ZIMNÁ ÚDRŽBA OBCECNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Obec Teplička zabezpečuje okrem zimnej údržby ciest v obci, pod
Tepličkou a v Chatovej osade aj údržbu chodníkov v našej obci. Téma
údržby chodníkov dosť rezonuje v spoločnosti aj v médiách. Naša obec
vykonáva údržbu chodníkov a niektorých úsekov ciest manuálne za
pomoci na to určených osôb – skupiny zimnej údržby, ktorí k
odpratávaniu snehu a posypovaniu ciest pristupujú veľmi zodpovedne a
sú pripravení v akomkoľvek čase, či dni. Všetkým členom skupiny zimnej
údržby za ich zodpovedný prístup k zimnej údržbe veľmi pekne ďakujem.
V prípade hladkej, neposypanej cesty, alebo neodprataného chodníka
nás kontaktujte cez kontaktné čísla Obecného úradu, alebo na stránke
obce www.teplicka.sk.
Usmernenie pre odpratávanie komunikácií v časti obce Záploty:
- chodníky v časti obce Záploty odporúčame odhŕňať len do troch štvrtín
šíky chodníka a odhrnutý sneh nechať na štvrtine chodníka pri ceste,
nehrnúť sneh až na cestu, ponechať ho na chodníku, aby sa nezužovala
cesta pre vozidlá.
2% DANE PRE OŠK TEPLIČKA
Obecný športový klub Teplička, občianske združenie,
žiada občanov o príspevok 2% z dane z príjmu, ktorý
môžu poukázať pre OŠK vyplnením a podaním
vyhlásenia, ktoré môžete stiahnuť z web stránky obce
na www.teplicka.sk, alebo osobne na Obecnom úrade.

„A“ MUŽSTVO OŠK TEPLIČKA NA TURNAJI O POHÁR PREDSEDU KSK
Futbalisti OŠK Teplička, „A“ mužstvo, sa zúčastnilo Krajskej futbalovej ligy
o pohár predsedu Košického samosprávneho kraja, kde v prvom zápase
vyhralo nad mužstvom Prakoviec po pokutových kopoch 4:3. V ďalšom
kole cestujeme do Moldavy nad Bodvou na zápas proti mužstvu z
Krásnohorskej Dlhej Lúky. Výkop je v nedeľu 3.2.2019 o 8:00 hod. Držte
našim futbalistom palce!
MOBILNÁ APLIKÁCIA TEPLIČKA
Spustili sme mobilnú aplikáciu TEPLIČKA, ktorú si ľahko nainštalujete do
mobilného telefónu a budete dostávať okamžité informácie o dianí v
našej obci, ako aj upozornenia na obecné aktivity.
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Milí TEPLIČANIA!
Dovoľte mi prihovoriť sa k Vám na začiatku roka 2019 a pozdraviť Vás v
mene Obecného úradu, poslancov Obecného zastupiteľstva a
zamestnancov obce.
Od začiatku roka aktívne pracujeme na vytvorení plánu činnosti pre celé
štvorročné obdobie do roku 2022, na nastavení priorít a cieľov, ktoré
bude schvaľovať Obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí a ktoré
Vám predstavíme na plánovanom stretnutí s občanmi v mesiaci február.
Intenzívne pracujeme na získavaní financií z iných zdrojov, mimo
rozpočtu obce, cez prípravu účasti na projektoch z fondov EÚ, dotácií od
štátu, či samosprávy kraja. Hľadáme riešenia pre bytovú výstavbu v obci,
komunikujeme s vlastníkmi pozemkov vo viacerých častiach obce.
Založením obecnej firmy chceme rozvíjať obec v ekonomickej oblasti a
oblasti zamestnávania občanov so sociálnym a zdravotným
znevýhodnením.
V oblasti technickej správy kladieme dôraz hlavne na zimnú údržbu obce
a na správu a údržbu obecného vodovodu, aby bola voda vždy dostupná
a kvalitná. Čerpacej stanici, vodojemu a prameňom vodovodu sa
budeme v najbližších týždňoch venovať v rámci údržby a nutnej
rekonštrukcie oveľa intenzívnejšie, čo súvisí s nastaveným plánom
obnovy verejného vodovodu. Od februára budeme monitorovať všetky
pramene – ich výdatnosť na týždennej báze pod dobu jedného roka, aby
sme získali presnú informáciu o potrebe ich rozšírenia.
Od februára bude tím technickej správy obce, kde máme jedného
zamestnanca, posilnený o troch nových pracovníkov, ktorých sa podarilo
získať cez dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Prajem Vám veľa úspechov, spokojný a radostný život v našej krásnej
obci Teplička!
Peter Lačný, starosta obce

ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
ZALOŽENIE OBECNEJ FIRMY
Obecné zastupiteľstvo na svojom
T-SERVIS TEPLIČKA, s.r.o.
2. riadnom zasadnutí dňa 19.12.2018 Obecné zastupiteľstvo na svojom
schválilo rozpočet obce na rok 2019:
3. riadnom zasadnutí dňa
4.1.2019 schválilo zakladateľskú
Bežné príjmy:
487 278,listinu obecnej firmy, ktorá bude
Kapitálové príjmy:
6 720,žiadať o priznanie štatútu
Finančné operácie: 75 000,sociálneho podniku. Obecná
firma bude zamestnávať
Bežné výdavky:
487 278,občanov so sociálnym a
Kapitálové výdavky: 69 000,zdravotným znevýhodnením a
Finančné operácie: 12 720,poskytovať služby pre obec,
občanov, ale aj iné organizácie a
Uvedené sumy sú v EUR.
spoločnosti.
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
4. Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční v piatok
1.2.2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.
Z ČINNOSTI OBCE
V mesiaci január obec vykonávala aj tieto činnosti a aktivity:
- rekonštrukčné a údržbové práce na čerpacej stanici a vodojeme,
kontrolu prameňov AI, AII, B a C obecného vodovodu
- monitorovanie vody po osadení nového dávkovača chlóru
- maľovanie obecného úradu – kancelárií, zázemia, chodby a schodišťa
- dobudovanie kúrenia a vnútorných dverí, maľovanie interiéru
domčeka vedľa budovy Obecného úradu
- zateplenie stropu v garáži pod domčekom a stropu pivnice pod
školskou jedálňou pre zníženie nákladov vykurovania
- vytvorenie klziska a polievanie ľadovej plochy
- príprava podkladov na rekonštrukčné práce a modernizáciu obecnej
kuchyne
- podanie žiadostí o dotácie na zamestnancov technickej správy obce
- podanie žiadostí na VÚC Košice pre vybavenie klubovne pre mládež a
na rekonštrukciu podlahy v sále Kultúrneho domu
- zimná údržba chodníkov a ciest v obci

KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
Vo Vianočnom čase, v mesiaci december, sme v závere roka pre občanov
pripravili viacero kultúrnych aktivít, ktoré mali veľmi pozitívny ohlas. Deti a
mládež Tepličky nás potešili pečenými medovníkmi a koláčmi, ktoré
rozdávali pri slávnostnom rozsvietení Vianočné stromu v centre obce.
Kultúrne aktivity pokračovali Vianočným pásmom VIANOČNÝ ČAS, v
ktorom sa predstavili deti a mládež. Pásmo sami navrhli, pripravili scenár,
nacvičili a Vianočný čas nám svojim vystúpením spríjemnili. Za čo im
ďakujeme! Z ich vystúpenia je aj táto fotografia.
Ďalšími akciami boli už tradičné
rozsvietenie Vianočného stromčeka, Štefanská zábava s rekordnou účasťou 177 zabávajúcich sa
ľudí a v závere roka Novoročný
punč s ohňostrojom.
Ďakujem všetkým organizátorom za ich aktívnu pomoc pri
príprave týchto akcií.

