Tehovský obcasník
Informace o dění v obci Tehov

č. 6/2014

Vážení spoluobčané, toto vydání občasníku je posledním
v roce 2014. Snad jsme Vám po celý rok přinášeli
zajímavé informace a budeme se snažit, aby tomu tak
bylo i v roce nadcházejícím.




SLOVO STAROSTY


Vážení spoluobčané,
jménem nově zvoleného
zastupitelstva obce bych
Vám chtěl poděkovat za
hojnou volební účast a
projevenou důvěru, kterou,
pevně
věřím,
nezklameme.
Doufám, že se nám podaří nejen
postupně naplňovat vytyčené cíle a projekty,
ale především dobře spravovat naši obec. Nové
zastupitelstvo sestává z devíti lidí připravených a pevně
odhodlaných pracovat v následujících čtyřech letech
ve prospěch Tehova. Nikdo z nových zastupitelů dosud
nezastával obdobnou funkci a jakkoliv se budeme snažit
všemu novému co možná nejrychleji učit, děkujeme
za Vaši shovívavost především v prvních měsících
našeho funkčního období.
V těchto dnech a nejbližších týdnech probíhá předání obce,
úřadu a související agendy, na pondělí 24. listopadu pak
připravujeme první řadové zasedání zastupitelstva obce.
Od prosince plánujeme rozšíření úředních hodin a zároveň
bychom Vám já i paní místostarostka Kateřina Ruszová byli
rádi k dispozici na mobilních telefonech i mimo úřední
hodiny. Všechny informace a podrobnosti včas naleznete
na úřední desce a webových stránkách obce www.tehov.cz.
Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval
dosavadním zastupitelům a nedávno zesnulému panu
starostovi Antonínu Bárovi za vše, co pro naši vesnici
vykonali.
V nadcházejícím období adventu Vám přejeme klidné
a příjemné dny.
David Hlouch, starosta
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Krátce z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tehov
dne 3. listopadu 2014



zastupitelé zvolili starostou obce Ing. arch. Davida
Hloucha, místostarostkou obce RNDr. Kateřinu
Ruszovou, PhD.
byl zřízen finanční výbor, předsedou byl zvolen
Ing. Michal Straka a dalšími členy byly zvoleny Marcela
Konečná a Hana Mikolášková

listopad - prosinec

rovněž byl zřízen kontrolní výbor, předsedou byl zvolen
Ing. Jakub Kajzler a dalšími členy byli zvoleni Ing. Jiří
Pilný a Jakub Novotný
Zastupitelstvo
obce
Tehov
stanovilo
odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva obce Tehov,
a to starostovi a místostarostce v maximální přípustné
výši vyplývající z příslušného nařízení vlády.
Zastupitelstvo pověřilo starostu a místostarostku obce
k jednání na valné hromadě Svazku Obcí Region Jih, která
se koná 25. 11. 2014

VÝZVA ZÁJEMCŮM O PRÁCI VE VÝBORECH
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce Tehov vyzývá občany, kteří mají zájem
o práci v kulturním a školském výboru, ve stavebním výboru
(zahrnujícím také životní prostředí a územní rozvoj) nebo
v dalším výboru (např. v kontrolním, finančním či dalších),
ať svůj zájem oznámí na obecním úřadě, případně na
e-mailové adrese ou@tehov.cz.
DOPRAVNÍ INFORMACE
Rekonstrukce mostu u Vojkova
Upozorňujeme, že podle předběžných informací by během
prosince měla být dokončena rekonstrukce mostu u Vojkova
na silnici III/1011 a je třeba počítat se skokovým nárůstem
dopravy v obci.
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA HAČÁLKA
Stavební práce na autobusové zastávce Hačálka zdárně
pokračují, proběhlo místní šetření se zástupci dotčených
orgánů. Předpokládaný termín dokončení a uvedení
do provozu je 14. 12. 2014.
VÝZVA K ODSTRANĚNÍ AUTOVRAKU
V sobotu 8. 11. 2014 byl ohlášen Policii ČR odstavený vrak
v ulici Na Uhlíři u křižovatky s Panskou ulicí. Na automobil
byla umístěna výzva k odstranění, přičemž v pondělí
proběhne další jednání s PČR ohledně odtažení vozidla
(existuje podezření na spáchání trestného činu). Protože
z vozidla unikaly ropné látky, byli k zajištění autovraku
přivoláni hasiči. Pokud máte jakékoliv informace týkající
se tohoto odstaveného automobilu (vraku), kontaktujte nás
prosím na obecním úřadě, případně na e-mail ou@tehov.cz
DLUŽNÍCI
Žádáme přetrvávající dlužníky, aby nyní, nejdéle však
do konce roku 2014 uhradili své pohledávky vůči obci.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE Z 10. a 11. 10. 2014
Zvolení zastupitelé dle výsledku

