Tehovský
Informace o dění v obci Tehov
Vážení spoluobčané, toto vydání občasníku Vám přináší
informace z obce a pozvánky na akce v listopadu
a prosinci. Další číslo - leden - vyjde na počátku nového
roku.
STRUČNĚ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
dne 10. září 2012
Zastupitelstvo obce Tehov schválilo:
• vydání změny č. 1 územního plánu obce Tehov
• uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Tehov, jako stranou Budoucí
povinnou z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., jako
stranou Budoucí oprávněnou z věcného
břemene.
Předmětem smlouvy je kabelové vedení NN na pozemku p.č.
1108 – ostatní plocha, zapsaného na LV 10001 pro Obec
Tehov a k.ú. Tehov u Říčan. Celková výměra
předpokládaného rozsahu věcného břemene je cca 8 bm.
Finanční náhrada za zřízení věcného břemene je navrhována
ve výši 1000,- Kč.
• vykoupení pozemku parc. č. 403/9 - zahrada, o celkové
výměře 47 m2, za cenu 300,- Kč za 1 m2 tedy za celkovou
kupní cenu 14.100,- Kč
• poskytnutí účelového finančního příspěvku na docházku
dětí do předškolního zařízení, které není zřízeno městem či
obcí. Výše příspěvku 2000,- Kč měsíčně pro dítě 1 rok před
školní docházkou a 800,- Kč měsíčně pro dítě od 3 do 5 let
Vzalo na vědomí:
• zprávu o průběhu realizace projektu „Rekonstrukce
a modernizace Základní školy Tehov, registrační číslo
projektu: CZ.1.15/3.3.00/60.01259 a souhlasí s postupem
zástupců obce Tehov na jednáních souvisejících s další
realizaci uvedeného projektu
STRUČNĚ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
dne 15. října 2012
Zastupitelstvo obce Tehov schválilo:
• zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 1140/1
ve prospěch ing. Petra Zajíčka, majitele Farmy Tehov za
účelem provozování přípojky na vodovod a kanalizace,
včetně vodoměrné šachty, a to bezúplatně
• jmenování místopisné komise pro názvosloví ulic ve složení
A. Bára, P. Havlíček, H. Mikolášková, K. Čížek, B. Jansová,
p. Straka, p. Peřina
Vzalo na vědomí:
• zprávu o průběhu realizace projektu „Rekonstrukce
a modernizace ZŠ Tehov a schvaluje dodatečné uvolnění
finančních prostředků v maximální výši 150 tis. Kč na
rekonstrukci hygienického zařízení školy z důvodu navýšení
kapacity žáků
• rozhodnutí starosty obce Tehov A. Báry ohledně
bezúplatného pronájmu školních prostor a pověření
ředitelky školy Mgr. Radany Šimčíkové k organizaci
pronájmu. Zastupitelé obce Tehov souhlasí, aby kurzy
v kulturním sále probíhaly i ve víkendových termínech

listopad - prosinec 2012
SPLATNOST STOČNÉHO A OSTATNÍCH POPLATKŮ
Stále evidujeme mnoho dlužníků různých poplatků.
Jedná se o poplatek za stočné, ze psů a dokonce ještě
někteří stále nezaplatili za hrobové místo. Informace
o výši poplatků naleznete na webových stránkách obce
v záložce „poplatky a smlouvy“ nebo jej zjistíte osobně
v úředních hodinách na OÚ Tehov.
POPIS OMEZENÍ NA KOMUNIKACI I/2 ČERNOKOSTELECKÁ A OMEZENÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
V období od 24. 10. 2012 do 20. 12. 2012 bude správce
komunikace – Ředitelství silnic a dálnic – provádět
opravu propustku na křižovatce silnic I/2 a III/1011
(křižovatka v lese na Vojkově). Z tohoto důvodu dojde
v místě opravy k omezení provozu, a to ve dvou etapách.
V souvislosti s plánovanými uzavírkami komunikací dojde ke
změně tras autobusových linek č. 428 a 494.
