Tehovský obcasník
Informace o dění v obci Tehov

č. 3/2014

Vážení spoluobčané, toto vydání občasníku obsahuje
informace a pozvánky na duben a květen 2014. Další
číslo červen-červenec-srpen očekávejte na počátku
června.

INFORMACE O
PARLAMENTU

duben - květen
KONÁNÍ

VOLEB

DO

EVROPSKÉHO

Volby do Evropského parlamentu (EP) se budou konat
v pátek 23. května 2014 a v sobotu 24. května 2014.
Věnujte prosím pozornost těmto informacím:

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TEHOV
V pondělí 7. 4. 2014 se od 19 h v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Tehově, Panská 107, koná řádné zasedání
ZO Tehov. Program zasedání je zveřejněn na úřední desce
a na www.tehov.cz.
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Krátce ze zasedání
dne 26. února 2014

Zastupitelstva

obce

Tehov

Zastupitelstvo obce Tehov:
• schválilo
- pořízení změny územního plánu obce Tehov změna
funkčního využití
- smlouvu o bezúplatném převodu mezi Bohemia HOME a.s.
(převodce) a obcí Tehov (nabyvatel). Předmětem převodu je
pozemek parc. č. 1045/15, o výměře 1.404 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, zapsaný v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví číslo 785, vedeném Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ,
obec Tehov, katastrální území Tehov u Říčan, se všemi právy
a povinnostmi, spolu se všemi součástmi a příslušenstvím,
a to včetně zpevněné plochy pozemní komunikace, chodníku,
obrubníku, travnatého pásu, osvětlení a vedení vodovodu
a kanalizace.
Převodce je vlastníkem předmětu převodu, jak vyplývá z listu
vlastnictví číslo 785, vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, obec
Tehov, katastrální území Tehov u Říčan.
- smlouvu o expertní pomoci uzavřenou mezi ing. Evou
Julišovou a obcí Tehov. Předmětem této smlouvy
je poskytování služeb souvisejících s dohledem nad
udržitelností projektu – Rekonstrukce a modernizace
Základní školy Tehov za podmínek ve smlouvě stanovených

1) Volič jiného členského státu EU, který má právo volit
a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do EP na
území ČR u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je
veden v evidenci obyvatel, může podat žádost o zápis do
seznamu voličů do EP nejpozději 40 dnů přede dnem voleb,
tedy v neděli 13. dubna 2014 do 16 hod.
Z tohoto důvodu bude zajištěna mimořádná služba
v neděli 13. dubna 2014 v době od 8 do 16 hod
na Obecním úřadě Tehov.
2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tedy ve čtvrtek
8. května 2014 do 16 hod (státní svátek).
Z tohoto důvodu bude zajištěna mimořádná služba
ve čtvrtek 8. května 2014 v době od 8 do 16 hod
na Obecním úřadě Tehov.
Voličské průkazy budou vydávány osobně (nebo zasílány)
nejdříve dne 8. května 2014.
3) Občané, kteří budou měnit trvalé (přechodné) bydliště
po 13. dubnu 2014, kdy bude uzavřen seznam voličů do EP
a chtějí hlasovat ve volbách do EP, nechť se prosím informují
o podrobnostech postupu v této situaci na OÚ Tehov.
4) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů obecní úřad o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. Volební komise zajistí doručení přenosné hlasovací
schránky. Žádosti prosím podávejte na OÚ Tehov.
5) Volby budou probíhat v budově OÚ Tehov. Hlasovací lístky
budou voličům doručeny nejpozději 20. května 2014.
V případě dalších dotazů kontaktujte prosím OÚ Tehov.
Informace též telefonicky na tel: 602 211 215 - Hana
Mikolášková.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

• pověřilo
- místostarostu obce Tehov Jana Jandu zastupováním
starosty obce Tehov Antonína Báry po dobu jeho nemoci,
v plném rozsahu jeho práv a povinností (§ 104 odst. 1 Zákona
o obcích (obecní zřízení), v platném znění

V sobotu 19. 4. 2014 v 8,30 hod. se koná v obci Tehov
mobilní svoz nebezpečného odpadu.
Místo zastávky - na návsi u zastávky BUS, nakládka
je plánována na 20 minut. Využijte této možnosti a zbavte
se nebezpečného odpadu.

• souhlasilo
- s vyplacením odměny místostarostovi p. Jandovi
za zastupování starosty obce Tehov v době jeho nemoci
- s vyčleněním finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč
na akce pořádané kulturním výborem obce Tehov

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.

Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva naleznete na
www.tehov.cz

Nebude se odebírat železný šrot a znečištěné stavební
materiály.

INFORMACE PRO NOVÉ I STÁVAJÍCÍ UŽIVATELE SVOZU
BIOODPADU V ROCE 2014
Svoz bioodpadu bude letos probíhat opět v liché pondělí,
v období od 7. dubna do 1. prosince.
Pro nové zájemce o svoz bioodpadu je ke stažení přihláška na
webu obce. Uživatelé z roku 2013 již přihlášku
nepodávají, jen si do 7. 4. 2014 zakoupí na pokladně OÚ
v Tehově známku 2014, dle velikosti své nádoby. Známky
jsou v prodeji, vždy v úřední dny PO a ST 17 – 19 h.
Cenové podmínky pro vývoz 1 x za 14 dní, od 7. 4. – 1. 12.
2014 (Cena zahrnuje pronájem nádoby, svoz odpadu
a využití na kompostárně.)
Nádoby o objemu:
120 l …………………….774,- Kč za svozové období vč. DPH
240 l ………………... 1 002,- Kč za svozové období vč. DPH
PŘIPOMENUTÍ PLATBY STOČNÉHO PRO ROK 2014
Datum splatnosti poplatku stočného: 30. 6. 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
Platba 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.
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.
Za úhradu ceny stočného odpovídá vlastník nebo
spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytu nebo
pozemku), které jsou připojeny na splaškovou kanalizaci.
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.
ZAJÍMAVOST Z OBCE
K 25. 3. 2014 má obec Tehov 781 trvale hlášených
obyvatel a 297 čísel popisných. Jen pro zajímavost
uvádíme, že před 15 lety v roce 1999 měla obec 346 trvale
hlášených občanů a 132 čísel popisných.
KOMPLETNÍ UZAVÍRKA DÁLNIČNÍ PŘÍPOJKY V ŘÍČANECH
Klíčová komunikace od Říčan k dálnici D1 dostane kompletně
nový povrch. V pondělí 24. března odstartovala I. etapa
rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen

vedoucích do Říčan - komunikace II/101. Stavební úpravy
v úseku od dálnice D1 až po křižovatku s Lipanskou ulicí
budou trvat přes dva měsíce. Více na www.tehov.cz. Zde
naleznete i informace o rekonstrukci říčanských ulic
Štefánikova a Rýdlova.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TEHOV
Akce:
• Sobota 5. 4. 14 – 17 h na sále OÚ - Jarní dílny - přijďte si
spolu s dětmi vyrobit jarní výzdobu a pozvěte tak jaro
do svých domovů. Jarní věnce z proutí, drobné dekorace
i pomlázky. Příspěvek na materiál 20 Kč/dítě, věnec dle
použitých dekorací.
• Smrtná neděle 6. 4. ve 14 h (náves)- již čtvrtý ročník
Vynášení Morany z návsi k Panskému rybníku, kde
ji spálíme a utopíme za zvuku řehtaček a říkadel. Vystoupí
děti z folklórního kroužku Svatojánek. Oheň využijeme
i k opečení buřtíků. Vyrobíme si a vyzdobíme "líto", které
přineseme zpátky, aby mohlo jaro do vsi.
• Sobota 12. 4. od 9 h
Čistý Ladův kraj další ročník jarního
úklidu obcí a přírody
v jejich okolí. Pořádá
OS Tehov za podpory
obce 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. Vítán je každý,
kdo má chuť pomoci.
Místa srazů: Tehov – náves; autobus. zastávka Tehov,
Lada; Hačálka u MŠ a Údolí Raků („U Petříků“).
• Sobota 26. 4. od 15 h Čteme dětem - již 13. setkání,
tentokrát nad knížkami Františka Nepila. Kreslící potřeby
a pití pro děti zajistíme. Vhodné pro děti již od čtyř let,
v doprovodu rodičů i pro mladší. Čtení navazuje na výpůjční
dobu veřejné knihovny, která je otevřena každou sobotu
14 – 15 h. Přijďte se do knihovny podívat! Půjčování knih
zdarma, knihovnu dotuje obec.
• Čtvrtek 29. 5. 17 – 19 h OS Tehov spolu se ZŠ a MŠ Tehov
Vás zvou na Tehovskou besídku 2013/2014. Představí
se Vám zájmové kroužky OST, děti Vám předvedou, co se za
tento školní rok naučily, škola i školka se rozloučí
s vycházejícími žáky. Zveme všechny současné, bývalé
i budoucí žáky a jejich rodiče na setkání s tehovskou ZŠ a MŠ.
Místo bude upřesněno.
• Sobota 7. 6. 14 – 17 h MDD.
Po loňském vytrvalém dešti se
letos všichni těšíme, na doufejme,
vydařenou oslavu MDD. Zveme
všechny malé i velké rytíře,
panoše,
kejklíře,
princezny,
dvorní dámy či komtesy na výlet
do středověku! Start mezi
14:00 - 15:30 na louce u lesa nad
Hůlovými.