Zvolení náhradníci dle výsledku

POŘÁDEK KOLEM STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Protože se začínají i na novém
stanovišti
kontejnerů,
v ulici
Dlouhá, množit odložené igelitové
tašky s odpadem, žádáme občany,
aby v případě, že jsou kontejnery
plné laskavě posečkali, než budou tyto vyvezeny. Sběrná
služba nakládá pouze kontejnery, nikoliv nepořádek okolo
nich. Též upozorňujeme, že tyto kontejnery jsou pouze
na tříděný odpad a ne odpad domovní. Neodkládejte zde
tedy nic, co do kontejnerů nepatří. Děkujeme.
ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V TEHOVĚ
Podzim ve škole ubíhá v pilné práci. Děti z MŠ a 1. ročníku ZŠ
absolvovaly výukový program Po stopách víly Podzimněnky
v říčanském muzeu. 3. až 5. ročník ZŠ navštívil v KC Labuť
cestopisný pořad z našeho oblíbeného cyklu Planeta Země,
tentokrát Indonésie – Po stopách lidojedů. Těšíme se na kurs
plavání, který začne 1. prosince. Tentokrát se ho zúčastní
i děti z MŠ. V prosinci chystáme projektový den Velká
Británie, kdy využijeme přítomnosti rodilé mluvčí, také
se budeme samozřejmě chystat na příchod Mikuláše a Vánoc.
Den otevřených dveří v MŠ i ZŠ se
bude konat ve čtvrtek 4. prosince
od 9:00 do 16:00. Pokud někomu
uvedený čas nevyhovuje, může se po
telefonické dohodě do školy podívat
i jindy.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TEHOV
Vážení sousedé,
v sobotu 8. 11. jsme se sešli v hojném počtu
v lampiónovém průvodu Tehovem. Počasí nám přálo,
ale přesto se v závěru pod kostelem hodil čaj i svařák pro
zahřátí i něco malého na zub - děkujeme tehovským
kuchařkám za upečení dobrot. Děti přinesly spoustu
krásných vlastnoručně vyrobených lampiónů, světýlka
rozzářila celou obec. Těšíme se na Vás při našich dalších
akcích!
Přijďte se s námi naladit na advent poslední listopadový
víkend, kdy se můžete těšit na již tradiční Adventní dílničky
v sobotu 29. 11. ve 14-17 h na sále OÚ a věříme,
že se v hojném počtu sejdeme i první adventní neděli
30. 11. v 17 h na návsi při příležitosti
rozsvěcení vánočního stromu.
Dále se můžete těšit na dva
zimní koncerty v tehovském
kostele s dobrovolným
vstupným.
Sobota 20. 12. v 17 h Adventní koncert, kde
vystoupí Urban Ladies
s klasickým i vánočním
repertoárem.
Neděle 4. 1. 2015 v 16:30 h - Tříkrálové rozjímáni
u jesliček - vystoupí Michael Geisler (varhany), Collegium
Aliquando a folklórní soubor Svatojánek.
OS Tehov přeje všem klidné prožití adventu a vánočních
svátků a hlavně hodně zdraví.
Za OS Tehov Kateřina Ruszová

Na závěr bych chtěla dodatečně poděkovat panu Josefu
Dvořákovi za bezplatný transport zeleně na školní zahradu.
S přáním klidného adventu a krásných Vánoc za všechny děti
i učitelky ZŠ a MŠ Tehov, Radana Šimčíková, ředitelka

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Obecní úřad Tehov zve všechny
tehovské děti na Mikulášskou
nadílku v sobotu 6. 12. 2014
v 16 h na sál OÚ.

