Informace starosty o činnosti Obecního úřadu za
rok 2017 a připravovaných akcích v roce 2018
V průběhu roku 2017 byly realizovány tyto akce:
1) Rekonstrukce sociálního zázemí na obecním úřadu, zřízen sprchový
kout, WC, nové obklady a dlažba, okno, vymalování.
2)
-

Komplexní rekonstrukce kiosku:
zřízena el. přípojka a rozvody
zřízena přípojka vody, odpady
nová podlaha v kuchyni a skladu
zateplení stropu a obložení kuchyně a skladu
nová světla v interiéru
vybavení kuchyně (sporák, digestoř)
nová okna a zateplení vstupní stěny
zřízení příručního skladu mezi kioskem a altánkem
nové venkovní oplocení
položení zámkové dlažby při vstupu a odvodnění dešťové vody
vykácení tújí a vyfrézování pařezů
rozšíření dětského hřiště včetně pozemní úpravy a vysypání
jemných kamínků
nové venkovní osvětlení uvnitř areálu
úprava hřiště na petang
vybudování gabionové stěny včetně nasvětlení
nová vstupní brána a vstupní gabionová stěna
oprava střechy
instalace nové dětské houpačky
oprava dětské prolézačky

3) Výsadba okrasných stromů - japonských sakur podél venkovní
gabionové stěny.
4) Předláždění komunikace u pekárny.
5) Vybudování dětského hřiště v MŠ Pramínek.
6) Dostavba veřejného osvětlení – ulice nad pekárnou, u Jakubků,
v Kiosku.
7) Nový veřejný rozhlas.
8) Realizace protlaku a nasvícení Boží muky P. Marie a stoleté lípy.
9) Realizace energetických úspor – revitalizace veřejného osvětlení.
10) Generální rekonstrukce kapličky Nejsvětější Trojice.
11) Komplexní obnova dopravního značení v obci.
12) Komplexní oprava dětských prvků v areálu Výsluní.
13) Letní květinová výzdoba obce.
14) Restaurace Božích muk.
15) Odborné prořezání a zajištění stoleté lípy a lípy před hasičskou
zbrojnicí.
16) Oprava komínů v pekárně.
17) Pořízení dřevěných soch (Svatá Rodina / pro betlém).
18) Realizace nových el. rozvodů v kapli sv. Peregrina včetně světel.

19) Adventní nasvícení obce, dokoupení sněhových vloček, pořízení
adventního věnce, chýše pro betlém, nasvícení betlému.
20) Uzavření dohody s Městským úřadem Hranice o spolupráci
v požární oblasti.
21) Zpracování projektu na opravu místní komunikace nad pekárnou a u
Jakubků.
22) Zpracování projektu na zateplení a výměnu oken na obecním úřadě.
23) Zpracování projektu na rekonstrukci WC v Kiosku a zastřešení
posezení.
24) Zpracování architektonické studie na objekt Jednota.
25) Zpracování znaleckého posudku na opěrnou stěnu za kaplí sv.
Peregrina včetně geodetického zaměření.
26) Vydání barevné mini-publikace o obci a lázních.
27) Soukromý investor pan Aleš Hapala realizoval na své náklady
výstavbu pozemní komunikace v Sedmidomí včetně výstavby
veřejného osvětlení, přispěl tímto k zvelebení obce.

Kulturní a společenské akce v roce 2017
- 18.2. se uskutečnil obecní ples
- 30.4. slet čarodějnic
- 28.5. kácení máje
- 25.6. vítání občánků obce
- 19.6. – 25.6. Teplická tříska
- 1.7. den dětí
- 22.7. guláš fest
- 26.8. den obce za účasti slovinské delegace
- 21.10. žehnání kapličky olomouckým arcibiskupem Mons. Janem
Graubnerem
- 30.10. dětský Haloween
- 2.12. rozsvícení vánočního stromu
- 6.12. Mikuláš pro děti
- 24.12. štědrodenní koledování

Připravované akce v obci v průběhu roku 2018
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Rekonstrukce pozemní komunikace nad pekárnou
Zateplení a výměna oken v objektu obecního úřadu
Rekonstrukce WC v Kiosku a zastřešení posezení
Rekonstrukce kaple sv. Peregrina
Oprava pozemní komunikace – lázeňská stezka
Oprava stěny u tenisového hřiště na Výsluní
Revitalizace zeleně v obci a výstavba jeřabin v aleji lázeňská stezka
Květinová letní výzdoba obce
Nátěr střechy v objektu pekárna
Nátěr střechy v objektu MŠ a oprava vnitřního schodiště
Oprava a výměna folie ve vodní nádrži Kiosek
Obnova pomníku TGM u příležitosti výročí 100 let republiky

V Teplicích nad Bečvou dne 18.12.2017
Ing. Josef Vacula
starosta obce Teplice nad Bečvou

