Tehovský obcasník
Informace o dění v obci Tehov

č. 2/2014

únor - březen

Vážení spoluobčané, toto vydání občasníku obsahuje
informace a pozvánky na únor a březen 2014. Další číslo
duben - květen očekávejte na počátku dubna.

Za úhradu ceny stočného odpovídá vlastník nebo spoluvlastník
nemovitosti (rodinného domu, bytu nebo pozemku), které jsou
připojeny na splaškovou kanalizaci.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Krátce ze zasedání Zastup. obce Tehov dne 20. ledna 2014

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.
Podrobnější informace jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ Tehov
a www.tehov.cz/úřední deska.

Zastupitelstvo obce Tehov:
• schválilo
- smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
194/19, zapsaného na LV 10001 pro obec Tehov, k.ú. Tehov
u Říčan, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Praha-východ, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.,
se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem
- cenu stočného pro rok 2014 takto:
a) 1.325,- Kč na osobu a rok pro objekty, které jsou trvale
obydleny a jsou připojeny na kanalizaci
b) 1.985,- Kč za rekreační objekt a rok, u rekreačních objektů,
které jsou připojeny na kanalizaci
c) splatnost poplatků za stočné pro rok 2014 je do 30. 6. 2014
- rozpočtové opatření č. 4/2013
• stanovilo
- Zastupitelstvo obce Tehov stanovuje s okamžitou platností
poplatek za pronájem výčepní místnosti ve výši 500,- Kč za akci.
Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva naleznete na
www.tehov.cz
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2013
Obec dosáhla celkových příjmů ve výši 14.204.362,76 Kč
Celkové výdaje jsou ve výši 13.138.371,89 Kč
Saldo příjmy/výdaje + 1.065.990,87 Kč
Stav běžných účtů celkem k 31. 12. 2013: 9.814.272,61 Kč
CENA STOČNÉHO PRO ROK 2014
Zastupitelstvo obce Tehov schválilo na zasedání dne 20. 1. 2014
usnesením č. 263/32/2014 cenu stočného pro rok 2014.
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 2014 včetně DPH:
Stočné – 1 osoba/rok………………………………………….1 325 Kč
Stočné – rekreační objekt/rok…………………………...1 985 Kč
Datum splatnosti poplatku stočného: 30. 6. 2014
Platba stočného se provádí v hotovosti do pokladny OÚ Tehov
v úředních hodinách PO a ST od 17,00 – 19,00 hod., 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.
Platba stočného za podmínek shora uvedených se vztahuje
i na vlastníky nemovitostí v části obce Hačálka – ulice
Na Hačálce, K Lesu, Pod Loukou, V Úvozu.