I. etapa (24. 10. 2012 – 20. 11. 2012)
V místě opravy bude uzavřena pravá polovina vozovky
ve směru na Prahu. Provoz na silnici I/2 bude střídavě řízen
světelným signalizačním zařízením. Současně bude uzavřena
odbočka ve směru Strašín - objízdná trasa je vedena přes
Mukařov a Babice, resp. přes Pacov a Březí. V průběhu této
etapy bude zakázán vjezd nákladním vozidlům v úseku
Všestary–Tehov.
Autobusová linka 428 (od 24. 10. 2012 do 20. 11. 2012,
po dobu výluky zrušena zastávka Říčany, Strašín, rest.)
a změna trasy
II. etapa (21. 11. 2012 – 20. 12. 2012)
V místě opravy bude uzavřena levá polovina vozovky
ve směru na Prahu. Provoz na silnici I/2 bude střídavě řízen
světelným signalizačním zařízením. Současně bude
uzavřena odbočka ve směru Tehov - objízdná trasa
je vedena přes Říčany a Světice. V průběhu této etapy bude
zakázán vjezd nákladním vozidlům v úseku mezi
opravovanou křižovatkou a rozcestím pod Strašínem
(křižovatka Babice a Březí).
Autobusová linka 494 (od 21. 11. 2012 do 20. 12. 2012)
bude vedena odklonem přes Světice, bude zrušena
zastávka Tehov, Lada
ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TEHOVĚ
Školní rok byl slavnostně zahájen na obecním úřadu.
Tentokrát za to nemohla rekonstrukce školy,
ale zvyšující se počet žáků, a tím i rodičů, prarodičů
a dalších příbuzných, kteří zejména menší děti chtěli
doprovodit. Jelikož jsme škola rodinná a nechávat rodiče
za dveřmi nechceme, museli jsme do sálu, do jedné třídy
bychom se prostě už nevešli.
Od druhého školního dne se učíme ve třech třídách,
zatímco v podkroví se pilně pracuje. V současnosti jsou

dokončeny veškeré rozvody (elektřina, voda, topení),
osazeny jsou zásuvky, radiátory, zářivky a další
osvětlení, umyvadla. V posledním říjnovém týdnu se
pokládá linoleum, osazuje zábradlí na schodišti
a proběhne konečné malování. Během listopadu dorazí
objednaný nábytek a tabule, proběhne kolaudace.
V říjnu nás potrápily odstávky el. proudu, bez elektřiny škola
fungovat nemůže, neboť nejde ani topení a zejména
nemůžeme vydávat obědy, které musí být uchovávány
v elektrických ohřevných vanách. A tak jsme vyrazili
na výlety. Ve středu 10. října jsme navštívili Muzeum
hromadné dopravy ve Střešovicích. Absolvovali jsme jízdu
vyhlídkovou tramvají po centru Prahy, prohlédli si historické
tramvaje a trolejbusy. Děti zaujala zejména tramvaj – salon,
která byla využívána při slavnostních příležitostech
pražským primátorem a jeho hosty.
Ve čtvrtek 11. října jsme jeli do Hrusic, navštívili jsme
památník Josefa Lady, modely chaloupek na obecním úřadě,
našli jsme místo, kde stával rodný Ladův domek a výpravu
jsme zakončili výborným obědem v hospodě U Sejků známé
z Ladových knížek.
Ve čtvrtek 18. října jeli žáci 3. a 4. ročníku na kurz
dopravní výchovy na říčanské dopravní hřiště, ostatní
děti si prohlédly výstavu draků v říčanském muzeu.
Pro navýšení kapacity školy je nutné i odpovídající
hygienické zázemí, proto jsme využili podzimních prázdnin
a další odstávky el. proudu k rekonstrukci toalet. Děti měly
od pondělí 22.10. ředitelské volno a již pátek před tím
se začaly vybourávat a demontovat staré toalety. Nutno říci,
že za pět minut dvanáct, neboť se ukázalo, že pod omítkou již
měly staré trubky trhliny a začínaly prosakovat do zdí! Díky
nesmírné pomoci tatínků nás bourání nic nestálo, sehnali
jsme i levné a přitom kvalitní obklady firmy RAKO. Ráda bych
touto cestou poděkovala otci a synovi Benešovým a panu
Kaňkovi, kteří za jediný večer demontovali staré vybavení
a vybourali historické obklady a příčku. Druhý den pánové
Mucha, Hrbek, Šebek, Beneš a Novotný oškrábali zdi, vynosili
suť a vynosili do patra téměř tunu nových obkladů, pro které
svým autem s přívěsným vozíkem zapůjčeným Divadelním
spolkem Tyl z Říčan zajel do Uhříněvsi pan Rusz, který též
pomáhal s nošením těch těžkých krabic. Díky finančnímu
přispění obce a pomoci tatínků bude mít škola toalety
vyhovující všem předpisům a normám.
Pomalu se začínáme chystat na Vánoce a doufáme, že už
budeme brzy využívat nové třídy.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TEHOV
Vážení rodiče, od ledna 2013 připravujeme otevření
dopoledního Klubu pro předškolní děti (3-5 let). Program
bude probíhat podle zájmu jedno nebo více dopolední v
týdnu od 8:00 do 12:00 a děti jej budou navštěvovat samy,
bez rodičů. Mohou se tak setkávat s vrstevníky, naučit se
něčemu novému, společně si zpívat, tvořit a hrát. Klub bude
využívat prostory přízemní, po rekonstrukci školy dočasně
nevyužité třídy ZŠ Tehov, pro pohybové aktivity dětské hřiště
u ZŠ případně sál OÚ. Podrobnosti na vyžádání na
ostehov@seznam.cz nebo tel. 724795207, případně na
www.ostehov.cz/zajmova-cinnost.
Dostali jsme nabídku k odkupu skříňového piana YAMAHA
YDP 135 R, jehož zvuk jste slyšeli na většině benefičních
koncertů v Tehově. Nabízená cena je 12 tisíc korun, budeme
vděčni za účelový dar v jakékoli výši. Piano by bylo umístěno
ve škole (přenositelné na koncerty do kostela do doby
rekonstrukce varhan), šlo by využít na hodinách hudební

výchovy, pro hudební kroužky i na individuální výuku
(nabídku lektorky již máme).
Akce na listopad a prosinec:
Sobota 10. 11. v 15 hodin - Čteme dětem v knihovně –
i v tomto školním roce se těšíme na nové posluchače
i nadějné malé čtenáře opět v místní knihovně při předčítání
příběhu, přijďte si vybrat knížku k vypůjčení na dlouhé zimní
večery.
Neděle 11. 11. v 17 hodin sraz u kostela - Svatomartinský
lampiónový průvod – oslavte s námi svátek Sv. Martina
lampiónovým průvodem obcí (vlastnoručně vyrobené
lampióny oceníme), v cíli zajištěno malé občerstvení pro
zahřátí a překvapení!
Sobota 24. 11. ve 14 hodin na sále OÚ - Adventní dílny –
přijďte si s námi, stejně jako v loňském roce, spolu s dětmi
vytvořit tradiční i méně tradiční adventní a vánoční dekorace
za cenu materiálu (adventní věnec, ozdoby z přírodních
materiálů, apod.), „know how“ a materiál na místě k dispozici
pro děti i pro maminky.
Neděle 2. 12. v 17 hodin - Rozsvěcení vánočního stromu
na návsi – oslavíme společně začátek adventu, krátký
kulturní program si pro Vás připravují tehovské děti.
Sobota 8. 12. v 15 hodin - Čteme dětem v knihovně –
tentokrát už na Vás čeká vánočně laděný příběh.
Neděle 9. 12. v 17 hodin - Adventní koncert v kostele – na
úvod vystoupí šikovné děti z Tehova, které hrají na nějaký
hudební nástroj. Prosíme, kontaktujte nás na mail
ostehov@seznam.cz případně tel. 724 795 207, rádi třeba
zrovna Vaše dítě zařadíme do programu koncertu. Ve druhé
části se můžete těšit na pěvecké seskupení The Brabers.
