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Festivalový jún na Tepličke
Milí Tepličania, dovoľte mi v úvode príhovoru popriať Vám veľa príjemných, 
letných zážitkov v našej krásnej obci Teplička.
Mesiac jún nám priniesol okrem teplého, letného počasia aj mnoho aktivít 
v našej obci. Po upršanom a chladnom máji sme využili dostatočné 
množstvo zrážok na vykonanie prác na čistení nádrží vodojemu. Po prvej 
etape čistenia nádrže čerpacej stanice – čistili sme ju v máji, sme v júni 
pokračovali v čistení vodojemu. Čistenie prebehlo bez problémov, prvý deň 
sme čistili ľavú komoru, druhý deň sme pokračovali v čistení pravej komory. 
V obecnom vodovode ste mohli v dôsledku čistenia pocítiť zvýšené 
množstvo chlóru, čo je pri aktivite čistenia prirodzené. Počas čistenia sme 
zbytkovú vodu využili aj na čistenie kanálu dažďovej vody v rómskej osade, 
ktorý už bol nepriepustný, silne znečistený a prestavoval riziko šírenia 
nákazy.  Po prácach na čistení a dezinfekcii častí obecného vodovodu došlo 
k inštalácii nového komunikačného systému založeného na GSM 
komunikácii. Systém sme sami navrhli pre potreby nášho vodovodu. 
Informácie z plavákov vo vodojeme prenáša cez GSM sieť na čerpaciu 
stanicu a tam podľa potreby zapína a vypína čerpadlá na prísun pitnej vody. 
Okrem hlavnej funkcie systému - ovládanie čerpadiel nás systém GSM 
upozorňuje na nízky stav hladiny vo vodojeme a stav maximálnej hladiny. 
Toto upozornenie je zasielané formou SMS správy trom osobám v obci. 
Stav nízkej hladiny je nastavený tak, aby pri jej dosiahnutí mala obec 
dostatok vody na 24 hodín, čo je aj dostatok času na riešenie poruchy na 
vodovode. Tento nový komunikačný systém obecného vodovodu sme 
inštalovali hlavne pre maximálnu dostupnosť dodávky pitnej vody pre Vás, 
občanov obce, a pre monitorovanie stavu množstva pitnej vody. 
Nasadením systému sme získali prehľad o aktuálnom stave čerpadiel, 
množstve vody vo vodojeme, čase dodávky pitnej vody do vodojemu, ale aj 
o stave výpadku elektriny.                          Pokračovanie na druhej strane.

DETSKÉ TVORIVÉ DIELNE - Júl, August 2019

Pozývame všetky deti na detské tvorivé dielne, ktoré sa budú konať od
15. júla 2019 do 16. augusta 2019 so začiatkom od 10:00 hod. pri
obecnom úrade.
Deti vo veku do 6rokov musia byť v sprievode dospelej osoby.
Čaká na vás práca s drevom - vtáčie búdky, lyžičky, svietniky a iné,
maľovanie akrylovými farbami na rôzne materiály, budeme zbierať čaje,
povozíme sa na koníkoch a rôzne náučné aktivity, ktoré pre vás pripravili
poľovníci, požiarnici, futbalisti aj urbariát.
A aby sme pri tom neostali hladní budeme si pripravovať chutné
nátierky.
Podrobný časový harmonogram:
15.7.2019 Maľovanie na plátno
17.7.2019 Zbieranie liečivých rastlín
19.7.2019 Tvorivé dielne
22.7.2019 Tvorivé dielne
24.7.2019 Aktivity v lese
26.7.2019 Turistika
29.7.2019 Maľovanie na plátno
31.7.2019 Práca s drevom
3.8.2019 Aktivity s poľovníkmi
5.8.2019 Tvorivé dielne
7.8.2019 Tvorivé dielne
9.8.2019 Spoločná príprava raňajok
12.8.2019 Tvorivé dielne
14.8.2019 Tvorivé dielne
16.8.2019 Tvorivé dielne

Z A B E Z P E Č E N I E  Z V O Z U  O D P A D U  Z O  Ž Ú M P
Obecná firma T-servis Teplička, s.r.o. oznamuje, že pre občanov obce 

zabezpečuje zvoz odpadu zo žúmp a jeho likvidáciu 
na ČOV v Spišskej Novej Vsi spolu s potvrdením likvidácie odpadu.

