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Slovostarosty

Velíminikvíz

Vminulém ísle obasníku jsme si mohli peíst, mimo jiné zajímavé a poutavé píspvky

ivýzvupanamístostarosty,vnížvyzvalširokouveejnostkaktivníúastidokomunálníchvoleb,
potažmo do vedení místní samosprávy. Od té doby uplynulo nkolik msíc jako mávnutím
kouzelnéhoproutkuapednámijetenokamžik,kdymámemožnostvolitpedstaviteleobcena


další funkní období. Pro nás stávající zastupitele je funkní období pomalu, ale jist minulostí.
Vzhledem ktomuto faktu rád využiji poskytnutý prostor ke sdlení, které se pímo nabízí


vsouvislostisukonenímdalšítyletéúastivevedeníobceTeplýšovice.
Nehodlámtytotyirokyhodnotitzpohleduúspchanezdar.Kdomlzájem,mohlsledo


vatvývoj,aplikovanépostupyadosaženévýsledkyprostednictvímveejnpístupnýchinforma
cí, nebo si prohlédnte další stránky obasníku. Pro hodnocení výkonu zastupitel


apedstavitelobcejevkonenéfázivždytímnejvhodnjšímanejoprávnnjšímarbitremsám
oban.Vzájmuobjektivityhodnocenívširokéškálerznýchúhlpohlednaobecnenízasažtak
rozhodujíc,zdajedanýobantrvalevobcižijící,dojíždíknámzaprací,jezdíseknámrekreovat,


mákvesnicinjakézvláštnípouto,nanašeúzemízavítánáhodoujakoturistaneboprostjeho
pravidelnátrasadozamstnánívedeprávpesnašiobec.Každýmámožnostposuzovat,porov


návat a hodnotit. Každý pohled i názor má proto svou nezastupitelnou roli a váhu a mže
pomociídit,smrovataovlivovatinnostipímosouvisejícísesprávouvcíveejných.Alejen


tenobantrvaležijícímátumožnostajedinenéprávovcivobcimnitprostednictvímvolby
svýchzastupitel.Pedtoutomožnostíbezprostednte stojímeamlibychomjivyužít.


Využítsvéhoprávavolitvšakzároveznamenávzítnasebeuritýdílodpovdnostiatokon
krétnzadalšíoriginální,neopakujícíseaprotonevratnýcyklusvývojeobce.Zvolenýzastupitel


mázpodstatysvéfunkceproobany,kteímudalisvjhlasavkonenémdsledkuproveškeré
obanyvrámciobecnéhoprospchu,pracovat.Nenítojenotomdocházetnazasedáníorgánu.

Je to o aktivním tvoivém pístupu, o ochot
realizovat se, pijít sdobrým nápadem a dobrý
zámrpomocidotáhnoutdoúspšnéhozávru.Pouzeprácepodpoenávdobrémsmysluslova
individuální aktivitou, kreativitou a zájmem
posouvat vci smrem dopedu je pro širokou

veejnostprospšná.Jsempesvden,žetakovézastupitelejsmevobcinynímliamnohévci
se smrem kupedu podaily opravdu posunout.
Patí jim za vynaložené úsilí skutenýdík. Dík

patíovšemidalšídlouhéadmístníchoban.Tm,kteíneváhajíobtovatnezištnsvjvolný
as,umavdomostiavnujíjesvýmspoluobanm,poslézeceléobci.Mámnamyslivšechnyty,


kteípracujívespolcíchamístníchorganizacíchbu jakofunkcionáinebojakoadovílenové.
Podkovatjeopravduzaco.Obecdlouhodobvykazuješirokoupaletuúspšných,lzeícire


presentativníchinnostínapolisportu,kultury,spolkovéinnosti,veškolství,cožjivkoneném
dsledkudládobréjménoazviditelujeminimálnvrámciokresu,alenebojímseíciivrámci


Stedoeskéhokraje.Nasolidníúrovnijevobcipodnikáníatodíkydalšískupinoban,jejichž
podnikatelskýmiaktivitamivzniklapracovnímístanaúzemíobce.Iobecpatídoskupinymístních
zamstnavatelavytváípracovníazamstnanecképíležitosti.
 Tytoaktivityspolengenerujídvody,potebyaprostedkynezbytnékudržováníazhodno
cování veejných, spolkových, ale i soukromých majetk. Rozhodn chci vneposlední ad vy

zdvihnout
práv péi o soukromý majetek. Na našich vesnicích je knepehlédnutí skutená,
konkrétní a úspšná snaha oban o zvelebování svých obydlí, nemovitostí celkov a stejn

nepehlédnutelný
je rozvoj bydlení. Stále noví lidé si nacházejí dvody, pro u nás postavit dm
atrvaleseusídlit.Tojeodmnazaveškerousnahuvevýkonumístnísamosprávyjednaznejvyš

