Tehovský obcasník
Informace o dění v obci Tehov

č. 3/2013

Vážení spoluobčané, toto vydání občasníku obsahuje
informace a pozvánky na duben a květen. Další číslo
červen – červenec - srpen očekávejte na počátku června.
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

duben - květen

SCHVÁLENÉ NÁZVY ULIC V OBCI TEHOV
Zastupitelstvo obce Tehov rozhodlo svými usneseními
č. 193/23/2013 ze dne 18. 2. 2013 a č. 200/24/2013
ze dne 18. 3. 2013 o nových názvech ulic a prostranství:

Dne 8. 4. 2013 od 19 h se v zasedací místnosti OÚ Tehov
koná veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Program zasedání
je zveřejněn na úřední desce na webu obce i na budově OÚ.
STRUČNĚ ZE ZASEDÁNÍ ZAST, DNE 18. BŘEZNA 2013
Zastupitelstvo obce Tehov schválilo:
• rozpočtové opatření č. 1/2013 s tím, že na příštím
zastupitelstvu bude předložen návrh na mimořádné odměny
zastupitelům, včetně zdůvodnění. Odpovídá: p. Bára, p. Janda.
• snížení prodejní ceny obecního pozemku parc. č. 192/14
na 2.000,- Kč/m2. Bude vyhlášen nový záměr prodeje
s termínem podávání nabídek do 30. 4. 2013.
• prodej obecního pozemku parc. č. 192/4 jedinému zájemci,
který podal nabídku na prodejní cenu 600,- KČ/m2
a pověřuje p. Havlíčka vypracováním kupní smlouvy
a projednáním souvisejících náležitostí prodeje.
• bezplatný krátkodobý pronájem kulturního sálu za účelem
pořádání neziskových akcí – velikonoční akce pro děti,
benefiční koncert, které pořádá Občanské sdružení Tehov.
Revokovalo:
• své usnesení č. 193/23/2013 ze dne 18. 2. 2013 a na
základě petic občanů schválilo v souladu s obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2012 „Zásady tvorby uličního názvosloví“ tyto
názvy ulic:
3 – Dlouhá
4 – Ladova
18 – Slunečná
Vzalo na vědomí:
• záměr výstavby mateřské školky a jídelny a pověřují
navrhovatele, aby zpracovali komplexní investiční záměr,
včetně projektů, nákresů, umístění a finanční náročnosti jak
vlastní stavby, tak vybavení MŠ a jídelny.
• informaci p. Havlíčka s tím, že požadavek občanů na opravu
ulice U Rybníka bude zohledněn v rámci oprav a údržby
místních komunikací.
Kompletní zápisy ze zasedání ZO naleznete na www.tehov.cz
INFORMACE PRO UŽIVATELE SVOZU BIOODPADU
Bioodpad bude v roce 2013 vyvážen opět každé liché
pondělí, 1. svoz proběhne 8. dubna – poslední 2. prosince
Noví zájemci odevzdají vyplněnou přihlášku (ke stažení na
webu obce) nebo se přihlásí osobně na OÚ.
Uživatelé z roku 2012 již přihlášku nepodávají, jen si
zakoupí v úředních hodinách Po a ST 17 – 19 h na pokladně
OÚ v Tehově známku 2013, dle velikosti své nádoby.
Cenové podmínky pro vývoz v roce 2013:
Nádoby o objemu: 120 l ........... 774 Kč vč. DPH
240 l ........1 002 Kč vč. DPH

