Tehovský
Informace o dění v obci Tehov
Vážení spoluobčané, děti usedají opět do školních lavic
a léto se pomalu loučí. Po prázdninové odmlce naše obec
opět ožije různými kulturními, sportovními a zájmovými
akcemi. Toto vydání občasníku Vám přináší informace
a pozvánky na měsíce září a říjen a aktuální informace
z probíhajících staveb - školy a čističky. Další číslo
listopad – prosinec vyjde na počátku listopadu.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Dne 10. 9. 2012 v 19,00 hod. se koná v zasedací místnosti
OÚ Tehov veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Program
zasedání bude zveřejněn na úřední desce OÚ.

Stručně ze zasedání zastupitelstva dne 4. června 2012
Zastupitelstvo obce Tehov schválilo:
● změnu projektu „Rekonstrukce a modernizace Základní
školy
Tehov,
registrační
číslo
projektu:
CZ.1.15/3.3.00/60.01259 a zároveň navýšení financování
tohoto projektu o 415 000 Kč,
● celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2011 bez výhrad,.
● záměr prodeje obecních pozemků vzniklých dělením
pozemku p.č. 451/1 v k.ú. Tehov u Říčan. Záměr prodeje
bude vyhlášen po vytýčení a zpracování GP. Záležitostí
související s dělením pozemků pověřuje zastupitelstvo Pavla
Havlíčka,
● rozpočtový výhled obce Tehov na období let 2013 – 2015
Souhlasí:
● s vyhlášením záměru směny pozemku ve vlastnictví obce
Tehov p.č. 922 a pozemků z majetku rodiny Zimových p.č.
351/45 a 351/65, všechny v k.ú. Tehov u Říčan
Vzalo na vědomí:
● petici občanů osady LADA proti vybudování větrné
elektrárny na pozemku č. 678/52 v k.ú. Tehov u Říčan
vyjadřuje ji podporu.
● žádost Občanského sdružení Tehov a doporučuje
součinnost ZŠ, OÚ a OS Tehov pro další jednání s hygieniky
o možnosti umístění Dětského klubu v místní škole. Pro tato
jednání pověřuje zastupitelstvo H. Mikoláškovou.

září - říjen 2012
pozemků byl Obcí Tehov zveřejněn na úřední desce v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na
základě usnesení Zastupitelstva obce Tehov č. 138/16/2012
ze dne 4.6.2012.
● odkoupení radarové měřiče za cenu 52.546,- Kč. Radar byl
bezplatně zapůjčen firmou EMPEMONT s.r.o,
Vzalo na vědomí:
● informace o průběhu veřejného projednání návrhu změny
č. 1 územního plánu obce Tehov, které proběhlo dne 9.7.2012
v zasedací místnosti Městského úřadu v Říčanech,
Komenského nám. 1619.
● postup zástupců obce Tehov na jednáních souvisejících se
změnou projektu „Rekonstrukce a modernizace Základní
školy
Tehov,
registrační
číslo
projektu:
CZ.1.15/3.3.00/60.01259.

VÝSTAVBA ČOV JDE DO FINÁLE
V polovině srpna byl zahájen zkušební provoz nové
čističky, tak důležité pro chod obce a její další nezadržitelný
rozvoj. Dlouhodobá, méně viditelná práce zastupitelů obce
přináší první úspěchy v plnění volebního programu. Veškeré
práce zatím probíhají bez větších problémů, a tak věříme, že
předání hotového díla naší obci bude v dohodnutém termínu.

Stručně ze zasedání zastup. dne 11. července 2012
Zastupitelstvo obce Tehov schválilo:
● směnu pozemků mezi Obcí Tehov a rodinou Zimových.
Záměr směny pozemků byl Obcí Tehov zveřejněn na úřední
desce v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a na základě usnesení Zastupitelstva
obce Tehov č. 138/16/2012 ze dne 4.6.2012.
● prodej pozemku z vlastnictví Obce Tehov předem určeným
zájemcům za kupní cenu 1200,- Kč za 1 m2 Záměr prodeje

KULTURNÍ SÁL OBECNÍHO ÚŘADU V TEHOVĚ
Obecní úřad oznamuje všem uživatelům kulturního sálu
a dalších prostor OÚ Tehov, že 1. 6. 2012 nabyl účinnosti
Provozní řád kulturního sálu a ceník jeho pronájmu, které
naleznete na www.tehov.cz v záložce „Kulturní sál“ a na
vývěsce OÚ. Na webu v záložce kulturního sálu je ke stažení
též formulář pro podání žádosti o pronájem nebo je
k vyzvednutí v úředních hodinách na OÚ Tehov.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TEHOV

