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Ptačí chřipka - informace pro občany
V katastrálním území Vlachovo Březí se vyskytla ptačí chřipka. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako
slepice, krůty, kachny a husy.
Jak poznám ptačí chřipku?
 Zvíře je otupělé, netečné, odmítá se pohybovat. Těžko dýchá a nechce jíst. Má načepýřené peří.
 Snižuje se snáška, vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku.
 Někdy mají zvířata příznaky nachlazení – výtok z nosu, kýchání.
 Během 1-2 dnů hromadně hynou. U uhynulých kusů se mohou objevit červené a černé skvrny na hřebínku a
lalůčcích nebo na končetinách, otok hlavy.
Jak se ptačí chřipka šíří?
 trusem nemocných ptáků
 přenos na člověka – kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, peří, uhynulá zvířata,…)
 nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné savce (kočky, psi apod.)
Jak se chránit před nákazou?
 vyhnout se kontaktu s podezřelými zvířaty, uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů
 poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s drůbeží
 nezpracovávat nemocnou drůbež
 dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží)
 informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu – tel. 720 995 212
 ochrana domácích miláčků - psů, koček apod. – zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky

Těšovice

Běleč

Bělečská Lhota

Drazí spoluobčané,
zdravíme Vás v novém roce a přinášíme první letošní Zpravodaj.
U Vlachova Březí se objevila ptačí chřipka. Informace o tomto onemocnění a pokyny, jak postupovat v případě
podezření na ptačí chřipku či nálezu uhynulých ptáků, najdete na poslední straně Zpravodaje.
Dále zde opět najdete výpis usnesení z proběhlých zasedání Zastupitelstva obce a Kalendář akcí.
Připomínáme, že oficiální webové stránky najdete na adrese www.obec-tesovice.cz. Na web jsme nově
umístili i kompletní územní plán obce. Od tohoto čísla najdete na webové stránce i Zpravodaje.
Tříkrálová sbírka byla nad očekávání úspěšná – vybralo se více než 10 000 Kč. Tři králové Vám děkují a posílají
obrazový pozdrav 

Jak chránit svou drůbež?
 zabránit kontaktu s volně žijícím ptactvem (ideálně drůbež chovat v uzavřených objektech), krmivo a vodu
umístit uvnitř budovy – zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků
 nenapájet vodou z nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
 slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží
 lze využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce
 nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků

Katastrální území Těšovic a Bělče jsou v pásmu dozoru. Co to pro nás znamená?
Najdete-li uhynulý kus, umístěte ho do červeného kontejneru a oznamte to starostovi Emilu
Nachlingerovi na telefonní číslo 775 103 906 nebo na Krajskou veterinární správu JČ kraje na
telefonní číslo 720 995 212. Bude-li uhynulých ptáků více, nemanipulujte s nimi sami a zavolejte
starostovi, který zajistí hasiče.
Červené kontejnery najdete: v Těšovicích v horní části u vývěsní tabule a u bytovek, v Bělči na návsi u
kontejnerů na tříděný odpad a v Bělečské Lhotě na návsi u vývěsky.
V pásmu dozoru je zakázán pohyb drůbeže – veškerý pohyb/převoz drůbeže musí být hlášen Krajské
veterinární správě nejméně den předem, ta určuje podmínky pro případný pohyb drůbeže.
Za OÚ Vám krásný konec zimy přeje Jana S. N. 
Sledujte zdravotní stav drůbeže a dalšího ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti
nebo významný pokles snášky hlaste na Krajskou veterinární správu pro JČ kraj – tel. 720 995 212.

KALENDÁŘ AKCÍ
Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Od minulého vydání zpravodaje do dnešního dne (10. 2. 2017) proběhla tři zasedání Zastupitelstva obce.
Zde přinášíme výpis usnesení (upravený v souladu se zákonem o ochraně informací):
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 84/2016: za ověřovatele zápisu Jiřího Hese a Stanislava Vlasáka.

sobota 18. 2. 2017

20:00

Ples hasičů SDH Těšovice

KD Běleč

sobota 18. 3. 2017

20:00

Josefovská zábava SDH Běleč

KD Běleč

sobota 25. 3. 2017

14:00

Setkání důchodců

KD Běleč

neděle 26. 3 2017

14:00

Maškarní

KD Běleč

sobota 8. 4. 2017

14:00

Velikonoční dílnička

U multifun. hřiště v Těšovicích

neděle 30. 4. 2017

19:00

Slet čarodějnic

U rybníka v Bělči na návsi

Usnesení č. 85/2016: Program zasedání Zastupitelstva obce Těšovice.
Usnesení č. 86/2016: Rozpočtovou změnu č. 8/2016. Příjmy ve výši 487.062,70 Kč a výdaje ve výši
50.192,40 Kč, financování 436.870,30 Kč

konec května

Odpoledne pro děti s kineziologií

Usnesení č. 1/2017: za ověřovalete zápisu Zlatuši Koubovou a Josefa Hese.

říjen

Drakyáda

Usnesení č. 2/2017: Program zasedání Zastupitelstva obce Těšovice

prosinec

Vánoční dílnička; Česká píseň

Usnesení č. 3/2017: cenu vodného pro rok 2017 60 Kč / m3.
Usnesení č. 4/2017: jako zástupce starosty od 16. ledna 2017 včetně do 13. února 2017 včetně
zastupitele obce Těšovice Bc. Miroslava Lefflera.
Usnesení č. 5/2017: odměnu pro nové zastupitele Bc. Miroslava Lefflera a pana Milana Penzlstadlera od
5. 1. 2017 ve standardní výši.
Usnesení č. 6/2017: za ověřovatele zápisu pana Jiřího Petráška a pana Milana Penzlstadlera
Usnesení č. 7/2017: přidat do Programu ZZO bod Volba člena a předsedy kontrolního výboru

DOKONČENÉ AKCE ZA PŘISPĚNÍ PROSTŘEDKŮ Z POV (Programu obnovy venkova) JČ KRAJE
Rekonstrukce

zasedací

místnosti

v budově OÚ
První zasedání v nové zasedací místnosti
proběhne na začátku března.

Usnesení č. 8/2017: Program zasedání Zastupitelstva obce Těšovice doplněný o bod Volba člena a
předsedy kontrolního výboru
Usnesení č. 9/2017: Dodatek ke směrnici o cestovních náhradách na rok 2017
Usnesení č. 10/2017: Účetní odpisový plán na rok 2017
Usnesení č. 11/2017: Inventarizaci k 31. 12. 2016
Usnesení č. 12/2017: příspěvek Svazu měst a obcí JČ kraje ve výši 4403,50 Kč

fdsa
Usnesení č. 14/2017: jako
člena kontrolního výboru pana Milana Penzlstadlera
Usnesení č. 15/2017: jako
předsedu kontrolního výboru pana Josefa Hese
dfsafsad

Úprava veřejného prostranství
Byla dokončena akce úpravy veřejného
prostranství, s konečnými náklady 106 578
Kč, z toho příspěvek POV JČ kraje činí

Zastupitelstvo obce zamítá:
Usnesení č. 13/2017: připojit se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet

53 289 Kč.
Efekt plně oceníte až na jaře, snad se
bude líbit 