CEJCHOVNÍ VÝMĚNA VODOMĚRŮ
V průběhu roku 2014 bude probíhat cejchovní výměna
vodoměrů v nemovitostech v obcích Strančice, Kunice, Všestary
a Tehov. Tuto výměnu budou provádět pověření pracovníci
provozovatele, kteří se budou prokazovat průkazem společnosti
I.T.V. a na vyžádání předloží i občanský průkaz. O výměně
vodoměru ve vaší nemovitosti budete předem informováni
prostřednictvím letáku do schránky, popř. telefonicky.
Žádáme vás o zajištění bezproblémového přístupu k vodoměru.
Děkujeme za spolupráci.
I.T.V. CZ s.r.o., Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5, IČ 25675109
– provozovatel vodovodu
UPOZORNĚNÍ
Připomínáme, že firma A.S.A., s.r.o. nebude od 1. března
2014 vyvážet popelnice, které nebudou označeny známkou
platnou pro rok 2014.
Ceny za odvoz byly zveřejněny v Tehovském občasníku
č. 1/2014 a naleznete je též na vývěsce a na www.tehov.cz.
MATEŘSKÁ ŠKOLA V TEHOVĚ
Zápis do mateřské školy se konal 13. ledna. Dostavilo se 45
zájemců, dle předem nastavených kritérií bylo přijato 28 dětí.
Dle zákona musí MŠ přijmout předškolní děti i z jiných obcí, do
naší MŠ byly přijaty dvě. Všechny ostatní přijaté děti i jejich
zákonní zástupci mají trvalé bydliště v Tehově, což bylo ověřeno
v obecní matrice.
Bohužel se nepodařilo uspokojit všechny zájemce, jelikož stále
nastupují populačně silné ročníky, ale časem se jistě podaří
vyhovět všem.
V pondělí 3. února zahájila školka provoz. Obědy a odpolední
svačiny zajišťuje firma Scolarest, která zajišťuje obědy i pro
školní děti. Přesnídávky zajišťuje školka. Je již také vybavena
většinou hraček, další jsou průběžně dokupovány. Zachovalé
hračky nám věnovali i mnozí rodiče a paní učitelky z MŠ, část
výtvarných potřeb nám přivezla paní Schneiderová z říčanského
Domečku. Z výtěžku Výstavy tvořivosti tehovských občanů,
kterou uspořádal kulturní výbor obce, byly zakoupeny lůžkoviny
a ručníky, šikovný pan Kůs připevnil zásobníky na mýdlo,
toaletní papír a papírové ručníky do školky i do jídelny.
Všem laskavým pomocníkům velice děkujeme!
Jelikož se kolaudace MŠ protáhla déle, než jsme čekali, nestihli
jsme ani školku slavnostně otevřít. Zveme proto všechny
zájemce na čtvrtek 20. února v 17:30, kdy si budou moci
školku, jídelnu a případně i základní školu prohlédnout.

KRÁTCE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
21. ledna v rámci preventivního programu proti šikaně a dalším
negativním jevům navštívili školu psychologové, manželé
Kašparovi, kteří si s dětmi 3. až 5. ročníku povídali o atmosféře
ve škole a ve třídních kolektivech. Závěrečná zpráva nám udělala
velkou radost. Psychologové vyhodnotili atmosféru ve škole jako
přátelskou s velmi dobrými vztahy mezi učitelkami a dětmi
i dětmi mezi sebou. Navíc ocenili nadprůměrné vyjadřovací
schopnosti našich dětí, které se nebojí vyjádřit svůj názor
a dokáží ho přesně formulovat, jsou v tom údajně mnohem
vyspělejší než žáci z velkých škol a velkých třídních kolektivů.
Je to samozřejmě dáno tím, že se dětem můžeme více věnovat,
ale v neposlední řadě i dobrými vztahy mezi školou a rodiči,
kteří nás v naší práci podporují a pomáhají nám. Děkujeme!
Škola od 1. února změnila svůj název, nyní je to
Základní a Mateřská škola Tehov, stránky školy budou
postupně upravovány, adresa www.zstehov.cz zůstává, veškeré
kontakty platí i pro školku.
Mgr. Radana Šimčíková, ředitelka ZŠ a MŠ Tehov

• 30. dubna Čarodějnický rej (společně s SDH Tehov)
• 17. května Vítání občánků – Týká se dětí narozených od
1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 a je podmíněno trvalým pobytem dítěte
v Tehově. Vážení rodiče, pokud jste sami osobně své dítě na
Obecním úřadě v Tehově k trvalému pobytu nehlásili a jde o
malého Tehováčka, ověřte si ve svém vlastním zájmu v úředních
hodinách na OÚ Tehov, zda je zapsáno. Neradi bychom na
někoho zapomněli z důvodu, že se k nám dostávají informace
z matriky později.
Obrazové pozvánky na všechny akce budou včas zveřejněny.
Sledujte vývěsku na budově OÚ a aktuality na webu obce.
Kontaktovat nás můžete na zivotvobci@seznam.cz.
SDH TEHOV
Info - od února začínají opět fungovat ″Mladí hasiči″.
POZVÁNKA NA PLES SDH TEHOV dne 15. 2. 2014 od 20 h