Po prázdninové odmlce se škola opět ozývá. Máme novou
střechu, střešní okna, bude se instalovat tepelná izolace.
Stávající třídy budou po rekonstrukci otevřeny, stejně tak
šatna a jídelna. Ve třídách jsou nové stropy a světla, nová
umyvadla a dlaždičky. Staré parkety byly k nepoznání
zrenovovány a natřeny odolným lakem. Veškeré rozvody
vody, elektřiny a internetu zmizely pod omítkou. Do konce
roku přibudou další učebny v podkroví, záleží na délce
kolaudačního řízení. Samozřejmě se o životní prostor
budeme minimálně do podzimu dělit se stavebními dělníky.
Ale vše má svůj konec a výsledkem bude krásná zhodnocená
školní budova. O tom, že ji Tehov potřebuje, nemůže být
pochyb. Během prázdnin jsme zapsali dalšího prvňáčka,
čímž jsme dosáhli plné kapacity školy, která činí padesát
žáků. Do prvního ročníku letos nastupuje dvanáct dětí.
Přejeme jim a všem ostatním dětem, aby se jim v nové škole
líbilo.

Kroužky ve školním roce 2012/2013 začnou v týdnu od
17. září 2012, sledujte náš web www.ostehov.cz, kde
začátkem září naleznete rozvrh a přihlášku ke stažení.
Dotazy zodpovíme na ostehov@seznam.cz, případně na tel.
724795207 a 731811017.
Letos pro děti připravujeme: Angličtina hrou, Anglická
konverzace, Němčina, Stolní tenis, Zpívání pro radost,
Přírodovědně-turistický, Flétna, Tvoření, Tanečky, Keramika,
Cvičení (R+D od 2 let, děti 3-4 roky, 5-6 let, školáci gymnastika a atletika), Folklorní kroužek, Florbal a Ruční
práce. Pro dospělé: Cvičení pro ženy, Jóga, Rehabilitační
cvičení, po dohodě i Nj a Aj.
OST nově nabízí i laktační poradenství na tel. 731811017
(poradkyně pro Říčany a okolí akreditovaná Laktační ligou,
www.kojeni.cz), pro tehovské maminky zdarma včetně
návštěvy u Vás doma.

Dále bych touto cestou chtěla poděkovat svým kolegyním za
velké pracovní nasazení v přípravném týdnu, stejně tak všem
rodičům, kteří nám pomáhali při úklidu a stěhování. Dále
děkuji zastupitelům Tehova za velkou pomoc a podporu.
Radana Šimčíková, ředitelka školy

Akce OST na září a říjen:

POJMENOVÁNÍ ULIC V TEHOVĚ
Připomínáme, že ještě stále, až do 30. 9. 2012 mohou
obyvatelé Tehova, fyzické a právnické osoby, podávat
návrhy a podněty k pojmenování ulic a veřejných
prostranství. V písemné podobě je adresují na Obecní úřad
Tehov. Návrh musí být opatřen u občanů čitelným podpisem
a adresou trvalého bydliště, u právnických osob razítkem
a podpisem statutárního zástupce.
Základní zásady pro pojmenování, které je nutné
dodržet jsme uvedly v minulém čísle Tehovského
občasníku, které vyšlo 30. 5. 2012 nebo je naleznete
na vývěsce a webu OÚ Tehov.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 15. 9. 2012 se koná svoz nebezpečného odpadu.
Místo: zastávka autobusu na návsi, čas příjezdu sběrných
vozů 8,30 hod, nakládka je plánována na 20 minut.
Využijte této možnosti a zbavte se nebezpečného odpadu.
Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se
budou odebírat od občanů:
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky,
suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací
přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla,
vývojky a ustalovače případně jiné.
Nebude se odebírat železný šrot a znečištěné stavební
materiály.

OČKOVÁNÍ PSŮ
V pondělí 17. 9. 2012 v 18:15 hodin proběhne
na návsi u autobusové čekárny očkování psů.
Nezapomeňte mimo svého psího kamaráda
i očkovací průkaz.

● Sobota 1. 9. ve 14 hodin - Loučení s prázdninami (sraz u
lesa na Mikešově cestě u cedule Mikeš se ztratil). Zločin na
táboře - školáci si procvičí před nástupem do školy mozek
řešením detektivní zápletky. V případě vytrvalého deště
proběhne program na sále OÚ. Občerstvení pro děti zajištěno.
● Pátek 5. 10. v 19 hodin - Hledání pokladu v knihovně
s přespáním. Jen pro školáky přihlášené do 30.9. na
ostehov@seznam.cz nebo sms na tel. 731811017. Sraz
v obecní knihovně, děti přijdou již navečeřené (umyté),
s sebou spacák, karimatka, baterka a kartáček na zuby. Pití
a menší občerstvení na večer připravíme, snídani rovněž.
Prosíme o příspěvek ve výši 50 Kč/dítě.
● Neděle 21. 10. v 18 hodin - Koncert (z důvodu repertoáru
na sále, ale dobrovolné vstupné opět poputuje do veřejné
sbírky na opravu kostela).