Na Štěpána 26. 12. v 17 hodin - Vánoční koncert v kostele
- dobrovolné vstupné z obou koncertů opět poputuje do
veřejné sbírky na opravu kostela.
KLUB SENIORŮ
Vážení přátelé,
v rubrice Klub seniorů vás budeme nyní
upozorňovat na zajímavé akce v našem nejbližším okolí
a v Praze, která je snadno dostupná vlakem či
autobusem. Již za 30 minut jste na Hlavním nádraží a odtud
se snadno dostanete kamkoli po Praze.
Nejzajímavější bude výstava konaná od 6. 10. 2012 o tvorbě
Karla Zemana tvůrce filmů: Vynález zkázy, Baron Prášil a
jiné. Výstava je umístěna na adrese Saská 3 v Praze 1, vedle
Karlova mostu na Malé Straně a je otevřeno denně od 10 do
20 hodin.
Vstupné: senioři a děti do 15 let 140 Kč, dospělí 200 Kč, děti
do 1 metru zdarma. Rodinné vstupné s třemi dětmi do 15 let
490 Kč. www.muzeumkarlazemana.cz
Při cestě můžete shlédnou Klášterní pivovar a Strahovskou
knihovnu.
Další krásná výstava byla 4. 10. 2012 otevřena v Národním
technickém muzeu Praha na Letné na adrese Kostelní 42,
Praha 7. Jedná se o výstavu všech možných starých
pomocníků v domácnosti například praček, ždímaček
a jiných mechanických pomocníků v domácnosti.
www.ntm.cz
Otevřeno je každý den mimo pondělí 9 – 17.30 hodin,
v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin.
Vstupné: senioři od 65 let 90 Kč, dospělý 170 Kč, rodinné

vstupné 370 Kč (max. 4 děti do 15 let). Vstupenka platí do
celého muzea ne jen na tuto výstavu. Před budovou je velké
parkoviště.
A ještě malé upozornění. Ve dnech 17. 11. a 18. 11. se koná na
Letné krásná akce, Letenská husa a svatomartinský košt.
Je to akce zemědělského muzea, které je hned vedle
technického muzea na adrese Kostelní 44, Praha 7.
Akce probíhá na dvoře muzea od 10 do 18 hodin. Vstupné je
60 Kč, děti 30 Kč. Vstupné platí do všech expozic muzea.
Program: ukázka starých řemesel, ochutnávka vín,
ochutnávky husích a pštrosích specialit, dětské dílničky,
předvádění starých traktorů. www.nzm.cz
Bližší podrobnosti k uvedeným akcím a dopravnímu spojení
na ně naleznete na webu obce www.tehov.cz v záložce Klub
seniorů a též na vývěsce OÚ Tehov.
To je pro tentokrát vše, dobrou zábavu Vám přeje Ivana
Chrtková – Klub seniorů. Případné dotazy a náměty směřujte
na email: ivana.ch@centrum.cz nebo na tel. 603297734.
KULTURNÍ VÝBOR OBCE TEHOV VÁS ZVE NA AKCE
LISTOPAD:
● 5. 10. - CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 5. listopadu se od 19 hod. ve společenské
klubovně v 1. patře požární zbrojnice v Tehově koná
přednáška na téma: ISLAND. Povídání připravil Ing. Jiří
Vlček.
● 14. 11. - TEHOVSKÉ TVOŘIVÉ KURZY
KURZ KERAMIKY – ve středu 14. listopadu od
18 hod. v zasedací místnosti OÚ. Vše o objednání
a další podrobnosti naleznete včas na obrazové
pozvánce v aktualitách na webu obce a na
vývěsce.
PROSINEC:
● 1. 12. – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO TEHOVSKÉ DĚTI
V sobotu 1. prosince zveme všechny tehovské děti na
Mikulášskou nadílku, která se koná na sále OÚ.
