1948 zaviedol povinné dodávky /kontigenty/ poľnohospodárskych produktov. Rozpisy pre 
jednotlivých majiteľov podľa výmery poľnohosp. Pôdy každoročne vykonával MNV. Každý majiteľ 
pôdy nad 0,5 ha dostal rozpis produktov a množstvo, ktoré musí v priebehu roka odovzdať. Mlieko 
odovzdávali v tunajšej zberni - v dome, ktoré sa /po odobratí vzorky/ zlievalo do 25 l kanví, ktoré sa  
každé ráno povozom odvážali do mliekárne v Sp. N. V. V tunajšej obci bola aj zberňa vajec 
v obchode. Ostatné produkty /mäso, obilie, zemiaky/ vozili sami do Sp. N. V. Roľníci sa dodávkam 
bránili, pretože boli vysoké, ťažko na 100 % splniteľné. Výkupné ceny boli v pomere k nákladom a 
vynaloženej ťažkej práci - nízke. Podľa záznamov z r. 1955 - 1959 ani jeden rok dodávky neboli 
splnené podľa plánu. Napr. v správe MNV za r. 1956 sa uvádza, že dodávky obilia boli splnené na 
92 %, zemiakov na 87 %, sena na 10 %, mäsa hovädzieho na 60 %, bravčového na 40 %, vajec na 
48 %, mlieka na 26 %. Dodávka niektorých produktov sa mohla nahradiť dodávkou syra a vlny. 
V uvedenom roku sa odovzdalo priemerne na 1 kravu 156 l mlieka. Roľníkov, ktorí neplnili dodávky 
predvolali na MNV, aby to zdôvodnili . . . 
     Stav hovädzieho dobytka v r. 1956 bol 416 ks, pásol obecný pastier, alebo sami /spoločne podľa 
poradia/ na bližších pasienkoch. Väčšia časť mladého dobytka bola celé pastevné obdobie mimo 
obce - na Babine a inde, kde pasenie organizovali pasienkové spoločnosti /vymedzenie pastvy, 
voľba pastiera, určovanie platu, poplatky za pasenie, košarovanie . . ./. Stav hovädzieho dobytka 
v obci bol v r. 1957  369 ks  /z toho kráv 169 ks/; v r. 1959   333 ks / z toho 173 ks kráv/. Hektárové 
úrody sa pohybovali v priemere : jačmeň 12 - 14 q, ovos 11 - 13 q, zemiaky 50 - 80 q z ha. Obilie 
kosili ručne, zväzovali povrieslom do snopov, ktoré skladali stojato  do „čutiek„ /ihlanov/. Po 1 - 2 
týždňoch obilie zvážali do stodôl, kde ho mláťačkou vymlátili. Časť „kovoroľníkov„, ktorí mali 
obilia málo mlátili cepmi. Obecný prehľad vypracovaný MNV k 31.máju 1954 uvádza tieto plochy 
zasiatych plodín : pšenica 10,4 ha, raž 68,5 ha,  jačmeň 78,4 ha, ovos 29,3 ha, strukoviny a 
miešanky 8,4 ha, zemiaky 80,2 ha, krmná repa 3,4 ha. Spolu 278,6 ha. /vrátane v katastrálnom 
území Sp. N. V., Markušovce a Lieskovany, kde občania obce vlastnia pozemky/.  
     LESY : V katastri obce Teplička je 223 ha lesnej pôdy - lesov. V lesoch do r. 1952 hospodárili 
urbárske spoločnosti Blaško a spol., Timko a Koňak. Podľa potreby robili ťažbu úžitkového dreva 
na predaj a palivové drevo pre majiteľov lesov - podielnikov. O les sa starali spoločne, snažili sa 
dobre hospodáriť. Robili výsadbu stromčekov a ich ošetrovanie. V r. 1952 urbárske lesy prevzal 
štát. Bývalí majitelia lesov podľa podielu dostali každoročne od Št. lesov neveľký prídel palivového 
dreva. Št. lesy vydávali občanom povolenie na výrub kalamitného dreva pre vlastnú potrebu. /keď 
bolo drevo nachystané, lesník dal - po zaplatení - povolenie na odvoz/. 
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Z A L O Ž E N I E     J R D 
 
     OVKSS a ONV v Sp. N. V. rozhodli o urýchlení socializácie dedín v okrese. Medzi nimi bola aj 
Teplička. V apríli 1959 prišiel do dediny autobus, ktorý priviezol agitátorov - pracovníkov z ONV, 
OV KSS, úradníkov zo závodov. Navštevovali roľníkov priamo v domácnostiach a presviedčali ich o 
výhodách spoločného hospodárenia. Prichádzali 3 až 4-krát v týždni až do založenia JRD. Roľníci 
sa tomu bránili. Nechceli svoju ťažko získanú pôdu odovzdať. V snahe urýchliť presviedčanie 
roľníkov i kovoroľníkov ich rodinní príslušníci - zamestnaní synovia a dcéry v závodoch v Sp. N. V. 
dostali dovolenky na presvedčenie rodičov, aby vstúpili do družstva. Veľa z nich počas „dovolenky„ 
pracovalo na výstavbe školy pri betónovaní základov /v mesiaci máj - jún/. Len postupne sa darilo 
získavať prihlášky do JRD. Prví podpísali „kovoroľníci„, ťažšie to bolo s roľníkmi. Presviedčali ich 
doma, po čase ich vozili na ONV a tam ich presviedčali. . . Počas agitácie bol v obci namontovaný 
provizórny miestny rozhlas, ktorý bol určený na agitáciu. ONV zorganizoval exkurziu na 2 vzorné 
JRD v okrese, ktorej sa zúčastnilo 45 budúcich družstevníkov. Začiatkom augusta bolo podpísaných 
vyše 80 prihlášok, mohlo sa pristúpiť k zvolaniu ustanovujúcej členskej schôdzi. Dňa 30.augusta 
1959 na ustanovujúcej členskej schôdzi v NŠ 89 roľníkov a kovoroľníkov sa rozhodlo pre spoločné 
hospodárenie na družstevných poliach a spoločných chovoch. Členská schôdza zvolila túto správu : 
Predseda : Štefan Hamrák /nar. 21.8.1912/; členovia : Ján Hamráček /n. 18.8.1903/; Michal Varša 
/n. 25.7.1911/; Jozef Fabian , Ján Murdžák /n. 7.4.1911/, Ján Dutko, Jozef Koňak /n. 9.8.1905/. Do 
revíznej komisie : Jozef Hamráček, Jozef Olejník, Ján Koňak, Jozef Varša, Helena Timková, Ján 
Hudran ,Katarína Zekuciová /n. 12.4.1914/. Doterajšie zamestnanie : všetci boli roľníci. 
     Práca JRD :  Začiatok hospodárenia JRD bol ťažký. Roľníci - teraz už družstevníci sústredili 
okrem pôdy aj živý a „mŕtvy„ inventár - kone, kravy, ošípané, ovce a poľnohospodárske náradie. 
Družstvo nemalo ešte vybudované maštale, preto dobytok bol sústredený v súkromných maštaliach. 
Tu kravy kŕmili, dojili a mlieko odovzdávali do mliekárne v Sp. N. Vsi. Od jari do začiatku jesene  
bol dobytok „ustajnený„ v prírode v ohradách na pasienkoch, kde kravy aj dojili. Do JRD bolo 
sústredených 68 ks kráv. V marci 1960 začali s výstavbou kravina a kurína. Obe stavby boli v jeseni 
dané do užívania. Dobytok bol ustajnení v maštali. Začalo sa aj s chovom sliepok. V jesenných 
prácach pracoval  jeden, v jarných dva traktory a osem párov koní. Postupne kupovali aj potrebné 
náradie - pluhy, brány, . . .Družstevníci za svoju prácu dostávali tzv. pracovné jednotky /PJ/, ktoré 
boli vypočítané podľa obtiaže, alebo odpracovaných hodín. Za jeden deň mohol zarobiť aj viac 
pracovných jednotiek. Odmeny za PJ boli vyplácané zálohovo. Vyúčtovanie bolo po hospodárskom 
uzavretí roka. Podľa výsledku hospodárenia družstva dostávali doplatky k PJ. V prvých  rokoch 
hospodárenia účtovníčkou JRD bola slečna Marta Gadušová z Markušoviec. Pokladníčkou 
Katarína Zekuciová členka správy, skladníkom Jozef Koňak člen správy. 
     Už v jeseni 1959 začali pracovníci ONV poľnohospodárskeho odboru a Geodézie robiť 
hospodársko - technickú úpravu pozemkov /HTÚP/. Sceľovali pozemky pre JRD. Pre jednotlivo 
hospodáriacich roľníkov /JHR/, ktorých zostalo 16 vyčlenili pozemky väčšinou v katastri Sp. N. Vsi. 
JRD začalo pôdu upravovať. Rozorávali medze . . . 
     5.feb. 1961 sa konala v NŠ prvá výročná členská schôdza JRD, na ktorej bola prednesená správa 
o hospodárení v r. 1960. Družstvo dosiahlo tieto výsledky /uvádzam iba základné údaje/ : Do 
družstva pristúpili 3 členovia, t. č. má 92 členov. V 1.roku hospodárilo na 599,4 ha 
poľnohospodárskej pôdy, z toho 233,7 ha ornej. Výmera zasiatych plôch a výnosy : raž 45 ha /z 
toho 27 ha vymrzlo/, z 18 ha po 7,10 q z ha /plán bol 19 q z ha/; jačmeňa 75 ha výnos 14,7 q z ha 
/plán bol 19 q /; ovos 18 ha po 14,2 q /plán bol 17,5 q/; ľan 4 ha po 25,7 q /plán 24 q/, mak 1 ha 2q 
/plán 5q /; zemiaky 45 ha po 53 q /plán 145 q/; krmná repa 6 ha po 16 q; na ostatnej ornej pôde 
boli krmoviny - celkom 1052 q / v zelenej hmote/ lúky 125 ha po 15 q sena z ha, /plán 30 q/. JRD 
okrem ľanu nesplnilo plánované výnosy v žiadnom produkte. Na PJ pre družstevníkov bolo 
vydaných 259 q jačmeňa, 324 q zemiakov, 369 q sena. Z celkovej úrody boli splnené dodávky štátu 
a zabezpečil sa fond krmív a osiva. Nízka úroda bola zapríčinená aj zlým počasím, pretože veľa 
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pršalo, časť zemiakov vymokla, časť lúk bola zaplavená. Zber zemiakov sa neprevádzal na PJ, ale 
platilo sa hneď zemiakmi aj pre brigádnikov - nečlenov. „Vyplatené zemiaky„ do výnosu neboli 
započítané. U obilia to boli veľké straty na poli - zber samoväzom a trávnymi lištami, skladanie do 
krížov, po 1 - 2 týždňoch zvoz k mláťačkám . ... Slamu uskladňovali do stohov. 
     Živočíšna výroba :  Plánovaný stav hovädzieho dobytka /HD/ bol 221 KS z toho 86 kráv; 
skutočnosť : 115 KS z toho 50 kráv. /zo sústredených 68 KS bolo 18 KS odovzdaných na plnenie 
dodávky mäsa/; prasníc 13 KS /plán 30 KS/; ošípané na výkrm 46 KS /plán 164 KS/ - sústredených 
73 KS. Na dodávku štátu bolo daných 50 KS, uhynulo 16 KS; oviec 204 KS /plán 385 KS/; hydina 
343 KS /plán 900 KS/; kone 18 KS /plán 16 KS/. Plán výroby mlieka 101 275 l, skutočnosť  45 109 
l; znáška vajec plán 32 375 KS, skutočnosť 0; vlna - plán 460 kg, skutočnosť 360 kg; syr - plán 
3000 kg, skutočnosť 1 338 kg; dodávky mäsa : hovädzie - plán 139q, odovzdané 104q; bravčové - 
plán 137q, dodané 28q; ovčie - plán 20q, skutočnosť 12,5q; hydina - plán 52,5 kg, skutočnosť 48 kg. 
     Peňažné príjmy : V rastlinnej výrobe boli : plán 243 650,- Kčs, skutočnosť 121 290,- Kčs.   
V živočíšnej výrobe bol plán príjmov 661 314,- Kčs, skutočnosť 236 125 ,- Kčs. V pridruženej 
výrobe bol plán 70 000,- Kčs, skutočnosť 2 327,- Kčs. Za dopravu bol plán 50 000,- Kčs, skutočnosť 
23 548,- Kčs. Celkom plánované príjmy boli 1 034 914,- Kčs, skutočne dosiahnuté príjmy 636 734,- 
Kčs v čom je aj priama pomoc štátu 219 060,- Kčs. Vlastné príjmy boli 417 674,- Kčs. Náklady na 
výrobu boli 463 533 ,- Kčs, vyčerpaných bolo 306 147,- Kčs. Mzdy boli prekročené o 48 620,- Kčs. 
Na PJ bolo vyplatené 121 570,- Kčs /hodnota PJ plán 14,04 Kčs, skutočne vyplatené 7,- Kčs./ 
     Pracovná morálka na začiatku hospodárenia bola dobrá. Členovia sa snažili prácu vykonávať 
riadne a načas, najmä pri jarných prácach. Pracovná morálka sa zhoršila vtedy, keď si členovia 
uvedomili, že vlastne napracujú na normy, či urobí viac, alebo menej stále je rovnako odmenený. 
Správa urobila aj ďalšie chyby napr. seno bolo rozdelené nie na PJ, ale každému rovnako. Aj obilie 
bolo takto rozdelené. Uznesenie člen. schôdze ukladalo rozdeľovať podľa odpracovaných PJ. 
Nedostatky v odmeňovaní boli aj v živočíšnej výrobe. Majetok JRD k 31.12.1960 /zvieratá a stroje/ 
bol 973 563 ,- Kčs. Investičné úvery v Štát. banke na stavby 646 539,- Kčs. Toľko zo správy. 
Členovia s výsledkami hospodárenia neboli spokojní. Najmä asi 40 stálych pracovníkov dostalo iba 
asi 50 % odmien za PJ /doplatky neboli/. Okrem stálych pracovníkov v rastlinnej výrobe pracovali 
„sezónni„ pracovníci. Boli to väčšinou ženy - manželky „kovoroľníkov„. 
     Družstevníci mali pre vlastnú potrebu dostatok poľnohosp. Produktov. Okrem naturálií za PJ 
mali záhumienky /asi 0,25 ha/, na ktorých si dopestovali zemiaky a iné produkty. Väčšina 
družstevníkov chovala kravu, 2 ošípané a sliepky. Podľa súpisu hospodárskych zvierat, ktoré v obci 
vykonal MNV k 1.7.1960 bolo 288 ks hovädz. Dobytka z toho 169 kráv /z toho zahumienkári 
vlastnili 59 ks, JHR 46 ks/; z 278 ošípaných bolo na JRD iba 24 ks. V r. 1960, 1961 zahumienkári a 
JHR pásli kravy spoločne /pastier, alebo sami podľa poradia/. 
     V ďalších rokoch postupne stavy HD u zahumienkárov a JHR klesali. Na JRD so stavbou maštalí 
počty HD stúpali. Veľká pozornosť bola venovaná výstavbe. Za desať rokov vybudovali tri maštale, 
senážnu vežu, kanceláriu, mostovú váhu, sklad obilia, ovčín, koniareň, dielňu, ošipáreň. 
Postupne sa rozširoval strojový park. Družstvo vlastnilo 4 traktory, pásový traktor, vlečky, sejačky, 
2 mláťačky, /ktoré používali asi 3 roky/, pluhy a iné náradie. Každoročne sa zvyšovali hospodárenia  
aj v rastlinnej výrobe : úroda raže v r. 1960 bola 7,1q z ha;  v r. 1969 27,8q z ha; jačmeňa zo 14,7q 
vzrástla na 27,5q z ha; pšenice v r. 1963 bolo 9,2q; v r. 1969 26,7q z ha. Zemiaky z 53q na 135q 
z ha; seno z 15q na 35q z ha. Výmlat obilia z 1485q na 3131q, dodávka obilia štátu z 517q na 830q. 
K zvyšovaniu ha výnosov prispelo kvalitnejšie obrábanie pôdy, používanie umelých hnojív, 
dodržiavanie agrotechnických termínov a ošetrovanie porastov. Zber obilia sa prevádza 
kombajnmi. Lisovací stroj slamu zlisoval do „kvádrov„, ktoré sa zvážajú do stohov. Podstatne sa 
zvýšil chov zvierat. Neúspešný chov ošípaných a sliepok v r. 1962 - 63 ukončili. Družstvo chovalo 
iba hovädzí dobytok a ovce. V r. 1960 malo 115 ks HD /z toho 50 kráv/. V r. 1970  256 ks z toho 100 
ks dojníc; oviec 204 ks, v r. 1970  446 ks, z toho 290 bahníc. Ročná dojivosť na 1 deň a kravu 
stúpala od r. 1960 z 3,1 l  na 7 l  v r. 1970. Ovčí syr z 20q na 56q, vlna z 361 kg na 980 kg, 
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odovzdané mäso zo 152q na 370q v r. 1970.  V r. 1970 JRD odovzdalo 184 000 l mlieka. Podobne 
každoročne rástli aj tržby. V rastlinnej výrobe vzrástli na 400 - 500 tisíc v živočíšnej na 1 milión 
ročne. 
     Družstvo malo od r. 1963 pridruženú výrobu. Kúpilo nákladné auto V3S, ktoré vykonávalo 
dopravné služby. V r. 1964 bola tržba 135 000,- Kčs. Od r. 1966 JRD malo pridruženú výrobu aj 
v Čechách. Pracovníci JRD - väčšinou nečlenovia zo Sp. N. Vsi a okolia /70 - 80 ľudí/ pracovalo  
na stavbách. „Hrubý„ príjem JRD v r. 1967  1 162 000,- Kčs, v r. 1968  8 175 000,- Kčs, podobne 
aj v r. 1970. V r. 1971 bola táto pridružená výroba zrušená. Vo výstavbe JRD sa pokračovalo. 
Vystavali administratívnu budovu /kancelárie a zasadačku s kapacitou asi 80 stoličiek/, senník, 
silážnu jamu, sklad na stroje /sejačky, kosačky, . ../ 
     Areál družstva bol oplotený drôteným pletivom. Finančné prostriedky si JRD požičiavalo v Št. 
banke v Sp. N. Vsi. 
     Družstvo už od r. 1960 venovalo pozornosť úprave pôdy. Rozdávalo medze a vytváralo veľké 
lány, ktoré bolo ľahšie obrábať. Na hone Lúčky /asi 7 ha/ boli  urobené melioračné práce 
/odvodnenie/. Babina - Lipy bola zarastená krovím. Táto časť bola pomocou mechanizmov a prácou 
družstevníkov /najmä zberom kamenia/ upravená na ornú pôdu. Cestou z JRD na Babinu sa 
prechádzalo cez asi 2 ha les. Tento bol vyrúbaný, vyklčovaný a mechanizmami upravený na ornú 
pôdu. Menšie úpravy boli urobené aj v iných honoch. Lúky a pasienky každoročne podľa potreby 
čistili  a hnojili priemyselnými hnojivami. Na Babine podľa ústneho podania bol v minulosti malý 
majer patriaci Mariassyovcom. Zachoval sa iba obytný dom, malá maštaľ a pár ovocných stromov. 
Dom využívala urbárska pasienková spoločnosť. Býval v ňom pastier s rodinou. Od jari do jesene 
pásol /a strážil/ mladý dobytok členov spoločnosti. Tento dom JRD nevyužívalo, preto chátral. 
Predseda Michal Blahut dal v r. 1968 všetko svojvoľne zbúrať. Za tento čin bol veľmi kritizovaný 
členmi JRD i Radou MNV. Družstvo postupne prešlo na pevné odmeny. Kŕmiči, pastieri, dojičky, 
kočisi, traktoristi, opravári, zásobovači, postupne aj pracovníčky rastlinnej výroby dostávali každý 
mesiac výplaty, ktoré boli pod hranicou priemerného platu v priemysle. V jeseni dostali naturálie, 
ktorých množstvo bolo vypočítané podľa výšky celoročného zárobku. Podobne bola vypočítaná aj 
výška doplatkov, ktoré boli vyplatené po účtovnom uzavretí roka. 
 
DRUŽSTEVNÁ  ŠKOLA  PRÁCE  /DŠP/  : 
      
     Po založení JRD bola zriadená DŠP. V r. 1959/60 a 1960/61 v zimnom období ju jedenkrát 
týždenne navštevovalo 36 - 40 družstevníkov. Schádzali sa večer v NŠ. Vedúcim DŠP bol František 
Filip riad. NŠ. V spolupráci s predsedom JRD Št. Hamrákom vybral z ponuky 12 prednášok - 
s tematikou živočíšnej a rastlinnej výroby s prihliadnutím na podhorskú oblasť. Vypracoval 
Tematický a časový plán. Okrem účasti družstevníkov /pozvánky/, zabezpečoval aj  prednášateľov. 
Hlavným prednášateľom bol Ing. Grobarčík zo SPTŠ v Sp. N. V. / 7 odborných prednášok/. 
Prenášal aj K. Kosturák prac. ONV odboru poľnohosp. a  pracovník banky. Súčasťou prednášok 
boli aj krátke filmy o živočíšnej a rastlinnej výrobe, o pôde, a iné, ktoré boli objednávané 
z Filmového podniku v Košiciach. Filmy premietal Fr. Filip. Po každej prednáške a filme bola 
beseda. DŠP bola pre účastníkov veľmi zaujímavá. Počuli a vo filmoch videli veľa nových a 
zaujímavých poznatkov. V druhom ročníku DŠP bolo 8 prednášok a odpremietaných 6 krátkych 
filmov. Druhý ročník absolvovalo 21 družstevníkov. 
         Vo vedení JRD  v r. 1959 až 1970 pracovali predsedovia : Štefan Hamrák /od 30.8.1959 do 
1.7.1962/; Ján Anjel /od 2.7.1962 do 17.8.1963/; Michal Blahut /od 18.8.1963 do 1971/; 
Agronómovia : Ján Hamráček /1959 - 1963/; Ján Anjel /1963 - 1970/. 
     Zootechnici: Ján Zekucia, Eva Bettcherová, Štefan Hamrák /od r. 1963 - 1970/; skladníci : Jozef 
Koňak , Jozef Blaško, Ján Zekucia, Ján Dzimko. Účtovníčky : Marta Gadušová /1959 - 1962/; Etela 
Malecová /1963 - 1970/; Kancelárska pracovníčka Pavla Kleinová. Správa družstva sa schádzala 
nepravidelne. Najmä v r. 1964 a ďalších. Podobne pracovala  aj revízna komisia a sociálna 
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komisia. Výročné čl. schôdze sa v r. 1962 - 1968 konali v ZDŠ. V ďalších rokoch v reštaurácii v Sp. 
N. Vsi. 
     V r. 1971 - 1974 JRD pokračovalo v skvalitňovaní poľnohosp. Práce. Finančné ťažkosti boli aj 
naďalej . Vedenie družstva sa snažilo získať čo najviac finančných prostriedkov z rastlinnej a 
živočíšnej výroby. Agronóm Ján Timko si prácu vykonával zodpovedne, k tomu viedol aj 
traktoristov. Pozornosť venoval aj ochrane rastlín, chemickému ošetreniu proti burinám a 
chorobám. Hektárové výnosy sa každoročne postupne zvyšovali. Obilie žali kombajnmi. Vyrobili 
dostatok obilia na dodávky štátu, zásoby /krmivo, osivo/ i naturálie. Slamu stroj zlisoval do 
„kvádrov„ a tieto družstevníci zvážali a ukladali do stohov. Do tejto práce sa každoročne zapájali 
aj brigádnici najmä členovia TJ Družstevník a SZM. Najviac starostlivosti potrebovali  zemiaky, 
najmä ochrana pred burinou a chorobami /plieseň zemiaková/. 
Ochrana sa na veľkých lánoch robila letecky. Ťažkosti boli aj so zberom zemiakov. Tu tiež pomáhali 
brigádnici - študenti zo škôl v Sp. N. V. Zbierali aj miestni občania /nečlenovia JRD/ obyčajne za 
zemiaky. V úrode zemiakov v jednotlivých rokoch boli veľké výkyvy - podľa počasia. Dobre sa 
darilo kukurici na siláž. Výroba sena z lúk bola takmer plne mechanizovaná. Na parcelách, kde 
stroj nemohol kosiť, kosili družstevníci.  
JRD dobrých výsledkov dosahovalo aj v živočíšnej výrobe. V r. 1971 - 1974 chovalo 100 - 110 
dojníc, ktoré dojili elektrickými dojičkami; teľatá, jalovice, býky na výkrm. Celkom asi 300 ks HD; 
jahňatá, jarky, bahnice spolu asi 600 ks; stav koní je už niekoľko rokov ustálený na počte 10. 
Družstvo ich využíva na ľahšie poľnohosp. Práce /bránenie, zvoz sena, slamy, na zásobovanie 
krmivami a iné/. 
     Po odchode Michala Blahuta začiatkom r. 1972 do funkcie predsedu JRD nastúpila slečna 
Magdaléna Muchová /najmladšia predsedníčka JRD na Slovensku/. Funkciu vykonávala do mája 
1974. V máji a júni bol  predsedom JRD Ing. Anton Vidiš. Agronómom družstva bol Ján Timko, 
zootechnikom  Štefan Hamrák, ekonómkou Eva Šofranková, skladníkom Ján Dzimko. 
     Od 1.júla 1974 bolo JRD Teplička zlúčené s JRD Smižany, kde je predsedom Ing. A. Vidiš. 
Samostatné JRD Teplička zaniklo. Ďalej bude mať názov : JRD ČSSP Smižany hospodársky dvor 
Teplička. Vedúcim dvora bol Ján Timko, ktorý zostal aj agronómom. Spojením troch družstiev / v r. 
1973 boli zlúčené Spišské Tomášovce/ vznikol moderný, produktívny a úspešný poľnohospodársky 
podnik. Obhospodaruje spolu 2 079 ha poľnohosp. Pôdy, z toho 1 363 ornej pôdy. 
Po zlúčení JRD boli v živočíšnej výrobe zmeny. Dojnice boli postupne presunuté na JRD Smižany. 
V Tepličke sa chová mladý dobytok - teľatá, jalovice a výkrm býkov na dodávky mäsa. Ovce sa 
chovajú v približne ustálenom počte. Pre zaujímavosť uvediem stavy hosp. zvierat v obci /okrem 
JRD/, ktoré v r. 1977 - 1980 boli približne rovnaké. Súpis k 1.7.1979 - chovatelia členovia JRD, 
chovatelia do 0,5 ha a bezzemkovia : sliepky 1 278 ks; kozy 8 ks; ovce a barany 122 ks; kone 3 ks; 
ošípané 156 ks; hovädzí dobytok spolu 37 ks. 
 
 NOVÁ   PREVÁDZKAREŇ   JRD 
     V januári 1975 bola na tunajšom hosp. dvore JRD zriadená nová prevádzkáreň. 
V administratívnej budove - v zasadačke boli namontované šijacie stroje. Začali šiť zvršky na 
topánky pre Svit Gotwaldov. Mesačne robili 2 - 3 vzory, 22 - 23 tisíc kusov. 1 séria bola najmenej 
10 tisíc ks, najviac 30 tisíc ks. Pracuje tu 25 žien. Mesačný zárobok 1 600,- Kčs /bez dane/. Vedúcou 
dielne bola Helena Timková.  
     Zlúčením 3 družstiev sa vytvoril väčší ekonomický celok. Mohlo sa pristúpiť k zavedeniu 
účelnejšej špecializácie a zvýšiť koncentráciu výroby. Na  Hosp. dvore Teplička bola urobená 
rekonštrukcia maštale s cieľom zvýšenia kapacity maštale a produktivity práce. V r. 1979 bol 
osevný plán následovný : raž 28 ha, pšenica 25 ha, jačmeň 83 ha, bôb na zrno 34 ha, 
ďatelinotrávne miešanky 34 ha, jarné miešanky 7 ha. Pre zlé prezimovanie ozimnej pšenice bola 
v jari prevedená vyorávka na ploche 43 ha a na uvedenej ploche bol zasiaty jačmeň. Zber sena bol 
prevedený zo 125 ha lúk. Vyrobilo sa 8 363q siláže, 1550q sena. 
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     V rastlinnej  výrobe je zapojených 6 traktoristov a 20 pracovníkov členov JRD. Po žatve obilie 
od kombajnov vozili väčšinou do Smižian. Plánované priemerné výnosy obilia 36q z ha boli splnené 
na 38q z ha. Úroda zemiakov sa dosiahla asi 200q z ha. Odovzdané mäso z Hosp. dvora v Tepličke 
650q bolo splnené. Syra bolo odovzdaných 84q, vlny 16q. Hosp. dvor Teplička si pod vedením Jána 
Timka úlohy zodpovedne plnil.  
     JRD Smižany /vrátane hosp. dvorov/ dosiahlo v 6. Päťročnici v r. 1976 - 1980 následovné 
priemerné výsledky : úroda z 1 ha : pšenica 51,5q , jačmeň 34,6q, zemiaky 254,3q, seno 
z viacročných krmovín 105,7q, seno z lúk 60,0q.  
     Stavy hosp. zvierat : HD 1 670 ks z toho 650 ks dojníc, ošípané spolu 1 919 ks z toho 122 
prasníc. Ročná dojivosť kráv 2 918 l na 1 kravu. 
     JRD Smižany patrí medzi 3 najlepšie družstvá v okrese. Príjmy družstevníkov sa každoročne 
zlepšujú. 
 
C H O T Á R N  E     N Á Z V Y     V    K A T A S T R I    O B C E    T E P L I Č K A 
 
    Zoznam názvov honov a prehľad číslovania parciel v honoch : Miestna časť č.1 až 230, Za slivku 
231 - 246, Ku kapličke 247 - 261/2, Cez chodník 262/1 - 305, Koncom do hájika 306 - 390/2, Na 
lúčky 391 - 494, Na Hornád 495 - 594/2, Dolinky 595 - 643, Za ploty  
644/1 - 688, Nad leštinou 689 - 765, Od polgrunta 766 - 813/2, Pod hurou 814 - 850, Za hájikom 
851/1 - 867/2, Medzi cesty 868/892, Za stehin 893 - 956, Na obraz 957 - 1003/2, Za baňu 1004/1 - 
1041, Korytňo 1042 - 1069/2, Vlčie harbky 1070/1 - 1155, Košiarce 1156/1 - 1220, Lebček 1221 - 
1285/2, Na rubanicu 1286/1 - 1335/2, Nad močidlá 1336 - 1410/2, Močidla 1411 - 1477, Roveň 
1478 - 1504, Močiarky 1505 - 1521, Dúbrava 1522 - 1592, Potočky 1593 - 1600, Švercberg 1601 - 
1713, Ježova hora 1714 - 1726/3, Na Hornáde 1727/1 - 1727/3, Cesty 1727/3 - 1728/1, Miestna 
trať 1728/2 - 1728/6, Cesty 1728/7 - 1752, Vody 1753 - 1762. 
 
 

Obyvateľstvo  v   r.  1 9 4 5   -  1 9 8 0 
 
 P o č e t   o b y v a t e ľ o v : 
 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. str. 155 /SAV 197/ uvádza, že v r. 1787 mala obec 54 
domov a 464 obyvateľov, z toho 45 baníkov. R. 1828 mala 70 domov a 501 obyvateľov. Ďalšie roky: 
1869 - 619 obyv., 1880 - 689 ob., 1890 - 594 ob., 1900 - 626 ob., 1910 - 640 ob., 1921 - 580 ob.,  
1930 - 602 ob., 1940 - 669 ob., 1948 - 720 ob., 1961 - 864 obyv. 
     Zaujímavé údaje kronikárovi Fr. Filipovi poskytol vdp. Ján Skrak farár, správca Farského úradu 
v Markšovciach. Z Kanonickej vozitácie z r. 1804 nadiktoval tieto  údaje o počte obyvateľov 
vtedajšej farnosti : Markušovce 485 obyv., /z toho 480 katolíkov/, Štepanovce 717 obyv., /z toho 689 
katolíkov/, Teplička 438 obyv. /všetci katolíci/, Lieskovany 125 obyv., Matejovce 158 obyv., 
Koterbachy 80 obyv., Závadka 31 obyv., Olšo 27 obyv., Komarovce 25 obyv., V Doline 22 obyv., 
Priekopec 18 obyv., Korytňo 20 obyv., Babina 7 obyv., Hliniky 12 obyv., Hegeni 11 obyv., Mlyn 
Teplička 12 obyv. 
     Pri sčítaní ľudu, domov a bytov k 1.12.1970 mala obec Teplička 995 obyv. /plus 4 dočasne 
prítomní/,  z toho  bolo 504 mužov a 491 žien. Vekové zloženie obyvateľov : 0 až 2 roky 76 obyv., 3 - 
5 r. 85 obyv., 6 - 14 r. 221 obyv., 15 - 19 r . 94 obyv., 20 - 29 r. 150 obyv., 30 - 39 r. 125 obyv., 40 - 
49 r. 75 obyv., 50 - 59 r. 67 obyv., 60 - 69 r. 79 obyv., 70 - 79 r. 20 obyv., 80 a viac 3 obyv. 
Z uvedeného  počtu obyv. bolo 72 cigánov /35 mužov a 37 žien, počet „bytov„ 8/. 
     Pri ďalšom  sčítaní ľudu r. 1980 mala obec 1 035 obyvateľov, z toho 537 mužov a 498 žien. 
VEKOVÉ  ZLOŽENIE  OBYVATEĽOV : 
 0 - 2 r. 65 obyv., 3 - 5 r. 57 obyv., 6 -14 r. 200 obyv., 15 - 19 r. 129 obyv., 20 - 29 r. 163 obyv., 30 - 
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39 r. 116 obyv., 40 - 49 r. 118 obyv.,  50 - 59 r. 66 obyv., 60 - 69 r. 55 obyv., 70 a viac r. 66 obyv., 
deti 0 - 14 r. 322 / z toho 176 chlapcov, 144 dievčat/, produktívny vek 143 obyv. / 57 m. a 86 ž./. 
Podľa štatistiky prírastok obyv. za 10 r. bol 40 obyvateľov čo je k počtu narodených / 25 - 30 detí 
ročne/ a zosnulých / 10 - 12 ľudí ročne/ malý. Dôvodom nízkeho prírastku obyv. bolo sťahovanie 
mladých rodín do družstevných bytov v Sp.N. V 
 
N á r o d n o s ť : 
  Pri sčítaní ľudu v r. 1970 sa k slovenskej národnosti prihlásilo 995 obyvateľov /všetci/. Z toho bolo 
72 cigánov. 
V r. 1980 z počtu 1035 obyv. sa k slovenskej národnosti hlásilo 1033 obyv. /dvaja národnosť 
neudali/. 
     
N á b o ž e n  s  t v o:  
  Všetci obyv. obce sú rímsko-katolíckeho náboženstva /viac v časti Náboženský život v obci 
 
Z a m e s t n a n i e : 
  Väčšina obyvateľov našej obce sa od r. 1920 živila poľnohospodárstvom. Časť obyv. pracovala 
v baniach, na píle a železnici. Po r. 1945 bolo v obci 35 - 40 roľníkov. Na hospodárstve pracovala 
celá rodina. Ďalšou väčšou skupinou obyv. boli tzv. „kovoroľníci„ , ktorí pracovali v priemysle a 
vlastnili od 0,5 do 2 - 3 ha poľnohosp. pôdy. Na poli pracovali popoludní, počas dovolenky a pod. 
Pracovne boli veľmi „vyťažené„ ich manželky a deti. Hneď po oslobodení sa chlapi hlásili do 
práce. Napr. po prechode frontu sa pracovalo na obnove zničenej železnice - hlavne mostov od Sp. 
N. Vsi do Košíc, kde pracovali aj chlapi z našej  obce. Niekoľkí obyv. boli zamestnaní na píle v Sp. 
N. Vsi - Podskala. Na traťovej stavebnej správe a železničnej stanici v Sp. N. Vsi pracovalo  25 - 30 
obyv. Po r. 1948 výstavbou priemyselných závodov v Sp. N. V. našlo tam zamestnanie veľa 
obyvateľov našej obce. Boli to najmä : Nový domov Sp. N. V., Strojno-traktorová stanica; Tatrasvit; 
Pozemné stavby; Okresný stavebný podnik; Štát. cesty; Mlyny Sp. N. V.; Bansko - montážny závod; 
Štát. majetky Sp. N. V.; Baníci pracovali v bani Gretľa, Novoveská Huta a Rudňany. Po založení 
JRD tu pracovalo ako stáli pracovníci 30 - 40 členov JRD, /vedenie JRD, kočisi, traktoristi, 
zásobovači, dojičky, kŕmiči - pastieri, a i./  od r. 1975  25 žien na tunajšom JRD a v lese. 
     Pri sčítaní ľudu v r. 1970 podľa štatistiky zamestnanie obyv. bolo nasledovné : 
V poľnohospodárstve pracovalo 64 obyv. / z toho 22 ž./; z toho 34 obyv. na JRD, 3 obyv. v lesníctve. 
V priemysle pracovalo 115 obyv. / z toho 44 žien/. Z uvedeného počtu bolo 109 robotníkov.  
V stavebníctve pracovalo 37 obyv. / z toho 2 ženy/.  
Doprava a spoje 67 obyv. /z toho 7 žien/. V obchode a verejnom stravovaní 27 obyv. /z toho 24 
žien/. Ostatné odvetvia 37obyv. / z toho 18 žien/.  
Ekonomicky aktívnych obyv. bolo 350, z toho 285 odchádzajúcich do práce mimo obec. Ekonomicky 
neaktívne obyv. 111 /z toho 54 žien/. 
     Pri sčítaní ľudu v r. 1980 bol stav v zamestnanosti obyvateľov následovný :  
Ekonomicky aktívne obyv. 469 /z toho 195 ž./  
V poľnohospodárstve pracovalo 97 obyv. / z toho 38 ž./ z toho na JRD 50 obyv. /z toho 23 žien/.  
V priemysle pracovalo 169 obyv. / z toho 74 ž./ z toho robotníci 141 obyv. / z toho 66 ž./. 
V stavebníctve 54 obyv. / z toho 10 žien/ z toho 42 robotníkov. 
V doprave a spojoch pracovalo 54 obyv. / z toho 7 ž./ z toho 31 robotníkov.  
V obchode a iných činnostiach pracovalo 43 obyv. / z toho 33 ž./  
Bytové a komunálne služby 15 obyv. / z toho 9 ž. / 
Ostatné nevýrobné činnosti 9 obyv. /z toho 3 ž./ 
Ekonomika 1 obyv. /bez udania odvetvia/. 
Do zamestnania mimo obec odchádza 397 obyvateľov. 
Ekonom. Neaktívne obyv. 104 / z toho 64 ž./. 
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V z d e l a n i e   o b y v a t e ľ o v :  
 Do r. 1945 sa do stredných škôl dostalo z obce málo žiakov. Príčiny boli rôzne. Malý záujem časti 
rodičov o vyššie vzdelanie svojich detí, potreba pracovnej sily na hospodárstve, nedostatok 
finančných prostriedkov, obec bez spojenia zo Sp. N. Vsou - bolo treba denne peši prejsť viac ako 5 
+ 5 km. Príčinou mohla byť aj organizácia školy - dlhodobo /od r. 1920 do r. 1963/ veľmi vysoké 
počty žiakov v triedach. Od r. 1920 / 21  do 1930 / 31 bol priemer 72 ž. v triede; ďalšie šk. r. bol 
priemer asi 55 ž . v triede. Od r. 1946 do r. 1958 za 12 škol. r. bol priemer 54 ž. v jednej triede. 
     Do r.  1948 / kedy bol prijatý nový školský zákon/ absolvovali učiteľský ústav Peter Varša a 
Jozef Blaško /nar. 3. IV. 1925/.P. Varša nepôsobil dlho v školstve. Najmenej posledných 20 rokov 
pracoval v OSP v Sp. N. Vsi. J. Blaško stále pôsobil  v školstve. T. č. pracuje na KNV v Košiciach 
vo funkcii krajského škol. inšpektora. Okrem uvedených asi 6 - 8 obyv. ukončilo bývalú meštiansku 
školu a 2 - 3 obyv. dvojročnú banícku pre technikov. 
     Prvými vysokoškolsky vzdelanými obyv. obce boli kňazi. Primície boli v tunajšom kostole : 
19.6.1955 dp. František Hamráček; 26.6.1955 dp. František Jasečko. Aj v ďalších rokoch sa málo 
žiakov hlásilo na stredné školy. Viac žiakov sa hlásilo do učňovských škôl. 
     Štatistické údaje zo sčítania ľudu 1.dec.1970 uvádzajú následovné vzdelanie obyv. : obecné / 
bývalé ľudové školy/ 271 obyv. /z toho 146 ž./, ZDŠ 162 obyv. /z toho 96 ž./. Stredné odborné bez 
maturity 112 obyv. /z toho 26 ž./; stredné všeobecné s maturitou 4 obyv. /z toho 2 ž./;  stredné 
odborné s maturitou 40 obyv. / z toho 23 ž./; vysokoškolské 1 obyv. 
     Na stredné školy a učilištia sa hlásilo stále viac absolventov ZDŠ. Zmenilo sa myslenie rodičov 
aj žiakov, že remeslo má zlaté dno. Uvedomili si, že s vyšším vzdelaním sa môžu lepšie uplatniť 
v živote.  
     Pri sčítaní ľudu v r. 1980 bolo vzdelanie obyv. nasledovné : Základné : 193 mužov a 243 žien;  
učňovské 114 m. a 66 ž.; odborné bez maturity 4 m. a 5 ž.;  úplné stredné všeobecné 4 m. a 2 ž.; 
úplné stredné odborné 32 m. a 29 ž.; vysokoškolské 3 m. a  1 ž.  Absolventov učňovských a 
stredných škôl je viac. Mnohí najmä po svadbe odišli bývať do Sp. N .Vsi. Na vysokých školách 
študuje 6 študentov. 
 
Z d r a v o t a í c t v o :  
      V obci nie je zdravotné zariadenie. Obyvatelia chodia k obvodnému lekárovi do Sp. N. Vsi. Viac 
rokov to boli MUDr. Zvolenský, MUDr. Kabát a i. Väčšie závody mali svojich lekárov, napr. Nový 
domov aj iné. Zdravotný stav obyv. bol priemerný. Lekárska starostlivosť o obyv. sa stále 
skvalitňovala. Veľmi dobrá zdravotná starostlivosť bola o deti od 0 - 15 r. Pravidelné povinné 
očkovanie detí od 0 do 6 r. sa prevádzalo v škole. Od r. 1975 v KD. Konali sa pravidelné lekárske 
prehliadky žiakov i prehliadky a následné lekárske ošetrenia chrupu v ambulancii. Zdravotný stav 
žiakov bol dobrý. V obci za posledných 25 rokov následkom choroby alebo úrazu nezomrel ani 
jeden žiak 1. až 9.roč. ZDŠ. /žiaľ 2 žiaci zomreli pri výbuchu granátu a 2 žiačky sa utopili/. Všetky 
deti tunajšej obce asi od r. 1950 sa narodili v pôrodnici v Sp. N. Vsi. Nemocničné liečenie chorí 
obyv. obce absolvovali v nemocnici v Sp. N. Vsi /interné oddelenie/, v Levoči / chirurgické, interné, 
očné a i. odd./, v Krompachoch /infekčné/. 
 
Ž i v o t n á   ú r o v e ň   o b y v a t e ľ s t v a   / v r. 1945 - 1980 /   
     Životná úroveň  obyv. v r. 1945 až 1958 bola veľmi nízka. Obec nebola elektrifikovaná. Bola to 
veľká nezodpovednosť vtedajších funkcionárov ONV v Sp. N. Vsi, ktorí nezabezpečili elektrifikáciu 
obce skôr. MNV o to žiadal. /obce s polovičným počtom obyv. napr. Matejovce n/Hor., Chrasť n/Hor., 
boli elektrifikované už v r. 1948/. Obyvatelia 14 rokov po skončení II. svetovej vojny žili bez 
žiarovky, rádia, elektr. práčky, žehličky, .  . . elekr. cirkuláriek, elektr. motorov na pohon rezačiek 
slamy, čerpadiel vody, . . . /. Na svietenie používali petrolejové lampy a lampáše. Prali ručne na 
„rajbačke„ . . . Práca žien v domácnosti najmä viacdetných rodín bola veľmi ťažká. 



