Tehovský obcasník
Informace o dění v obci Tehov

č. 5/2014

Vážení spoluobčané, vítejte po prázdninách, po letních
dovolených! Po krátké odmlce opět ožila naše škola
i školka, vrací se i různé kulturní, zájmové a sportovní
akce. Toto vydání občasníku obsahuje informace na září
a říjen 2014.

září - říjen

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
10. 10. a 11. 10. proběhnou volby do zastupitelstev obcí.
V Tehově bude volební místnost jako vždy na sále OÚ Tehov,
tudíž nebude po tyto dny dostupný pro jiné aktivity.
Informace ohledně voleb budou včas vyvěšeny na úřední
desce OÚ Tehov.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Krátce ze zasedání
dne 7. července 2014

Zastupitelstva

obce

Tehov

Zastupitelstvo obce Tehov mimo jiné schválilo:
- uzavření Dohody č. 387/2014-FP o vytvoření společného
školského obvodu a poskytnutí finančního příspěvku mezi
Městem Říčany a Obcí Tehov
- jako dodavatele na výstavbu dětského hřiště ZŠ a MŠ Tehov
firmu FLORA SERVIS s.r.o. podle předložené cenové nabídky
v celkové výši 598 812,- Kč vč. DPH
- rozpočtové opatření č. 1
- finanční příspěvek pro mladé hasiče ve výši 30 000,- Kč
- uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Tehov a ing. arch.
Pavlem Dydovičem (zhotovitelem) jejímž předmětem je:
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TEHOV – změna č. 2
- záměr prodeje části pozemku p.č. 14/1, k.ú. Tehov u Říčan
ve vlastnictví obce Tehov předem určeným zájemcům
Krátce ze zasedání
dne 8. září 2014

Zastupitelstva

obce

Tehov

Zastupitelstvo obce Tehov mimo jiné schválilo:
-prodej pozemků z vlastnictví Obce Tehov předem určeným
zájemcům. Jedná se o pozemek parc.č. 14/3, ostatní plocha –
neplodná půda, o výměře 55 m2 a parc.č. 14/4, ostatní plocha
– neplodná půda, o výměře 17 m2, vše v k.ú. Tehov u Říčan,
které byly vytvořeny geometrickým plánem pro rozdělení
pozemků, jako oddělená část z původního pozemku parc. č.
14/1 v k.ú. Tehov u Říčan, za kupní cenu 300,- Kč za jeden
metr čtvereční, tedy za celkovou kupní cenu v částce 21.600,Kč
- výstavbu autobusové zastávky Tehov – Hačalka za max.
cenu cca 250.000,- Kč bez DPH
- obecně závaznou vyhlášku obce Tehov č. 1/2014, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy
- poskytnutí účelově určeného finančního příspěvku
z rozpočtu obce ve výši 1200,- Kč měsíčně na docházku dětí
do mateřské školy, které nejsou zřízeny městem či obcí.
Tento finanční příspěvek je poskytován za splnění níže
uvedených podmínek:
- dítě i zákonný zástupce má trvalé bydliště v Tehově
- zákonný zástupce dítěte má se zařízením sjednánu
pravidelnou měsíční docházku, tj. dítě dochází do MŠ pondělí
– pátek celý měsíc
O poskytnutí příspěvku žádá zákonný zástupce dítěte.
Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva naleznete
na www.tehov.cz

UPOZORNĚNÍ PRO OPOZDILCE
Žádáme majitele domů, kteří do dnešního dne nezaplatili
stočné za rok 2014, aby tak neprodleně učinili,
neboť se vystavují nebezpečí zaslepení kanalizační přípojky.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 13. září 2014 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.
OČKOVÁNÍ PSŮ
V pondělí 15. září 2014 v 18.15 hodin proběhne na návsi
u autobusové čekárny očkování psů. Týká
se psů evidovaných na OÚ v Tehově, za něž
je zaplacen poplatek na rok 2014.
Nezapomeňte mimo svého psího
kamaráda i jeho očkovací průkaz.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD
V sobotu 20. září 2014 budou v době od 8,00 – 12,00 hod.
přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad.
Kontejnery budou umístěny:
Ulice Laňkova – v prostoru u transformátoru
Ulice Dlouhá – v prostoru před odbočkou k farmě
V sobotu 27. září 2014 budou v době od 8,00 – 12,00 hod.
přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad.
Kontejnery budou umístěny:
Svatojánská náves - v prostoru u kontejnerů na tříděný
odpad.
Ulice Dlouhá - v prostoru u transformátoru u bytových
jednotek

Do těchto kontejnerů nelze odkládat nebezpečný odpad:
olověné akumulátory, suché články a monočlánky,
elektrospotřebiče (lednice, televizory apod.)
zářivky,
staré léky,
olejové filtry, oleje,
odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby
od barev, rozpouštědla,
pneumatiky.

řada tradičních i méně tradičních disciplín. Začínáme
registrací závodníků v době 13.30 – 14.00 hodin. Drobné
občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí
je připravena varianta na sál OÚ Tehov.
● KONCERT FRANTIŠKA NEDVĚDA A SKUPINY TIEBREAK

Dále do těchto kontejnerů neodkládejte stavební odpad
a bioodpad ze zahrad!
ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V TEHOVĚ
V pondělí prvního září nastoupilo do 1. třídy naší školy
18 prvňáčků. Vítaly je nejen paní učitelky, ale i nová šatna,
která vznikla z bývalé výdejny obědů. Nábytkem ji zdarma
vybavil pan Jiroušek, za což mu velice děkujeme.
Celkem je nyní ve škole 65 žáků, z nichž je drtivá většina
tehovských. Čeká nás další školní rok plný nejen učení,
ale i zábavy a sportu. Budeme opět jezdit plavat (i MŠ),
do divadla, na výlety za poznáním…

V neděli 28. 9. pořádáme od 16 h koncert Františka
Nedvěda se skupinou Tiebreak. Koncert proběhne pod
širým nebem na louce u čističky.

Bohatý program čeká i děti z mateřské školy, kterou
letos navštěvuje 26 dětí z Tehova a dva přespolní
předškoláci. Celkově je ve školce 14 předškoláků.

Předprodej vstupenek probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek mezi
18. – 20. hodinou na OÚ Tehov.

Ke sportovní zdatnosti jistě přispěje i nové školní hřiště,
které nechala obec vybudovat o prázdninách. Děti mají
k dispozici prolézačky, kolotoč a houpačky, starší děti
šplhadla, hřiště s umělým povrchem na míčové hry
a doskočiště na skok daleký. Mateřská škola se rozrostla
o ohromnou terasu, kde mohou děti za pěkného počasí
odpočívat a svačit.
Jelikož je ještě třeba upravit vjezd a osadit zeleň, široké
veřejnosti hřiště představíme během září. Pozvánku najdete
včas na stránkách obce i školy.
S přáním krásného školního roku dětem i rodičům
Radana Šimčíková, ředitelka ZŠ a MŠ Tehov

Vstupné 200 Kč, děti zdarma.

Jste všichni srdečně zváni!
ŘÍJEN:
● DRAKIÁDA
V sobotu 4. října zveme již počtvrté malé i velké
od 14.00 hodin na louku za výběhy
koní na další Drakiádu. Děti
se mohou opět těšit na tvořivé
hrátky a jiné vyžití, nebude chybět
ani malé občerstvení.
Obrazové pozvánky na všechny akce
s jejich podrobnostmi budou včas
zveřejněny. Sledujte vývěsku na
budově OÚ a aktuality na webu obce.

OZNÁMENÍ O ZALOŽENÍ TEHOVSKÉHO KULTURNÍHO
SPOLKU

KULTURNÍ VÝBOR OBCE TEHOV
ZÁŘÍ:
● DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
V neděli 14. 9. pořádáme se Sborem
dobrovolných hasičů na cvičném hasičském hřišti u čističky
již 3. Dětskou olympiádu. Na děti každého věku čeká opět