ších.Statistickyjedoložitelné,žeobecsezalidujeatojeopravduvelmidobráspráva.Spoleným
úsilím se podailo stabilizovat život vnašich vesnicích na správním území. Spoleným úsilím se

podailo
zamezit jistému odlivu obyvatel zvenkova do mst po osmdesátém devátém roce
anaopakjsmespolenýmúsilímdokázalivytvoittakovépodmínky,kterépodporujírozvojobce,
lidé si jich všimli a využívají je ku prospchu nás všech. Obecn platí, že každému úspchu musí
pedcházet pedem investovaný kapitál. Obecn platí, že za úspchem obyejn nestojí jednotli
vec,aleúspchsivyžadujepevážnsjednocenísilnkolikajednotlivcamnohdycelýchskupin.To
jetaskutenáinvestice.Pokudsetedyvnašíobcijistéhmatatelnévcipovedly,jakožeano,jeza
tímspolené,kolektivníúsilílidí,jimžšlooveejnýprospchaprospíváníobcejakocelku.


1. Žihadlosjedemmajípou
ze?
a) dlniceamatka
b) matkaatrubci
c) dlniceatrubci

2. Jaksenazýválátka,kterou
tvoívesvéžlázematkaa
potlaujetakrojovounála
duastmelujejedinceve
velstvo?
a) Feromon
b) Propolis
c) Gabon

3. Jaksenazývájednaznemo
cíohrožujícívelstvo?
a) Mondova
b) Varroáza
c) Velíchipka


Více o velách a velaství se
dozvíte na str. 8. Naleznete zde
i správné odpovdi na kvízové
otázky.





Na závr svého píspvku si dovo
lím zpozice své funkce touto ces
tou podkovat jednak za dvru,
kterousouasnípedstaviteléobce
odvolivminulémobdobídosta
li. Zárove mi dovolte podkovat
všem, kteí se na chodu obce po
uplynulá tyi léta pímo podíleli.
Jsou jimi jednak moji nejbližší
spolupracovníci ve vedení obce
a zamstnanci Obecního úadu.
Knim nedíln patí zastupitelé
obce, pedstavitelé organizací
pímozizovanýchobcíTeplýšovice
vetn jejich personálu, pedstavi
telé a zárove všichni adoví le
nové místních spolk a místních
organizací a vneposlední ad
všichnidobrovolníci, kteínezištn
neváhali a neváhají poskytnout
svj lidský potencionál ve pro
spch obceacelémístníveejnos
ti.


JosefŠkvor,starosta
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tení z kroniky

HistorieškolstvívTeplýšovicích
Kolik oban Teplýšovic, eovic,
Humence, Kochánova i Zálesí
aSmilovastáloa uždávnoipedpár
letysezatajenýmdechemaseslabiká
em vruce ped školní budovou
vTeplýšovicích? Dozajista by to bylo
íslo, které by každého ohromilo.
Poj me se ale podívat do dob dávno
minulých a nasát tu atmosféru kala
má a kank vsešitech žák, co už
dlouho nejsou mezi námi. Zmínka
o první škole vTeplýšovicích se váže
ktehdy malé chaloupce p. 20, kde
vyuovala prý jakási bába koenáka
a písmaka. tení uila zmodlitebních
knížek a zknížek, které si kdo pinesl.
Dlala to jednoduše: pedíkala verš
písn nebo ádku modlitby a dti jej
opakovalytakdlouho,ažsemunauily
zpamti. Dalo to hodn práce, než se
dti nauily tení. O této báb se
nedochovalo nic podrobnjšího než
právtotovyprávní.
Kdybylaškolapostavena?
První škola byla postavena teprve ke
konci 18. stol., za panování císae
JosefaII.Bylatam,conynístojíp.17
a patila pod správu panství
vKomorním Hrádku. Tída byla jen
jednaachodívalodoní,kdyžnebývalo
conapráci,až140dtí.Dtisedávaly
nazemi,kdeitaktopsaly.

Uitel ml jen
jednu svtnici,
která byla velmi
chatrná. Teprve
r. 1776 byl mu plat alespo trochu
upraven. Prvním uitelem na škole za
panování císae Josefa II. byl Václav
Frinta. Byl to tesa, který se na vojn
nauil tení a psaní, a když se vrátil,
stal se uitelem. Mnoho toho neuml
a také jeho odmna byla velmi malá.