 54 

     Po elektrifikácii sa životná úroveň obyvateľov rýchlo zvyšovala. Už v prvých týždňoch po 
elektrifikácii /25.3.1959/ si kúpili desiatky rádií a ďalších elektrospotrebičov. Každoročne od r. 
1950 pribúdali nové domy, ktoré si obyv. zariaďovali novým nábytkom. Zvyšovala sa aj úroveň 
vybavenia domov /domáce vodovody, kúpelne, . . / 
     Podľa štatistických údajov zo sčítania ľudu v r. 1970 bolo následovné vybavenie domácností : 
100 televíznych prijímačov, 128 elektr. pračiek, 54 chladničiek, 13 vysávačov, 8 osobných áut, 3 
motocykle, 11 garáži. /Počet rádií sa už nesledoval, boli samozrejmosťou skoro v každej rodine./ 
Sociálne najslabšou skupinou obyv. boli dôchodcovia. Nízke dôchodky mali najmä tí, ktorí 
pracovali celý život na poľnohospodárstve  a v domácnosti a neplatili poistné . . . MNV im zo 
sociálneho fondu každý rok prispieval jednorázovou podporou vo výške 500,-  -  800,- Kčs, 
neskoršie po 1000,- Kčs. Príspevok bol určený na palivo, alebo potraviny. 
     Životná úroveň obyv. sa naďalej najmä od r. 1970 rýchlo zvyšovala. I keď zárobky neboli 
vysoké, ale potraviny boli lacné. Napr. 1 l mlieka stál 2,- Kčs; 1 chlieb 5,- - 6,- Kčs; 1 kg múky 2,80 
Kčs; 1 kg cukru 7,- Kčs; mäso od 17 ,- do 25,- Kčs; maslo /250g/ 8 Kčs. Lacná bola aj zelenina a 
ovocie. Drahším a nedostatkovým tovarom bolo „južné ovocie„ /banány, . . ./. Lacné bolo aj 
obliekanie a obuv najmä pre deti do 15 rokov, bielizeň, bytový textil. Lacný bol aj stavebný 
materiál, benzín. Veľmi drahé boli autá a kvalitnejší nábytok. Drahšie boli aj televízory a 
chladničky. Štátna sporiteľňa na nákup tovaru na vybavenie domácností poskytovala pôžičku. 
     Pri sčítaní ľudu v r.. 1980 bol stav vybavenia domácností následovný : 157 chladničiek, 178 elek 
pračiek /z toho 10 automatických/, 176 televízorov, 16 telefónov, 52 áut /z toho 46 garážovaných/, 8 
motocyklov.  129 domov malo vlastný vodovod. 
     Zásobovanie obyvateľstva :   V obci od nepamäti základné druhy potravín si obyvatelia kupovali 
v súkromnom Hostinci Jana Filipa. Niektoré druhy potravín občas v Sp. N. Vsi. Vr . 1946 bola 
v obci založená členská základňa Ľudového spotrebného družstva /ĽSD/ pod názvom „Budúcnosť„, 
ktorá mala 38 členov. Jej zakladateľom bol Peter Blaško. V tom istom roku bola otvorená predajňa 
potravinárskeho tovaru. Umiestnená bola v starej sýpke, ktorú poskytol Ján Hamráček. Vedúcim 
predajne bol Štefan Galap. Neskoršie sa predajňa presťahovala do väčšej sýpky, takže na „Vyšnom 
konci„. 28.6.1961 sa predajňa potravín aj Hostinec presťahovali do novej budovy ĽSD. Tu je 
priestranná predajňa /sklad a soc. zariadenie/. Rozličný tovar - potraviny, čistiace potreby, papier, 
neskoršie boli aj mäsové výrobky a ovocie. Pohostinstvo má 2 miestnosti pre hostí a sklad. Úroveň 
predaja sa výrazne zlepšila. Predajňa bola dobre zásobovaná tovarom. Pracovali tu vedúca a 1 - 2 
predavačky. Asi od r. 1970 bola samoobsluha. Tržby sa každoročne zvyšovali : napr. v r. 1972 : 2 
015 000,- Kčs, v r. 1976 : 2 493 300 ,- Kčs, v r. 1979 : 2 886 400,- Kčs.   
     Predajňa bola otvorená obyčajne od 7,30 do 15,30 h. Obyv. si potraviny nakupovali aj v Sp. N. 
Vsi. Najmä ženy, ktoré tam pracovali. /Kým prišli z práce predajňa bola zatvorená, alebo sa im 
neušiel chlieb./ 
     V Pohostinstve boli tieto tržby : v r. 1972 : 686 183,- Kčs, 1974 : 604 000,- Kčs, 1976 : 685 
400,- Kčs. Pohostinstvo bolo otvorené 12 až 16 hodí denne. /v zime do 21.hod., v lete do 22.hod./ 
     V r. 1972 bola v obci v bývalej predajni potravín /v sýpke/ po stavebnej úprave zriadená 
predajňa Zelenina a ovocie. Otvorená bola 4 - 6 hodín denne. Bola dobre zásobovaná zeleninou a 
ovocím. Priemerné mesačné tržby boli okolo 40 000,- Kčs. 
     Predajne Rozličný  tovar a Pohostinstvo sú majetkom Ľudového spotrebného družstva Jednota. 
Táto organizácia má v Tepličke okolo 200 členov. Na jej čele je 5 - 7 členný dozorný výbor. Dozerá 
na chod predajne. Schádza sa viackrát v roku. Dozerá na poriadok a čistotu v predajni, na 
statočnosť predaja, sortiment tovaru a i. Každoročne pri jarnom upratovaní vyčistil okolie budovy. 
Zabezpečoval aj  jej údržbu. Predsedovia ĽSD :  Michal Ruman /nar. 27,10,1923/; v r. 1961 - 1968 
Johana Varšová; v r. 1969 - 1971 Ján Tekáč /nar. 7.7.1921/;  od r. 1972 - 1980 . . . Jozef Dzimko 
/nar. 9.12.1923/. Členovia organizácie sa schádzajú jedenkrát ročne. Členský poplatok je iba 
jednorazový pri vstupe do organizácie. /v r. 1975 bol 100,- Kčs./ Každý člen každoročne 
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dostáva tzv. „návratky„ - tovar v hodnote 20,- Kč s. Okrem uvedených predsedov, najaktívnejšími 
dlhoročnými členmi výboru boli Matej Hamrák a Alžbeta Dzimková. 
Mäso, textil, obuv a všetky ďalšie potreby pre rodinu a domácnosť si obyv. nakupovali v Sp. N. Vsi. 
Niektorí občas chodili na nákup aj do Košíc. 
 
S ť a h o v a a i e   o b y v a t e ľ o v :  
      S rozširovaním bytovej výstavby /štátne, družstevné, závodné byty/ a urýchlením výstavby 
„panelákov„ bola väčšia možnosť získania bytu. Mladé rodiny sa z obce sťahovali do Sp. N. Vsi, 
kde pracovali. Za prácou do Čiech v r. 1968 - 69 sa odsťahovali z obce Cyril Horváth s rodinou, 
Emil Horváth s rodinou a dospelé deti Gejzu Horvátha. Spolu asi 20 obyvateľov cigánov. Z obce do 
Sp. N. Vsi sa odsťahovali aj Jozef Hamráček /s manželkou a 2 dcérami/ pracovník ONV odboru 
poľnoh. V Sp. N.. V. a Jozef Jasečko /s manželkou Máriou, učiteľkou tunajšej školy/. Do obce sa 
prisťahovalo málo osôb. Boli to najmä mládenci a slečny, ktoré po svadbe zostali bývať v Tepličke. 
Platilo to aj opačne. Podľa štatistiky v r. 1948 až 1961 pribudlo 124 obyvateľov. Narodilo sa asi 
324 obyv., zomrelo asi 103 osôb, okolo 100 obyv. sa odsťahovalo. V r. 1961 - 1970 pribudlo 131 
obyvateľov. Narodilo sa asi 300 obyv. zomrelo asi 100, odsťahovalo sa okolo 70 obyv. V r. 1971 - 
1980 bol prírastok iba 40 obyv. Ročne sa narodilo 20 - 26 detí, zomrelo 8 - 10 obyv. Odsťahovalo 
sa asi 100 obyv. Medzi odsťahovanými obyv. sú započítaní aj obyv. Tepličky, ktorí si vystavali domy 
na Potoku /Pod Tepličkou/ na ľavom brehu potoka Teplický Brusník. Ten tvorí katastrálnu hranicu 
zo Sp. N. Vsou. 10 domov a asi 40 obyv. je obyvateľmi Sp. N. Vsi. 
 
 D o p r a v a  :  
      Obyvatelia obce tak ako od nepamäti aj v povojnových rokoch cestovali do Sp. N. Vsi peši, občas 
povozom. Bicykle sa nepoužívali, pretože hore kopcom ich bolo treba tlačiť. Po zavedení miestnej 
dopravy Sp. . Ves - Podskala využívali aj túto. V r. 1953 - 1954 bola zriadená autobusová linka Sp. 
Nová Ves - Pod Tepličkou /na Potoku/ a železničná zastávka s názvom Teplička nad Hornádom. 
Zastavovali všetky osobné vlaky. Obyv. využívali železnicu na cestovanie do práce a aj na nákupy 
do Košíc /do Tuzexu/. Zamestnanosť obyv. bola veľká. Žiaci od 6.roč. , zamestnaní obyv., ženy 
s nákupmi, . . . dole - hore kopcom kráčali pešo. Tu podobne ako pri elektrifikácii. ONV  v Sp. N. V. 
výstavbu cesty stále odkladal. Z Potoka do Tepličky viedla lepšia poľná cesta, po ktorej najmä 
v daždivom počasí sa ťažko jazdilo. Problémy boli s dovozom tovaru do obchodu, so sanitkami i 
dovozom stavebného materiálu. Odvážnych šoférov bolo dosť napr. aj ten, ktorý autobusom 
odviezol z obce /i doviezol/ 50 žiakov na školský výlet /jún 1956/. Výstavba cesty začala r. 1957. Do 
užívania bola daná 19.1.1959. Na novej autobusovej linke Sp. N. V. - Teplička začal premávať nový 
autobus. Podľa cestovného poriadku denne bolo 14 spojov. Počet autobusových spojov sa postupne 
zvyšoval. Napr. v r. 1972 bolo denne 17 spojov. V r. 1978 bolo 19 spojov. Najväčší nával bol ráno. 
V čase od 5,55 hod. do 7,15 hod. odchádzali 4 autobusy. Ráno prvý spoj odchádzal o 4,20 hod., 
posledný prichádzal o 23,30 hod. Na linke Sp. N. V. -Teplička okrem výpomocných spojov 
v dopravnej špičke, šoférovali tunajší šoféri Michal Jasečko, Ján Dutko, neskoršie František Koňak, 
Jozef Murdžák. Občas zastupoval Alfonz Zekucia. 
Na cestu do práce i na nákupy do Sp. N. Vsi obyvatelia využívali aj vlastné osobné autá, ktorých 
počet sa zvyšoval. 
 
O d b e r   t l a č e :   
      Obyvatelia obce Teplička v r. 1978 mali objednané uvedené tituly a počty novín a časopisov. 
/Údaje poskytol Cyril Hamráček vedúci Poštového strediska v Tepličke/. 
Noviny : Pravda 25 ks, Práca 8 ks, Smena 8 ks, Východoslovenské noviny 11 ks, Roľnícke noviny 27 
ks, Katolícke noviny 73 ks, Spišské hlasy 36 ks, Družstevné noviny 7 ks.  
Časopisy : Bratislava 1 ks, Bojovník 4 ks, Dorka 2 ks, Elektron 1 ks, Estetická výchova 1 ks, Fakty a 
argumenty 1 ks, Náš chov 1 ks, Les 1ks, Móda 1 ks, Slovensko 2 ks, Národný výbor 1 ks, Požiarna 
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ochrana 1 ks, Požiarnik 3 ks, Predškolská výchova 2 ks, Príroda a spoločnosť 1 ks, Pôda a úroda 1 
ks, Populár 3 ks, Rozhlas 6 ks, Rodina a škola 15 ks, Rodina 1 ks, Slovenka 17 ks, Štadión 2 ks, 
Školstvo a veda 2 ks, Štart 1 ks, Šport 2 ks, Televízia 10 ks, Týždenník aktualít 2 ks, Učiteľské noviny 
4 ks, Učebné pomôcky 1 ks, Výber 1 ks, Zdravie 28 ks, Záhradníctvo 1 ks, Záhradkár a chovateľ 6 
ks, ZTV 1 ks, Zápisník 3 ks, Život 6 ks, Život strany 3 ks, Žena a móda 1 ks, Vychovávateľ 1 ks;    
Detské časopisy : Včielka 27 ks, Zornička 30 ks, Ohník 3 ks. Uvedené tituly a počty sú ustálené od r. 
1975. Veľa obyv. si kupuje noviny a časopisy v Sp. N . V. ráno cestou do práce, alebo z práce. 
 
T r a g é d i e  :  
      Od r. 1945 sa v obci udiali tieto tragédie :  Následkom výbuchov munície po II. svet. vojne 
zomrelo 5 mladých chlapcov /opísané v časti zbytočné vyhasnuté životy/. R. 1952 Emília Lačná 3-
ročná s deťmi na Potok. Vzdialila sa až na trať, kde ju zachytil vlak. 
     R. 1953 Ján Gbúr 28 r. ženatý / + dieťa/ spáchal samovraždu - vrazil si nôž do srdca. R. 1954 
Štefan Roško 46 r. utrpel smrteľný úraz v bani Sádrové závody Sp. N. V. - Huta. Zanechal manželku, 
2 synov a 3 dcéry. 22.mája 1955 Jána Dzimka 24 r. usmrtil rýchlik na stanici v Markušovciach. 
27.6.1967 Katarína Rumanová nar. 18.9.1952 a Helena Tarbajová nar. 22.2.1952 žiačky ZDŠ v Sp. 
N. Vsi ul. Nad medzou odišli 27.6.1967 do školy. Z neznámych príčin sa odišli kúpať do rieky 
Hornád pod letisko, kde sa utopili. Nikto im nepomohol, pretože na blízku nikto nebol. Traktorista 
zo Smižian bol veľmi ďaleko, pribehol neskoro. Pohreb bol 29.6.1967.                                                                          
15.2,1969 zamrzol Ján Koňak, 46 r.  
V r. 1969 sa v spánku udusilo 5 mes. dieťa. 19.5.1973 /?/  sa stal smrteľný pracovný úraz člena JRD 
Jana Koňaka nar. 4.3.1912. Pri požiarnych nádržiach čerpali vodu do cisterny. Traktorový kardan 
poháňajúci čerpadlo na cisterne zachytil a natočil menovanému pracovný plášť . . . Smrť nastala 
okamžite. 
R. 1975 Miloš Filip 24 r. šofér zomrel pri havárii. Nákladné auto spadlo do Hnileckej priehrady. 
22.7.1979 asi o 2,00 hod. na hl. ceste Poprad - Sp. N. V.  pri Hôrke sa stala vážna dopravná 
nehoda. Osobné auto narazilo do odstaveného /vraj už 2 dni/ stojaceho nákladného auta 
naloženého kamením. Pri nehode zomrela Helena Timková  nar. 21.7.1961 študentka 4.roč. SPTŠ 
v Sp. N. Vsi. Vodič auta bol ťažko ranený. 
R./?/  tragicky zahynul pri výkone služby na železničnej trati pochôdzkár Martin Gbúr /n. 1905/. 
 
 

P a m i a t k y 
 
     Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti v Prešove 4.sept. 1967 pod. Č. KPS - 1274 / 
67 vydalo rozhodnutie o zápise kult. pamiatky do štátneho zoznamu. Hnuteľné pamiatky sa 
nachádzajú v Rím. - kat. kostole Narodenia Panny Márie v Tepličke. Sú to : Oltár bočný sv. Rodiny, 
barok z 1.polovice 18.stor. . . . , Plastiky 2 ks, Procesiový obraz Dobrý pastier, zvon z r. 1766, 
lavice z 19.stor., Kovanie na dverách západnej fasády z 15.stor. železo, kovanie s listami, dvere z 
18.stor.  a iné. Spolu 8 položiek. Kostol bol vystavaný začiatkom 14.stor. Jeho vonkajšie historická 
hodnota bola znížená zbúraním ohradného kamenného múra / už sa rozpadával / a postavením 
betón. múra so železnými plot. dielcami. MNV v r. 1967 urobil súpis pamiatok ľudovej architektúry 
v obci. Sú v ňom uvedené staré  obytné domy, poľnohospodárske usadlosti, kôlne, stodoly, sýpky, 
komory. Spolu 21 položiek. Tie sa však postupne búrali, aby bolo miesta pre novú výstavbu. 
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Spoločenské  organizácie  N F. 
 
     V obci pracuje niekoľko spoločenských organizácií. Sú združené v Národnom fronte. Riadi ich 
výbor. Vo výbore je predseda, ktorého deleguje ZO KSS a MNV, členovia výboru sú predsedovia 
organizácií. Veľa rokov túto funkciu zastaval Ján Olejník.  
 

 
 MIESTNA  JEDNOTA  ĆESKOSLOVENSKEJ  POŹIARNEJ  OCHRANY   /MJ ČSPO/.          
 
     Práca MJ ČSPO v Tepličke bola v r. 1945 - 1960 na dobrej úrovni. Písomné záznamy sa 
nezachovali. Požiarny zbor mal dobré vybavenie :  požiarnu zbrojnicu, motorovú striekačku 
s príslušenstvom - hadice, . . . Požiarnici mali uniformy a výstroj. V letnom období sa pravidelne 
zúčastňovali nástupov k požiarnej zbrojnici za účelom cvičenia. Každoročne sa zúčastňovali 
okrskových súťaží, kde dosahovali dobré výsledky.  
     Veliteľmi /1 až 3 roky/ boli Štefan Janica, Jozef Hamráček, Ján Tekáč, Ján Holečko, Jozef 
Jasečko. Od r. 1940 boli v obci tieto požiare, pri ktorých úspešne zasahoval miestny požiarny  zbor.  
13.10.1942 zhorelo 9 stodôl naplnených s nevymláteným obilím. Zasahovali zbory z Tepličky, Sp. N. 
Vsi, Markušoviec a Lieskovan. Príčina požiaru nezistená. V r. 1949 zhorela stodola Jana Kračka 
/pri dnešnom KD/. Požiar vznikol od blesku. V r. 1954 zhoreli 2 stodoly plné nevymláteného obilia. 
Majitelia - Ján Koňak a Michal Jasečko. Požiar vznikol od blesku. Zasahoval aj požiarny zbor zo 
Sp. N. Vsi. R. 1959 zhorela stodola s obilím a vozom Jozefovi Holečkovi /pri cintoríne/. Zasahoval 
aj pož. zbor zo Sp. N. Vsi. 
     Do 3.2.1963 predsedom MJ ČSPO, ktorá mala 70 členov bol Jozef Hamráček . Veliteľom bol 
Jozef Jasečko. V r. 1962 družstvo mužov na okrskovej súťaži získalo I. miesto. Postúpili na okresnú 
súťaž do Sp. Vlách, ktorej sa nezúčastnili, pretože sa nepodarilo zabezpečiť dopravný prostriedok. 
Družstvo dorastencov bolo na 5. mieste. 
     3.2.1963 na výročnej schôdzi bol zvolený nový 18 členný výbor. Predsedom sa stal Cyril Lačný, 
veliteľom František Tekáč. V r. 1963 bola činnosť organizácie dobrá. V r. 1964 začala stagnovať. 
Predseda Št. Navrátil i veliteľ C. Lačný organizovali nástupy, cvičenia, schôdze, ale účasť bola 
minimálna až žiadna. Rada MNV uzn. Č. 26 / 1965 z 18.5.1965 ustanovila povinný 24 členný 
požiarny zbor z členov nar. r. 1935 - 1943. Uznesenie nebolo dôsledne uplatnené, pretože činnosť 
dobrovoľného požiar. zboru bola obnovená a v ďalších rokoch na dobrej úrovni.   
     V r. 1961 až 1970 najaktívnejšími členmi výborov boli : Jozef Hamráček, Jozef Jasečko, Cyril 
Lačný, František Tekáč, Štefan Jasečko st., Cyril Tekáč, Milan Gbúr, Jozef Katriňák, a i. V r. 1967 
bola daná do užívania garáž pri požiarnej zbrojnici. Garáž vystaval MNV v akcii „Z„ a je určená 
na požiarne auto. Na jej výstavbe sa podieľali aj členovia organizácie požiar. ochrany. V r. 1960 - 
1970 boli v obci tieto požiare : V zime 1963 zhorela prípravovňa krmív na miestnom JRD. Príčina 
požiaru nebola zistená. Škoda asi 25 000,- Kč s. Úspešne zasiahol miestny požiar. zbor s motorovou 
striekačkou DS - 16. V ďalších rokoch zhoreli 2 udiarne s výrobkami 1 ošípanej - u Jozefa Jasečka, 
/Korytňo/, a Jozefa Filipa /Štehyň/. Príčinou bola nepatrnosť pri údení. 10.9.1969 zhorela na JRD 
drevená šopa. Požiarom bolo zničené 170q síranu amónneho. Škoda 15 000,- Kč s. Požiar založil 
maloletý chlapec. 
     V r. 1971 až 1980 práca organizácie ZPO v Tepličke bola na dobrej úrovni. Mala 75 - 80 
členov.  Veľká pozornosť bola venovaná každoročným preventívnym prehliadkam. Členovia výboru 
a požiarnici po 2 - 3 chodili po domoch a prekontrolovali vo všetkých objektoch komíny, poriadok 
na povalách, elektr. svietidlá a vypínače. Kontrolu robili aj v hospodárskych budovách. Prehliadky 
robili aj v ZŠ, MŠ, KD, MNV, obchode, . . . Napr. v r. 1976 vykonali prehliadky v 248 objektoch. 
Každý objekt mal kartu, kde zaznamenali nedostatky. V 28 objektoch zistili väčšie nedostatky, pre 
ktoré bol určený termín odstránenia. Potom urobili dohliadky. Hrubo porušené predpisy boli 
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v cigánskej osade. V r. 1976 vznikli 3 požiare : 2 lesné a 1 na JRD, kde už druhýkrát horela senažná 
veža /má železnú konštrukciu a plášť z dosák/. Príčina požiaru samovznietenie. Rýchly zásah PD a 
občanov zabránil veľkým škodám. V r. 1977 PD zasahoval pri požiari na JRD. Horel stoh slamy. 
V uvedenom roku požiarne družstvo sa zúčastnilo súťaže v Jamníku, kde získalo 2. miesto. Veliteľom 
PD bol  Emil Kováč, preventivárom bol Michal Varša, strojníkom Michal Lačný. V r. 1979 - 1980 
predsedom ZPO bol Emil Kováč, podpredseda - veliteľ Cyril Hamráček /nar. 10.11.1951/, tajomník 
Cyril Lačný, strojník Michal Lačný, referent prevencie František Dutko. Pož. družstvá pod vedením 
veliteľa C. Hamráčka si úlohy plnili veľmi dobre. Pravidelne nastupovalo na cvičenia a 
zúčastňovali sa okrskových súťaží. V r. 1978 družstvo mužov na súťaži v Sp. Štvrtku získalo I. 
výkonnostnú triedu. 
     V r. 1971 - 1980 okrem už spomenutých boli ešte štyri požiare. Horela strecha na hospodárskej 
budove Františka Želonku č. d. 86. Príčinou požiaru bol elektr. skrat. Horela aj drevená šopa 
Márie Dutkovej č. d. 18. Príčina požiaru neznáma. V oboch prípadoch väčším škodám zabránil 
rýchly zásah tunajších požiarnikov. V ďalších dvoch uvedených požiaroch škody boli podstatne 
väčšie. Zhorela stodola Juraja Gbúra č. d. 30. V stodole bol uskladnený aj stavebný materiál. 
Požiarnikom sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru na blízke budovy. V r. 1979 zhorela stodola 
Jána Lačného č. d. 262 v časti Potok. 
     ZO ZPO vykonávala v obci aj inú spoločensky prospešnú činnosť, ktorá je v pláne práce ZPO už 
dve desiatky rokov. Členovia sa každoročne zúčastňovali jarného upratovania Urobili vzorný 
poriadok  okolo zbrojnice a v priľahlej záhrade a okolo požiarnych nádrží. Vodu z nádrží vypustili 
a tieto vyčistili, aby voda bola čistá, bez rias. V marci - mesiaci požiarnej ochrany bola urobená 
protipožiarna propagácia - plagáty, fotodokumentácia a i.  v skrinkách vedľa KD a na „Vyšnom 
konci„. V MR odvysielali aspoň jednu reláciu s témou boja proti požiarom o nebezpečenstve 
vypaľovania suchej trávy a pod. Každoročne bol večer požiarnej ochrany, na ktorom bolo 
odpremietaných 4 - 5 krátkych filmov s požiar. tematikou. Filmy boli požičiavané z OV ZPO v Sp. 
N. Vsi. Členovia ZPO sa zúčastnili občas aj na brigádach na JRD. Výbor ZPO každoročne 
usporiadal 1 - 2 tanečné zábavy. Získané prostriedky boli použité na činnosť požiarnych družstiev 
najmä pri účastiach na súťažiach /doprava, . . ./. 
     ZPO mal každoročne zabezpečených v rozpočte MNV 2 000,- Kč s na bežné výdavky - benzín, 
olej do motor. striekačky, drobnú údržbu a i. Celoštátna hra „Plameň„ pre kolektívy mladých 
požiarnikov sa za päť rokov svojho trvania stala účinnou formou práce s deťmi do 15 rokov. V ZŠ 1. 
- 4.roč. v Tepličke sa do záujmového krúžku požiarnikov prihlásilo 11 žiakov 3. - 4.roč. Vedúcim 
krúžku bol F. Filip riad. školy. Krúžok sa prihlásil do súťaže „Plameň 80„. Súťaž mala 2 časti 
jesennú a jarnú. Dňa 27.10.1979 sa konal I. zraz súťaže Plameň 80 v Tepličke. Súťaž sa konala v ZŠ 
/na dvore a škol. ihrisku/ a v KD. Organizátorom súťaže bol OV ZPO v Sp. N. Vsi a ZO ZPO 
v Tepličke. Organizačné práce tu v obci zabezpečil Cyril Hamráček veliteľ PD, Cyril Lačný, Emil 
Kováč, predseda a člen výboru František Dutko, Michal Varša, Ambróz Murdžák, a i. Po 
slávnostnom nástupe 8 družstiev 9 -12 roč., 11 družstiev 13 - 15 roč., sa začala súťaž. Boli tu mladí 
požiarnici z Markušoviec, Sp. Hrušova, Odorína, Rudňan, Letanoviec, Smižian, Harichoviec, všetky 
ZDŠ zo Sp. N. Vsi a Tepličky /Okrskové súťaže sa konali aj v Mlynkách a na Sivej Brade/. Po súťaži 
účastníci dostali v KD guláš. 
Druhý /jarný/ zraz bol 26.4.1980 v Harichovciach. Okresný výbor vydal výsledky celookresnej 
súťaže „Plameň 80„. ZŠ 1. - 4.roč. v Tepličke sa umiestnila na 9. Mieste v kategórii 9 - 12 ročných 
/účasť 17 družstiev/. V kategórii 13 - 15 ročných sa súťaže zúčastnilo 34 družstiev. 
     ZO ZPO každoročne pracovala podľa vypracovaného plánu práce, ktorý schválila a o rok 
vyhodnotila výročná členská schôdza. Tieto sa konali obyčajne v dec., alebo januári. Výbor bol 
zvolený na 1 - 2 roky. Členské schôdze sa konali 2 - 3 -krát v roku. Schôdze výboru mesačne a 
podľa potreby. Predseda, veliteľ, skladník a strojník boli zodpovední za majetok ZPO. Od 
oslobodenia do marca 1962 bola v požiarnej zbrojnici kancelária MNV. ZPO bol v uvedenom čase 
ukrátený o túto miestnosť potrebnú na svoju činnosť. 
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     ZO ZPO v Tepličke sa do politického života obce zapájala veľmi málo. Pred voľbami ako 
organizácia NF navrhovala 2 svojich kandidátov za poslancov do MNV.  
     Od oslobodenia až do r. 1980 ZO ZPO urobila per obec veľmi veľa. Počet jej členov sa i keď 
pomaly zvyšoval. Pracovalo niekoľko výborov. Niektorí v ňom boli 1 - 2 roky, iní viac rokov. Na 
mnohých súťažiach sa postupne zúčastnilo desiatky mladých ľudí. Predtým si museli osvojiť základy 
požiarnej ochrany, obsluhy stroja, techniku zásahu atď. To vyžadovalo desiatky hodín cvičení. 
Robili to preto, aby v prípade potreby chránili naše životy a materiálne hodnoty pred požiarmi. 
Robili to dobrovoľne a bezplatne. Prácu ZPO v Tepličke ako veľmi dobrú hodnotil aj Okresný výbor 
ZPO v Sp. N: Vsi, o čom svedčí niekoľko diplomov organizácii i jednotlivcom. Napr. Dňa 10.dec. 
1978 na výročnej členskej schôdzi Okresný výbor ZPO a výbor MO ZPO v Tepličke n. H. za 
príkladnú a obetavú prácu udelili vyznamenania nižšie uvedeným členom MO ZPO :  
Čestné uznanie OV ZPO :    Cyril Hamráček č. d. 173 
Odznak „Za vernosť„ -  bronzová medaila :  Michal Gbúr č. d. 19, Cyril Hamráček č. d. 9, 
František Tekáč č. d. 239. 
Za príkladnú prácu v r. 1978 :  Emil Kováč č. d. 245, Michal Lačný č. d. 210, Ambróz Murdžák č. d. 
224.  
Vzorný požiarnik 3. stupňa :  František Dutko č. d. 108, Cyril Hamráček č. d. 173, Matej Holečko č. 
d. 35, Cyril Kračko č. d. 85, Emil Kováč č. d. 245, Cyril Lačný st. č. d. 143, Peter Lačný č. d. 3, 
Ambróz Murdžák č. d. 224, Ján Tekáč č. d. 39. 
III. výkonnostná trieda - 1977 :  Cyril Hamráček č. d. 1973, Michal Lačný č. d. 138, Michal Lačný 
č. d. 210, Metod Hamráček č. d. 173, Štefan Merčák č. d. 75, Cyril Kračko č. d. 85, Ján Tekáč č. d. 
38, Peter Lačný č. d. 3. 
I. výkonnostná trieda - 1978 : Cyril Lačný ml. č. d. 143, Štefan Katriňák č. d. 208, Štefan Holečko č. 
d. 172, Ján Lačný č. d. 110, Ladislav Koňak č. d. 17, Stanislav Tekáč č. d. 239, Cyril Tekáč č. d. 
199, Cyril Hamráček č. d. 173, Peter Hamráček č. d. 100. 
Podobné vyznamenania boli občas udeľované aj v mnohých minulých rokoch. 
 27.8.1978 sa požiarne družstvo zúčastnilo súťaže požiar. družstiev v rámci osláv 100. výročia  
založenia DPZ v Markušovciach. Získalo 2. miesto a pekný pohár. Veliteľom PD bol Cyril 
Hamráček. 
 
 
 
MIESTNA SKUPINA ČESKOSLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA     -    MS   ČSČK 
  
     V obci bola založená asi r. 1956. V r. 1958 je záznam, že org. Zabezpečila 2 prednášky zdravot. 
sestier. V ďalších rokoch činnosť bola iba občasná. V r. 1961 - 1963 ju čiastočne aktivizovala 
Mária Duláková učit. ZDŠ. V r. 1964 - 1965 bola predsedníčkou Magdaléna Hudranová /nar. 
23.4.1944/, predavačka, pokladn. Mária Filipová /nar. 6.4.1941/ riad. MŠ. V r. 1966 predsedn. 
Bola M. Filipová a pokladn. M. Hudranová. MS ČSČK mala 41 členov. Dôsledkom reorganizácie 
ČSČK bolo zo  závodov v Sp. N. Vsi preradených 54 členov obyvateľov obce do tunajšej miestnej 
skupiny. Spolu mala 95 členov. MS začala úspešne pracovať. V r. 1965 - 1966 výbor zabezpečil 3 
prednášky so zdravotnou tematikou /prednášali MUDr. Satmár, MUDr. Špiner, zdravot. sestra/. 
NA pomoc južnému Slovensku po povodni zozbierali 3 000,- Kč s, pomohli brigádnici pri zbere 
úrody na JRD, usporiadali 2 tanečné zábavy, organizovali jarné upratovanie na cintoríne, získali 2 
darcov krvi a i. akcie. Schôdze výboru sa konali 8 -10- krát ročne. V r. 1966 Okresný výbor ČSČK 
v Sp. N. Vsi udelil MS ČSČK v Tepličke čestný titul Vzorná skupina ČSČK. V r. 1967 1970 
predsedníčkou MS bola Katarína Juríčková /nar. 25.11.1924/. Výbor MS každoročne zabezpečoval 
jarné upratovanie cintorína, usporiadali 2 tanečné zábavy, organizovali darcov na odber krvi a i. 
     V r. 1971 - 1980 funkciu predsedníčky vykonávala Helena Mačugová /nar. 9.10.1939/ zdravotná 
sestra a Terézia Koňaková /nar. 27.2.1950/ úradníčka. Vo výboroch aktívne pracovali : Michal 
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Dutko, Marta Jasečková, Mária Hamráčková, Cecília Hovancová, Helena Lačná, Agnesa 
Tekáčová, Anastázia Koňaková, Mária Holečková, Mária Gondová, Mária Kračková, Emil Kováč, 
a i. MS mala v r. 1978  124 členov, z toho 14 darcov krvi.  Práca výborov bola veľmi dobrá. Každý 
rok mali vypracovaný plán práce. Schôdze výboru sa konali 8 - 10 -krát, členské 2 - 3-krát ročne. 
Výročné členské schôdze boli slávnostnejšie a dobre pripravené. Členky sa zúčastňovali zdravot. 
školení. Vyškolené vytvorili zdravotné družstvo. Výbor každý rok zabezpečil tieto akcie : 
organizoval členov - darcov krvi na odber, jarné upratovanie cintorína, hygienickú kontrolu 
v cigánskej osade, pracovné brigády a i. Zabezpečil spolu 6 zdravotných prednášok. V r. 1975 - 
1980 spolu 14 tanečných zábav. Prácu ZO SČK hodnotil ako veľmi dobrú aj OV SČK v Sp. N. V. 
 
MIESTNA ORGANIZÁCIA ČESKOSLOVENSKÉHO  ZVAZU ŽIEN     -    MO ČSZŽ 
 
     V tunajšej obci vznikla r. 1960. Vtedy mala názov Výbor žien pri MNV.  Práca výboru bola iba 
občasná. Hlavnou úlohou bola pomoc pri zabezpečovaní plnenia úloh v poľnohospodárstve, najmä 
plnenie dodávok mlieka a vajec. 
     V jan. 1967 bol na verejnej schôdzi žien zvolený 9 členný výbor Československého zväzu žien. 
Predsedníčkou bola slečna Pavlína Kleinová /bydl. Sp. N. V./ pomocná agronómka JRD v Tepličke. 
V organizácii bolo 28 členiek. Výbor každoročne zorganizoval pár akcií - jarné upratovanie 
priedomí, pomoc pri organizovaní slávností MDŽ, brigády na JRD, 1 tanečnú zábavu a i. 
Zorganizovali zájazd do PĽR. 
     V r. 1971 - 1976 bola predsedníčkou SZŽ Mária Filipová riad. MŠ v Tepličke. Výbor pracoval 
každoročne podľa plánu práce. Schádzal sa 8 - 10 -krát ročne. Členské schôdze boli 2 -3 krát ročne. 
Výročné schôdze sa konali obyčajne v januári. Zorganizovali niekoľko pekných akcií : Kurz 
pečenia, ktorý viedla odborníčka Helena Marcinčáková. Kurz mal veľmi dobrú úroveň. Každoročne 
zorganizoval fašiangový večierok pre členky a manželov. V r. 1973 zorganizoval v ZDŠ / v klubovni/ 
výstavu : „Krása ľudovej tvorby„ /najmä výšivky/. Najkrajšie práce odovzdali na okresnú výstavu. 
Organizácia dostala 2 diplomy : Čestné uznanie Okr. osvetového strediska v Sp. N. Vsi a Pochvalné 
uznanie OV SZŽ v Sp. N. Vsi. Podobná výstava bola r. 1975 v KD. Počas výstavby KD sa 
pravidelne zúčastňovali pracovných brigád. Veľmi aktívne pracovali najmä na dokončovacích 
prácach. Vymaľovali a vyčistili celé poschodie KD. Pri slávnostnom otvorení Rada MNV MO SZŽ 
udelila Čestné uznanie za účasť na plnení VP. Každoročne sa zúčastňovali akcie jarného 
upratovania, pomáhali pri organizácii verejnej slávnosti MDŽ a i. V r. 1974 a 1976 3 tanečné 
zábavy, 2 prednášky lekárov. 
     V r. 1976 ĽSD Jednota v spolupráci s SZŽ zorganizoval kurz strihov. Vo výbore SZŽ celé 
obdobie aktívne pracovali : Alžbeta Dzimková, Marta Lačná, Alžbeta Hamráková, Mária Lačná, 
Terézia Dutková, a i. 
     V r. 1977 - 1979 vo funkcii predsedníčky ZO SZŽ bola Mária Matijová rod. Rošková učiteľka. Aj 
v tomto období aktivita žien bola dobrá. Boli k tomu už veľmi dobré podmienky v KD. K MDŽ sa 
konali slávnostné verejné schôdze s kult. programom žiakov ZŠ. Organizovali fašiangové  večierky, 
každý rok 1 - 2 tan. zábavy, jarné upratovanie verejných priestranstiev a i. V r. 1979 zorganizovali 
turistický zájazd a výstavku „Krása života„ v KD. 
 
 
DEDINSKÁ  ORGANIZÁCIA  ČESKOSLOVENSKÉHO  ZVAZU  MLÁDEŽE  -  DO ČSM 
 
     Na dedinách od nepamäti v kultúre najaktívnejšia bola mládež. Hrala divadlá, spievala, 
tancovala, pestovala zvyky, . . . združovala sa do organizácií . . . V r. 1946 divadelný krúžok 
v Tepličke vystupoval pod organizáciou SSM. V r. 1949 vznikla celoštátna organizácia ČSM. 
V tunajšej obci bola založená asi v r. 1955. Podmienky na rozvoj činnosti do r. 1960 boli 
obmedzené. Obec bola bez elektrifikácie a KD. Aj za týchto  podmienok mládež v r. 1945 - 1960 
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nacvičila 14 divadelných hier /réžia - postupne 3 riad. školy/. Predstavenia boli v škole posledné 3 
v Hostinci /posledné dve už pri elektr. osvetlení/. Okrem divadla usporadúvali aj tanečné zábavy. 
Tancovalo sa v drevenej miestnosti /asi 7 x 4 m/ na dvore Hostinca. O muzikantoch nebola     
núdza, v obci asi od r. 1955 do konca r. 1960 pôsobila hudobná skupina. Podľa ústneho podania 
v uvedenom období najaktívnejší boli Viktor Dutko, Štefan Dzimko, Štefan Hamrák, Rozália 
Jasečková, Michal Buňa, Cecília Biacovská, Agnesa Rošková, Rozália Timková, Milan Jasečko - 
skúšal aj bábkové divadlo, a iní. V r. 1959 a 1960 bol predsedom DO ČSM učiteľ František Šoltís. 
     V r. 1961 - 1970 sa práca ČSM rozšírila. V r. 1963 bola v suteréne ZDŠ zriadená „kultúrna 
miestnosť„ /15 x 4,80 m/. Túto miestnosť do r. 1970 využíval aj ČSM. Výbor pracoval podľa 
vypracovaného plánu. Konali sa výborové a členské schôdze. V r. 1964 - 1970 usporiadali 6 
tanečných zábav. Členovia ČSM pracovali aj v divadelnom krúžku. Divadelné predstavenia sa hrali 
na chodbe školy. V r. 1961 - 1970 nacvičili 8 divadelných hier /réžia Fr. Filip/ a 1 estrádu /réžia M. 
Filipová, Ing. I. Varša/. 
     V r. 1965 ZDŠ z prostriedkov ZRPŠ kúpila stolnotenisovú súpravu. Túto využívali aj členovia 
ČSM, organizovali miestne súťaže. V r. 1961 - 1968 každoročne organizovali pracovné brigády na 
pomoc JRD. V tomto období postupne aktívne pracovali /po 2 - 4 roky/ : Ján Olejník, Ján Varša, 
Štefan Jasečko, Mária Zekuciová, Ján Hamráček, Pavol Lačný, Jozef Lačný, Ivan Jasečko, Ján 
Merčák, Marta Hamráková, Mária Varšová, Mária Hamráčková, Ing. I. Varša, Magda Jasečková, 
a i. V r. 1968 po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy organizácia ČSM v ČSSR zanikla. V r. 1970 začala 
vyvíjať činnosť organizácia : Zväz dedinskej poľnohospodárskej a mestskej mládeže v Tepličke 
/okrúhla pečiatka/. Predsedom bol Cyril Hamráček /1951/ 
     ZO SZM : V r. 1971 začala pracovať celoštátna organizácia - Socialistický zväz mládeže /SZM/. 
V tunajšej obci získala málo členov. Študenti učňovských a stredných škôl boli členmi v školách. 
V tunajšej organizácii boli ako registrovaní. Výbor SZM pracoval podľa plánu. Pravidelne sa 
konali výborové a členské schôdze. V r. 1971 - 1973 sa podieľal na nacvičení 2 divadelných hier, 
ktorých predstavenia boli na chodbe školy. Tanečné zábavy v budove školy sa nekonali. Výbor 
organizoval pracovné brigády na pomoc poľnohospodárstvu a na výstavbu KD. Veľmi aktívne 
pomáhali pri dokončovacích prácach. Rada MNV na slávnosti otvorenia KD udelila Čestné uznanie 
za pomoc pri plnení VP NF. Prispeli aj kult. programom - moderným tancom, ktorý pripravili 
členky SZM. Činnosť SZM po otvorení KD bola na veľmi dobrej úrovni. Už na Vianoce 1974 
pripravili divadelnú hru J. G. Tajovského  Ženský zákon. V nasledujúcich 2 rokoch ďalšie 2 hry. 
Pravidelne sa schádzali v zasadačke KD, kde pripravovali rôzne súťaže, kvízy, hry, besedy a i. Na 
väčšie verejné slávnosti prispeli krátkym kult. programom. 
     5 členiek účinkovalo v ZPOZ. Každoročne sa zúčastňovali jarného upratovania okolia KD. Od 
sept. 1974 do konca r. 1980 v KD usporiadali 21 tanečných zábav. V r. 1971 - 1980 aktívne 
pracovali najmä František Hamráček, Magdaléna Jasečková, Eva Jasečková, Jana Filipová, Jana a 
Dana Navrátilová, Michal Hamráček, Marta Dzimková a i. 
     V r. 1977 mala organizácia 16 členov. Na práci organizácie sa vo veľkej miere zúčastňovali aj 
registrovaní členovia. 
     19.10.1980 Rada MNV uzn. č. 45 / 1980 dala súhlas na zriadenie Klubu mladých v KD 
v priestoroch suterénu - pod javiskom /sklad kulís a 2 šatne/ spolu asi 35 m2. Tieto priestory si 
pekne upravili  /vymaľovanie, obklady, osvetlenie, náter dverí, . . . /. Finančné prostriedky mali 
zabezpečené zo zisku z tanečných zábav. Najviac tu pracovali Metod Hamráček, František Koňak, a 
i. 
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 SLOVENSKÝ  OVOCINÁRSKY  A  ZÁHRADKÁRSKY  ZVAZ  V  TEPLIČKE  -  SOZZ 
 
     Na podnet Ladislava Skraka pracovníka ÚV SOZZ /bydl. Krompachy/ riad. školy rozoslal 
občanom asi 50 predbežných prihlášok do organizácie a odvysielal informáciu o SOZZ v miestnom 
rozhlase. Vrátilo sa 15 prihlášok. Ustanovujúca schôdza bola 26.4.1970 v ZDŠ za účasti 14 členov. 
Prítomný bol aj L. Skrak. Za predsedu bol zvolený Cyril Lačný, za tajomníka Fr. Filip riad. školy a 
pokladníka Jozef Hlebový. Výbor objednával ovocné stromky, zabezpečoval ich dovoz z Klčova. 
V jeseni 1970, 1971 bolo dovezených 150 ovoc. stromčekov, 60 egrešov a ríbezlí. Zabezpečené boli 
aj ruže, cibuľky tulipánov a narcisov. . . V zimnom období boli zabezpečené 2 odborné prednášky o 
pestovaní ovocných stromov. Niektorí členovia, ktorí mali malé záhradky žiadali aspoň 4- árové 
záhradky v blízkosti obce. JRD žiadosti SOZZ nevyhovelo. Títo stratili záujem o členstvo. 
Organizácia SOZZ v Tepličke r. 1974 zanikla. 
     MNV k 1.9.1980 urobil súpis ovocných stromov v obci. Zaznamenávam výsledky : jablone : 
zimné odrody : 305 ks, ostatné odrody 87 ks, hrušky : zimné 69 ks, ostatné odrody 31 ks, vlašské 
orechy 17 ks, čerešne 58 ks, višne 8 ks, slivky mirabelky a ringloty 176 ks, slivky bystrické 127 ks, 
spolu 878 ks. Egreš 99 ks, ríbezle 194 ks. 
     Ovocinárstvo najmä od r. 1970 sa v obci vzmáha. 

 
ZVAZARM        /  Zväz pre spoluprácu s armádou / 
 
     Organizácia v tunajšej  obci vznikla asi v r. 1960. Jej členmi sa stali každoročne branci /1 rok 
pred nástupom na základ. voj. službu /. Na MNV mali plechovú skriňu, v ktorej bola malorážka a 
náboje. Praktická činnosť bola minimálna. Pečiatku používali najmä na žiadosť o povolenie 
tanečnej zábavy. 
V r. 1964 až 1978 usporiadali 22 tanečných zábav. / obyčajne pred nástupom a príchodom 
z vojenskej základnej služby/. 
 
