OŠK TEPLIČKA - ZRUŠENIE JARNEJ ČASTI A ANULOVANIE VÝSLEDKOV
VYHLÁSENIE ZsFZ, SsFZ, VsFZ
O ANULOVANÍ REGIONÁLNYCH FUTBALOVÝCH
SÚŤAŽÍ 2019/2020 NA SLOVENSKU
Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR
a mimoriadnej situácie v našej krajine spôsobenej
koronavírusom vydávajú predsedovia regionálnych
futbalových zväzov nasledovné vyhlásenie:
a) Rušíme všetky regionálne súťaže dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej
časti 2019/2020.
b) Anulujeme výsledky všetkých doteraz odohratých regionálnych súťaží
2019/2020.
c) Pre prípravu súťažného ročníka 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych
regionálnych súťaží žiadny futbalový klub nepostupuje ani nezostupuje.
d) Usporiadanie sezóny 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho
orgánu pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad (a,b,c).
e) Západoslovenský futbalový zväz týmto vyzýva ObFZ, aby konali rovnako.

ZASTAVENIE AUTOBUSOVEJ DOPRAVY od 10.4.2020 do 13.4.2020
Na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja bude od piatka
10. apríla 2020 do pondelka 13. apríla 2020 (vrátane) zastavená
prevádzka na všetkých prímestských autobusových linkách dopravcu
eurobus, a.s., teda aj našej linky Teplička – Spišská Nová Ves.
Táto zmena je realizovaná kvôli aktuálnej mimoriadnej situácii a podľa
prijatých opatrení Krízového štábu Košického samosprávneho kraja v
súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.
CENTRÁLNE ZBERNÉ MIESTO ODPADU PRI OBECNOM ÚRADE
V priestore za budovou Obecného úradu – smerom k zadnej časti kuchyne sme
zriadili centrálne zberné miesto pre komunálny a separovaný odpad.
Doterajšie voľne stojace kontajnery okolo Kultúrneho domu, potravín a krčmy
sme sústredili na jedno miesto, ktoré je prístupné aj autom, z dôvodu
zlepšenia systému zhromažďovania a triedenia odpadu.
V obci budú naďalej rozmiestnené pôvodné nádoby na sklo - zelené, na papier modré a na biologicky rozložiteľný odpad – hnedé.
Centrálne zberné miesto môžu občania obce využívať bez časového
obmedzenia. Dôležité je dodržiavať správne triedenie odpadu, čo bude
vyznačené na informačnej tabuli zberného miesta.
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BUDE AKO NEBOLO.
Drahí Tepličania.
Nachádzame sa v období náhlej zmeny, kedy takpovediac z večera do
rána meníme spôsob života z rýchleho, dynamického, uponáhľaného na
pomalý, skoro vypnutý. Koronavírus sa nás bytostne dotýka a vo víre
prevencie, obáv, strachu z nákazy a výsledku spomalenia ekonomiky
intenzívne vnímame rozhodnutia politikov, ktoré sa nás teraz priamo
dotýkajú a obmedzujú náš život. Za tak krátky čas po parlamentných
voľbách cítime priamy dotyk politiky do nášho života. Koronavírus
vystrašil a straší celý svet, aj naše malé Slovensko. No vďaka našej
disciplíne a zodpovednému prístupu k opatreniam vlády a krízového
štábu si počíname pomerne dobre. Som veľmi rád, že aj v našej obci
môžem pochváliť Váš disciplinovaný prístup a zodpovedné správanie sa
počas karanténnych opatrení, Veľmi pekne Vám Tepličania za to
ďakujem! No nepodceňujme vážnosť situácie!
Z večera do rána sa zrušilo veľmi veľa. Zrušená je škola, školská jedáleň,
zrušené sú spoločenské, kultúrne a športové akcie, zrušené sú sväté
omše v kostole, čas sa na chvíľu zastavil. Aj nariadenia obce sa týkajú
zrušenia prevádzky športovísk, obmedzený je pohyb v obci, je zakázané
zhromažďovanie osôb, pre osoby prichádzajúce zo zahraničia je povinná
karanténa. Obmedzené sú úradné hodiny na Obecnom úrade na čas od
8:00 do 11:00 hodiny. A medzi povinnosti ktoré sme si hádam nikdy
nevedeli predstaviť je nosenie rúška, ktoré je povinné. Zrušilo sa toho
veľa, ale nebojme sa, život sa určite vráti do normálnych koľají, na 100%
to bude po Veľkej noci. Len nevieme v ktorom mesiaci. Správajme sa
naďalej zodpovedne a disciplinovane. Každý z nás by si mal položiť
otázku aké by to bolo, ak by bol nakazený. Ako by to ovplyvnilo jeho
život, život najbližších aj život obce. A takúto komplikáciu si určite nikto
nepraje. Držme si palce, zvládneme to! Pokračovanie na druhej strane

