Tehovský obcasník
Informace o dění v obci Tehov

č. 4/2014

červen – červenec - srpen

Vážení spoluobčané, toto vydání občasníku obsahuje
informace na červen, červenec a srpen 2014 a zároveň
přináší malé ohlédnutí za uplynulými dvěma měsíci.
Další číslo září – říjen, očekávejte na počátku září.
Přejeme Vám krásné prožití nastávajícího léta.

Na tomto zasedání zastupitelstva byla dále projednána
dopravní situace v obci, která je terčem mnoha připomínek
občanů. Zastupitelé projednali a schválili cenovou nabídku
na akci: „Bezpečnostní inspekce vybrané části silnice
III/1011 a silnice III/1013“, kterou pro obec Tehov
zpracuje ČVÚT v Praze, Fakulta dopravní.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Předpokládaný obsah díla:

Krátce ze zasedání
dne 5. května 2014

Zastupitelstva

obce

Tehov

Zastupitelstvo obce Tehov:
• schválilo uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů a Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi EKO -KOM,
a. s. a obcí Tehov
Zastupitelstvo pověřilo místostarostu obce Jana Jandu
k podpisu uvedené smlouvy a Dodatku č. 1 ke smlouvě
• vyjádřilo předběžný souhlas se zřízením služebnosti
cesty a služebnosti inženýrských sítí k pozemku parc. č.
992/2, ostatní plocha, v katastru obce Tehov, katastrální
území Tehov u Říčan, který je v majetku obce Tehov, zapsán
na LV 10001, vedeném na Katastrálním úřadě pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ
Krátce ze zasedání
dne 2. června 2014

Zastupitelstva

obce

Tehov

Zastupitelstvo obce Tehov:
• schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad

1) Analýza dopravní nehodovosti
2) Zjištěná bezpečnostní rizika z provedené bezpečnostní
inspekce (vč. měření profilové rychlosti ve vybraném místě
v obci Tehov)
3) Doporučená opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu a ke snížení případných následků DN
4) Závěrečná zpráva bezpečnostní inspekce
Všechny části studie budou zpracovány v souladu s platnými
předpisy. Předmět zakázky bude v konceptu projednán
s objednatelem. Předpokládaný termín dokončení díla
je do 18. 07. 2014. Cena za zpracování bezpečnostní
inspekce je cca 60 000,- Kč vč. DPH.
Závěry bezpečnostní inspekce budou použity jako podklad
žádosti o omezení průjezdu nákladních vozidel (mimo
dopravní obsluhy) obcí.
Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva naleznete na
www.tehov.cz
PLATBA STOČNÉHO PRO ROK 2014 – připomínáme!
Datum splatnosti poplatku stočného je do 30. 6. 2014!

• stanovilo počet členů zastupitelstva obce Tehov na volební
období 2014 – 2018 na 9 členů

Souhrn cen stočného pro rok 2014 včetně DPH:

• I. schválilo zadání změny č. 2) ÚP obce Tehov

Stočné – 1 osoba/rok………………………………………….1 325 Kč
Stočné – rekreační objekt/rok…………………………...1 985 Kč

• II. uložilo místostarostovi p. Havlíčkovi, aby ve spolupráci
s pořizovatelem zajistil zpracování návrhu těchto změn a
zahájení jeho projednání. Návrh změn 2) ÚP Tehov bude
zpracován v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
• schválilo uzavření dohod o finančním příspěvku na úhradu
výdajů za předškolní dítě v MŠ Čtyřlístek, Říčany, v MŠ
Srdíčko, Říčany a v MŠ U Slunečních hodin, Říčany za školní
rok 2013 – 2014
Zastupitelstvo obce Tehov pověřilo místostarostu obce Jana
Jandu k podpisu uvedených dohod o finančním příspěvku na
úhradu výdajů za předškolní dítě v MŠ Říčany v celkové výši
190 780,- Kč
• schválilo celoroční hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola Tehov za rok 2013 bez výhrad
• vzalo na vědomí hospodaření obce k 30. 4. 2014

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.
Podrobnější informace jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ
Tehov a www.tehov.cz/úřední deska.
SPOTŘEBA VODY
Děkujeme za snížený odběr vody při mimořádné situaci,
která nastala minulý týden. Přesto žádáme občany,
aby i nadále nebylo vodou z obecního vodovodu zbytečně
plýtváno.

PARKOVÁNÍ V TEHOVĚ
Jelikož se stav moc nezměnil, opakujeme nedávnou žádost,
aby řidiči neparkovali na chodnících a obecních
pozemcích (každý zábor musí být předem projednán na OÚ),
a aby respektovali značené zákazy parkování v obci.
V opačném bude porušení řešeno s policií a následným
odtažením vozidla.
UPOZORNĚNÍ PRO OPOZDILCE
Poplatek ze psů byl splatný do 31. března 2014, ale stále
ještě evidujeme několik neplatičů. Žádáme tedy o urychlenou
nápravu.
ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V TEHOVĚ

Ve čtvrtek 29. 5. se uskutečnil ve spolupráci s OS Tehov
druhý ročník Veselice, na které školní třídy a zájmové
kroužky prezentují své dovednosti.
Velký úspěch mělo vystoupení dětí z MŠ, po kterém
následovalo slavnostní stužkování budoucích školáčků.
Šerpu na památku si odnesli i naši páťáci, kteří příští rok
vyrážejí z naší malé školy „do světa“. Dvě děti odcházejí
na gymnázium, dvě do hudební třídy, tři do základních škol
v Říčanech. Všem jim přejeme hodně štěstí!
Dne 2. června proběhl zápis do MŠ. Jelikož letos odchází do
školy pouze osm dětí, mohl být přijat stejný počet nových.
Byly přijaty podle nastavených kritérií, přednostně
předškolní a s odkladem školní docházky, dále podle věku,
samozřejmě se jedná o děti s trvalým pobytem v Tehově.
A co čeká Základní školu? Páťáky výlet na Vyšehrad, druhý
až čtvrtý ročník Toulcův dvůr, první a pátý Botanická
zahrada, celou školu i školku divadélko. Páťáci pojedou
na třídenní dobrodružný výlet do Třeboně. A pak už hurá
na prázdniny!
Po dokončení venkovních úprav - nový chodník a oplocení
včetně nových vjezdových vrat budeme pokračovat v úpravě
pozemku pro dětské hřiště.
Jelikož obec nezískala žádanou dotaci od Středočeského
kraje, budeme pokračovat z vlastních prostředků, a to tak,
abychom zahradu a případně i dětské hřiště, alespoň ve stavu
použitelnosti předali dětem do 1. 9. 2014. Herní prvky
pro mateřskou školku budeme doplňovat postupně
dle peněžních a časových možností. Uvítáme jakoukoli pomoc
rodičů.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem hodným lidem, kteří
nám pomáhají. Jmenovitě paní Kacetlové za pružinovou
houpačku, panu Březinovi za finanční dar, panu Chejnovi
za nové branky na fotbal a dalším, kteří pomoc přislíbili.
Velký dík patří panu Františku Zelenkovi za neúnavnou
pomoc s provozem IT a darované počítače.
Na závěr zpráva pro budoucí prvňáčky: Pokud chcete
poznat svou paní učitelku, přijďte s rodiči ve středu
18. 6. V 17:00 do školy!
Mgr. Radana Šimčíková, ředitelka školy
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TEHOV
Dovolte mi ohlédnutí za letošním, již tradičním jarním
úklidem obce a přírody v jejím okolí – akcí Čistý Ladův
kraj, která proběhla současně v mnoha okolních obcích
12. dubna. Čistili jsme škarpy i křoviny podél tras našich
nedělních procházek, našly se staré pneumatiky, sušák
na prádlo, dokonce i jeden gauč a ve stráni nad potokem
kamna. Kromě těchto rozměrnějších „pokladů“ jsme naplnili
48 pytlů odpadky. Již v pátek se zapojila naše malotřídka
v rámci pracovní výchovy (42 dětí + 2 učitelky). Pro pytle
a rukavice si někteří z Vás přišli již v pátek a vysbírali „svůj
rajón“ už v pátek navečer, protože neměli v sobotu
dopoledne čas!
Celkově se akce (bez ZŠ Tehov) účastnilo 33 dospělých a 27
dětí, zapojili se místní dobrovolní
hasiči (již započteno), obec
zapůjčila multikáru i s řidičem a na
celou dobu přistavení kontejneru
(pá-po)
poskytla
oplocený
a uzamykatelný prostor pro
kontejner,
který
sponzorsky
zajistila firma ASA. Pytle na odpad
a ochranné rukavice poskytl
Svazek obcí Ladův kraj. Děkujeme
všem, kteří se do akce zapojili,
odměnou nám byl pocit z dobře vykonané práce. Ukázali
jsme dětem, že žádný odhozený papírek se jen tak sám
nevypaří. Děkujeme všem, kterým záleží na tom, aby u nás
v Tehově bylo hezky!
Letošní oslavu MDD si přišlo užít šedesát převážně
tehovských dětí. I přes velké horko se děti vydaly k lesu na
konec Slunečné ulice, kde se vrátily o několik set let zpět.
Ve středověkém tábořišti si každý vyzdobil vlastní měšec,
do kterého pak na lesní trase získával zlaťáky za splněné
úkoly. Kromě dalších malých odměn se každý zájemce svezl
na opravdovém oři. Děti si mohly prohlédnout a osahat
středověké
nástroje,
oděvy,
zbraně a další předměty, někteří
odvážlivci se oblékli i do
kroužkové zbroje. Veliký dík
patří
všem
dobrovolníkům,
kteří
se
dětem
věnovali
na jednotlivých stanovištích,
manželům
Kazimourovým
za zapůjčení dobového stanu,
oděvů
i
dalších
rekvizit,
Divadelnímu spolku Tyl Říčany
za zapůjčení kostýmů, paní
Klimentové za velice operativní
poskytnutí koní včetně milé

obsluhy, paní Mikoláškové a firmě Equitrading za laskavé
zapůjčení ochranných jezdeckých přileb pro děti a věnování
některých odměn pro děti, SDH Tehov za zapůjčení stolů
a lavic a mladým dobrovolným hasičům za pomoc
na jednotlivých stanovištích. I v dalších letech budeme doufat
v tak dobrou spolupráci. V neposlední řadě děkujeme
manželům Chromým za posekání louky a členkám OS Tehov
i všem dalším, kteří pomohli připravit dětem zábavné
odpoledne.
Za OS Tehov Kateřina Ruszová
Přijměte pozvání:
Neděle 31. 8. od 14 h Tehovská regata – přijďte
se rozloučit s prázdninami na hráz Panského rybníka
(naproti Hačalce). Postavíme si loďky z přírodních materiálů,
porovnáme technologie, zasoutěžíme si, možná dojde
i na opečení buřtíků. Vítr do plachet!

KULTURNÍ VÝBOR OBCE TEHOV
Ohlédnutí za dubnovými a květnovými akcemi
Výstava tvořivosti na téma Jaro a Velikonoce se shledala
opět s milou odezvou a velikou návštěvností. Jistě potěšila
i inspirovala nejen dospělé, ale i děti. Mimo velikonočních
dekorací, pečení a stolování, mnoha kraslic zdobených
různými technikami, obrazů a fotografií, zde bylo i příjemné
ohlédnutí do historie. Jaro na nás dýchalo opravdu z každého
aranžmá. Atmosféru doplnilo i nádherné vystoupení místního
folklórního kroužku Svatojánek. Pořádající kulturní výbor
obce Tehov děkuje všem návštěvníkům, vystavovatelům
i Svatojánku a také Tiskárně Tehov za sponzorské vytištění
přáníček.
Duben jsme zakončili Čarodějnickým rejem, pořádaným
společně s SDH Tehov. Děti si s naší pomocí vyrobily své
malé čarodějnice a dospělí poseděli u občerstvení
za doprovodu country kapely. Po setmění se všichni dočkali
zapálení ohně.
Květen byl ve znamení vítání nových občánků. Z pozvaných,
se dostavilo se svými rodiči 7 dětí, které místostarosta obce
pan Janda přivítal mezi Tehováčky. Děkujeme naší nové
mateřské škole, dětem i jejich milým učitelkám za krásné
vystoupení a za jejich čas, i rodičům, kteří děti doprovodili.

PRÁZDNINY BEZ HLUKU
Prožijme všichni hezké léto, které nebude narušováno naším
vzájemně neohleduplným chováním. Omezte proto hluk
v obci alespoň v neděli a o státem uznaných svátcích.
Nepoužívejte v tuto dobu sekačky, motorové pily, cirkulárky,
bourací kladiva, těžkou techniku, apod.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červnu 2014 slaví své životní jubileum pan František
Hlavnička a v srpnu pan Jaroslav Fanta a pan Josef
Vobořil. Přejeme všem mnoho štěstí a zdraví do dalších let.

Pravidelné cestopisné přednášky zahájily svou obvyklou
letní přestávku a my bychom rády poděkovaly všem
přednášejícím, především Mgr. Janu Pilařovi a Ing. Jiřímu
Vlčkovi, za další rok jejich poutavého vyprávění.
Fotografie z akcí naleznete na www.tehov v záložce „Život
v obci“. Užijte si prosluněné léto a v září a říjnu se budeme
těšit na viděnou na Dětské olympiádě a Tehovské drakiádě.
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