 

Šport  v  r.  1 9 4 5  -  1 9 8 0 
 
1945 - 1970:   Športová činnosť v obci začala organizovaním futbalových zápasov medzi staršími 
žiakmi a mládencami už v predvojnovom období. Hralo sa na lúkách, ale iba v lete a v jeseni, keď 
boli lúky pokosené. Organizátormi uvedených zápasov boli Ján Jasečko a Jozef Hlebový. Po 
skončení II. svet. vojny táto činnosť bola častejšia a zúčastňovalo sa jej viac mládencov. Futbalové 
zápasy organizovali aj so susednými obcami. 
     V Tepličke bola založená Telovýchovná jednota Sokol Teplička. Jej predsedom sa stal Ján 
Jasečko /nar. 24.10.1921/ úradník. Chýbalo futbalové ihrisko. Získať pozemok na jeho výstavbu 
blízko obce bolo nemožné. Majitelia neboli ochotní pozemok predať, alebo dať do prenájmu. 
Podarilo sa získať urbársky pasienok na Ježovej hore. Výstavbu ihriska organizoval Ján Jasečko. 
Bola to ťažká práca. Krompáčmi, lopatami, fúrikmi a povozmi práce pokračovali úspešne. TJ na 
výstavbu ihriska získala málo finančných prostriedkov. Povozníkom bolo treba zaplatiť. Výkon 
v kamenistej pôde na severnej strane ihriska dosahoval 1,5 až 2,5 m, bočné strany boli vysypané do 
výšky 1 až 1,5 m. Futbalové ihrisko i keď mu chýbalo do predpísaných rozmerov pár metrov, po 
osadení bránok bolo hotové. Príjem z divadelného predstavenia vo febr. 1949 bol venovaný 
zakúpeniu dresov pre futbalový oddiel. Futbalové družstvo dospelých sa prihlásilo do súťaže, kde 
začínalo v najnižšej okresnej súťaži : „Šatňa„ pre hráčov bola v prírode - medzi stromami. Mladší 
obyvatelia obce účinkovanie futbalového oddielu prijali s nadšením. Každý  futbalový zápas bol 
malou spoločenskou udalosťou v obci. Návštevnosť bola veľmi dobrá, najmä keď bolo pekné 
počasie. Futbalové družstvá hostí na tunajšom, rozmermi menšom a „tvrdom„ ihrisku nevedeli 
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vyhrať. Takmer všetky zápasy vyhralo dom. Družstvo. Vonku to už bolo slabšie. Teplička sa 
každoročne držala v tabuľke na poprednom mieste, ale do vyššej triedy futb. súťaže sa nedarilo 
postúpiť. Ihrisko na Ježovej hore bolo na súťaž vo vyššej triede nevyhovujúce. Začalo sa 
s výstavbou ihriska pod Ježovou horou, vedľa projektovaného dvora JRD /výstavba zaznamenaná 
v časti - Výstavba obce 1945 - 1960/. Vybaviť pozemky, stavebné povolenie si vyžiadalo veľa 
námahy, predsedu TJ Jana Jasečka. Výstavba ihriska bola realizovaná v jeseni 1959 a v r. 1960 
s pomocou JRD ukončená. Všetky práce  pri výstavbe zabezpečoval predseda TJ J. Jasečko a 
niekoľko členov TJ. 
     Vedúcim futbalového oddielu bol Ján Koňak /nar. 19.12.1937/. V r. 1959/60 družstvo hralo 
v okresnej súťaži III. tr. v skupine B. 
     Do r. 1960 medzi najaktívnejších futbalistov viac rokov patrili: Al. Timko, Michal Buňa, Jozef 
Dutko, Alojz Timko, Štefan Hamrák, František Tekáč, Michal Hamráček, Ján Roško, Milan Jasečko, 
Michal Holečko, Ambróz Koňak, Jozef Dzimko z Podskaly, Jozef Sulák, Ivan Uhrinovský, z cudzích 
Buňa, Kobida a i. /v r. 1955/56 a 59/60 aj pisateľ kroniky/. 
     V súťaži 1960/61 hralo družstvo už na novom futbalovom ihrisku. Ihrisko je orientované v smere 
sever - juh, má predpísané rozmery, povrch ihriska je dobrý, má však ešte sklon na 100m asi 100-
130cm. Úroveň futbalu bola podstatne vyššia ako na starom ihrisku. Zvýšila sa aj návštevnosť na 
futbalové zápasy. Dobré výkony podávalo aj dorastenecké družstvo, ktoré bolo prihlásené do 
súťaže. Určitý čas sa im venoval Emil Jasečko, František Kračko a i. 
      V prvých rokoch  a do r.1970 na novom ihrisku viac rokov hrali Ambróz Koňak, František 
Dutko, Ambróz Murdžák, Ján Tobiáš, Ján Šefčík, Štefan Dutko, Michal Holečko, Michal Jasečko, 
Štefan Roško, Michal Hamráček ml., Ján Koňak ml., Michal Cipkala, Vincent Koňak, a i. V ďalších 
rokoch hrali : Ladislav Koňak, Emil Hamrák, Stanislav Jasečko, Matej Holečko, Jaroslav Kráľ, 
Jozef Murdžák, Jozef Hrušovský, Ján Kračko, Ján Filip, Ján Holečko, Ambróz Murdžák, Ladislav 
Hamrák, Milan Koňak, a i. Vedúcim futbal. oddielu a družstva bol Ján Koňak. V r. 1968/69 dospelí 
hrali v IV. tr. skupine B. Skončili na 1. mieste a postúpili. V súťažnom ročníku 1969/70 hrali III. tr. 
a umiestnili sa na 3. mieste. Družstvo dorastu do r. 1970 hralo v IV. tr. skup. C okresnej súťaže. 
     V r. 1964 bola TJ premenovaná na Družstevník Teplička. Najaktívnejšími funkcionármi do r. 
1970 boli : Ján Jasečko, od založenia TJ je /okrem 1 roku/ predsedom /a aj tajomníkom, pretože 
všetky písomnosti vybavuje osobne/. V r. 1965 bol predsedom TJ Alfonz Zekucia. Vedúcim  
futbalového oddielu je  Ján Koňak, pokladníkmi boli Štefan Danišovský, Eduard Koňak, vo výbore 
pracovali : Emil Jasečko, Michal Hamráček, Michal Holečko, Ladislav Koňak, Ambróz Koňak, 
František Kračko, František Dutko, Emil Hamrák, Stanislav Jasečko, Ambróz Murdžák, a i. 
     TJ Družstevník pracovala každoročne podľa vypracovaného plánu. Výborové schôdze sa konali 
8 - 12 krát, členské 2 - 3 krát, oddielové 2 - 3 krát v roku. Na veľmi dobrej úrovni boli výročné 
členské schôdze. V r. 1963 TJ upravila suterén v ZDŠ /betónový poter, vymaľovanie, . . ./. 
26.dec. 1963 bola v novej kultúrnej miestnosti prvá tanečná zábava. Pretože poter sa postupne 
opotreboval o 4 roky urobili kvalitnejší - kameninový. Od 26.dec. 1963 do konca r. 1970 výbor TJ 
v uvedenej kult. miestnosti usporiadal spolu 41 tanečných zábav. Získané fin. prostriedky boli 
použité na športovú činnosť /nákup dresov, kopačiek, a i./ Výbor každoročne organizoval brigády 
na JRD. Členovia TJ pomáhali družstvu najmä pri žatevných prácach. Družstvo im občas podľa 
svojich možností pomohlo finančne. Túžbou futbalového oddielu bolo postúpiť do vyššej súťaže. 
K tomu bolo potrebné upraviť aj ihrisko. V r. 1970 plocha ihriska bola mechanizmami upravená - 
vyrovnaná. 
     TJ na zlepšenie svojej finančnej situácie kúpila staršie nákladné auto a prevádzala hospodársku 
činnosť - dopravu. 
František Kračko /nar. 24.11.1933/  bol pár rokov futbalovým rozhodcom v okresných súťažiach. 
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 HOKEJOVÝ    ODDIEL    V   R.    1 9 6 0  -  1 9 7 0      
 
     V dec. 1958 na škol. ihrisku pri kostole si starší žiaci začali robiť klzisko. Z pokladne ČSM kúpili 
hadicu na polievanie. Klzisko sa osvedčilo, chlapci si kupovali korčule a hokejky . . . Klzisko urobili 
aj v r. 1959/60 a ďalších. Pomáhala aj TJ Sokol Teplička. Usilovne na ňom pracovali 13 - 16 roční 
mládenci - hokejisti : Stanislav Jasečko, Ladislav Koňak, Stanislav Hamrák, Emil Hamrák, Ján  
Merčák, Jaroslav Kráľ, František Blaško, Stanislav Tobiáš, Emil Zekucia, Ján Zekucia, a i. Výbor 
TJ zabezpečil elektr. čerpadlo na polievanie . . . Rada MNV dňa 19.nov. 1963 vyhovela žiadosti TJ 
a uznesením č. 76 / 1963 pridelila škol. pozemok do užívania TJ Sokol Teplička /Výstavba ihriska 
str./. Po namontovaní mantinelov hokejisti organizovali priateľské zápasy s okolitými obcami. 
Starší žiaci so žiakmi zo Sp. N. V. 
V r. 1964 boli vybudované šatne, provizórne osvetlenie klziska . . . Ján Jasečko predseda TJ 
prihlásil hokejový oddiel do súťaže. V r. 1966 začal v okresnej súťaži . Domácich hokejistov bolo  
málo, hrali 4 - 5 hokejisti zo Sp. N. V., Sp. Hrušova .. . Do r. 1970 sa družstvu v okresnej súťaži 
darilo. Hokejový oddiel bol finančne veľmi nákladný /dresy, korčule, prilby, hokejky, . . ./. Vedúcim 
hokejového oddielu bol Stanislav Jasečko. Hokejové ihrisko v zimnom období využívala aj ZDŠ na 
hodinách Tv. V letnom období na cvičenia, futbal, . . . 
 
 

Šport  v  r.  1 9 7 1   -   1 9 8 0 
 
     Telovýchovná činnosť v uvedenom období bola veľmi dobrá. Výbor TJ pod vedením predsedu 
Jana Jasečka skvalitňoval nielen činnosť, ale aj podmienky na jej uskutočňovanie. V r. 1972 začal 
s výstavbou budovy na ihrisku TJ. Do užívania bola slávnostne odovzdaná 9.9.1973. Na prízemí je 
klubovňa, na poschodí 2 šatne a malá tribúna. Okolo hracej plochy urobili bariéru /zábradlie/. V r. 
1974 - 1975 bolo urobené plechové oplotenie / v. 2 m/ futbalového a v zimnom období ľadovej 
ploche. Na hokejovom ihrisku bola urobená rekonštrukcia osvetlenia s cieľom skvalitniť osvetlenie 
ľadovej plochy. /Ján Jasečko zabezpečil stĺpy z tatranskej železnice kde robili výmenu/. Výbor TJ 
každoročne organizoval brigády na pomoc JRD pri zbere úrody. Členovia výboru usporadúvali 
tanečné zábavy. V r.  1974 až 1980 v kult. dome usporiadali 17 tanečných zábav. Futbalový oddiel 
počas letnej prestávky organizoval turnaj, na ktorý pozýval 3 družstvá. Hrali 4 zápasy. Družstvám 
na 1. - 3. Mieste boli uvedené diplomy a vecné ceny. Na ihrisku sa podávalo aj občerstvenie /párky, 
guláš, a i./. Turnaj sa konal v nedeľu popoludní a konali sa jedenkrát za dva roky. Účasť občanov 
bola dobrá. Družstva Tepličky sa podobných turnajov zúčastňovalo v iných obciach. TJ Družstevník 
mala v r. 1976 už 104 členov a počet každoročne narastal. V uvádzanom období vo výbore TJ 
najaktívnejšie pracovali : Ján Jasečko predseda, Ján Koňak, Stanislav Jasečko, Ladislav Hamrák, 
Ladislav Koňak, Michal Holečko st., Eduard Koňak, Cyril Hamráček, Milan Borženský, a i. 
     V r. 1975 bol založený stolnotenisový oddiel, jeho vedúcim bol Cyril Hamráček. 
Hospodárska činnosť : TJ mala v súťažiach 5 družstiev. Na činnosť potrebovala finančné 
prostriedky. V r. 1976 - 1977 kúpila /na pôžičku/ 2 nákladné autá - AVIA 30 a ŠKODA RTO - 
Trambus. Prevádzala hospodársku činnosť - dopravu. Futbalový oddiel v r. 1971 - 1980 : Vedúcim 
futbalového oddielu bol Ján Koňak. V okresnej súťaži boli 3 družstvá : Družstvo dospelých hralo 
v III. triede /v skupine B/. V r. 1973/74 hrali zle, zostúpili do IV. tr., aby po roku znovu postúpili do 
III. tr. Do r. 1980 sa družstvo umiestňovalo v hornej polovici tabuľky. V predchádzajúcej časti 
uvedení futbalisti postupne ukončili aktívnu činnosť. Z dorastu postupne prišli posilniť družstvo 
dospelých : bratia Ľubomír a Michal Holečko, Cyril a Ján Hamráček, Vincent Jasečko, Ambróz 
Blaško, J. Tekáč, Michal Jasečko, František Blaško, Pavol Ondruško a i. V r. 1978/79 družstvo 
v III. tr. skočilo na 2. mieste /31 bodov/ za Sp. Hrhovom /33 bodov/. 
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     Družstvo dorastencov hralo celé obdobie v III. tr. skupine B. V r. 1972/73 na 2. Mieste, v r. 
1978/79 skončilo tiež na 2. Mieste. Vedúcim dorastu /trénerom/ boli postupne Emil Jasečko, 
Ambróz Murdžák. 
     Od r. 1976 v okresnej súťaži hrali aj žiaci. V III. tr. /B skupina/ sa im darilo. V ročníku 1978/79 
skončili s 27 bodmi na 5. mieste. /1. Sp. Tomášovce mali 30 bodov/. Výročné schôdze TJ 
Družstevník boli na vysokej úrovni. Od r. 1975 v kult. dome s krátkym kult. programom ž. ZŠ, alebo 
SZM. 
  
 HOKEJOVÝ     ODDIEL     V   R .    1 9 7 1   -    1 9 8 0  . 
 
     Hokejový oddiel viedli Stanislav Jasečko a  Cyril Hamráček. Cieľavedomou a zodpovednou 
prácou viedli družstvo k zvyšovaniu  výkonnosti. Družstvu dospelých sa darilo dobre. Z okresnej 
súťaže postúpilo do krajskej a potom do krajského majstrovstva. Napr. v r. 1975/76 družstvo hralo 
v krajskom majstrovstve dospelých slabšie skončilo predposledné : Poradie družstiev po 14 
zápasoch - konečná tabuľka : Solivar 25 b., Jarovnice, Kežmarok, Ruskov, Sp. Štvrtok, V. Opátske, 
Harichovce, Medzev, Teplička 13 b., Sabinov. V ďalších rokoch sa družstvu darilo podstatne lepšie. 
Napr. v roč. 1977/78  bola tabuľka majstrovstiev kraja po 14 zápasoch následovná : 1. Teplička, 
Ruskov, V. Opátske, Huncovce, Medzev, Harichovce, Sp. Štvrtok, V. Tatry. V druhej časti prvé štyri 
družstvá zápolili o majstra kraja o postup, ďalšie štyri o záchranu. Súťaž hokejového družstva bola 
náročná - finančne i organizačne. Nie všetky hokejové zápasy sa  hrali na tunajšom hokejovom 
ihrisku. Pre nekvalitný ľad /odmäk/ sa niektoré zápasy hrali na Zimnom štadióne v SP. N. Vsi. 
Medzi najaktívnejších hokejistov patrili : L. Hamrák, J. Hamrák, F. Hamráček, S. Jasečko, V. 
Jasečko, F. Jasečko, Ju. Hamráček, Kráľ, Zekucia, Brandobur, J. Blaško, Pavlák, Oravec, Urban, a 
i. V okresnej súťaži pár rokov hralo aj družstvo žiakov. 
 
 
 STOLNÝ    TENIS    V   R.    1 9 7 5  -  1 9 8 0 
 
     Stolný tenis v Tepličke sa začal hrať v r. 1965 v suteréne ZDŠ. Z finančných prostriedkov ZRPŠ 
bola zakúpená pre žiakov stolnotenisová súprava. Túto využívali aj členovia TJ. Niektorí hrali 
veľmi dobre - hrali v školách a na pracovisku v SP. N. Vsi. Organizovali medzi sebou súťaže, často 
do neskorších večerných hodín. Od sept. 1973 hrali v klubovni na ihrisku TJ. Vznikol stolnotenisový 
oddiel. Vedúcim oddielu bol Cyril Hamráček /nar. 10.11.1951/. TJ zakúpila 2 stolnotenisové stoly. 
Družstvo bolo prihlásené do okresnej súťaže. V roč. 1975/76 hralo v II. tr. skup. A. Prví 
registrovaní hráči : Cyril Hamráček, František Hamráček, Ambróz Koňak, Vincent Holečko, 
Ladislav Cipkala, František Merčák, František Jasečko. Tréningy i súťažné zápasy sa konali v KD. 
Družstvu sa darilo dobre. 
V ďalšom súťažnom roku boli zaregistrovaní hráči : Peter Palider, Jozef Škoda a Milan Borženský, 
v ďalšom roku pribudli Pavol Palider, Vladimír Mikolaj.  
     V sezóne 1977/78 družstvo Tepličky sa v II. tr. umiestnilo na 1. mieste /6 družstiev/. Postúpilo do 
I. triedy okresnej súťaže. Vedúcim stolnotenisového oddielu bol Cyril Hamráček. Stolnotenisový 
oddiel každoročne organizoval súťaže aj neregistrovaných hráčov. Konali sa v januári na počesť 
oslobodenia obce a v lete k výročiu SNP. Napr. v r. 1979 sa súťaže zúčastnilo v 3 kategóriách žiaci, 
dorastenci, muži spolu 24 hráčov. Odohralo sa 29 zápasov. Hlavným organizátorom i rozhodcom 
bol Cyril Hamráček. Hráči umiestnení  na 1. až 3. mieste dostali vecné ceny. V r. 1978/79 v I. tr. 
skončilo na 5. mieste /10 družstiev/. Družstvo žiakov tiež na 5. mieste. V r. 1979/80 vedúcim oddielu 
bol Pavol Palider z Podskaly. 
     Na súťažných zápasoch v KD bolo aj 20 - 40 divákov.  
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Životopis  kronikára 
 
     Uznesením Rady MNV v Tepličke č. 32 / 1976 /z 15. 6. 1976/ bol do funkcie kronikára obce 
ustanovený František Filip riad. školy. 
     Narodil som sa 4.2.1936 v Matejovciach nad Hornádom. Otec Štefan, stolár - tesár, pracoval 
v ŽB Rudňany. Matka Veronika pracovala v domácnosti a na poli. Mám 6 súrodencov. Ľudovú 
školu som navštevoval v Matejovciach n/H.  6. - 9.roč. v Markušovciach. Pedagogickú školu som 
ukončil v Kežmarku. Dňa 25.8.1955 som nastúpil na dvojtriednu Národnú školu v Tepličke. Od 
1.9.1956 som vyučoval na Jedenásťročnej strednej škole v Sp. N. V., odkiaľ som 1.11.1956 nastúpil 
na základ. voj. službu. Dňa 19.dec. 1958 som nastúpil na tunajšiu NŠ do funkcie riad. školy. V r. 
1960 som sa oženil. Manželka Mária rod. Karlíková /nar. 6.4.1941 v R. Novej Vsi okr. Prešov/ bola 
v tunajšej obci v r. 1961 - 1975 riaditeľkou MŠ. T. č. je učiteľkou v MŠ Nový domov v Sp. N. V. 
Dcéra Janka ukončila Pedagogickú školu v Levoči. Syn František študuje na VŠT v Košiciach 
/Stavebná fakulta/. 
     V tunajšej obci bývam od r. 1955 /okrem základ. voj. služby/. Do r. 1961 v podnájme, potom 
v školskom byte. Od 1.1.1959 vykonávam aj funkciu vedúceho Osvetovej besedy. 
         Poznámka k funkcii kronikára. 
     Pri preberaní školy koncom dec.1958 mi bývalý riad. školy nechal aj Pamätnú knihu tunajšej 
obce. Pamätná kniha bola založená r. 1934. Zapísané boli str. č. 3 až 9 o vzniku obce /zapísal E. 
Alexy správca školy/ a str. č. 17 až 21 o oslobodení obce /zapísal Ľ. Uhrín riad. školy/.  
Všetky ostatné strany v Pamätnej knihe boli čisté. Pretože som 2.1.1959 prevzal funkciu vedúceho 
Osvetového zariadenia /od apr.1959 sa začali premietať aj filmy/ funkciu kronikára som neprevzal. 
     Predsedovi MNV som sľúbil iba pomoc - že budem zbierať materiál o škole a kultúre, čo som aj 
urobil. Nepomohlo ani niekoľkoročné tvrdenie, že medzi povinnosti vedúceho OB patrí aj vedenie 
obecnej kroniky - čo nie je pravda. Za kronikára som bol úradne vymenovaný uznesením Rady MNV 
č. 32 r. 1976.                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                       /podpis Fr. Filip/ 
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1  9  8  1 
 

Z O    K S S : 
 
         Rok 1981 bol bohatý na vnútropolitické i medzinárodné udalosti. Hlavnou udalosťou v našom 
štáte bol XVI. Zjazd KSČ, ktorý sa konal v dňoch 6. - 10.apríla  1981 v Prahe v novom „Paláci 
kultúry„. Zjazd zhodnotil výsledky, ktoré sme dosiahli pri plnení uznesení XV. Zjazdu KSČ a šiestej 
päťročnice  a vytýčil nové úlohy výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti. Ďalšou významnou 
udalosťou boli voľby do zastupiteľských zborov všetkých stupňov. 
     Vedúcou silou, ktorá usmerňovala a riadila politický život v obci bola ZO KSS. V r. 1981 mala 7 
členov a bolo registrovaných. Predsedom ZO KSS bol opäť Miron Petrenčák, štát. zamestnanec. 
Členské schôdze sa konali 1x, schôdze výboru 1 - 2x mesačne. ZO KSS pracovala podľa plánu, 
ktorý bol vypracovaný na 1.polrok. V zimnom období prebiehalo stranícke vzdelávanie, ktorého sa 
zúčastňovali všetci členovia ZO. 
 

      M N V   -  voľby  -  poslanci 
 
     Práca MNV bola v r. 1981 ovplyvnená významnou politicko-spoločenskou udalosťou - dňa 5. a 
6.júna 1981 konali sa v celej našej vlasti voľby do zastupiteľských orgánov všetkých stupňov. Práce 
na príprave volieb začali dňa 25.marca 1981, kedy Rada MNV určila volebné komisie : Miestna 
volebná komisia /5 členná/ - predseda komisie Jozef Hlebový. Okrsková volebná komisia /7 členná/ 
- predseda komisie Emil Šmelko. V mesiacoch apríl - máj pracovalo aj Agitačné stredisko, ktoré 
bolo zriadené v KD. Vedúcim AS bol František Filip, riad. školy. Dňa 27.5.1981 bolo slávnostné 
predvolebné zhromaždenie občanov v KD. Kultúrny program pripravili deti MŠ, žiaci ZŠ a spev. 
súbor SPŠBG v Sp. N. Vsi. Prednesený volebný program a návrh kandidátov za poslancov všetkých 
stupňov prijali občania s nadšením  /účasť asi 300 občanov/. 2.6.1981 vystúpili členovia súboru 
Hviezdoslav /Divadlo Sp. N. V./ s kultúrnym programom k voľbám.  
     Voľby boli v KD. Účasť voličov na voľbách bola 100 %. Za poslancov MNV v Tepličke boli 
zvolení : Terézia Blašková, 33 r. učiteľka MŠ; Alžbeta Dzimková, 46 r. robotníčka; František Filip, 
45 r. riaditeľ školy; Cyril Hamráček, 52 r. úradník; Michal Hamráček, 60 r. predseda MNV; 
Veronika Hamráčková, 23 r. robotníčka; Matej Hamrák, 59 r. úradník; Michal Holečko, 22 r. 
geológ; Mária Jasečková, 27r. robotníčka; Mária Jasečková, 31 r. úradníčka; Ladislav Koňak, 35  
r. mechanizátor; Pavol Kuchár, 34 r. šofér; Marta Lačná, 34 r. vedúca dielne; Cyril Lačný, 48 r. 
majster odb. výcviku; Michal Liptai, 29 r. stolár; Ladislav Mačuga, 44 r. výrobný dispečer; Ján 
Merčák, 33 r. garážmajster; Ján Olejník, 42 r. vedúci skladu; Miron Petrenčák, 44 r. štát. 
zamestnanec; Mária Tekáčová, 43 r. v domácnosti; Ján Timko, 46 r. ved. dvora JRD. Do ONV bol 
zvolený Vladimír Taska, zootechnik bydl. Sp. N. Ves. Do KNV v Košiciach - Ján Plata, 34 r. 
robotník Sp. N. V. Do SNR - Ľudovít Pezlár, 52 r.  tajomník ÚV KSS v Bratislave. Do SNFZ - 
Michal Duhančík, 44 r. baník ŽB Rudňany. Do SĽFZ - Jozef Minďáš, 49 r. riaditeľ ŠM  v Sp. N. Vsi. 
     Ustanovujúce plenárne zasadnutie MNV v Tepličke sa konalo dňa 2.júla 1981 v zasadačke kult. 
domu. Poslanci zvolili predsedu MNV, radu MNV, predsedov a členov komisií MNV.  
Rada MNV : predseda Ján Merčák, podpredseda  Ladislav Koňak, tajomník Cyril Lačný,   
členovia : František Filip, Veronika Hamráčková, Michal Hamráček, Ján Timko. 
Finančno-stavebná komisia: predseda Ladislav Mačuga, tajomník Cyril Hamráček,                    
členovia : Mária Jasečková č. d. 81, Ján Olejník, Marta Dzimková. 
Školská a kultúrna komisia :  predseda Matej Hamrák, tajomník Michal Holečko, 
členovia : Terézia Blašková, Mária Tekáčová, Katarína Cipkalová. 
Komisia pre ochranu verejn. poriadku : predseda Michal Liptai, tajomník Miron Petrenčák, 
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členovia : Mária Jasečková č. d. 50, Alžbeta Dzimková, Pavol Kuchár. 
Pracovníčka /úradníčka/ MNV : Magdaléna Poklembová, pracovný úväzok 0,5 /každý druhý deň/. 
Plenárne zasadnutie MNV schválilo volebný program na r. 1981 - 1985, ktorý predniesol Ján 
Merčák, predseda MNV. Pretože úlohy obsiahnuté vo volebnom programe budú hlavnou náplňou 
práce MNV zaznamenávam jeho hlavné podstatné časti :  
V ideovo-politickej a kultúrno-výchovnej oblasti : prehlbovať účinnosť kult. výchovnej práce, 
skvalitňovať prípravu štátno-politických podujatí, prípravu kult. programu k oslavám, prácu ZPOZ, 
NAaP. Zvýšiť úroveň kultúrno-spoločenských a zábavných podujatí. Zvýšenú pozornosť venovať 
práci MĽK a Klubu mladých. 
Politicko-organizačná práca : MNV bude zameriavať činnosť svojich orgánov, na hlavné úlohy pre 
úspešné splnenie Volebného programu Národného frontu. Podnecovať iniciatívu a pracovnú 
aktivitu občanov a zvyšovať ich účasť na plnení úloh volebného programu. Zabezpečíme včasné 
riešenie oprávnených a reálnych pripomienok, sťažností a návrhov občanov. 
Na úseku verejného poriadku  a spolunažívania :  Komisia POVP bude vo svojej práci využívať 
dostupné formy, ktoré povedú k ďalšiemu rastu spoločenského uvedomenia obyvateľstva. 
Na úseku požiarnej ochrany :  Cestou prehliadkových skupín z členov ZO ZPO a poslancov MNV 
zabezpečovať pravidelné preventívne prehliadky obytných domov a verejných budov  zamerané na 
zisťovanie požiarnych závad a ich včasné odstraňovanie. Vykonávať pravidelnú údržbu jestvujúcich 
objektov a zariadení požiarnej techniky.  
Na úseku školstva : Vytvárať  politicko-organizačné a materiálno-technické podmienky realizácie 
Projektu čsl. výchovno-vzdelávacej sústavy na Základnej i Materskej škole v pôsobnosti MNV. 
Zabezpečovať pravidelnú školskú dochádzku žiakov. Zabezpečiť zaškolenie všetkých 5 roč. detí do 
MŠ. Na úseku školského stravovania zvyšovať počet stravníkov žiakov zo ZŠ. 
Na úseku poľnohospodárstva :  Dbať o ochranu pôdneho fondu, o obrobenie a hospodárne 
využívanie všetkej poľnohospodárskej pôdy v katastri obce. Organizovať občanov na ničenie buriny 
v obci a mimo nej. Na plochách v obci zakladať zeleň, vysádzať okrasné dreviny a stromky. Na 
úseku drobnochovateľstva podieľať sa na plnení úloh v nákupe jatočného mäsa a to formou 
zmluvného výkrmu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a králikov. 
Viesť občanov k využívaniu voľnej plochy vo dvoroch a záhradkách na pestovanie zeleniny a 
ovocia. 
Na úseku obchodu :  Dbať na plynulé zásobovanie obyvateľstva. Prehodnocovať otváracie a 
zatváracie hodiny. 
Na úseku zdravotníctva :  Zabezpečovať čistotu verejných priestranstiev, úpravu a čistotu verejných 
budov a miestnych komunikácií a o čistotu potôčika pretekajúceho obcou. Dbať o kvantitatívne a 
kvalitatívne vylepšovanie zdrojov pitnej vody. Zabezpečiť, aby odpadové jamy - žumpy budované pri 
rodinných domoch vyhovovali hygienickým normám. Spolupracovať s OÚNZ v SP. N. Vsi - 
s obvodným zdravot. zariadením a OHS v Sp. N. Vsi. 
Na úseku sociálnej starostlivosti : Prehlbovať a zdokonaľovať plnenie a uplatnenie „Zásad 
starostlivosti spoločnosti o starých občanov„. Poskytovať sociálne odkázaným občanom peňažné  
príspevky. Maximálnu pozornosť venovať skvalitňovaniu komplexnej starostlivosti o rodinu a o 
narušené, problémové a alkoholické rodiny s maloletými deťmi. Venovať pozornosť riešeniu 
cigánskej problematiky - zlepšovaniu bývania, hygieny a životného prostredia.  
Na úseku bytovej výstavby : Pomáhať najmä mladým občanom pri obstarávaní stavebných 
pozemkov a pri vybavovaní žiadostí o výstavbu rodinných domov. Na roky 1981 až 1985 plánuje sa 
s výstavbou po 5 rodinných domov ročne - v rámci IBV. 
Investičná časť - akcia „Z„ : Výstavba 2 triednej MŠ pre 60 detí /1981 - 1983/ hodnota diela 1 933 
000,- Kč s. Vodný zdroj pre MŠ. Výstavba miestnych komunikácií - cesta „Záploty„ /800 m/ - už 
započatá, finančný náklad 979 800 ,- Kč s. Výstavba miestneho rozhlasu - už započatá, finančný 
náklad cca 400 000,- Kč s. Rozšírenie elektrickej siete o 400 bm, fin. náklad 100 000,- Kč s. 
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Neinvestičná časť akcie „Z„ :  V neinvestičnej časti v rámci údržby - na úseku školstva údržba  
budov ZŠ a MŠ ročne 15 000,- Kč s, okrem toho venovať pozornosť údržbe budovy kult. domu. 
Oprava požiarnej zbrojnice, fin. náklad 50 000,- Kč s. Úprava vodných zdrojov v rekreačnej oblasti 
Pod Tepličkou, výstavba lyžiarskeho vleku. Rekonštrukcia budovy na ihrisku TJ. Volebný program 
bol prejednaný už na predvolebnom zhromaždení občanov a schválený na plenárnom zasadnutí 
MNV. 
Práca MNV v r. 1981 : Rada MNV zasadala 11 - krát. Na svojich zasadnutiach riešila rôzne úlohy 
z voleb. Programu, ktoré boli rozpracované do plánu práce, napr. prejednala výsledky 
inventarizácie v ZŠ, MŠ, OB, MNV, výsledky súťaže MNV, otváracie hodiny v obchode „Rozličný 
tovar„, hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce v ZŠ 1. - 4.roč., plnenie úloh na úseku 
poľnohospodárstva, kult. osvet. prácu, pridelenie pozemkov na IBV, pomoc pri zabezpečovaní žatvy, 
činnosť prevádzkárne MNV, školskú dochádzku, výstavbu MŠ - zmenu staveniska, cintorínske 
poplatky, situáciu na úseku zásobovania a i. 
Plenárne zasadnutie MNV bolo 5-krát. Riešili sa úlohy : plnenie rozpočtu za r. 1980 a v r. 1981, 
celoobecný socialistický záväzok - hodnotenie, starostlivosť o deti, prejednanie správ o vých. vzdel. 
Výsledkoch v ZŠ 1. - 4.roč. a v MŠ, plnenie úloh JPKOČ a úlohy podobné ako Rada MNV. Školská 
komisia MNV zasadala podľa plánu práce, riešila rôzne úlohy z úseku školstva a kultúry. 
/Starostlivosť o deti a mládež, škol. dochádzka, činnosť ZRPŠ, plnenie úloh JPKOČ, práce MĽK a 
i./.  
Komisia pre OVP : riešila drobné priestupky občanov, sledovala plnenie úloh preventívnych 
protipožiarnych hliadok a i. 
Komisia finančno-stavebná : prejednávala rozhodnutie o výstavbe chodníkov v obci, výstavbu 
oplotenia a rozšírenia cintorína, výber miesta na studňu na cintoríne, nedoporučenie staveniska č. 2 
na výstavbu MŠ. Členovia komisie vykonali súpis a previerku odpadových jám - žúmp pri rodinných 
domoch. Urobili zoznam pomníkov na miestnom cintoríne a iné drobné úlohy. 
         Verejné schôdze občanov sa konali : 26.2.1981 - hlavný bod jednania : Plnenie VP - NF; 
27.5.1981 slávnostné predvolebné zhromaždenia - prejednanie volebného programu NF na r. 1981 
- 1985, 28.11.1981 - hodnotenie plnenia VP - NF. 
Pri hodnotení práce MNV v r. 1981 je potrebné zdôrazniť, že práve v 2.polroku - po voľbách bola 
práca poslancov veľmi úspešná, „noví„ poslanci na čele s predsedom MNV sa s chuťou pustili do 
práce. Aj schôdzková činnosť bola takmer 100 %. 
 
                     

Výstavba  a zveľaďovanie  obce 
  
     V máji 1981 započalo sa s výstavbou miestneho rozhlasu. Na úseku výstavby a zveľaďovania 
obce po voľbách veľmi iniciatívne začal pracovať predseda MNV Ján Merčák. 
V 2.polroku boli urobené tieto práce : 
Ukončenie výstavby miestneho rozhlasu, natretie stĺpov, demontáž starého vedenia. Osadenie 
prístrešku pri autobusovej zastávke, osadenie  3 ks odpadkových košov. Oprava vodných nádrží, 
zhotovenie nového dreveného žľabu na plákanie bielizne. Úprava priestranstva za kultúrnym 
domom - vývoz odpadu po zbúranej sýpke. Úprava priestranstva - vývoz odpadu po zbúranej starej 
budove MNV. Pokračovanie vo výstavbe cesty IBV - Záploty. Zhotovenie a osadenie 7 ks drevených 
záchodov v cigánskej osade. Výstavba strediska NAaP /železná konštrukcia + 4 drevené skrinky/. 
Oprava propagačných tabúľ - na vylepovanie plagátov. Výstavba studne na miestnom cintoríne 
/hĺba 14 m/. V nov. - dec. 1981 bola vykonaná gen. Oprava WC v budove ZŠ. Výstavba lyžiarskeho 
vleku /600 m/ v chatovej osade Pod Tepličkou. Osadenie „bunky„ pri lyžiarskom vleku. 
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Podarilo sa vyriešiť aj dlhoročný problém našej obce - sypanie smetí - domového odpadu okolo 
obce. MNV zabezpečil 240 ks nádob na odpad a dňa 24.decembra 1981 Technické služby mesta Sp. 
Nová Ves započali s vývozom odpadu, 1-krát týždenne, poplatok za 1 nádobu 60,- Kč s ročne. 
Finančný náklad na všetky uvedené akcie - okrem  miestneho rozhlasu - boli celkom 187 000,- Kčs, 
hodnota vytvoreného diela bola 243 000 ,- Kčs. 
     Všetky uvedené práce /okrem chatovej osady/ vykonali občania našej obce. Po stránke 
organizačnej, zabezpečovanie pracovných síl, materiálu, finančných prostriedkov a pod. veľmi 
iniciatívne pracovne pracoval Ján Merčák, predseda MNV; taktiež Cyril Lačný, tajomník MNV; Ján 
Timko, ved. hosp. dvora JRD; Ladislav Koňak podpredseda MNV a ďalší občania napr. : Jozef 
Lačný, Štefan Marcinčák, Peter Hamrák. Vykopanie studne na cintoríne : Peter Hamráček, Emil 
Tarbaj, Michal Dutko. 
     Pri MNV bola pred niekoľkými rokmi zriadená „Prevádzkáreň MNV„. Táto však neplnila plán 
tržieb od obyvateľstva preto ju ONV v Sp. N. Vsi chcel zrušiť. Po voľbách - a žiadosť MNV bola 
ponechaná naďalej. 
     František Jasečko, farár , rodák z Tepličky daroval MNV v Tepličke 50 000,- Kčs. Tieto peniaze 
- podľa jeho želania boli použité na výstavbu studne na miestnom cintoríne a na oplotenie 
cintorína. 

Materská  škola 
 
     MŠ je jednotriedna s celodennou starostlivosťou. V MŠ bolo v šk. r. 1980/81 zapísaných 29 detí. 
Vyučovali : Katarína Cipkalová, riaditeľka MŠ a Svetlana Stoličná, učiteľka. Deti MŠ vystúpili 
s kult. programom na verejných slávnostiach : VOSR, 60.výr. vzniku KSČ a na predvolebnom 
zhromaždení občanov. 
  

Základná  škola   1. -  4. ročník 
 
     V šk. r. 1980/81 vyučovali : I. tr. 19 ž. /z toho 2 cig./ Natália Gaalová, od 2.1.1981 Irena 
Ruschová  dôchodkyňa; II. tr. 22 ž. /3 cig./ Margita Salanciová; III. tr. 18 ž. /2 cig./ Uršula 
Ferencová; od 20.1.1081 Jana Leskovjanská; IV. tr. 22 ž. /2 cig./ František Filip riad. školy. Na 
konci šk. r. neprospeli /po opravných skúškach/ 4 žiaci /cig./ a 2 ž. neboli klasifikovaní.  Z neprosp. 
5 ž. /cig./. Okresná psychologická poradňa v SP. N. Vsi po vyšetrení 4 žiakov navrhla do Osobitnej 
školy a 1 ž. pravidelne navštevuje psycholog. poradňu. Žiaci vymeškali 1959 vyuč. hodín /z toho cig. 
370/. Okrem 54 hod. neospravedlnených, takmer všetky boli ospr. lekárskym potvrdením.  
     Hlavnou úlohou vyučujúcich bolo zvyšovanie efektívnosti výchovno-vzdelávacej práce - hlavne 
dobrou prípravou na vyučovanie, využívaním učebných pomôcok, ktorými je škola dobre vybavená 
a individuálnym prístupom k žiakom. V rámci práce v PO vyučujúci pripravili so žiakmi kult. 
program na slávnosť 36.výr. oslobodenia obce, slávnostné predvolebné zhromaždenie občanov, 
MDD a 64.výr. VOSR. Ku Dňu ČSĽA bola v škole beseda - medzi žiakov prišlo 5 vojakov z voj. 
útvaru v Sp. N. V. Z významnejších škol. akcií uvádzam : 
     Žiaci s pomocou rodičov nazbierali v mes. apríl - máj 7,40q papiera a 96q  železa. /1.miesto 
v okrese v kateg. ZŠ 1. - 4.roč./. V celoročnej okresnej súťaži k 35.výro. oslobodenia /starostlivosť o 
škol. priestory, využívanie učeb. Pomôcok na vyučovaní, mimo triedna a mimoškolská činnosť 
učiteľov, usporiadanie rôznych akcií . . ./  škola získala 2.miesto v okrese /v kateg. ZŠ 1. - 4.roč./. 
Detské dopravné ihrisko v SP. N. V. každá trieda navštívila dvakrát po 2 hodiny /popoludní/. Všetci 
žiaci školy boli na divadelnom prestavení hry „O 12 Mesiačikoch„ v Divadle v Sp. N. Vsi. Súťaže 
v prednese poézie a prózy sa v tried. kolách zúčastnili všetci žiaci. Do školského kola postúpilo 12 
žiakov. Detský odznak zdatnosti získalo 75 žiakov. Školského výletu do Vysokých Tatier sa 
zúčastnilo 45 žiakov. Prezreli si Beliansku jaskyňu, Múzeum TANAPu a Štrbské pleso /cestovné - 
autobus a vstupné uhradilo z prostriedkov získaných za zber papiera a železa/. Krúžok mladých 
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požiarnikov /12 chlapcov/ sa zúčastnil súťaže „Plameň 81„, kde sa umiestnil na 11.mieste v okrese 
v kateg. 9 - 11 ročných /štartovalo 23 družstiev, v ktorých takmer vo všetkých okrem Tepličky 
štartovali aj žiaci 5.roč./. 
     Spolupráca so ZRPŠ bola veľmi dobrá. Predsedom ZRPŠ bol Ladislav Mačuga. 
 

Kultúra 
 
     Kult. osvet. práca bola v r. 1981 zabezpečovaná podľa JPKOČ, ktorý každoročne schvaľuje 
Rada MNV i plenárne zasadnutie MNV. Funkciu vedúceho OB vykonával Fr. Filip riad. školy. Kult. 
spoločenská činnosť bola v tomto roku bohatá. Do kultúrnej práce sa väčšej miere zapájali 
spoločenské organizácie NF. Na úseku štátno-politickej úlohy OB zabezpečila verejné oslavy 
36.výročia oslobodenia obce, slávnostné predvolebné zhromaždenie spojené so slávn. 60.výročia 
KSČ, 64.výr. VOSR. V podvečer 1.mája a 64.výr. VOSR bol lampiónový sprievod dedinou /deti MŠ 
a žiaci ZŠ/. Názorná agitácia a propagácia bola zabezpečená v propagačných skrinkách /fotografie, 
súbory fotografií, plagáty . . ./. 
     Na úseku Mimoškolského vzdelávania boli prednášky lekára a právnika - Boj proti úrazom a 
prvá pomoc a Boj proti kriminalite mládeže. V tomto roku boli v obci zabezpečené divadelné 
predstavenia : 2.1.1981.„Mozoľovci„ /divadelný súbor Sp. Tomášovce - účasť 165/;  15.3. Čapek 
„Matka„ /KaSSM Sp. N. V./ účasť 93; 26.4. „Keď lipy kvitnú„ /divad. súbor Danišovce/ účasť 165; 
27.9. Muzikál Jednotkári /KaSSM Sp. N. V/ účasť 113; Pre cigánske ženy a dievčatá bol 
usporiadaný kurz spoločenského minima. SZM usporiadalo 8 diskoték. Spoločenského organizácie 
usporiadali 12 tanečných zábav v KD. V kine OB bolo v zimnom období odpremietaných 27 
celovečerných filmov, ktoré videlo 2 132 divákov. 
     MĽK : zameriavala svoju činnosť na zvyšovanie záujmu občanov o literatúru. Zabezpečila 2 
výstavky kníh. V spolupráci so ZŠ boli pripravené 2 besedy o knihách. MĽK bola otvorená každý 
piatok od 14,00 hod. do 19,00 hod. V r. 1981 bolo zapísaných 232 čitateľov a 6 148  výpožičiek. 
Knihovníčkou MĽK bola Agnesa Navrátilová. 
     ZPOZ : Činnosť ZPOZ pri MNV sa v tomto r. podstatne zlepšila. V I. polroku boli 2 akcie, v II. 
polroku 13 akcií : uvítanie detí do života, rozlúčka s brancami, uvítanie vojakov do civilného života, 
životné jubileá - 25.výr. svadby, 50.výr. zlatá svadba, 60.výr. narodenia, stretnutie s najstaršími 
občanmi obce. V kult. pozdrave pre účastníkov akcií vystupovalo 4 - 6 žiačok ZŠ. 
     Niektoré kult. spoloč. akcie sú zaznamenané v práci spoloč. organizácií. V tomto r. je v denníku 
kult. osvet. práce zaznamenaných 84 akcií /OB 38, OB + spoloč. org. 7, MĽK 3, NF - spol. org. 36/. 
V kult. osvet. práci sa často využíval aj miestny rozhlas. 

 
Spoločenské  organizácie 

 
     Spoločenské organizácie sú združené v Národnom fronte. Predsedom NF bol Ladislav Koňak 
podpredseda MNV, členmi výboru sú všetci predsedovia spoločenských organizácií v obci. 
Schádzali sa 3 - 4 krát  v roku. Riešili hlavne kultúrno-spoločenské úlohy organizácií; pomoc pri 
výstavbe a zveľaďovaní obce, jarnom upratovaní, pomoci poľnohospodárstvu a i. 
MO SZM : V r. 1981 pracovala úspešne. Mala 28 členov a 23 registrovaných. Predsedníčkou bola 
Marta Dzimková, podpredsedom Metod Hamráček. V suteréne KD - pod javiskom v minulom roku 
začali robiť úpravy, aby tu zriadili Klub mladých /KM/. Po ukončení prác a zabezpečení zariadenia 
bol dňa 2.5.1981 KM otvorený a začal činnosť. Pripravovali kvízy, besedy, súťaže, hry, počúvali 
modernú hudbu . .. Program si pripravovali sami. Klub bol otvorený 4 - 5 krát v týždni od 17,00 do 
21,00 hod. 
     Okrem činnosti v KM pripravili aj tieto akcie : V spolupráci s TJ stolnotenisový turnaj, športové 
popoludnie, turistický krúžok bol v Slovenskom raji a v Tatrách, karneval na ľade pre žiakov a 
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dospelých, beh na lyžiach. Zúčastňovali sa súťaží a kvízov v Sp. N. V. a v Markušovciach.  6 členiek 
pracovalo s oddielmi pionierov v ZŠ. V KD usporiadali 3 tanečné zábavy. K výročiu SNP pripravili 
literárne pásmo. Večer pod Ježovou horou - vatru. Na veľmi dobrej kultúrno-spoločenskej úrovni 
bola silvestrovská zábava s pekným, humorne ladeným kult. programom. V KM usporiadali aj 
niekoľko „malých„ diskoték. Zapájali sa aj do verejnoprospešnej práce. Pri jarnom upratovaní 
okolia KD a počas zberu úrody na JRD. „Štúdio mladých„ odvysielalo niekoľko rozhlasových 
relácií v MR. KM výraznou mierou prispel ku skvalitneniu kultúrneho a spoločenského života 
mládeže v obci.  
 ZO ZPO : V r. 1981 mala 90 členov, z toho 3 ženy. Predsedom bol Cyril Lačný, veliteľom František 
Dutko, strojníkom Michal Lačný. V máji začalo výcvik 25 požiarnikov. Pripravovali sa na okrskové 
súťaže a súťaž o pohár kpt. Nálepku. Preventívne prehliadky vykonalo 12 členov ZPO a 3 poslanci 
MNV. Prekontrolovali požiarnu bezpečnosť v 9 prevádzkach /KD, ZŠ, MŠ, JRD, . . . / a v 216 
domoch. Zistené nedostatky boli zapísané do kariet, s určením termínu odstránenia chýb. Pri 
jarnom upratovaní vyčistili okolie požiarnej zbrojnice a vodných nádrží. Vodu z nádrží vypustili a 
tieto vyčistili. Pozornosť venovali aj údržbe výstroja a výzbroje. V marci  v spolupráci s OB 
pripravili Večer požiarnej ochrany s prednáškou a odpremietaním 4 krátkych filmov s požiar. 
tematikou /účasť 42 členov/. V KD usporiadali 1 tanečnú zábavu. Príjmy ZO ZPO v r. 1981 boli 7 
221,- Kčs, výdavky 1 620 ,- Kčs. V rozpočte MNV  2 000,- Kčs, čerpanie 1 260,- Kčs. 
   U Šimona Holečka zhorela strecha hospodárskej budovy /slama, seno/. Príčina požiaru : 2 
maloletý chlapci sa hrali so zápalkami. Šťastie bolo na ich strane - podarilo sa im včas zísť dole. 
Pri zásahu boli tunajší požiarnici málo úspešní. Požiar lokalizovalo požiar. družstvo zo Sp. N. V. 
Ďalší požiar - strecha nad pivnicou u Štefana Jasečka č. d. 50 bol včas uhasený občanmi. 
     Hodnota majetku MNV v správe ZPO : požiarna zbrojnica 34 948,- Kčs, garáž 22 555,- Kčs, 
motorová striekačka 27 800,- Kčs, DKP 37 033,- Kčs.      
         ZO SZŽ : V r. 1981 mala 85 členiek. Predsedníčkou bola Veronika Rumanová, tajomníčkou 
Božena Kračková. Aj v tomto roku sa zúčastňovali na kultúrno-spoločenskom živote v obci a jej 
zveľaďovaní. 21.feb. usporiadali v KD spoločenský večierok. 8.marca slávnostnú verejnú schôdzu 
k MDŽ, s kult. programom členiek SZM. Zúčastnili sa jarného upratovania v obci. Upratali okolie 
MŠ a i. Aktívne pracuje čitateľský krúžok žien, ktorý má 12 členiek. Krúžok spolupracuje s MĽK. 
         ZO ČSČK : V r. 1981 mala 124 členov. Predsedníčkou bola Helena Jasečková rod. Tekáčová. 
V MR odvysielali 2 relácie so zdravotnou tematikou. V KD usporiadali 3 tanečné zábavy. 
Pravidelne organizovali odber krvi. V tomto r. bolo 30 bezpríspevkových darcov krvi. 
         SZD /Slovenský zväz drobnochovateľov/ :  Vo výbore pracovali : Ladislav Koňak, Emil 
Hamrák, Michal Liptai. Zabezpečovali chovné zvieratá /kurčatá, morky, . . ./ a zmesku, ktorú 
kupovali v Poľnohospodárskom nákupnom a zásobovacom podniku v Sp. N. V. Podstatnú časť 
krmív si členovia kupovali od členov JRD. SZD mal 26 členov. V r. 1981 chovali tieto zvieratá : 
hydinu /26 členov/ 350 ks; ovce 66 ks /13 čl./; hovädzí dobytok 6 ks /4 čl./;  morky 30 ks /5 čl./; 
ošípané 8 ks /6 čl./; králiky 205 ks /17 čl./; holuby 110 ks /8 čl./; exot. vtáctvo 6 ks /2 čl./. Členovia 
MO vyprodukovali vo svojich chovateľských zariadeniach pre svoju potrebu asi 38 000 ks vajec, 
400 kg hydinového mäsa, 250 kg morčacieho mäsa, 400 kg baraniny, 500 kg králičieho mäsa. Pre 
národné hospodárstvo dodali 50 ks jahniat, 100 kg ovčej vlny, 10 ks oviec na mäso, 3 ks ošípané na 
mäso a 4 ks HD na zmluvný výkrm. Členovia SZD sa podieľali aj na verejno-prospešnej práci 
v obci. 
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Šport 
 
     TJ Štart Teplička v r. 1981 pracovala pod vedením predsedu Cyrila Hamráčka a tajomníka Jana 
Jasečka. Bohatá športová činnosť bola zabezpečovaná v oddieloch. 
     Vedúcim futbalového oddielu bol Ján Koňak. V súťaži boli 3 družstvá. Dospelí hrali v III. triede 
okresnej súťaže. V roč. 1980/81 sa umiestnili na 1.mieste a postúpili do II. tr. okresnej súťaže roč. 
1981/82. Dorastenci hrali v III. tr. skup. A, žiaci hrali v III. tr. skupiny C. Obe družstvá skončili na 
poprednom  mieste. 
     Hokejový oddiel - vedúcim bol Stanislav Jasečko. Družstvo hralo v súťaži majstrovstiev kraja a 
v roč. 1980/81 skončilo na  /?/ mieste. Súťažilo 8 družstiev. 
     Stolnotenisový oddiel - vedúcim bol Milan Borženský. V súťaži hrali 3 družstvá. Družstvo A 
dospelých hralo I. tr. okresných majstrovstiev, kde si viedlo veľmi dobre, družstvo B v II. tr. 
Družstvo A skončilo v roč. 1980/81 na 3.mieste, družstvo B na 9.mieste. Družstvo žiakov hralo v I. 
tr. v skupine A, skončilo na 3.mieste. Koncom r. 1981 bol založený lyžiarsky oddiel. Okrem 
súťažných zápasov TJ usporiadala aj ďalšie akcie. K výročiu oslobodenia obce stolnotenisový 
turnaj a lyžiarske preteky. V auguste - branný  pretek. V KD usporiadali 1 tanečnú zábavu. 
Zúčastnili sa jarného upratovania hokejového a futbalového ihriska. 
 
 

Obyvateľstvo 
 
     V r. 1981 sa narodilo 23 detí. Zomrelo 9 občanov : jedno päťmesačné dieťa, 7 občanov veku 69 
až 85 rokov. 
Tragédia : 2.7.1981 tragicky zahynula Mária Cipkalová nar. 14.2.1926. Na poli JRD pri zbere 
ďateliny sa dal dole svahom do pohybu odstavený traktor s vlečkou, na ktorej boli ešte 
družstevníčky. Tie z vlečky zoskočili - okrem menovanej, ktorej sa to nepodarilo. Traktor skončil 
pádom z medze do potoka v Korytňu . . .  
 
 
    

1  9  8  2 
 
 
     Z O  K S S :  pracovala v r. 1982 pod vedením predsedu M. Petrenčáka podľa plánu práce. Na 
schôdzach sa riešili politické, hospodárske, školské, kultúrne a ďalšie úlohy týkajúce sa rozvoja 
našej obce. 
 

Práca   M N V 
 
     MNV pod vedením predsedu Jána Merčáka pracoval podľa pracovného plánu pre plenárne 
zasadnutia, Radu i komisie MNV. V plánoch práce bolo zahrnuté hlavne plnenie úloh stanovených 
vo VP - NF. Rada MNV sa schádzala 1-krát mesačne. Na zasadnutiach riešila rôzne úlohy ako boli 
napr. plnenie rozpočtu MNV, výstavbu - zveľaďovanie obce, zásobovanie obyvateľstva, výchovno-
vzdelávacia práca v ZŠ  1. - 4.roč. dochádzku žiakov do školy, zaškolenie detí v MŠ, starostlivosť o 
starých občanov a i. Starostlivosť o rozvoj kult. a spoloč. života zabezpečoval cez OB, MĽK, ZPOZ, 
Klub mladých a spoloč. org. NF. 
     Na úseku poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia : MNV venoval zvýšenú pozornosť 
ochrane pôdneho fondu, aby bola obrobená všetka pôda v katastri obce. 
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     Na úseku tvorby a ochrany životného prostredia sa v tomto r. urobil veľký kus práce. Občania 
získali kladný vzťah a záujem o skrášľovanie priestranstva pred vlastnými domami. MNV venoval 
pozornsoť aj starým občanom. Tým ,ktorí dovŕšili vek do dôchodku pomáhal pri vybavovaní žiadosti 
v dôchodkovom konaní. Občanom odkázaným na pomoc poskytol finančnú výpomoc z rozpočtu 
doplnkovej starostlivosti. V tomto r. to bolo 40 osôb, každej vo výške 1 000,- Kčs. 19 dôchodcov 
bolo na 7 až 10 dňovej rekreácii pre nepracujúcich dôchodcov v rôznych rekreačných strediskách 
našej vlasti. Všetci dôchodcovia si to veľmi vážili, i keď ich často musel predseda MNV osobne 
presviedčať, aby sa rekreácie zúčastnili. Väčšina z nich bola na rekreácii prvýkrát. Plenárne 
zasadnutia poslancov MNV boli v tomto r. 6-krát, na ktorých sa riešili úlohy podobné ako na 
zasadnutiach Rady MNV. Činnosť komisií MNV : Škol. a kult. komisia pod vedením jej predsedu M. 
Hamráka zasadala v tomto r. 6-krát. Na zasadnutiach prejednávala otázky týkajúce sa prospechu a 
dochádzky žiakov ZŠ 1.-4.roč., zaškolenia detí v MŠ, škol. stravovania, plnenia úloh JP KOČ, 
činnosť mládeže - klubu mladých, MĽK, činnosť ZRPŠ a i. Okrem zasadnutí urobilo aj kontrolnú 
činnosť v ZŠ 1.-4.roč.,MŠ a OB /stav DKP, materiálnych zásob a pod./. 
     Komisia pre ochranu verejného poriadku zasadala 6-krát. Riešila priestupky občanov. V tomto 
roku ich bolo 15. 
     Stavebno-finančná komisia : pomáhala zabezpečovať plnenie úloh vo zveľaďovaní a výstavbe 
obce. Sledovala plnenie plánu príjmov a výdavkov v rozpočte MNV. 
     Verejné schôdze : 3 verejné schôdze boli venované najmä plneniu VP, výstavbe MŠ a vodovodu, 
IBV, zabezpečovaniu zásobovania obyvateľov, zmene cestovného poriadku a i. 
 
 Z  M  E  N  Y      V     M  N  V 
 
     V tomto r. v Rade MNV došlo k dvom zmenám : Po tragickej nehode zomrel v nemocnici v Levoči 
dňa 25.3.1982 Cyril Lačný /nar. 24.10.1933/ dlhoročný člen rady MNV, od 1.7.1981 tajomník 
MNV, mnohoročný funkcionár ZO ZPO, kde pracoval ako veliteľ, tajomník a posledný rok ako 
predseda. 
     Pohrebu sa zúčastnili všetci členovia MNV, zo zosnulým sa za MNV i ZPOZ rozlúčil Ján Merčák 
predseda MNV : zhodnotil celoživotnú prácu, poďakoval a rozlúčil sa. Za ZO ZPO a OV sa rozlúčil 
František Dutko podpredseda ZO ZPO. Všetci sme smútili. Rodina - 4 chlapci stratili starostlivého 
otca, manželka vzorného manžela, obec dobrého, aktívneho funkcionára.  
     Za tajomníka MNV bol na plenárnom zasadnutí MNV zvolený Ján Olejník, doterajší člen 
stavebnej finančnej komisie. 
     Dňa 9.12.1982 postihla MNV ďalšia strata. Po úraze na JRD zomrel v nemocnici v Košiciach 
Michal Hamráček /nar. 30.9.1921/. Od r. 1954 pracoval vo funkcii tajomníka MNV, potom do r. 
1981 bol predsedom. Od 1.7.1981 člen rady MNV a strážnik na tunajšom hosp. dvore JRD. 
Pohrebu sa zúčastnili všetci členovia MNV a rozlúčili sa s ním so všetkou úctou a so smútkom 
v srdci. Predseda MNV J. Merčák sa poďakoval za celoživotnú prácu v MNV vo funkcii tajomníka a 
predsedu. Celý svoj život pracoval na výstavbe a zveľaďovaní našej obce, za čo mu patrí úprimná 
vďaka všetkých občanov. 
 
P L N E N I E    V P   N F 
 
     Hlavnou úlohou pri plnení VP NF v r. 1982 bolo započatie výstavby dvojtriednej MŠ. Projektová 
dokumentácia bola pripravená za 60 000,- Kč s. Pri výstavbe rigolov a chodníka v strede obce sa 
vybagrovaná zemina použila na výstavbu cesty k budúcej MŠ. Žiaľ s výstavbou MŠ sa nezapočalo. 2 
majitelia pozemkov  súhlasili s odpredajom pozemkov, jedna majiteľka nie. Pretože majiteľka 
nechcela uvoľniť - odpredať pozemok dobrovoľne, muselo sa pristúpiť k vyvlastňovaniu. Predtým 
však pozemky museli byť vyňaté z pôdneho fondu, čo mohlo urobiť len KNV v Košiciach. MNV 
potrebné podklady zaslal, pracovníci poľnohospod. odboru KNV boli pozemky prezrieť, ale 
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odpoveď do konca r. 1982 ani po urgenciách neprišla. Finančná čiastka 400 000,- Kč s, ktorú ONV 
na túto akciu pridelili nebola preinvestovaná. Obec bude naďalej bez peknej účelovej budovy - MŠ 
pre naše deti.  
     Okrem uvedenej akcie bolo na tento rok naplánovaných niekoľko ďalších akcií . v máji 1982 
bola započatá a do konca júna ukončená výstavba rigola a chodníka cez stred dediny - v dĺžke 130 
m /od č. d. 11 po 30/. Priestor medzi chodníkom a domami si občania vysadili kvetmi. Medzi 
chodníkom a rigolom bola zasiata tráva a vysadené okrasné kríky, ktoré zabezpečil predseda MNV. 
Tým sa v porovnaní s predchádzajúcim  stavom veľmi výrazne skrášlilo životné prostredie, 
podstatne sa zlepšila bezpečnosť chodcov v tejto časti obce. 
     Začiatkom júla započalo sa s výstavbou na miestnom cintoríne. Staré rozpadajúce sa oplotenie 
bolo zbúrané /taktiež drevená kôlňa na náradie/. Vystavaný bol plot s betónovým základom a 
železnými plotovými dielcami v dl. 250 m a 2 vstupné brány. Zároveň, pretože na pochovávanie je 
už málo miesta, cintorín bol rozšírený o 1 127 m2. 
     Okolo ihriska - klziska bolo plechové - hrdzavejúce neestetické oplotenie. Toto bolo zbúrané a 
urobené nové /z 2 strán/, betónový základ, železné plot. dielce a vstupná brána. 
     V tomto roku sa pokračovalo aj vo výstavbe cesty a započalo sa s výstavbou chodníka v časti 
„Zaploty„. Aj počas výstavby musel predseda MNV vyriešiť niekoľko pripomienok občanov - na 
odvod dažďovej vody, vchody do dvorov . . . Cesta bola miestami upravená, chyby z r. 1981 
odstránené k spokojnosti občanov. Výstavba cesty - podkladová časť bola ukončená. Vystavaný bol 
aj oporný múr z kamenných kvádrov -/koniec ulice - pri cintoríne/. Vybudovaný bol kanál na odvod 
dažďovej vody v dl. 60 m a 11 odkaľovacích šácht. 
     Okrem uvedených plánovaných akcií sa MNV podarilo zabezpečiť ďalšie akcie : Vedenie 
miestneho rozhlasu bolo rozšírené o 300 m. Oplotená bola vodná nádrž. Opravených bolo 7 
verejných studní. Vystavaná  bola spojovacia cesta a rigol od kostola na Zaploty v dl. 120 m 
/pozemok MNV/. Upravené bolo aj priestranstvo pred požiarnou zbrojnicou /úprava potôčika, rigol 
+ rúry/ a Materskou školou. V záhrade pri požiarnej zbrojnici bolo zriadené detské ihrisko pre deti 
MŠ. V cigánskej osade sa započalo s výstavbou cesty a rigola. Pri cintoríne, kult. dome a pri 
obchode boli vysadené okrasné kríky a strieborné jedle. Finančný náklad na všetky akcie v r. 1982 
bol 579 000,- Kč s. Hodnota vytvoreného diela 752 000 ,- Kč s. Všetky stavebné práce 
/zabezpečovanie materiálu, organizačné práce/ iniciatívne zabezpečoval J. Merčák predseda MNV 
a podpredseda MNV L. Koňak. Pri uvedenej výstavbe a zveľaďovaní obce sa v tomto roku najviac 
zapájali občania : Jozef Hlebový, Michal Holečko, Jozef Lačný, Peter Hamrák, Ladislav Mačuga, 
Štefan Marcinčák, počas prázdnin st. žiaci a študenti. 
                   Výdavky v rozpočte MNV v r. 1982 : 
Celkom : 416 660,- Kčs; z toho : MŠ - 40 610,- Kčs; ZŠ - 60 180,- Kčs; ŠJ - 114 970,- Kčs; kult. - 
24 800,- Kčs; Pož. ochrana - 710,- Kčs; verejné osvetlenie - 18 150,- Kčs; pohrebníctvo - 27 210,- 
Kčs; odvoz odpadu - 9 100,- Kčs.   
 

Školstvo 
 
MATERSKÁ ŠKOLA :  
 V jednotriednej MŠ bolo k 1.sept. 1981 zapísaných 29 detí, čo bolo nad kapacitu budovy. Ďalších 
10 žiadostí rodičov o umiestnenie dieťaťa v MŠ zostalo nevybavených. Z toho dôvodu MNV zriadil 
v budove ZŠ ďalšiu triedu MŠ. V mes. november - december 1981  bola urobená oprava WC, 
umyvárka /3 umývadlá/ , elektrický ohrievač vody a nová učebňa MŠ vybavená potrebným 
nábytkom a lehátkami, pretože v učebni deti aj spali. Prevádzka v novozriadenej triede MŠ 
započala dňa 11.1.1982. MŠ je dvojtriedna : 48 detí /24 + 24/.  
     V MŠ vyučovali : Katarína Cipkalová, riad. MŠ, uč. Svetlana Stoličná; od 11.1. nastúpili : Jana 
Stoličná, Júlia Vrábľová. Deťom MŠ v budove ZŠ desiata a olovrant boli podávané v triede, na 
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obedy chodili do budovy MŠ, kde je ŠJ. Do ŠJ na obedy chodilo  aj 12 - 15 žiakov ZŠ a učitelia. 
Riad. a učit. MŠ pripravili s deťmi kult. program na 2 verejné slávnosti. 
 
ZŠ  1.-4. ROČNÍK :   
Škol. rok 1981/82 triedy, počty žiakov a učitelia : I. tr. 17 ž. / z toho 2 cig./ triedna uč. Irena 
Ruschová dôchodkyňa; II. tr. 19 ž. /2 cig./ tr. uč. Natália Gaalová /počas materskej dovolenky 
zastupovali M. Točoňová do 7.12.81 a E. Dorčáková do 31.5.1982/; III. tr. 20 ž. /3 cig./ tr. uč. 
Margita Salanciová; IV. tr. 18 ž. /2 cig./ tr. uč. Fr. Filip riad. školy. 
     Na konci škol. r. prospelo 70 ž. Neprospeli 4 ž. cig. Náboženstvo /3 hodiny v stredu popoludní/ 
vyučoval dp. farár Michal Vitkovský. Dochádzka žiakov : žiaci vymeškali 3 204 vyuč. hodín z toho 
cig. ž. 386 hod. ZRPŠ pracovalo podľa plánu práce. Na 2 celoškolských a v 3 triednych schôdzach 
/v každej triede/ sa riešili vých. vzdelávacie problémy a dochádzka žiakov. Výbor rokoval 6-krát. 
Spolupráca ZRPŠ a školy bola dobrá. 
     Vyučujúci plnili úlohy stanovené v škol. pláne práce a dôsledne plnili učebné osnovy. So žiakmi 
pripravili kult. program na 2 verejné slávnosti. Usporiadali súťaže v zimných športoch /sánkovanie 
a lyžovanie, korčuľovanie/. V máji - júni DOZ získalo 66 žiakov. Všetci žiaci boli 2-krát na Detskom 
dopravnom ihrisku v Sp. N. Vsi. V mes. febr. - marec bola súťaž v prednese poézie a prózy. Pekných 
výsledkov dosiahli žiaci v zbere surovín. S pomocou rodičov nazbierali 830 kg papiera a 5 520 kg 
železa. Finančné prostriedky boli použité na odmeny najlepším v zbere surovín, v súťažiach a 
školský výlet /autobus a vstupné/. Škol. výletu v júni 1982 sa zúčastnilo 46 žiakov. Žiaci si prezreli 
Štrbské pleso, Smokovec, Tatranskú Lomnicu a Múzeum TANAPu. Navštívili aj Rodný dom kpt. J. 
Nálepku v Smižanoch. V tomto šk. r. sme navštívili aj Vlastivedné múzeum v Sp. N. V. Krúžok 
mladých požiarnikov /ved. F. Filip riad. školy/ v súťaži „Plameň 82„ sa umiestnil v jesennej časti 
na 1.mieste, po jarnej časti skončili na 6.mieste /v kategórii 9 - 11 roč. súťažilo 13 ZŠ/. 
 
 

Kultúra 
 
     Na plnení úloh JP KOČ v obci sa podieľali OB, MĽK, KM, ZPOZ a spoločenské organizácie 
NF. V r. 1982 boli zabezpečené tieto kultúrno-spoločenské akcie : 2 verejné slávnosti k 37.výr. 
oslobodenia obce a k 65.výr. VOSR. S kult. programom vystúpili deti MŠ a žiaci ZŠ. Prednáška - 
beseda s právnikom : „Ochrana soc. a osobného majetku„. Lampiónový sprievod  dedinou 
v predvečer 1.mája a VOSR. K SNP boli odvysielané  2 rozhlasové  relácie /OB, SZM/. Rozhlasové 
relácie boli pripravené aj k ďalším sviatkom a výročiam. 14.3. bolo divadelné prestavenie div. hry 
„Starý zaľúbenec„, /div. súbor z Odorína/ návšt. 145. V kine OB sa v zimnom období pravidelne /V 
nedeľu/ premietali filmy. 33 celovečerných filmov videlo 2 048 divákov. Spoločenské organizácie 
usporiadali 11 tanečných zábav a SZM usporiadal 12 diskoték. 
     ĽSD Jednota v Tepličke a OB usporiadali v KD kurz studených jedál. Vedúcim kurzu bol Štefan 
Jasečko kuchár. Kurz absolvovalo 26 účastníčok. Ďalšie kult. akcie sú uvedené aj pri spoloč. 
organizáciách. 
 
MĽK : 
      18.mája 1982 MĽK prevzala Darina Koňaková úradníčka nar. 9.9.1938. Počet zapísaných 
čitateľov 232, počet výpožičiek 6 148. V knižnici sa konali literárne akcie s čitateľmi : besedy o 
knihe v spolupráci so ZŠ; v knižnici bola stála výstavka kníh mesačne obmieňaná /mesiac knihy, 
detské knihy, nové knihy, . . ./. Podmienky práce v MĽK sa zhoršili. MĽK bola ešte v minulom roku 
premiestnená do jednej miestnosti - zasadačky MNV /cca 18 m2/. Do kancelárie MNV bola 
premiestnená telefónna ústredňa /zo starého domu pri KD/. Do 2 miestností MĽK sa nasťahoval 
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MNV. ZPOZ v tomto r. zabezpečil 13 akcií : 8-krát uvítanie detí /spolu 25 detí/;   rozlúčka 
s brancami /8 brancov/; životné jubileá, . . .  
 

Spoločenské organizácie 
     
ZO SZM: 
      Mala v tomto r. spolu s registrovanými 63 členov. Výbor zabezpečoval kultúrno-spoločenskú 
činnosť hlavne v Klube mladých. Tu pravidelne pripravovali „Večery v klube„ - kvízy, besedy, 
zábavné hry, . .. V marci navštívila okres delegácia komsomolcov zo ZSSR. SZM usporiadal pre 43 
komsomolcov „Večer družby„ - spoločensko-zábavný večer v tunajšom KD. Večer družby bol na 
veľmi dobrej kult. - spoločenskej a priateľskej úrovni. 
     Výbor SZM zorganizoval v KD 4 tanečné zábavy a 12 diskoték. Na silvestrovskú zábavu 
pripravili pekný kult. program. Turistický krúžok v spolupráci s TJ organizoval výlety /V. Tatry 
účasť 10 členov/, v júli Južná Morava /15 čl./, Domaša /9 čl./. V auguste počas futbalového turnaja 
v spolupráci s TJ usporiadali I. ročník branného preteku o pohár predsedu MNV. 
     „Štúdio M„ v miestnom rozhlase odvysielalo 8 relácií. Zapojili sa do verejnoprospešnej práce 
jarného upratovania, výsadbe stromčekov, pomoci JRD pri žatve a i. 
 
ZO ZPO :  
     Už som /v časti o MNV/ uviedol, že po tragických nehodách zomreli 2 poslanci. Cyril Lačný bol 
predsedom ZPO. Organizácia od marca nemala predsedu a v decembri zomrel aj tajomník M. 
Hamráček. Práca ZO bola v tomto r. slabá. 
     Výcvik požiarnych družstiev na okrskové súťaže začal v júni. Uskutočnili sa 4 nástupy. 
Z družstva dorastencov odišli traja do pož. družstva v Sp. N. Vsi. Ani jedno družstvo sa súťaží 
nezúčastnilo. Súťaže sa zúčastnilo družstvo žiakov /šk. r. 1981/82/ Plameň 82. Umiestnilo sa na 
6.mieste. V marci bol Večer požiarnej ochrany - KD sa odpremietalo 5 krátkych filmov s požiarnou 
tematikou. V MR bola relácia k jarnému vypaľovaniu trávu. 
     Preventívno-protipožiarnych prehliadok sa zúčastnilo 9 prehliad. Skupín /16 požiarnikov a 3 
poslanci  MNV/. Prehliadli 187 obytných domov. 9 prevádzk. a 47 chát. Na verejno-prospešných 
prácach - pri čistení vodných nádrží a okolia  požiar. zbrojnice odpracovali 150 hod. 
     Na výročnej čl. schôdzi 5.12.1982 do funkcie predsedu bol zvolený František Dutko /nar. 
21.12.1942/. 
 
ZO SZŽ : 
      Pracovala v tomto r. pod vedením predsedníčky Veroniky Rumanovej a tajomníčky Boženy 
Kračkovej. Činnosť zamerali na kult. -spoloč., záujmovú činnosť a pôsobenie na upevňovanie 
rodiny. Úspešne sa podieľali na  zveľaďovaní život. Prostredia v obci /jarné upratovanie, výsadba 
600 ks stromčekov v okolí obce a i/. Pre členky a rod. Príslušníkov pripravili fašiangový večierok. 
K MDŽ pripravili slávnostnú členskú schôdzu s kult. programom. V KD usporiadali 2 tanečné 
zábavy. 
 
ZO ČSČK : 
      Org. Má 114 členov. Predsedníčkou bola Helena Jasečková; tajomníčkou Helena Mačugová. 
Krv darovalo 16 bezpríspevkových darcov krvi. Výbor zabezpečil jarné upratovanie na cintoríne. 
Usporiadali 3 tanečné zábavy. 
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Š   P   O   R   T 
 
     TJ Štart Teplička pokračovala v bohatej športovej činnosti aj v r. 1982. Mala 145 členov. 
Predsedom bol Cyril Hamráček, tajomníkom Ján Jasečko. V okresných súťažiach bolo 6 družstiev 
v krajskej 1 družstvo. 
     Vedúcim futbal. oddielu bol Ján Koňak. Družstvo dospelých hralo prvý rok v II. tr. okresnej 
súťaže. Darilo sa mu veľmi dobre. Družstvo dorastencov hralo v III. triede v skup. A. V súťažnom 
ročníku 1981/82 skončilo na 5.mieste. Družstvo žiakov viedol Ján Hamráček a v roč. 1981/82 
skončilo na 3.mieste v III. tr. skup. B. 
     Pekných úspechov dosiahol stolnotenisový oddiel, ktorý viedol Milan Borženský. Družstvo žiakov 
v r. 1981/82 v I. tr. okresnej súťaže sa umiestnilo na 1.mieste a bojovalo v kvalifikácii do krajskej 
súťaže. Družstvo A dospelých taktiež vyhralo okresné majstrovstvá a bojovalo v kvalifikácii viedli 
dobre, ale nepostúpili. B družstvo dospelých v II. tr. okres. súťaže nedosiahlo očakávané výsledky. 
Stolný tenis /tréningy, turnaje a súťažné zápasy/ sa hral v KD.  
V r. 1982 turistický oddiel pracoval  v spolupráci so ZO SZM.  
     Hokejový oddiel viedol Stanislav Jasečko. Hral v súťaži krajské majstrovstvá. V súťažnom roč. 
1981/82 skončil na 6.mieste. V roč. 82/83 po prvej časti hry bez prehry je v tabuľke na 1.mieste. 
Finančné prostriedky na r. 1982 : na športovú činnosť bol rozpočet 180 000,- Kčs. Skutočné výdaje 
: 103 700,- Kčs./ futbal 33 900,-; hokej 61 000,-; stolný tenis 6 900,-; turistika 1 600,-Kčs./   
     Na údržbe telových. Objektov - pri oprave vodovodu, maľovaní klubovne, výsadbe stromčekov, 
montovaní nových osvetľovacích lámp na hokejovom ihrisku, pri úprave hracej plochy členovia TJ 
odpracovali stovky brigádnických hodín. V tomto roku bolo na hokejovom ihrisku urobené nové 
oplotenie, betónový základ a železné plotové dielce. Tieto práce zabezpečil MNV. V auguste 
usporiadali futbalový turnaj a v spolupráci so SZM aj branný pretek o pohár predsedu MNV. Ďalší 
turnaj usporiadali pre bývalých registrovaných a neregistrovaných hráčov. TJ usporiadala v tomto 
roku 2 tanečné zábavy v KD. 
 

Poľnohospodárstvo 
 
     Poľnohospodárstvo je jedným z najdôležitejších odvetví národného hospodárstva, od ktorého 
závisí potravinársky priemysel a výživa ľudu. Cieľom poľnohosp. výroby je dosiahnuť sebestačnosť 
vo výrobe potravín. Družstevníci našej obce pod vedením Jana Timka vedúceho dvora JRD si 
výrobné úlohy zodpovedne plnia. V r. 1 82 dosiahli priaznivé výsledky v rastlinnej výrobe napriek 
dlhotrvajúcemu suchu - schodok zrážok predstavoval asi 200 mm. 

 
Výsledky v rastlinnej výrobe na hospodárskom  dvore Teplička : 
 

Plodina                   Výmera                
 

   Dosiahnutá úroda z ha  

Pšenica 100  ha 33,5 q 
Raž  60  ha 36,5 q 
Jačmeň    3  ha 32,8 q 
Zemiaky  22  ha     202,3 q 
Ľan 20  ha 10,6 q 
Krmoviny 33  ha 53,3 q 
Seno z lúk 120  ha 26,0 q 
Pastviny 258  ha 14,0 q 
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     Splnené boli aj úlohy štát. plánu v nákupe produktov živočíšnej výroby /mäso, syr, vlna/. Stavy 
hosp. zvierat v r. 1982 na JRD dvor Teplička : býky na výkrm 109 ks; jalovice 280 ks; teľatá 88 ks; 
kone 18 ks; ovce 440 do 1 r. 190 ks; jahňatá 150 ks; barany 22 ks. 
     Prevádzkáreň JRD si úlohy splnila /šitie a lepenie zvrškov na topánky pre Gottwaldov/. Úspešne 
pokračovala aj ťažba piesku na severnom svahu Ježovej hory - nad obcou. 
     Stavy hosp. zvierat u členov JRD, členov SZD a ostat. Chov /spolu k 31.12.1982/ : sliepky a 
kohúty 825 ks; kozy 1 ks; ovce a barany 139 ks; kone 2 ks; ošípané 106 ks; hovädzí dobytok 6 ks.  
 

Obyvateľstvo 
 
     V r. 1982 sa narodilo 20 detí /11 ch., 9 d./. Zomrelo 11 obyvateľov obce. 1 malé dieťa, 2 tragické 
úmrtia, 8 občanov vo veku od 57 - 77 rokov.   
     V marci bol na tunajšom cintoríne pochovaný vdp. Farár František Jasečko. 
 
ZÁSOBOVANIE  OBYVATEĽSTVA : bolo aj v tomto roku plynulé. Nedostatkovým bol zahraničný 
tovar najmä kakao, varová čokoláda, kokosová múčka a i. Za celý rok 1982 bola v tunajšom 
obchode tržba 3 278 000,- Kčs. Vedúcou predajne bola Mária Štefaňáková.  
V Pohostinstve bola tržba 776 000,- Kčs. Vedúcim bol Milan Bednár. 
 
 

1  9  8  3 
      ZO KSS bola aj v tomto roku vedúcou politickou silou, ktorá riadila politický život v obci. 
Členovia strany sa podieľali na verejnom politickom a kultúrnom živote obce. 
     Výročná členská schôdza /21.1.1984/ zvolila za predsedu opäť M. Petrenčáka. V tunajšej 
organizácii je 7 členov a 8 je registrovaných. Účasť na členských schôdzach bola 81% , u 
registrovaných 49%. 

Práca   M N V 
 
     MNV v Tepličke pracoval pod vedením Jána Merčáka. Rada MNV zasadala podľa plánu práce 
1-krát mesačne. Plenárne zasadnutia boli 6-krát v roku. Komisie MNV zasadali 6-krát v roku. 
Predseda MNV zvolal 2-krát v r. verejné schôdze občanov. 
     MNV plnil aj v tomto r. náročné úlohy podľa volebného programu - podobne ako v r. 1981 a 
1982. Zvýšenú pozornosť venoval ochrane pôdneho fondu, propagoval výsadbu okrasných kríkov a 
stromov na voľných priestranstvách, vo dvoroch a v záhradách. Venoval veľkú starostlivosť výsadbe 
zelene na verejných priestranstvách v obci. MNV aj v tomto roku venoval pozornosť starostlivosti o 
starých občanov. Občanom odkázaným na pomoc poskytol finančnú výpomoc s doplnkovej sociálnej 
starostlivosti. V tomto r. ju dostalo 41 osôb po 1 000,- Kč s. Na 7 - 10 dňovú rekreáciu bolo 
vyslaných opäť 19 dôchodkýň a dôchodcov. V októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším ZPOZ pri 
MNV pozval 80 ročných a starších dôchodcov na posedenie do KD. 
Poslankyne Mária Jasečková, Marta Lačná a Alžbeta Dzimková navštívili 6 dôchodcov a 
dôchodkýň doma. Odovzdali im kvety a poďakovanie za celoživotnú statočnú prácu. Prejavom úcty 
k starším je aj slávnosť 50.výročia svadby - zlatá svadba. V tomto r. ZPOZ v spolupráci s rodinami 
oslávencov pripravili slávnosti pre 3 manželské páry : Mária a Ján Dutko; Anna a Michal Hudran; 
Helena a Jozef Ruman. 
     Komisie MNV  pracovali podľa plánu. Riešili bežné úlohy. Komisia pre ochranu verejného 
poriadku riešila v tomto r. 17 priestupkov. 
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Výstavba  a zveľaďovanie  obce 
 
     V r. 1983 MNV pokračoval v prácach na výstavbe a zveľaďovaní obce . Práce od jari do jesene 
bolo veľa. Všetky organizačné práce, obstarávanie finančných prostriedkov, materiálu 
zabezpečoval  predseda MNV J. Merčák. Pri niektorých úlohách mu pomáhal podpredseda MNV 
Ladislav Koňak. V tomto roku sa pokračovalo v úprave miestnych komunikácií : vydláždili rigol 
okolo cesty od KD na Štehyň /dl. asi 100m/. Túto prácu urobili Jozef Hlebový a Michal Holečko st. 
Vystavali chodník /betónový podklad/ a bola urobená úprava priestranstva od domu č. 169 až 178 
/ľavá strana - hore dedinou v dl. asi 80 m/ a kanál ne odvod dažďovej vody. V priestranstve medzi 
chodníkom a cestou MNV zabezpečil zeminu, vyrovnanie, výsadbu okrasných kríkov a stromov. 
Výsadba bola urobená v júni. Občania najmä bývajúcich v tejto časti obce mali z vytvoreného diela 
radosť - skrášlila sa ďalšia časť obce. 
     Ďalšou náročnou akciou bolo uloženie obrubníkov okolo stavanej cesty - IBV Zaploty. Pred 
domom č. 42 /M. Koňak/ bol preložený elektr. stĺp z okraja cesty za plot. Rigol bol zrušený a 
urobený kanál na odvod dažďovej vody. Touto úpravou bola rozšírená hlavná cesta, čím sa stala 
bezpečnejšou. 
     V mes. máj - jún 1983 boli urobené obklady stien v KD. Veľká sála do výšky 150 cm, javiskový 
otvor, šatňa zasadačka s čelnou stenou. Materiál zabezpečil predseda MNV z Nového domova v SP. 
N. Vsi. Prácu urobili odborníci Pavol Chovanec a Leopold Kolesár. Vešiaky a žel. konštrukcie na 
stoly v šatni urobili Peter Lačný a Matej Holečko. V júni boli priestory kult. domu vymaľované a 
dvere natreté. V dňoch 18.júla - 4.aug. 1983 boli vyasfaltované chodníky v starej časti obce /„Vyšný 
koniec„/ a novej ulici Zaploty. Celková plocha /liaty asfalt/ 1 300 m2. 
     V auguste boli urobené úpravy - vybetónovanie priestranstva pri MŠ a pred kostolom. Upravená 
- rozšírená bola cesta od obchodu smerom do Korytňa. Komunikačné úpravy boli urobené aj 
v cigánskej osade. Prístupová cesta bola vydláždená v dl. 40 m, urobený chodník a rigol. Na novej 
ulici Zaploty bola urobená kanalizácia - premostenie na odvod dažďovej vody v dl. 60m a 
urobených 11 ks odkalovacích šácht. 
     Budova obchodu Jednoty /Rozličný tovar a Hostinec/ bola opravená - drobná údržba omietky a 
fasáda bola nastriekaná. Priestranstvo pri zastávke ČSAD - pri ZŠ bolo upravené - bol urobený 
oporný múr a rozšírenie vyústenia cesty. Priestor pred domom č. 86 /Želonka/ bol upravený a 
urobená výsadba okrasných kríkov. V chatovej osade bol vyčistený a upravený prameň. Nad 
prameňom bol urobený prístrešok. Na cintoríne a hokejovom ihrisku boli natreté plotové dielce. 
     Finančný náklad na všetky uvedené akcie bol 478 000,- Kčs. Hodnota diela bola       621 000,- 
Kčs. 
ZŠ 1.-4.roč.:  Triedy - počty žiakov - vyučujúci v šk. r. 1982/83 : I. tr. 18 ž./z toho 1 cig./ tr. uč. I. 
Ruschová, od 1.6.1983 Margita Salanciová; II. tr. 18 ž. /3 cig./ tr. uč. Jozef Daniel; III. tr. 19 ž. /               
2 cig./ tr. uč. Natália Gaalová; IV. tr. 20 ž. /3 cig./ tr. uč. F. Filip riad. školy. 
Náboženstvo /3 hodiny týždenne/ vyučoval dp. Farár Michal Vitkovský. 
Vyučovanie bolo jednosmerné dopoludnia. Na konci šk. r. prospelo 72 ž. neprospeli 3 ž. /2 cig./ 
Zo správania všetci žiaci mali 1. Stupeň. Dochádzka : žiaci vymeškali spolu 2 779 vyuč. hodín, 
z toho cig. 642 ospravedlnených plus 115 neospravedlnených.  
     Učitelia v tomto škol. r. zvýšenú pozornosť venovali mravnej a estetickej výchove, kultúre 
správania sa žiakov, kultúre reči - vyjadrovania sa, úprave zovňajška a osobnej hygiene žiakov. 
V rozumovej výchove sa snažili vyzbrojovať žiakov hlbokými, trvalými vedomosťami, ako 
predpokladu všestranného rozvoja osobnosti. Mimo triedna a mimoškolská práca učiteľov a žiakov 
bola bohatá. Učit. pripravili so žiakmi kult. program na 2 verejné slávnosti. Žiaci s pomocou 
rodičov nazbierali 6 300 kg železa a 1 110 kg papiera. Finančné prostriedky na zber boli rozdelené 
na účet ZRPŠ a Pionier. org. Peniaze boli použité na zakúpenie vecných cien na odmeny v súťaži 
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v prednese poézie a prózy. Na slávnosti pri jedličke a k MDD žiaci dostali balíčky so sladkosťami. 
Žiaci, ktorí nazbierali väčšie množstvo surovín, boli odmenení vecnými cenami./knihy, perá, . . ./. 
Z peňazí za zber bola zaplatená aj faktúra za dopravu - školský výlet. 44 žiakov a učitelia sa 
zúčastnilo škol. výletu po okrese Sp. N. Ves - Priehrada Dedinky, Gelnica, Krompachy, Sp. 
Podhradie, Levoča. DOZ získalo 66 žiakov. Každá trieda bola 2-krát po 2 hodiny na DDI v Sp. N. 
Vsi. Spolupráca učiteľov so ZRPŠ bola aj v tomto škol. roku dobrá. V rámci údržby budovy ZŠ bola 
zbúraná nadstrešná časť 7 komínov, ktoré sa od r. 1975 nepoužívali. Fasáda budovy bola 
nastriekaná. 
Materská škola :  MŠ je dvojtriedna. V šk.r. 1982/83 bolo zapísaných 46 detí vo veku 3 - 5 rokov. 
Vyučovali : Katarína Cipkalová riad. MŠ, Svetlana Šucová, Júlia Vrabľová, Jana Oravcová 
učiteľky MŠ. S deťmi pripravili kult. program na dve verejné slávnosti. 
 
 

Kultúra 
 
     Kult. osvetová práca bola riadená podľa JP KOČ, ktorý vypracoval vedúci OB Fr. Filip riad. 
školy  v spolupráci so spoločen. Organizáciami. V r. 1983 OB zabezpečila 2 verejné slávnosti s kult. 
programom detí MŠ a žiakov ZŠ. V predvečer 1.mája lampiónový sprievod. Večer krátkych filmov o 
ČSSR. Prednášku „Boj proti alkoholizmu, nikotizmu a  toxikománii /MUDr. Beer/. V kine OB 
v mesiacoch január - február bolo odpremietaných 8 celovečerných filmov, ktoré videlo 399 
divákov. Premietačom v kine OB bol Pavol Dzimko. 2 divadelné prestavenia : „Žinčica kontra 
infarkt„ /div. súbor z Domaňoviec/ a „Ošklbaný páv„ /div. súbor KaSSM Sp. N. V./. V mes. máj - 
jún bol KD mimo prevádzky. Vo veľkej sále, v zasadačke, v šatni a v kanc. MNV boli urobené 
drevené obklady stien. 
ZPOZ :  V tomto r. zabezpečil 12 akcií: 7-krát uvítanie detí do života /spolu 23/, 3-krát výročia 
zlatej svadby, stretnutie s najstaršími občanmi obce /nad 80 r./ 
MĽK :  Knihovníčkou bola Darina Koňaková. Pracovala veľmi svedomito. Pripravovala literárne 
kvízy a besedy o knihách, výstavky a iné akcie. 
V tomto r. bolo zapísaných 241 čitateľov a 6 500 výpožičiek. 
 
 

Poľnohospodárstvo 
 
     JRD Smižany aj hosp. dvor Teplička úlohy  v r. 1983 splnilo. Rozhodujúcou plodinou bolo obilie 
- celkom 721 ha. Priemerná úroda bola 41,6q z ha. Nadplán vyrobili 1 187q zrna. - Z celkovej 
úrody obilia bola asi 1/4 dopestovaná v Tepličke. Žatva na tunajšom hosp. dvore začala 31.júla. 11 
kombajnov za 2 dni zožalo časť obilia. Žatvu prerušili - kombajny odišli, pretože obilie na ďalších  
lánoch nebolo zrelé. Žatva bola ukončená 8. - 10.augusta.  9.aug. sa 1 kombajn na poli prevrátil. 
K zraneniu osôb nedošlo. Úroda zemiakov v Tepličke bola nad 300q z ha /1.miesto v okrese/. 
     Úlohy štát. plánu výroby mäsa, mlieka, syra a vlny malo JRD splnené už 5.dec. 1983. Stavy 
hosp. zvierat na tunajšom hosp. dvore k 31.12. 1983 : býky na výkrm 109 ha, jalovice 255 ks, teľatá 
89 ks, kone 18 ks, ovce celkom 663 ks. Zootechnikom bol František Hamráček. Skladníkom Jozef 
Hlebový, vedúcim hosp. dvora a agronómom Ján Timko. 
     V chotári  Tepličky od založenia JRD sa veľa investovalo do rekultivácie a zúrodňovania pôdy. 
Aj v tomto r. sa preinvestovalo takmer 1 milión Kč s, hlavne v hone Golzaf a Potúčky. Na dobrých 
výsledkoch hospodárenia majú veľkú zásluhu okrem vedenia aj traktoristi a všetci družstevníci, 
ktorí svedomitou prácou plnili každodenné úlohy. Dobrých výsledkov dosiahla aj pridružená výroba 
- šitie a lepenie zvrškov na topánky. 
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Spoločenské  organizácie 
 
ZO SZM : 
     Má 26 členov  a 11 registrovaných. Počet členov poklesol. Činnosť organizácie  bola bohatá. 
V zimných mesiacoch organizovali „Večery v klube„. /besedy, kvízy, zábavné hry, posedenie pri 
hudbe, . . ./. Pracoval tanečný krúžok pod vedením Jarmily Holečkovej, ktorý sa zúčastnil okresnej 
súťaže  mládežníckom spoločenskom tanci - získali 2.miesto.  Pre deti usporiadali karneval na ľade. 
V šport. činnosti zorganizovali pochod - Gretľa - Bint, Závadka - Poráč. Výlet do Slovenského raja, 
výstup na Volovec /účasť 10 - 12 členov/. Aktívne sa zapájali do verejno-prospešnej práce - pri 
jarnom upratovaní, zbere skla a papiera. „Štúdio M„ v miestnom rozhlase odvysielalo 8 relácií 
k štát. sviatkom a výročiam. V r. 1983 usporiadali v KD 6 tanečných zábav. Predsedom organizácie 
bol Metod Hamráček. 
 
ZO ZPO : 
      Pracovala pod vedením predsedu Františka Dutka. Činnosť požiarnych družstiev bola 
stabilizovaná. Družstvá sa zúčastňovali okrskových súťaží, kde dosahovali dobrých výsledkov. Aj 
v tomto r. vykonali preventívne prehliadky domov a verejných objektov. V Mesiaci požiarnej 
ochrany v spolupráci s OB pripravili večer požiarnej ochrany, kde boli premietnuté 4 krátke filmy 
s požiarnou tematikou. Filmy boli požičané s OV ZPO v Sp. N. V. V KD usporiadali  1 tanečnú 
zábavu. Žiacke družstvo požiarnikov / v ZŠ/ sa v súťaži „Plameň 83„ umiestnilo na 4.mieste 
v okrese /účasť 20 družstiev/ v kateg. 9 - 11 ročných /ved. F. Filip riad. školy/. 
 
ZO SZŽ : 
     Predsedníčkou bola V. Rumanová, tajomníčkou B. Kračková. V tomto r. pripravili slávností 
členskú schôdzu /s kult. programom detí MŠ/ k MDŽ. Aktívne sa zúčastnili pri skrášľovaní 
verejného priestranstva v obci a jarnom upratovaní. V KD pripravili 1 tanečnú zábavu. 
 
MO ČSČK : 
     Mala 112 členov. Predsedníčkou bola Helena Jasečková, tajomníčkou Helena Mačugová. 
Zabezpečili jarné upratovanie na cintoríne. Usporiadali 1 tanečnú zábavu, 2 rozhlasové relácie so 
zdravotnou tematikou. Krv darovalo 14 bezpríspevkových darcov krvi. 
 
Š P O R T 
 
     TJ Štart Teplička pracovala pod vedením predsedu org. Jána Jasečka. V tomto roku sa zlepšila 
nielen športová činnosť, ale aj výchovná práca. TJ súťažila o titul : „Vzorný oddiel„. Členovia sa 
zúčastňovali brigád na pomoc poľnohospodárstvu. Pokosili 6 ha lúk a pozbierali slamu z 50 ha. Pri 
zbere zemiakov odpracovali 400 hodín. Pekný kus práce urobili aj na hokejovom ihrisku, kde 
natreli oplotenie - odpracovali 300 hodín. Pri úprave hracej plochy  - výkop rýh na vloženie rúr na 
odvod dažďovej  a spodnej vody a pri  vyrovnávaní plochy odpracovali 720 hodín. Na vodovodných 
prácach na futbalovom ihrisku - prívod vody do umyvárky a odvod odpadovej vody odpracovali 860 
hodín. Na úprave terénu pri lyžiarskom vleku 15 členov odpracovalo 400 hodín. Všetky tieto práce 
organizoval predseda TJ Ján Jasečko. 
 
FUTBALOVÝ ODDIEL : 
      Vedúcim futbal. oddielu a družstva dospelých bol Ján Koňak. Futbal. oddiel mal v súťaži ročníka 
1982/83 3 družstvá hrali v II. tr. okresnej súťaže. Družstvo dospelých sa umiestnilo na 3.mieste. 
Družstvo dorastencov pod vedením trénera Ambróza Murdžáka sa umiestnilo na 2.mieste. Účasť 
obyvateľov - fanúšikov na futbal. zápasoch najmä na družstva dospelých bola veľmi dobrá. 
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HOKEJOVÝ ODDIEL : 
      V súťažnom ročníku 1982/83 viedlo tabuľku krajského majstrovstva bez prehry a hralo 
kvalifikáciu o postup do Slovenskej národnej ligy. 
     Zima bola priaznivá aj pre hokej a tak zápasy : Teplička - Letanovce, Teplička - Sp. N. Ves, 
Teplička - Krompachy a Teplička - Kežmarok sa odohrali na tunajšom hokejovom ihrisku za veľmi 
dobrej účasti fanúšikov. Ostatné zápasy sa hrali na Zimnom štadióne v S . N. Vsi. V kvalif. o postup 
sa umiestnilo na 3.mieste. Vedúcim hokej. Oddielu bol Stanislav Jasečko. 
 
STOLNOTENISOVÝ ODDIEL :  
     V súťažnom roč. 1982/83 skončil v najvyššej okresnej súťaži na 3.mieste. Družstvo B /dospelých/ 
sa umiestnilo na 6.mieste v II. tr. Stolnotenisové zápasy sa odohrávali v kult. dome v sobotu, alebo 
v nedeľu dopoludnia. Vedúci stolnotenisového oddielu bol Milan Borženský. 
 
TURISTICKÝ ODDIEL : 
     Pracoval v spolupráci so SZM. Členovia sa zúčastnili výstupu Smolník - Uhorná - Volovec. 
Navštívili Sp. Hrad a i. Okrem pravidelných súťaží TJ usporiadala aj stolnotenisový turnaj k 39.výr. 
SNP za účasti viacerých družstiev z okresu.  
Peknou akciou bol aj futbalový turnaj, v ktorom štartovali 4 družstvá, a športovo-branný pretek o 
pohár predsedu MNV.  
 
TJ má 165 členov z toho 24 žien. 
V čelných funkciách pracovali :  
Ján Jasečko - predseda a tajomník 
Stanislav Jasečko - podpredseda a vedúci hokej. Oddielu 
Cyril Hamráček - hospodár - pokladník 
Ján Koňak - vedúci futbalového oddielu 
Ladislav Koňak - predseda kontr. a revíz. kom. 
 
 

    Obyvateľstvo 
 
     V r. 1983 sa narodilo 26 detí. Zomrelo 10 občanov vo veku 41, 47, 53, 59, 66 - 82 rokov. 
Vražda : Pred 3 rokmi sa do obce prisťahoval J. Smoleňák, ktorý si kúpil dom od Š. Hamráčka /pri 
požiar. nádržiach/. Pochádzal z Lendaku. Pracoval na tunajšom hosp. dvore. Žil s družkou Ruženou 
Halickou /nar. 1944/ a 2 deťmi. Obaja často požívali alkohol. Pri hádke 29.3.91983 R. Halickú 
kuchynským nožom zavraždil. 
Pohreb - v Sp. N. Vsi - zabezpečil tunajší MNV. Deti /2 a 5 ročné/ boli umiestnené v Detskom 
domove. Smoleňák bol odsúdený na 12 r. väzenia.  
 
 

1  9  8  4 
 
     ZO KSS  v Tepličke má v tomto roku 8 členov. Je to málopočetná organizácia. 8 členov je 
registrovaných - sú členmi v závodoch v SP. N. Vsi a bývajú v obci. Výbor je trojčlenný. Predsedom 
organizácie je Miron Petrenčák. Strana v tomto období ako jednu z hlavných úloh zabezpečuje 
plnenie úloh 7. päťročnice. Ide o skvalitnenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja spoločnosti. 
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Práca    M  N  V 

 
     V  MNV  pod vedením predsedu Jána Merčáka sa uplatňoval náročnejší prístup v riadiacej práci 
v Rade, v pléne i v komisiách. Pracovali podľa vypracovaných prac. plánov na všetky zasadnutia. 
Pozornosť venovali plneniu úloh organizačnej práce, ochrany verejného poriadku, požiarnej 
ochrany, školstva a kultúry, poľnohospodárstva, obchodu - zásobovania obyvateľstva. Sociálnej 
starostlivosti a i. 
     Komisia pre ochranu verejného poriadku, v tomto roku riešila 9 priestupkov. MNV aj v tomto 
roku sledoval, či starší občania nepotrebujú opatrovateľskú službu. V tomto r. MNV z doplnkovej 
sociálnej starostlivosti poskytol jednorázovú sociálnu výpomoc na palivo a potraviny pre 36 osôb 
po 800,- Kč s. Na rekreáciu boli v tomto r. vyslaní 2 dôchodcovia. 
 
 

Výstavba a zveľaďovanie obce 
 
     V r. 1984 MNV pokračoval vo výstavbe a zveľaďovaní obce podľa VP NF. Niekoľko menších 
akcií bolo urobených navyše. V tomto r. boli urobené tieto práce : Premostenie hlavnej cesty pri KD 
/rúry s priemerom 60 cm/ na odvod dažďovej vody z ulice vedľa školy. 
     Hlavnou akciou bolo ukončenie výstavby cesty na novej ulici „Zaploty„. Nová už zastavaná 
ulica „dostala„ novú cestu s asfaltovou penetráciou a asfaltovým chodníkom. Vybudovaná bola aj 
nová spojovacia cesta z ulice „Zaploty„ ku kostolu /dl. asi 100 m/.  
     Asfaltovou penetráciou boli spevnené aj doteraz prašné cesty a obnovená cesta od cintorína až 
na Obraz a do Korytňa. Uvedené práce boli urobené v mesiacoch apríl - máj 1984. Práce previedli 
Štátne cesty n. p.  Sp. N. Ves. 
     V letných a jesenných mesiacoch boli urobené ďalšie akcie : úprava rigola okolo cesty od kult. 
domu na Štehyn. Otvorený povrchový rigol bol zrušený pre nevyhovujúci stav v zime - zamŕzanie 
vody - poľadovica. Urobený bol kanál - rúry v zemi, aby v zime voda nezamŕzala. Urobená bola aj 
úprava potoka - odvod kanálom od požiarnej  zbrojnice, okolo kostola a ihriska smerom ku KD. 
     V obci je nedostatok kvalitnej pitnej vody. Zatiaľ najlepšia voda je vo dvore Jána Tekáča /č. d. 
163/, ktorá z nehlbokej studne voľne vyteká do potoka. Po súhlase majiteľa studňa bola upravená, 
časť vody zachytená do potrubia a vyvedená pred dom vedľa cesty, kde si občania z výtokového 
stojana mohli naberať vodu. V jesenných mesiacoch bolo potrubie s pitnou vodou predĺžené až pred 
dom č. 106 /Michala Hudrana/. 
     Na hokejovom ihrisku bol upravený rigol a povrch ihriska, aby sa v letných mesiacoch mohol 
využívať na tenis. 
     Na cintoríne boli upravené chodníky. V jarných i jesenných mesiacoch bola zabezpečená 
výsadba okrasných kríkov na verejných priestranstvách. 
 
 

Školstvo 
 
Z Š     1.  -  4.  Roč. 
     Od 1.sept. 1983 z dôvodu zníženia počtu žiakov znížil sa počet tried o jednu. Škola je trojtriedna 
s 1.-4.ročníkom. 
I. trieda : 1.roč. 14 žiakov, 3.roč. 16 ž. /z toho 1 cig./ tr. uč. Margita Salanciová. 
I. trieda : 2.roč. 18 ž. /z toho 2 cig./ tr. uč. Dorota Hrehová, od 13.3. do 8.6.1984 končila                
štúdium na PF UPJŠ v Prešove, zastupovala ju učit. Marta Brežná, dôchodkyňa. 
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I.trieda : 4.roč. 19 ž. /3 cig./ tr. uč. Fr. Filip riad. školy. 
Náboženstvo 3 hod. týždenne vyučoval dp. Farár Michal Vitkovský. 
Spolu 67 ž. /z toho 6 cig./ Na konci škol. r. prospelo 65 ž., 2 ž. postupujú do vyššieho ročníka 
s jednou nedostatočnou. Dochádzka : žiaci vymeškali celkom 2 193 vyuč. hodín /z toho cig. 307 
ospravedlnených plus 54 neospr./. 
     Aj v škol. r. 1983/84 vyučujúci pracovali podľa prac. plánov školy. Hlavná pozornosť bola 
venovaná dôslednému plneniu učebných osnov a zvyšovaniu kvality a efektívnosti výchovno-
vzdelávacej práce. Bohatá bola aj mimo triedna práca učiteľov. Vedúcou Pionier. Org. Bola M. 
Salanciová, v triedach pracovali tr. učit. Hlavnou náplňou práce bola príprava kult. programov, 
spoločenské hry, vychádzky a šport. Na škol. slávnosti pri jedličke /22.dec./ žiaci predviedli pekný 
program. Všetci žiaci dostali balíček so sladkosťami. K MDD bola školská slávnosť a športovo-
zábavné popoludnie. Na 2 verejných slávnostiach v KD žiaci vystúpili s kult. programom. 
     Zberným surovinám bolo odovzdaných 990 kg papiera a 7 780 kg železa / v kateg. Škôl 1.-4.roč. 
1.miesto v okrese/. V mes. febr. - marec bola súťaž v prednese poézie a prózy v triednych i škol. 
kole. 10 žiakov bolo odmenených knihami. DOZ získalo 60 ž. Na akciách ZPOZ a slávnostných 
členských schôdzach spoloč. org. Vystupovalo 8 - 10 ž. s kultúrnym programom. 
     Školského výletu 26.6.1984 sa zúčastnilo 45 žiakov. Navštívili Krompachy, Sp. Hrad a Levoču. 
Krúžok mladých požiarnikov v súťaži „Plameň 84„ sa umiestnil na 12.mieste v kateg. 9 - 11 roč. 
/účasť 27 družstiev/  ved. F. Filip riad. školy /Doplňujem, že v družstve boli žiaci 3. a 4.roč. Takmer 
vo všetkých družstvách boli prevažne žiaci 5.ročníka/. 
 
M A T E R S K Á     Š K O L A 
     V škol. r. 1983/84 bolo v MŠ zapísaných 42 detí vo veku 3 - 5 rokov. V budove MŠ bola 1 trieda, 
v budove ZŠ tiež 1 trieda. ŠJ je v budove MŠ. Vyučovali : Katarína Cipkalová, riad. MŠ, Jana 
Oravcová, Júlia Vrábľová a Tatiana Biacovská učiteľky MŠ. Vyučujúci okrem škol. akcií pripravili 
kult. program na 2 verejné slávnosti v KD.  
 

Kultúra 
 
     Úlohy kult. osvetovej práce boli rozpracované v JP KOČ. Ich plnenie zabezpečovala OB, MĽK, 
ZPOZ, KM a spoločenské organizácie. 
     Z významnejších akcií zaznamenávam : 
Besedu s prísl. ZNB s premietaním 2 krátkych filmov s dopravnou výchovou. Prednášku „Nový 
školský zákon„, verejné slávnosti k 39.výročiu oslobodenia našej  obce a 40.výročiu SNP. V  1.mája 
lampiónový sprievod obcou /deti MŠ a žiaci ZŠ/. 
     V kine OB bolo v mes. jan.- marec 1984 odpremietaných 12 celovečerných filmov, ktoré videlo 
939 divákov. 
     Divadelné predstavenia : 5.2.1984 „Surovô drevo„ /divadelný súbor z Domaňoviec/, 10.6.1984 
„S brokovnicou na manžela„ /div. súbor zo Sp. Štvrtku/. Folklórny súbor z Olcnavy vystúpil 
s folklórnym pásmom „V Olcnave na mosce„ /19.5.1984/. Pre NAaP slúžia 3 propagačné skrinky, 2 
propagačné tabule na plagáty. V skrinkách bol propagačný materiál vymieňaný 8 - 10 krát ročne./ 
fotografie, foto - súbory, a i./ Spoločenské org. Usporiadali v KD 14 tanečných zábav a diskoték. 
     Pracovníkom OB boli odmeny vyplácané podľa smerníc, v ktorých boli stanovené max. mesačné 
úväzky, vrátane aj prevádzky kina OB. 
     František Filip ved. OB najviac 40 hod. mesačne; Janka Koňaková /nar. 12.2.1966 úradníčka/ 
pokladníčka najviac 20 hod. mesačne; Pavol Dzimko /nar. 14.3.1958, mechanizátor/ premietač 3 
hodiny za 1 celovečerný film; Mária Kračková /nar. 22.1.1925/ upratovačka, podľa počtu 
odpracovaných hodín /priemerne 40 hodín mesačne/; Štefan Marcinčák /nar. 17.8.1904/ kurič 90 
hod. mesačne /ďalšie hod. platil MNV/. 



 86 

ZPOZ zabezpečil v tomto  r. 16 akcií : uvítanie detí do života /9-krát/, uvítaných bolo 28 detí, 
20.5.1984 1 zlatú svadbu -Katarína /nar. 17.7.1901/ a Michal Dutko /nar. 6.5.1901/; slávnostné 
stretnutie občanov, ktorí v tomto r. oslávili 70 r. /úč. 9 občanov/; 75 r. /5 obč./; 80 r. /7 obč./; 85 r. 
/1 obč./. 
MĽK aj v tomto r. vyvíjalo peknú činnosť. Otvorená bola 1-krát týždenne 5 hodín. Okrem 
vypožičiavania kníh a časopisov boli pripravené aj 2 besedy o knihách so žiakmi ZŠ. MĽK 
spolupracovala aj so spoloč. organizáciami SZM a SZŽ. Pripravila aj akcie pre deti - rozprávky 
s premietaním diapozitívov. Pravidelne boli pripravené výstavky kníh. Počet zapísaných čitateľov : 
246, výpožičiek 6 693. Knihovníčka Darina Koňaková pracovala svedomito. 
 

Poľnohospodárstvo 
 
     Hospodársky dvor Teplička je  súčasťou JRD Smižany. Plánované úlohy v rastlinnej i živočíšnej 
výrobe plní priebežne počas roka. Tento rok bol vlhký a studený, čo zapríčinilo meškanie vegetácie 
asi o 2 - 3 týždne. Najviac problémov bolo pri zbere sena, kedy časté dažde znemožňovali plynulý 
zber a zhoršovali kvalitu. Veľkým úsilím sa podarilo družstevníkom zozbierať 2 122q sena 
v priemernej kvalite. Časť zelenej trávy z lúk bola použitá na výrobu senáže, ktorej sa vyrobilo 3630 
q v dobrej kvalite. 
     Vo výrobe obilnín sa nedosiahli plánované výnosy. Dôsledkom búrkových dažďov bolo obilie 
poľahnuté. Na plánovanej výmere raže dosiahol sa hektárový výnos 20,5q z ha. U pšenice sa 
dosiahli lepšie výsledky 32q z ha. Na ornej pôde bola pestovaná kukurica na siláž. Úroda zelenej 
hmoty bola 415 q z ha. Vyrobilo sa viac ako 200 vagónov siláže. U krmnej repy sa dosiahli iba 
priemerné výsledky. Na úseku živočíšnej výroby plánované úlohy 7.päťročnice na tento rok boli 
splnené. Výroba syra plán 74q, splnené 91q; ovčia vlna plán 16q, vyrobilo sa 22q. Aj vo výkrme 
hovädzieho dobytka sa dosahujú denné prírastky 0,71 kg na kus, čo je mierne nadplán. Tieto 
výsledky sú odrazom dobrej práce všetkých družstevníkov. 
 

Spoločenské organizácie 
  
MO SZM :  
     Predsedníčkou bola Jana Tekáčová.  V zimných mesiacoch organizovali v KM rôzne akcie pre 
mládež - „Večer v klube„. Ďalšie tradičné akcie - karneval na ľade pre deti, turistické akcie a i. Pri 
jarnom upratovaní upratali okolie KD. Boli spolu - organizátormi Branného preteku o pohár 
predsedu MNV. V r. 1984 usporiadali 10 tanečných zábav, silvestrovská bola s pekným kult. prog., 
ktorý pripravili členovia SZM. 
 
MO ZPO : 
      Predsedom ZPO bol František Dutko. V marci pripravili večer požiarnej ochrany s premietaním 
krátkych filmov. Dve družstvá požiarnikov dosiahli dobrých výsledkov na okrskových súťažiach. 
Previedli preventívno-požiarne prehliadky domov a verejných objektov. Pri jarnom upratovaní 
vzorne upratali okolie požiar. zbrojnice a vodných nádrží. Usporiadali 1 tanečnú zábavu. 
  
MO SZŽ : 
      Predsedníčkou bola Veronika Rumanová, tajomníčkou Božena Kračková. K MDŽ pripravili 
slávnostnú členskú schôdzu s kult. programom a pohostením pre členky SZŽ. Pri jarnom upratovaní 
upratali okolie MŠ a verejné priestranstvo vedľa spojovacej cesty Zaploty - kostol. V KD 
usporiadali 2 tanečné zábavy. 
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MO ČSČK : 
    Predsedníčkou bola Helena Jasečková, tajomníčka Helena Mačugová. Organizácia má 98 
členov. Pripravili 2 rozhlas. relácie  so zdravot. témou. Pri jarnom upratovaní urobili poriadok na 
cintoríne. Usporiadali 1 tanečnú zábavu v KD. 11 členov je bezpríspevkovými darcami krvi. 
 
MO SZD : 
      Predsedom bol Ladislav Koňak. Propagovali chov domácich zvierat pre vlastnú spotrebu i na 
odpredaj, využívanie ťažšie prístupných nepokosených plôch na získanie krmiva . . . 
Pre svojich členov zabezpečovali kurčatá a morky na chov, zmesky na  kŕmenie a i. Pre členov, 
rodinných príslušníkov a priateľov pripravili fašiangový večierok.  
 
Š  P  O  R  T 
    
     V TJ Štart Teplička bola aj v r. 1984 bohatá športová činnosť, ktorú organizovali predseda Ján 
Jasečko; hospodár - pokladník Cyril Hamráček a traja vedúci oddielov. 
 
Futbalový oddiel : 
     Mal v súťaži 3 družstvá - družstvo dospelých hralo v II. tr. skupiny A okresnej súťaže. Družstvo 
dorastencov v súťaži 1983/84 hralo v okresnej súťaži v II. tr. skupiny A. Umiestnilo sa na 5.mieste. 
V roč. 1984/85 v jes. časti sa umiestnilo na 2.mieste. 
     Družstvo žiakov hralo v III. tr. skupiny A. V súťažnom ročníku 1983/84 skončilo na 4.mieste. 
V roč. 1984/85 po jes. časti sú na 2.mieste. Vedúcim fut. oddielu bol Ján Koňak 
 
Stolnotenisový oddiel : 
     Mal v súťaži 3 družstvá - družstvo dospelých A hralo v majstrovstvách okresu v I. tr. Družstvo B 
hralo  v II. tr. B skupine, v priebehu súťaže sa umiestnilo v strede tabuľky. Družstvo žiakov hralo 
okresné majstrovstvá. V roč. 1983/84 skončilo v 4. skupine na 1.mieste. Na počesť oslobodenia obce 
a SNP usporiadali stolnotenisové turnaje. Vedúcim oddielu bol Milan Borženský. 
 
Hokejový oddiel :  
     Hral v krajskej súťaži hokejového majstrovstva. V roč. 1983/84 skončil na 3.mieste. Vedúcim 
hokejového oddielu bol Stanislav Jasečko.  
V TJ Štart okrem uvedených oddielov pracujú aj ďalšie oddiely, zatiaľ nesúťažne : turistický oddiel 
- pracuje v spolupráci s MO SZM a lyžiarsky oddiel. 
 

Obyvateľstvo 
 
     V r. 1984 sa narodilo 21 detí. Zomrelo 8 občanov /1 dieťa a 7 občanov vo veku 54 až 87 rokov/. 
 
 
 

1  9  8  5 
  
        V    ZO KSS  bolo v tomto roku organizovaných 8 členov a 9 bolo registrovaných. Predsedom 
bol Miron Petrenčák. Členské schôdze sa konali pravidelne 1-krát, výborové 1 - 2-krát mesačne. Na 
schôdzach riešili úlohy politického a spoločenského života, plnenie úloh volebného programu. 
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Práca   M  N  V 

 
     MNV pokračoval v plnení úloh VP. Predsedom bol Ján Merčák dôsledne sledoval plnenie plánov 
práce Rady, pléna i komisií MNV. Sledoval účasť poslancov na zasadnutiach a plnenie prijatých 
uznesení. Zabezpečoval finančné prostriedky aj na akcie zveľaďovania obce, ktoré neboli vo VP. 
Rada MNV sledovala a zabezpečovala a verejného poriadku, požiarnej ochrany, 
poľnohospodárstva, obchodu a sociálnej starostlivosti. V práci mu občas pomohli najmä 
podpredseda Ladislav Koňak, tajomník Ján Olejník, členovia rady Ján Timko, predseda komisie 
Ladislav Mačuga. Úradníčkou na MNV bola Magdaléna Poklembová. 
     Komisia pre ochranu verejného poriadku riešila10 priestupkov. V rámci starostlivosti bola 
vyplatená jednorázová podpora pre 38 občanov po 1000,- Kč s. MNV pokračoval v plnení 
volebného programu aj vo výstavbe a zveľaďovaní  obce. V tomto r. zvýšenú pozornosť venoval 
drobnej údržbe rigolov, miestnych komunikácií, verejných studní, škol. budov, verejnej zelene, 
výsadbe okrasných kríkov . . . Upravený bol vstup do obce vedľa  cintorína. Svah bol posiaty trávou 
a vysadené okrasné stromčeky.  
 

Poľnohospodárstvo 
      Na poľnohospodárskom dvore v Tepličke aj v tomto r. pokračovali v plnení úloh na 

zabezpečovanie výroby obilia a mäsa . . . Vedúcim hosp. dvora bol Ján Timko, zootechnikom 
František Hamráček, skladníkom Jozef Hlebový, vedúcou šicej dielne Helena Timková. Na hosp. 
dvore pracuje asi 30 stálych pracovníkov - družstevníkov /traktoristi, opravári, kŕmiči - pastieri, 
zásobovači, . . ./. Od jari do jesene pracuje priemerne 25 družstevníkov /najmä ženy/ v rastlinnej 
výrobe. V šicej dielni pracuje celoročne 22 - 25 žien. Hosp. dvor často  navštevuje predseda JRD 
v Smižanoch Ing. Anton Vidiš a hlavný agronóm Ing. Staroň. Úroda obilia bola v tomto r. dobrá, 
zásoba krmív na zimné obdobie je veľmi dobrá. Počty hosp. zvierat sú stabilné - maštale naplnené, 
ďalšie zatiaľ nestavajú. 

Školstvo 
 
Z Á K L A D N  Á     Š K O L A 
     Triedy, počty žiakov a vyučujúci v škol. r. 1984/85 : I. tr. : 1.roč. 18 žiakov, tr. uč. Iveta 
Kamenická od 1.2.1985 Irena Ruschová; II. tr.  2.roč. 14 ž., 4.roč. 16 ž. /z toho 1 cig./ tr. uč. Pead. 
Dr. Anna Žaková, od 1.2.1985 Magdaléna Neupauerová; III. tr. 3.roč. 18 ž. /2 cig./ tr. uč. Fr. Filip 
riad. školy. Náboženstvo v stredu popoludní vyučoval dp. Farár Michal Vitkovský. 
     Na konci šk. r. v 1.-4.roč. prospelo 66 ž. neprospela 1 žiačka. Žiaci v tomto r. vymeškali 1 761 
vyuč. hodín, z toho 3 cig. 155 ospravedlnených plus 80 neospravedl. Vyuč. hodín. 
     Z mimo triednej práce vyučujúcich uvediem : tried. uč. Pripravili kult. program na 2 verejné 
slávnosti. 4 - 8 žiačok vystupovalo s kult. programom na akciách ZPOZ a spoločen. Organizácií. 
DOZ získalo 61 žiakov. Škola organizovala súťaže v prednese poézie a prózy, malé zimné a letné 
šport. súťaže a zber železa a papiera. 
     ZRPŠ pracovalo podľa plánu práce. Na celoškol. Schôdzi bola prednáška lektora „Správny 
duševný vývin dieťaťa„ /účast. 24 rodičov/. 
 
M A T E R S K Á     Š K O L A 
     V šk.  r. 1984/85 bola dvojtriedna. Počet zapísaných 3 - 5 ročných detí : 45. Vyučovali : 
Katarína Cipkalová riad. MŠ, učiteľky : Tatiana Vachterová, Katarína Babiková, Janka Kleinová. 
V šk. r. deti MŠ vystúpili s kult. programom na 2 verejných slávnostiach. 
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Kultúra 

 
     Kultúrno-osvetová práca bola aj v tomto r. na dobrej úrovni. JP KOČ bol schválený Radou 
MNV i plenár. Zasadnutím. Plán bol v priebehu roku dôsledne plnený. 
     Uvediem významnejšie akcie : Slávnosť 40.výr. oslobodenia obce, na ktorej okrem detí MŠ a 
žiakov ZŠ s kult. programom vystúpila časť členov súboru Čačina zo Sp. N. V. s 30 min. 
programom. Slávnosti sa zúčastnilo asi 260 občanov. V predvečer 1.mája bol usporiadaný 
lampiónový sprievod dedinou /deti  MŠ a žiaci ZŠ/. Ďalšia verejná slávnosť bola k výr. VOSR. 
Beseda s prísl. ZNB k dopravnej výchove s premietnutím 2 krátkych filmov. 
     21.4.1985 divadelné predstavenie hry „Zurabaja„ /div. súbor z Domaňoviec, účasť 160 
divákov/. V kine OB v mes. január - marec bolo odpremietaných 18 celovečerných filmov, ktoré 
videlo 917 divákov. 27.7.1985 vystúpil v kult. dome folklórny súbor Čačina zo Sp. N. V. 
s celovečerným programom. Vystúpenie bolo na vysokej umeleckej úrovni. Diváci videli celý 
program, s ktorým v nasledujúcich dňoch odcestujú na vystúpenia v zahraničí. Vystúpenie 
sprostredkoval Štefan Tekáč /nar. 9.6.1959/ člen súboru - tanečník. 
     ZPOZ pri 40.výročí oslobodenia obce pripravil posedenie s priamymi účastníkmi II. svet. vojny. 
V tomto r. bolo uvítaných 19 detí /nar. do konca sept./, 4 x životné jubileá, k MDŽ pozval do KD 
všetky dôchodkyne. Slávnostný príhovor predniesol J. Merčák predseda MNV. ZPOZ sa zúčastňoval 
rozlúčky so zosnulými cestou miestneho rozhlasu. 30 minút pred začatím pohrebu znela smútočná 
hudba, medzitým bol príhovor /túto činnosť ZPOZ vykonáva už od r. 1981 do Pamätnej knihy sa 
nezapisuje/.  
     MĽK pracuje veľmi dobre. Knihovníčka Darina Koňaková pripravuje besedy o knihách, 
počúvanie hudby z gramoplatní a i. Pravidelne pripravuje malé výstavky kníh. Počet zapísaných 
čitateľov 248, počet výpožičiek 6 752. 
 
 

Spoločenské organizácie  
     
MO SZM :  
     Predsedníčkou bola Jana Tekáčová. Výbor zabezpečoval kult. spoločenské akcie v KM. Boli to 
najmä kvízy, zábavné súťaže a posedenia pri hudbe. Turistický krúžok v spolupráci s TJ organizoval 
výlety, túry a i. Aktívne sa zapojili do jarného upratovania. V tomto roku usporiadali 12 tanečných 
zábav. 
 
MO ZPO :  
     Predsedom bol František Dutko. Požiarne družstvá dospelých  i dorastencov sa zúčastnili 
okrskových súťaží, kde dosiahli dobré výsledky. Členovia ZPO sa zúčastnili na jarnom upratovaní 
okolia požiarnej zbrojnice a vodných nádrží. Pripravili večer požiarnej ochrany s premietaním 
krátkych filmov /účasť 52 členov/. V KD usporiadali 1 tanečnú zábavu. 
 
MO SZŽ : 
      Výbor ZO pracoval v tom istom zložení ako v minulom roku. Usporiadal slávnostnú členskú 
schôdzu k MDŽ /s kult. programom žiakov ZŠ/. Pri jarnom upratovaní upratali okolie MŠ a cestu 
s parkom - Zaploty - kostol. Zabezpečili lekára na prednášku „Prevencia ženských chorôb„ /účasť 
28 žien/. SZŽ s ĽSD Jednota zorganizovali kurz strihov, ktorý absolvovalo 24 dievčat a žien. Vo 
výklade obchodu „Rozličný tovar„ na dvoch paneloch inštalovali výstavku ručných prác - výšivky - 
ručné práce členiek SZŽ. V KD usporiadali 2 tanečné zábavy. 
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MO ČSČK : 
      Výbor pracoval v tom istom zložení ako v minulom roku. Zabezpečil prednášku lekára 
„Prevencia duševných chorôb„ /účasť 36 členov/. Výbor zabezpečil 3 rozhlasové relácie so 
zdravotnou tematikou. Zabezpečili jarné upratovanie cintorína. V KD usporiadali 1 tanečnú 
zábavu. V tomto roku odovzdalo krv 12 bezpríspevkových darcov. 
 
 
Š  P  O  R  T 
 
     Športová činnosť TJ Štart Teplička bola aj v tomto r. na veľmi dobrej úrovni. Športovú činnosť 
organizovali Ján Jasečko predseda a tajomník; Cyril Hamráček hospodár a pokladník a vedúci 
oddielov : Ján Koňak - futbal. od., Stanislav Jasečko - hokej. od., Milan Borženský - stolnotenisový 
od. 
 
Futbalový oddiel: 
     Mal v súťaži 3 družstvá : dospelí hrali v súťažnom ročníku 1984/85 v II. tr. skupiny A okresného 
majstrovstva, ktorú vyhralo. V kvalifikácii o postup do krajskej I. A tr. hrali s víťazstvom II. tr. sk. B 
Gelnicou. Teplička kvalifikáciu vyhrala /doma 1 : 0 a na zápase bolo asi 600 divákov/. V ročníku 
1985/86 bude hrať v I. A tr. krajskej súťaže. 
Družstvo dorastencov hralo v II. tr. sk. A a hralo veľmi dobre - skončilo na 2.mieste. 
Družstvo žiakov hralo v III. tr. sk. A. V súťažnom roč. 1984/85 skončili na 3.mieste. 
Futbal. oddiel sa zúčastnil okresnej súťaže Spartakiádneho pohára 1985. V 1. skupine /6 družstiev / 
skončil na 1.mieste. 
 
Stolný tenis : 
      Družstvo A dospelých hralo v I. A triede okresného majstrovstva. Umiestňovalo sa na 
poprednom mieste. Družstvo B dospelých hralo v II. tr. Družstvo žiakov hralo okresné majstrovstvá. 
          Stolnotenisový oddiel k 40.výročiu oslobodenia zorganizoval stolnotenisový turnaj. 
 
Hokejový oddiel: 
     Hral v krajskom majstrovstve v skupine západnej, kde skončil v roč. 1984/85 na 2.mieste, 
postúpil do novovytvorenej II. Slovenskej národnej ligy - východnej skupiny. 
     TJ v spolupráci so SZM usporiadala Branný pretek o pohár predsedu MNV. 
     V KD usporiadali 3 tanečné zábavy. 
 

Obyvateľstvo  
 
     V r. 1985 sa narodilo 19 detí. Zomrelo 11 občanov vo veku 48, 59, 72 - 89 rokov. Medzi 
zomrelými bol aj Michal Holečko /8.5.1937 - 29.12.1985/ rušňovodič. Zomrel náhle v práci na 
stanici v Sp. N. V. Bol dlhoročným aktívnym futbalistom, oporou družstva Tepličky. Niekoľko rokov 
členom výboru TJ. Vo voľnom čase často pracoval na výstavbe a zveľaďovaní obce. 
     Životná úroveň v r. 1981 - 1985 stúpala. Peňažné príjmy robotníkov, družstevníkov, . . . sa 
každoročne zvyšovali. Obyvatelia si dovolili kvalitnejšiu stravu, oblečenie i zariadenie do domu. Za 
5 rokov pribudlo asi 20 mrazničiek, asi 10 automat. pračiek, asi 40 farebných televízorov, asi 10 
áut, urobených asi 15 ústred. Kúrení v starších domoch. Na výstavbu rodinných domov bolo v r. 
1981 - 1985 vydaných 22 stavebných povolení. Budujú pekné moderné domy. Veľa mladých 
manželstiev odchádza bývať do „panelákov„ v Sp. N. V. 
     Cigáni : Počet cigánskych obyvateľov v obci bol najvyšší v r. 1974 - 1975 asi 90. Najvyšší počet 
cigánskych žiakov bol v šk. r. 1974/75. Bolo 141 ž. z toho 25 cigánov. Postupne sa z obce 
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odsťahovali 4 početné rodiny /2 do ČSR, 2 do Sp. N. Vsi - Podskaly/, aj mladé rodiny z obce 
odchádzali. 4 chatrče boli vykúpené a zbúrané. 
      T. č. sú v cig. osade 2 veľké murované domy, 2 malé /izba + kuchyňa/ a 3 malé drevené. Podľa 
evidencie na MNV bolo k 31.dec. 1984 v tunajšej obci 44 cigánov, z toho 14   0-14 ročných. Po 
stránke soc. a kult. nastalo v r. 1981 - 1985 zlepšenie najmä v obliekaní sa, zlepšila kult. správania, 
podstatne sa zlepšilo životné prostredie v cigán. osade.  
     Predseda MNV im v r. 1982 dal zhotoviť 6 drevených WC, v r. 1982 - 1983 dal urobiť cestu 
/betónové dielce/, priekop, chodníky a prístupový chodník z obce /cca 100 m/. Cigáni to prijali 
s nadšením, ale do brigádnych prác sa nezapojili. MNV im zabezpečil pitnú vodu vyvŕtaním studne. 
Muži pracujú v stavebných podnikoch v Sp. N. V., ich pracovná morálka u väčšiny nie je najlepšia. 
Do práce chodia, aby dostali detské prídavky. Často boli „práce - neschopní„. Ženy nie sú 
zamestnané, pracujú v domácnosti. 
 
 
 

1  9  8  6  
 
     Rok 1986 bol bohatý na významné politicko-spoločenské udalosti v našej obci. Vstúpili sme do 
1.roku 8. 5 RP, v marci bolo rokovanie XVII. Zjazdu KSČ, v máji sme oslávili 65.výročie vzniku 
KSČ a 23.-24.mája boli v celej našej vlasti voľby do zastupiteľských orgánov všetkých stupňov. 
Všetky tieto významné udalosti mali veľký vplyv na politicko-spoločenský i kultúrny život obyvateľov 
našej obce. ZO KSS a jej výbor pod vedením kpt. Mirona Petrenčáka venoval uvedeným politicko-
spoločenským udalostiam mimoriadnu pozornosť. V marci bolo zriadené v zasadačke KD agitačné 
stredisko, kde bola na paneloch pripravená názorná agitácia - výsledky plnenia VP NF v našej obci, 
okrese Sp. N. V. i v celej našej vlasti. 
 
 
 

Práca   M  N  V        -      p r e d    v o ľ b a m i 
 
     Obec žila prípravou na voľby do zastupiteľských orgánov. Každá spoločenská org. Navrhovala 
kandidátov za poslancov MNV. Predseda MNV Ján Merčák pripravoval volebný program na r. 
1986 - 1990. V obci organizoval práce na ďalšej výstavbe a úprave verejných priestranstiev. 
Začiatkom mája sa usilovne pracovalo na úprave okolia KD i zariaďovaní parku pri hornej 
zastávke ČSAD /kde predtým stála sýpka/. 
     Slávnostné predvolebné zhromaždenie bolo 19.mája 1986 vo veľkej sále KD. Účasť občanov a 
mládeže bola nad očakávanie. Predseda MNV predstavil kandidátov za poslancov MNV, ONV, 
KNV, . .. Prečítal návrh VP - NF. Občania oba návrhy prijali s potešením. 
     V kult. programe vystúpili deti MŠ, žiaci ZŠ a študenti SPŠD v Sp. Novej Vsi. Predvolebné 
zhromaždenie bolo spojené so slávnosťou 65.výr.  vzniku KSČ.  
     Pracovnú predvolebnú náladu v obci pretrhla dňa 21.mája 1986 smutná správa - náhle zomrela 
poslankyňa MNV a kandidátka na ďalšie volebné obdobie Terézie Blašková nar. 5.6.1948, učiteľka 
MŠ v Sp. N. V. Pohreb sa konal 25.mája. Za MNV sa so zosnulou na cintoríne  rozlúčila poslankyňa 
MNV členka ZPOZ Marta Lačná. T. Blašková vo volebnom období 1981 - 1985  aktívne pracovala 
v škol. a kult. komisii MNV.  
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V   O   Ľ   B   Y 
 
     Voľby sa konali 23.mája /6,00 - 22,00 hod./ a 24.mája /6,00 - 14,00 hod./. Volebná  miestnosť 
bola v KD. Predsedom volebnej komisie bol Jozef Hlebový. V zozname voličov bolo zapísaných 600 
voličov. Z toho bolo 22 vyškrtnutých /vojaci, odcestovaní vysokoškoláci a i./. Účasť na voľbách bola 
100 %. 
 
