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OBEC TEPLIČKA V ROKU 2016
 Čas neúprosne beží, zastaviť sa nedá. Tak ako sa rok s rokom míňa, je to podobne 
aj s nami a udalosťami v obci Teplička. Práve júnový informačník „Tepličské noviny“ 
nám podáva obraz o živote a pohľade na našu obec. Veci a činnosti, ktoré sa udiali, 
dejú a budú diať v najbližšej dobe. Nástup nového roka 2016 sa niesol v znamení 
zabehnutých pracovných povinností. Od začiatku nového roka sa konali 4 zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. Na svojich zasadnutiach prialo OZ tieto uznesenia: 
Schválilo: 
 - Finančný rozpočet obce na rok 2016 – 2018
 - Záverečný účet obce za rok 2015
 - VZN o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ  
  pôsobiacich mimo územia obce Teplička
 - VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
  dochádzky v základnej škole
 - VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Teplička
 - VZN o miestnom referende
 - Zmluva so spoločnosťou Aquaspiš, s.r.o. – ročné predĺženie zmluvy 
  prevádzkovania verejeného vodovodu v obci Teplička, vypracovaný nový   
  Prevádzkový poriadok verejného vodovodu obce Teplička
 - Zmluva so spoločnosťou ENVI- PAK, a.s.3- organizácia zodpovednosti výrobcov
Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho 
systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov                  
a odpadov z neobalových výrobkovv riadiacej pôsobnosti obce. 
 Prijatie nového zákona č. 79/2015 Z.z. O odpadoch prináša viacero koncepčných 
zmien do celého odpadového hospodárstva, ktoré sa budú dotýkať aj obcí. Jednou           
z najvýznamnejších zmien, ktorú so sebou prináša nový zákon je predovšetkým: 
systém triedeného zberu a zodpovednosť za triedený zber odpadov z vyhradených 
výrobkov prechádza priamo na výrobcov, čo prináša pre obce dôležité zmeny pri 
zabezpečovaní a financovaní triedeného zberu. 

AKTUÁLNE: 
 K 30.6.2016 je obec povinná prijať/ zosúladiť nové VZN o nakladaní s komunál-
nym odpadom a DSO s novým zákonom. Návrh nového  VZN o nakladaní s komunál-
nym odpadom a DSO je momentálne zverejnený na úradnej tabuli obce Teplička, ktorý 
už podlieha novému zákonu o odpadoch.
 V stručnom prehľade sú uvedené len najdôležitejšie body uznesení. Presné znenie 
uznesení a zápisníc zo zasadnutí OZ spolu s výpismi z hlasovania poslancov sú              
k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade a web stránke obce www.teplicka.sk

Prerokované žiadosti a sťažnosti, ktoré boli doručené na obecný úrad : 
4 Žiadosti o kúpu pozemkov v obci Teplička
7 Žiadosti o kúpu pozemkov v Chatovej osade Teplička
1 Darovacia zmluva medzi Pozemkovým spoločenstvom Teplička a obcou Teplička

Žiadosť o pomoc a podporu zveľaďovania okolia v Chatovej osade
Občianske združenie Chatová osada Teplička vznikla v roku 2015. Cieľom tohto 
združenia resp. jej členov je skultúrniť a zveľadiť prostredie v Chatovej osade. 
Svojpomocne vykonali viacero brigád. Medzi aktivity, ktoré podnikli bola úprava 
stanovišta pre kontainer na komunálny odpad, osadenie dopravného značenia pred 

vstupom do osady, odstránenie poškodených unimobúnk z priestoru ihrísk, upravenie 
prístupovej cesty zo smeru Pod Tepličky, taktiež na cestách v osade a na ceste                
z Tepličky vykonali vyčistenie ciest a krajníc bagrom, výtlky boli upravené makada-
mom, založené cestné odrážky vody a pod. Obec Teplička si váži každú aktivitu 
jednotlivcov, skupín, ktorá prispieva k zveľadeniu nášho prostredia. V rámci spolupráce 
s Chatovou osadou a možnosťami, ktorými obec disponuje prispela a pripieva                   
k udržiavaniu a obnoveniu Chatovej osady.  