Po ukončení připraveného programu opět
přivítáme Mikuláše s čertem.
Při cestě k nám nebo domů již budete moci
pozdravit na návsi pod borovicí postavičky
z Betléma. Po loňském úspěchu se nám možná
aranžmá i trošičku rozroste . Při této
příležitosti prosíme opět o jejich opatrování,
ať přináší radost co nejdéle. Děkujeme.
● 3. 12. - CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 3. prosince se od 19 hod. ve společenské
klubovně v 1. patře požární zbrojnice v Tehově koná
přednáška na téma: INDIE. Povídání připravil Mgr. Jan Pilař.
● 8. a 9. 12. - VÝSTAVA TVOŘIVOSTI „VÁNOCE“
V sobotu 8. a neděli 9. prosince vždy v době od 10 do 17
hodin Vás srdečně zveme na výstavu tvořivosti tehovských
občanů - tentokrát na téma: Vánoce. Výstava představí široké
spektrum výtvarné a zájmové činnosti našich spoluobčanů

a bude rozšířena o obrazy a fotografie mimo dané téma a též
o ukázky z historie. Věříme, že Vás v nastávající předvánoční
době příjemně naladí a inspiruje. Jste všichni srdečně zváni!
Ještě stále se můžete přihlásit k vystavení Vašeho díla.
Vyplňte a doručte nám přihlášku, která Vám byla
vhozena do schránky nebo si ji stáhněte na webu obce
v záložce „život v obci“, popř. vhoďte do schránky na
dveřích OÚ Tehov lístek s Vaším jménem, co hodláte
vystavovat a spojení na Vás.
● 12. 12. - TEHOVSKÉ TVOŘIVÉ KURZY
KURZ VÝROBY ŠPERKŮ Z FIMO HMOTY – ve středu
12. prosince od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ. Vše
o objednání a další podrobnosti naleznete včas na obrazové
pozvánce v aktualitách na webu obce a na vývěsce.
● 15. 12. ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN
V sobotu 15. prosince pořádáme pro přihlášené účastníky
zájezd na vánoční trhy do Drážďan. V době uzávěrky zbývá
několik posledních míst. Podrobnosti na webu obce a na
vývěsce.
● 29. 12. TANEČNÍ ZÁBAVA
Na sklonku roku, v sobotu 29. prosince
jste srdečně zváni na taneční zábavu.
Obrazové pozvánky na všechny akce
budou včas zveřejněny. Sledujte vývěsku
na budově OÚ a aktuality na webu obce.
Kulturní výbor přeje všem krásné a pohodové Vánoce!
ÚSPĚCHY MLÁDEŽE SDH TEHOV
Dne 6. října jsme se zúčastnili s mladými hasiči branného
závodu požárnické všestrannosti. Dali jsme dohromady
dvě mladší hlídky - holčičí a klučičí. Celkově se naši nejmladší
umístili na 4. místě ze 13. družstev. Naši starší měli 1 hlídku,
která se umístila na 3. místě, ze 14 družstev. Za dorost běžel
Matěj Moša, který obsadil 1. místo a Tomáš Hynek, který
skončil na 5. místě. Dorostenka Anna Potěšilová obsadila
3. místo. Všem zúčastněným patří velká gratulace.
Za SDH Tehov Dana Potěšilová
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V prosinci oslaví své životní jubileum paní Anna Englerová.
Přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

Toto číslo občasníku je posledním v roce 2012.
Zastupitelstvo obce Tehov
proto přeje všem
občanům krásné
prožití Vánoc
a šťastné vykročení
do nového roku
2013.

Tehovský občasník vydává nepravidelně Obec Tehov, Tehov 107, 251 01 Říčany, IČ: 00240877, http://www.tehov.cz/,
e-mail: ou@tehov.cz. Číslo 4 vychází 1. 11. 2012. Evidenční číslo: MK ČR E 20673. Uzávěrka dalšího čísla je 28. 12. 2012.