Byl však dobrý zpvák
a znamenitý muzikant
a pivydlával si proto
hraním a zpíváním na
kru, o funusech, pi
svatbáchaomuzikách.Naškolepso
bil až do r. 1793. Po nm pišel na
teplýšovickou školu Antonín Bubeník,
rodák zLibže, který ml již stanovené
„služební požitky“. Žákové mu platí
vali po krejcaru, starší po pldruhém
a nejstarší po dvou krejcarech týdn.
Krom toho mohl zdlávati obecní
pole„vbahnech“.Kdyžsinaíkal,žeje
to málo a že nemže býti živ, pidali
mu
ješt
1
strych
pole
„Vprchovkách“a1strych„Na polán
ce“.
Tento
kantor
psobil
vTeplýšovicíchaždor.1829,kdy9.9.
zemel.Jižzajehoživotamupomáhal
po11letJosefTomas,pomocník,který
se stal po jeho smrti uitelem. Byl to
rodák zTeplýšovic. Vyuil se hudb,
odešel na zkušenou do Vídn, a když
se vrátil, odešel do Prahy, kde nabyl
jakéhosi
vzdlání.
Na
škole
vTeplýšovicích psobil až do r. 1876.
Jeho služné bylo již o trochu lepší.
Vposledních letech ml 300 zlatých
a konen 400 zlatých a naturální
požitky.

ŠkolapodvedenímŠimona
Krásnického

Od r. 1876 psobil na škole Šimon
Krásnický. Narodil se 30. 12. 1851
vŠepadlech. Studoval na nmecké
hlavní škole vKlatovech a na nižší
reálce vDomažlicích. V16ti letech
zaaluitjakomladšíuitelveStatni
cích. Pozdji odešel na uitelský ústav
vPraze,kdepobyl3roky.Nejprveuil
vNaeradci, pak veStechov a od
r. 1876 vTeplýšovicích. Š. Krásnický
ml400zlatýchron,mlpole,která
patilakeškole,zezádušnípokladnice
dostával ron 14 zlatých 70 krejcar,

za které musel hrát na varhany
vkostele a ješt dostával znadace,
založené knžnou zKomorního Hrád
ku,ron33zlatých48aplkrejcaru.
Penz bylo málo a dtí ve škole mno
ho. Školní svtnice byla malá
a nevyhovovala. Dti si nemly kam
sednout.Protoužodr.1879pomýšlel
na to, aby se postavila nová škola se
dvmatídami.
Roku1881povolilazemskáškolnírada
druhoutíduanaléhalanaškolníradu,
abyopatilaádnémístnosti.Obanm
se do stavby nechtlo, báli se vydání
ahubovalinauitele,žejetímvinen.
Konen byla stavba zadána Janu
SpanilémuzPrahyza12650zlatých.
První komise, která se pišla na školu
podívat19.10.1883stavbuneschváli
la, protože byly prohnuté stropy.
Závadybylyodstrannya19.12.1883
byla stavba schválena. ídící uitel se
doškolypesthoval2.1.1884.Šimon
Krásnický psobil na škole plných 44
let a to kvšeobecné spokojenosti
všechobyvatel.




Od té doby uplynulo nkolik desítek
let a na zdejší škole se vystídalo jak
mnoho uitel, tak spousta žák.
Bába koenáka i tesa Frinta by jist
žasli nad moderním vybavením
a Šimon Krásnický by se dmul pýchou
nad tím, že škola i po více jak
126letech 1. záí pivítá nové prvá
ky.

RenátaProcházková,kronikáka
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eovitípivítalibohoslužbouzrestaurovanoudevoezbusv.JanaNepomuckého


Upíležitostiznovuvysvcenízrestaurované vminulosti ervotoem poniené devo
devoezby sv. Jana Nepomuckého ezby. Nkolik let se obec pokoušela se
a nov zavšeného hnatfinanníprostedkyakvalifikovaného
zvonu do kapliky se restaurátoraprozáchranumístnípamátky.
konalo
slavnostní Až vloském roce se konen naskytla
odpoledne v eovi možnost získat prostedky Evropou finan
cích.Sváteníprogram covaného fondu. Byl osloven a vybrán
zahájil bohoslužbou restaurátorMgr.DanielaTalavera,kterýse
místní fará pan Fran ujal záchrany sochy se vší opatrností
tišek Šttina, pi které a odpovdností. Dle zadání konzultované
posvtil zrestaurovanou devoezbu a nov ho sodborníkem památkové pée došlo
odlitýzvon.Slova,kterázdezaznla,pináše nejenkzáchranpamátky,aleiknavrácení
la do tváí vících radost zkrásné události. devoezbydojejíhopvodníhostavu,kdy
Píjemnéokamžikybylyotoslavnostnjší,že byla neznámým ezbáem vytvoena. Ped
se zde sešla po mnoha letech generace, oima obyvatel stojí devoezba sv. Jana
kteráprožilankdyinelehkéobdobíspole Nepomuckého, šetrn zrestaurována,
n smístní památkou. Odpolední program vpvodníkráse,jakovednechjejíhovzni
poté pokraoval vprostorách dtského
hištzahasiskouzbrojnicí.Bylozdepipra

