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Pohodové a tvorivé leto na Tepličke
Milí Tepličania, máme za sebou prvý prázdninový mesiac, ktorý nám
priniesol okrem letného počasia aj množstvo aktivít v našej obci. Veľmi
zaujímavú aktivitu pripravili naši mladí animátori pod vedením Michaely
Dzimkovej pre naše deti s názvom Tvorivé dielne. Od 15. júla majú deti tri
krát do týždňa tvorivé dielne, stále s iným tematickým zameraním. Dielne
sa tešia veľkej účasti detí a ja som veľmi rád, že táto akcia detí zaujala a je
nielen zaujímavom prázdninovou aktivitou, ale je aj spôsobom ako deti a
mládež odpútať od virtuálnej doby mobilov, tabletov a počítačov a zahnať
nudu počas prázdnin. Celému animátorskému tímu veľmi pekne ďakujem a
teším sa na pokračovanie tejto úspešnej aktivity.
Letné mesiace prinášajú aj suché obdobia, preto aktívne monitorujeme
prítoky prameňov do obecného vodovodu. V zatiaľ najsuchšom období v
júli boli najnižšie prítoky z prameňov na dvojnásobnej úrovni spotreby, pri
dennej priemernej spotrebe obce 70 m3 vody bol prítok do vodovodu na
úrovni 140 m3. Vodu máme pod kontrolou, preto si môžeme dovoliť
zavlažovať futbalové ihrisko, na ktorom sme zrealizovali umelé zavlažovanie
trávnika. Primárne na jeho zavlažovanie používame dažďovú vodu zvedenú
zo strechy budovy do nádrže. Peter Lačný, starosta obce

P R E N Á J O M  P Á R T Y  Z A R I A D E N Í
T-servis Teplička, s.r.o. ponúka prenájom párty zariadení na vašu akciu:

Pivný set (dve lavičky, stôl): 2 € s DPH ks /akcia
Altánok 3 x 3 m – nožnicový: 2 € s DPH ks /akcia

Prenájom výčapného zariadenia: 15 € s DPH /akcia
Sud piva Gambrinus 10°, 30l: 45 € s DPH

Viac info na Obecnom úrade, alebo mailom na info@tservis.sk.

Z ČINNOSTI OBCE v mesiaci júl vyberáme tieto najdôležitejšie aktivity:
- Začiatok rekonštrukčných prác v okolí budovy Kultúrneho domu
- Prekrytie kanálu v časti obce pri č.d. 84
- Rozšírenie hracej plochy na futbalovom ihrisku
- Zavlažovanie na futbalovom ihrisku
- Rekonštrukcia schodov – vstupu do budovy školy
- Tvorivé dielne pre deti počas prázdnin
- Maľovanie tried Materskej škôlky, Základnej školy a školskej kuchyne
- Tepličská kvapka krvi – darovanie krvi
- Účasť na futbalovom turnaji Tepličiek v Liptovskej Tepličke

OŠK TEPLIČKA – NAŠA OBEC ŽIJE FUTBALOM

V minulej sezóne 2018/2019 štartovali v SOFZ naše tri
mužstvá. Mužstvo žiakov U15 A, dorastu U19-A a mužstvo
dospelých v 6.lige.
Mužstvo žiakov skončilo po úspešnej jarnej časti na 8.mieste v tabuľke, so
skóre 89:101 a 34bodmi. Mužstvo dorastu skončilo po jarnej časti na
5.mieste v tabuľke, so skóre 41:43 a 23bodmi.
Mužstvo dospelých skončilo po jarnej časti na 2.mieste,kde sme nestačili
na vedúcu Gelnicu a stratili sme na postupové miesto 5bodov. Teší nás ale
úspešná jarná časť, kde sme neprehrali ani jeden zápas a sezónu sme
skončili so skóre 64:26 a 54bodmi.
Do novej sezóny mužstvo dospelých vstúpilo s výhrou v Prakovciach
2:0,autormi gólov boli Tadeáš Korba a Oliver Dulák. Medzi nováčikmi v
našom mužstve môžeme privítať Matúša Oravca (Odorín), Martina
Džugana (Jánovce), Ondreja Russina (Kurimany). Do septembra sme však
oslabení o troch hráčov, ktorí sú za pracovnými povinnosťami v zahraničí
(v USA – Hudran T., Uhrinovský M., Varkonda M.)
Žiaci svoju sezónu začínajú zápasom 15.8.2019 v Rudňanoch a dorastenci
24.8.2019 domácim zápasom proti Matejovciam nad Hornádom.
V mužstve dorastu došlo k zmene trénera, a tak našich chlapcov od novej
sezóny povedie p. Slavomír Hlucháň. Držte našim chlapcom palce vo
všetkých zápasoch, a veríme, že ich prídete aj v hojnom počte podporiť na
futbalové zápasy počas celej sezóny. TEPLIČKA DO TOHO!!!

ROZPIS NAJBLIŽŠÍCH FUTBALOVÝCH ZÁPASOV „A“ MUŽSTVA
18.8.2019 o 10:30 hod. TJ Lokomotíva Margecany - OŠK Teplička
25.8.2019 o 16:00 hod. OŠK Teplička – TJ SŠM Bystrany
1.9.2019 o 15:30 hod. TJ Sokol Chrasť nad Hornádom - OŠK Teplička



Z ROKOVANIA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 10. júla 2019 na svojom 11. riadnom 
zasadnutí a 2. augusta 2019 na svojom 12. riadnom zasadnutí:
- schválilo mesačný príspevok na žiaka v Materskej škôlke na 10 €
- schválilo predaj pozemkov v chatovej osade za 15 € / m2 pre podané 

žiadosti
- schválilo aktualizáciu Komunitného plánu obce Dodatkom č.1
- schválilo odpredaj pozemku v obci za 2 € / m2 pre podanú žiadosť
- schválilo zámer využitia pozemkov v obci v správe Slovenského 

pozemkového fondu pre všeobecne prospešný účel
- schválilo realizáciu odvodnenia cesty časti Koryteň dažďovou 

kanalizáciou a osadenia kanalizačnej a vodovodnej rúry
- schválilo organizačnú štruktúru obecnej firmy T-servis Teplička, s.r.o.
- schválilo správu obce obecnou firmou T-servis Teplička, s.r.o.
- schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

rekonštrukciu cesty v obci od kostola po rómsku osadu podľa výzvy 
„Dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Teplička“
- schválilo kultúrnu akciu Obecný futbalový turnaj
- schválilo prenájom sály Kultúrneho domu na 31.12.2019
- neschválilo odpredaj pozemku v obci pre podanú žiadosť

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

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
Na tohtoročnom Futbalovom turnaji Tepličiek Slovenska, ktorý sa
uskutočnil 13. júla 2019 v Liptovskej Tepličke sa naše mužstvá umiestnili na
skvelých pódiových miestach:

OŠK Teplička "A" tím obsadil prvé miesto

OŠK Teplička Internacionáli obsadili tretie miesto

Hráčom blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu obce!
Ďakujem všetkým organizátorom, ktorí pomohli s organizáciou tímov za
našu obec a veľké poďakovanie patrí usporiadateľskej obci Liptovská
Teplička za skvelú organizáciu a prípravu turnaja.

13. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
sa uskutoční v stredu 6.9.2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.