Cena za vytiahnutie  jednej žumpy s dopravou: 35,- €

Vytiahnutie žumpy si môžete objednať na Obecnom úrade osobne,  
telefonicky na čísle 053 / 44 11 223, alebo mailom na teplicka@teplicka.sk



Pokračovanie z prvej strany. V júni sme organizovali najväčšiu kultúrnu
akciu v obci JUNIÁLES fest. Tento ročník mal viacero zmien – zmena
miesta, zmena štýlu akcie na festival, žetónový systém pre platby a
vstupné. Na JUNIÁLES feste bolo 880 platiacich účastníkov, 50
organizátorov a 100 účinkujúcich. Počasie nás nesklamalo a vďaka silnému
organizačnému tímu, ktorý pripravil festival od programu, areálu
futbalového ihriska až po jeho detailnú organizáciu sa naša obec môže
právom chváliť vlastným festivalom s vynikajúcou atmosférou, dobrou
náladou, vynikajúcou organizáciou. Veľmi pekne ďakujem všetkým
poslancov Obecného zastupiteľstva a všetkým organizátorom, ktorí celú
akciu pripravili a postarali sa o jej zdarný priebeh, pozitívne ohlasy a
chvály, ktoré sú výsledkom úsilia, snahy a práce 50 členného
organizačného tímu. Ďakujem za Vašu hojnú účasť a Váš záujem o túto
kultúrnu akciu, ďakujem za krásny, letný, kultúrny začiatok leta.

Peter Lačný, starosta obce

Z ROKOVANIA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 7. júna 2019 a na svojom 10. riadnom 
zasadnutí:
- schválilo finančné pásmo na nákup potravín v školskej jedálni – zmena 

ceny obedov od 1.9.2019:
- pre dôchodcov: hodnota obeda 2,36 €, príspevok Obecného úradu 

0,67 €, doplatok dôchodcu 1,69 €
- pre deti MŠ: 1,37 € (desiat + obed + olovrant)
- pre deti ZŠ: 1,08 € (obed)
- pre zamestnancov obce: hodnota obeda 2,36 €, z toho príspevok 

zamestnávateľa 1,30 €, príspevok zo sociálneho fondu 0,40 € a 
doplatok zamestnanca 0,66 €

- schválilo odkúpenie pozemkov pod cestou k Domu smútku
- schválilo strategický zámer  - Čistá voda v obecnom potoku
- schválilo podanie žiadosti na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice vo 

výške 29 802,43 €
- schválilo dokončenie šrámovanej cesty ku ihrisku

Celé uznesenie a zápisnicu z rokovania si môžete prečítať na internetovej stránke 
obce www.teplicka.sk

Z ČINNOSTI OBCE v mesiaci jún vyberáme tieto najdôležitejšie aktivity:
- Podanie žiadosti o financovanie rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice
- Čistenie nádrží vodojemu obecného vodovodu
- Čistenie kanálu dažďovej vody v rómskej osade
- Inštalácia nového komunikačného systému pre Obecný vodovod
- Rekonštrukcia elektronických systémov na čerpacej stanici Obecného

vodovodu
- Organizovanie najväčšej kultúrnej akcie v obci JUNIÁLES FEST
- Pasovanie budúcich prvákov – predškolákov Materskej škôlky
- Osadenie dopravných zrkadiel na križovatke centrum obce – družstvo,

futbalové ihrisko – hlavná cesta do SNV
- Kosenie trávnikov a obnova zelene v obci
- Obnova trávnikov v bránkovisku na futbalovom ihrisku – brigáda

futbalistov „A“ mužstva

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 

PRISPEJTE DO PEŇAŽNÉHO FONDU ČOV A KANALIZÁCIE

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

Váš príspevok 10€ mesačne = čistička v roku 2023

23. ročník FUTBALOVÉHO TURNAJA TEPLIČIEK SLOVENSKA
Srdečne Vás v mene usporiadateľskej obce Liptovská Teplička pozývame na
23. ročník futbalového turnaja Tepličiek Slovenska, ktorý sa uskutoční
13. júla 2019 od 8:00 hod v Liptovskej Tepličke. Odchod autobusu
z Tepličky je 13. júla 2019 o 5:30 hodine od Obecného úradu. Svoj záujem
o cestu autobusom nahláste vopred na Obecnom úrade.

11. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
sa uskutoční v stredu 10.7.2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

SKUPINOVÉ CVIČENIE PRE ZDRAVIE S PANI IVETKOU
Pozývame Vás na skupinové cvičenie, ktoré sa uskutoční od 15. júla 2019
o 18:30 hod. v Kultúrnom dome. Treba priniesť karimatku.


