PLÁN KULTÚRNYCH AKTIVÍT OBCE NA ROK 2020
Obec Teplička pripravuje v roku 2020 tieto kultúrne aktivity obce:
25. Január 2020
- Karneval na ľade
15. Február 2020
- Obecná fašiangová zabíjačka
20. Február 2020
- Tepličská kvapka krvi
15. Marec 2020
- Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva
19. Marec 2020
- Uvítanie detí do života obce
19. Apríl 2020
- Divadlo Kamenný chodníček
10. Máj 2020
- Deň matiek - predstavenie
15. Máj 2020
- Večer jubilantov obce I.
20. Jún 2020
- Juniáles fest – festival
13. – 31. Júl 2020
- Tvorivé dielne pre deti
17. – 28. August 2020 - Tvorivé dielne pre deti
18. September 2020 - Večer jubilantov obce II.
17. Október 2020
- Človek človeku – úcta k starším
13. December 2020 - Pečenie Vianočných medovníkov
19. December 2020 - Slávnostné rozsvietenie Vianočného stromčeka
20. December 2020 - Vianočné pásmo
26. December 2020 - Štefanská zábava
1. Január 2021
- Slávnostné privítanie Nového roka
15. Január 2021
- Večer jubilantov obce III.
Srdečne Vás všetkých pozývame k účasti na pripravovaných kultúrnych
akciách ako aj na ich organizácii.
PODPORNÉ POHREBNÉ ZDRUŽENIE
oznamuje svojim členom, že výber členských príspevkov na rok 2020
bude prebiehať v malej sále Kultúrneho domu v čase 15:00 – 16:00 hod.
v termínoch:
Február:
4.2.2020, 11.2.2020, 18.2.2020, 25.2.2020
Marec:
3.3.2020, 10.3.2020, 17.3.2020, 24.3.2020
Pracujúcich členov prichádzajúcich spojom 15:40 zo Spišskej Novej Vsi
počkám, alebo ich vybavím doma po 18:00 hodine.
Výška členského príspevku je 15 Eur.
Katarína Rumanová

TEPLIČSKÉ
Mesačník o dianí v obci Teplička

NOVINY
Február/2020

ROK 2020 – ROK VEĽKÝCH PLÁNOV (NIELEN) V KULTÚRE
Drahí Tepličania.
Máme za sebou prvý mesiac nového roka v ktorom sme naštartovali
aktivity pre splnenie plánu a cieľov, ktorých nie je málo. O mnohých som
už viac krát písal a spomínal ich v minulých číslach, o niektoré sa chcem
teraz s Vami podeliť.
V oblasti kultúry máme síce oveľa nižší rozpočet ako po minulé roky, ale
napriek tomu chceme urobiť viac kultúrnych aktivít. Ako sa vraví, peniaze
nie sú všetko, v kultúre je to dvojnásobné. Kultúra je o Vás a pre Vás, o
ľuďoch. Ak chcete pre niekoho niečo urobiť, zorganizovať a takto mu
prejaviť úctu, vďaku, pozornosť, na to nepotrebujete veľa, stačí málo,
stačí len chcieť. Tak tomu bude aj tento rok. Nečakajte od nás žiadne
senzačné podujatia, ani bombastických účinkujúcich, ale očakávajte veľa
emócie, stretnutí, osobných zážitkov z podujatí v našej obci. Takto to
bolo aj pri prvom Plese športovcov, ktorý naši „starí páni“ zorganizovali
na výbornú a ukázali, že „starí páni“ je len fráza, na parkete sa zabávali
ako páni. Kultúra bude viac osobná, aby sme si boli bližší, pozornejší,
tolerantnejší. V pláne kultúrnych aktivít máme viacero nových podujatí,
ktoré pevne verím, úspešne naštartujeme a vytvoríme z nich tradičné
podujatia obce. Po úspešnom Karnevale na ľade, ktorý vyšiel na
jednotku nielen čo sa týka počasia, ale aj účasti detí, dospelých a
učiteliek našej školy, pokračujeme Fašiangovou zabíjačkou v našej obci.
Ospravedlňujem sa Vám za zmenu pôvodného termínu zabíjačky, dúfam
že ste všetci dostatočne skoro dostali informáciu o jeho zmene.
15. februára, v sobotu, Vás pozývam na prvú Fašiangovú zabíjačku, ktorá
bude gastronomickým, fašiangovým a kultúrnym zážitkom s pekným
kultúrnym programom. Zabíjačka sa uskutoční v priestoroch pri
multifunkčnom ihrisku obce.
Peter Lačný, starosta obce Teplička

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 30. januára 2020 a na svojom 17. riadnom
zasadnutí:
- Schválilo zmluvu na správu obce obecnou firmou sociálnym podnikom
T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p.
- Schválilo finančný príspevok 120€ / rok na prevádzku zariadenia pre
seniorov pre občianku našej obce, ktorá je umiestnená v tomto
zariadení
- Schvaľuje odmenu vo výške 10€ aktivistom, ktorí pomáhali na Juniálese
- Schválilo odkúpenie podielu pozemku E 782/1 na prístupovú cestu k
Domu smútku
- Schválilo úver 186 000€ na splatenie jedného z existujúcich úverov a na
plánované investičné aktivity obce
- Berie na vedomie správu o predbežnom hospodárení obce za rok 2019
- Berie na vedomie správu o predbežnom hospodárení obecnej firmy
T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p.
- Berie na vedomie plán kultúrnych aktivít obce na rok 2020
Celé uznesenie a zápisnicu z rokovania si môžete prečítať na internetovej
stránke obce www.teplicka.sk
18. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutoční
v piatok 28. februára 2020 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.
Z ČINNOSTI OBCE
v mesiaci január vyberáme tieto
najdôležitejšie aktivity:
- Oprava a renovácia vnútorných priestorov
Domu smútku – nové omietky a maľovanie
- Prípravné
práce
na
plánovanej
rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice – jej
vypratanie a reorganizácia hasičského
materiálu a prostriedkov na zásah
- Organizovanie Karnevalu na ľade a
polievanie ľadového klziska
- Oprava odvodnenia na ceste v časti pri
multifunkčnom ihrisku

Ján Horváth s novou posilou na údržbu
chodníkov – snežná kefa ST(R)IGA ☺

