
 Tepličské noviny už po druhykrát zavítajú do Vašich domácností, 
aby sme Vás informovali o  tom, čo sa dialo, deje a bude diať v našej 
obci. Čas neúprosne letí a každý si žiada svoje. Tak ako v prírode ko-
luje cyklus nezvratný, aj v našom živote sa striedajú dni, týždne, mesia-
ce a roky. Raz sú to pocity šťastia, radosti, lásky a harmónie, inokedy 
chvíle smútku, úzkosti a beznádeje. Jednoducho je to tak a patrí to 
k  životu. Koniec roka 2015 máme za dverami. Opäť sa niečo končí, 
aby nové mohlo začať. Možno nesmelo, plní obáv a otázok, ale pred-
sa len sme to MY. Každým dňom píšeme novú kapitolu svojho života. 
Rovnako obecné noviny píšu a vypovedajú o živote v  obci, aktivitách 
jednotlivcov aj kolektívov, pridali sa deti, mladí, ba aj starší občania.  
Ubehol rok a každý kalkuluje, hodnotí.  
 Obecný úrad pod mojím vedením a poslanci obecného zastupi-
teľstva podnikol viacero aktivít. V priebehu roku sme opäť vstúpili do 
združenia MILOJ SPIŠ, ktorá sa momentálne uchádza o status miestnej 
akčnej skupiny, taktiež sme žiadali o finančné prostriedky na tieto projek-
tové zámery: 
VÚC: 

• vodné zdroje - vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd 
• obnova oddychových zón a verejnej zelene v obci 
• rekonštrukcia materskej školy s cieľom zvýšenia hrubej  
 zaškolenosti detí v MŠ

Úrad vlády SR: 
• vybudovanie multifunkčného ihriska- ľadovej plochy

Ministerstvo financií: 
• rekonštrukcia strechy budovy obecného úradu - časť kuchynka 
• rekonštrukcia a úprava hygienickych zariadení, šatní a časti strechy  
 tribúny budovy futbalového ihriska

Enviromentálny fond:  
• zateplenie a čiastočné stavebné úpravy objektu základnej školy 
• vybudovanie čističky odpadových vôd

Ministerstvo hospodárstva SR:  
• modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

 V rámci činnosti obecného zastupiteľstva sa konalo trinásť zasadnutí, 
na ktorých sa riešilo a rozhodovalo o zásadných otázkach diania v obci. 
Bolo schválených viacero všeobecne záväzných nariadenení: 
1/2015- VZN o  spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradné-
ho odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 
miestnych podmienok 

2/2015- VZN o o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povin-
nej školskej dochádzky v základnej škole 
3/2015- VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 
v čase volebnej kampane
4/2015 VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska, prevádzkový poria-
dok pohrebiska
5/2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
 Smer, akým sa obec uberá určujeme my, starosta, poslanci OZ a ob-
čania. Našimi nápadmi, žiadosťami i sťažnosťami. Práve jednou z úloh 
starostu je to, aby to, čo potrebujeme, padlo na úrodnú pôdu. Preto 
vieme, kde sme a čo chceme dosiahnuť, hľadáme a využívame dostupné 
spôsoby a prostriedky, ako to dosiahnuť.  Nič nie je dokonalé a nás čaká 
stále veľa práce. Preto sa chcem osobne poďakovať poslancom obecné-
ho zastupiteľstva, zamestnancom aj Vám všetkým, ktorí pomáhali a po-
máhajú, aby sa naša obec rozvíjala. 
 Áno, čas beží a na dvere klope nielen koniec roka, ale aj Vianoce. 
Už od nepamäti sú Vianoce sviatkami pokoja, lásky a vzájomnej úcty. 
Skrývajú v sebe tajomstvo a čaro zrodenia nového života. A je tomu tak 
dodnes. Máme jedinečnú možnosť zastaviť sa a popremýšľať o skutoč-
ných hodnotách. Nie o veciach, ktoré zdobia náš zovnajšok, ale práve 
naopak, naše vnútro. Preto Vám  chcem v tento predvianočný čas po-
priať požehnané a milostiplné sviatky strávené v kruhu najbližších. Ve-
rím, že aj napriek domácim a pracovným povinnostiam si nájdete čas 
a prídete medzi nás. Stretneme sa pri rozsvecovaní vianočného strom-
čeka a novoročnom punči. Tak ešte raz, prajem Vám len to najlepšie. 
Veselý krok, zdravia, lásky a požehnania po celý rok. 

