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Mesačník o dianí v obci Teplička                 12/2018

Milí TEPLIČANIA!
Prihováram sa k Vám v závere roka 2018 a zároveň na začiatku nového funkčného
obdobia môjho pôsobenia vo funkcii starostu obce a pôsobenia nového obecného
zastupiteľstva, ktoré ste si zvolili na nadchádzajúce obdobie štyroch rokov. Na
ustanovujúcom verejnom zasadnutí, ktoré sa konalo 30.11.2018, sme spolu s
poslancami zložili sľub, ktorý nás zaväzuje k aktívnej, zodpovednej činnosti pre Vás,
občanov obce, pre našu krásnu obec Teplička.
V nasledujúcom období sa spolu s poslancami zameriame na stanovenie cieľov na
nadchádzajúce štyri roky a spôsob ich naplnenia v súlade s volebným programom,
ktorý sme predstavili počas volebnej kampane. Do februára pripravíme stratégiu
cieľov, ktoré chceme dosiahnuť a naplniť, plán našej činnosti a konkrétne kroky pre
rozvoj našej obce.
Vo svojom prvom prejave na ustanovujúcej schôdzi som sa okrem témy rozvoja
obce venoval aj trom hlavným oblastiam na ktoré sa chcem zamerať:
INŠPIRÁCIA – budem sa inšpirovať Vami, občanmi obce, vďaka Vám som starostom
obce a vďaka Vám sú poslanci obecného zastupiteľstva. Vďaka Vám a hlavne pre
Vás. Inšpirujte nás podnetmi, názormi, skúsenosťami, ale aj kritikou. Inšpirujme sa
navzájom aby sme spolupracovali pre dobro a rozvoj obce.
MOTIVÁCIA – budem Vás neustále motivovať k aktívnemu prístupu pre veci
verejné, motivovať poslancov obecného zastupiteľstva pre aktívnu spoluprácu,
motivovať Vás pre záujem o účasť na aktivitách obce. Vzájomná motivácia je
kľúčom ku kvalite života v našej obci. Vzájomne sa motivujme a komunikujme.
KOMUNIKÁCA – v predvolebnej kampani často skloňovaná téma je inšpiráciou aj
pre vydávanie Tepličských novín v jednoduchšom formáte každý mesiac, aby ste
mali viac informácií o dianí v obci a o našej činnosti. Komunikácia je základom pre
inšpiráciu, pre motiváciu. Budeme s Vami komunikovať na viacerých úrovniach,
budeme sa Vás pýtať na názory, podnety, návrhy, spokojnosť. V komunikácii
budeme aktívnejší, aby ste sa mohli svojimi postojmi, návrhmi, hodnotením, ale aj
kritikou, aktívne zapájať do správy a riadenia obce.
Milí TEPLIČANIA, teším sa na stretnutie s Vami pri obecných aktivitách a akciách, na
ktoré Vás srdečne pozývam. Prajem Vám krásne, milosti plné, požehnané Vianočné
sviatky plné pokoja, lásky, šťastia a zdravia. Prežite ich v kruhu svojej rodiny a
najbližších, v pokoji a v láske. PrajemVám všetko dobré v Novom roku 2019!

Peter Lačný, starosta obce



STAVANIE 
VIANOČNÉHO 
STROMČEKA

Pozývame chlapov z 
našej obce ktorí majú 
21.12.2018 (piatok) 

voľný čas a chcú 
pomôcť pri stavaní 

Vianočného stromu, 
aby prišli ráno 

o 8:OO hod. ku kostolu.
Vianočný strom 

dovezieme, postavíme, 
ozdobíme a dobrou 

kapustnicou Vás 
pohostíme. 

OBECNÝ VODOVOD: 
VÝMENA DÁVKOVAČA CHLÓRU

Obecný vodovod vylepšíme výmenou 
dávkovača chlóru, ktorý je modernejší 

a dávkovanie chlóru bude podľa intenzity 
spotreby vody v obci. Starý dávkovač 

fungoval na princípe časového dávkovania 
čo spôsobovalo rozdielne množstvo chlóru 
vo vodovode v rámci povoleného rozsahu. 

Pri nižšej spotrebe, alebo prítoku z 
prameňov ste mohli pociťovať vyššie 

množstvo chlóru vo vode, čo pravidelne 
monitorujeme a kontrolujeme digitálnym 
meraním, aby bolo v povolenom rozsahu.
Vďaka výmene dávkovača bude množstvo 

chlóru vo vodovode stabilné.

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutoční 
v stredu 19.12.2018 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.