dala zvonika. Roku 1942, jak uvádí listina
potvrzená Okresním úadem, byl zvon
zkapliky sejmut,
odvezen a pravd
podobn roztaven,
aby znj následn
vyrobili
zbran.
Novýzvonsicenení
pesnou replikou
pvodního, jelikož
seonmnedocho
valyžádnézáznamy.Bylvšakodlitvestej
né hmotnosti a velikosti a navíc je, jak si
mohli obané prohlédnout pár dní ped
zavšením, zdoben jasnými identifikaními
prvky, které vbudoucnu pomohou pípad
né identifikaci, pokud by došlo k jeho
sejmutí.






mk

Vzpomínkyp.JosefaKlausena
den,kdybylzvonsejmut

veno malé oberstvení, doprovázené lido
výmipísnmivpodáníhudebníhoseskupení
HUPR.Vyznavaisportusipišlitakénasvé.
Vnkolika seskupeních si zahráli nohejbal.
Díky umlému osvtlení se program protáhl
aždohlubokénoci.





Restaurovánídevoezbyaodlití
zvonu
Konen se podailo zachránit velmi po
škozenoudevoezbu,kterávícejakstoletí
zdobí nitro místní kapliky. Je ješt
v pamtích místních nedávná událost, kdy
bylasochasv.JanaNepomuckéhoodcizena
a nikdo již nedoufal, že se nkdy nalezne.
Shodou okolností byla objevena pi jedné
protidrogové razii vnejmenovaném Bene
šovském byt.  Avšak radost z nalezení
vystídal smutek z poškození už tak

Psalserok1942avbecsijižnepamatuji,
pro jsem tehdy nebyl ve škole. Vté dob
jsme bydleli srodii a sourozenci na návsi
ve statku u „Cacák“. Možná, že jsem šel
nakoupit do krámku ke Stojánkm nebo
jentakbhalpovsi.Cosialepesnpama
tuji, že ped kaplikou postávalo pár míst
níchlidí.
Pijelo malé nákladní auto, korbiku mlo
pikrytou plachtou. Zvdav jsem pihlížel,
co se bude dít a netušil, že práv slyším
ku. Prošla zdlouhavým technologickým vyzvánnízvonunaposledy.
procesem, kdy byla po odstranní mnoha Párlidísesnažilodostatzvonzkapliky,ale
etných, nkdy i velmi neodborných pe protože byl otvor zúžen devnými rámy,
malbách a modelací kompletn zpevnna nebylo to tak jednoduché. Trámky se mu
ponorem ve speciální lázni. Tím došlo selyodstranitapamatujise,žeještdlou
i kezvýšení její vlastní hmotnosti. Poté hou dobu byly openy vkaplice o ze .
restaurátor provedl doezbu chybjících Zvon byl naložen a až pozdji mi bylo vy
ástí a nahradil neodborn vytvoené svtleno, že bude odvezen na výrobu
detaily. Nakonec provedl retuš a obnovil zbraní. Ve vzpomínkách mi zstalo takové
pvodní barevnost sveškerými odstíny. velké ticho, které provázelo nakládání
Dnesužjeoptsouástíinteriéruapevn aodvozzvonu.
víme, že bude znovu po dlouhá léta Jsemrád,žejsemmohlbýtpotolikaletech
pinášetmístnímobyvatelmútchunebo utoho,kdyžsenovýzvonvrátilnapvodní
alespopknoupipomínkudávnýchas. místo a já mohl zase slyšet jeho zvonní.



J.Klaus

Druhou ástí projektu bylo zhotovení no 
vého zvonu, který dlouhých 68 let postrá
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Rekapitulaceprojekt ,akcízaobdobí Výsadba remízu u Teplýšovic a dubové ZvonikavZálesí
alejezeovicdoHumence
Rekonstrukce zvoniky stojící vblízkosti
2006–2010
as velmi rychle ubíhá a je ped námi
konecazárovezaáteknovéhovolebního
období.Dovoltemi,abychpipomenulpár
akcí, které se ve zmínný as zrealizovaly.
Není možné popsat vše, tak alespo pi
pomenu to, co mlo vliv na kvalitu života
lidížijícíchvnašíobci.Vtšinanížezmín
ného byla více i mén podpoena dota
nímiprostedkyzrznýchfond.