Čísla ulic odpovídají očíslování ulic na mapce, kterou
naleznete na www.tehov.cz, též byla součástí červnového
vydání TO.
V první polovině dubna 2013 bude proveden zápis nových
ulic do RÚIAN (Registr územní identifikace adres
a nemovitostí). Předpokládáme, že cca 15. dubna 2013 budou
změny adres promítnuty do všech základních registrů –
přesná informace bude zveřejněna.
Poté bude již možné zahájit výměnu občanských průkazů.
Výměna je bezplatná a je prováděna na MěÚ v Říčanech –
Odbor evidence obyvatel ( s sebou vezměte starý občanský
průkaz a rodný list). Řidičský průkaz ani pas měnit nemusíte.
Pro seniory a imobilní občany Tehova připravujeme ve
spolupráci s MěÚ v Říčanech zprostředkování výměny OP
v budově OÚ Tehov. Zájemci o tuto službu, nechť se prosím
přihlásí na OÚ Tehov.
Vzhledem k tomu, že registr vozidel bohužel stále není
propojen se základními registry, majitelé vozidel by si měli
upřesnit adresu ve velkém technickém průkazu.
U orgánů státní správy změnu hlásit nemusíte – informace
o změně adresy je v základních registrech.
Akce „Pojmenování ulic v Tehově“ se po ročním úsilí blíží ke
zdárnému konci.
Ještě zbývá umístit v obci uliční cedule a orientační tabule
s mapkou….
Ráda bych touto cestou poděkovala všem občanům, kteří
se iniciativně zapojili do hledání a nacházení nových
názvů. Současně bych se chtěla omluvit všem za
administrativní zátěž, kterou sebou změna adresy
přináší. Domnívám se, že v konečném důsledku bude
tato změna prospěšná pro všechny obyvatele.
Hana Mikolášková

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 20. 4. 2013 v 8,30 hod. se koná v obci Tehov
mobilní svoz nebezpečného odpadu. Místo zastávky- na návsi
v obci, 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
ENERGETICKÁ DRAŽBA – PRŮZKUM POPTÁVKY
V poslední době se velmi často setkáváme s informacemi
v médiích ohledně dražeb energií, které pořádají obce,
spolu se zájemci z řad obyvatel. Touto problematikou jsme
se začali zabývat i v našem zastupitelstvu a rádi bychom
touto cestou oslovili obyvatele Tehova s dotazem, zda-li by
měli zájem zúčastnit se dražby na dodávky energií.
Prosíme zájemce o dražbu na dodávky elektrické
energie, aby zaslali na OÚ Tehov předběžnou informaci
o spotřebě el. energie v termínu do 31. května 2013
(dopisem, e-mailem). Na základě tohoto průzkumu bychom
se rozhodli o dalším postupu.
Bližší informace, jak probíhá tato dražba a jaké úspory lze
společným postupem dosáhnout, je možné najít na webových
stránkách města Říčan. Děkuji.
Hana Mikolášková
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TEHOV
V předjaří a brzy zjara jste nás potěšili hojnou účastí
na našich akcích pro děti. Paní Zimu Moranu přišlo na
Smrtnou neděli vynést z Tehova na 40 dětí s rodiči. Naší
Moranu vyráběly děti na kroužku Tvoření, o zaříkávání Zimy
a tradiční dětské tanečky se postaraly cestou z návsi a v cíli
u rybníka děti z folklórního "Svatojánku" a flétnového
kroužku. Ohřáli jsme se u ohníčku, opekli buřtíky, snad i čaj
trochu zahřál. Moranu jsme spálili a utopili a každé z dětí
si neslo domů vyzdobené "líto", větvičku s mašličkami,
symbol jara. Rovněž na Jarních dílničkách týden před
Velikonocemi jsme přivítali jaro s více než 50ti dětmi a jejich
rodiči, snad Vám dekorace zde vyrobené budou celé jaro
doma dělat radost. Děkujeme paní Hoffmanové za poskytnutí
vrbových prutů na pomlázky a neméně děkujeme všem, kteří
pomáhali u jednotlivých dílniček. Těšíme se na Vás na našich
dalších akcích a děkujeme za Vaši přízeň!
OS TehovVás zve:
● Sobota 13. 4. v 9 hodin - Čistý Ladův kraj - Tradiční jarní
úklid v obcích Ladova kraje u příležitosti Dne Země. Akce
je zaměřena především na přírodu v bezprostředním okolí
obcí, škarpy u silnic, polní cesty, kraje lesa, blízké cíle
odpoledních procházek. Akce se koná pod záštitou Svazku
obcí Ladův kraj, sponzorsky je zajištěn kontejner, pytle na
odpad a ochranné rukavice. Přijďte i s dětmi, ukažme jim,
že na životním prostředí záleží. Místa srazů v 9 h:
autobusové zastávky Tehov (náves) a Tehov-Lada,
Hačalka u MŠ.
● Sobota 20. 4. v 15 hodin - Čteme dětem v knihovně