 
         Za poslancov MNV boli zvolení: 
Jozef Hamrák 28 r. úradník 
Ing. Ignác Varša 41 r. zástupca riad. SPŠS 
Ján Olejník 47 r. vedúci skladu 
Ladislav Koňak 39 r. technik 
František Filip 50 r. riad. ZŠ 
Ján Merčák 38 r. predseda MNV 
Ján Timko 50 r. ved. hosp. dvora 
Miron Petrenčák 48 r. št. zamestnanec 
Michal Liptai 33 r. majster 
Ladislav Mačuga 48 r. dispečer 
Alžbeta Dzimková 50 r. robotníčka 
Mária Jasečková 36 r. úradníčka 
Veronika Rumanová 32 r. úradníčka 
Marta Jasečková 30 r. kuchárka 
František Hamráček 32 r. zootechnik 
František Dutko 43 r. robotník 
Božena Kračková 35 r. úradníčka 
Ladislav Hamrák 29 r. majster 
Helena Hamráčková 23 r. robotníčka 
Michal Lačný 37 r. traktorista 
 
     Za poslancov vyš. org. boli zvolení kandidáti bývajúci v Sp. N. V. a i. 
Za poslanca ONV : Ján Jakubčák 30 r. agronóm  
Východoslov. KNV : Jana Dobiášová 27 r. plánovačka v Tatrasvite Sp. N. V. 
SNR : Ľudovít Pezlár 57 r. tajomník ÚV KSČ Federálneho zhromaždenia 
Snemovňa ľudu : Pavol Košala 43 r. hl. mechanizátor JRD, Sp. Podhradie 
Snemovňa národov : Jozef Comba 39 r. baník ŽB Rudňany 
     Po uzatvorení volebnej miestnosti volebná komisia sčítala hlasy, napísala zápisnicu a odoslala 
/osobne autom/ okres. voleb. Komisii. Na ustanovujúcom plen. Zasadnutí MNV poslanci vykonali 
sľub v zmysle Ústavy ČSSR. Zvolili predsedu, radu MNV a členov komisií. Schválili VP NF 1986 - 
1990. Do funkcie predsedu MNV bol aj na ďalšie funkčné obdobie zvolený Ján Merčák.  
Rada MNV : Predseda - Ján Merčák 
                     podpredseda - Ladislav Koňak 
                     tajomník - Ján Olejník 
                     členovia - František Filip, Ján Timko 
Finančno-stavebná komisia : predseda - Ladislav Mačuga 
Školská a kultúrna komisia : predseda - Ing. Ignác Varša 
Komisia pre ochranu verejného poriadku : predseda - Michal Liptai 
Pracovníčkou - sekretárkou na MNV bola M. Poklembová. 
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V O L E B N Ý    P R O G R A M    M  N  V    N  A   R.  1 9 8 6   -   1 9 9 0 
 
      /zaznamenávam podstatné časti/ 
     VP na r. 1986 - 90 vypracoval Ján Merčák predseda MNV. /Má 16 strojom písaných strán/. 
     V prvej časti zhodnotil plnenie VP na všetkých úsekoch za r. 1981 - 85. V investičnej časti akcie 
„Z„ hlavná úloha VP nebola splnená. Výstavba 2 - triednej MŠ pre 60 detí v r. 1981 - 83 v hodnote 
diela 1, 933 000 nebola splnená i keď sa už započala. Započalo sa s výstavbou prístupovej cesty, 
privezené boli panely . . . Pre ťažkosti s vyvlastnením pozemkov /neústupčivosť jednej vlastníčky/ 
výstavba MŠ bola zastavená. Nebola splnená ani druhá úloha :  vodný zdroj pre MŠ s fin. nákladom 
300 000,- Kč s. Vypracovaný bol aj ďalší predbežný plán prístavby MŠ k ZŠ /smerom do záhrady/, 
urobený bol aj geologický prieskum , ale ani na tomto pozemku sa s výstavbou MŠ nepokračovalo. 
     Ďalšie 3 úlohy akcie „Z„ : výstavba miest. komunikácií - cesta Záploty 801 m; výstavba -
rekonštrukcia miestneho rozhlasu; rozšírenie elektr. siete boli splnené. Neinvestičná časť akcie „Z„ 
bola splnená nad očakávanie. Aj všetky ďalšie úlohy zo všetkých úsekov boli splnené. 
     V druhej časti VP boli vytýčené úlohy na r. 1986-90 na úseku : ideovo-politickej a kultúrnej 
výchovy, verejného poriadku a spolunažívania; požiarnej ochrany; školstva; poľnohospodárstva; 
obchodu; zdravotníctva; sociálnej starostlivosti. 
     Investičná časť akcie „Z„ : Výstavba celoobecného vodovodu. Na úseku ind. bytovej výstavby : 
25 rodinných domov /t. j. každoročne po 5./ Zoznam akcií neinvestičnej časti akcie „Z„ hradených 
z doplnkových zdrojov a z rozpočtu MNV, včítane modernizácie : Ochrana životného prostredia : 
zbúranie sýpky, zriadenie parku na tomto mieste, údržba a rozšírenie jestvujúcej zelene v obci, 
likvidácia „čiernych„ skládok odpadu v okolí obce, udržiavanie čistoty v celej obci /rigolov a pod./, 
pravidelné vyvážanie fekálií z domových žúmp. 
     Školstvo : Rekonštrukcia v ZŠ pre potreby MŠ. Oprava strechy a oprava oplotenia pozemku ZŠ. 
     Kultúra : Údržba kult. domu : oprava fasády, ústred. kúrenia, náterov, strechy, odtokových 
žľabov a zvodov, výsadba okolo KD. 
     Doprava - miestne komunikácie : výstavba rigolov na odvod dažďovej vody, chodníka, oprava 
cesty, osadenie značiek, osadenie nového prístrešku ČSAD. 
     Vnútorná správa : oprava priestorov MNV. 
     Miestne hospodárstvo : Rekonštrukcia verejného osvetlenia; výstavba cintorína, oprava vodných 
nádrží, zhotovenie nových drevených žľabov na plákanie bielizne. 
     Obchod : Rozšírenie priestorov v obchode, oplotenie pozemku za obchodom. 
Stav v dec. 1985 :  svetelné body verejného osvetlenia 76, odvoz dom. odpadu 240 smetných nádob, 
verejná zeleň 3 000 m2. 
     Počet miest v MŠ -  45, v ŠJ  - 60, ZŠ - 70. Dĺžka miestnych komunikácií : 3,5 km /bezprašný 
povrch 10 000 m2/, chodníkov 1,3 km. 
 
P R Á C A      M N V 
 
     MNV v r. 1986 pracoval pod vedením predsedu Jána Merčáka podľa vypracovaných plánov 
práce. Rada MNV sa schádzala pravidelne 1-krát mesačne. Riešila množstvo úloh napr. o výstavbe 
- zveľaďovaní obce, ochrane životného prostredia, údržbe miestnych komunikácií . . . Každoročne 
2-krát prejednávala správu riad. školy o škol. dochádzke, o pripravenosti na nový škol. rok o 
výchovno-vzdelávacích výsledkoch a pod.; správu o zaškolení detí v MŠ. Taktiež 2-krát ročne o 
plnení úloh JP KOČ; správu o starostlivosti o starých občanov - soc. starostlivosti . . . Rada 
sledovala aj zásobovanie obyvateľstva potravinami v tunajšom obchode . . . 
     Predseda MNV predkladal pravidelne správy o plnení rozpočtu MNV, správy o výstavbe a 
zveľaďovaní obce . . . Uvedené  úlohy - ich plnenie sa prejednávalo aj na plenárnych zasadnutiach 
MNV. Niektoré aj na verejných schôdzach občanov obce, ktoré sa konali 3 - 4-krát ročne. 
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     V r. 1986 MNV poskytol jednorázovú sociálnu výpomoc dôchodcom na palivo, potraviny 
v niektorých prípadoch aj fin. hotovosť. Celková suma na uvedenú výpomoc činila 32 700,_ Kčs a 
dostalo ju 36 rodín. Na rekreáciu bolo v tomto r. vyslaných 21 dôchodkýň a dôchodcov. V mesiaci 
októbri , ktorý je mesiacom úcty k starším, ZPOZ pozval na slávnostné  posedenie občanov ktorí 
v tomto r. oslávili životné jubileá 60. alebo 70. rokov. 
       
K O M I S I E          M N V 
 
     Komisie pracovali podľa plánov práce. Finančno-stavebná komisia sledovala plnenie rozpočtu 
MNV - príjmy : plnenie poplatkov a daní, platby za stravu v ŠJ a i. Sledovala plnenie výdavkovej 
časti rozpočtu. Pozornosť venovala stavebným povoleniam najmä osadeniu základov nových domov, 
výstavbe a zveľaďovaniu obce. 
     Komisia pre ochranu verejného poriadku riešila drobné priestupky občanov - napr. vzájomné 
pourážanie sa, krádeže, majetkové nezrovnalosti a i. Komisia riešila 7 priestupkov. 
     Komisia pre škol. a kult. sledovala plnenie úloh výchovno-vzdelávacej práce v ZŠ i MŠ, 
stravovanie detí v ŠJ, úroveň tanečných zábav, plneniu úloh z JP KOČ, a i. 
     V decembri vykonala inventarizáciu v ZŠ a OB. Členmi komisií boli okrem členov Rady MNV 
všetci poslanci a K. Cipkalová, riad. MŠ. 
 
 

Výstavba  a  zveľaďovanie  obce  
  

     V r. 1986 MNV pokračoval vo výstavbe a zveľaďovaní obce, skvalitňovaní životného prostredia. 
Boli to akcie z neinvestičného plánu výstavky MH, ktoré sú uvedené vo VP NF. Akcie sa darilo 
dobre a rýchlo realizovať. 
     Už v predvolebnom období bola zbúraná stará sýpka, ktorá nepôsobila esteticky. Na tomto 
mieste bol urobený park. Hneď vedľa parku bol osadený prístrešok ČSAD. Akcia prispela 
k skrášleniu stredu obce. Druhou akciou bola oprava vodných nádrží a priestoru na plákanie 
bielizne. Spodná menšia nádrž bola prekrytá panelmi. Priviedla sa voda z novovybudovanej studne 
vo dvore Z. Timkovej. Väčšia nádrž bola vyčistená, urobený odtokový kanál, revízna šachta a 
oplotenie. Osadili sa nové drevené žľaby a urobila sa celková úprava priestoru a prístupovej cesty. 
Uvedené úpravy si občania pochvaľovali, pretože väčšina domácností bola odkázaná na plákanie 
bielizne pri nádržiach. Súčasne prebiehala aj výstavba rigola od spodnej nádrže, premostenie 
potôčika a rigol od spodnej nádrže až okolo záhradky pred domom Št. Hamráka.  Práce 
pokračovali aj smerom na Štehyň kde každoročne v zime i v lete tu poškodzovala cestu spodná voda 
/v zime poľadovica/. Bolo nutné urobiť odvodňovacie práce - uložiť kanalizačné potrubie /rúry o 
priemere 250 mm/ a urobiť revízne šachty. Práca bola urobená veľmi dobre, cesta je v lete suchá a 
v zime bez poľadovice. Predvolebný sľub občanom tejto časti obce bol splnený. 
     Ďalšou akciou bola úprava pred KD - vedľa cesty pred domami E. Kováča a F. Holečka. Uložili 
sa kanalizačné rúry na odvod dažďovej vody, urobili 2 revízne šachty. Cesta sa rozšírila, stala sa 
bezpečnejšou. 
     Okolo areálu ZŠ bola urobená oprava oplotenia /sev. a západ. časť/ - vymenený napínací drôt a 
pletivo v dl. cca 200 m, zhotovená a osadená brána na škol. cvičište a bránka na škol. pozemok. 
Osadili sa zvodidlá okolo cesty smerom na miestnu časť Obraz a boli osadené obrubníky. Urobili 
otvorený rigol na dažďovú vodu. Cesta bola premostená kanaliz. Rúrami a vybetónovaná revízna 
šachta. Cesta bola rozšírená o cca 80 cm. Svah bol vysypaný zeminou, upravený a vysadený 
stromčekmi. Aj táto akcia prispela k ochrane a skrášleniu životného prostredia. MNV v tomto r. 
zakúpil 2 betónové bunky /garáže/, ktoré  boli dovezené a hneď osadené na miesto - jedna pri KD a 
druhá na cintoríne. Obe slúžia ako sklady. 
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     V r. 1982 je uvedené, že cintorín bol rozšírený o 1 127 m2. Vtedy sa s úpravou nezačalo, pretože 
nebolo ukončené majetkoprávne konanie. Začiatkom jesene - po majetkoprávnom vysporiadaní 
s Michalom Cipkalom a Adolfom Jasečkom boli začaté práce na rozšírení časti cintorína. Celý 
terén bol zrovnaný s buldozérom a následovne ručne upravený do žiadúcej polohy. Vybudované 
bolo nové oplotenie rozšírenej časti cintorína. Urobili chodníky s obrubníkmi a vytvorili medzi nimi 
plochy o šírke potrebnej na pomníky. Plochy boli vysypané zeminou, vysiate trávou, chodníky 
upravené pieskom. MNV tieto práce zabezpečil v záujme zavedenia poriadku v pochovávaní 
zosnulých, umiestňovanie hrobov, zabezpečenia estetického vzhľadu celého cintorína, dôstojnosti a 
vážnosti miesta, ktoré si to zasluhuje.  
     Za účelom likvidovania - pálenia starých vencov bola umiestnená za skladom kovová nádrž. 
     V tomto r. boli namontované nové svietidlá verejného osvetlenia na križovatkách. Lampy boli 
nahradené novými s výkonnejšími sodíkovými žiarovkami. 
     Všetky uvedené práce organizoval, finančné prostriedky a materiál zabezpečoval predseda MNV 
Ján Merčák. Pri práci pomohli Ladislav Koňak, Ján Olejník a Ladislav Mačuga. V r. 1986 boli 
vydané stavebné povolenia na výstavbu 4 rodinných domov. Pre JRD bolo vydané stavebné 
povolenie na výstavbu senníka. 
 
Plnenie rozpočtu MNV r. 1986 : /výdavky/   
                            

 Rozpočet Plnenie 

Materská škola : 27,000 Kčs 30,582 Kč s 
Základná škola :           45,000              47,637      
Školská jedáleň:           80,000              88,400 
Osvetová beseda:             8,000                8,324 
Miestna ľud. Knižnica             2,000                2,000 
ZPOZ :                -                2,322 
Požiarna ochrana:             2,000                2,337 
Správa MNV :           16,000              30,395 
Verejné osvetlenie:           13,000              27,203 
Pohrebníctvo :             7,000              19,600 
Verejná zeleň :             8,000                7,489 
Vývoz dom. Odpadu :           16,000              14,876 
Starostl. O starých obč. :           20,000              32,729 
Vodovody a kanaliz.:           65,120              65,120 
CELKOM :         309,120             379,011 

 
 

Školstvo 
 
Z Á K L A D N Á      Š K O L A 
 
     Triedy, počty žiakov  a vyučujúci v šk. r. 1985/86 : 
I.tr. 1.roč. 13 ž. /z toho 1 cig./, 3.roč. 15 ž. tried. učit. Magdaléna Neupauerová 
II.tr. 2.roč. 18 ž. tried. uč. Soňa Slavkayová rod. Bendová, nekvalif. - absolv. Gymnázia 
III.tr. 4.roč. 17 ž. /2 cig./ tr. uč. Fr. Filip riad. školy. 
     Náboženstvo vyučoval dp. Farár Michal Vitkovský.  
Na konci šk. r. : 63 ž. /z toho 3 cig./ :  prospelo 61 ž. neprosp.  2 ž. /cig./. Dochádzka : žiaci 
vymeškali 2 220 vyuč. hodín, z toho cig. ž. 255 ospr. plus 42 neosp. 
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     Významnejšie akcie : vystúpenia žiakov s kult. programom na slávnostiach, predvolebnom 
zhromaždení občanov, pri akciách ZPOZ a 2-krát na výroč. Člen. schôdzach spoločen. Organizácií. 
Pri jarnom upratovaní žiaci upratali /ako každoročne/ celý areál školy a medzu pred školou. DOZ 
získalo 58 žiakov. Behu ulicami obce k výr. SNP sa zúčastnilo 32 ž. Žiaci s pomocou rodičov 
nazbierali 700 kg papiera a 6 500 kg železa. Fin. prostriedky boli použité na odmeny za zber, na 
darčeky na slávnosti pri jedličke, na súťaž v prednese poézie a prózy; víťazom behu ulicami obce, 
k MDD, na  vstupné do divadla v Sp. N. V., na zaplatenie autobusu na škol. výlet. 3.júna 1986 sa 42 
ž. zúčastnilo škol. výletu do V. Tatier. 
     Do 1.roč. ZŠ je na šk. r. 1986/87 zapísaných iba 13 ž., čo je na trojtriednu školu málo. Na 
schôdzi ZRPŠ rodičia súhlasili s odškolením  ž. 4.roč. do Sp. N. V. 
     Od 1.9.1986 je škola dvojtriedna s 1. až 3.roč. Spolu 45 žiakov. 
 
M A T E R S K Á      Š K O L A 
 
          MŠ je dvojtriedna. Počet zapísaných detí : 45. 
     V šk. r. 1985/86 vyučovali : Katarína Cipkalová riad. MŠ. Učiteľky : Tatiana Vachterová, 
Katarína Babiková, Janka Kleinová. Uč. s deťmi  pripravili kultúrny program k MDŽ. Deti vystúpili 
s pekným kult. programom na predvolebnom zhromaždení občanov. 
 
 

Kultúra  
 
     Kult. osvetová práca v obci bola aj v tomto r. riadená podľa JP KOČ, ktorý v spolupráci so 
spoloč. org. vypracoval Fr. Filip ved. OB. Plán schválila Rada i plenár. Zasadnutie MNV. 
Pokladníčkou OB bola Janka Koňaková, premietačom v kine OB Pavol Dzimko. Z významnejších 
akcií uvedniem : Predvolebné zhromaždenie občanov /19.mája/ s kultúrnym program deti MŠ, 
žiakov ZŠ a študentov SPŠD v Sp. N. V. /účasť 300 občanov/. Prednáška a beseda „Tvorba a 
ochrana životného prostredia„. Prednáška lekára :„Prevencia proti vnútorným chorobám„. 
S premietnutím 2 krátkych filmov, 4 rozhlasové relácie k štát. sviatkom a výročiam. V kine OB bolo 
premietaných 6 celovečerných filmov. V tomto r. bolo 1 divadelné predstavenie súboru 
z Domaňoviec /Ďalšie akcie sú uvedené v časti spoloč. org./ 
     ZPOZ : Do činnosti ZPOZ sa v tomto r, zapojilo aj 5 členiek SZŽ. Pripravovali kult. pozdrav 
jubilantom a iných akciách   ZPOZ. V tomto r. bolo uvítaných do života 24 detí, 2-krát životné 
jubileá, 2-krát rozlúčka s brancami. 
     MĽK : Knihovníčka Darina Koňaková pracovala veľmi úspešne. Každý týždeň v piatok 5 hodín 
trpezlivo prijímala vrátené knihy a poradila, alebo upozornila na nové knihy pri výbere ďalších. 
Všetko presne evidovala. Okrem toho pripravila 2 besedy o knihách so žiakmi ZŠ, kvízy, čitateľské 
súťaže, výstavky kníh, nástenku a i. Najlepších čitateľov odmeňovala drobnými vecnými cenami. 
V tomto r. bolo zapísaných 251 čitateľov a 6835 výpožičiek. Ministerstvo kultúry ČSSR udelilo MĽK 
v Tepličke „Čestné uznanie a diplom Vzorná ľudová knižnica„. Vyznamenanie si bola osobne 
prevziať D. Koňaková. 
 

Poľnohospodárstvo   
 
     Pekných výsledkov dosiahli družstevníci pod vedením vedúceho dvora a agronóma Jána Timka 
v pestovaní obilovín. Plánované úrody pšenice, raže a jačmeňa splnili. Na 124 ha dosiahli 
priemernú ha úrodu 47q čo je doposiaľ najvyššia od založ. JRD. Tu bola zúročená kvalitná práca 
najmä traktoristov a pracovníkov v rastlinnej výrobe. Potvrdzujú to aj výsledky v pestovaní 
zemiakov, kde sa dosiahla úroda 229q z ha. Dobrých výsledkov sa dosiahlo v pestovaní kukurice na 
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siláž : 440q z ha. Celkom sa vyrobilo : 2936q sena - plán nebol splnený, krmnej repy sa zozbieralo 
392q - taktiež úloha nebola splnená. Tráva na semeno : z 29 ha zozbierali 87q - plán bol splnený. 
Plánované úlohy na úseku živočíšnej výroby neboli splnené. Plán prírastkov teliat, jalovíc, výkrmne 
hovädz. dobytka /býkov/  74 - 93% . . . Vo výrobe syra : plán na rok 1986 bol 90q skutočnosť 87q. 
Ovčia vlna : 20q - plán splnený. 
     Zootechnikom bol František Hamráček. Skladníkom JRD bol Jozef Hlebový. V r. 1986 bola 
ukončená výstavba skladu na siláž /so strechou/; vystavané boli žumpy na močovku. 
     Stredisko pridruženej výroby - šitie zvrškov na topánky pre Gottwaldov, kde pracuje 25 žien 
úlohy plánu splnilo. 
     Chovu hospodárskych zvierat sa doma - pre vlastnú potrebu venovali členovia JRD a 
Slovenského zväzu chovateľov. Pri súpise hosp. zvierat  v dec. 1986 nahlásili tieto počty : /súpisný 
hárok na MNV/ :  
                                 
                                Členovia JRD : Člen. SZCh. : Spolu : 
Hydina :                                                            384 ks                    635 ks 1 019 ks 
Ovce a barany :                                                     40 ks                      95 ks 135 ks 
Ošípané :                                                              33 ks                      93 ks 126 ks 
Hovädzí dobytok :                                                 13 ks                        5 ks 18 ks 

 
 
 

                   Spoločenské organizácie  N F 
 
     Spoloč. org. NF pracovali v tomto r. veľmi iniciatívne. Každá org. mala vypracovaný plán práce. 
     Predsedom výboru NF bol Ladislav Koňak podpredseda MNV, členovia predsedovia spol. org. 
Najmä v predvolebnom období sa výbor pravidelne schádzal. Spoloč. org. sa aktívne zúčastňovali 
kult. a spoločenského života obce. 
 
ZO SZM : 
     Mala k 1.1.1986  21 členov a 23 registrovaných. Predsedníčka : Janka Tekáčová. Počas roka 
výbor organizoval najmä kult. - športovú činnosť a spoločensky osožnú činnosť. Napr. odpracovali 
desiatky brigádnických hodín na zlepšovaní životného prostredia, na JRD pri žatve, pri skrášľovaní 
okolia KD, pri maľovaní a úprave priestorov Klubu mladých. Bohatá bola aj šport. činnosť : 
nohejbalový turnaj /6 družstiev/, branný pretek, účasť na volejbalovom a futbalovom turnaji 
v Harichovciach, turistické akcie : návšteva V. Tatier, Slov. raja, účasť na Okresnom zraze mládeže 
na Čingove, turistický výlet na Vinné jazero /13 členov/ a i. 29.8.1986 SZM a NF usporiadali I. roč. 
Behu ulicami obce pri príležitosti 42. výročia SNP. Behu sa zúčastnili aj žiaci tunajšej ZŠ. Súťažilo 
sa v 12 kategóriách /celkom 53 bežcov/. Usporiadali cyklosúťaž pre žiakov ZŠ. Kult. - spoločenská 
činnosť : Karneval na ľade /32 masiek žiakov, 10 z radov SZM/. Večery v klube  : kvízy, súťaže, hry, 
. . . Krúžok džesgymnastiky /ved. Mária Tekáčová/. SZM usporiadalo 3 tanečné zábavy a 
Silvestrovskú s kultúrnym programom. 
 
ZO SZŽ : 
     Pracovala aktívne. Na členských  a výborových schôdzach  prerokovali rôzne problémy žien 
/zásobovanie, obsluha v predajni potravín a i./, zapojili sa do jarného upratovania na verejných 
priestranstvách, natierali oplotenie MŠ a i. /celkom 570 brigád. hodín/. Vo febr. Pripravili výstavku 
„Krása ľudovej tvorby„ / vystavovalo 12 žien a 5 mužov/ spolu 105 exponátov. Na okresnú súťaž 
zaslali 22 výrobkov. 
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     Ďalšie pekné akcie : fašiangový večierok, zájazd do MĽR, zber surovín 680 kg, a i. Spevácky 
krúžok /8 členiek, vedúcim bol Fr. Filip/ vystupoval na slávnosti MDŽ a akciách ZPOZ. 
     Vo výbore SZŽ pracovali : Božena Kračková, Viera Rumanová, Marta Koňaková, Mária 
Liptaiová a i. 
 
ZO ZPO :  
     Predsedom bol František Dutko. Výbor zabezpečil každoročné akcie : Večer požiarnej ochrany, 
prehliadku domov a verejných objektov na zistenie protipožiarnej bezpečnosti, jarné upratovanie. 
Požiarne družstvá sa pripravovali na okrskové súťaže. Družstvo dospelých súťažilo v Sp. Štvrtku. 
V tomto r. sa na súťaž pripravovalo aj družstvo žien. Na súťaži v Smižanoch o pohár OV SZŽ 
požiarne družstvo žien z Tepličky získalo 2 miesto. ZPO v KD usporiadal 3 tanečné zábavy. 
Doplnenie  z predchádzajúcich rokov : V r. 198? Bola okrsková súťaž požiarnych družstiev na 
futbalovom ihrisku v Tepličke. Súťaž bola pripravená veľmi kvalitne. Zaslúžili sa o to najmä C. 
Lačný predseda, C. Hamráček veliteľ, Fr. Dutko, M. Lačný, J. Lačný, E. Kováč a ďalší. 
Požiar : V r. ? zhorela stodola Juraja Gbúra /č. d. 30/. Zasahovalo pož. družstvo Tepličky a zo Sp. 
N. Vsi. Požiar sa na blízke drevené objekty nerozšíril. 
     MO ČSČK : Predsedníčkou bola Helena Jasečková. V tomto r. pripravili 3 rozhlasové relácie. 
Členky výboru boli na hygienickej kontrole v cigánskej osade. Organizovali odber bezpríspevkových 
darcov krvi. V KD usporiadali 4 tanečné zábavy.  
     Terézia Koňaková, úradníčka nar. 27.2.1950 prevzala v tomto roku za 50 násobné 
bezpríspevkové darovanie krvi Zlatú Janského plaketu. Tento krásny ľudský čin znásobený 50-krát 
ocenil aj ZPOZ a dňa 23.11.1986 ju pozval na milú slávnosť, aby jej zablahoželal a poďakoval. 
 
 
Š   P   O   R   T 
 
     TJ Štart Tepličky v r. 1986 pracovalo veľmi úspešne. Má 185 členov. Predsedom TJ je Stanislav 
Jasečko, tajomníkom Ján Jasečko, pokladníkom Cyril Hamráček, hospodár Ambróz Blaško. 
Športová činnosť bola bohatá. Úspešne pracovali tieto oddiely : 
 
Futbalový oddiel :  
     Vedúci Ján Koňak. V roč. 1985/86 dospelí hrali I. tr. krajskej súťaže, umiestnili sa na 9. mieste. 
Dorastenci hrali v okresnej súťaži umiestnili sa na 9.mieste. Žiaci hrali v III. tr. okresnej súťaže, 
umiestnili sa na 1.mieste a postúpili do II. tr. 
 
Hokejový oddiel :  
     Vedúci Stanislav Jasečko. Dospelí hrali v II. Slov. národnej lige - východnej skupine /Teplička, 
Kežmarok, Levoča, Sp. N. Ves, Humenné, Vranov, Bardejov, Trstenná/, umiestnili sa na 4.mieste. 
Všetky zápasy boli odohraté na zimnom štadióne v Sp. N. Vsi. 
     Žiaci  hrali v II. tr. okresnej súťaže, umiestnili sa na 6.mieste. Tréner Milan Hyben  /zo Sp. N. 
Vsi/. Dospelí hrali aj na turnaji ZS ČSP v Poprade. Umiestnili sa na 3.mieste /Poprad, Lipt. 
Mikuláš, Teplička, Sp. N. Ves/. 
 
Stolnotenisový oddiel :  
     Ved. Milan Borženský.  Dospelí A družstvo hralo I. tr. okresnej súťaže. Umiestnilo sa na 
1.mieste. Hralo o účasť na kvalifikácii o postup do krajskej súťaže s družstvami Sp. N. Ves a 
Hrišovce, ktorú vyhralo. O postup do krajskej súťaže hrali 4 družstvá : Svit, Teplička, Rožňava a 
Veľký Lipník. Teplička skončila na 2.mieste /za Rožňavou/ a nepostúpila. 
B družstvo hralo II. tr. okres. súťaže umiestnenie 3.miesto. Žiaci hrali okresnú súťaž a umiestnili sa 
na 6.mieste. Stolnotenis. Oddiel okrem súťažných zápasov organizoval aj turnaje, napr. II. roč. 
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turnaja pri príležitosti 41.výročia oslobodenia našej obce /účasť : Sp. Štvrtok, Margecany, 
Hrišovce, Odorín, Teplička/. Podobných turnajov sa oddiel zúčastňoval v uvedených obciach. 
Všetky súťažné i turnajové zápasy boli odohraté v kult. dome /hralo sa na 2 stoloch/. 
 
Lyžiarsky oddiel : 
     Zatiaľ nemá takých vyspelých lyžiarov, ktorí by sa mohli úspešne zúčastňovať pretekov. Zameral 
sa na „masové„ lyžovanie. Vlek na zimné obdobie je vždy pripravený. 
 
Turistický oddiel : 
     Úspešne spolupracoval so ZO SZM a spoločne pripravovali - uskutočnili niekoľko pekných 
pochodov, výletov a pod. 
     Štart Teplička organizoval aj akcie mimo súťaží. Napr. 14.7.1986 futbalový turnaj odd. Sp. 
Štiavnik, Sp. Hrhov, Odorín a Teplička. 27.7. futbalový turnaj neregistrovaných hráčov /Smižany, 
Markušovce a 2 družstvá Tepličky/.  
     V zimnom období hokejový turnaj /Smižany, Sp. N. Ves, 2 družstvá Tepličky/. 
TJ vlastní 2 nákladné autá a 2 autobusy, ktoré vykonávajú hosp. činnosť. 
 
Výstavba :  
     TJ dostala od OV 90 000,- Kč s. Na futbal. ihrisku postavili budovu 13 x 5m s tribúnou. 
V budove sú 2  šatne, umyváreň, sklad, miestnosť pre rozhodcov, WC. Voda bola zabezpečená 
z vodovodu JRD. Na výstavbe  členovia odpracovali 2 100 brigád. hodín. Okrem toho na pomoc 
JRD pri zbere slamy, zbere zemiakov odpracovali 1 018 hodín a poskytli na odvoz auto LIAZ. JRD 
poskytlo TJ na činnosť 10 000,- Kč s. Všetky práce organizoval a materiál zabezpečoval Ján 
Jasečko. 
 

Obyvateľstvo  
 
     V r. 1986 sa narodilo 24 detí. Zomrelo 7 občanov / vo veku 24, 38, 68 - 85 r./. Počet 
odhlásených občanov 38 /odsťahovaní  väčšinou do Sp. N. V./, prihlásených obyv. 22. 
     Dňa 2.6.1986 vo večerných hodinách náhle zomrel Michal Tekáč /nar. 26.10.1962 / aktívny 
futbalista TJ. Popoludní hral futbalový zápas. Po príchode domov cítil nevoľnosť. Privolaný lekár 
ho ošetril. Vo večerných hodinách zomrel. Otec stratil dobrého, pracovitého syna, dve sestry brata, 
TJ dobrého futbalistu a priateľa. Bola to veľmi bolestná strata. 
     Predplatné - odber novín a časopisov v r. 1986 - obyvateľmi obce. Opísané z evidencie v 
Poštovom stredisku v Tepličke :  
 
 Noviny /denníky a týždenníky / : 
          

Názov :  Počet výtlačkov : Názov : Počet výtlačkov: 
Pravda                      25  ks Katolícke noviny                   82  ks 
Východosl. noviny                      19   Spišské hlasy                   34 
Roľnícke noviny                      26     Expres                     2 
Smena                      10 Učiteľské noviny                     3 
Šport                       4 Nedeľná pravda                   26 
Ľud                       1 Mladá fronta                     1 
Družstevné noviny                       7 Týždenník aktualít                     3 ks 
Práca                       6  ks   
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Rôzne týždenníky a časopisy. 
  

Život strany                 2 ks Chovateľ /slov./                  7 ks 
Bojovník                     3 Les                      1 
Bezpečnosť                     4 Móda                      3 
Funkcionárka                     1 Mladý svet                      1 
Fakty a argumenty                     1 Záhradkár                      4 
Slovo agitátora                     1 Svet socializmu                      1 
Žena a móda                     3 Televízia                    12 
Slovenka                   18 Včelár                      1 
Život                   22 Včelárství /čes./                      1 
Eva                     7  ks Veda a technika                      1  ks  
Krásy Slovenska                     1 Pôda a úroda                      1 
Kino                     1 Požiarna ochrana                      1 
Chatár                     2 Obrana vlasti                    10 
Chovateľ /český/                     2 Štart                      5 
Štadión                     2 Učebné pomôcky                       1   
Národné výbory                     1 Školství a věda                       2 
Nová cesta                     1 Základná tel. vých                       1 
Pramo                     2 Vychovávateľ                       1 
Rozhlas                     5 Komenský                       1 
Poľovníctvo a rybárst.                     4 Zdravie                     20 
Náš chov                     1 Bratislava                       1 
Typ                     7 Predškolská výchova                       1      
Auto - moto                     4 Pionier                       1 
Svet motorov                     1 Kamarát                     11 
Svet práce                     1 Včielka                     41 
Signál                     1 Slniečko                       1 
Populár                     7 Zornička                     30 
Rodina a škola                   30 Ohník                     25  ks 
Rodina                     4  ks   

 
 
 

1  9  8  7 
       Náročnosť úloh najmä v ekonomickej oblasti v r. 1987 nástojčivo vyžadovala sústrediť sily 
na dosiahnutie rozhodného obratu pri realizácii hospodárskej línie. Je potrebné na každom úseku 
uskutočniť účinné opatrenia. Uvedenými úlohami sa zaoberala aj výročná členská schôdza ZO KSS. 
Zhodnotila plnenie úloh v našej obci a vytýčila konkrétne úlohy pre ďalšie obdobie. ZO KSS má 8 
členov a 10 registrovaných. Predsedom bol Miron Petrenčák. 
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M  N  V 
 
     Pod vedením predsedu Jána Merčáka pracoval cieľavedome a zodpovedne. Predseda vypracoval 
plány práce pre plénum i Radu MNV, ktoré schválilo plen. zasadnutie i Rada MNV. Plány práce 
mali vypracované aj komisie. Na zasadnutiach boli prejednávané nedostatky, plnenie úloh a nové  
úlohy v oblastiach : výstavba a zveľaďovanie obce, školstvo, kultúra, zásobovanie obyvateľstva, 
doprava, údržba miestnych komunikácií, osvetlenie obce, zveľaďovanie cintorína, výstavba 
vodovodu, soc. starostlivosť, plnenie rozpočtu a i. 
     Starostlivosti o starých občanov MNV venuje sústavnú pozornosť. Občanom - dôchodcom 
odkázaným na pomoc poskytuje finančnú výpomoc z doplnkovej sociálnej starostlivosti. 
     V r. 1987 MNV poskytol výpomoc pre dôchodcov po 1 000,-Kčs , spolu 39 000,- Kčs. V mesiaci 
októbri ZPOZ pozval dôchodcov, ktorí v tomto roku oslávili 60., 70. a 80.výr. života na slávnostné 
posedenie s kult. programom. 
 
 K O  M  I  S  I  E      M  N  V 
 
     Komisie pracovali podľa plánu práce. Zasadali 6-krát v roku.  
     Finančno - stavebná komisia pomáhala  riešiť úlohy vo výstavbe a zveľaďovaní obce. Predseda 
komisie Ladislav Mačuga pomohol najmä pri výstavbe cintorína, búraní sýpky v minulom roku. 
Komisia sledovala plnenie rozpočtu MNV. V dec. vykonala inventarizáciu na MNV a Požiarnej 
ochrane.  
     Komisia pre ochranu verejného poriadku riešila v tomto r. 17 priestupkov. Predseda Michal 
Liptai s komisiou pristupovali k ich riešeniu zodpovedne. 
     Komisia pre školstvo a kultúru sledovala plnenie úloh v MŠ /počet zapísaných detí, nové žiadosti 
o umiestnenie dieťaťa v MŠ/, stravovanie v ŠJ, výchovno-vzdelávaciu prácu v ZŠ, dochádzku žiakov, 
. . . Z podnetu predsedu komisie bol pripravený juniáles pre deti MŠ a žiakov ZŠ na ihrisku TJ.  
     Komisia sledovala aj plnenie JP KOČ. Prijalo opatrenia na zvýšenie kultúrnej úrovne  
tanečných zábav - diskoték. V dec. vykonala invent. V ZŠ a OB.    
                                                

Výstavba – zveľaďovanie obce - plnenie   V P    NF 
                         
 VÝSTAVBA   VODOVODU 
 
     Pri plnení VP najväčšia pozornosť bola venovaná započatiu výstavby vodovodu. Výstavba 
vodovodu bola započatá v auguste 1987. Dodávateľom prác bol Geologický prieskum v Sp. N. V. 
Zaviazal sa vykonať /v tomto roku/ práce za 500 tisíc Kčs . Podľa projektu celkový finančný objem 
na túto stavbu je 5 mil. a ukončená bude v r. 1989. Práce začali na 1.časti - prírodný a výtlačný 
rozvodný rád. V tomto roku bolo prestavaných 977 000,- Kčs.   
      
ÚDRŽBA  KD 
 
     Druhou akciou bola údržba kult. domu. Práce boli urobené Drobnou prevádzkárňou MNV - 
svojpomocne. Urobené boli tieto práce :  
     Vymenené boli všetky plechové radiátory za liatinové. Vymenené osvetľovacie telesá. 
Vymaľovaná veľká sála, zasadačka, šatňa, natreté okná, dvere. Vo WC boli urobené obklady. Na 
vonkajšej časti KD bola obnovená fasáda, vymenené odkvapové žľaby a zvody, natretá strecha. 
Celkový náklad na údržbu KD bol 390 973, 90 Kčs. Na čelnú stenu budovy bol namontovaný nápis 
„Kultúrny dom„. 
Pozornosť bola venovaná aj ďalším prácam :  
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     Urobili sa opravy aj v dome vedľa KD, ktorý slúži na pečenie a varenie pri svadbách a i. 
akciách. Zakúpili sa tam el. sporáky, malý kotol, drez, zhotovili regály, urobili novú el. prípojku.  
V MŠ boli vymaľované všetky priestory a natreté okná a  dvere. Namontované boli nové lampy - 6 
ks verejného osvetlenia. Kúpili 20 ks betónových parkových lavičiek, ktoré budú namontované 
v jarných mesiacoch budúceho roku. 
Verejné priestranstvá sa udržiavali za pomoci členov spoločenských organizácií. 
 
Plnenie rozpočtu MNV v r. 1987  /zaokrúhlene/ : 
 
Príjmy : 
 

 Plán : Plnenie : 
Školstvo - ŠJ           70 000,- Kčs         58 747,- Kčs 
Vnútorná správa             5 000,-           4 330, 
Domový odpad, byt v ZŠ            23 000,-         18 800,- 
Stavebníctvo               ----         74 543,- 
Dane a poplatky           31 000,-         35 649,- 
Prevod z akcie „Z„              ----         96 800,- 
Združené finanč. prostriedky              ----         93 000,- 
ŠVVH              ----       706 013,- 
Ostatné              ----         66 864,- 
Dotácie              ----       479 600,- 
Celkové príjmy boli vyššie              ----    1 600 000,- Kčs 
z toho vlastné              ----       192 000,- Kčs 

 
 
Výdavky /zaokrúhlene/ : 
 

 Plán Plnenie 

Školstvo /ZŠ, MŠ, ŠJ/              168 000,-            165 000,- 
Kultúra              332 000,-            403 000,- 
z toho údržba KD                  ----            390 000,- 
Správa NV               20 000,-              23 600,- 
Starostlivosť o starších obč               60 000,-              36 000,- 
Miestne hospodárstvo               50 000,-              53 000,- 
z toho el. energia                   ----              14 624,- 
údržba                   ----                2 400,- 
dom. odpad                   ----              15 258,- 
lavičky                   ----              17 221,- 
Akcia „Z„ vodovod              800 000,-            977 088,- 
z toho projekt                   ----              97 491,- 
Výdavky celkom                   ----         1 664 210 ,- Kčs 
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Školstvo 
 
Z  Š     1.  - 3.   R O Č N I K 
 
     Úlohy na šk. r. 1986/87 boli rozpracované  do prac. plánu školy. Hlavná pozornosť bola 
venovaná zvyšovaniu kvality a efektívnosti vých. vzdel. práce, mravnej a estetickej výchove. 
Učitelia, triedy, počty žiakov, prospech na konci šk. r.  
tr. : 1.roč. 12 ž. /z toho 1 cig./ prospelo 12 ž.  
           2.roč. 14 ž. / z toho 2 cig./ prospelo 14 ž. 
Tr. uč. Magdaléna Neupauerová od 1.4.1987 na mater. dovol. ; zastupovali Fr. Filip a M. 
Bukovinská /ZŠ Javorová ul. Sp. N. Ves/ od 8.6. 1987 I. Ruschová. 
tr. : 3.roč. 17 ž. prospelo 17 ž. tried. uč. Fr. Filip riad. školy. Vyučovanie náboženstva  : týždenne 2 
hodiny, vyučoval dp. Farár Michal Vitkovský. 
Dochádzka : žiaci vymeškali celkom 1 329 vyuč. hodín / z toho cig. 122 plus 48 neopsr./. 
     Úspešné akcie učite., žiakov a rodičov: kult. program na škol. a verejné slávnosti. Slávnosť pri 
jedličke /žiaci dostali darčeky/. Súťaž v prednese poézie a prózy. Zber surovín, slávnosť MDD, Beh 
ulicami obce. 
     V spolupráci so ZRPŠ škol. výlet /41 ž./ Sp. Hrad, Levoča /23.6./. Predsedníčka ZRPŠ : Božena 
Kračková, poklad. Mária Vitikačová /túto funkciu vykonávala už viac rokov/. 21.júna 1987 bol pre 
deti MŠ a žiakov ZŠ usporiadaný „Juniáles„ na ihrisku TJ od 14,00 hod. do 19,00 hod. Deti a žiaci 
vystúpili s pekným kult. programom, učit. pripravili rôzne súťaže a hry. Deti si zatancovali pri 
hudbe z gramoplatní. Prípravu juniálesu zabezpečoval Ing. Ignác Varša predseda škol. a kult. 
komisie MNV a členky výboru ZRPŠ. DOZ získalo 40 ž. 
 
 
M A T E R S K Á        Š K O L A 
 
     MŠ je dvojtriedna : jedna učebňa v budove MŠ, jedna v ZŠ. ŠJ je v budove MŠ. V šk. r. 1986/87 
je zapísaných 45 detí. Vyučovali : riad. MŠ Katarína Cipkalová, učiteľky : Tatiana Vachterová, 
Renáta Kukurová, Andrea Bobková. 
     Pripravili kult. program k výročiu oslobodenia obce a VOSR. 
 
 

Kultúra  
 
     Kult. osvetová práca bola riadená podľa JP KOČ, ktorý vypracoval Fr. Filip ved. OB. Od 
2.1.1987 prijala funkciu pokladníčky OB Mária Lačná nar. 13.2.1947,. Na plnení úloh kult. osvet. 
práce sa zúčastňovali : OB, MĽK, ZPOZ, KM a spoločenské org. NF. Uvádzam významnejšie akcie 
: Verejná slávnosť 42.výročia oslobodenia obce, v predvečer 1.mája lampiónový sprievod dedinou, 
slávnosť k 70.výročiu VOSR. 
K ďalším štát. sviatkom a výročiam boli odvysielané rozhlas. relácie. V tomto r. v kine OB nebola 
prevádzka. Divadelné predstavenie : 25.1.1987 „Plné vrecká peňazí„ /div. súbor z Domaňoviec/ 
účasť 158 divákov. spoloč. org. v spolupráci s OB zabezpečili : Kurz strihov a šitia a strojového 
vyšívania /organ. SZŽ a ĽSD Jednota/; Prednáška a beseda „Manželský život a jeho vplyv na 
výchovu detí. /lektor J. Bajtoš, účasť 28, org. SZŽ/; Večer požiarnej ochrany : Ochrana majetku a 
osôb pred požiarmi s premietnutím 4 krátkych filmov /účasť 62, org. ZPO/; Prednáška právnika : 
Základy pracovného práva /účasť 25, org. SZM/. NAaP bola pravidelne zabezpečovaná v skrinkách 
OB a na nástenkách v KD. Kultúrny dom bol v mes. máj - júl z dôvodu udržbárskych prác mimo 
prevádzky. Kult. dom bol krásne „vynovený„. 
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     ZPOZ : V tomto r. uvítal 19 detí. Pripravil 3 samostatné životné jubileá „50„. Pozval 
dôchodcov, ktorí v tomto r. oslávili 60., 70. a 80.výročie narodenie. Zúčastňoval sa na pohreboch 
cestou MR. 
     MĽK : Je otvorená 1-krát týždenne /v piatok/ 5 hodín. V tomto r. bolo zapísaných 245 čitateľov / 
139 žiakov a 106 dospelých/. Počet výpožičiek 6 484 kníh a časopisov. Okrem výpožičiek ved. 
knižnice pravidelne pripravovala : nástenky, výstavky nových kníh, výstavky kníh niektorých 
spisovateľov, rozprávkové odpoludnia, kvízy pre deti a mládež, a i. Najlepších čitateľov odmeňovala 
drobnými darčekmi /knihy, perá a i./.  
Knihovníčka Darina Koňaková pracovala svedomito a zodpovedne.  
 
 

Poľnohospodárstvo   
 
     Družstevníci na tunajšom hosp. dvore aj v tomto r. pracovali úspešne. R. 1987 nebol pre 
rastlinnú výrobu najpriaznivejší, pretože vo vegetačnom období bol nedostatok zrážok. Vo výrobe 
sena z lúk úlohy neboli celkom splnené /len 46q / ha/. Ďalej vyrobili 2 570q senáže, 11 180q siláže a 
1920q krmnej repy /640q z ha/. Podstatne lepších výsledkov dosiahli v pestovaní obilnín, kde plán 
prekročili. Na celej výmere 141 ha dosiahli úrodu 40,4 q/ha. Na niektorých najlepších parcelách : 
pšenice 45,5 q/ha, jarný jačmeň 50,7 q/ha. V pestovaní zemiakov sa dosiahla úroda 229 q/ha. 
Družstevníci pokračovali aj v zúrodňovaní pôdneho fondu. Vykonali rekultivačné práce na hone 
Kotly, a Goldzaif. Odstránili kríky, pne, vyrovnali terén, spracovali a vyhnojili pôdu a urobili sejbu 
trávneho porastu. V hone Hornád pokračovali v odvodňovaní výstavbou melioračného kanála, ktorý 
vyložili betónovými tvárnicami. Pre skvalitňovanie pôdy pripravili základ ku výrobe 4000 t 
kompostov. 
     Na úseku živočíšnej výroby splnili plánované úlohy vo výrobe syra na 165% , vlny 112% . Menej 
priaznivé bolo plnenie úloh v prírastkoch zvierat vo výkrme /90 - 98%/. 
     V pridruženej výrobe  - v šití zvrškov na topánky pracovníčky šicej dielne plán prekročili. Stavy 
hosp. zvierat sa na JRD ani v domácich chovoch družstevníkov a členov SZCH podstatnejšie 
nezmenili. 
 