Vážení a milí spoluobčané,
s blížícím se koncem volebního období jste se na nás stále
častěji obraceli s otázkou, zda budou všechny akce, které jste
si oblíbili, takto pokračovat i nadále. Váš zájem a spokojenost
byly po celé 4 roky tou největší odměnou, proto bychom Vás
nerady zklamaly. Na základě Vašich přání, abychom
pokračovaly v námi zrozených akcích, jsme se rozhodly
založit Tehovský kulturní spolek, který ta naše „miminka“
povede dál. Vámi žádané akce, jako je Masopust, Maškarní
plesy, Čarodějnický rej, Dětská olympiáda, Drakiáda a třeba
i něco navíc, budou pokračovat v nezměněné podobě.
Zajisté opět dojde v některých případech k již bezvadné
spolupráci s tehovskými hasiči a určitě nalezneme i společná
témata s novým kulturním výborem obce či klubem seniorů
nebo OST.
Těší se na Vás Dana Skoblová, Jitka Bambasová, Ivana
Šotkovská a jejich stálé věrné pomocnice - budoucí
kolegyně.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TEHOV
Kontakt: ostehov@seznam.cz, tel. 731811017, vše zde
uvedené i mnohem víc najdete na www.ostehov.cz.
Před startem nového školního roku jsme se sešli v neděli
31. 8. u Panského rybníka na Tehovské regatě. Malí i velcí
spolupracovali na výrobě loděk z borové kůry a dalších
přírodních materiálů. I přes počáteční nepřízeň počasí
dvacítka dětí proháněla své plachetnice po rybníce
a porovnávala technologie. Sluníčko naši snahu odměnilo
a v průběhu odpoledne přeci jen vysvitlo. Děti si odnesly
domů kromě svých vyřezávaných prototypů i lízátka,
žvýkačky a obrázkové školní rozvrhy. Vaše dobrovolné
příspěvky ve výši 150 Kč pokryly náklady za akci. Děkujeme!
Kroužky ve školním roce 2014/2015 začínají v týdnu
od 15. září 2014, na webu je rozvrh a přihláška ke stažení.
Letos připravujeme pro děti kroužky: Angličtina, Hudební
hrátky, Dramatický, Flétna, Výtvarný, Taneční (od 5ti a od
8mi let), Keramika, Pohybové hry (3-6 let, školáci, R+D),
Folklorní kroužek (již od 4let). Ženy si mohou přijít zacvičit

s Petrou (724795207) ve středu v 19-20h na malý sál
ve Světicích.
Na podzim připravujeme čtení v knihovně a koncert
v kostele (data budou upřesněna včas na plakátech
a na webu), těšíme se na Vás rovněž 8. 11. při
Lampiónovém průvodu obcí – sraz v 17h u kostela.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V září 2014 slaví své životní jubileum paní Alena
Pavelková a paní Anežka Bártová. V říjnu paní Dagmar
Chromá, paní Růžena Kapitánová a pan Jiří Novák.
Přejeme všem mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
Bohužel nás neminuly ani smutné události. Nedávno nás
navždy opustila paní Marie Lehovcová a v září dlouholetý
starosta obce, pan Antonín Bára. Čest jejich památce
a upřímnou soustrast všem pozůstalým.
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Tichá
vzpomínka

S hlubokým zármutkem jsme přijali oznámení o úmrtí starosty obce,
pana Antonína Báry.
Odešel vzácný člověk, který zasvětil celý svůj život práci pro rozkvět
a blaho Tehova. Je nesporné, že budeme v blízké budoucnosti jen těžko
hledat někoho, kdo by byl schopen p. Antonína Báru nahradit.
Za jeho dlouholetého působení ve funkci starosty došlo k nebývalému
rozvoji Tehova. Byla dokončena výstavba kanalizace a čistírny odpadních
vod, plynofikace, vodovod, nová čistírna odpadních vod, rekonstrukce
Základní školy, nová Mateřská škola, chodníky, místní komunikace
a mnoho dalších akcí.
Osud už mu nedopřál otevřít nové Dětské hřiště, ani žádný další výrazný
úspěch, kterého by zcela jistě dosáhl a který by mu udělal radost.
Všichni lidé, kteří našeho pana starostu alespoň trochu lépe znali,
obdivovali jeho vstřícnost, skromnost, pravé nadšení a neuvěřitelné
pracovní nasazení.
Odešel dobrý člověk. Zůstává vzpomínka, jež nám bude příkladem pro další
práci při rozvoji Tehova.
Čest jeho památce.
Zastupitelstvo obce Tehov

