DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR – OBVODOVÁ SÚŤAŽ V ILIAŠOVCIACH
Dňa 18.5.2019 sa konala obvodová súťaž DHZ v Iliašovciach.
Súťažilo sa v štafete 8 x 50 m a požiarnom útoku. Obidve
disciplíny po 2 pokusy - počítal sa lepší pokus a následne sa časy
zrátavali. DHZ Teplička ŽENY dosiahli čas na štafete 99,88s
(započítané + 5 s trestné) a požiarny útok s vodou 28,67s
(s mašinou Magirus). Obsadili vo svojom okrsku 4.miesto.
Družstvo pretekalo v tomto zložení:
Zekuciová Janka, Tobiášová Vanesa,
Juríčková Monika, Zekuciová Viktória,
Olejníková (Vašáková) Katka, Uhrinovská
Barbora, Kapalková Frederika, Koňaková
Juliana, Šmelková Nina - tréner Koňak
Marek. Technická výpomoc: predseda
Šmelko Marek, (robil aj rozhodcu) a
strojník Blaško Erik.
DHZ Teplička
ďakuje všetkým zúčastneným za vzornú
reprezentáciu obce.
tajomník DHZ Marek Koňak

ROZPIS NAJBLIŽŠÍCH FUTBALOVÝCH ZÁPASOV „A“ MUŽSTVA
2.6.2019 o 17:00 hod. OŠK Teplička – OTJ Jamník
9.6.2019 o 10:30 hod. OŠK Teplička – TJ Spartak Bystrany
16.6.2019 o 17:00 hod. OŠK Teplička – voľný los
10. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
sa uskutoční v piatok 7.6.2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

INFORMAČNÉ STRETNUTIE PRE KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI
sa uskutoční v nedeľu 9.6.2019 o 18:00 hodine v malej sále KD.
ZABEZPEČENIE ZVOZU
ODPADU ZO ŽÚMP
Obecná firma T-servis Teplička, s.r.o.
zabezpečuje zvoz odpadu zo žúmp a
jeho likvidáciu s potvrdením likvidácie
odpadu.
Vytiahnutie žumpy si môžete objednať
na Obecnom úrade.

V časti obce Pod
Tepličkou sa na
stĺpe verejného
osvetlenia
zahniezdili
bociany.

TEPLIČSKÉ
Mesačník o dianí v obci Teplička

NOVINY
5/2019

„SMUTNÝ“ MÁJ
Milí Tepličania, na konci mesiaca máj sa Vám prihováram s krátkou
rekapituláciou života v našej obci. Mesiac máj má tento rok právom
prívlastok smutný. V tomto mesiaci sme mali štyri pohreby a hádam niet
občana obce, ktorého by sa tieto smutné udalosti nedotýkali.
Prívlastok smutný môžeme máju prideliť aj z dôvodu vytrvalých dažďov a
tým aj smutného, upršaného počasia. Výdatné dažde sú po suchej zime a
jeseni potrebné a vďaka nim sa výrazne zlepšila výdatnosť prameňov
obecného vodovodu, ktorá sa pohybuje na úrovni 5 l/s. Vďaka výdatným
dažďom sme mohli začať práce na čistení nádrží vodovodu. Ako prvú sme
čistili nádrž na čerpacej stanici. Po presmerovaní prameňov do
prepadových potrubí a vypustení nádrže sme skontrolovali stav nádrže,
zdokumentovali sme ju fotografiami a správca vodovodu odborne vyčistil
nádrž. Čistenie bolo rozdelené na dva dni – prvý deň sme odstraňovali
nepredvídané problémy spôsobené vekom ventilov a časti potrubia a druhý
deň došlo k vypúšťaniu nádrže, oprave častí vodovodného systému,
čisteniu nádrže a opätovnému naplneniu pitnou vodou. Z tejto akcie vznikla
dokumentácia s výstupom, ktorý poukazuje na problémy, potrebné
zlepšenia, nápravu aktuálnych nedostatkov a riešenie prevencie do
budúcnosti. V máji sme v našej obci zaznamenali aktivitu niektorých
občanov so spisovaním petície proti výstavbe Komunitného centra v obci.
Komunitné centrum sme prezentovali na verejnom zasadnutí 3.3.2019,
písali sme o ňom v minulom vydaní Tepličských novín a po tejto petičnej
aktivite sme sa stretli so zástupcami petičného výboru, majiteľov
susediacich pozemkov a v diskusii sme ozrejmili zámery Komunitného
centra. Komunitné centrum je jednopodlažná budova s dvomi klubovňami,
dielňou, kuchyňou, skladom, kanceláriou, práčovňou a sociálnymi
zariadeniami. Bude slúžiť pre aktivity obce, ktoré sú popísané v
Komunitnom pláne obce, ktorý obec prijala v roku 2017 a ktorý je
uverejnený na internetovej stránke obce. (Pokračovanie na druhej strane)