SŤAŽNOSTI: 
Doručené sťažnosti sa týkali najmä vypúšťania spláškov zo žúmp na susedné pozemky 
a voľného pobehovania psov v obci. 
Preto žiadame občanov, aby rešpektovali a vytvárali pokojné vzájomné susedské 
spolunažívanie. Taktiež, aby sa dbalo o kultúru a čistotu okolia.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Teplička roky 2016-2025
 V súčasnej dobe prebieha aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Teplička  v spolupráci s Karpatským Rozvojovým inštitútom, kontaktnou 
osobou: Ing, Zuzana Záborská, zástupkyňa riaditeľa.
 Tento strategický dokument predstavuje komplexný pohľad na súčastný stav 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, stanovuje strategické ciele, priority a oblasti                 
na obdobie do roku 2025. 
Vypracúvava sa:  
 v súlade s obdobím EÚ fondov, v súlade so zákonom, teda PHSR bude mať 
predpísané časti: analytickú, strategickú, programovú a realizačnú a finančnú
 v súlade s odporúčanou metodikou na tvorbu PHSR v potrebnej miere podľa 
vzájomnej dohody
 dokument je počas jeho tvorby komunikovaný s verejnosťou (dotazník) a zastupi-
teľstvom a zverejnený na internetovej stránke obce Teplička 

V rámci stanovených priorít  
vyvíjam v spolupráci              
s poslancami OZ snahu           
a úsilie o projektové zámery 
týkajúce sa:
Čistička odpadových vôd      
a kanalizácia; Rekonštruk-
cia miestnych komunikácií   
a chodníkov; 
Napojenie hydrogeologické-
ho vrtu v oblasti Čierna hora; Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou 
školou; Dobudovanie multifunkčného ihriska- ľadová plocha; Vypracovanie štúdie pre 
Individuálnu bytovú výstavbu; Rekonštrukcia futbalového ihriska; Rekonštrukcia fasády 
na Dome smútku; Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice; Rekonštrukcia verejného osvetle-
nia
 Bližšie informácie o priebehu, výsledkoch a prípravných prácach na jednotlivých 
projektových zámeroch Vám poskytnem na júlovom Verejnom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v sále  Kultúrneho domu. Srdečne Vás pozývam          
v mojom mene, ale aj mene poslancov obecného zastupiteľstva obce Teplička.
 Práce je veľa, času a peňazí málo, preto sa chcem poďakovať každému –malému 
i veľkému- za pomoc a podporu pri obecných aktivitách. Deťom, mladým, dospelým 
chcem popriať veľa sily, pevného zdravia, požehnania, ba i životného elánu do každého 
nového dňa. Mgr. Katarína Jasečková, starostka obce



FAŠIANGY – ŠIFONER 
 Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Sú prechodom 
medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, o ktorú sa 
v našej obci znovu postarali deti z Detskej tvorivej skupiny. Fašiangy pod názvom 
ŠIFONER sa uskutočnili dňa 7. 2. 2016. V programe vystúpili deti z Tepličky a predsta-
vili sa Vám v humorných scénkach, ako bola Popoluška, Haňa a Beta, Moja mama varí 
lepšie ako tvoja, Nadpozemské problémy atď. Všetky tieto scénky, si od Vás divákov 
vyslúžili veľký potlesk. V predstavení nechýbal ani spev, tanec, hudba a vyhlásenie 
športovca roka! Pripravené boli pre každého ,,pankušky,, aby ste nám počas predsta-
venia nevyhladli. 
 V každom doterajšom vystúpení sme sa niečo naučili, čo nás stále posúva ďalej. 
Stále sa ešte učíme a hľadáme to najlepšie pre Vás. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí na 
naše vystúpenia vždy prídete, pretože aj vďaka Vám  sme stále lepší a snažíme sa 
priniesť vždy niečo nové. Touto cestou chcem tiež povzbudiť aj ďalšie deti a chlapcov. 
Pridajte sa k nám a zažite s nami veľa zábavy pri nacvičovaní a tiež samotnom 
vystúpení.
 Tešíme sa na Vás už 11. júna 2016 na tepličskom Juniálese – Zabáva a celá 
DEDINA, tak sa príďte zabaviť s nami, radi Vás tam všetkých uvidíme.