Krajinotvorná opatení ásten napravu
jící nešetrné zásahy vkrajin vdobách
kolektivizace.


Pelomroku2006–2007
Dtskéhištveovicích
Vybudovaný prostor pro volný as dtí

a mládežedokonena I. etapa výstavby
hištzahasiskouzbrojnicí.
DtskéhištvKochánov
Obyvatelé místní ásti získali prostor pro
Opravachodníkuvásti„PankracíTeplý
aktivní trávení volného asu. Vlastním
šovice“
pispním si hišt za návesným rybníkem
Rekonstrukce chodníku vetn vjezd
stálezdokonalujíaudržují.
knemovitostem podél komunikace vedou
císmremnaVlkov.

cestyvedoucískrzosadu.





OpravamostkuvHumenci
Rekonstrukce nosné ásti mostu klenoucí
hosepesKešickýpotok.



Úprava prostranství u zvoniky v Kochá
nov



Hištveovicích
II. etapa vybavení dtského hišt v eo
vicích. Poízen mobiliá pro zkvalitnní
nabídkyvíceúelovéhosportovišt.

Rok2008
Dtskéhištumateskéškolky
Modernizace hišt vareálu mateské
školy, které využívají dti navštvující
pedškolní zaízení a rodie sdtmi
vodpoledníchhodináchaovíkendech.

SpolenýprojektsvazkuobcíCHOPOS
Vybaveníobcezahradnítechnikouamobi
liáem.

Výmnastešní krytiny na hasiskézbroj
niciveovicích
Zahájenírekonstrukcehasiskézbrojnice



 Obecuspoádalatizájezdydodivadel
Národního divadla, Hudebního divadla
VýsadbaalejeuKochánova
Další vytvoená krajinotvorná opatení, KarlínaDivadlaBezzábradlí.Dvdivadelní
pedstavení se uskutenila vmístní SOKO
tentokrátpodélcestykvysílaiO2.
LOVN .
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Dtskýdenveovicích
Každoron podporovaná akce, kterou
poádáSDH eovice

Sloužípiveejnýchzasedánízastupitelstva
adalšíchprezentacíobce.

Oprava povrch  místních komunikací
vTeplýšovicích,Smilova eovicích
Zrekonstruované povrchy komunikací
mezi hištm a SOKOLOVNOU, na cest
vedoucí do chatové oblasti Smilov
a znávse smrem k Papežovm
v eovicích.


Vytvoení projektových dokumentací pro
budoucírealizacezámr nap.:
revitalizaciúzemívKochánov,
 zlepšení bezpenosti provozu vmístních
ástech,adalší.
ÚastobcevsoutžiVesniceroku2008


Nkolik let po sob úast hasi , dtí ze
ZŠ Teplýšovice a obce na projektu „ istá
ekaSázava“
Dobrovolnáavelmizáslužnáakce,kteráse
stala tradicí pro výše zmínné aktéry
ivnásledujícíchletech.





Opravahasiskézbrojniceveovicích
Dokonení rekonstrukce hasiské zbrojni
ce.

Zahájení stavebních úprav, pístavby
a nástavby obecního domu v Teplýšovi
cích
Získání prostedk zEvropské unie podpo
rovaného fondu na vybudování nových
prostorOÚaknihovny.
Rok2009
Dokonení a dofinancování stavebních
úprav, pístavby a nástavby obecního
domuvTeplýšovicích
Fyzická realizace projektu a jeho uvedení
do
konené
fáze
kolaudace
a profinancování zProgramu rozvoje
venkova.


HasiskézávodyvKochánov
Finannízajištníakceapoízenímobiliáe
(velkokapacitních stan) pro poádání
spoleenskýchakcípodobnéhodruhu.


Dovybaveníhištveovicích
III.etapavýstavbyvíceúelovéhohišt.



Likvidace škod po vichici na kostele
vTeplýšovicíchavobecníchlesích

Instalace radar  v místních ástech
Teplýšovice,eoviceaKochánov
Dopravní opatení zvyšující bezpenost
silniníhoprovozu,zejménachodc.

Poízení dotací podpoeného data
projektoruaplátna


VybaveníjednotkyJSDHtechnikou,zása
hovýmiodvyadalšímmateriálem
Odzaloženízásahovéjednotkybylokaždo
ron uvolnno nemalé množství pro
stedkdoplnnédotanímiprostedkyna
potebnévybaveníjednotky.

