Tehovský obcasník
Informace o dění v obci Tehov

č. 4/2013

Vážení spoluobčané, toto vydání občasníku obsahuje
informace a pozvánky na červen, červenec a srpen
a zároveň přináší malé ohlédnutí za uplynulými dvěma
měsíci. Další číslo září – říjen, očekávejte na počátku září.
Do té doby Vám přejeme krásné a ničím nerušené prožití
nadcházejícího léta.

červen-červenec-srpen

SPLATNOST STOČNÉHO PRO ROK 2013
Připomínáme, že datum splatnosti poplatku za stočné
v roce 2013 je 30. 6. 2013. Stočné se hradí v jednosložkové
formě a je stanoveno dle směrných čísel ve smyslu znění
vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Provozovatelem ČOV a kanalizace je Obec Tehov.
Souhrn cen stočného pro rok 2013 včetně DPH:

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
STRUČNĚ ZE ZASEDÁNÍ ZAST. DNE 8. DUBNA 2013

Stočné – 1 osoba/rok…………………………………..1 300 Kč
Stočné – rekreační objekt/rok…………………….1 950 Kč

• Zastupitelstvo obce Tehov jako zřizovatel Základní školy
Tehov schvaluje organizační změnu, spočívající ve sloučení
Základní školy a nově budované Mateřské školy

Úhrada stočného se provádí v hotovosti do pokladny OÚ
Tehov v úředních hodinách PO a ST od 17 – 19 h nebo
bezhotovostní platbou na účet číslo 218226125/0300.
Při bezhotovostní platbě používejte variabilní symbol – číslo
popisné/evidenční odběrného místa nebo v případě
neexistence těchto čísel číslo pozemku. Po dohodě mezi
Obcí Tehov a FALCO PRIM s.r.o., platí i občané Hačálky
poplatek za stočné pro rok 2013 za výše uvedených
podmínek.

• obnovení (prolongaci) smlouvy o pronájmu lesních
pozemků, určených k plnění funkcí lesa, které jsou
vlastnictvím obce Tehov v jejich celkové výměře 301878 m2,
a jako vlastnictví obce Tehov jsou zapsány na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Tehov a katastrální území Tehov u Říčan
a jejichž jmenovitý seznam je uveden v příloze č. 3, která
je nedílnou součástí tohoto zápisu, s dosavadním nájemcem,
státním podnikem Lesy České republiky s.p., na dobu určitou
do 31. 12. 2021, za cenu 500 Kč/m2

Upozorňujeme, že platba stočného se vztahuje i na fyzické
osoby, které v obci Tehov nemají trvalý pobyt, ale nemovitost
napojenou na splaškovou kanalizaci prokazatelně trvale
obývají.
Za úhradu ceny stočného odpovídá vlastník nebo
spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytu
nebo pozemku), které jsou připojeny na splaškovou
kanalizaci. Podrobnější informace jsou vyvěšeny na úřední
desce OÚ Tehov a www.tehov.cz/úřední deska.

Zastupitelstvo obce Tehov schválilo:
• záměr Výstavby nové MŠ s kapacitou 28 dětí a jídelny
s výdejnou pro ZŠ a novou MŠ, s předpokládanými
investičními náklady ve výši 5 mil. Kč, za předpokladu,
že projekt bude financován z úvěru do max. výše 5 mil. Kč

Pověřilo:
• starostu obce ke zveřejnění výzvy k podání nabídek
a k prokázání splnění kvalifikace k podlimitní veřejné
zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s § 38 Zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách v aktuálním znění. Základními kritérii
pro zadávací řízení je výstavba nové MŠ s kapacitou 28 dětí,
výstavba jídelny s výdejnou pro ZŠ a MŠ a dílčí stavební
úpravy v návaznosti na stávající ZŠ. Preferován
je konstrukční systém dřevostavby nebo obdobný
nízkoenergetický systém. Předpokládaná cena veřejné
zakázky je 5 mil. Kč
STRUČNĚ ZE ZASEDÁNÍ ZAST. DNE 22. DUBNA 2013
Zastupitelstvo obce Tehov schválilo:
• členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Výstavba
Mateřské školy a jídelny s výdejnou v Tehově“ ve složení:
p. Antonín Bára, p. Jan Janda, ing. Jiří Šír, p. Pavel Havlíček,
pí. Hana Mikolášková, Mgr. Radana Šimčíková, ing. František
Zdražil a náhrádníky hodnotící komise ve složení: p. Karel
Čížek, RNDr. Kateřina Ruszová, Ph.D., p. Stanislav Stárek,
ing. Radovan Švajner a pí. Dana Skoblová
• Rozpočtové opatření č. 2/2013