Tatiana Hamráčková a Detská tvorivá skupina

OBEC TEPLIČKA NAD VÁHOM
Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom

P o z v á n k a

Pozývame Vás na 20. ročník futbalového turnaja Tepličiek Slovenska, ktorý sa uskutoční
v sobotu dňa 9. júla 2016 v obci Teplička nad Váhom v areáli futbalového ihriska Športklubu.

Program futbalového turnaja:

07:00   Príchod účastníkov turnaja, prezentácia, raňajky
07:10   Žrebovanie zápasov vedúcich mužstiev
08:40  Otvorenie 20. ročníka futbalového turnaja Tepličiek 
07:30 – 12:20 Futbalové zápasy – I. časť A mužstva a Internacionálov
11:30 – 13:00  Obed, kultúrny program
13:00 – 18:10 Futbalové zápasy – II. časť A mužstva a Internacionálov
17:00 – 20:00 Večera
19:00  Vyhlásenie výsledkov futbalového turnaja   
     a ukončenie turnaja na Námestí sv. Floriána
20:00  Spoločenský večer – Námestie sv. Floriána

     Tešíme sa na stretnutie

Ing. Viliam Mrázik
starosta obce
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 Kultúra v obci bola a je neoddeliteľnou súčasťou života každej obce.             
V našej obci sa o kultúrne aktivity stará kultúrna komisia, ktorá pripravuje plán 
aktivít a spolu s rozpočtom ho predkladá na schválenie obecnému zastupi-
teľstvu. My v kultúrnej komisii sa každý rok snažíme zachovať tradičné akcie     
a dopĺňame nové, ktorých cieľom je zatraktívniť život v našej obci. 

 Na tohtoročné leto sústreďujeme najviac aktivít a nazvali sme ich Leto plné 
prekvapení. Začneme TEPLIČSKÝM JUNIÁLESOM, ktorý bude akoby otvore-
ním letných akcií. Ďalšou aktivitou bude akcia SPOZNAJ SVOJ CHOTÁR. 
Cieľom akcie je spoznávanie širšieho okolia – chotára obce. Zameraná bude na 
časť chatová osada, Podzámčiská, Okrúhľovec, Goldzaf, Lipy a Babinú. Akcia 
je určená pre mladých, starších, ale aj celé rodiny. Uskutoční sa v prípade 
priaznivého počasia dňa 19.6.2016.

 Po turistickej aktivite sa budeme zabávať na JÁNSKYCH OHŇOCH, vatru 
zapálime v piatok 24.6.2016 v deň Jánskeho sviatku na úpätí Ježovej hory nad 
futbalovým ihriskom.

 V júli a auguste sa zameriame aj na pohyb a zdravie, každú sobotu                
a nedeľu v júli a auguste bude RANNÝ BEH OBCE. Odvážna aktivita, veď 

LETO PLNÉ PREKVAPENÍ
začiatok behu bude o 6:00 hodine ráno na multifunkčnom ihrisku pri kostole. 
Vybehneme si na necelú hodinku do malebných častí lesa v blízkosti obce. 
Pridáte sa? 

