Vážení občania,
život v našej obci, štáte aj na celom svete bol v roku 2020 poznačený pandémiou ochorenia
COVID19.
Od marca bolo naše konanie usmerňované rôznymi opatreniami, obmedzeniami, zatváraním
prevádzok, rušením kultúrnych a športových podujatí, strachu o prácu a ekonomickej neistoty.
Napriek tomu sa nám podarilo zrealizovať niektoré plánované investičné aktivity.
V júni sme skolaudovali amfiteáter v areáli základnej školy. Neuskutočnilo sa jeho slávnostné
otvorenie, ktoré malo byť spojené s folklórnymi slávnosťami. Snáď sa nám podarí plán uskutočniť
po zlepšení epidemiologickej situácie v spoločnosti.
V mesiacoch jún-júl boli zateplené tri steny telocvične pri základnej škole, štvrtú plánujeme
zatepliť v roku 2021.
Na Zimnej ulici bola pre kanalizáciu postavená čerpacia stanica č. 2 a teraz prebieha
kolaudačné konanie, aby sa mohli na kanalizáciu napojiť občania na časti Hlavnej a Zimnej ulice.
Na Zimnej ulici bola tiež po stavebných prácach v mesiaci december upravená vozovka.
Čistiareň odpadových vôd si postupne vyžaduje opravy. V roku 2020 boli podľa návrhu
prevádzkovateľa vymenené niektoré časti zariadení.
V obci pretrvávajú problémy pri zásobovaní vodou. Po konzultácii s odborníkmi sme vymenili
potrubie na Obchodnej ulici a začali s rekonštrukciou vodárne ZAR4, kde sa mení systém úpravy
vody. Tiež sme pristúpili k zabezpečeniu merania odberu vody z obecného vodovodu. Súčasne
pracujeme na aktualizácii projektov na výstavbu skupinového vodovodu Zemplínska Teplica, Veľké
Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehňov. Toho času je ukončené územné konanie pre prívodný rad
a obecné vodovody. Projektant dokončuje podklady pre stavebné konanie.
V kultúrnom dome sa urobili menšie stavebné úpravy v kuchyni, na Okružnej ulici pri dome
č. 155 bol vydláždený rigol a na starý cintorín svojpomocne zhotovil brány p. Peter Spišák
s kolektívom.
Investičné aktivity budú pokračovať aj naďalej v závislosti na schválených dotáciach
a finančných možnostiach obce.
Obec počas roka pravidelne zabezpečuje služby pre spokojný život našich občanov. Sú to
nenápadné služby, ktoré vnímame ako samozrejmosť. Patrí medzi nich prevádzka verejného
osvetlenia, vývoz komunálneho odpadu, údržbu chodníkov a miestnych komunikácií, cintorínov,
prevádzka kultúrneho domu, materskej školy, základnej školy, domu smútku, hasičskej zbrojnice,
24 nájomných bytov, obecného úradu, obecnej kanalizácie či čiastkového vodovodu.
V zrekonštruovanej a rozšírenej materskej škole máme 3 triedy so 68 žiakmi. Realizujeme aj
národný projekt Prim, v rámci ktorého ďalšie 3 učiteľky vypomáhajú pri vzdelávaní detí zo sociálne
slabých rodín.
V základnej škole s právnou subjektivitou sa vzdeláva 309 žiakov. Prevyšuje počet detí
zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo je úmerné počtu narodených detí v tom ktorom roku.
V sociálnej oblasti si už naši dôchodcovia zvykli na opatrovateľskú službu, ktorú realizujeme
v rámci národného projektu. Desať opatrovateliek poskytuje svoje služby pre 30 klientov. V obci je
seniormi využívaný aj denný stacionár, ktorý prevádzkuje n. o. Lumina Dvorianky.
V komunitnom centre pracujú 3 pracovníčky, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie úrovne
vzdelanosti, zručností a komunikácie a sú nápomocné aj pri riešení sociálnych problémov v rodinách.
Dlhodobo u nás poskytujú svoje služby 3 terénne pracovníčky, ktoré riešia problémy najmä
marginalizovanej skupiny obyvateľov. Štyria členovia miestnej občianskej poriadkovej služby dozerajú
na poriadok v obci a pôsobia tiež preventívne.
Všetky tieto sociálne služby sa realizujú prevažne z prostriedkov Európskej únie cez národné projekty.
Aktívny je náš Dobrovoľný hasičský zbor pod velením p. Jozefa Artima a predsedu p. Mareka
Siváka, ktorý počas roka zasahoval 36 krát. Naša vďaka patrí 18 dobrovoľným hasičom, ktorí nielen
u nás, ale aj v okolitých obciach zachraňovali majetok a životy pri 18 požiaroch, 11 technických
zásahoch, 5 dopravných nehodách a zúčastnili sa 2 cvičení.
Sú k dispozícii vo dne aj v noci, pomáhajú tiež pri dezinfekcii a uplatňovaní proticovidových opatrení.

Spoločenské a kultúrne podujatia v tomto roku sa pre pandémiu uskutočnili len
v obmedzenom počte. V januári to bol koncert Rendošovcov a vo februári fašiangová veselica
zorganizovaná poslankyňou p. Kočišovou. Na konci roka sme pre deti zabezpečili po uliciach
doručenie mikulášskych balíčkov mobilným Mikulášom, čertom a anjelom. Ďakujem všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia /zamestnanci obecného úradu, poslanci –
p. Kačuráková, Kočišová, Šosták a p. Artim/. Ministerstvom kultúry bol podporený projekt Udalosti
z Kerestúra, ktorý sa zameriaval na spoluprácu so seniormi. V rámci projektu bol vydaný zborník
príbehov pod názvom „Poviedky z Kerestúra“.
Naše poďakovanie patrí p. Terézii Kubániovej, ktorá v spolupráci s p. Servanskou, Kočišovou
a Majorošovou natočila dve relácie, z toho relácia zameraná na zvyky Rusadľa bola odvysielaná
v obecnom rozhlase a jedna relácia pre Slovenský rozhlas. V rámci relácie „Zahrajte mi túto“ to bolo
regrútske pásmo. Spolu s kolektívom tak prispela k reprezentácii obce a k zachovaniu a šíreniu našich
tradícií.
O dianí v obci informujeme občanov oznamom v obecnom rozhlase, na úradnej tabuli,
na webovom sídle obce a facebookovej stránke.
Naša obec mala ku koncu roka 1785 obyvateľov. V roku 2020 sme na poslednej ceste
odprevadili 17 našich zomrelých spoluobčanov, z toho 8 mužov a 9 žien. Narodilo sa nám 39 detí,
18 chlapcov a 21 dievčat. Do obce sa minulý rok prisťahovalo 41 nových obyvateľov a odsťahovalo sa
ich 14.
Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, vedeniu našich škôl,
duchovným otcom, spoločenským organizáciám a občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o rozvoj obce. Tiež ďakujem verejnoprospešným pracovníkom, sociálnym pracovníčkam za šitie rúšok
a všetkým, ktorí sa ako dobrovoľníci zapojili do boja s pandémiou.
Do nového roka chcem popriať všetkým občanom veľa zdravia a pokoja v rodinách
a čo najmenej negatívnych emócií. Zažívame ťažšie obdobie, preto teraz je čas na láskavé slovo,
nezištnú pomoc a spolupatričnosť. Nech sa nám všetkým v našej obci dobre žije.
V Zemplínskej Teplici 2. 2. 2021
Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka

