Tehovský obcasník
Informace o dění v obci Tehov

č. 6/2013

Vážení spoluobčané, toto vydání občasníku je posledním
v roce 2013. Snad jsme Vám přinášeli informace, které
Vás zajímali a ani výběr pro listopad a prosinec nebude
jiný. Na další číslo - leden – se můžete těšit na počátku
nového roku.
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání Zastupitelstva obce Tehov se koná v pondělí,
4. listopadu 2013 od 19 h v zasedací místnosti OÚ Tehov.
Program zasedání je zveřejněn na úřední desce na webu obce
i na budově OÚ.
INFORMACE O PRŮBĚHU VÝSTAVBY MATEŘSKÉ ŠKOLY
A JÍDELNY S VÝDEJNOU V TEHOVĚ
Jak jste si jistě všimli, během několika dnů nám vyrostla
v obci nová školka. V současné době je stavba pod střechou,
je osazena dveřmi a okny, pokračují práce uvnitř budovy
(zateplení, stropy, příčky, rozvody vody, plynu a elektřiny).
Byla zahájena i rekonstrukce jídelny s výdejnou, která bude
sloužit dětem ze školy a školky. V nejbližších dnech
proběhnou práce na nové kotelně, instalace nového
plynového kotle společného pro školu a školku.
Práce pokračují podle harmonogramu, jsou prováděny
kontrolní dny stavby, za účasti technického dozoru ing. J. Šíra
a zástupců obce. Stavba by měla být dokončena do konce
prosince 2013.
O dalším průběhu výstavby a zahájení provozu školky budete
informováni prostřednictvím Tehovského občasníku a na
w-stránkách obce.
DORUČOVÁNÍ VOLEBNÍCH LÍSTKŮ
Vážení voliči, dovolíme si krátké vysvětlení k doručování
volebních lístků. Lístky jsou vždy doručeny všem voličům.
Volební lístky neroznáší pošta, která zásilky vhazuje na
mnoha místech do modrých schránek České pošty, ale my,
samotní členové volební komise. Jelikož nikdo jiný, než pošta
a uživatel nemá do těchto schránek přístup, roznášíme lístky
přímo do každého domu. Je na Vás, zda máte na svém domě
či vratech svou schránku, či něco, co k tomuto účelu může
posloužit, ale věřte, že je velmi těžké doručovat tam, kde
taková schránka chybí. Tam musíme vzít za vděk plotem,
rohožkou, apod., a vše velmi často komplikuje déšť, vítr…
Navíc někde zase schránka je, ale chybí číslo na domě nebo
jmenovka, (vysvětlení, že mám přece číslo na popelnici je
k pousmání). Přestože pojmenování ulic v obci hodně
pomohlo, v tomto případě pak chodíme opravdu s mapkou a
můžeme jen odhadovat. Může nastat i situace, že jste lístky
neobdrželi, neboť bydlíte v jiném domě, než ve kterém jste
hlášeni k trvalému pobytu. Právě tam ale my musíme lístky
doručit a čekají tam na Vás. Tolik k Vašim dotazům od
volební komise, neboť příští rok nás čekají volby další…

listopad - prosinec

ORIENTAČNÍ TABULE OBCE TEHOV
V souvislosti s přípravou orientační tabule s plánkem
obce Tehov se obracíme na místní podnikatele
a živnostníky s nabídkou inzertní plochy pro umístění
adresy sídla firmy nebo provozovny a jejího vyznačení
na mapě.
Standartní provedení obsahuje název firmy, adresu,
kontaktní telefon a e-mail, ev. malé logo.
Cena za toto standartní provedení je 1.000 Kč + DPH (platba
je jednorázová).
V případě Vašeho zájmu předejte Váš požadavek na
Obecním
úřadě
v
Tehově,
nebo
kontaktujte
pí. Mikoláškovu (602211215) do 15. 11. 2013.
UPOZORNĚNÍ
Na místním hřbitově došlo v poslední době k poničení
několika pomníků. Prosíme proto o zvýšenou všímavost Vás
všech.
KULTURNÍ VÝBOR OBCE TEHOV
LISTOPAD:
● CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 4. listopadu se od 19 h koná ve společenské
klubovně v 1. patře požární zbrojnice v Tehově přednáška na
téma: Indie III. - z Dillí do Váranásí
● VÁNOČNÍ TRH TVOŘIVOSTI TEHOVSKÝCH OBČANŮ
V sobotu 23. listopadu v době od
14 do 17 h pořádáme Vánoční trh
tvořivosti tehovských občanů,
který navazuje na Vámi oblíbené
Vánoční výstavy.
Přijďte s námi od 14 hodin
načerpat předvánoční atmosféru
a odneste si kromě zakoupených
obrázků, perníčků a jiných
dárečků a dobrůtek hlavně hodně pohody a potěšení ze
setkání s ostatními. Kdo si nevybere a rád by přispěl, pro
toho bude k dispozici kasička. Těšte se i na drobné pohoštění
a v 15 hodin na vystoupení místního folklórního kroužku
Svatojánek pod vedením paní K. Šebkové.
Jak jsme již avizovali, veškerý výtěžek z této akce jsme se
rozhodli věnovat naší nové Mateřské škole, která právě
vzniká. Zvažujeme cokoli, co bude sloužit našim dětem, např.
povlečení lůžek či nějaké vybavení dětské herny nebo
zahrady školky apod. To ukáže až vybraná částka. Výtěžek
i vybraný sortiment z něj zakoupený zveřejníme v dalším
čísle občasníku. Nalaďte se s námi na překrásnou dobu
adventu a nejhezčích svátků v roce. Těšíme se na Vás!
Všem přihlášeným tvořilkám moc děkujeme. Pokud by se ještě
někdo rozhodl věnovat nějaké výrobky k prodeji na této akci,
může nás kontaktovat na e-mail: zivotvobci@seznam.cz nebo
na tel. 728277 355 nebo přímo na nás, členy kulturního výboru.

● MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO TEHOVSKÉ DĚTI
A BETLÉM NA NÁVSI
V sobotu
30.
listopadu
od
15 hodin zve kulturní výbor obce
všechny
tehovské
děti
na
Mikulášskou
nadílku,
která
se koná opět na sále OÚ.
Veselý klaun předvede nejen řadu
rozmanitých kouzel, ale navíc
dokáže vymodelovat z balonků
spousty krásných zvířátek a věcí.
Po ukončení klaunova programu opět přivítáme Mikuláše
s čertem.
Stejně jako v loňském roce, již budete moci při cestě na
nadílku nebo domů pozdravit na návsi náš betlém ze
sena. Hádejte, kdo přibude
letos?  Při této příležitosti
Vás prosím opět o jeho
opatrování, ať přináší
radost co nejdéle, neboť
stejný
nikde
v okolí
nenaleznete. Prosím poučte
své ratolesti, že to není
prolézačka.
Jeho
výroba
i oprava je opravdu časově náročná. Velice děkuji za
pochopení, Ivana Šotkovská – výrobce.
PROSINEC:

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TEHOV
Akce na listopad a prosinec:
Pro aktuality prosím sledujte www.ostehov.cz.
• Středa 6. 11. v 19:30 - Keramika pro dospělé (navazující
glazování + 2.výpal o 3 týdny později) - přijďte vyrobit svým
blízkým třeba vánoční dárek z keramiky. Keramická dílna v
suterénu OÚ, maximum 6 osob, rezervace předem na tel.
605885462. Cena za materiál včetně 1. komerčního výpalu je
150 Kč/výrobek, dobrovolné příspěvky nad tuto výši
věnujeme plně na účely nákupu
keramické pece pro keramické
kurzy
tehovským
dětem.
Přijímáme dary veřejnosti na
tento účel, prosíme, kontaktujte
nás.
• Neděle 10. 11. v 17 hodin
sraz u kostela - Lampiónový průvod Tehovem – přijďte
s námi „rozsvítit obec“ vlastnoručně vyrobenými
i zakoupenými lampióny. Pokud počasí dovolí, opět
vypustíme lampióny štěstí. V cíli zajištěno malé občerstvení
pro zahřátí.
• Neděle 24. 11. ve 14 hodin na sále OÚ - Adventní dílny –
přijďte si, 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,
přáníčka...). „Know how“ a materiál na místě k dispozici pro
děti i pro maminky.

● CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA

• Neděle 1. 12. v 17 hodin –
sousedské setkání při příležitosti
Rozsvícení vánočního stromu
na návsi – oslavíme společně
začátek adventu, krátký kulturní
program si pro Vás připravují
tehovské děti.

V pondělí 2. prosince se od 19 h koná ve společenské
klubovně v 1. patře požární zbrojnice v Tehově přednáška na
téma: Gran Canaria
● ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN
V sobotu 7. prosince pořádáme pro
přihlášené účastníky zájezd na
vánoční trhy do Drážďan. V době
uzávěrky zbývá několik posledních
míst. Zájemci se mohou ještě závazně
hlásit až do naplnění kapacity
autobusu, osobně nebo telefonicky u Dany Skoblové
(tel.: 724133451).

• Neděle 22. 12. v 17 hodin - Adventní koncert v kostele
• Neděle 5. 1. 2014 v 17 hodin – Tříkrálový koncert
v kostele
Dobrovolné vstupné z obou koncertů opět poputuje do
veřejné sbírky na opravu kostela.

● VÁNOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA

Všem občanům přejeme příjemné prožití adventu
a Vánoc a šťastný vstup do nového roku 2014!

V sobotu 28. prosince pořádáme od 20 h Vánoční taneční
zábavu v kulturním sále OÚ Tehov. Jste všichni srdečně
zváni!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Nahlédnutí do roku 2014

V prosinci oslaví své životní jubileum pan Karel Lehovec.
Přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

● CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 6. ledna 2014 se od 19 h koná ve společenské
klubovně v 1. patře požární zbrojnice v Tehově přednáška na
téma: Singapur a Borneo I.
Data akcí, na které se již nyní ptáte - chystejte masky 
Masopust 1. 3. 2014
Maškarní ples pro děti i dospělé 22. 3. 2014
Sledujte vývěsku na budově OÚ a aktuality na webu obce, kde
jsou vždy podrobnosti k akcím.
Kulturní výbor přeje všem krásné a klidné Vánoce,
děkuje za podporu jeho akcí a těší se na mnoho
společných zážitků i v novém roce 2014!
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