 V auguste bude premiéra akcie TEPLIČSKÁ LETNÁ PÁRTY. Bude to akcia 
zameraná na večerné opekanie, grilovanie a zábavu pri dobrej hudbe. V sobotu 
večer 13. augusta si budete môcť kúpiť grilované mäso, klobásy, opekať si 
sami svoje dobroty a fajnoty. Dať si dobré pivo, víno, malinovku, zabaviť sa na 
kultúrnom programe. Vôňa grilovaných a opekaných jedál sa bude šíriť celým 
priestorom amfiteátra. Bude to veľká obecná opekačka v peknom prostredí 
amfiteátra pri kultúrnom dome, ktorý vyzdobíme do letného párty štýlu.           
A samozrejme hlavne veľké stretnutie nás Tepličanov.

 Všetci v kultúrnej komisii si prajeme, aby táto ponuka letných kultúrnych 
akcií bola pre vás lákavá a tešíme sa na stretnutie s vami v LETE PLNOM 
PREKVAPENÍ.

Peter Lačný
Predseda kultúrnej komisie
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 S mesiacom jún do našej obce neprichádza len teplé, letné počasie, 
ale aj TEPLIČSKÝ JUNIÁLES, ktorý sa uskutoční 11.6.2016 v sobotu     
a tento rok bude zameraný na ešte väčšiu zábavu ako po minulé roky. 
Pred jeho začiatkom sa na pravé poludnie začne súťažiť v druhom 
ročníku súťaže vo varení rodového guľášu. Po vydarenom prvom 
ročníku víťazný rod Korfantovcov dvihol latku veľmi vysoko a to je pre 
tento ročník veľká výzva pre ďalšie súťažné rody.
 O 14,00 hodine začne oficiálna časť TEPLIČSKÉHO JUNIÁLESU 
vystúpením detí z Materskej škôlky a detí z tvorivej skupiny Deti             
z Tepličky. 

Folklórny súbor Topoľan

Po ich vystúpení bude nasledovať folklórne pásmo v podaní folklórneho 
súboru TOPĽAN z Giraltoviec. Folklórny súbor TOPĽAN sa skladá            
z tanečnej a hudobnej zložky. Tieto zložky tvorí okolo 40 členov, 
ktorých vekový priemer je 18 rokov. Súbor už od svojho vzniku čerpá      
a uchováva tance a spevy z oblasti Šariša a Zemplína. Program, ktorým 
sa prezentuje, je charakteristický párovými tancami (Šariš polka, 
Čardáš, Verbung ... ), šarišskými a zemplínskymi pesničkami a melódia-
mi. Celkový dojem tanečníkov a hudobníkov je umocnení šarišskými 
krojmi, ktoré sú typické pre oblasť Horného Šariša. 

Folklórny súbor Vagonár

 Folklórnu časť TEPLIČSKÉHO JUNIÁLESU doplní vystúpenie 
folklórneho súboru VAGONÁR z Popradu. Folklórny súbor VAGONÁR, 
ľudový súbor piesní a tancov, bol založený v roku 1972. Jeho členovia 
sa snažia reprezentovať slovenský folklór predovšetkým z podtatran-
skej a spišskej oblasti doma i v zahraničí. O šírenie slovenského 
folklóru a ľudových tradícií sa VAGONÁR usiluje nie len na pódiách        

v podobe spevov a tancov, ale jeho neodmysliteľnou súčasťou sú po dlhé 
roky aj ľudové zvyklosti a tradície: tradičná veľkonočná oblievačka            
v uliciach Popradu, stavanie májov, svadobné čepčenia či vianočné 
koledovanie. Folklórny súbor VAGONÁR vystúpi v zmenšenom počte, ale 
s atraktívnym vystúpením o 19:30 hodine.

