Vážení občania,
predkladám Vám základné informácie o činnosti obce a výsledkoch dosiahnutých v roku 2021.
Tak ako v predchádzajúcom roku aj teraz spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prinášala veľa
problémov v súvislosti s pandémiou, ktorá sťažovala naplánované aktivity obce a väčšina kultúrnych
podujatí bola zrušená.
Okrem zabezpečenia administratívneho chodu obecného úradu, bežnej prevádzky, údržby,
opráv objektov a majetku obce sme zrealizovali niektoré investičné aktivity v oblasti zhodnocovania
majetku obce.
Na Jarnej ulici sme zrekonštruovali chodník vrátane výsadby stromčekov. Zateplili sme štvrtú
stenu na telocvični základnej školy, je teda už zateplená celá budova. Pred amfiteáter boli
umiestnené lavičky na sedenie pre divákov. Vymenili sme dve autobusové zastávky na Hlavnej ulici
za nové a zrealizovala sa intenzifikácia vodárne ZAR4 . Z dotácie Environmentálneho fondu bola
vysadená zeleň pri nájomných bytovkách a spevnená plocha na odstavenie vozidiel. V základnej škole
cez projekt „Modernejšia škola“ doplnili zariadenie a vybavenie školy moderným nábytkom
a technikou.
Finančne menej náročné menšie sa urobili na cintoríne a to opravou kríža, jeho okolia
a výmenou 4 ks lavičiek, na starom cintoríne nad záhradami boli vybágrované korene stromov
a zrovnaný terén. Od krovia bola očistená aj lúka na Lesnej ulici a tiež zrovnaný terén. V lete bola
presmerovaná a prekrytá obecná priekopa na Jarnej ulici, pozemok pri dome č. 269. Zeleň sme
vysádzali popri plote materskej školy a komunitného centra. Tiež bola zabetónovaná príjazdová cesta
k rozšírenej hasičskej zbrojnici a opravený mostík k vodárni Číža. Do jedálne materskej školy bol
zakúpený nový plynový sporák a cez projekt „Predškoláci“ tiež riady a doplnené zariadenie do tried.
Pred tlačou je 2. vydanie slovníka „Krátky slovník nárečia kerestúrskeho...“
Obec pracuje aj na projektových dokumentáciach a to na výstavbu nového vodovodu
v spolupráci o susednými obcami. Žiadosti o stavebné povolenie na prívodný rad aj vodovod v našej
obci sú podané na Okresnom úrade životného prostredia v Trebišove a toho času ich dopĺňame o ďalšie
požadované dokumenty. Pred vydaním stavebného povolenia je aj kanalizácia na Cintorínskej ulici.
V posudzovaní sú zmeny a doplnky územného plánu č. 6, na ktorého spolufinancovanie sme dostali
dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Máme podané žiadosti o dotáciu na dokončenie kanalizácie 3. etapa, na zakúpenie kompostérov.
Schválená bola žiadosť o dotáciu na zametacie, umývacie a vysávacie auto a žiadosť o dotáciu na
rekonštrukciu Jarnej, Novej a Zimnej ulice.
V roku 2021 sme realizovali aj viacero „mäkkých“ projektov, prostredníctvom ktorých sa
zabezpečovali potreby našej obce a jej občanov a tiež prispeli k vytvoreniu pracovných miest.
Do júna pracovali miestne občianske poriadkové služby so 4 členmi. Tento projekt bude pokračovať od
januára znova na 15 mesiacov. Do februára 10 opatrovateliek poskytovalo opatrovateľskú službu pre
30 odkázaných občanov. Projekt začal opakovane od decembra a bude trvať 2 roky. Je do neho
zaradených 7 opatrovateliek pre 16 odkázaných klientov. Obec na základe rozhodnutia obecného
zastupiteľstva prispieva na stravovanie dôchodcov v stravovacom zariadení. Cez národný projekt
terénnu sociálnu prácu prevažne v rómskej osade vykonávajú traja zamestnanci. V komunitnom centre
poskytujú svoje služby tiež 3 odborne spôsobilé osoby. V materskej škole sme sa zapojili do národného
projektu PRIM, kde s deťmi pracuje 1 špeciálny pedagóg, 2 asistentky učiteľky a 1 rodičovský asistent .
V spolupráci s ÚPSVaR Trebišov zabezpečujeme malé obecné služby, kde je zaradených v priemere 20
osôb, v aktivačnej činnosti 5 osôb a ešte zabezpečujeme aj odpracovanie 32 hodín... /cca 20 osôb/.
Pre seniorov poskytuje svoje služby denný stacionár „Lumina, n.o. s kapacitou 18 osôb“.
V tejto oblasti je aktívna aj miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá združuje aktívnych
seniorov a organizuje pre nich rôzne spoločenské aktivity. Najaktívnejšou organizáciou je Dobrovoľný
hasičský zbor /17 členov/, ktorý pomáha nielen pri záchrane majetku a životov občanov ale je
v pohotovosti aj pri rôznych iných činnostiach v obci. V lete tiež na futbalovom ihrisku organizovali
oblastnú hasičskú súťaž. V obci pôsobí aj Červený kríž, Poľovnícke združenie Nomša, Futsalový Kerestur
team a detská organizácia Fénix. Stagnuje folklórna skupina „Tepličan“.

Už tradične je dobrá spolupráca s materskou a základnou školou najmä pri organizovaní
kultúrnych podujatí. V tomto roku žiaľ bola väčšina z plánovaných akcií zrušená. Okrem školských
podujatí sa pre verejnosť na amfiteátri pripravili oslavy 70. výročia založenia materskej školy v obci
a folklórne slávnosti „V Keresture na pastirňi hraju...“ spojené so spomienkou na 190. výročie Vsl.
sedliackeho povstania. Posedenie s dôchodcami bolo nahradené doručením poďakovania
a nákupných poukážok pre seniorov do domácnosti. Na Mikuláša doručoval po dedine mikulášske
balíčky menším deťom Mikuláš so svojimi spolupracovníkmi a hasičmi.
Vo februári bola v našej obci nahrávaná relácia do Slovenského rozhlasu „Regina východ“ relácia
s názvom Zvony nad krajinou.
Verím, že hlavný cieľ, aby naša obec bola príjemným a pokojným miestom pre bývanie sa v
spolupráci s poslancami, občanmi, organizáciami a súkromným sektorom sa podarí naplniť. Chcem sa
poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, mládeži, dobrovoľníkom,
členom obecného hasičského zboru, starším spoluobčanom a všetkým tým, ktorí sa v minulom roku
aktívne zapájali do činnosti obce. Osobitné poďakovanie patrí aj členom testovacích tímov,
zdravotníkom, zamestnancom v obchode a službách, učiteľom a všetkým, ktorí aj napriek pandémii
COVID 19 sú denne na svojich miestach k dispozícii zákazníkom.
V novom roku Vám želám pevné zdravie, šťastie a lásku, aby bol lepší ako tento končiaci.
Majme viac pochopenia pre potreby druhých, nešetrime úsmevom a rozdávajme radosť ľuďom
v našom okolí. Skúsme si viac pomáhať a menej kritizovať, tešiť sa z úspechov druhých a pomáhať
ľuďom v ťažkých životných situáciách.
V Zemplínskej Teplici 17. 12. 2021
Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka

