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JESENNÝ ČAS PRICHÁDZA...
Aj v tomto jesennom období, v mesiaci Október, mi dovoľte pozdraviť Vás,
drahí Tepličania!
Mesiac október začína jesennú časť roka, rána už zvyknú byť mrazivé, ale
cez deň ešte pociťujeme hrejivé teplo slnečných lúčov. Listy zo stromov už
opadávajú, príroda sa pripravuje na zimu a to je signálom príchodu
záverečnej časti roka. Preto sa aj my v obci sústreďujeme na dokončenie
rozpracovaných aktivít a splnenie cieľov, ktoré sme si na tento rok dali.
Času na aktivity vonku už nie je veľa a treba sa pripraviť na zimnú údržbu
ciest v obci. Z plánu činnosti, ktorý Obecné zastupiteľstvo schválilo na štyri
roky volebného obdobia zostáva niekoľko nesplnených cieľov, ktoré ešte
chceme stihnúť. Medzi nich patria stojiská na kontajnery a kamerový
systém pri Dome smútku. Postupne chceme tieto aktivity zrealizovať.
Kamerový systém sme ako prvý nasadili na futbalovom ihrisku nakoľko sme
tam zaznamenali viacero krádeží a môžeme zhodnotiť, že nám pomohol
Kamerový systém nainštalujeme aj na Dome smútku, aby sme mali priestor
okolia cintorína a Domu smútku zabezpečený a kontrolovaný. Stojiská na
kontajnery začíname riešiť v chatovej osade, kde je stály problém s
odpadom a napĺňaním veľkokapacitného kontajnera a jeho častými
vývozmi. Tento problém vyrieši nové stojisko s oplotením, uzamknutím a
doplnením o kontajnery na separovaný zber. Do konca roka ešte
potrebujeme zrealizovať tri stojiská na kontajnery v obci.
Okrem plánovaných aktivít na tento rok musíme riešiť aj havarijné situácie,
akou je aj nutná rekonštrukcia záchodov v Kultúrnom dome, s ktorými
máme dlhodobo problém, až došlo k úplnému upchatiu kanalizácie.
Kultúrny dom je miestom pre všetkých občanov, je často využívaný a preto
aktívne riešime túto havarijnú situáciu zásadnou zmenou kanalizácie v
Kultúrnom dome. pokračovanie na druhej strane

Z ČINNOSTI OBCE
v mesiaci september vyberáme tieto najdôležitejšie aktivity:
- Zateplenie stropu v sále Kultúrneho domu
- Rekonštrukcia záchodov v sále Kultúrneho domu
- Kosenie areálu prameňov a objektov verejného vodovodu
- Príprava stĺpov pre osadenie nových dopravných značiek v obci

OŠK TEPLIČKA
ROZPIS NAJBLIŽŠÍCH FUTBALOVÝCH ZÁPASOV „A“ MUŽSTVA
13.10.2019 o 14:30 hod. OŠK TEPLIČKA - TJ Družst. Odorín
20.10.2019 o 14:00 hod. TJ Slovan Smižany - OŠK TEPLIČKA
27.10.2019 o 10:30 hod. OŠK TEPLIČKA – TJ FK Kojšov
3.11.2019 o 13:30 hod. OŠK TEPLIČKA - FK Prakovce

DOBRÉ VEDIEŤ...
... že na akcii pre seniorov vystúpia účinkujúci z televíznej súťaže Zem
spieva: Nebeská muzika z Terchovej a tanečná skupina Bardfa z Bardejova.
... že pre farský úrad bude obecná firma rekonštruovať parkovisko pri
kostole v Tepličke
... že obecná firma Vám zorganizuje oslavu narodenín, svadbu, kar a iné
spoločenské podujatie v sále Kultúrneho domu na kľúč – výzdoba, jedlo aj
obsluha za veľmi výhodných cenových podmienok.