Skupina ískych tancov CONNEMARA

 Medzi tanečné vystúpenia sme zaradili atraktívne írske tance              
v podaní skupiny CONNEMARA z Banskej Bystrice. Tanečná skupina si 
svoj názov si vybrala podľa čarovného írskeho národného parku. Výučbe 
a prezentácii tradičných i moderných írskych tancov a choreografií v soft 
shoe a hard shoe sa venuje od roku 2001. Od svojho vzniku skupina 
absolvovala desiatky vystúpení na plesoch, festivaloch i súťažiach             
a predstavila sa doma i v zahraničí. Prostredníctvom kurzov pre začiatoč-
níkov každoročne vyučuje írske tance deti, mládež, i dospelých. Na 
TEPLIČSKOM JUNIÁLESE Vám predvedú ukážky moderných írskych 
tancov v jemných tónoch ale aj pravej írskej dynamike. A predstavia Vám 
aj tradičné spoločenské tance v doprovode ľudovej írskej hudby. Skupina 
CONNEMARA vystúpi o 18:15 hodine, ale ešte pred tým bude mimo 
priestoru pódia tieto írske tance a ich kroky vyučovať v malom rýchlokur-
ze írskych tancov.
  Na TEPLIČSKOM JUNIÁLESE vystúpia viaceré skupiny, medzi nimi 
DOMINIKA BAND z Popradu, ktorá bude mať umelecké, akustické 
vystúpenie a spišsko-popradská skupina STAR BAND s predstavení 
známych piesní. 
 Večer zakončíme vystúpením humoristickej skupiny ŠČAMBA, ktorá 
sa už u nás predstavila v roku 2006 a ich vystúpenie malo vtedy veľký 
ohlas. Od vtedy už nahrali štyri CDčka a práve to posledné ako čerstvú 
novinku predstavia na tohtoročnom TEPLIČSKOM JUNIÁLESE. Veríme, že 
humoru nebude konca kraja. ŠČAMBA vystúpi o 20:00 hodine.
 Po ich vystúpení sa od 21:00 hodiny začne veľká zábava v Oldies 
štýle, OLDIES PÁRTY RÁDIA BEST FM s DJ Milesom, s hitmi 80. rokov      
a s videoprojekciou. Oldies párty sa zúčastnia aj moderátori z rádia Best 
FM, ktorí Vás budú sprevádzať súťažami o skvelé ceny a budú rozdávať 
Best darčeky. 
 Srdečne pozývam všetkých Tepličanov, 
rodákov, hostí z blízkeho a širokého okolia 
na tohtoročný TEPLIČSKÝ JUNIÁLES 2016 
– ZABÁVA SA CELÁ DEDINA. Nech nám 
počasie praje a zábava graduje, graduje ....

Peter Lačný
Predseda kultúrnej komisie

TEPLIČSKÝ JUNIÁLES 2016 – ZABÁVA SA CELÁ DEDINA
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na tohtoročný TEPLIČSKÝ JUNIÁLES 2016 
– ZABÁVA SA CELÁ DEDINA. Nech nám 
počasie praje a zábava graduje, graduje ....

Peter Lačný
Predseda kultúrnej komisie
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ČINNOSŤ V OBCI
Čistenie zdrojov pitnej vody
Začiatkom roka, hneď ako to počasie dovolilo, prebiehali práce na 
čistení zdrojov pitnej vody a ich ochranných pásiem pre obecný 
vodovod. Čistenie bolo nie len časovo, ale aj fyzicky náročné. Dnes sú 
už ochranné pásma zdrojov pitnej vody pre obecný vodovod v zákonom 
a príslušnými normami požadovanom stave.

Spevnenie kraja cesty
V časti obce Záploty pri úseku cesty dole školou bol narušený kraj 
cesty. Hrozilo zhoršenie stavu novej asfaltovej vrstvy. Svah kraja cesty 
bol spevnený a opravený, zaliaty betónom. Zabránilo sa tak znehodno-
teniu povrchu vozovky a padaniu kraja cestného svahu.

Obnova lavičiek
V obci prebehla kontrola stavu obecných lavičiek. Poškodené boli 
opravené, alebo vymenené dosky lavičiek. Ak v budúcnosti zistíte 

zhoršený stav lavičiek, resp. ich nevyhovujúci stav, nahláste to na 
Obecnom úrade a my ich opravíme.