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V TEHOVĚ
Nová školka je v provozu již dva měsíce, funguje bez
problémů. Děti už zažily první výchovný koncert, kdy jim
kytarista pan Kaufers hrál na kytaru a seznámil je s různými
hudebními žánry. Školku také navštívil pan fotograf, který
dětem na památku vytvořil společné i jednotlivé fotografie.
Pokračují práce na školní zahradě, v současné době se staví
plot, pak přijde na řadu terasa u MŠ. Další zahradní práce se
budou odvíjet podle toho, zda obec obdrží dotaci EU či nikoli,
každopádně bude zahrada upravena tak, aby vyhovovala
potřebám dětí jak z mateřské, tak základní školy.
Děti ze základní školy taktéž navštívil kytarista, v pořadu
Od klasiky k bigbítu se děti seznámily s vývojem hudby a na
závěr si zatančily na dnes již klasickou skladbu Smoke on the
Water od skupiny Deep Purple.
V březnu přijelo do školy ÚDIF neboli Úžasné divadlo fyziky.
Děti byly svědky mnoha zajímavých fyzikálních pokusů
a také se něco naučily, např. o vlastnostech kapalin a plynů.
Žáci pátého ročníku měli za úkol přečíst knihu od Julese
Vernea. Za odměnu pak jeli na Černý Most, kde v obchodním
centru probíhala výstava na motivy devíti knih tohoto autora.
Děti viděly ponorku Nautilus, létajícího albatrosa,
horkovzdušný balon, mohly si vyzkoušet, jak se sedí ve
sloním povozu, nahlédly do středu Země a sledovaly start
rakety na Měsíc. Všem se výstava moc líbila.
V souvislosti s dopravními těžkostmi v obci hledáme
společně s vedením obce řešení pro větší bezpečnost dětí.
Prosíme všechny, aby mysleli na to, že projíždějí kolem
školy, dodržovali předepsanou rychlost a respektovali
dopravní značení.
Na závěr upozorňujeme na zápis do MŠ, který se bude
konat v pondělí 30. května 2014 v MŠ. Podrobnosti najdete
včas na stránkách obce i školy.
Mgr. Radana Šimčíková, ředitelka školy

Velikonocemi výstava příjemně
Jste všichni srdečně zváni!

naladí

a

inspiruje.

Pokud je mezi vámi ještě někdo, kdo by rád vystavil třeba jen
pár svých krasliček nebo jiných výtvorů, nechť se urychleně
přihlásí. E-mail: zivotvobci@seznam.cz nebo tel.: 728277355.
● ČARODĚJNICKÝ REJ
Ve středu 30. dubna Vás společně
se Sborem dobrovolných hasičů
Tehov zveme na Čarodějnický rej.
Těšit se můžete na dětské soutěže,
občerstvení, country kapelu a oheň.
Bližší info naleznete na plakátech.
Těšíme se na vás na čarodějnickém rejdění!
KVĚTEN:
● CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 5. května se od 19 h koná ve společenské
klubovně v 1. patře pož. zbrojnice přednáška: Dombaj Kavkaz
● VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
POZOR ZMĚNA
přesunuta.

–

z technických

důvodů

byla

akce

V sobotu 10. května proběhne vítání nových
„Tehováčků“. Týká se dětí narozených od 1. 4. 2013 do 31. 3.
2014 a je podmíněno trvalým pobytem dítěte v Tehově. Opět
připomínáme, 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.
Rodiče vítaných dětí obdrží předem osobní pozvánky.

KULTURNÍ VÝBOR OBCE TEHOV
Pozvánky na akce kulturního výboru:

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.

DUBEN:
● CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 7. dubna se od 19 h koná ve společenské
klubovně v 1. patře pož. zbrojnice přednáška: Paříž
a Disneyland
● VÝSTAVA TVOŘIVOSTI - JARO A VELIKONOCE
O víkendu 12. a 13. dubna, v době od 10 do 17 h
pořádáme Výstavu tvořivosti na téma ″Jaro
a Velikonoce″.
Výstava tentokrát představí výtvarné a zájmové
činnosti zaměřené na jaro a velikonoční období.
Navíc je jako vždy rozšířena o obrazy a fotografie
i mimo dané téma a též o ukázky z historie.
V neděli se můžete těšit ve 14 hodin na
vystoupení místního folklórního kroužku
Svatojánek. Věříme, že Vás krátce před

PODĚKOVÁNÍ
Kulturní výbor děkuje všem účastníkům svých březnových
akcí, Masopustu a Maškarního plesu jak pro děti, tak i pro
dospěláky. Maskami se to na každé z nich jen hemžilo
a o veselé zážitky nebyla nouze. Úspěchu by nebylo bez vás
všech, ale i bez našich věrných pomocníků. Těm též patří
velký dík, stejně tak jako panu R. Chromému, kapele A je to a
kapele Smok, paní R. Svinkové a manželům Šubovým za jejich
sponzorský dar - výzdobě sálu nafukovacími balónky.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V dubnu 2014 slaví své životní jubileum pan Josef Brabec
a pan Petr Švejda. Přejeme všem mnoho štěstí a zdraví
do dalších let.
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