● Neděle 21. 4. v 17 h - Jarní koncert na sále OÚ – kromě
dětí z pěveckého kroužku vystoupí Vám již známá studentka
operního zpěvu Mahulena Vondrášková a dále klavíristka
Veronika Ptáčková s kapelou. Přijďte vychutnat trochu vážné
hudby, jazzu, písničky z repertoáru divadla Semafor a další
skladby. Dobrovolné vstupné ve prospěch veřejné sbírky
na opravu kostela Narození sv. Jana Křtitele v Tehově.
● Sobota 18. 5. v 15 h - Čteme dětem v knihovně
● Sobota 1. 6. ve 14 h – Dětský den – sejdeme se opět nad
Tehovem na louce u lesa nad Hůlovými (přístup Slunečnou
ulicí) - tentokrát se s námi vraťte do středověku.

KULTURNÍ VÝBOR OBCE TEHOV
Ohlédnutí za maškarním…
Kulturní výbor velice všem děkuje za pomoc, podporu
a neuvěřitelnou účast na letošním maškarním plese pro
děti a především na večerním pro dospělé. Ten byl opravdu
výjimečný počtem účastníků, ale hlavně počtem masek.
Fotografie z obou plesů naleznete ve fotogalerii akcí na webu
obce.
Pozvánky na akce kulturního výboru:
DUBEN:
● CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 8. dubna se od 19 h ve společenské klubovně
v 1. patře požární zbrojnice v Tehově koná přednáška
na téma: Faerské ostrovy a Island

OSLAVA A SOUTĚŽ SDH 4. KVĚTNA 2013
Vážení spoluobčané,
tímto bychom Vás rádi pozvali na
oslavu výročí 130 let od
založení
místního
spolku
dobrovolných hasičů, spojenou
s
Okrskovou
soutěží
v požárním sportu.

● V letošním roce se nebude konat plánovaná akce
Čarodějnický rej
KVĚTEN:
● CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 6. května se od 19 h ve společenské klubovně
v 1. patře požární zbrojnice v Tehově koná přednáška
na téma: Grónsko.
● VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 18. května proběhne vítání nových
„Tehováčků“. Týká se dětí narozených v období
od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013 a je podmíněno trvalým
pobytem dítěte v Tehově. Opět upozorňujeme, že informace
z matriky se k nám bohužel dostávají se zpožděním, proto
prosíme rodiče, kteří sami své dítě na Obecním úřadě
v Tehově k trvalému pobytu nehlásili a jde o malého
Tehováčka, ať si v úředních hodinách na OÚ Tehov ve svém
vlastním zájmu ověří skutečnost. Neradi bychom na někoho
zapomněli. Rodiče vítaných dětí obdrží předem osobní
pozvánky.
● TEHOVSKÉ TVOŘIVÉ KURZY
Ve středu 22. května pořádáme od 18 h v zasedací
místnosti OÚ Tehov kurz na výrobu šperků z Fimo hmoty.
Podrobnosti o přihlášení najdete včas na pozvánce.

Samotná oslava bude probíhat
v sobotu, 4. května 2013
v prostoru louky na Hůře - přístup Slunečnou ulicí (nad
Hůlovými).
Časový průběh :
8:00 – nástup družstev a zahájení samotné soutěže
Požárního sportu
13:00 – vyhlášení výsledků soutěže, předání ocenění
a pamětních listů, proslov
14:00 – soutěže v netradičních disciplínách
16:30 – závěrečný nástup
17:00-22:00 – volná zábava při hudbě
Po celý den budou k dispozici stánky s občerstvením, dále
výstava historické techniky, vystoupení mladých hasičů,
reprodukovaná hudba.

ČERVEN:

Přijďte se pobavit a zároveň podpořit naše družstva
ve sportovním klání.
Srdečně zve SDH Tehov

● TURISTICKÝ VÝLET
V sobotu 15. června se s námi můžete vydat na výlet Po stopách kocoura Mikeše.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

V květnu 2013 oslaví svá životní jubilea hned tři naši
spoluobčané; paní Anna Mrázová, pan Jan Dvořák a pan
Jaroslav Fišer. Přejeme jim mnoho štěstí, zdraví a životní
pohody do dalších let.
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