Oprava strechy na budove ihriska
Na budove futbalového ihriska spôsobovala zatekajúca strecha problé-
my hráčom v dorasteneckej a žiackej šatni na tribúne. Zatekajúca voda 
zo strechy narušila stropný obklad a bolo ho potrebné opraviť. Strecha 
je opravená a pôvodný strop je nahradený sadrokartónovým stropom. 
Opravená je aj ekletroinštalácia v šatni, nakoľko voda zatekala aj do 
stropných svietidiel.

Oprava vodovodu
Po zimnom období vznikla porucha na obecnom vodovode v časti Hore 
školou. Poruchu spôsobila prasknutá vodovodná prípojka. Porucha bola 
odstránená a obecný vodovod je v plnej prevádzke.

Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starostka obce Teplička Mgr. Katarína Jasečková a poslanci obecného zastupiteľstva pozývajú všetkých občanov obce Teplička na Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa bude konať dňa 24.7.2016 o 15:00 hodine v sále Kultúrneho domu. V programe zasadnutia Vás oboznámime s aktuálnymi aktivitami Obecného zastupiteľstva a Obecné-
ho úradu, činnosťou komisií, budeme Vás informovať o stave podaných projektov, finančnom stave obce, správe kontrolóra obce. 
              Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. 
Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol 
zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet obce k 31.12.2015 v €

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet Rozpočet po zmenách
419 093

386 704
15 720
16 669

419 093

380 704
21 669
10 720

365 918

359 198
6 720

0
365 918

 
359 198

0
6 720

Prebytok hospodárenia za rok 2015 v €
Záverečný účet obce Teplička za rok 2015

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2015
Bežný rozpočet  - prebytok
Kapitálový rozpočet  - prebytok
Finančné operácie - schodok
Rozdiel - prebytok
Hospodárenie obce prebytok

52 329,91
-1 695,24
5 948,90
56 583,57
56 583,57

Rezervný fond v €
Fond rezervný Suma v EUR

ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku hospodárenia
Úbytky   
KZ k 31.12.2015

1 852,62
1 852,10

0,00
3 704,72

Fond opráv v €
Fond opráv – vodovod Suma v EUR

ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku hospodárenia
Úbytky - bankové poplatky
KZ k 31.12.2015

4 495,63
2 607,57

-2,40
7 100,80

Prehľad o stave a vývoji dlhu v €

Prehľad o poskytnutých dotáciách v €

P.č.

1.
2.

Prijatý úver

Kanalizácia
Cesta Zaploty

Výška istiny
k 1.1.2015
65 118,69
46 335,94

Splátky
r. 2015
4 000,00
6 720,00

Zostatok
k 31.12.2015
61 118,69
39 615,94

Žiadateľ dotácie

OŠK Teplička  - bežné výdavky
ILCO klub Smižany
Časopis Pokoj a dobro 
CVČ ZŠ Nejedlého, SNV
CVČ Adam, SNV
CVČ ZŠ Komenského, SNV
CVČ Spišská katolícka charita, SNV

Suma poskytnutých 
finančných prostriedkov
15 181,21 EUR
100,- EUR
100,- EUR
109,12 EUR
127,29 EUR
127,31 EUR
109,11 EUR
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Narodení 
/december 2015 – máj 2016/
Simona Krčmárová
Markus Kapitančík

Zosnulí
/december 2015 – máj 2016/
Agnesa Gbúrová
František Gbúr
Mária Jurišincová
Viktor Michalko
Florian Holečko

Jubilanti za obdobie 
júl 2016 – november 2016

60 – rokov 
Pavol Horváth
Ladislav Hamrák
Agnesa Hamráčková
Drahomír Podoben
Pavol Palkovič

65 – rokov
Marta Hamráková
Magdaléna Hudáková
Cyril Hamráček
Marián Tóth
Milan Juríček