Vytvoení prostor pro prodejnu potravin
vpízemísokolovny
Pronajaté a následn zrekonstruované
prostory ve spodní ásti sokolovny pro
zajištnízákladníchpotebobyvatelstva.
Zapoetí s vydáváním místních novin
Bylo zahájeno vydávání místního tisku,
jehož pispvovateli se postupn stávají
i místní spolky, organizace a další za úe
leminformováníobyvatelstvaotom,cose
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událo i bude dít, nad rámec úedních
oznámení.

zmínných akcí, byl projekt podpoen
dotanímiprostedky.Profinancováno
vnásledujícímroce.

Hasiské závodyoslavy 100. výroí zalo
ženíSDHTeplýšovice
Slavnostní den u píležitosti výroí podpo
ený obecním rozpotem a dotaními
prostedky.





EGovernmentvobcích–CzechPOINT
Poízená kvalitní technika pro poskytování
služebobanm(výpisyzkatastrunemovi
tostí,obchodníhorejstíkuapod.)

Obnova technického vybavení knihovny Obnova lesního porostuObecní lesy Tep
vTeplýšovicích
lýšovice
Zakoupen nový poíta s monitorem pro Výsadba nového lesního porostu po kala
návštvníky knihovny a knihovnici. mit.
Zklidnní místní komunikace u MŠ vobci
Teplýšovice
Vybudovánízpomalovacíhoprahuumate
ské školy. Realizace ásti projektové do
kumentace, která byla za tímto úelem
vminulémrocevytvoena.

Rok2010
ZábavnéodpolednevTeplýšovicích
Spoleenská akce, pi níž byl vysvcen sv.
Florián, patron hasi. Odpoledne plné
hudby, zábavy a rzných vystoupení.


Úast obce na vydání brožury o mikrore
gionechCHOPOSaNovýDv r
Projekt „Revitalizace území na pedevsi v
Kochánov“ získána dotace na realizaci
akce, která se zapone na pelomu roku
2010 a 2011. Zámrem je revitalizovat
území nad rybníky vKochánov, vytvoit
meandrující otevené koryto s doprovod
nouzeleníaodbahnníobourybník.



Zateplení obvodového plášt a výmna
oken u Základní školy vTeplýšovicích
vetn vybudování kotelny spalující
biomasu – získána dotace ze SFŽP – reali
zaceprobhnevroce2011

Ve spolupráci se svazkem obcí CHOPOS
vydánypohledniceapexeso


ÚastobcevsoutžiVesniceroku2010
Získáno ocenní za vzorné vedení obecní
kroniky.

Úastobcenavydáníbrožuryorealizova
ných
projektech
vcelém
území
mikroregionuzaobdobí19992009



Projekt„Hurá,zasportem“
S velkým pispním dobrovolník z ad
rodi, hasi a sponzor se podailo
vybudovathištsumlýmpovrchemzaZŠ
Teplýšovice.


Projekt„SvatýJanNepomuckýzeovic“
Získání prostedk a zahájení restaurování
sochysv.JanaNepomuckéhoaodlitízvonu
dokaplikyv eovicích

Oplocení pozemku ZŠ Teplýšovice a te
rénníúpravyokolí
Dokonovací práce u nov vybudovaného
hišt vareálu školy spojené sodvlhením
západníástiobjektuškoly.
Vytvoeníprostorprootevenístudiapro
maminkysdtmivbudovZŠTeplýšovice
Vpízemíbudovybylyvytvoenypodmínky
pro práci smalými dtmi, které ješt ne
mohou navštvovat pedškolní zaízení.
Jedná se o uritou formu mateského
centra, které se vsouasnosti stává velmi
využívanouslužbou.
Projekt„SvatýJanNepomuckýzeovic“

OpravahasiskézbrojnicevTeplýšovicích
Kompletní rekonstrukce objektu sloužícího
jako zázemí pro SDH Teplýšovice a pro
uložení hasiské techniky. Jako vtšina



Dokonení prací na restaurování devo
ezby a odlití zvonu sjeho zavšením do
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nitra zvoniky, která byla završena slav
nostní bohoslužbou a zábavným odpoled
nemnahištiv eovicích.

tunovýchkamarádazaptlet,ažbudou
našiškoluopouštt,siekli:„Bylonámzde
dobeabudesenámstýskat“.

