OŠK TEPLIČKA
ROZPIS NAJBLIŽŠÍCH
FUTBALOVÝCH ZÁPASOV „A“ MUŽSTVA
8.9.2019 o 15:30 hod. OŠK Teplička - TJ BANÍK V MNÍŠKU NAD HNILCOM
15.9.2019 o 15:30 hod. SLOVAN FO MARKUŠOVCE - OŠK Teplička
22.9.2019 o 15:00 hod. TJ SPARTAK BYSTRANY - OŠK Teplička
29.9.2019 o 15:00 hod. OŠK Teplička - FK SLOVAN HELCMANOVCE
REKONŠTRUKCIA STRECHY V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU
Sála Kultúrneho domu prejde rekonštrukciu – po výmene svietidiel, kde
sme nahradili 15 starých neónkových svietidiel novými, modernými LED
svetlami budeme zatepľovať strop, opravovať poškodenú časť strechy a
sálu vymaľujeme. Nové svietidlá – LED panely 60 x 60 cm spolu 30 kusov už
sú namontované a ich svietivosť oproti pôvodným je oveľa vyššia a hlavne
úspornejšia, menej nákladná. Vďaka príspevku z dotácie Ministerstva
financií dosiahneme úsporu na nákladoch na vykurovanie a na elektrinu a
skrášlime spoločenský priestor sály. Kultúrneho domu.
DOBRÉ VEDIEŤ...
... že aj v tomto roku sa 26.12.2019 uskutoční Štefanská zábava na
Tepličke. Do tanca bude hrať a o zábavu sa postará hudobná skupina z
Bardejova MONTANA BAND.
... že obecná firma T-servis Teplička 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.
Z ČINNOSTI OBCE v mesiaci august vyberáme tieto najdôležitejšie aktivity:
- Rekonštrukcia okolia budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu
- Výmena podlahy v triede Materskej škôlky
- Výmena stropných svietidiel v sále Kultúrneho domu
- Osadenie zákazových a informačných značiek – kamerový systém a zákaz
sypania smetí na území obce
- Čistenie dažďového rigolu na ceste na obraz a vyčistenie medze pri ceste
- Nové skrinky pre deti Materskej škôlky
- Vyčistenie šachty a prepchatie kanálu pri chodníku z rómskej osady
- Realizácia dažďového vpustu na ceste pri kostole

TEPLIČSKÉ
Mesačník o dianí v obci Teplička

NOVINY
8/2019

Aktívny august
Milí Tepličania, v mesiaci august sme zaznamenali významné zmeny v
organizačnej štruktúre obce. Najviac zmien sme realizovali na technickom
úseku, ktorý spravuje obec a realizuje stavebnú činnosť v obci. V tíme
zamestnancov sme s niektorými zamestnancami ukončili pracovný pomer,
technický úsek sme doplnili novými zamestnancami na základe uznesenia
Obecného zastupiteľstva. Cieľ zmien bol jasný – zefektívniť činnosť v obci v
oblasti správy obce a výstavby v obci. Tieto zmeny sa pozitívne podpísali vo
vyššej dynamike prác aj vďaka týmto zmenám a hlavne úsiliu
zamestnancov sme pokročili vo viacerých rozpracovaných aktivitách.
Uzavreli sme areál školy a pripravili sme ho na príjemný štart nového
školského roka, rekonštrukcia okolia Kultúrneho domu a budovy Obecného
úradu je tesne pred dokončení, chýbajú už len malé detaily – stožiare na
vlajky a vonkajšie svietidlá, ktoré postupne doplníme, začali sme s
rekonštrukciou stropu v sále Kultúrneho domu, na ktorú sme dostali
financie cez dotáciu z Ministerstva financií. Zmeny zamestnancov nastali aj
v školskej kuchyni na poste kuchárky. Zamestnancom s ktorými sme
ukončili spoluprácu ďakujem za ich odvedenú prácu pre našu obec a novým
zamestnancom prajem veľa úspechov a radosti z dobre vykonanej práce
pre našu obec a občanov obce.
V septembri máme v našej obci odpustovú slávnosť – kermeš na ktorú sa
aktívne pripravujeme veľkým upratovaním obce – kosením a úpravou
zelene, čistením ciest, chodníkov a verejného priestranstva. Našou snahou
je, aby bola obec v tento sviatok uprataná, čistá a pôsobila príjemným
dojmom pre nás, občanov obce, ale aj pre vašich hostí, ktorých si na
kermeš pozvete. V odpustový víkend máme v našej obci v sobotu nočnú
požiarnickú súťaž a v deň odpustu domáci futbalový zápas “A“ mužstva,
srdečne Vás na tieto akcie v mene DHZ a OŠK pozývam.
Prajem Vám všetkým príjemný jesenný, odpustový september v našej
krásnej obci Teplička.
Peter Lačný, starosta obce

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

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR TEPLIČKA

na 12.ročník nočnej súťaže hasičských družstiev mužov a žien o

„PUTOVNÝ POHÁR
STAROSTU OBCE TEPLIČKA “
Súťaž sa uskutoční dňa 7.9.2019 ( sobota )
na futbalovom ihrisku OŠK Teplička
Začiatok : o 20:30 hodine
Predpokladaný počet štartujúcich družstiev:
5 ženských družstiev, 15 mužských družstiev
Súťažné disciplíny : 2 x požiarny útok

ŠKOLA VOLÁ
Základná škola s materskou
škôlkou v Tepličke otvorila v
tomto školskom roku 2019 /
2020 svoje brány pre 16 žiakov
základnej školy a 16 deťom
materskej škôlky. Deti sa môžu
tešiť na vymaľované triedy,
novú podlahu v škôlke, nové
skrinky pre škôlkarov, ale aj na
novú pani kuchárku Alenku.

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

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

STAV PEŇAŽNÉHO FONDU ČOV A KANALIZÁCIE K 31.8.2019:
2900 €
P R E D A J O D PA D O V ÝC 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.

P R E N Á J O M PÁ 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.