70- rokov
Ján Dzimko
Ladislav Koňak
Martin Hajžuš
Mária Koňaková
František Filip
Ján Kračko
Terézia Dzimková

75 – rokov
Magdaléna Jasečková
Helena Dzimková

80 – rokov
Cecília Uhrinovská

Tepličské noviny - občasný informačník o dianí v obci Teplička.
Redakčná rada: Mgr. Katarína Jasečková, Peter Lačný, Mgr. Táňa Hamráčková, Ladislav Zekucia
Zodpovedný redaktor: Peter Lačný, Grafická úprava a tlač: INSIMA, s. r. o., vyšlo v náklade: 270 ks

BUNKER BAR Vás pozýva na

II. ročník DEDINSKÉHO TURNAJA VO FUTBALE
medzi mužstvami Štehyn, Obraz, Zaploty a Vyšný koniec

Pešia púť 
do Levoče

V sobotu 2. Júla 2016 sa 
uskutoční pešia púť do 
Levoče na Levočskú púť – 
slávnosť navštívenia prebla-
hoslavenej panny Márie. 
Bližšie informácie o čase 
odchodu a trase sa dozviete 
na informačných výveskách 
Obecného úradu, pri kostole 
a na Facebooku v skupine 
Som Tepličan. 

Futbal a reprezentácia obce
 Obecný športový klub (ďalej OŠK) v Tepličke tvorí samostatný subjekt, ktorí reprezentuje našu obec. Na základe 
toho odsúhlasil Obecný úrad podporu OŠK Teplička  v sume 15 tisíc eur. Prostriedky z dotácie, ktoré sú určené pre OŠK 
Teplička sú pravidelne kontrolované pracovníčkou Obecného úradu. Rozpočet na rok 2015/2016 pre OŠK Teplička je     
v sume 18 tisíc eur. Preto 3 tisíc eur musí klub získať od sponzorov, ktorým sa chcem aj takýmto spôsobom poďakovať, 
za každú finančnú podporu. Cieľom, OŠK  Teplička,  je záchrana A mužstva v piatej lige podtatranskej a udržanie             
v činnosti mládežníčke družstvá. OŠK v Tepličke pracuje v tomto období v núdzovom režime, nakoľko sa niektorí 
funkcionári vzdali svojej činnosti. Preto Obecný úrad v Tepličke po ukončení súťažného ročníka žiada OŠK o zvolanie 
valného zhromaždenia, kde by sa mali zvoliť ľudia, ktorí budú zodpovední za činnosť OŠK. Preto Vás chcem aj týmto 
vyzvať, ak máte chuť nám pomôcť  pri činnosti OŠK príďte na valné zhromaždenie. O dátume a mieste konania Vás 
budeme informovať  na výveske alebo prostredníctvo obecného rozhlasu. Tepličku reprezentujú aj mládežnícke 
družstvá. V mládežníckych kategóriách je veľmi málo detí, ktorí sa venujú futbalu, čo je problémom aj našej obce. Preto 
aj týmto chcem vyzvať rodičov, aby podporili svoje deti v tejto činnosti. Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí 
doposiaľ pomáhajú ako dobrovoľníci pri organizácií zápasov, a tak prispievajú ku kvalitnej organizácií zápasov. Poďako-
vanie patrí Ivane Koňakovej, Jánovi Hamráčkovi, Romanovi Vojtkovskému, Ivanke a Barborke Uhrinovskej, Lackovi 
Zekuciovi ml. Moje poďakovanie taktiež patrí hráčom a trénerom, bez ktorých by to nešlo. 

       Ladislav Zekucia - poslanec obecného zastupiteľstva

Turnaj sa uskutoční 18. júna 2016 so začiatkom o 10:00 hod. 
na futbalovom ihrisku

Štartovné: 5 €
Zapísať sa môžete v BUNKER BARE 

alebo u Martina Ondruška na čísle 0911810703
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