Mgr. Katarína Jasečková
starostka obce Teplička

Kultúrne akcie  
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Október je mesiacom úcty k starším. Ani  
v našej obci sme na našich starkých nezabudli 
a 25. októbra 2015 sme pre nich pripravili deň, 
ktorý patril a bol venovaný len im. Začal sa 
svätou omšou a po nej sa všetci presunuli do 
kultúrneho domu, kde už bol pre nich pripra-
vený spoločný obed. Jubilanti boli obdarovaní 
krásnymi kvetmi a ani deti z Tepličky na nich ne-
zabudli. Menšie deti si pre nich, pod vedením 
pani Mgr. Kataríny Cipkalovej, pripravili krásne 
pásmo a  s krátkou vlastnou scénkou sa pred-
stavila mládež. Spoločne sa snažili im svojím 
vystúpením spríjemniť tento pekný deň. Pevne 
veríme, že sa im to podarilo.

,,Tak ako jeseň vytvára krásne umelecké diela, 
takýmto krásnym dielom je aj človek v svojej 
jeseni. Tvaroval ho majster život skúškami,  
radosťami, ale aj starosťami“.

Mgr. Táňa Hamráčková

ČLOVEK ČLOVEKU – ÚCTA K STARŠÍM

Obec Teplička má jedinečnú polohu na šíre-
nie signálu na príjem internetových, mobil-
ných, televíznych ako aj rozhlasových služieb. 
Obec prenajíma na tento účel plochu na 
troch miestach, kde sú umiestnené vysielače.

Najviac je na tento účel využívaný vysielač pre 
šírenie televízneho a  mobilného signálu na 
Ježovej hore. Ďalším miestom, kde sú umiest-
nené vysielače sú na stĺpe nad vodojemom, na 
dome smútku. Pre obec Teplička je prenájom 

VYSIELANIE RÁDIA BEST FM  
Z VYSIELAČA NA TEPLIČKE

umiestnenia vysielačov ďalším zdrojom príjmu 
obecného rozpočtu.

Na dome smútku bol v  júni osadený nový vy-
sielač na šírenie rozhlasového signálu pre rádio 
Best FM, ktoré na frekvencii 103,3 MHz vysie-
la pre oblasť Spišská Nová Ves. Umiestnením 
vysielača naša spolupráca s  rádiom Best FM 
nekončí, sme v  kontakte so zástupcami rádia 
a pracujeme aj na budúcej spolupráci v oblasti 
kultúrnych aktivít v obci.

Rádio Best FM jw na trhu od januára 2012. Pri-
oritou rádia je dobrá hudba a aktuálne spravo-
dajstvo. Rádio vysiela najväčšie svetové a čes-
ko-slovenské hity 80 a 90 rokov. Poslucháčmi 
rádia sú najmä ľudia vo veku 30 – 49 rokov. 
Okrem zábavy poskytuje aj informačný servis – 
správy, počasie, doprava. To všetko objetkívne 
a rýchlo, pretože je dobré vedieť viac.

Rádio BEST FM – HVIEZDY, HITY, LEGENDY. 
Naladíte ho na frekvencii 103,3 MHz.
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VITAJ MIKULÁŠ! 
S blížiacim sa začiatkom zimy sa deti stávajú 
poslušnejšími, pretože netrpezlivo rátajú dni, 
kým im kalendár ukáže nimi hádam najočaká-
vanejšie meno. V deň menín Mikuláša (teda 
6. decembra 2015) sme ho pozvali na poduja-
tie v Tepličke. To sa však začalo nie veľmi milou 
správou, kedy mimoriadne správy ohlásili, že 
tento rok Mikuláš nepríde. Mikuláš zvolal ofi-
ciálnu tlačovú konferenciu, na ktorej oznámil, 
že tento rok nebude chodiť rozdávať darčeky 
a  ruší všetky mikulášske akcie. Domnieval 
sa, že  ho deti už nemajú rady a že ich jeho  
darčeky netešia. Ale to vôbec nebola pravda. 
Preto sa deti s Tepličky  rozhodli, že ho privolajú  
svojim programom. Vystúpili ako vločky, an-
jelici či čerti... Mikuláš to počul, a tak sa na-
koniec u nás aj zastavil. Vystúpenie detí sa 
mu natoľko páčilo, že svoju dovolenku zrušil, 
aby k nám mohol prísť. Mikuláš mal pre všetky 
deti prichystané balíčky plné sladkostí a svojou 
návštevou potešil a rozžiaril očká všetkých detí. 
Dúfame, že tak ako Mikulášovi aj Vám sa vystú-
penie páčilo a  odišli ste naplnení atmosférou 
blížiacich sa Vianoc a Nového roka. 

Mgr. Táňa Hamráčková

Od roku 2008 funguje školské zariadenie pod 
vedením p. riaditeľky Mgr. Kamily Dluhošo-
vej. Pedagogický zbor tvoria 2 učiteľky pre ZŠ 
a 2 učiteľky pre MŠ, ďalej upratovačka a kurič. 
Zdravú stravu a  chutné obedy nám zabezpe-
čujú 3 pracovníci školskej jedálne - kuchár, po-
mocná kuchárka a vedúca školskej jedálne.
V školskom roku 2015/2016 navštevuje základ-
nú školu 20 žiakov vo všetkých štyroch roční-
koch a materskú školu 21 detí v jednej zmie-
šanej triede. Výchovno-vzdelávací proces sa 
riadi podľa Školských vzdelávacích programov, 
ktoré vypracovali pedagogickí zamestnanci 
v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. 
V spolupráci s Obecným úradom a p. starost-
kou sa nám podarilo skrášliť spoločnú chodbu 
a spálňu v MŠ novým náterom a rozprávkovými 
postavami a zabezpečovať plynulý chod celého 
zariadenia. 

Výchovu a vzdelávanie dopĺňame účasťou na 
rôznych súťažiach:

Deti MŠ :
- „Špivanka“ v Lieskovanoch – súťaž v speve,
- OFDMS – športová a výtvarná súťaž  

v Danišovciach,
- predplavecký výcvik detí  

na plavárni v SNV,
- divadelné a filmové predstavenia,
- príprava programov – Seniori, Mikuláš, 

Vianočná besiedka,
- rôzne aktivity – Veselé zúbky, Zemiakový 

deň, Ovocný deň, Mám básničku na jazýč-
ku, Pečieme medovníčky, Karneval, Deň 
Matiek, Rozlúčka so škôlkou, Juniáles, Deti 
mestu, Výcvik psov, ZOO v SNV,

- detský kútik vo Fun Ville,
- výlet – ZOO v Košiciach Dino park,

Žiaci ZŠ:
- Vedomostno- športová súťaž  

vo Vítkovciach,
- Bedminton – súťaž v ZŠ Komenského 

v Smižanoch,
- OFDMS Olympijsky festival detí a mládeže 

v Rudňanoch – športová a výtvarná súťaž,
- Divadelné a filmové predstavenia pre deti, 
- Exkurzie – múzeum, radnica, kostolná 

veža,
- Rôzne aktivity – Prednes poézie,  

Mikuláš, Karneval, Deň Matiek,  
Rozlúčka so štvrtákmi, 

Viac informácií na stránke:  
www.zsteplickanh.estranky.sk

Mgr. Kamila Dluhošová
riaditeľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU V TEPLIČKEČLOVEK ČLOVEKU – ÚCTA K STARŠÍM
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Štastné a pokojné Vianoce, 
vela lásky, úsmevu 
a porozumenia v novom roku 
a splnenie túžob a ocakávaní 
         praje 

Mgr. Katarína Jasecková
starostka obce Teplička
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INFORMÁCIE O ČINNOSTI OBECNÉHO ÚRADU
AVITUR 2015
Za agroturistikou a vidieckym  
turizmom do Harichoviec
Na konci letných prázdnin 29. 8. 2015 sa naša obec zúčastnila akcie  
AVITUR 2015, ktorá sa tento rok konala v obci Harichovce. Tradičné 
podujatie obcí Spiša, na ktorom sa okrem našej obce Teplička a hosťujú-
cej obce Harichovce zúčastnili aj obce Danišovce, Jamník, Markušovce,  
Matejovce nad Hornádom, Odorín aj Rudňany.
Naši občania sa zúčastnili súťaží vo volejbale, futbale, varení kotlíkového 
guľášu. Folklórny súbor Tepličan vystúpil s pásmom Fašengy. Naša obec 
mala prezentačný stánok, v ktorom prezentovala tradície, kultúru, histó-
riu a súčasnosť našej obce.
Zaujímavý kultúrny program, veľa športových zážitkov a krásne slnečné 
počasie boli skvelou bodkou tohtoročného leta.

Na ulici Starý výbor robil zvodový kanál na 
dažďovú vodu komplikácie hlavne v zime, 
kedy zamŕzal a pri topení sa ľadu spôsoboval 
pretekanie na povrchu. Tento problém bol vy-
riešený uložením kanalizačných rúr do zeme 
a zakrytím kanálu, čím vznikla súvislá plocha, 
ktorá bude na jar zveľadená zasiatím trávy, ale 
aj úpravou tejto parkovej zóny obce.

Oprava cesty Pod Tepličkou
Hlavnú cestu Pod Tepličkou smerom do Spišskej Novej Vsi využívajú 
všetci občania obce. Na tejto frekventovanej ceste sa pri letných búrkach 
v strednej časti obce pri dome pána Hamráka hromadil nepríjemný štrk 
a blato, ktorý bol nanesený prívalovou vodou z cesty smerom od lesa 
(od domov Hasaj, Gbúr a Vrábeľ). V zime sa v tejto časti cesty vytvárala 
zľadovatená vrstva. Nánosy štrku, blata a zľadovatený povrch zname-
nali nebezpečenstvo pre prechádzajúce vozidlá a zvýšené riziko šmyku 
a dopravnej kolízie. Oprava cesty bola vykonaná vybudovaním nového 
odvodňovacieho kanálu a spevnením cesty betónom. Prechádzanie po 
ceste je teraz bezpečnejšie nielen v lete, ale aj v zime.

Oprava zábradlia
Chatová oblasť patrí pod správu obce Teplička. V chatovej osade bolo 
doplnené zábradlie na mostíku pri prechode cez potok. Zábradlie bolo 
osadené z dôvodu bezpečnosti prechodu motorových vozidiel cez po-
tok pri vstupe do chatovej osady v smere od Spišskej Novej Vsi. Zábrad-
lie zvýši bezpečnosť prechodu chatárov a majiteľov chát.

Zakrytie odvodňovacieho kanála

Plot na cintoríne
Pred dňom Všetkých svätých 1.11.2015 bol na cintoríne dokončený plot 
okolo domu smútku. Cintorín je už celý uzatvorený a plot zabráni nielen 
pohybu túlavých zvierat, ale zvýši aj predchádzanie vandalizmu či ne-
kontrolovanému pohybu ľudí cez cintorín. Pri dome smútku bude široká 
brána uzatvorená, pri pohreboch už nebude dochádzať ku kompliká-
ciám s parkovaním vozidiel priamo pred domom smútku, v priestore 
určenom pre účastníkov pohrebu.

19. ročník futbalového 
turnaja Tepličiek
11. júla 2015 sa konal 19.ročník Futbalového turnaja Tepličiek Sloven-
ska. V tomto roku sa konal v Liptovskej Tepličke.

19.ročník Futbalového turnaja Tepličiek Slovenska  sprevádzalo slnečné 
počasie. V turnaji  si zmerali sily A mužstvá a Internacionáli obcí Tepličky, 
Teplička, Teplička nad Váhom a Liptovská Teplička. Po prvý krát v his-
tórii turnaja zostal putovný pohár 
v Liptovskej Tepličke, ktorá v napí-
navom zápase vyhrala nad našou 
Tepličkou. Tretia skočila Teplička 
nad Váhom a štvrté miesto patrilo 
Tepličke od Hlohovca. Z interna-
cionálov si zlato odnášala Teplička 
nad Váhom, Liptovskej Tepličke pa-
trilo striebro, bronz Tepličkám od 
Hlohovca a naša Teplička obsadila 
nepopulárne štvrté miesto. 

Najlepším strelcom turnaja sa stal Pavol Smolár, najlepším hráčom 
Áčka Adrián Pitoňák a internacionálov Ján Petrenka. O kultúrny pro-
gram počas podujatia sa postarala organizácia Obec v pohybe SW  
Liptovská Teplička.
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KRÍŽOVÁ CESTA
nová dominanta obce
V našej obci bola v časti Vyšný koniec – Pod horou za pomoci dobrovoľ-
níkov z obce postavená krížová cesta. Návrh krížovej cesty bol schválený 
Farskou hospodárskou radou, súhlas s využitím pozemkov dalo Pozem-
kové spoločenstvo URBARIÁT v Tepličke. Napriek tomu, že sa Obecný 

úrad na tomto projekte nepodieľal, túto aktivitu víta a pre obec je krížová 
cesta nielen novou oddychovou a duchovnou zónou obce, ale aj ďalšou 
dominantou obce. Od hlavného kríža je výborný výhľad nielen na obec 
Teplička, ale aj na široké okolie Spiša.
Osobitné poďakovanie patrí pánovi kaplánovi Františkovi Benkovi  
a Vladimírovi Gbúrovi, ktorí sa spolu s dobrovoľníkmi podieľali na reali-
zácii krížovej cesty.

Kuchyňa pri sále kultúrneho domu je stále viac využívaná na rôzne 
kultúrno-spoločenské aktivity občanov obce a obecného úradu. Budo-
va kuchyne je stará a nutne potrebovala rekonštrukciu strechy. Obec 
Teplička získala na tento účel finančnú podporu z Ministerstva financií, 
vďaka ktorej mohla byť strecha zrekonštruovaná. Došlo k výmene celého 
krovu a strešnej krytiny.

Po rekonštrukcii strechy bola realizovaná aj rekonštrukcia vnútorných 
priestorov osadením nových stropných podhľadov a odvetrávania.

Veríme, že táto rekonštrukcia zlepší podmienky využívania kuchyne, ako 
aj sály kultúrneho domu a pre občanov obce zatraktívni možnosti vy-
užitia pre organizovanie osláv jubileí. Zrekonštruované priestory budú 
prvýkrát využité pri pečení medovníkov a Štefanskej zábave.

REKONŠTRUKCIA STRECHY NA KUCHYNI
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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Zosnulí v roku 2015  
( január – november)

Dutko Jozef  
Kračko František
Holečková Jolana
Juríček Jozef
Horváth Erik
Agnesa Gbúrová

Narodení 2015  
( január – november)

Dzimková Gréta                   
Dutko Ján                            
Borženský Matúš                
Klempár Oliver                     
Rumanová Laura                  
Dorocák Benjamín               
Dutko Dominik                    
Iracká Tamara                       
Hamráková Alica                  
Hamrák Viliam                       
Moščovič Mateo                 
Hudáková Alžbeta                
Kokyová Jessika                  
Melega Alex                        
Vojtková Nella  
Holečková Nikola                   
Kuchár Matej

Jubilanti za obdobie   
december 2015 – jún 2016 
50 – rokov:

Biacovská Kristína
Dutko Jozef
Ing. Dzimková Ľubomíra
Gbúr Martin
Gbúrová Katarína
Gbúrová Terézia
Horváthová Katarína
Lačný Jozef
Mačugová Anna
Olekšáková Ľubomíra
Širila Ján
Šlejzáková Mária
Siksa Ján

55 – rokov
Blašková Mária
Gbúr  Michal
Jasečko Adolf
Juríček Pavol
Kiseľová Mária
Kočiš Ján
Smotrilová Mária
Tarbajová Jarmila
Vrábeľová Anna
Hamráčková Eva
Petrík Ján

60 – rokov
Dimitrovová Helena
Duľa Vít
Ing. Dutko Ján
Hamráčková Monika
Hamrák Peter

Hamráková Mária
Koňak Milan
Ing. Pavlík Jozef
Ruman Peter
Jasečková Margita

65 – rokov
Holečko Ján 
Holečko Jozef
Tekáč Ján
Vilkovský Pavel
Jasečko Michal
Jasečková Rozália
MVDr. Ruman Michal

70 – rokov
Blaško Michal 
Hamráčková Katarína

75 – rokov
Cipkala Michal
Findurová Mária 
Holečková Zuzana

80 – rokov
Dutko Michal 
Zekuciová Mária
Olejníková Katarína

85 - rokov
Holečková Agnesa 
Jasečková Rozália
Timková Terézia

Jubilantom prajeme všetko najlepšie! 

V tomto vydaní Tepličských novín po prvý krát uverejňujeme spoločenskú 
rubriku, v ktorej budeme uverejňovať informácie za šesť mesiacov, keďže 
Tepličské noviny vychádzajú dva krát ročne, v júni a decembri. 
Toto je premiéra spoločenskej rubriky, preto prinášame informácie za rok 
2015 od januára do novembra a informácie o okrúhlych jubileách našich 
občanov do júna 2016. 