KULTURNÍ VÝBOR OBCE TEHOV
Pozvánky na akce kulturního výboru:
BŘEZEN:
● MASOPUSTNÍ PRŮVOD A VEPŘOVÉ HODY
V sobotu 1. března Vás zveme již podruhé na veselý průvod
maškar obcí, zakončený vepřovými hody. Letošní sraz je již
v 10 h dopoledne na Svatojánské návsi, kde Masopust 2014
zahájíme. Odtud vyrazíme na obchůzku opět spolu s koňským
spřežením a hudbou. Trasa bude podobná té loňské, tedy ulicí
Panskou směrem na Světice, dále Ke Skalce, Císařova, Laňkova,
Ladova a zpět. Poté Všestarská, Pod Hůrou. Dále Ke kostelu
a U rybníka. Panskou kolem OÚ a pak Dlouhá, Slunečná, Na
sekyře, Ke Srubům směr Dlouhá, U Bytovek, Hasičská a zpět na
náves, kde bude oficiální zakončení průvodu masek. Teprve
poté bude otevřen sál s vepřovými dobrotami, kde bude
pokračovat zábava za doprovodu hudby. Vstupné zdarma.
Přichystejte masky a zapojte se mezi nás. Čím více se nás sejde,
tím si to lépe všichni užijeme. Půjdeme s kapelou od domu
k domu, tam zahrajeme a popř. vyzveme jeho obyvatele k tanci.
Kdo nepůjde v masopustním průvodu, s tím se tedy uvidíme
doma. Ještě jednou díky za loňské pohoštění a hlavně milé přijetí
od většiny z Vás .
● CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 10. března se od 19 h koná ve společenské klubovně
v 1. patře pož. zbrojnice přednáška: Borneo II.
● MAŠKARNÍ PLES
V sobotu 22. března - PRO DĚTI od 14 h
- PRO DOSPĚLÉ od 20 h
Všichni milovníci převleků a zábavy, jste srdečně zváni na již
tradiční Maškarní plesy! Masky vítány! Soutěže, tombola,
kapela SMOK a snad opět mnoho nezapomenutelných chvil .
Inspiraci můžete hledat na fotografiích z minulých let ve
fotogalerii akcí, v záložce Život v obci na webu obce Tehov.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TEHOV
S novým školním pololetím dále pokračují zájmové kroužky
pro děti i cvičení pro dospělé. Bližší informace na tel.
731811017 nebo na www.ostehov.cz.
Pozor, v týdnu jarních prázdnin 1. - 8. 3. 2014 se kroužky
nekonají (nedělní florbal 9. 3. bude).
OS Tehov Vás zve na tyto jarní akce:
Sobota 5. 4. 14 – 17 h na sále OÚ - Jarní dílny - přijďte si spolu
s dětmi vyrobit jarní výzdobu (za cenu materiálu) a pozvěte tak
jaro do svých domovů.
Smrtná neděle 6. 4. ve 14 h - již čtvrtý ročník Vynášení paní
zimy Morany z návsi až dolů k Panskému rybníku, kde ji
spálíme za zvuku řehtaček a říkadel. Oheň využijeme i k opečení
buřtíků. Vyrobíme si a vyzdobíme "líto", které přineseme zpátky,
aby mohlo jaro do vsi.
Sobota 12. 4. se opět plánujeme zapojit se do akce Čistý Ladův
kraj (čas bude upřesněn), těšíme se na Vaši hojnou účast!

VÝHLED:

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

• 12. a 13. dubna Výstava tvořivosti na téma ″Jaro
a Velikonoce″, opět rozšířena o obrazy a fotografie i mimo dané
téma. Prosíme všechny, kdo mají k vystavení své výrobky,
ať
se
přihlásí
nejpozději
do
konce
února.
E-mail: zivotvobci@seznam.cz nebo tel.: 728277355.

V únoru 2014 slaví své životní jubileum pan Pavel Madej
a v březnu paní Jaroslava Urbanová a pan Karel Kraft.
Přejeme všem mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
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