Zajiš ování administrativní podpory pro
jekturealizovanéhoTJSokolTeplýšovice

Naší školu navštvují
i „trpaslíci“


Obnova lesního porostu Obecní lesy Tep
lýšovice
II. etapa výsadby nového lesního porostu
pokalamit

Od záí letošního roku zaali naši školu
navštvovat i maliké dti, kterým íkám
pracovn „trpaslíci“,
protože mezi školáky
tak vypadají. Maminky
projevily zájem o
možnost, pod odbor
ným vedením, setká
vání svých ratolestí i s
jinými dtmi. Vedení
školy jim vyšlo vstíc a zídilo, za vydatné
pomoci obce, od 1. záí vprostorách školy
Mateskécentrum.Zdesedvakrátvtýdnu
scházíme,zatímvdoprovodumaminek,ale
doufám,žesidtirychlezvyknouabudou
si hrát a trochu se uit, i bez rodi. Toto
zaízení má za cíl nauit dti vycházet

Tím výet všeho, co se událo zpohledu
akcí,projektkoní.

Na závr je nutné uvést zámry, které se
nepovedloanedaíuskutenit:

RekonstrukcekuchynZŠaMŠTeplýšovi
ce,
 Pístavba MŠ Teplýšovice – rozšíení
kapacity,
 Oprava památníku padlých z1. svtové
válkyvTeplýšovicích,
 Oprava varhan v kostele sv. Havla Teplý
šovice,
 Výstavba koenové istírny odpadních
vodvHumenci 

mk

svrstevníky,býtsamostatnýahlavnnajít
si nové kamará
dy, aby se vstup
Základní škola a Mateská škola Teplýšovice
do
mateské
Zprávy ze školních lavic
školky obešel bez
pláe. Zatím není
Zaátek školního roku
místnost pln vybavena nábytkem, o to
Prvního záí jsme zahájili školní rok již více prostoru máme na cviení a rzné
tradiním pasováním prvák a pijímá „lumpainky“. Vbudoucnu poítáme
nímdocechuteplýšovickýchškolák.Letos spracovním koutkem, kde se budeme
naší
školu
zaalo
navštvovat vnovat rozvoji jak hrubé motoriky (práce
5 nových dtí – Radim, Nikola, Romana, smodelínou) tak grafomotoriky (práce
Jan a Jií.  Našim prvákm pejme, aby sprstovými barvami).  Dopolední blok by
sejimvnašíškolelíbilo,našlisizdespous se ml skládat zhruba ze tí výukových

celk, dvou pohybových a jednoho nau
ného. Mezi jednotlivými bloky si budou
moci dti hrát. Vk našich trpaslík je
rozmanitý,pohybujeseod18msícažpo
vk3,5letanenívždyjednoduchéprotak
rozdílné vkové rozptí najít vhodné bás
nikyaspolenézamstnání.
Ale snad se nám to vprbhu záí, ve
spolupráci sMateskou školou, podaí
trochuvyladitabudouspokojenémaminky
i„trpaslíci“.
AlenaOttlová,
vychovatelkaZŠTeplýšovice

Mateské centrum
plní oekávání
Tak máme za sebou prvních 14 dní fungo
vánímateskéhocentraveškolevTeplýšo
vicích.Mjpohledbudeasitrochuzkresle
ný, protože jsem byla jedna z tch, co
o jeho zízení nejvíce stála, takže i kdyby
nesplnilo mé oekávání, byla bych spoko
jenájenproto,žemámsdtmikamjezdit.

Moje oekávání
však bylo spln
no. Do centra se
pišlo zatím podí
vat spousta ma
minek
nejen
z Teplýšovic, ale
nap.izVranova,
akova, Vlkova,
Petroupimi, takže
jsem mla mož
nost se seznámit
i s novými lidmi,
což je na mate
ské
dovolené,
myslím si, vždy pínosem. Paní uitelka
Ottlová je výborná, dokáže dti zaujmout,
i když to není vzhledem k jejich nízkému
vkuvždysnadné.

asem jist uvítám možnost hlídání, mám
to již vyzkoušené. Zatím jsem si nepote
bovalanicnutnvyídit,takžembavítam
sdtmitrávitas,dívatse,coseuínové
ho, co by m doma samotnou nenapadlo
apoklábositsostatnímimaminkami.






MarkétaProvazníková
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Víte,jakjsouvelyužitené?Aneberstvézprávy
Statistikadatum narození



oban trvalepihlášenýchvobci
zevelín  .