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Oznamujeme, že názvy ulic v Tehově jsou již zapsány
do RÚIAN (Registr územní identifikace adres
a nemovitostí) a občané si tedy mohou již s okamžitou
platností žádat o 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). Upozorňujeme na novinku – při
vyzvednutí nového OP si musíte určit jeho bezpečnostní
osobní kód (jako PIN u platebních karet). Více informací
naleznete na vývěsce OÚ a na www.tehov.cz.
I nadále platí nabídka (POUZE) pro seniory a imobilní
občany Tehova ve spolupráci s MěÚ v Říčanech
na zprostředkování výměny OP v budově OÚ Tehov.
Zájemci o tuto službu, nechť se prosím, co nejdříve přihlásí
na OÚ Tehov.
Řidičský průkaz ani pas měnit nemusíte. 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.

ŽÁDOST O UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU V OBCI

OS Tehov Vás zve:

Opět se v poslední
době
objevuje
neskutečný
nepořádek kolem
kontejnerů
na
separovaný sběr
umístěných
na
návsi.
Žádáme
proto občany, aby kontejnery nepřeplňovaly a hlavně
neházeli odpad mimo ně. Stačí malý větřík a odpadky nám
lítají po ulicích. Za každý vývoz kontejneru i posbírání
odpovídajících odpadů okolo platíme, proto je třeba
důsledně zmenšovat objem ukládaných odpadů, a to
nejen sešlápnutím PET lahví, ale i rozlámáním
polystyrénu,
sešlapáním,
rozložením,
popřípadě
rozřezáním papírových krabic atd. Pokud PET lahve
vhazujete navíc ještě svázané v taškách či pytlích, zabíráte
o mnoho více místa, než když je do kontejneru vsypete. Totéž
platí právě pro papírové obaly. Stačí
několik málo vhozených celých
kartónů a ostatní spoluobčané již
nemají místo pro svůj odpad ani
krátce po vývozu. Buďte prosím
k sobě ohleduplní a neodkládejte zde
nic, co do kontejnerů nepatří.
Dosavadní stav je pro obec velikou ostudou.

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. Zveme
všechny malé i velké rytíře, panoše,
kejklíře, princezny, dvorní dámy
a komtesy na oslavu Mezinárodního dne
dětí. Oř, kuše i dobrý pokrm bude
nachystán. Dobové kostýmy vítány.
Na start přijďte, prosíme do 15:30!
Sobota 22. 6. ve 14 h – Dětská veselice aneb Co jsme se
naučili – dětské hřiště u ZŠ. Rozloučíme se se školním rokem
a přivítáme blížící se prázdniny tentokrát malým
představením spojeným s dětským jarmarkem. Ukážeme
rodičům, spolužákům, bývalým žákům ZŠ a třeba i budoucím
prvňáčkům, co v rámci zájmových kroužků děláme a co
nového jsme se během školního roku naučili.

Dále bychom rádi požádali o udržování pořádku
v autobusové čekárně. Před rokem byla čekárna
vymalována a nějaký čas byla udržována ve velmi pěkném
stavu. Dnes je již opět počmárána a hromadí se v ní odpadky.
Prosíme o dodržování čistoty a žádáme proto vás
všechny, pomozte svou všímavostí.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TEHOV
OS Tehov zprovoznilo nové webové stránky (na pův.
adrese www.ostehov.cz). Můžete se podívat na fotky
z našich akcí, on-line vyplnit dotazník spokojenosti
s kroužky, které Vaše děti navštěvují, případně nám
napsat vzkaz do diskusního fóra. Věříme, že se Vám
budou líbit a že na nich naleznete aktuální informace
o naší činnosti, kdykoli je budete potřebovat.
Akce Čistý Ladův kraj, tradičního jarního úklidu v obcích
Ladova kraje u příležitosti Dne Země, se v Tehově účastnilo
téměř 30 dobrovolníků dospěláků a s nimi nejméně stejné
množství dětí. Věříme, že děti, které s námi uklízely, odpadky
v budoucnu odhazovat nebudou. Naplnili jsme více než
50 pytlů odpadky, které do škarp a okolí dokonce i lesních
cest odhazují ti, kteří se do úklidových akcí bohužel
asi nezapojují. Občanské sdružení Tehov děkuje všem,
kteří se do jarního úklidu zapojili!
Rádi bychom Vás informovali, že po dubnovém benefičním
koncertě jsme spočítali prozatímní výtěžek sbírky na
pomoc kostelu sv. Jana Křtitele v Tehově po prvním roce
jejího trvání. Ze zapečetěné schránky jsme za přítomnosti
pana Jana Jandy, místostarosty obce, vyňali částku 14 381 Kč
(výtěžek výhradně z dobrovolného vstupného na koncerty
pořádané OS Tehov). Částka byla převedena na speciálně
zřízený účet sbírky u Fio banky, a.s. Od 1. července 2013 je
tedy možné Vaše dobrovolné příspěvky do veřejné sbírky na
podporu rekonstrukce našeho kostela posílat i na číslo účtu
2300421404/2010, Fio banka, a.s. Děkujeme.

Neděle 1. 9. ve 14 h – Loučení s prázdninami – sál OÚ
Tehov. Už nyní se můžete těšit na velkolepou stavbu nejdelší
a nejpropletenější vláčkodráhy na sále OÚ Tehov. Kdo může,
donese si vlastní díly kolejí, aby tak přispěl k omračující
železniční stavbě. (Vlastníkem neoznačené části před
zapojením označíme, aby si je děti na závěr rozeznaly.) Vstup
tentokrát jen v přezutí!
Těšíme se na Vás a děkujeme za Vaši přízeň!

KULTURNÍ VÝBOR OBCE TEHOV
OHLÉDNUTÍ ZA VÍTÁNÍM OBČÁNKŮ – TEHOVÁČKŮ
V sobotu 18. 5. 2013 se konalo již třetí vítání nových
občánků v Tehově. Představitelé obce přivítali 11 nových
Tehováčků. Za zpestření akce svým krásným vystoupením
velice děkujeme folklórnímu kroužku Svatojánek, pod
vedením paní Kateřiny Šebkové. Bohužel, jsme se opět při
přípravách potýkali s pomalým přesunem informací mezi
úřady. Velmi proto prosíme všechny budoucí rodiče,
pokud jejich miminko má mít trvalý pobyt v Tehově, aby
jej po obdržení rodného listu oni sami přihlásili na OÚ
Tehov. Maminky sice dostávají instrukce, že se o to nemusí
starat, ale informace z matriky se k nám dostávají opravdu
s několikaměsíčním zpožděním. Předem děkujeme.

mohl zúčastnit dle svých možností a svého smýšlení pro
dobrou věc. Ať výrobou nebo koupí. Jedná se o to, využít
Vašeho koníčku k podpoře potřebným. Zamyslete se prosím
nad tím, co jste schopni a hlavně ochotni vytvořit a věnovat
pro tento účel.
Vzhledem k tomu, že akce je naplánována na 23. 11. 2013,
což je týden před počátkem adventu, bude jistě i mnoho
výrobků spjato s tímto předvánočním obdobím nebo se bude
jednat přímo o potencionální drobné vánoční dárky, ale není
to podmínkou. Je pouze na Vás, čím přispějete pro dobrou
věc. Vaše (i naše) výrobky budou prodávány za přiměřené
ceny a jejich výtěžek bude odevzdán potřebným. Zatím
zvažujeme, komu by vybraná částka prospěla nejvíce. Pokud
máte i Vy nějaké tipy, podělte se o ně s námi. Po prázdninách
budeme mít již jasno a výsledek zveřejníme.
ČERVEN:
Zájezd na výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích na SELSKÉ
SLAVNOSTI dne 22. 6. 2013 se nekoná, neboť ORGANIZÁTOR
TÉTO VÝSTAVY JI V MINULÝCH DNECH ZRUŠIL! Všem
zájemcům se omlouváme, snad to vyjde příště….
PŘIPRAVUJEME:
Vážení a milí spoluobčané,
vzhledem k velkému ohlasu na naše předvánoční výstavy
tvořivosti jsme se nechali inspirovat myšlenkou
na uspořádání akce podobné, ale s určitým prospěšným
cílem. Jedná se o prodejní charitativní akci, která by pro
tento rok nahradila výstavu. (Tu bychom dle našich plánů
uspořádali až na jaře 2014, právě na téma JARO).
Poznali jsme, že v Tehově máme mnoho šikovných, tvůrčích
lidí, které bychom tímto rádi oslovili. Charity by se každý

Přihlášky, návrhy a jakékoliv dotazy k tomuto tématu můžete
směřovat na e-mail: zivotvobci@seznam.cz nebo na tel.
728 277 355 nebo přímo na nás, členy kulturního výboru.
Pro přihlášení k účasti na charitativní akci uveďte
prosím své jméno a příjmení, kontakt na Vás
(e-mail/tel.) a stručně, jaké výrobky nabízíte. Přihlášky
zasílejte do konce září.
Na spolupráci se těší a krásné léto přeje všem Dana Skoblová,
Ivana Chrtková, Jitka Bambasová a Ivana Šotkovská.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V srpnu 2013 oslaví své životní jubileum pan Jaroslav
Jelínek. Přejeme mnoho štěstí, zdraví a životní pohody
do dalších let.
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