Pokračovanie z prvej strany
Keď som vo februárovom čísle Tepličských novín písal o obmedzenom
rozpočte na kultúrne aktivity, ani vo sne by mi nenapadlo, že po mesiaci
budeme musieť rozpočet nielen na kultúru, ale aj rozpočet obce veľmi
optimalizovať. Obdobie v ktorom sa nachádzame prináša nepríjemné, ale
nutné zníženie výdavkov, aké si v novodobej histórii samosprávy
nepamätáme. Prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť počíta so
znížením príjmu z podielových daní pre našu obec v troch scenároch podľa
dĺžky trvania opatrení pre zníženie výskytu koronavírusu nasledovne:

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v mesiaci marec nezasadalo z dôvodu karanténnych
opatrení nariadených vládou Slovenskej republiky.
19. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
sa uskutoční v piatok 24.4.2020 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

Scenár 1: pokles HDP o 1,3 % + opatrenia v trvaní jeden mesiac
Zníženie príjmu o 20 481 € za rok
Scenár 2: pokles HDP o 5 % + opatrenia v trvaní dva mesiace
Zníženie príjmu o 54 648 € za rok
Scenár 3: pokles HDP o 10 % + opatrenia v trvaní tri mesiace
Zníženie príjmu o 93 631 € za rok
Pevne verím že sa nás bude týkať „len“ prvý scenár negatívneho dopadu
koronavírusu na rozpočet obce. Znížené príjmy znamenajú automaticky
zníženie výdavkov – nepopulárne šetrenie. Optimalizujeme investičné
aktivity, aktivity v oblasti kultúry a športu. Návrh optimalizačného plánu
výdavkov bude schvaľovať Obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom
zasadnutí 24. apríla 2020.
Pred nami sú sviatky Veľkej noci. Také tu ešte neboli. S obmedzeným
pohybom len na nevyhnutnú potrebu, vychádzkami do prírody len v kruhu
rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti. Bude to naozaj neobyčajná Veľká
noc pre každého z nás, lebo ten maličký, neviditeľný vírus zasahuje aj do
najväčších kresťanských sviatkov Veľkej noci. Ak nás takýto neviditeľný
vírus, viditeľný len pod mikroskopom dokáže takto negatívne, nepríjemne
ovplyvniť, strašiť a raniť musíme sa k nemu postaviť našou veľkosťou.
Veľkosťou srdca, veľkosťou ducha. Buďme veľkí v tejto dobe, máme zdravé
ruky, zdravý rozum, buďme pozitívne viditeľní, pozitívne veľkí v skutkoch a
činoch! Aj keď bude ako nebolo, neznamená, že bude zle. Nech už bude
akokoľvek, držme spolu a nedajme sa!
Peter Lačný, starosta obce Teplička

SCHVÁLENIE DOTÁCIE NA VÝSTAVBU ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválilo
výšku príspevku 488 878,86 € na výstavbu čističky odpadových vôd.
Po mnohých rokoch podávania žiadostí, mnohých projektoch a žiadostiach bola
naša obec Teplička úspešná. Veľká vďaka patrí bývalej starostke obce Mgr.
Kataríne Jasečkovej, predchádzajúcemu a terajšiemu zastupiteľstvu obce, ktorí
od roku 2016 pracovali na projektovej dokumentácii, schvaľovaniu stavebného
povolenia, verejnom obstarávaní dodávateľa a príprave a podaní žiadosti.
Ďakujem ešte raz všetkým účastníkom tohto konania od prípravy a podania
žiadosti až po rozhodnutie o schválení.
Peter Lačný, starosta obce Teplička

Z ČINNOSTI OBCE
v mesiaci marec vyberáme tieto najdôležitejšie aktivity:
- Začatie prác na rekonštrukcii budovy Hasičskej zbrojnice
- Výroba ochranných rúšok pre obyvateľov obce, dospelých aj deti
- Podanie projektu na vodozádržné opatrenia v obci
- Čistenie miestnych komunikácií – cesty a chodníky

PREDSTAVUJEME OBECNÝ SOCIÁLNY
PODNIK T-SERVIS TEPLIČKA, S.R.O. R.S.P.
O sociálnom podniku obce, ste už určite
počuli. Obecná firma je pre obec veľkým
prínosom, zastrešuje komplexnú správu
obce a vykonáva hlavné aktivity obce.
Dušou sociálneho podniku sú jeho zamestnanci. Konateľom obecnej
firmy je starosta obce Peter Lačný, jej riaditeľom je Vladimír Gbúr a dve
výkonné zložky firmy, mužskú a ženskú riadia jej koordinátori: Martina
Dzimková koordinuje ženskú časť a Martin Timko je koordinátorom
mužskej časti. Vo výkonných zložkách je vo firme šesť stálych
zamestnancov a priebežne dohodári, ktorí sú zamestnaní podľa potreby
a rozsahu aktivít. V aktivitách a činnosti pre obec ich dopĺňajú ostatní
zamestnanci obce. Tento tím šikovných ľudí dosahuje veľmi dobré
výsledky a vďaka dobrej organizácii sa im darí dosahovať stanovené
ciele nastavené Obecným zastupiteľstvom a plniť požiadavky
obyvateľov obce.
Obecná firma má aj svoju vlastnú podnikateľskú činnosť a vykonáva
aktivity v komerčnej oblasti pre iné firmy, alebo fyzické osoby. Medzi
tieto aktivity patrí stavebná činnosť, činnosť šijacej dielne, organizácia
kultúrnych a spoločenských podujatí.
V šijacej dielni vďaka šikovnosti našich žien boli ušité obecné vlajky,
návleky na stoličky, rôzne prvky výzdoby, reklamné vankúše ale aj
ochranné rúška na tvár, ktoré ušili v rekordnom čase v počte viac ako
6000 kusov. Okrem šitia sa naše ženy venujú upratovaniu obce a
obecných priestorov, kvetinovej výzdobe, maľovaniu a organizovaniu
kultúrnych a spoločenských aktivít pre občanov v podobe osláv.
Stavebná činnosť obecnej firmy je viac viditeľná, lebo je vykonávaná
prevažne vonku. Jej rozsah je rozmanitý, od terénnych a parkových
úprav, po rekonštrukciu vnútorných priestorov, výstavbu kanalizácie,
chodníkov, parkovísk, ciest až po kompletnú rekonštrukciu a rozsiahlu
výstavbu ako je práve teraz rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice a v pláne
je aj výstavba novej budovy komunitného centra v obci.
Klobúk dole a veľké poďakovanie patrí všetkým zamestnancom obecnej
firmy za ich prácu, ochotu, pracovitosť a odhodlanie.

PREČO SI OBJEDNAŤ SLUŽBY V OBECNEJ FIRME?
Obecná firma T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p. je registrovaným sociálnym
so 100% účasťou obce. Všetok zisk obecnej firmy je ziskom obce a na
základe zakladateľskej listiny je možné zisk použiť len na tvorbu
pozitívneho
sociálneho
vplyvu, ktorým je zamestnávanie
znevýhodnených a zraniteľných občanov za účelom podnikateľskej
činnosti. Ľudovo povedané, čo v obecnej firme zarobíme, zostáva v
obci, zo zisku môžeme zamestnávať ľudí, ktorí pracujú pre obec, a
rozvíjať podnikateľskú činnosť, ktorá znovu generuje zisk pre obec.
Konateľ sociálneho podniku, starosta obce, nie je zamestnancom
sociálneho podniku a svoju činnosť môže vykonávať len bez nároku na
odmenu. Mzdy zamestnancov sociálneho podniku majú štátom
stanovené limity a nie je možné ich prekročiť. Štát veľmi dobre ošetril
maximálnu výšku mzdy zamestnancov, aby nedochádzalo k
neprimeraným mzdám, alebo odmenám zamestnancov.
Pre občanov je dobré objednávať si služby v obecnej firme, týmto
pomáhajú obci a samým sebe. Odporúčam objednanie či už stavebných
služieb, alebo organizáciu osláv, či iných služieb sociálneho podniku.
Čím viac podnikateľskej činnosti bude vykonávať obecná firma, tým
skôr si sami zarobíme napr. na nové cesty v obci.
Ušiť 6500 ochranných rúšok pre deväť obcí Spiša?
Dá sa to!

Komplexná stavebná činnosť
v obci? Dá sa to!