 

Spoločenské  organizácie    N F 
 
ZO SZM  :  
     Podstatná časť činnosti sa sústreďovala v Klube mladých, ktorý využívali na zábavné posedenia 
pri čaji, kvízy, besedy a i. Bohatá bola aj šport. činnosť napr. karneval na ľade, stolnotenisový 
turnaj, beh na lyžiach, nohejbalový turnaj, branný pretek, beh ulicami obce, turistické výlety a i. 
Zúčastnili sa jarného upratovania okolo KD a hokej. ihriska. Vo veľkej sále KD usporiadali 5 
diskoték - tanečných zábav /26.12. s pekným kult. programom. 
 
ZO SZŽ : 
      Výbor ZO pracoval úspešne aj v tomto r. Usporiadal niekoľko akcií / 2 uvedené v časti Kultúra/. 
8..3.1987 k MDŽ usporiadal výr. čl. schôdzu s kult. programom a posedením. V kult. programe 
vystúpil spevácky krúžok SZŽ. 8 členiek za ich aktívnu prácu odmenili diplomom. V marci 
usporiadali výstavku ručných prác, ktorá svedčila o ume a šikovnosti žien. 
     Aktívne sa zapájali do brigád. prác, pri jarnom upratovaní vyčistili priestranstvo  v obci a 
cintoríne. V máji sa zúčastnili brigády na JRD pri čistení pasienkov. V auguste sa zúčastnili pri 
veľkom upratovaní KD po ukončení veľkej údržby. Zúčastnili sa Behu ulicami obce. Okrem tan. 
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zábavy usporiadali v spolupráci so ZPO Silvestrovskú zábavu - posedenie. Činnosť SZŽ 
organizovala predsedníčka Božena Kračková s členmi výboru 
 
ZO ZPO : 
      Org. má 95 členov. Výbor ZPO pod vedením Františka Dutka pracoval aj v tomto r. úspešne. 
Veľkú pozornosť venovali prevencii. Preventívnych prehliadok /v októbri/ sa zúčastnilo 10 členov 
ZPO a 8 poslancov MNV. Vykonané boli v 270 obytných domoch a 8 verejných objektoch /ZŠ, KD, . 
. ./. Majitelia domov museli zistené nedostatky čo najskôr odstrániť. Požiarne družstvá sa 
pripravovali na súťaže požiar. družstiev. Muži sa zúčastnili okrskovej súťaže 28.júna 1987 
v Danišovciach. 
     Požiarne družstvo žien sa zúčastnilo okrskovej súťaže v Danišovciach a skončili na 3.mieste. 
Družstvo žien sa zúčastnilo aj súťaže pož. druž. žien o pohár OV SZŽ v Smižanoch. Skončili na 
5.mieste. Pož. druž. dorastencov sa zúčastnilo /23.5.87/ športovej súťaže na Tatrane v Sp. N. Vsi , 
obsadili 10.miesto. V jesennej súťaži sa zúčastnili súťaže aj v Harichovciach /12.miesto, súťažilo 22 
požiar. dr. /. Členovia ZPO sa zúčastňovali aj na brigád. práci v obci. Na údržbe výzbroja a 
výstroja a na úprave okolia odpracovali 250 brigád. hodín. Kult. akcie : Večer požiarnej ochrany. 
V KD usporiadali 1 tanečnú zábavu. 
 
 
 Majetok ZPO :   finančný : 
 
 

zostatok z r. 1986 :                             8 770,50 Kčs 
za r. 1987 členské :                                970,- 
Zo zábavy a za brigády :                             3 400,- 
Príjmy spolu :                           13 140,50  Kčs 

 
 
Výdavky : 
 
 

Súťaže pož. družstiev :                                  2 570,- 
OV za členské známky :                                     538, 
Autorský poplatok :                                     144,- 
Ceny - Beh ulicami obce:                                     212,- 
Odvoz na súťaž :                                     200,- 
Spolu :                                  3 664,-    Kčs 
Zostatok :                                  9 371,50 Kčs 
Čerpanie rozpočtu MNV :                                  2 000,-    Kčs 
elektr. energia                                    297,90 
príprava požiarnikov                                1 160,- 
lampa                                   380,- 
fridex                                     88,- 
noviny                                     72,- 
SPOLU :                                1 997, 90 Kčs 
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Majetok MNV - v správe ZPO : 
  

Hasičská striekačka :                              27 168,- Kčs 
Budovy          garáž :                              22 555,- 
                     sklad :                              34 948,- 
DKP   do      300,-  :                              15 689,89 
DKP   nad     300,- :                              11 732,- 
SPOLU:                            112 092,89 

 
 
MO ČSČK :  
     Predsedom ZO ČSČK bol Vladimír Dutko. Pripravili 1 tanečnú zábavu, zúčastnili sa jarného 
upratovania, pripravili  1 rozhlas. reláciu. V spolupráci so SZŽ zorganizovali 2 turistické zájazdy 
do MĽR. 
V tomto r. ZO ČSČK v Tepličke postihla bolestná strata. Zomrela Elena Mačugová rod. Jasečková 
/* 9.10.1939 + 13.4.1987/ povolaním zdravotná sestra, dlhoročná funkcionárka ZO ČSČK /členka 
výboru, predsedníčka, tajomníčka/ propagátorka darcovstva krvi . I keď v mladosti prekonala 
operáciu srdca vychovala 5 detí. Často pomáhala starším a nemocným občanom - ošetrením, 
zabezpečením liekov, alebo dobrou radou, či slovom, ktoré mala pre každého. 
           
 
Š   P   O   R   T 
 
     TJ Štart Teplička má 175 členov, 6 športových oddielov. V okresných a vyšších súťažiach je 7 
družstiev. Športovú činnosť v obci organizovali : Stanislav Jasečko predseda, Ján Jasečko tajomník, 
Cyril Hamráček pokladník, Ján Koňak, Milan Borženský, Ladislav Hamrák. 
 
Futbalový oddiel :  
    V súťažnom roč. 1986/87 pekných výsledkov dosiahol futbalový oddiel. Družstvo dospelých 
postúpilo z krajskej súťaže I.B tr. do krajskej I.A tr. skupina západná, kde sú družstvá : ČSAD 
Košice, Krompachy, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sp. Vlachy, Revúca, Družstevná, Ľubica, Geča, Sp. 
Bystré, Rudňany, Poproč, Barca, Teplička. 
     Po jesennej časti je Teplička na 4.mieste. Dorastenci hrajú v II. tr. okresnej súťaže a sú na 
3.mieste. Žiaci hrajú v III. tr. okresnej súťaže. Vedúcim futbal. oddielu je Ján  Koňak. 
 
Hokejový oddiel: 
     Hrá v II. Slovenskej národnej lige. V polovici súťaže je na 6.mieste. Úspešne si počínalo aj 
hokejové družstvo žiakov v okresnej súťaži. Vedúcim hokej. oddielu je Stanislav Jasečko. 
 
 Stolnotenisový oddiel: 
      Hrá v okresnej súťaži. Vedúcim je Milan Borženský.  
 
     Úspešne pracoval aj turistický oddiel /spolupracoval so ZO SZM/. 
 
     TJ v tomto r. urobila dokončovacie práce na prístavbe budovy na futbalovom ihrisku. 
Odpracovali stovky brigádnických hodín. Veľkú pozornosť venovali údržbe futbal. i hokejového 
ihriska. Zapojili sa aj do brigád. práce na pomoc poľnohospodárstvu. 
     Výročná konferencia TJ Štart Teplička bola 21.2.1988. Zhodnotila činnosť za r. 1987. 
Zaujímavá bola aj revízna správa, ktorú predniesol predseda revíz. komisie Hyben. Zo správy 
uvediem niektoré finančné položky /informatívne - zaokrúhlené/ :  
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Príjmy : dotácie OV ČSTV 94 tis., doprava - autá 915 tis., vstupné na futbal 5 tis., na hokej 14 tis., 
členské prísp. 10 tis., ostatné 12 tis.; 
 Výdavky : /hokej. odd./ rozhodcovia 10 tis., občerstvenie 2 tis., za ľad. Plochu 14 tis., cestovné 35 
tis., odmeny hráčom, oprava výstr., hokejky, . . . Hokej spolu 121 tis. 
Futbal. odd. : rozhodcovia 7 tis., občerstvenie + odmeny 41 tis., údržba výstroja . . . Futbal spolu 
62 tis. 
Stolný tenis 9 tis. Šport. činnosť spolu 191 tis. Mzdy 91 tis., poštovné 2 tis., elektr. energia 5 tis., 
údržba 12 tis., mzdy údrž. 11 tis., DKP 12 tis., a i. Spolu 140 tis. Kčs. Dporava /autá/ - náklady : 
mzdy 112 tis., ostatné 71 tis., nafta 246 tis., olej 18 tis., Dopravnému podniku Košice 27 tis., dane a 
poistné 62 tis., údržba 54 tis., náklady spolu 754 tis. 
Príjmy TJ ŠTART v r. 1987 celkom 1 052 tis. Kčs, výdavky celkom 1 097 tis. Kčs /tento mínusový 
stav je iba prechodný/. 
     Okrem uvádzaných športových oddielov v TJ Štart sa mládež Tepličky iným športom súťažne 
nevenovala. V minulých rokoch boli iba dve výnimky : Jarmila Holečková /nar. 6.5.1963/ a 
František Filip /nar. 24.1.1962/ sa venovali „kráľovnej športu„ - atletike, behom na krátke trate. 
Začínali v Tatrane Sp. N. V. v kategórii mladších i starších žiakov dosahovali popredné umiestnenia 
J. Holečková v Tatrane, Fr. Filip /ako stredoškolák/ v UPJŠ v Prešove, po 4 rokoch ešte 2 roky vo 
VŠT Košice - dosahovali ako dorastenci i dospelí popredné umiestnenia v rámci kraja i Slovenska. 
Fr. Filip najmä v prekážkovom behu na 110 m. Získal I. výkonnostnú triedu. 
 
 

Obyvateľstvo 
 
     Počet narodených detí 19, počet zosnulých 9 občanov / 1 päť mesačné dieťa, 8 vo veku : 48, 50, 
76 - 87 rokov/, počet odhlásených občanov : 22, prihlásených : 15. 
     Doprava : MNV sa doprava obyvateľov /do práce, k lekárom ,  a i./ venuje 1-krát ročne na 
verejnom zhromaždení občanov. Občania podávajú návrhy na zmenu cestovného poriadku /môžu aj 
písomne/, ktoré po ujednotení sa MNV podáva na ČSAD v Sp. N. Vsi. Cestovný poriadok SP. N. V. - 
Teplička je už viac rokov stabilný /pribudol 1 spoj/ a časové zmeny spojov sú minimálne. 
     Niekoľko občanov na cestovanie do práce využíva vlastné osobné autá. V malej miere využívajú 
aj železničnú dopravu. Občania bývajúci Pod Tepličkou využívajú aj spoje miestnej dopravy Sp. N. 
Ves - Podskala, ktorej linka niektorých spojov /v špičke/ je predĺžená na Potok /Teplička rázcestie/. 
 
 
 

1  9  8  8 
  
     Naša spoločnosť sa pod vedením   KSČ usiluje o ekonomickú prestavbu a demokratizáciu. 
V súčasnosti je mnoho zásadných úloh, ktoré treba v záujme ďalšieho rozvoja splniť. Úloha 
jednotlivca v spoločnosti rastie, rozvoj socializmu vyžaduje prínos každého občana. V ZO KSS 
v Tepličke má 8 členov a 11 registrovaných. Predsedom bol kpt. Miron Petrenčák.  
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Práca   M N V 
 
     Rada MNV i plen. zasadnutia riešili úlohy na všetkých úsekoch uvedených vo VP NF. 
Prejednávali správy predsedu MNV Jána Merčáka o plnení MNV, o výstavbe a zveľaďovaní obce, o 
plnení úloh v zásobovaní obyv, soc. starostlivosti a i. 2-krát ročne prejednala správy riad. školy o 
vých. vzdel. práci v ZŠ a dochádzke žiakov, správy riad. Miestneho osvetového strediska o plnení 
úloh JP KOČ a správu riad. MŠ o zaškolení detí a výchovno - vyuč. práci. Na 3 verejných 
schôdzach občanov predseda  MNV informoval o plnení VP a výstavbe v obci. Na verejných 
schôdzach sa prejednali aj zmeny v cestovnom poriadku, individ. bytovej  výstavbe, zásobovaní 
obyv. a i. 
     Komisie pracovali podľa pracovných plánov. Zasadali 6-krát ročne. Pomáhali plniť úlohy VP. 
Komisia pre ochranu verejného poriadku riešila 20 priestupkov. Školská komisia sledovala plnenie 
úloh v MŠ, ZŠ, ŠJ a JP KČ. Predseda komisie Ing. Ignác Varša zabezpečil výrobu a montáž 
/koľajničky a bežce/ na zatemňovanie veľkej sály v KD pri premietaní filmov. Konštrukciu urobili 
v dielňach SPŠS v Sp. N. V. Doterajšie zatemňovanie zavesené na 3 garnižiach bolo prácne a 
nezatemnilo dostatočne. 
     Plnenie rozpočtu MNV v r. 1988 : Na rok 1988 bol rozpočet následovný :  
Príjmy : plán 998 000,- Kč s, skutočnosť 906 010 ,- Kč s. 
Výdavky : plán 998 000,- Kč s, skutočnosť 881 391,- Kč s./v tom je aj akcia „Z„, výstavba 
vodovodu/. 
 
 

Výstavba a zveľaďovanie obce 
 
     Aj v tomto r. predseda MNV Ján Merčák venoval najviac času výstavbe vodovodu. V tomto r. bol 
vybudovaný hlavný prívodný vodovodný rad, uložený elektr. kábel vedľa vytlačného potrubia a 
zasypanie zeminou. Uložených bolo celkom 2 680 bm potrubia. Urobené bolo uzavretie prameňov a 
započaté prípravné zemné práce pod čerpaciu stanicu. Geologický prieskum n. p. Sp. N. V. ako 
dodávateľ nesplnil svoje záväzky, finančné prostriedky určené na tento rok neboli vyčerpané. 
K výstavbe vodovodu je potrebné uviesť  : Hlavný prameň pre vodovod je nad úpätím - na svahu 
najvyššej hory v katastri obce Teplička - Čiernej hory /703 m / -  v hone Potočky /640 m/. Prameň je 
v nadmorskej výške asi 600 m. Čerpacia - výtlačná stanica bude v časti Močidlá. Vodojem na svahu 
Ježovej hory nad obcou. 
 
      
 
PRÍSTAVBA  K OBCHODU 
 
     Je to ďalšia potrebná stavba. V tomto r. i keď sa už započalo stavať, vo výstavbe sa 
nepokračovalo. Príčinou bolo, že SD Jednota za jeden rok nestihla vybaviť stavebné povolenie a 
projekt. MNV začal stavať bez povolenia v snahe urýchliť začiatok výstavby. Účelom výstavby je 
rozšíriť predajnú plochu obchodu /z doterajšieho skladu/ a pristavať  väčšie skladové priestory a 
kanceláriu. 
Ďalšie akcie : V jarný mesiacoch boli osadené parkové lavičky /20 ks/ na verejných priestranstvách. 
V spolupráci s TJ urobená údržba hokejového ihriska a budovy. 
     Na úbočí v Korytňu bolo vysadených 2 500 ks stromčekov. Výsadbu urobili členky SZM a SZŽ. 
Celoročná údržba miestnych komunikácií a rigolov v obci. Organizačné zabezpečenie jarného 
upratovania. 
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     IBV MNV každoročne vydáva niekoľko stavebných povolení na individuálnu bytovú výstavbu. 
V tomto r. vydal 3 stavebné povolenia prístavby a modernizáciu rod. Domov a 4 povolenie na 
výstavbu hospodárskych budov. 
 
     Bolestná strata : Dňa 11.10.1988 po ťažkej chorobe zomrel  Ján Olejník /nar. 10.3.1939/ 
tajomník MNV v Tepličke, vedúci ústredného skladu podniku Zelenina a ovocie v Sp. N. V.  
Manželka stratila starostlivého manžela, 5 detí láskavého otca. MNV stratil svedomitého poslanca, 
obyvatelia obce dobrého priateľa. So zosnulým sa na cintoríne rozlúčil, za statočnú prácu pre 
rodinu a obec poďakoval Ing. Ignác Varša, predseda ŠaKK MNV. Za spolupracovníkov a priateľov 
v zamestnaní riaditeľ závodu. 
 

Školstvo 
 
Z Á K L A D N Á     Š K O L A 
 
     Triedy, počty žiakov, prospech na konci šk. r., učitelia v šk. r. 1987/88 :  
III. tr. 1.roč. 17 ž. /z toho 2 cig./ prospelo 17 ž. tried. uč. Irena Ruschová. 
IV. tr. 2.roč. 11 ž. /1 cig./ prospelo 11 ž. 3.roč. 14 ž. /1 cig./ prospelo 13 ž. neprospel 1 ž. /cig./ tried. 
uč. Fr. Filip riad. školy. 
Náboženstvo 2 hod. týždenne vyučoval dp. Farár Michal Vitkovský. Dochádzka : žiaci vymeškali 1 
338 vyuč. hod. /z toho cig. 292 hod. / 
     Vyučujúci aj v tomto šk. r. vedomostnej úrovni  venovali veľkú pozornosť. Dôsledne plnili učebné 
osnovy, zodpovedne sa pripravovali na vyučovanie a využívali učebné pomôcky v kabinete školy. 
V mimo vyučovacom čase pripravili so žiakmi kult. program na jednu verejnú slávnosť, 10 ž. 
vystúpilo na 2 výročných člen. schôdzach spoločenských organizácií a akciách ZPOZ. Žiaci 
s pomocou rodičov nazbierali 420 kg papiera a vyše 5 000kg železa. Zo získaných finanč. 
prostriedkov bolo 30 - 35 % na odmeny žiakom za zber /knihy, perá, . . ./ na darčeky pre žiakov 
/slávnosť pri jedličke /, MDD, 2.krát na vstupenky do divadla v Sp. N. Vsi, odmeny žiakom za veľmi 
dobrý prospech a na škol. výlet /za autobus/. 1.6.1988 sa uskutočnil škol. výlet do . Tatier. /Štrbské 
pleso. Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici . . ./. Účasť 40 žiakov, 2 rodičia, 2 učitelia. 
     Od 7. Do 18.marca vykonala v tunajšej škole u riad. školy pedag. prax študentka PF UPJŠ 
v Prešove J. Bobková /podobne v minulých rokoch I. Jasovská, Ag. Ružbacká a i./. 
     Na zasadnutí metodického združenia v tunajšej škole /16.2.1988/ sa zúčastnilo 6 učiteliek a riad. 
školy Mihok, obvodnej školy v Sp. N. Vsi Javorová ul. Vyučoval Fr. Filip  Čítanie a literárna 
výchova v 2. a 3.roč. 28.4.1988 bol v tunajšej ZŠ Okresný metodický deň málotriednych škôl /od 
8,30 do 13,30 hod./. Prítomní : okr. metodičky  Schmognerová a Vanečková, okresné metodičky pre 
1. - 4.roč. a H. v., a 44 riaditeľov a učit. škôl.  
     Vyučoval Fr. Filip 1 hodinu H. v. v 2. a 3.roč. Po oficiálnej časti sa riaditelia škôl veľmi 
pochvaľne vyjadrovali o vybavení školy, o úprave okolia školy, okolia KD a úprave obce. 
     Spolupráca so ZRPŠ bola aj v tomto r. veľmi dobrá. Predsedníčka B. Kračková zorganizovala 
brigádu v areáli školy /uvedené pri ZO SZŽ/, pred uvedeným okresným metodickým dňom, členky 
výboru pripravili malé pohostenie pre hostí na uvedenej akcii. 
 
 
M A T E R S K Á     Š K O L A 
 
     V tomto r. bolo v MŠ zapísaných 45 detí. Riad. MŠ bola Katarína Cipkalová, učiteľky : Tatiana 
Vachterová, Renáta Kukurová, Andrea Lisoňová rod. Bobková. 
Deti vystúpili s pekným kult. programom na verejnej slávnosti 43.výr. oslobodenia obce. 
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Kultúra 
 
     Rada MNV v Tepličke vydala podľa zákona : Štatút Miestneho osvetového strediska /MOS/. Má 
7 paragrafov, v ktorých vymedzuje poslanie, úlohy, riadenie, poradné orgány, majetok a 
hospodárenie MOS. S platnosťou od 1.1.1988 bola zrušená Osvetová beseda a ustanovené MOS 
v Tepličke. Jeho riaditeľom je František Filip /doterajší vedúci OB/. Kultúrna činnosť bola riadená 
podľa JP KOČ. Uvádzam významnejšie akcie : verejná slávnosť 43.výr. oslobodenia obce, rozhlas. 
Relácie k štát. sviatkom a výročiam, k MDŽ slávnostná verejná členská schôdza SZŽ s kult. 
programom. 
Prednášky lekárov : Starostlivosť o svoje zdravie /MUDr. Vyparinová/ s premietnutím 2 krátkych 
filmov; Starostlivosť o chrup detí /MUDr. Lormanová, pre deti MŠ a ZŠ/; Prevencia ženských 
chorôb /MUDr. Škerlík/ - organiz. SZŽ. 
     Po niekoľkých rokoch - vďaka predsedovi ŠaKK Ing. Ignácovi Varšovi . obnovil činnosť 
divadelný súbor, ktorým boli členky SZŽ a SZM. 
 Naštudovali div. hru : Škriepky v Chiozze. Režisérom bol Karol Bendžala, herec DJZ v Sp. N. V. 
Premiéra bola 29.5.1988 v KD, ďalšie vyst. 30.5. a 6.6.1988 Hra mala veľký úspech. Divadelný 
súbor s uvedenou hrou vystúpil aj v Domaňovciach a Danišovciach. 
V našej obci vystúpili div. súbory z Danišoviec /14.2.1988/ s hrou Frndolína /návšt. 145/ a div. 
súbor z Jamníka s hrou Kuchárky z Ovseného /24.4.1988/ návšt. 127. 
V kine OB bolo odpremietaných 16 filmov, videlo 612 divákov. 
     ZPOZ v tomto r. privítal 18 detí, rozlúčil sa s brancami, pozval občanov, ktorí v tomto r. oslávili 
významné životné jubileá a cestou MR sa zúčastňoval rozlúčky so zosnulými občanmi. 
     MĽK : zásluhou D. Koňakovej je na veľmi dobrej úrovni. Je otvorená 5 hodín týždenne. Okrem 
vypožičiavania kníh a časopisov pripravuje aj rôzne akcie s čitateľmi. V tomto r. bolo zapísaných 
255 čitateľov a 6 320 výpožičiek. MĽK už druhý rok je presťahovaná /z poschodia/ na prízemie do 
zasadačky vedľa veľkej sály. Tu sú priestory podstatne väčšie, usporiadanie regálov s knihami 
priehľadnejšie, je miesta aj na menšie akcie s čitateľmi. 
 
 

Poľnohospodárstvo 
 
     JRD Smižany úspešne splnilo výrobné a ekonomické úlohy r. 1988. Vo výrobe obilovín dosiahlo 
úrodu 55,4q z ha; u zemiakov 306,3q z ha; viacročných krmovín 134,6q z ha; sena z lúk 81,8q z ha; 
Dojivosť na 1 kravu 3 534 l / rok; výborné výsledky vo výkrme ošípaných; v odchove prasiat18,4 ks 
na 1 prasnicu za rok.  
     Celkove chová 2 094 ks HD, z toho dojníc 700 ks; ošípaných 3 034 ks; oviec 724 ks /z toho 415 
bahníc/. S týmito výsledkami sa JRD zaraďuje na prvé miesto v okrese. Na týchto výsledkoch JRD 
sa svojim dielom podieľa aj hospodárstvo Teplička. Úroda pšenice bola 45,8q / ha; raže 46,6q /ha; 
jačmeňa 45,3q /ha; ovos 36,5q /ha; Boli to najlepšie výsledky počas soc. poľnohosp. v Tepličke. 
Úroda zemiakov : 225,2q/ha; kukurica na siláž 475q/ha; repa krmná 835q/ha; seno 95,8q/ha. Do 
prevádzky bol daný nový senník s kapacitou 7 000q sena s dosušovaním studeným vzduchom. 
     Živočíšna výroba na hospod. Nemala požadovanú úroveň, pretože nesplnila požadované úlohy. 
Došlo k poklesu denných prírastkov . . . Na tunajšom dvore chovali teľatá, jalovice, býky na výkrm a 
kone. 
     Ovčieho syra sa vyrobilo 140q, vlny 20q. V rámci nepoľnohospod. Činnosti - v dielni - šitie 
zvrškov obuvi vzorne splnili všetky úlohy. Vedúcim hosp. dvora v Tepličke bol Ján Timko, 
zootechnikom František Hamráček, skladníkom Jozef Hlebový, vedúca dielne Helena Timková. 
Výročné členské schôdze JRD vrátane hosp. dvora v Tepličke sa každoročne konali v hoteli 
Metropol.  
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Šport 
  
     TJ Štart Teplička aj v tomto r. pracovala veľmi úspešne. Urobili údržbu na futbalovom a 
hokejovom ihrisku. Na hokej. ihrisku opravili a nastriekali fasádu budovy, natreli štít strechy, okolo 
budovy urobili ochranné betónové chodníky. V budove opravili podlahy a nalepili nové podlahy - 
gumy. Natreté okná, dvere. Namontovali nové odkvapové žľaby a zvody. Odvodnili časť ihriska 
okolo domu Rumanových. Hokejové ihrisko v lete má slúžiť ako tenisové. Na futbalovom ihrisku 
taktiež urobili niekoľko úprav na novej časti budovy, upravili priestor okolo garáže, zakúpili a 
namontovali nové striedačky. Pri uvedených prácach odpracovali 2 300 hodín. Zapojili sa aj do 
žatevných a zberových prác. Na tunajšom JRD odpracovali 560 hodín. Na zbere slamy a odvoz 
zemiakov požičali náklad. auto LIAZ  a autobus na prepravu brigádnikov na zber zemiakov. Všetky 
údržbárske práce i brigád. práce organizoval Ján Jasečko, tajomník TJ a členovia výboru. 
     Šport. činnosť : V našej obci je od jari do jesene veľmi čulý športový život. Na futbal. ihrisku 
trénujú 3 futbal. družstvá, v nedeľu odohrávajú súťažné zápasy. Futbal. družstvo dospelých hrá I.A 
tr. v krajskej súťaži - obsadili 7.miesto. Dorastenci II. tr. okres. súťaže - obsadili 12.miesto. Žiaci II. 
tr. okres. súťaže - obsadili 5.miesto. Vedúcim futbal. oddielu bol Ján Koňak. 
     Stolný tenis : družstvo v okr. súťaži obsadilo 5.miesto, žiaci 5.miesto. Vedúcim stolnotenisového 
oddielu bol Milan Borženský. 
     Hokej : dospelí hrali v Slov. národ. Lige /východná skupina/. Žiaci v okres. súťaži obsadili 
3.miesto. Vedúcim hokej. oddielu bol Stanislav Jasečko. Všetky tréningy sa odohrali na Zimnom 
štadióne v Sp. N. Vsi. 
 

Spoločenské organizácie   N F 
 
ZO SZM :  
     V r.  1988 pracovali aktívne a úspešne. Zapájali sa do kultúr. a spoločenského života v obci. Pri 
jarnom upratovaní upratali okolie KD, zastávky ČSAD. Ďalšie brigády : úprava hokej. Ihriska, na 
JRD pri zbere zemiakov a i. Kult. spoloč. akcie : Niekoľko rozhlasových relácií v MR najmä k štát. 
sviatkom a výročiam. Turistické zájazdy:  B. Bystrica - poznávanie pamätných  miest II. svet. vojny 
a SNP. 14 členov sa zúčastnilo tradičného pochodu Krompachy - Sp. N. Ves. Výstupu na Rysy sa 
zúčastnilo 5 členov. Organizovali : III. roč. Behu ulicami našej obce; Branný pretek, posedenie pri 
vatre, Jánske ohne. 
     Športové súťaže : volejbal na škol. ihrisku a i. Pre žiakov ZŠ pripravili : Karneval na ľade. V KD 
usporiadali 5 tanečných zábav /26.dec. s kult. programom/. Predsedníčka ZO SZM : Helena 
Hamráčková, tajomníčka : Alena Zekuciová, hospodárska : Ľudmila Dutková. 
 
ZO SZŽ :  
     Pod vedením predsedníčky Boženy Kračkovej aj v tomto roku bola aktívna. V mes. febr. 
Pripravili fašiangový večierok s ukážkami starých ľudových zvykov. K MDŽ pripravili okrem 
slávnostnej člen. schôdze s kult. programom aj výstavku ručných prác. V zimných mesiacoch sa 
zúčastňovali /20 - 30 čl./ cvičenia pre zdravie v KD, alebo na chodbe ZŠ, kde cvičili na šport. 
náradí /žinienky 5 ks, 2 rebríky, 2 lavičky, koza/. Na jarnom upratovaní sa zúčastnilo 43 členiek. 
Upratali cintorín, priestranstvo „starého MNV„, kde vysadili okrasné kríky. Po akcii si pochutnali 
na guláši.    
     Pred okresným metodickým dňom v tunajšej ZŠ 16 členiek SZŽ a ZRPŠ natreli bránu, zábradlie, 
striešku nad vchodom do suterénu a sklad na palivo. Pripravili turistické výlety pod heslom : 
„Spoznaj krásy svojho okolia, okresu, kraja„. Navštívili Markušovce, Babiinu - Bint /22 čl./. 23.7. 
Slovenský raj /20 čl./, sprievodca Ing. Ignác Varša. 15.10. V. Tatry /St. Smokovec/, Hrebienok, 
Skalnaté pleso /14 čl./. Zúčastnili sa behu ulicami obce. V sept. Sa 8 člen. zúčastnilo II. roč. šport. -
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branných hier na Čingove, ktoré organizovala OV SZŽ. V družstvách získali II. miesto v kateg. Žien 
do 34 r. V súťaži jednotlivcov K. Varšová 3. Miesto. Aktívne sa zúčastnili v realizácii divadel. 
Predstav. V našej obci najmä Kat. Varšová, H. Vilkovská, M. Liptaiová a i. Spevácky krúžok 
účinkoval na akciách ZPOZ a na výročnej člen. schôdzi SZŽ. 
 
ZO ZPO :  
     Pracovala úspešne aj v tomto roku. Výbor zabezpečil  tradičné akcie : večer požiarnej ochrany, 
jarné upratovanie a prehliadky domov a verejných objektov. Tri družstvá požiarnikov /dospelí, 
dorastenci, ženy/ sa v jarných mesiacoch pripravovali na okrskové súťaže, na ktorých dosahovali 
dobré výsledky. Zabezpečili údržbu budovy požiarnej zbrojnice a opravu veže. Predsedom ZPO bol 
František Dutko. 
 
ĽSD JEDNOTA :  
     Táto organizácia už niekoľko rokov má stabilný počet členov 204. Organizáciu riadi dozorný 
výbor. Predsedom dozorného výboru je od r. 1972 Jozef Dzimko, členovia : Matej Hamrák, Alžbeta 
Dzimková, Michal Dutko, Marta Lačná. Členské schôdze sa konali 1-krát ročne, na ktorej predseda 
výboru zhodnotil zásobovanie obyvateľov, sortiment tovaru v obchode, čas predaja, tržby v predajni 
Rozličný tovar /hlavný sortiment potraviny/ a Pohostinstve. Výbor riešil úlohy zásobovania 
tovarom, dodržiavania hygieny v predajni a sklade potravín. Zabezpečoval údržbu budovy, 
každoročne zabezpečuje jarné upratovanie okolia obchodu . . . V niektorých rokoch sa zapojili aj do 
kult. osvet. práce. J. Dzimko v spolupráci so SZŽ a OB zabezpečil 2-krát kurz strihov, 1-krát kurz 
studených jedál, turistický zájazd /autobusom/ do B. Bystrice. 
 
ZO SZCH : 
     Mala 28 členov. Vo výbore pracovali : Ladislav Koňak, Emil Hamrák, Michal Liptai . . . Výbor 
propagoval chov domácich zvierat  pre samozásobenie prípadne aj na odpredaj, využívanie ťažšie 
prístupných plôch na kosenie. Zabezpečoval kvalitné kurčatá a morky na chov a krmné zmesky. 
     V obci je  spolok : Pohrebné podporné združenie na Slovensku /ústredie v Betliari/. Členovia   sa 
schádzajú 1-krát ročne. Každoročný členský príspevok je 60,- Kčs. 
   
 

Obyvateľstvo 
 
     V r. 1988 sa narodilo 19 detí. Zomrelo 12 obyvateľov : 1 dieťa /žilo 2 dni/ a 11 občanov vo veku 
49, 66, 71 - 86 rokov. 
     18.8.1988 v 61.roku kňazstva zomrel vdp. Ján Skrak /nar. 28.6.1902/. Od r. 1981 obyvateľ 
Tepličky. 
Počet odhlásených obyvateľov : 31 
Počet prihlásených obyvateľov : 18 
 
S   V  A   D   B   Y 
 
     Vstup mladých  ľudí do manželstva bol od nepamäti významnou životnou udalosťou. Vždy patrila 
k najveselším rodinným slávnostiam. Od r. 1950 sa sobáše miestnych snúbencov konali na MsNV 
v Sp. N. Vsi, kde obec má matričný úrad. Táto „úradná svadba„ sa konala obyčajne týždeň pred 
svadbou. Všetci snúbenci, keď boli obaja alebo nevesta z tunajšej obce, boli sobášení slávnostne 
v tunajšom kostole. 
     Před sobášom - odchodom do kostola snúbenec s hosťami si išiel pre nevestu. Odtiaľ 
usporiadaný svadobný sprievod na čele s muzikou šiel do kostola na sobáš . . . Svadobné hostiny  
boli v dome novomanžela i nevesty. Pripravili hostinu pre svojich pozvaných hostí. Mladomanželia, 
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družičky a družbovia /aj muzikanti/ boli spolu. Obyčajne obedovali v dome nevesty, večerali v dome 
ženícha . . . V oboch domoch boli na stolovanie pripravené 1- 2 izby. Varili v dome. Po podaní jedál 
mladí i starší išli tancovať. Tancovalo sa v drevenej stavbe na dvore Hostinca, alebo v Hostinci. 
     Od r. 1964 do r. 1970 v suteréne ZDŠ, ktorý v tom čase slúžil na kult. osv. prácu - aj na tanečné 
zábavy. Keď boli snúbenci z rôznych obcí, svadba sa konala podľa dohody - obyčajne v bydlisku 
nevesty. Od rokov 1968 - 1970 sa svadby konali v reštauráciách v Sp. N. V. Od r. 1975 do r. 1988 
bolo niekoľko svadieb aj v KD. Varili v dome vedľa KD. KD využívali  aj na schádzanie sa 
svadobných hostí 1 - 2 hodiny pred odchodom na sobáš. Tu im bolo podávané prvé pohostenie. Po 
sobáši v kostole, autobus odviezol svadobníkov do reštaurácie v Sp. N. V., alebo do iného 
zariadenia napr. Nábytkárke učilište požičiavalo svojim zamestnancom jedáleň a kuchyňu- 
     V tunajšej obci sa pripravovali veľké svadby /80 až 150 hostí/. Zákusky piekli 3 - 4 dni před 
svadbou, zabili ošípanú . . . , zabezpečili dostatok pitia a dobrú muziku. Svadby prebiehali v dobrej, 
veselej a priateľskej nálade. Našli sa aj veselí „zlomyseľníci„, ktorí žartom poznamenali : „ Toho, 
kto robí svadbu, netreba ľutovať„. Svadobní hostia dávali mladomanželom svadobné dary. 
Mladomanželia zostávali bývať v dome u rodičov manželky /výnimiek bolo málo/. Keď mali 
stavebný pozemok, začali stavať dom. Väčšina odchádzala /po 2 - 3  rokoch/ do „bytoviek„ v Sp. N. 
Vsi. 
                             

Chatová osada 
 

     V chatovej osade Pod Tepličkou je vystavaných 83 chát. Vybudované sú prístupové cesty, 
elektrifikácia - osvetlenie, volejbalové a tenisové ihrisko, lyžiarsky vlek.  
Majiteľmi chát sú občania Sp. N. Ves. 
 
  

1  9  8  9 
 

Práca  M N V 
 
Rada i plén. MNV pracovali podľa pracovných plánov. Do Rady MNV - po smrti J. Olejníka - bol 
zvolený poslanec kpt. Miron Petrenčák. Rada i plén. MNV na zasadnutiach riešili úlohy uvedené vo 
VP NF, riešili bežné úlohy ako v predchádzajúcich rokoch. Sledovali plnenie hlavnej úlohy VP - 
výstavbu vodovodu. V obci v častiach Štehyn, Obraz a Zaploty je nedostatok vody. Občania už 
netrpezlivo čakajú na ukončenie vodovodu. Táto úloha bola prejednávaná aj na verejných 
schôdzach občanov. Predseda Ján Merčák vysvetľoval občanom o ťažkostiach najmä 
s dodávateľom prác . . . MNV už pripravuje návrh na zabezpečenie  projektu na kanalizáciu obce a 
čističku odpadových vôd v Korytňu. 
     Komisie MNV pracovali podľa plánov práce. Finančno-stavebná komisia sledovala plnenie 
rozpočtu, výstavbu a zveľaďovanie obce a individuálnu výstavbu rodinných domov a hospodárskych 
budov. Komisia pre ochranu verejného poriadku riešila 8 priestupkov. Školská komisia riešila 
plnenie úloh na úseku starostlivosti o mládež, plnenie JP KOČ, dochádzku žiakov, zaškolenie detí 
v MŠ, spoluprácu so ZRPŠ, Klub mladých, . ..  
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Výstavba  a  zveľaďovanie  obce 
 
     MNV pokračoval v plnení VP. Hlavnou úlohou bolo čo najskôr ukončiť vodovod - pre 
obyvateľov zabezpečiť nezávadnú pitnú vodu. Po ukončení prívodného radu práce pokračovali na 
výkope a ukladaní potrubia od vodojemu do dediny. Robotníci pracovali v ťažkom teréne - úseku 
vedľa cigánskej osady. Práce boli urobené po d. č. 2 /J. Dzimko/. Ťažkosti boli s dodávateľom, ktorý 
sľúbil urýchliť práce - viac pracovníkov a mechanizmov, ale sľuby neplnil. 
     Práce pokračovali aj vo výstavbe skladu pri obchode Rozličný tovar. Už vo februári bol urobený 
strop, postupne strecha, elektroinštalácia a vodoinštalácia. Murári začali robiť omietky. Do konca 
jesene bola stavba takmer hotová. 
     V obchode bola stavebnými úpravami rozšírená predajná plocha o doterajší sklad. 
     Predseda MNV vynaložil veľa úsilia, aby obe akcie boli čo najskôr ukončené. Okrem uvedených 
akcií MNV venoval pozornosť verejným priestranstvám, údržbe budov, čistote rigolov a kanálov na 
povrchovú vodu. 
 
D O P L Ň O V A C I E      V O Ľ B Y 

 
     Konali sa 20.4.1989 vo volebnom obvode č. 142, do ktorého patrí aj Teplička doplňujúce voľby 
do SNR. Účasť na voľbách bola takmer 100 %. Kandidátom NF bol Doc. Ing. Vasil Bejda, riaditeľ 
Čsl. rozhlasu na Slovensku. Predvolebné zhromaždenie občanov sa konalo 10.4.1989 o 18,30 hod. 
v KD. Před občanov vystúpili Ján Merčák a V. Bejda. Po príhovore mu občania dali niekoľko 
otázok /napr. ako sa bude snažiť zlepšiť životné prostredie na Spiši - Rudňany a okolie./. Po krátkej 
besede bolo vystúpenie súboru „Čačina„ /22 členov/ s 1 hodinovým programom. Občanom /účasť 
310 občanov/ sa vystúpenie  veľmi páčilo. /Fakt. 1 500,- Kčs zaplatilo  MOS./. 
 
 

Školstvo 
 
Z Á K L A D N Á       Š K O L A 
 
     Triedy, žiaci, učitelia v šk. r. 1988/89. 
 
IV. tr. 1.roč. 12 ž. /z toho 2 cig./  3.roč. 12 ž. /2 cig./ tried. uč. Fr. Filip riad. školy. 
V.  tr. 2.roč. 17 ž. /2 cig./ tr. uč. Jana Kľučárová /nekvalifikovaná/. 
Náboženstvo vyučoval dp. Michal Vitkovský. Dochádzka : žiaci vymeškali 1 327 vyuč. hodín /z toho 
cig. 492/. 
     Významnejšie akcie : slávnosť pri jedličke /každý žiak dostal balíček so sladkosťami/. Návšteva 
divadelného predstavenia v Divadle v Sp. N. Vsi. Výstavka kníh spojená s odpredajom. Žiaci si 
kúpili knihy v hodnote 1 259,- Kčs.  /Táto akcia Slov. knihy, ktorá nám zasiela knihy, prebieha už 10 
rokov/.  
 
     DOZ získalo 38 žiakov. Slávnosť MDD a športové popoludnie. 
     Škol. a kult. komisia každoročne konala inventarizáciu v ZŠ. V dec. 1989 ju vykonali Ing. Ignác 
Varša, Božena Kračková, Helena Hamráčková, Marta Jasečková. Komisia prekontrolovala invent. 
Knihy a predmety v triedach a v kabinete a zborovni školy. 
     Komisia konštatovala, že všetky predmety sú zapísané v invent. Knihách a označkované. 
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Výsledok inventarizácie - hodnota invent. predmetov spolu : 
  

DKP I.   /do 300,- Kčs/ 32 825, 05 Kčs 
DKP II. /301 - 5 000,- Kčs                            94 585, 90 
Materiálové zásoby                            11 220, 70 
Učiteľská a žiacka knižnica                            25 378, 40 
Učebné pomôcky do 5 000,- Kčs                             32 820, - 
Učebné pomôcky nad 5 000,- Kčs                            191 172, 55 
Celkom                            388 002 ,60 Kčs 

 
Základné prostriedky 0 /budovy a i. sú vedené na MNV./. 
 
Š K O L S K Ý    R O K    1 9 8 9   /  1 9 9 0 
 
     Triedy, počty žiakov a učitelia : 
IV. tr. : 1.roč. 12 ž. / 1 cig. / 2.roč. 12 ž. /2 cig./ tr. uč. Fr. Filip riad. školy 
V.  tr. : 3.roč.  14 ž. /2 cig./ tr. uč. Adriana Kavuličová - nekvalif.  
     Náboženstvo vyučoval dp. Farár Michal Vitkovský. Od 4.sept. 1989 v tunajšej škole je 
vyučovanie náboženstva aj pre žiakov 4. - 9.roč. bývajúcich v Tepličke.  
     Školská slávnosť pri jedličke /žiaci dostali balíčky/. 14.6.1970 sa 38 ž. zúčastnilo škol. výletu na 
Spišský hrad a do Levoče. /Autobus ŽB Rudňany, vodič Šimon Holečko, ktorý už viackrát bezpečne 
prepravoval žiakov tunajšej školy na školské výlety./ 
     Vo februári 1990 bol zápis do 1.roč. ZŠ na šk. r. 1990/91. V mes. febr. – marec bol zápis - 
získavanie rodičov, aby svoje deti v 1. - 4.roč. prihlásili do škol. družiny  a ŠJ. 
Do školskej družiny na šk. r. 1990 / 91 bolo prihlásených 15 žiakov 
 
M A T E R S K Á      Š K O L A 
 
     V MŠ v šk. r. 1988/89 bolo zapísaných detí : 45. Vyučovali : Katarína Cipkalová riad. MŠ, 
učiteľky : I. Timková, K. Labudová, I. Tomľanová. 
     Uč. pre deti pripravili slávnostný deň z príležitosti MDD. 
 