BLAHOŽELANIE JUBILANTOM
16. október 2019 je sviatočným,
jubilejným dňom pre manželov
Rozáliu a Emila Jasečkových, ktorí sa
dožívajú krásneho 70. výročia sobáša.
K ich výročiu im v mene obce
blahoželám, prajem veľa zdravia,
lásky, životného optimizmu a ešte
veľa ďalších spoločných rokov ich
manželského života!
VŠETKO NAJLEPŠIE!
Peter Lačný, starosta obce



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

14. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutoční
vo štvrtok 17. októbra 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

P R E D A J  O D P A D O V Ý C H  N Á D O B  N A  P L A S T Y
T-servis Teplička, s.r.o. ponúka na predaj odpadové nádoby 
– žlté plastové konvy na plasty, 120 l, s nálepkou 
separovaného zberu. Cena za nádobu s nálepkou je 30 €. 
Tento typ konvy môžete používať ako náhradu za žlté vrecia 
na plasty. Viac info na Obecnom úrade.

pokračovanie z prvej strany Október je mesiacom úcty k starším, aj my
v našej obci pripravujeme pre našich seniorov slávnostné posedenie s
pestrým kultúrnym programom, ktoré sa uskutoční 19. októbra a seniori
budú naň pozvaní osobnou pozvánkou. Na stretnutie so seniormi sa
veľmi teším a pevne verím že naše pozvanie radi príjmu a podujatia sa
zúčastnia.
Blíži sa Sviatok všetkých svätých a s ním spojené upratovanie cintorína a
príprava hrobov. Na cintoríne sme pri dome smútku postavili
veľkokapacitný kontajner, ktorý môžete pri príprave hrobov a
upratovania cintorína využiť na umiestnenie odpadu. Okrem neho
pribudli na cintoríne aj kontajnery na plasty, žltej farby, aby sme aj tu
separovali odpad. K nim pribudnú aj kontajnery v zelenej farbe na sklo.
Separovanie, triedenie odpadu je potrebné a dôležité aj pre poriadok na
cintoríne, k čomu Vás všetkých vyzývam, aby ste odpad triedili do
vyznačených smetných nádob.
Prajem Vám veľa radosti a úspechov počas prichádzajúcich jesenných
dní, v mesiaci október!

Peter Lačný, starosta obce

Z ROKOVANIA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 6. septembra 2019 na svojom
13. riadnom zasadnutí:
- schválilo zmluvu o vecnom bremene na oporný múr
- schválilo VZN č.1 / 2019 o ochrane životného prostredia
- schválilo pokračovanie v návrhu projektu opravy cesty v časti Obraz a 
návrhu riešenia jeho financovania
- schválilo zvýšenie poplatku za spoločný školský úrad
- schválilo úpravu cesty v časti Šafárka
- schválilo splátkový kalendár na predaj pozemku
- neschválilo zapojenie sa do projektu Čarovný spiš
- neschválilo zníženie ceny pozemku v chatovej osade
- zobralo na vedomie informáciu starostu o probléme s kanalizáciou v 
Kultúrnom dome

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

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU NA KOMUNITNÉ CENTRUM
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre našu obec schválilo
financovanie výstavby Komunitného centra v obci v celkovej sume
315 042,00 €, pričom výška nenávratného príspevku je 299 289,90 €.

POĎAKOVANIE ĽUBOMÍROVI MELIKANTOVI
Dlhoročný pracovník našej obce - školskej kuchyne a jedálne, kuchár
Ľubomír Melikant, sa v mesiaci september rozhodol ukončiť pracovný
pomer a pôsobenie v našej obci. Pre našu obec, v školskej kuchyni
pracoval od 12. marca 1990. Za jeho aktívnu prácu, obetavosť a úsilie pri
príprave chutného jedla pre žiakov našej školy a škôlky, ale aj pre
seniorov mu v mene obce ďakujem a prajem v novom zamestnaní a
pracovnom živote veľa úspechov, elánu, energie a aspoň takých
vynikajúcich stravníkov, ako mal v našej obci. Peter Lačný, starosta obce