Teplýšovice
(k31.8.2010=427trvalepihláše
Bu pracovitá tak, jak jarní velika, aby vedeny, proto, aby velstva správn vyzi 
nýchoban )
zTeberadostmlitatíekimatika.
movala a jarní velika tak mohla vplné 
(lidovámoudrost) síle pi prvním jarním sluníku vylétnout. 
Msícnarození poetoban

Tyto zásahy jsou nezbytné a velice 
Každévelstvojejiné. lovkseu
dležité.Jednásezejménaosundání 
Leden 

35
njkaždýmdnempiuínemu
medník (nástavky, vkterých jsou 
Únor


48
novému,astejnzstáváspous
Bezen 

48
uloženy plásty, do kterých je 
Duben 

31
taotevenýchotázekatajemství.
velami ukládán med), krmení 
Kvten 

48
Pi práci se velami jsem zjistila
velstev (krmí se cukerným rozto 
erven 

28
spoustu vcí, které jsem díve nev
kem), kontrola a léení velstev, kont 
ervenec
1.místo 52
dla.Velicenamzapsobiladobezorga rolavelíhoplodu,zužovánívelstevaj).

Srpen 

29
nizovaná dlba práce ve velstvu, zekteré

Záí


19
by se lidé mohli hodn pouit. Vely patí
íjen


37

Zajímavostizúlu
Listopad 

26
mezi nejúžasnjší obyvatele této planety. 

Prosinec 

26
Mimoádný význam vel spoívá Letnívelamedonosnádožívásejentí 
vopylovací innosti. Vmístech, kde vely ažšestitýdn,musívelmimnohopracovat 
Nejvícenarozenýchoban,tj.poet
nemohlysplnitsvéhlavníposlání(opylova a starat se o plod a rychle se opotebuje  6,jevden13.2.a28.7.
cíinnost),jižvymizelyuritédruhyrostlin. (moderneenoprovedení„turbo“).

Vela je též nezbytná i pro život ostatních Zimní vela medonosná – mže se dožít  Nadruhémmíst,spotem
zvíat vpírod. Napíklad vtšina druh
i devíti msíc, jejím  5oban,jsoudny:9.2,21.3.,
22.3.,23.5.,22.7.a3.10.
ptákseživísemeny,plody,bobulovinami,
hlavním úkolem je 
kterésevyvinoujenzaúastiopylovatele–
„najíst se dosyta“ 
I.Kratochvílová
vely.Atakivelastvímánemalývýznam

avydržetpeszimu.
prozachováníatvorbuživotníhoprostedí. Velím produktem je nejen
 Ano, i v katastru naší obce se stále med,
ale
nacházejívelai,kteímajísvéúlyumíst i propolis, velí pyl, velí

ny na území správního území naší obce. vosk, mateí kašika a velí
VÍTÁNÍ
Tito velai jsou pevážn leny základní jed.
OBÁNK


organizace eského svazu vela, o.s. Dvahlavnídruhymedu:
Matj Andrlík, Tadeáš Andrlík, Vojtch Doležal,
Petroupim. Tato organizace zahrnuje ve  kvtový (též zvaný nekta
JonášHanzal,SabinaKratochvílová,JiíUhlí
lae i okolních obcí (nap. Petroupim, rový,
svtlý),
vzniká
Bedr, Tatouovice). Celkem má 26 len znektaru rostlin a strom

scelkovým potem velstev 283, ztoho (epka, ovocné stromy, lípa,
vela na území naší obce 10 spotem akát, maliník, slunenice

velstev97(stavk1.9.2010).
adalší).Tentomedvtšinou

 Vletošním roce došlo ve vedení orga brzykrystalizuje.Bývásvtlý
nizacekezmnám,atotak, ženazáklad a po krystalizaci nkdy

vlastních žádostí vefunkcích skonili pítel témbílý.
Jan Svoboda, pedseda ZO a pítel Jan  medovicový (oznaovaný

Stojánek,pokladníkZO(obaz eovic).
zalesnínebotmavý),vzniká
Jménem lenské základny ZO Petroupim
bych i touto cestou chtla píteli Svobo
dovi a píteli Stojánkovi podkovat za
jejich dlouholetou obtavou innost ve
prospch naší organizace, popát jim
pevnézdravíanech jejichzájemovela
ství petrvává i nadále a velky jim ve
velínveselebzuí.

zmedovice, kterou vely
získávají (podobn jako
mravenci) od parazit na
stromech. Tyto medy mají
barvu od jantarové až po
velmitmavhndou.
Správnéodpovdi:1a,2a,
3b

Shorajsemsezmínilao“jarnívelice“,
alesohledemnanastávajícípodzimpiblí
žímnejdležitjšízásahydovelstev,které
musíbýtvelaemodsrpnadoíjnapro

A.D.,ZOSV,o.s.Petroupim








 

 











Vítáníobánk
dne25.9.
2010
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