Tehovský obcasník
Informace o dění v obci Tehov

č. 5/2013

Vážení spoluobčané, vítejte po prázdninách! V tomto
vydání občasníku Vám přinášíme informace a pozvánky
na měsíce září a říjen. Další číslo listopad – prosinec
vyjde na počátku listopadu.
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Krátce ze zasedání
dne 24. června 2013

Zastupitelstva

obce

Tehov

Zastupitelstvo obce Tehov:
• souhlasilo s postupem hodnotící komise ze dne 18. 6. 2013
při posuzování a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
„Výstavba Mateřské školy a jídelny s výdejnou v Tehově“.
Hodnotící komise vyhodnotila a schválila jako nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH, nabídku společnosti
URBIO SISTO s.r.o. ve výši 4.573.800,00 Kč
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce p. Antonína Báru
k dalšímu jednání o uzavření smlouvy o dílo se společností
URBIO SISTO s.r.o. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo
bude položkový rozpočet a popis použitých materiálů
a technologií, který bude zadavateli předán ke schválení před
podpisem smlouvy o dílo.
Před podpisem bude smlouva o dílo rozeslána členům
zastupitelstva obce k připomínkování.
• schválilo zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
1090 a pozemku parc. č. 1086/18 zapsaných na LV 10001
pro obec Tehov a k.ú. Tehov u Říčan, za účelem stavby
přípojky kabelu nízkého napětí pro pozemek p.č. 3/1 za
úplatu ve výši 1.000 Kč
• souhlasilo se záměrem odprodeje části pozemku parc. číslo
1021/1 za podmínky současného nabytí vlastnického práva
k sousedícímu pozemku parc. číslo 1045/17 žadatelem.
Krátce ze zasedání
dne 22. července 2013

Zastupitelstva

obce

Tehov

září - říjen

investora (TDI) stavby „Výstavba Mateřské školy a jídelny
s výdejnou v Tehově“ dle podmínek ve smlouvě uvedených.
Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva naleznete
na www.tehov.cz
INFORMACE O STAVU PŘÍPRAV K ZAHÁJENÍ STAVBY
MATEŘSKÉ ŠKOLY A VÝDEJNY S JÍDELNOU V TEHOVĚ
Na březnovém zasedání schválili zastupitelé výstavbu nové
Mateřské školky v Tehově s kapacitou 28 dětí a jídelny
s výdejnou pro MŠ a ZŠ. Na pokrytí financování byla
zastupitelstvem schválena smlouva o účelovém úvěru
s bankou ČSOB ve výši 5 mil. Kč. Celková výše nákladů
na stavbu byla stanovena dodatkem ke smlouvě o dílo na
5 210 248 Kč vč. DPH. (Částečně bude hrazeno z prostředků
obce.)
Realizace stavby bude provedena montovanou
dřevostavbou dodavatelem, který byl vybrán ve výběrovém
řízení, a to společností Urbio Sisto s.r.o. ze Zdib.
V současné době probíhají práce na předání staveniště, které
zajišťuje obec.
Zhotovitel stavby Urbio Sisto s.r.o. oznámil, že dne
16. 9. 2013 začnou zemní práce a následně montáž stavby.
Předpokládaný termín předání stavby je konec listopadu.
Pokud půjde vše podle daného harmonogramu,
předpokládáme zahájení provozu v lednu 2014.
O dalším průběhu výstavby budete
prostřednictvím občasníku a na w-stránkách.

informováni

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO DLUŽNÍKY
ŽÁDÁME DLUŽNÍKY PLATBY STOČNÉHO ZA ROK 2012, ABY
DO KONCE ZÁŘÍ UHRADILI SVÉ DLUHY NEBO SE
V PRŮBĚHU ZÁŘÍ DOSTAVILI NA OÚ TEHOV K PROJEDNÁNÍ
ŘEŠENÍ SPLATNOSTI SVÉHO DLUHU!!!

