
CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE OBYVATEĽOV NA COVID-19
SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ – ZAREZERVUJTE SI TERMÍN TESTOVANIA

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa v prvej fáze uskutoční od
30. októbra do 1. novembra 2020, v druhej fáze od 6. do 8. novembra
2020, vždy od piatka do nedele. U nás sa testovanie uskutoční v sále
Kultúrneho domu. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská
nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a
priestor na to, aby sa postarali o chorých.

V našej obci evidujeme viacero osôb nakazených vírusom COVID-19,
polovica z týchto osôb má Korona vírus bez príznakov a na testovaní boli
len preto, že sú blízke osoby nakazených s príznakmi. Korona vírus je
neviditeľný a často bezpríznakový. Testovaním vieme identifikovať osoby,
ktoré sú šíriteľmi vírusu a o tom vôbec nevedia a nemôžu za to.

Príďte na testovanie! Aby sme sa navzájom nevedomky neohrozovali,
aby sme nemali našich najbližších, susedov, priateľov, občanov v
kritickom zdravotnom stave, aby sme nemuseli podstupovať karanténu,
aby sme nemuseli zatvárať školu, škôlku, Obecný úrad, aby sme konečne
žili normálny život v našej krásnej obci Teplička!

Pre organizáciu obyvateľov na testovaní pripravili jedinečný rezervačný
formulár, ktorý umožňuje registráciu osôb na testovanie v 5 minútových
intervaloch. Rezervácia termínu zaručí, že v rozsahu 15 minút bude na
odbernom mieste na testovanie a výsledok testu čakať 8 až 12 osôb.

Rezervačný formulár je veľmi jednoduchý. Aby bolo testovanie bez rizika a
bez čakania je potrebné správne načasovať testovanie každej osoby cez
rezervačný formulár, ktorý nájdete na stránke obce www.teplicka.sk v
časti: OBEC --> Rezervačný formulár na testovanie COVID-19
Vďaka registrácii a rezervácii termínu sa Vám v deň testu pripomenieme
SMS správou.

Starší ľudia poproste svoje deti, aby Vám s rezerváciou termínu pomohli a
zaregistrovali Vás. Vyzývam Vás, Tepličania, na účasť na plošnom testovaní,
pomôžme si navzájom SPOLOČNOU ZODPOVEDNOSŤOU!
Viac o testovaní nájdete na www.somzodpovedny.sk

Peter Lačný, starosta obce Teplička

TEPLIČSKÉ  NOVINY

Mesačník o dianí v obci Teplička September - Október/2020

PLÁNY OBCE NA ROK 2020 SA NÁM DARÍ NAPĹŇAŤ
Drahí Tepličania. Vďaka usilovnosti a šikovnosti zamestnancov obce a
obecnej firmy, mnohých externých pracovníkov a vďaka správnym
rozhodnutiam poslancov Obecného zastupiteľstva sa nám podarilo
úspešne ukončiť doteraz plánované aktivity na rok 2020. Medzi hlavné
aktivity patria rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice, Sály Kultúrneho domu a
podpis zmluvy na financovanie čističky odpadových vôd. Máme pred
sebou ešte jeden cieľ – rekonštrukciu ciest v časti Obraz a Štehin. Som
presvedčený, že vďaka obrovskému elánu a odhodlaniu, ktorý v našom
obecno-firemnom tíme panuje, tento cieľ do konca roka splníme.
Teší ma aj to, že popri veľkých aktivitách nezabúdame ani na menšie
aktivity, ako sú obecné parky, kvetinová výzdoba, futbalová súťaž,
kultúrne aktivity, správa vodovodu a iných obecných budov. V nás
Tepličanoch sa ukázala obrovská sila, odhodlanie, nadšenie a šikovnosť,
za čo veľmi pekne ďakujem všetkým zamestnancom obce a obecnej
firmy, poslancom a občanom, ktorí sa na aktivitách obce podieľajú.
Cesta v časti obce Obraz, ktorá je po výstavbe kanalizácie v havarijnom a
nebezpečnom stave, sa dočkala kompletnej rekonštrukcie. Dažďový
kanál bude v kombinácii rúr v zemi a povrchového rigolu, cesta bude v
miestach, kde to bude možné, rozšírená na šírku 5m. Jedná sa o
komplikovaný úsek hlavnej cesty s križovatkou a vedľajšou cestou, ktorý
chceme zrekonštruovať najlepšie ako vieme, a ako nám technické a
finančné možnosti dovolia. Rekonštruovať sa bude cesta v časti kde už je
uložená kanalizácia, zvyšok cesty sa rekonštruovať nebude.
Aj cesta v časti obce Štehin je už v nebezpečnom stave. V tejto časti nie
je uložená kanalizácia a jej výstavba je plánovaná až v štvrtej etape
(nemáme ešte druhú, ani tretiu etapu kanalizácie), cesta bude
rekonštruovaná aspoň do bezpečného stavu položením vyrovnávacej
vrstvy asfaltu. Pokračovanie na druhej strane



Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v mesiaci august, september a október zasadalo    
28. augusta 2020 na svojom 23. riadnom zasadnutí, 25. septembra 2020 
na svojom 24. riadnom zasadnutí a 17. októbra 2020 na 25. mimoriadnom 
zasadnutí s nasledovným výsledkom:
- Schválili rozpočtové opatrenia 9/2020, 10/2020
- Schválili predaj pozemkov v chatovej osade: p. Repka, p. Blaško, , p. 