(Pokračovanie z prvej strany) Komunitný plán popisuje komunity v obci a

návrh činnosti. Najväčšou komunitou v našej obci sú dôchodcovia, na
druhom mieste je Rómska komunita a na treťom mieste sú nezamestnaní
občania a občania znevýhodnení na trhu práce, t.j. napr. nezamestnaní
občania nad 50 rokov. Medzi ďalšie komunity patrí mládež a deti v rôznych
záujmových oblastiach ako je šport, kultúra, či duchovná oblasť. V
komunitnom centre budú zamestnaní dvaja pracovníci, ktorí budú mať v
náplni práce činnosti vyplývajúce z komunitného plánu – prevažne
sociálnu a spoločenskú činnosť pre všetky komunity v našej obci. Na
výstavbu Komunitného centra sme požiadali o nenávratný finančný
príspevok Ministerstvo vnútra SR cez Operačný program Ľudské zdroje.
Chceme Vás detailnejšie informovať o tomto zámere a o činnosti
Komunitného centra, ak máte o informácie záujem pozývame Vás na
informačné stretnutie k projektu Komunitné centrum v obci, ktoré sa bude
konať v nedeľu 9.6.2019 o 18:00 hodine v malej sále Kultúrneho domu.
Všetkým Vám prajem príjemný jún a veľa letných okamihov a zážitkov!
Peter Lačný, starosta obce

PRISPEJTE DO PEŇAŽNÉHO FONDU ČOV A KANALIZÁCIE

Z ROKOVANIA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 10. mája 2019 a na svojom 9. riadnom
zasadnutí:
- schválilo rozpočtové opatrenie č. 8/2019 – navýšenie kapitálových
výdavkov z rezervného fondu vo výške 21 000 € na kanalizáciu obce
- schválilo úhradu záverečnej faktúry za kanalizáciu – časť Obraz vo
výške 20 820,07 €
- schválilo vykonanie miestneho šetrenia v rómskej osade týkajúce sa
čiernych stavieb
- schválilo cenovú ponuku na dodanie dopravných značiek od firmy
Sates, a.s. v sume 2 546,64 €
- schválilo podpis zmluvy s firmou TD, s.r.o. na odchyt zvierat v obci
- schválilo umiestnenie fotopasce s označením monitorovania priestoru
pri kontajneri v chatovej osade
- zobralo na vedomie návrh zavlažovania na futbalovom ihrisku
Celé uznesenie a zápisnicu z rokovania si môžete prečítať na internetovej stránke
obce www.teplicka.sk

TEPLIČSKÝ JUNIÁLES SA MENÍ NA JUNIÁLES FEST

Aj vďaka Vášmu dobrovoľnému príspevku môžeme mať v našej obci
čističku odpadových vôd!

Váš príspevok 10€ mesačne = čistička v roku 2023
Príspevky do Peňažného fondu ČOV a kanalizácie obce Teplička sú dobrovoľné.
Prispieť do peňažného fondu môžete dvomi spôsobmi:
- Osobne v hotovosti na Obecnom úrade
- Prevodom, alebo vkladom na bankový účet Peňažného fondu:
Číslo účtu: SK09 5600 0000 0034 3863 1011
Variabilný symbol: číslo domu

Z ČINNOSTI OBCE v mesiaci máj vyberáme tieto najdôležitejšie aktivity:
- Zahájenie prác na obnove priestoru pri budove Kultúrneho domu
- Podanie žiadosti na financovanie pre Komunitné centrum
- Spracovanie žiadosti o financovanie rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice
- Čistenie nádrže čerpacej stanice obecného vodovodu
- Deň matiek – vystúpenie detí obce a MŠ s pásmom venovaným mamám
- Kosenie trávnikov a obnova zelene v obci

Najväčšiu júnovú akciu v našej obci, Tepličský Juniáles meníme nielen v
názve, ale aj v mieste organizovania. Z dlhoročnej, tradičnej obecnej
akcie, ktorú sme organizovali v štýle dňa obce meníme na festivalovú
akciu pre širšiu verejnosť nielen obce Teplička, ale aj celého Spiša.
Novým názvom JUNIÁLES FEST, novým sviežim logom festivalu a
zmenou miesta na areál futbalového ihriska chceme posunúť akciu na
festivalovú úroveň.
JUNIÁLES FEST sa uskutoční 22. júna 2019 so začiatkom o 13:30 hod v
areáli futbalového ihriska. Pripravili sme pestrý kultúrny program s
vystúpeniami folklórnych, humorných ale aj moderných skupín. V spojení
s ďalšími atrakciami pre deti a dospelých chceme vytvoriť pravú
festivalovú atmosféru s dobrou zábavou, hudbou a atmosférou.

Srdečne Vás na JUNIÁLES FEST pozývame a tešíme sa, že spolu s Vami
vytvoríme festivalové pokračovanie tejto tradičnej akcie v našej obci!