Zastupitelstvo obce Tehov:
• schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, studii
2 a rozpočet víceprací na projekt „Výstavba Mateřské školy
a jídelny s výdejnou v Tehově“.
• schválilo aktuální podmínky čerpání účelového úvěru
5 mil. Kč na projekt „Výstavba Mateřské školy a jídelny
s výdejnou v Tehově“ se splatností 10 let. Úroková sazba
3,09% p.a. pro období splácení – FIX 10 let (od 20. 3. 2014 do
20. 2. 2024).
• pověřilo starostu obce dalším jednáním s bankou
ČSOB, a.s. ve věci Smlouvy o přijetí účelového úvěru na
projekt „Výstavba Mateřské školy a jídelny s výdejnou
v Tehově“ a jejím podpisem, při dodržení výše schválených
aktuálních podmínek úvěru.
• schválilo smlouvu o kontrolní činnosti mezi obcí Tehov
a Ing. Jiřím Šírem. Předmětem smlouvy je „Technický dozor

UPOZORNĚNÍ PRO OPOZDILCE PLATBY STOČNÉHO 2013
Kdo ještě neodevzdal na OÚ Tehov smlouvu o odvádění
odpadních vod, (neplatí pro obyvatele Hačálky), nechť tak
v nejbližší době učiní. Formuláře jsou ke stažení na
www.tehov.cz v záložce poplatky a smlouvy nebo jsou
k vyzvednutí na OÚ.
Připomínáme, že datum splatnosti poplatku za stočné
v roce 2013 bylo 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:
Stočné – 1 osoba/rok…………………………………..1 300 Kč
Stočné – rekreační objekt/rok…………………….1 950 Kč

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.
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.
OČKOVÁNÍ PSŮ
V pondělí 9. 9. 2013 v 18 hodin proběhne na
návsi u autobusové čekárny očkování psů.
Nezapomeňte mimo svého psího kamaráda
i očkovací průkaz.

EVIDENCE PSŮ NA OÚ TEHOV
Oznamujeme, probíhající evidenci psů v Tehově.
Psa je nutné zaevidovat na OÚ Tehov, kde
následně obdržíte pro svého psa evidenční známku. Pokud
jste ještě evidenci neprovedli a známku nemáte, je prováděna
u pí. Šlingerové v úředních hodinách OÚ Tehov
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 14. 9. 2013 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.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TEHOV

A OPĚT KONTEJNERY NA NÁVSI…
V minulém čísle jsme otiskli:
Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovaly a hlavně
neházeli odpad mimo ně. 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. Prosíme o dodržování čistoty a žádáme
proto vás všechny, pomozte svou všímavostí.

Kontakt: ostehov@seznam.cz, tel. 731811017, 724795207,
vše i mnohem víc najdete na www.ostehov.cz
KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 začnou v týdnu
od 16. září 2012, sledujte náš web, kde začátkem září
naleznete rozvrh a přihlášku ke stažení.
Letos pro děti připravujeme kroužky: Angličtina, Stolní tenis,
Hudební hrátky, Turistický, Flétna, Taneční (od 5ti a od 8mi
let), Keramika, Cvičení (R+D 1,5-3r, děti 3-6 let, školáci gymnastika a atletika), Folklorní kroužek (od 3 a od 6ti let),
Florbal a možná i něco navíc. Pro dospělé: Pilates, Jóga,
po dohodě rehabilitační cvičení, Nj a Aj. Dále nabízíme
laktační poradenství pro kojící maminky na tel. 731811017
(poradkyně pro Říčany a okolí akreditovaná Laktační ligou,
www.kojeni.cz), pro tehovské maminky zdarma včetně
návštěvy u Vás doma.
Akce na září a říjen:
● Neděle 1. 9.
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – VLÁČKOHRANÍ:
Odjezd : 14 h, sál OÚ Tehov. Vstup v přezutí. Cena jízdenky
5 Kč. Přijďte a pomozte postavit nejdelší (a nejzamotanější
) dřevěnou vláčkodráhu, jakou kdy Tehov viděl! S sebou
si můžete přinést i
svoje stavební díly,
pokud
nějaké
vlastníte. Prosíme
každý
dílek
podepište
nebo
označte, aby bylo možné po skončení akce dílky roztřídit a
vrátit majiteli. Pití pro děti zajištěno.

A toto je odezva na žádost o pořádek u těchto
kontejnerů… To už opravdu nikomu nezáleží na tom,
v čem žijeme???

● Sobota 19. 10. 15-16 h
ČTEME DĚTEM V KNIHOVNĚ
Již 12. setkání nad knížkou. Během poslechu příběhu děti
malují "ilustrace", které pak ozdobí stěny obecní knihovny.
Vždy si také povíme něco o autorovi, tentokrát na Vás čeká
Ondřej Sekora.
● V neděli 20. 10. v 19 h se můžete těšit na KONCERT
S ČISTĚ DĚTSKÝMI INTERPRETY. Nejen děti ze ZŠ Tehov,