 

Kultúra 
 
 

    JP KOČ na r. 1989 bol schválený Radou i plén. MNV. Na jeho plnení sa zúčastňovali MOS, 
MĽK, KM, Spoločenské organizácie. Z významnejších akcií uvádzam : K štátnopolitickým sviatkom 
a výročiam boli odvysielané rozhlas. relácie. K 44.výr. oslobodenia obce večer krátkych filmov o 
ČSSR, k SNP bol 4.ročník behu ulicami obce. 
     V auguste bol usporiadaný športovo-branný pretek /uspor. SZM a TJ/.    16.4. Divadelné 
predstavenie : Jozef Holly : Kubo /div. súbor z Domaňoviec/; 30.11. Estrádne pásmo /súbor 
z Markušoviec, účasť 65/. 
     V kine OB bolo premietnutých 10 celovečerných filmov /účasť 433 divákov/. 
     ZPOZ : v tomto roku privítal do života 21 detí. Pozval občanov, ktorí v tomto r. oslávili 60., 70., 
80. a 90.výročie narodenia /Anna Dzimková/. 
     V ZPOZ pri MNV od r. 1980 účinkovali : členovia Rady MNV /slávnostné príhovory na 
jednotlivých akciách ZPOZ/ : Ján Merčák, Miron Petrenčák, Ján Olejník; členky MNV : Mária 
Jasečková, Helena Tekáčová, Marta Lačná; členky SZM : Marta Tekáčová, Dana Merčáková, 
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Jarmila Holečková, Marta Dzimková, Marta  Mačugová; žiačky ZŠ /kult. program/; v r. 1988/89 5 
členiek SZŽ - spev. 
Magdaléna Poklembová prac. MNV, Frant. Filip /scenár, hudba, kult. program/; Foto : Fr. Filip, 
Milan Almáši. Zápisy do Pamätnej knihy ZPOZ pripravovali : Mária Filipová, Veronika 
Rumanová. 
     MĽK : Práca MĽK bola aj v tomto roku na veľmi dobrej úrovni. Knihov. D. Koňaková okrem 
výpožičiek pripravila niekoľko akcií : k Mesiacu knihy - kvízy pre žiakov; k 140.výr. nar. P. O. 
Hviezdoslava literárny večer; besedy ku knihám : Rozprávky. . .a J. Krónera : „Herec nielen na 
udici„, lit. pásmo  k SNP; rozprávkové popoludnia; výstavky kníh – mesačne aktualizované, 
nástenky a i. Pre cig. deti besedu o knihe „Jano„. Knižnica bola otvorená v piatok 14 -19 hod. 
Počet čitateľov : 240 /z toho 117 žiakov/; výpožičiek „ 6 950. 
 
  
INVENTARIZÁCIA K 31. 12. 1989 : 
 
     Každoročne v dec. Škol. a kult. komisia vykonávala inventarizáciu majetku v /OB/ MOS. V tomto 
roku urobili invent. Ing. Ignác Varša, Božena Kračková, Helena Hamráčková, Marta Jasečková. 
Výsledky : MOS má majetok : Základné prostriedky /nad 5 000,- Kčs/  inv. č. 1 až 6 spolu 40 611, 
90 Kčs;  DKP I /predmety do 300,- Kčs/ inv. č. 1 až 103 spolu 22 817, 35 Kčs   ;  
DKP II. /predmety 301 až 5 000,- Kčs/ inv. č. 1 až 330 spolu 179 661, - Kčs  . Gramoplatne 
č. 1 až 84 spolu 2 886 ,- Kčs;  Materiál 1 007, -Kčs. Spolu 244 097, 25 Kčs. Všetky predmety sú 
riadne zapísané v inventárnej knihe a očíslované.               
Využívanie KD v r. 1975 - 1989 :  
     Za 15 rokov /od otvorenia KD/ diváci videli : 5 divadelných hier /každá 3 predstavenia/ 
tunajších ochotníkov; 29 divadelných hier hosťujúcich súborov. V kine OB - MOS bolo 
odpremietaných 255 celovečerných filmov. 
     Spoločenské organizácie usporiadali 215 tanečných zábav a disko - zábav. Prednášky, besedy, 
schôdze, slávnosti, večierky spoloč. org. Vystúpenie súboru Čačina 3-krát. Stolný tenis : v zimnom 
období /od októbra do apríla/ 3-krát v týždni po 3 - 4 hodiny. V letnom období 1-krát týždenne. Na 
súkromné účely : asi 10 svadieb, asi 15-krát na schádzanie sa svadobníkov a prvé pohostenie. 
Všetky pohrebné hostiny /kary/ asi 130-krát. Súkromné oslavy „50„ - ky /4-krát/.  
 
 

Spoločenské organizácie 
       
     Spoloč. org. aj v tomto r. pripravili viac ako desiatku úspešných kultúrno-spoločenských a 
športových akcií. Veľmi dobrá bola činnosť Klubu mladých. Pre svojich členov pripravovali večery 
v KM /kvízy, hry, posedenia, besedy, . . . /. Pre žiakov pripravili Karneval na ľade a športovo-
zábavné popoludnie k MDD. V spolupráci s TJ usporiadali športové turnaje : stolnotenisový, 
nohejbalový, športovo-branný pretek, turistické výlety a i. Predsedníčkou SZM bola Helena 
Hamráčková, tajomníčkou Alena Zekuciová, hospodárkou Ľudmila Dutková, vedúcim KM Ladislav 
Hudran, . . .  Do MR pripravili niekoľko relácií. 
     SZŽ k MDŽ pripravil slávnostnú členskú schôdzu s kult. programom, na ktorom vystúpil aj 
spevácky krúžok SZŽ a členky SZM. Vo veľkej sále KD pripravili krásnu výstavku ručných prác a 
krojov. Výbor ČSČK a MOS zabezpečil prednášku lekára.  
     ZPO mal 3 požiarne družstvá. V jarných mesiacoch sa pripravovali na okrskové súťaže. 
     Spoločenské organizácie zabezpečili už tradičnú akciu - jarné upratovanie. V KD usporiadali 11 
tanečných disko - zábav a 2 na ihrisku TJ. SZM 7 /z toho 3 bez poplatku za KD - odmena MNV/; 
ČSČK 2, SZŽ 1, TJ  1 + 2 na ihrisku. 
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Š   P   O   R    T 
 
Hokejový  oddiel: 
      Rada MNV 5.4.1989 jednala so zástupcami hokejového oddielu TJ Štart Teplička, ktorých 
viedol C. Hamráček. Hokejový oddiel vyhral kvalifikáciu a postúpil do I. Slovenskej hokejovej ligy. 
Na účinkovanie v tejto súťaži treba niekoľko nových výkonných hráčov a veľa finančných 
prostriedkov. Zástupcovia TJ tvrdili, že to finančne nezvládnu , preto navrhujú zlúčenie s TJ 
Stavbár - Geológ Sp. N. Ves, ktorá vypadla z I. SNHL. O zlúčení už bolo jednané v Sp. N. V. Je tu 
vraj aj veľký tlak niektorých funkcionárov OV ČSTV, ONV, OV KSS ,. . . K uvedenému stavu sa mali 
vyjadriť členovia Rady MNV. Vyjadrenia boli za i proti zlúčeniu. Jednanie nebolo uzavreté. Na 
členskej schôdzi TJ na futbalovom ihrisku 9.4.1989 bolo zlúčenie hlasovaním schválené. Hokejový 
oddiel Štart Teplička bol „preložený„ do nového oddielu Štart Sp. Nová Ves. 
     Ján Jasečko takmer celoživotný predseda, t. č. tajomník TJ - od r. 1942 bolo jeho záľubou 
organizovanie športovej  činnosti a výstavba ihrísk - bol z toho rozčarovaný, ale „zobral to„ 
realisticky. 
 
Futbalový oddiel: 
     TJ Štart Teplička - futbalový oddiel mal v ročníku 1988/89 3 družstvá : dospelí hrali v I. A tr. 
krajskej súťaže. Družstvo dorastencov hralo v II. tr.  a žiaci  v III. tr. okresnej súťaže. Vedúcim  
futbalového oddielu bol Ján Koňak.  
 
Stolnotenisový oddiel :  
Družstvo dospelých hralo v I. tr., žiaci v III. tr.  - okresnej súťaže. Vedúcim oddielu bol Milan 
Borženský.  
     TJ zabezpečovala údržbu hracej plochy futbal. ihriska - kosenie motorovou kosačkou. V lete 
usporiadala futbalový turnaj;  v spolupráci so SZM aj iné akcie.  
 
 

Vzdelavanie obyvateľov 
 
     Vyučujúci v ZŠ viedli žiakov k výchove správnej voľby povolania už od 3.roč. Vštepovali žiakom 
túžbu po najvyššom vzdelaní, dobrom uplatnení sa v živote. Záujem  žiakov končiacich ZDŠ o 
štúdium na stredných školách bol. U dievčat  najmä na zdravotnú, pedagogickú /obe školy sú 
v Levoči/ a ekonomickú. Tu bol vždy počet prihlásených vysoko nad plán. Keď sa na školu 
nedostali, do Stred. Odbor. Učilíšť. Chlapci mali o štúdium menší záujem ako dievčatá , viac ich 
priťahovali odborné učilištia . . . s perspektívou skoršieho získania peňazí. Každoročne 2 - 3 žiaci , 
ktorí pri väčšom záujme boli by sa dostali na niektorú strednú školu s technickým zameraním sa 
hlásili do odborného učilištia. Postupne sa záujem o získanie stredoškolského a vysokoškolského 
vzdelania zvyšoval. 
     V r. 1945 - 1989 učňovské vzdelanie získalo asi 280 obyv. Stredoškolské /všeobecné i odborné/ 
s maturitou získalo asi 130 obyv. V počte nie sú zahrnutí obyv. ktorí sa z obce vysťahovali. 
Vysokoškolské vzdelanie /spomedzi žiakov, ktorí 1. - 55.roč. navštevovali v Tepličke/ získalo : do 
roku 1975 5 obyv., od r. 1975 - 1989 17 obyv. V r. 1989 z nich býva v Tepličke iba 10 - odsťahovali 
sa. Do obce sa prisťahoval iba 1 Ing. Zoznam obyv. obce, ktorí v r. 1945 - 1989 získali 
vysokoškolské vzdelanie : 
František Hamráček, kňaz /primície r. 1955/ 
František Jasečko, kňaz / primície r. 1955/ 
Ing. Ignác Varša /nar. 14.1.1945/ 
Ing. Michal Kupčík 
Ing. Štefan Jasečko /nar. 27.2.1938/ 
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Mária Rošková, prom. Pedagóg /nar. 3.9.1950/ 
Ing. Ľubomír Holečko /nar. 1.12.1957/ 
MVDr. Michal Ruman /nar. 21.12.1950/ 
Ing. Michal Dzimko /nar. 27.8.1954/ 
MUDr. František Hamrák /nar. 29.4.1956/ 
Ing. Monika Koňaková /nar. 24.6.1957/ 
Ing. Mária Danišovská /nar. 11.12.1957/ 
Ing. Marta Hamráčková 
Ing. Ján Dutko /nar. 6.2.1956/ 
Ing. Janka Navrátilová /nar. 23.5.1958/ 
Ing. František Filip /nar. 24.1.1962/ 
Ing. Mária Dutková /nar. 29.11.1961/ 
Ing. Jozef Lačný /nar. 27.2.1961/ 
Ing. Jozef Hamráček /nar. 20.4.1960/ 
Ing. Marta Tekáčová /nar. 10.6.1963/ 
Ing. Jana Danišovská /nar. 2.3.1964/ 
Ing. Marta Koňaková /nar. 10.6.1964/ 
 
     V súčasnosti na VŠ študuje 6 poslucháčov. V minulých rokoch štúdium na vysokých školách 
predčasne ukončilo 6 študentov/, asi 8 úspešných absolventov stred. škôl nebolo na VŠ prijatých. 
Na stred. školách t. č. študuje asi 20 študentov, na učilištiach asi 30 študentov. 
 
 

Životná  úroveň  obyvateľov 
 
Zamestnanie :  
     Všetci práceschopní obyv. sú zamestnaní. Pracuje aj asi 20 dôchodcov, ktorí môžu pracovať celý 
rok a poberať aj dôchodok. Zamestnaných je asi  500 obyv. /z toho 70 v obci - na JRD a v dielni na 
šitie zvrškov./.  
Väčšina pracuje v závodoch v Sp. N. Vsi : Nový domov, Tatrasvit, Bansko-montážny závod, Strojno-
traktorová stanica, Píla, ČSD, ČSAD, Pozemné stavby, Okresný stavebný podnik, bane : Gretľa, Sp. 
N. Ves Huta, ŽB Rudňany, Štátny majetok Sp. N. V. Reštaurácie, obchody, Komunálne služby ai  
     Podľa odvetvia národného hospodárstva : V lesoch pracuje asi 6 obyv. / v sezónnych prácach 
viac/, v stavebníctve asi 45 obyv., v priemysle asi 160 obyv., v doprave a spojoch asi 50, v školstve a 
zdravotníctve asi 25 obyv. /vrátane upratovačiek/, v obchode a službách asi 45 obyv., ostatné 
odvetvia asi 30 obyv. Denne do zamestnania dochádza asi 400 obyv.  
 
BÝVANIE  a životná úroveň 
     V obci je 230 obývaných domov. Asi 160 má ústredné kúrenie. Od r. 1945 bolo v obci 
vystavaných  asi 130 domov s bytom I. kategórie. Ostatné II. - III. kateg. /chýba vodovod/, 
obyvatelia si aj tieto postupne modernizujú. Obyvatelia si postupne kupujú : autá /je ich asi 70/, 
mrazničky, automatické práčky, farebné televízory, pekné nábytky, deťom bicykle, . . . Chodia 
slušne, väčšinou moderne oblečení, podstatne sa skvalitnilo stravovanie obyv. Sledujú vysielanie 
televízie . . . Starajú sa o záhradky, pestujú zeleninu a ovocie. Členovia družstva, SZCH aj ďalší 
bezzemkári chovajú domáce zvieratá na zásobenie rodiny. Pripravujú rodinné slávnosti : krstiny, 
svadby, životné jubileá a i. 
     Často využívajú aj kultúrno-spoločenské a sociálne aktivity ROH na pracoviskách napr. 
spoločenské večierky, návštevy kultúrnych podujatí, autobusové zájazdy, krátkodobé rekreácie, 
liečenia v kúpeľoch a i. 
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ZDRAVOTNÍCTVO 
O zdravie deti sa už veľa rokov stará MUDr. Žifčáková. Na starosti má deti do 15 r. Očkovanie deti 
vykonáva priamo v obci /v KD/. Pri onemocnení  dieťaťa rodičia s ním cestujú do ordinácie v Sp. N. 
Vsi. V tunajšej MŠ a  ZŠ robí každý rok zdravotné prehliadky žiakov. Niektorých posiela na odborné  
vyšetrenie k očnému lekárovi, na interné vyšetrenie a pod. Zubné ambulancia všeobecného lekára 
/obvod aj pre Tepličku/ je v Sp. N. Vsi. Pôrodnica je v Sp. N. V. Okresná /hlavná/ nemocnica je 
v Levoči. Pre infekčné choroby v Krompachoch. Detská nemocnica aj v Sp. N. Vsi. 
 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
     Predseda MNV Ján Merčák venoval veľkú pozornosť skrášľovaniu a ozdravovaniu životného 
prostredia v celej obci. Obec opeknela. V celej obci urobené bezprašné cesty, vedľa nich betónové 
rigoly, alebo kanály na odvod dažďovej vody. Vybudovaných bolo vyše 1 km asfaltových chodníkov. 
Malé voľné priestranstvá boli upravené na malé parky - zeleň. Upravený a rozšírený bol aj cintorín. 
V obchode bola rozšírená predajná plocha. Celá obec má veľmi dobré osvetlenie, skvalitnené 
prostredie KD a jeho okolia, okolie kostola a MŠ, futbalové a hokejové ihrisko, detské ihrisko pri 
požiarnej zbrojnici, okolie požiar. nádrží, úpravy v cigánskej osade atď. To všetko prispelo ku 
skrášleniu a ozdraveniu životného prostredia v našej obci. MNV má vypracovaný Urbanistický 
návrh na výstavbu obce, podľa ktorého sa v obci môže stavať ďalších 73 domov. Návrh vypracoval 
Útvar hlavného architekta okresu Sp. Nová Ves. 
       
  

Historická zmena 
 

     17.nov. 1989 začala v Prahe „nežná revolúcia„. Bola začiatkom rýchlej zmeny spoločenského 
zriadenia. Aj v našej obci vzniklo hnutie VPN / verejnosť proti násiliu/. Spoločensko-politické a 
ekonomické zmeny začali aj v našej obci. 
 
 

Náboženský  život  v obci  Teplička   v   r.  1945  až  198 9 
 
     Úvodom tejto časti ďakujem p. Cyrilovi Hamráčkovi kostolníkovi za upresnenie niektorých 
skutočností a popis nástenných malieb v kostole. 
 
     Obec Teplička je od nepamäti filiálkou Farského úradu rímsko-katolíckeho v Markušovciach. 
Rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie bol vybudovaný v I. štvrtine 14. Storočia. 
/Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. diel str. 155./. V Katolíckych novinách z r. 1968 / ? / je 
článok Ľ. Fuzáka, ktorý uvádza, že pôvodný kostol v obci postavili v prvej štvrtine 13. storočia. 
Pôvodne bol jednoloďový s presbytériom. V r. 1906 boli pristavané bočné lode. Dnešný kostol je 
trojloďový s presbytériom /svätyňou/ sakristiou a vežou, v ktorej sú 3 zvony : Michal priemer 48 cm 
z roku 1766, Juraj 56 cm z r. 1923, Urban 74 cm z roku 1923. Pôvodne bol kostol zasvätený sv. 
Jurajovi. V kostole sú hnuteľné kultúrne pamiatky zapísané v štátnom zozname kult. pamiatok /8 ks/. 
     Kostol bol koncom II. svetovej vojny poškodený delostreleckými granátmi. 2 dopadli na severnú 
stenu kostola - jeden vedľa okna, druhý pod okno. V ľavej severnej lodi poškodili okná, lavice a 
čiastočne aj oltár. Tretí zásah bol do hlavného vchodu. Zničené boli dvere, starší organ s bočným 
hracím stolom, ktorý sa už nedal opraviť, čiastočne hlavný oltár - bol naklonený na zadnú stenu, 
črepina zasiahla aj stôl oltára. Poškodený bol aj chór, okná, luster a skriňa. Hneď po oslobodení sa 
započalo s opravou. Murárske práce - zamurovanie dier, omietnutie stáli 8 271,- Kč s. Oprava 
okien /farebné sklo/ bolo urobené až v r. 1947. Okná boli zaslané do továrne v Prahe. Faktúra 29 
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733,- Kčs . V r. 1948 bol opravený chór. Bývalý chór bol iba v hlavne lodi. Nový bol urobený cez 3 
lode. Cena 100 000,- Kčs. 
     Nový organ : Na zasadnutí cirkev. výboru /predseda vdp. Ján Skrak, farár/ dňa 7.3.1948 bolo 
rozhodnuté o podaní objednávky na nový organ /Krnov  v Českej republike./. Tunajší roľníci 
darovali 51 500,- Kčs , ostatné peniaze boli zabezpečené zbierkou v rodinách. Organ bol 
inštalovaný v r. 1949. Je dvojmanuálny /po 5 oktáv/ pedály, 19 registrov. Hrací stôl je v vpredu - 
organista celom k oltáru. Jeho cena bola 284 688,- Kčs . /V r. 1945 - 1949 bolo v kostole školské 
harmónium./ 
 
VNÚTORNÁ  ÚDRŽBA  A ZVEĽAĎOVANIE  KOSTOLA 
 
     V r. 1952 daroval Juraj Murdžák žijúci v USA peniaze na elektrickú inštaláciu v kostole. 
Urobené bolo trúbkovanie a vtiahnutie drôtov. Väčšie vnútorné opravy boli urobené r. 1953 : 
dlažba v hlavnej lodi, vo svätyni a predsieni a bočné vnútorné steny kostola boli obložené 
travertínom /Firma Sp. Vlachy, cena 306 021,- Kčs./ V r. 1955 - 1956 bol kostol vymaľovaný. 
Stropné nástenne maľby obrazov namaľoval známy slovenský maliar - reštaurátor Peter Július 
Kern / 1881 - 1963/ Polúdzka okr. Lipt. Mikuláš, realizoval nástenné maľby už r. 1906 po ukončení 
stavebných prác - rozšírení kostola. Pri terajšej realizácii malieb pomáhali syn Michal a 
akademický maliar Mojmír. V r. 1955 bola vymaľovaná svätyňa. V maľovaní pokračovali r. 1956. 
Chlapi postavili lešenie v celom kostole. /okrem svätyne/. Staré maľby boli ošúchané - robili to 
mládenci, dievčatá čistili . . . Pieskovcové rebrá - oblúky na klenbe boli očistené. Po ukončení 
prípravných prác prišiel J. Kern s pomocníkmi. Na klenbu bola urobená  nová jemná omietka a 
hneď začali maľovať obraz . . .  
Ľ. Uhrín riad. školy /maliar - krajinkár . . . / často sa bol pozerať na majstrovstvo J. Kerna. Párkrát 
pozval aj mladého učiteľa, pisateľa tejto kroniky. Majster Kern nám vysvetlil zmysel niektorých 
obrazov. Počas škol. výletu v júni 1956 sme obaja J. Kerna navštívili v jeho ateliéri v Polúdzke pri 
Liptov. Mikuláši. 
 
NÁSTENNÉ MAĽBY V KOSTOLE V TEPLIČKE 
   
     Hlavný oltár : Preblahoslavená Panna Mária s ľaliou v ruke. Pod nohami má mesiac a šliape 
hlavu hada, vedľa nej vľavo sú prví rodičia Adam a Eva, vpravo Michal Archaniel, nad hlavami 
Adama a Evy je kríž, Duch Svätý a obraz Boha Otca. Na klenbe vo svätyni sú malé obrazy.  
Na východnej strane :  monogram Panny Márie - Kráľovná neba, znázornená koruna. 
Na západnej strane : monogram Panny Márie - Kráľovná zeme - znázornená zem. 
Na južnej strane : monogram Panny Márie - Pokladnica všetkých milostí - znázornený kahan 
s horiacim ohňom. 
Na severnej strane : monogram Panny Márie - Útočište hriešnikov - znázornená kotva. 
     Nad oblúkom svätyne v hlavnej lodi je obraz Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenského 
národa. Na klenbe v hlavnej lodi je obraz Narodenia Pána Ježiša, v druhej časti je  namaľovaná 
ľalia s hadom. Na klenbe v lodi Božského Srdca je obraz Zvestovania Panny Márie, sedem hviezd a 
sedem plameňov znázorňuje sedem sviatostí, ďalej je strom s koreňmi - znázorňuje „strom Koreň 
Jessého„. Na klenbe v lodi Svätej Rodiny je obraz Nanebovzatia Panny Márie, ďalej je obraz - 
symboly sv. Ruženca radostného, bolestného a slávnostného tajomstva. V predsieni je namaľované 
Oko Božie. 
     V r. 1966 bola urobená oprava a rozšírenie elektr. inštalácie v kostole. V r. 1970 bola zavedená 
nová liturgia - kňaz pri svätej omši bol čelom k ľudu. Pred hlavný oltár bol urobený nový oltár - 
obetný stôl - obložený travertínom /cena 19 861 ,- Kčs./  
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VONKAJŠIA  ÚDRŽBA  A OPRAVY  KOSTOLA 
 
     Od r. 1965 boli  vykonané tieto práce : Historická ohrada kostola - kamenný múr so strieškou 
vysoký asi 150 cm bol vo veľmi zlom stave, už ťažko opraviteľný - rozpadával sa. Občania 
svojpomocne vystavali nové oplotenie - betónový základ do výšky 70 - 80 cm a železné plotové 
dielce /200 x 100 cm/. 
     Strecha veže bola opravená a plech natretý olejovou farbou. Fasáda čelnej steny a veže bola 
opravená. Stará omietka bola osekaná a urobená nová. Rohové pieskovcové kvádre na veži boli 
očistené. Oprava veže :  31 000,- Kčs . 2 lipy - asi 80 ročné, ktorých korene poškodzovali základy 
kostola i ohrady boli zrezané. /2 zostali/. Základy kostola boli odvodnené. Urobené boli aj ďalšie 
menšie úpravy.  
 
POSOBENIE  VDP. FARÁROV  A KAPLÁNOV 
 
     V pôsobnosti Farského úradu rímsko-katolíckeho v Markušovciach a filiálkach Teplička a 
Lieskovany : Od r. 1918 pôsobili : 
 
do augusta 1923 vdp. Matúš Pajdušák, dekán, farár, 
od sept. 1923 do 1.dec. 1932 vdp. Eugen Puhalla, farár, 
od aug. 1932 do 1.dec. 1939 vdp. Ján Kolčák, farár, 
od 1.febr. 1940 do 30.júna 1981 vdp. Ján Skrak, farár, 
od 1.júla 1981 vdp. Michal Vitkovský. 
     Po 1.7.1981 vdp. Ján Skrak /bol penzionovaný/ sa prisťahoval do Tepličky. Býval v d. č. 56 u 
Márie Gbúrovej. V r. 1981 - 1988 slúžil sv. omše v tunajšom kostole. 
     Zomrel 18.8.1988 v Tepličke, pochovaný je na tunajšom cintoríne. 
      Dp. kapláni :  r. 1940 dp. Michal Kubičár, 1942 dp. Karol Kubala, 1942 - 1943 dp. Peter 
Galan, 1943 - 1950 dp. Ondrej Labuda. 
Od 1.11.1968 do 1.10.1969 dp. Štefan Zvolenčák /jezuita/. Od 15.10.1969 do 1.8.1970 pôsobil 
v zastupovaní kaplána vdp. Hadri, farár na dôchodku v Sp. N. Vsi - Hute; na bohoslužbe v nedeľu a 
sviatky vdp. vozili autom. 
     Od 1.8.1970 dp. kaplán Jozef Govloň do 1.8.1971. Od 1.8.1971 dp. kaplán Jozef Hanzely. V šk. 
r. 1974/75 dp. kaplán Tatarka; 1975/76 dp. Štefan Boržík; 1976/77 dp. Michal Lipták; od 1.7.1977 
do apríla 1981 dp. Michal Vitkovský. /4 mesiace v Poprade, od 1.7.1981 farár v Markušovciach/. 
      Kostolník : Na zasadnutí škol. stolice rím.-kat.  ľud. školy v Tepličke dňa 8.2.1942 bol do 
funkcie kostolníka zvolený Cyril Hamráček nar. 22.8.1925 /pracovník Pošty v Sp. N. Vsi, od 
2.2.1975 do r. 1985 vedúci novozriadeného Poštového strediska v Tepličke. Funkciu kostolníka 
vykonáva dodnes, nepretržite 47 rokov./. 
     Organisti : 1945 - aug. 1949 Štefan Janica riad. školy, od 1.sept. 1949 do jesene 1957 Ľ. Uhrín 
riad. školy /! /, od adventu 1957 - 1985 C. Hamráček, ďalej Emil Šmelko, od r. 1985 - 1986 
Jaroslav Kľučár z Lieskovian. 
     Zvonár : p. Gbúrová; od r. 1953 do 1985 Cyril Hamráček, . . . t. č. je namontované elektrické 
zvonenie. 
 
BOHOSLUŽBY  V TUNAJŠOM  KOSTOLE 
  
     Od r. 1945 nedeľné sv. omše boli každú nedeľu. Sv. omše boli aj v prikázané sviatky. V nedeľu 
popoludní sa konali pobožnosti k Panne Márii. V mesiacoch máj a október boli večerné pobožnosti.  
Na sviatok Božieho Tela bola procesia po obci so sviatosťou oltárnou k 4 oltárikom, ktoré pripravili 
a kvetmi vyzdobili občania. 
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     V mesiaci apríl sa konala posviacka ozimín. Procesia z kostola do prírody. Po r. 1950 boli 
procesie zakázané. 
     Osobitne slávnostné a starostlivo pripravované boli najmä Vianoce, Veľká noc a miestny sviatok 
- výročie zasvätenia kostola. V Nový rok a na sviatok Troch kráľov - bola vysviacka domov, koleda, 
ktorú vykonával kňaz v sprievode kostolníka a miništrantov. 
     Miestny sviatok : Kostol je zasvätený Narodeniu Panny Márie /8.sept./. Tradičná výročná 
slávnosť na pamiatku zasvätenia chrámu sa koná v najbližšiu nedeľu. Na tento deň rodiny pozývajú 
príbuzných, ktorí bývajú mimo obce /ľud. názov sviatku - kermeš/.  
 
 S V I A T O S T I  ,  O B R A D Y 
  
     Významnou radostnou udalosťou v rodine je narodenie dieťaťa. Všetci rodičia dávajú svoje deti 
pokrstiť. Krst je obyčajne v nedeľu po sv. omši. Popoludní sa koná rodinná slávnosť - krstiny. Na 
krstinách sa zúčastňujú krstní rodičia, starí rodičia, príp. ďalší z rodiny.  
     Jedenkrát v roku je slávnostné prvé sväté prijímanie žiakov 2.roč. /neskoršie 3.roč./ Je to veľká 
náboženská udalosť v obci, ktorej predchádza veľa prípravnej práce. Na hodiny náboženstva i doma 
pre rodičov. Žiak si musel osvojiť príslušné state z náboženstva, nové modlitby, . . . Rodičia okrem 
uvedeného majú aj vecné starosti - zabezpečiť slávnostné oblečenie - dievčatá dlhé biele šaty, 
chlapci tmavý oblek. V posledných rokoch aj tu preniká nová móda. Slávnosť prvého sv. prijímania 
- zmierenia sa koná obyčajne v niektorú júnovú nedeľu. Rodičia pripravia aj  rodinnú slávnosť, na 
ktorej sa zúčastňuje rodina podobne ako pri krstinách.  
     Sviatosť birmovania, ktorej sa zúčastňovali starší žiaci, sa udeľovala vo farskom kostole 
v Markušovciach /asi 1-krát za 5 rokov/. 
     Všetci mladí ľudia, ktorí vstupovali do manželstva boli sobášení v kostole /asi od r. 1950 aj na 
MsNv v Sp. N. Vsi./.  
     Pohreby : Všetkých zomrelých obyv. od r. 1945 pochoval kňaz /nebol ani jeden občiansky 
pohreb/. Pohrebný obrad začínal v dome zomrelého a na dvore. Asi od r. 1970 začína na dvore. Po 
obrade pohrebný sprievod šiel do kostola, kde bola sv. omša za zomrelého, po ktorej sprievod 
pokračoval na cintorín, kde bol obrad ukončený. Pohreb trval asi 1 hod. 30 min. Po pohrebe sa 
konal v dome zomrelého kar - pohrebné pohostenie pre rodinu a priateľov. Od r. 1975 všetky tieto  
smutné pohostenia sa konajú v KD. Účasť na pohreboch je veľká.  
     Zabezpečovanie prevádzky kostola : 
Za čistotu a výzdobu kostola je zodpovedný kostolník. Upratovanie kostola aj výzdobu /kvety/ 
vykonávajú občania svojpomocne. Týždenne 2 - 3 rodiny - podľa rozpisu.  
     Finančné zabezpečenie prevádzky kostola : milodary a zbierky. V minulých rokoch prevádzku, 
údržbu kostola a i. riadil cirkevný výbor. Vyučovanie náboženstva : od r. 1945 do r. 1990 
navštevovali /okrem cigánov/ všetci žiaci tunajšej školy, aj tí, ktorí sa na vyučovaní náboženstva 
úradne neprihlásili. 
Kríže /božie muky / v katastri obce Teplička :  
     Vedľa vchodu do kostola : travertínový - kamenný kríž, ktorý dali postaviť krajania z USA a 
misijný drevený kríž. V obci - vedľa cesty vo dvore Michala Koňaka /na Obraze/ je kamenný - 
travertínový kríž. Na Obraze - na hranici medzi obcou a poľom je postavený malý objekt /asi 80 x 
80 cm v 2 m/ s výklenkom s obrazom Panny Márie. Asi 100 m nižšie smerom k železničnej trati je 
železný kríž na kamennom podstavci, podobný je aj nad cestou na JRD /naproti cigánskej osade/. 
     Asi 200 m pod cintorínom smerom na Potok /Pod Tepličku/ je drevený kríž. Pôvodne stál vedľa 
poľnej  cesty, po výstavbe novej cesty a rozoraní medzí /JRD/ je na ornej pôde niekoľko m od 
chodníka. 
     Smerom od JRD na Babinu na rázcestí poľných ciest je veľký drevený kríž. Na Babinej je 
kamenný - travertínový kríž. Mimo obce je spolu 5 krížov /božích múk/. Šiesty kríž je v časti Potok 
/Pod Tepličkou/ pred domom Michala Tekáča. 
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      František Filip  riaditeľ školy kronikár sa v auguste 1990 odsťahoval do Prešova - Solivaru, kde 
sa usadili deti Janka a František s rodinami.  
                                                                                                           /podpis Fr. Filip/ 
 

Poznámky  a  doplnky 
 
     Už som uviedol, že kronikárom som bol ustanovený rozhodnutím Rady MNV č. 32 z r. 1976. 
Rozhodol som sa, že zapíšem aj roky minulé. 
     Roky 1945 až 1980 sú zapísané súhrne. Zapísať jednotlivo každý rok už nebolo možné a aj podľa 
smerníc sa má zápis v takom prípade urobiť súhrne. Pri čítaní potom vzniká aj „nelogický zápis„ 
napr. : v časti MNV sa JRD uvádza na str. 34, ale zápis o založení JRD je v časti 
Poľnohospodárstvo na str. 126 . . .  
     V Kronike som sa snažil zapísať všetky udalosti v obci, prácu MNV, ZŠ, atď., čo 
najobjektívnejšie.                    
                                                                                                          /podpis Fr. Filip/ 
                                  
 

Literatúra  a  zdroje informácií 
 
LITERATÚRA: 
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. str. 154 - 155 /vydavateľ SAV Bratislava 1978/ 
Pamätná kniha obce Tepličke /str. 17 - 21, výber zápis Ľ. Uhrína/. 
JRD : 2 výročné správy 
MNV : niektoré štatistické údaje zo sčítania ľudu, rozpočtu MNV a i. 
 
Informácie poskytli : 
 
Ján Merčák                     -                predseda MNV 
Ján Jasečko                     -                predseda TJ 
Ján Timko                       -                ved. hosp. dvora JRD 
Cyril Lačný                     -                tajomník ZPO 
Jozef Dzimko                   -                ĽSD Jednota 
Cyril Hamráček ml.         -                člen výboru TJ 
Cyril Hamráček st.          -                kostolník 
Darina Koňaková            -                MĽK 
Mária Filipová, 
Božena Kračková            -                predsedníčky SZŽ 
Helena Mačugová           -                ČSČK 
Členky SZM 
 
Najviac :  osobné záznamy kronikára na výročných člen. schôdzach spoloč. organizácií, pohovorov 
s ľuďmi a i. V časti školstvo a kultúra - vlastná práca. 
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Zoznam  skratiek  použitých   v kronike  :                 
 

                    
MNV Miestny národný výbor 
ONV Okresný národný výbor 
ÚV Ústredný výbor 
KSS Komunistická strana Slovenska 
NŠ Národná škola 
ZDŠ Základná deväťročná škola 
ZRPŠ Združenie rodičov a priateľov školy 
ZŠ Základná škola 
PO Pionierska organizácia 
PS Pionierska skupina 
DOZ Detský odznak zdatnosti 
DDI Detské dopravné ihrisko 
MDD Medzinárodný deň detí 
OZ Osvetové zariadenie 
OB Osvetová beseda 
MOS Miestne osvetové stredisko 
MDŽ Medzinárodný deň žien 
MĽK Miestna ľudová knižnica 
ZPOZ Zbor pre občianske záležitosti 
JP KOČ Jednotný plán kultúrno-osvetovej činnosti 
MR Miestny rozhlas 
KD Kultúrny dom 
JRD Jednotné roľnícke družstvo 
JHR Jednotlivo hospodáriaci roľníci 
HD Hovädzí dobytok 
MJ Miestna jednota 
MO Miestna organizácia 
DO Dedinská organizácia 
ZO Základná organizácia 
ČSZŽ Československý zväz žien 
SZŽ Slovenský zväz žien 
ČSČK Československý červený kríž 
SČKČSPO Slovenský červený kríž 
ZPOČSPO Československá požiarna ochrana 
ZPO Zväz požiarnej ochra 
TJ Telovýchovná jednota 
ČSZM Československý zväz mládeže 
SZM Slovenský zväz mládeže 
OV Okresný výbor 
VP Volebný program 
NF Národný front 
SZD Slovenský zväz drobnochovateľov 
SZCH Slovenský zväz chovateľov 
Zväzarm Zväz pre spoluprácu s armádou 
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ĽSD Ľudové spotrebné družstvo 
ČSAD Československá automobilová doprava 
ŠaKK Školská s kultúrna komisia 
ČA Červená armáda 
SNP Slovenské národné povstanie 
MŠ Materská škola 
ŠJ Školská jedáleň 
ZNB Zbor národnej bezpečnosti 
TANAP Tatranský národný park 
Ka SSM Kultúrne a spoločenské stredisko mesta 
IBV Individuálna bytová výstavba 
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Vodovod do MŠ       54 
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	Popis  obce  rok  1945 - 1980
	Slovenské  národné  povstanie
	Oslobodenie
	Ú Č A S T N Í C I    II.    S V E T O V E J    V O J N Y   :
	Z B Y T O Č N E      V Y H A S N U T É     M L A D É     Ž I V O T Y

	Politický život v obci - KSS  1945 – 1960
	M N V    1 9 4 5   -   1 9 6 0
	P R Á C A     M N V

	Výstavba  zveľaďovanie  obce
	O P R A V A     Š K O L Y
	N O V Á    C E S T A
	E L E K T R I F I K Á C I A
	V Ý S T A V B A    I H R I S K A
	V Ý S T A V B A    R O D I N N Ý C H    D O M O V          1 9 4 5   -   1 9 6 0

	Politický  život  v  obci   v   r. 1 9 6 0  -  1 9 7 1
	M  N  V     v    r.    1 9 6 0   -   1 9 7 1
	P O S L A N C I   M N V
	P R Á C A     M N V      V     R.   1 9 6 0  -   1 9 7 1

	Výstavba a zveľaďovanie obce v  r.  1 9 6 0   -   1 9 7 1
	V Ý S T A V B A   O B C H O D U
	V Ý S T A V B A   Š K O L Y
	V Ý S T A V B A     H O K E J O V É H O       I H R I S K A
	Ú P R A V A     F U T B A L O V É H O      I H R I S K A
	V Ý S T A V B A     R O D I N N Ý C H      D O M O V     V    R.      1 9 6 1    -    1 9 7 0.

	Politický život v obci  v  r.  1 9 7 1   -   1 9 8 0
	M  N  V      V    R.    1 9 7 1  -  1 9 8 0
	P R Á C A     M N V     V    R.     1971  - 1975.

	Výstavba  a  zveľaďovanie  obce  v  r.  1 9 7 1  -  1 9 7 5
	V O D O V O D   M Š
	T E F Ó N N A   Ú S T R E D Ň A
	Z E L E N I N A  -  O V O C I E.
	R O Z Š Í R E N I E    E L E K T R I C K E J    S I E T E
	Ú P R A V A    M I E S T N Y C H    K O M U N I K Á C I Í.
	Š A T N E    N A    F U T B A L O V O M    I H R I S K U.
	O P L O T E N I E    I H R Í S K
	Š K O L S K É     I H R I S K O
	K U L T Ú R N Y     D O M
	P R Í S T A V B A     K    M Š
	Ú S T R E D N É     K Ú R E N I E     V    ZDŠ
	V Ý S T A V B A     R O D I N N Ý C H     D O M O V     / v r. 1971 - 1980 /
	C H A T O V Á      O S A D A

	Školstvo   v   r.   1 9 4 5   -   1 9 8 0
	M A T E R S K Á     Š K O L A  :   1 9 6 1  -  1 9 7 0
	Š K O L S K Ý     R O K     1 9 7 0  /  7 1     až    1 9 7 9  /  8 0
	M E D Z I N Á R O D N Ý     R O K     D I E Ť A Ť A      /MRD/

	Doplňovacie voľby do  ONV  a  KNV.    / Pplk. Ing. P. K. Petrov /
	Práca   M N V     1 9 7 6   -   1 9 8 0
	Plnenie volebného programu  v  r.  1 9 7 6 - 1 9 8 0
	Kultúra  v   r. 1 9 4 5  -  1 9 6 0
	Kultúra  v   r.  1 9 6 1   až  1 9 7 0
	Kultúra  v  r.  1 9 7 1   -  1 9 8 0
	S L Á V N O S T N É   O D O V Z D A N I E   K U L T U R  N É H O   D O M U
	Z B O R     P R E     O B Č I A N S K E      Z Á L E Ž I T O S T I     / ZPOZ

	Poľnohospodárstvo  v   r.  1 9 4 5   -   1 9 8 0
	Z A L O Ž E N I E     J R D
	C H O T Á R N  E     N Á Z V Y     V    K A T A S T R I    O B C E    T E P L I Č K A

	Obyvateľstvo  v   r.  1 9 4 5   -  1 9 8 0
	P a m i a t k y
	Spoločenské  organizácie  N F.
	MIESTNA  JEDNOTA  ĆESKOSLOVENSKEJ  POŹIARNEJ  OCHRANY   /MJ ČSPO/.
	MIESTNA SKUPINA ČESKOSLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA     -    MS   ČSČK
	MIESTNA ORGANIZÁCIA ČESKOSLOVENSKÉHO  ZVAZU ŽIEN     -    MO ČSZŽ
	DEDINSKÁ  ORGANIZÁCIA  ČESKOSLOVENSKÉHO  ZVAZU  MLÁDEŽE  -  DO ČSM
	SLOVENSKÝ  OVOCINÁRSKY  A  ZÁHRADKÁRSKY  ZVAZ  V  TEPLIČKE  -  SOZZ
	ZVAZARM

	Šport  v  r.  1 9 4 5  -  1 9 8 0
	HOKEJOVÝ    ODDIEL    V   R.    1 9 6 0  -  1 9 7 0

	Šport  v  r.  1 9 7 1   -   1 9 8 0
	HOKEJOVÝ     ODDIEL     V   R .    1 9 7 1   -    1 9 8 0  .
	STOLNÝ    TENIS    V   R.    1 9 7 5  -  1 9 8 0

	Životopis  kronikára

	1  9  8  1
	Z O    K S S :
	M N V   -  voľby  -  poslanci
	Výstavba  a zveľaďovanie  obce
	Materská  škola
	Základná  škola   1. -  4. ročník
	Kultúra
	Spoločenské  organizácie
	Šport
	Obyvateľstvo

	1  9  8  2
	Práca   M N V
	Z  M  E  N  Y      V     M  N  V
	P L N E N I E    V P   N F

	Školstvo
	MATERSKÁ ŠKOLA :
	ZŠ  1.-4. ROČNÍK :

	Kultúra
	MĽK :

	Spoločenské organizácie
	ZO SZM:
	ZO ZPO :
	ZO SZŽ :
	ZO ČSČK :
	Š   P   O   R   T

	Poľnohospodárstvo
	Obyvateľstvo

	1  9  8  3
	Práca   M N V
	Výstavba  a zveľaďovanie  obce
	Kultúra
	Poľnohospodárstvo
	Spoločenské  organizácie
	ZO SZM :
	ZO ZPO :
	ZO SZŽ :
	MO ČSČK :
	Š P O R T
	FUTBALOVÝ ODDIEL
	HOKEJOVÝ ODDIEL :
	STOLNOTENISOVÝ ODDIEL
	TURISTICKÝ ODDIEL :

	Obyvateľstvo

	1  9  8  4
	Práca    M  N  V
	Výstavba a zveľaďovanie obce
	Školstvo
	M A T E R S K Á     Š K O L A

	Kultúra
	Poľnohospodárstvo
	Spoločenské organizácie
	MO SZM :
	MO ZPO :
	MO SZŽ :
	MO ČSČK :
	MO SZD :
	Š  P  O  R  T

	Obyvateľstvo

	1  9  8  5
	Práca   M  N  V
	Poľnohospodárstvo
	Školstvo
	Z Á K L A D N  Á     Š K O L A
	M A T E R S K Á     Š K O L A

	Kultúra
	Spoločenské organizácie
	MO SZM :
	MO ZPO :
	MO SZŽ :
	MO ČSČK :
	Š  P  O  R  T

	Obyvateľstvo

	1  9  8  6
	Práca   M  N  V        -      p r e d    v o ľ b a m i
	V   O   Ľ   B   Y
	V O L E B N Ý    P R O G R A M    M  N  V    N  A   R.  1 9 8 6   -   1 9 9 0
	P R Á C A      M N V
	K O M I S I E          M N V

	Výstavba  a  zveľaďovanie  obce
	Školstvo
	Z Á K L A D N Á      Š K O L A
	M A T E R S K Á      Š K O L A

	Kultúra
	Poľnohospodárstvo
	Spoločenské organizácie  N F
	ZO SZM :
	ZO SZŽ :
	ZO ZPO :
	Š   P   O   R   T

	Obyvateľstvo

	1  9  8  7
	M  N  V
	K O  M  I  S  I  E      M  N  V

	Výstavba – zveľaďovanie obce - plnenie   V P    NF
	VÝSTAVBA   VODOVODU

	Školstvo
	Z  Š     1.  - 3.   R O Č N I K
	M A T E R S K Á        Š K O L A

	Kultúra
	Poľnohospodárstvo
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	Školstvo
	Z Á K L A D N Á     Š K O L A
	M A T E R S K Á     Š K O L A

	Kultúra
	Poľnohospodárstvo
	Šport
	Spoločenské organizácie   N F
	ZO SZM :
	ZO SZŽ :
	ZO ZPO :
	ĽSD JEDNOTA :
	ZO SZCH :

	Obyvateľstvo
	S   V  A   D   B   Y

	Chatová osada

	1  9  8  9
	Práca  M N V
	Výstavba  a  zveľaďovanie  obce
	D O P L Ň O V A C I E      V O Ľ B Y

	Školstvo
	Z Á K L A D N Á       Š K O L A
	Š K O L S K Ý    R O K    1 9 8 9   /  1 9 9 0
	M A T E R S K Á      Š K O L A

	Kultúra
	INVENTARIZÁCIA K 31. 12. 1989 :

	Spoločenské organizácie
	Š   P   O   R    T

	Vzdelavanie obyvateľov
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