KULTURNÍ VÝBOR OBECNÍHO ÚŘADU
ZÁŘÍ:
● 1. 9. - ZÁJEZD – ZEMĚ ŽIVITELKA
Přihlášení účastníci odjíždí 1. 9. 2012 v 7.00 hodin od
autobusové zastávky na návsi.
● 16. 9. - DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
Kulturní výbor společně se Sborem
dobrovolných hasičů pořádá v neděli 16. září na cvičném
hasičském hřišti u čističky (kde byly letošní Čarodějnice)
Dětskou olympiádu. Na děti každého věku čeká řada
tradičních i méně tradičních disciplín. Jsou
připravena ocenění i odměny pro všechny.
Začínáme registrací závodníků v době
13.30 – 14.00 hodin. Drobné občerstvení
zajištěno.
● 22. 9. - TEHOVSKÉ TVOŘIVÉ KURZY
Nastává malá změna v jejich konání. Nebudou již pravidelně
ve středu, ale vždy s ohledem na dané téma a jeho náročnost
na čas a místo. Tedy některé zůstanou v týdnu, ale další se
přesunou na víkendová odpoledne.
KURZ MALOVÁNÍ HEDVÁBÍ – v sobotu 22. září od 14.00
hodin na sále OÚ bude prvním po prázdninách.
Na kurz je třeba se předem objednat, podrobnosti naleznete
včas na obrazové pozvánce v aktualitách na webu obce a na
vývěsce.
ŘÍJEN:
● 1.10. - CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 1. října se od 19:00 hod. ve společenské
klubovně v 1. patře požární zbrojnice v Tehově koná
přednáška na téma: NEW YORK I. (Z doby, kdy ještě stály
Dvojčata). Povídání připravil Mgr. Jan Pilař.
● 6. 10. – DRAKIÁDA
V sobotu 6. října zveme malé i velké od
14.00 hodin na louku za výběhy koní na
další Drakiádu. Přijďte se pobavit s draky
vlastní výroby nebo koupenými. Opět je
připraven doprovodný program pro děti
i dospělé a malé občerstvení.
● 20. 10. - TEHOVSKÉ TVOŘIVÉ KURZY
KURZ PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PEDIGU – v sobotu 20.10. od
14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Na kurz je třeba se
předem objednat, podrobnosti naleznete včas na obrazové
pozvánce v aktualitách na webu obce a na vývěsce.

PŘIPRAVUJEME:
8. a 9. prosince se bude po roce opět konat Výstava
tvořivosti tehovských občanů. Tentokrát má téma: Vánoce,
které je dostatečně široké (OD ZAČÁTKU ADVENTU AŽ PO TŘI
KRÁLE) pro jakékoliv obory zájmových činností. Určitě
naleznete ve spojení s tímto dlouhým obdobím mnoho námětů:
výzdoba,
stolování,
zvyky,
odívání,
historie,
současnost….dokonce i tvořivé kurzy v říjnu a listopadu budou
s výstavou počítat.
Prosíme o přihlášení vystavujících nejlépe do konce října
e-mailem: zivotvobci@seznam.cz nebo sms na 728 277 355.
Tam směřujte i jakékoliv dotazy či nejasnosti s touto výstavou.
Na 15. prosince 2012 plánujeme zájezd na vánoční trhy do
Drážďan. Zájemci se mohou závazně hlásit až do naplnění
kapacity autobusu, nejdéle však do konce října: telefonicky
nebo osobně u Dany Skoblové tel.: 739000529, 724133451,
případně můžete vhodit lísteček s vaším jménem a kontaktem
do její poštovní schránky nebo e-mailem: zivotvobci.cz.

KLUB SENIORŮ
Po letní přestávce je plánováno další setkání 23. září
2012 v 16.00 hodin v hasičské klubovně v 1. patře
požární zbrojnice.
Vaše případné dotazy a náměty směřujte na email:
ivana.ch@centrum.cz nebo na tel. 603297734.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dodatečně blahopřejeme paní Libuši Bárové, která
oslavila své životní jubileum v červenci. Přejeme jí mnoho
zdraví a štěstí do dalších let. Zároveň se paní Bárové velice
omlouváme za opomenutí v minulém vydání, ke kterému
došlo změnou frekvence vydávání.

PRODEJNA POTRAVIN V TEHOVĚ
Občany Tehova jistě potěšil fakt, že prodejna potravin
funguje dále, ale hlavně pod jiným vedením. Nyní máme
možnost nakupovat v čisté a upravené prodejně s výběrem
nepředražených
potravin
(oproti
předchozímu
provozovateli) od pondělí do neděle vždy v době 7.00 –
19.00 hodin.

Obrazové pozvánky na všechny akce budou včas
zveřejněny. Sledujte vývěsku na budově OÚ a aktuality
na webu obce.
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