děti z kroužku flétny, folklórního kroužku Svatojánek,
ale i další děti z Tehova, které umí zpívat nebo hrát na nějaký
hudební nástroj, se sejdou na sále OÚ a ukážou nám, co umí.
Máte-li v okolí šikovné dítě, které by chtělo vystupovat,
rádi ho do programu zařadíme, kontaktujte nás!
Dobrovolné vstupné tentokrát poputuje do veřejné sbírky na
keramickou pec pro ZŠ Tehov.
KULTURNÍ VÝBOR OBCE TEHOV
ZÁŘÍ:
● DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
V neděli 15. 9. pořádáme se Sborem
dobrovolných hasičů na cvičném
hasičském hřišti u čističky 2. 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.
● POSVÍCENSKO - VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA
V sobotu 28. 9. pořádáme od 20 h
v kulturním sále OÚ Tehov Posvícensko Václavskou zábavu. Těšíme se na Vás.

ŘÍJEN:
● DRAKIÁDA
V sobotu 5. října zveme již potřetí malé
i velké od 14.00 hodin na louku za
výběhy koní na další Drakiádu. Přijďte se
pobavit s draky vlastní výroby nebo
koupenými. Ani tentokrát nebude chybět
doprovodný program pro děti i dospělé
a malé občerstvení.
● CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 7. října se od 19 h po prázdninové přestávce
koná ve společenské klubovně v 1. patře požární zbrojnice
v Tehově přednáška na téma: Galápagos + Ekvádor.
(4. listopadu – Indie III. – z Dillí do Váranásí)
● TEHOVSKÉ TVOŘIVÉ KURZY
Ve středu 23. října pořádáme od 18 h v zasedací místnosti
OÚ Tehov tvořivý kurz. Podrobnosti o tématu a přihlášení
najdete včas na pozvánce.
Obrazové pozvánky na všechny akce s jejich
podrobnostmi budou včas zveřejněny. Sledujte vývěsku
na budově OÚ a aktuality na webu obce.

PŘIPRAVUJEME:
● Vánoční trh tvořivosti tehovských občanů 23. 11. 2013
Jak jsme již uvedli v minulém občasníku, vzhledem k velkému
ohlasu na naše Vánoční výstavy tvořivosti jsme se nechali
inspirovat myšlenkou na uspořádání akce podobné, ale
s určitým prospěšným cílem. Bude se jednat o Vánoční trh
tvořivosti tehovských občanů, který pro tento rok nahradí
výstavu. Je to odpověď na Vaše četné dotazy během výstav,
zda jsou vystavené výrobky ke koupi. (Klasickou výstavu
bychom dle našich plánů uspořádali 13. – 14. dubna 2014,
právě na téma JARO).
Poznali jsme, že v Tehově máme mnoho šikovných, tvůrčích
lidí, které bychom tímto rádi oslovili. Akce se může zúčastnit
každý dle svých možností a svého smýšlení, ať výrobou nebo
koupí. Jedná se o to, využít Vašeho tvořivého koníčku.
Zamyslete se, prosím, nad tím, co jste schopni a hlavně
ochotni vytvořit a věnovat pro tento účel.
Vzhledem k tomu, že akce je naplánována 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. Vaše (i naše)
výrobky budou prodávány za přiměřené ceny a jejich výtěžek
bude použit za níže uvedeným účelem.
Po zvážení návrhů na věnování výtěžku z původně plánované
charitativní akce, jsme se rozhodli pro pomoc nám všem, naší
obci, našim dětem. Za vybranou částku bychom rádi pořídili
něco do naší nové Mateřské školy a tím vypomohli naší obci,
která byla nucena, se díky stavbám (nová čistička,
rekonstrukce Základní školy a stavba Mateřské školy) poprvé
v historii zadlužit. Zvažujeme cokoli, co bude sloužit našim
dětem, např. povlečení lůžek či nějaké vybavení dětské herny
nebo zahrady školky apod.
Naší snahou bude vytvořit pro Vás všechny opět klidné
a pohodové odpoledne, které Vás svou atmosférou
dokáže odpoutat od nadcházejících úklidů, pečení
a dalšího předvánočního shonu. Vaše návštěva pro nás
bude opět velikou odměnou, ať nakoupíte, či se jen
s námi přijdete pobavit. Doufáme, že si zase odnesete
příjemné zážitky, a kdo bude chtít, tak navíc i nějaký ten
výrobek našich šikovných tehovských tvořilek,
ať k výzdobě, či jako dárek apod. Nalaďte se s námi na
překrásnou dobu adventu a nejhezčích svátků v roce.
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.
Kulturní výbor se těší na Vaši spolupráci.
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