Bača, p. Filip, p. Hamrák, p. Ledecká, p. Jánošík
- Neschválili prehodnotenie ceny predaja pozemku v chatovej osade p. 

Sobinovský
- Schválili dlhodobý prenájom pozemku pred domami v časti Starý výbor
- Schválili návrh rekonštrukcie cesty na Obraz – šírka 5 m, celková 

kalkulácia 40 602,96 €
- Schválili zákaz vjazdu motorových vozidiel do areálu školy
- Schválili zámenu pozemkov potrebných na cestu k Domu smútku
- Schválili opravu cesty asfaltovou vyrovnávacou vrstvou v časti Štehin
- Schválili žiadosť o mimoriadny úver z Ministerstva financií, určený na 

dofinancovanie výpadku dane z príjmu za rok 2020, vo výške 18 000,- €
- Zobrali na vedomie správu o financovaní a ukončení rekonštrukcie 

Hasičskej zbrojnice – v celkovej výške 34 302,- €
- Zobrali na vedomie správu o financovaní a ukončení rekonštrukcie sály 

Kultúrneho domu – v celkovej výške 33 897,35,- €

PLÁNY OBCE NA ROK 2020 SA NÁM DARÍ NAPĹŇAŤ
Pokračovanie z prvej strany Rok 2020 sa nesie aj v znamení nepríjemnej
pandémie COVID-19, ktorá v októbri našu obec výrazne zasiahla.
K 25.10.2020 máme 9 pozitívnych prípadov v obci, z toho polovica
prípadov je bez príznakov. Zatvorili sme Základnú školu, škôlku, Obecný
úrad, mnohí zamestnanci obce a obyvatelia zostali v karanténe. Niektorí
obyvatelia s pozitívnym výsledkom majú vážne zdravotné problémy. Po
druhý krát sme sa ocitli v situácii, kedy sa zastavil čas a všetky aktivity
obmedzuje pandémia. Pripravujeme sa na plošné testovanie obyvateľov,
ktoré sa uskutoční v dvoch termínoch: 30.10. – 1.11.2020 a 6.11. –
8.11.2020. Testovanie sa uskutoční v sále Kultúrneho domu. Veru mali
sme iné plány, ako Vám ukázať zrekonštruované priestory sály Kultúrneho
domu, pandémia nám ich zmenila. Uvidíte ich počas plošného testovania.
Je veľmi dôležité zúčastniť sa testovania. Už teraz máme v obci prípady s
pozitívnym výsledkom testu – bez príznakov. Počas testovania na Orave a v
Bardejove boli skoro 4 percentá pozitívnych z testovaných obyvateľov.
V našej obci by 4 percentá znamenalo 34 obyvateľov. Zatiaľ vieme o
deviatich a pravdepodobne je nás nakazených, bez príznakov, oveľa viac.
Viac o testovaní nájdete v osobitnom článku na poslednej strane novín.
Prajem Vám všetkým hlavne pevné zdravie a nezabúdajte, že zákaz
vychádzania neznamená zákaz radovať sa, tešiť a myslieť pozitívne!

Peter Lačný, starosta obce Teplička

SCHVÁLENIE DOTÁCIE Z MINISTERSTVA INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO
ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE
Obec Teplička v júni 2020 podala žiadosť o financovanie rekonštrukcie
sály a kuchyne v Kultúrnom dome, realizáciu výdajného miesta v
Základnej škole. Naša žiadosť bola úspešná a z Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sme dostali
pozitívnu správu, že pre náš projekt Rekonštrukcia spoločenských
priestorov obce, kuchyne a výdajne stravy s cieľom tvorby a rozvoja
pozitívneho sociálneho a spoločenského vplyvu bola schválená dotácia
vo výške 45 036,59 €. Dotácia je viazaná na obdobie celého roka 2020 a
spätne sa bude vzťahovať na už vynaložené prostriedky na rekonštrukciu
sály Kultúrneho domu. Do konca roka budeme mať po modernej sále v
Kultúrnom dome aj modernú kuchyňu a výdajné miesto v škole.

Z ČINNOSTI OBCE v mesiaci september a október vyberáme tieto aktivity:
- Ukončenie rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice a sály Kultúrneho domu
- Čistenie dažďových rigolov a šácht v obci
- Spustenie projektu verejná Wi-Fi – WiFi4EU
- Začatie rekonštrukcie cesty v obci v časti Obraz
- Kosenie zelených plôch v obci

VEDELI STE ŽE...
- Neznámy páchateľ odcudzil deväť kanalizačných rúr z areálu Obecného 

úradu
- Obecná firma zorganizovala prvú svadbu v Kultúrnom dome
- Areál obecného úradu a okolie Domu smútku je monitorované 

kamerovým systémom