TEHOVSKÝ KULTURNÍ SPOLEK
Jak jsme již uvedli v minulém vydání, podnět ke vzniku
našeho spolku jste dali Vy, naši spoluobčané. Pokusíme
se Vás nezklamat a pokračovat v zavedených akcích, ale
máme i plány nové. K nim se budeme dostávat postupně
a včas se vše dozvíte. V brzké době by měly být spuštěny
i naše webové stránky.
První akcí, na kterou bychom Vás rádi
společně s SDH Tehov pozvali, je Vánoční
taneční zábava, která se koná v sobotu
27. prosince 2014 od 20 h na sále OÚ
Tehov. Jste všichni srdečně zváni!

PODĚKOVÁNÍ

Výhled pro první měsíce roku 2015:

Během čtyřletého působení jsme se snažili nabídnout různé
druhy kulturního sportovního i kreativního vyžití. Děkujeme
všem, kteří se akcí kulturního výboru obce Tehov po celou
dobu zúčastňovali a Vám všem, kteří nám pomáhali.
Též děkujeme Ladovu kraji za zapůjčení ozvučovací techniky
a dalšího drobného vybavení.
Na závěr patří ještě jedno poděkování Evě Šotkovské, která
nám po celé čtyři roky fotografovala všechny akce a pořídila
i fota pro web a fotogalerii obce a výzdobu zasedací
místnosti.

Masopust
Sněhulákiáda (dle sněhových podmínek)
Maškarní ples pro děti i pro dospělé

Přejeme všem krásné a klidné Vánoce.
Za odstupující kulturní výbor obce Dana Skoblová

Pohodový advent i Vánoce Vám za Tehovský kulturní spolek
přeje Ivana Šotkovská

PLESOVÁ SEZONA V TEHOVĚ SE BLÍŽÍ
Leden – Rybářský ples
Únor – Hasičský ples
Březen – Maškarní pro děti i dospělé

TEHOVSKÝ BETLÉM
Betlémek ze sena na návsi se již stal naší tradicí a já se
pokusím ji i nadále zachovávat a rozšiřovat. Bohužel jeho
loňské hrubé poškození mi to moc nezlehčuje.
Při této příležitosti Vás opět prosím o jeho opatrování,
ať přináší radost co nejdéle,
neboť stejný v okolí zatím
nenaleznete. Prosím poučte
své ratolesti, že je pouze
k přihlížení, ne k hrátkám.
Jeho výroba i oprava je
opravdu časově náročná.
Velice děkuji za pochopení,
Ivana Šotkovská – výrobce.
OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ DĚTSKÉ HASIČSKÉ MLÁDEŽE
ZA ROK 2013/2014
Za SDH TEHOV soutěží celkem 21 dětí od 6 do 17 let.

Okresní kolo: lit. část - Anna Potěšilová 1. místo, lit. část Patricie Rusnáková 1. místo, výtv. část - Klára Potěšilová
1. místo
Krajské kolo: Anna Potěšilová 3. místo, Klára Potěšilová
3. místo
Celorepublikové kolo: Anna Potěšilová 1. místo
• Oujezdecké útočení- Křížkový Újezdec
Mladší žáci: 4. místo
Starší žáci: 4. místo
• O Pohár starosty OSH- Brandýs nad Labem
Mladší žáci: 4. místo
Starší žáci: 6. místo
• Závod požární všestrannosti 2014
Mladší žáci: 2. místo z 26 hlídek
Starší žáci: 3. místo ze 17 hlídek
Dorost: Jakub Řežábek 1. místo, Matěj Dvořák 16. místo,
Anna Potěšilová 1. místo,
dívčí družstvo 1. místo (Klára Dufková, Josefína Humlová,
Klára Potěšilová)

• Celoroční hra Plamen: Závod požární všestrannosti
2013
Mladší žáci: 2. místo z 15. družstev
Starší žáci: 6. místo ze 17. družstev
Dorost: Terezie Hynková 1. místo(ml), Amálie Mošová
1. místo(stř), Matěj Dvořák 2. místo(stř), Anna Potěšilová
2. místo(stř), Tomáš Hynek 1. místo(st)
• Mukařovský uzel 2014
Mladší žáci: již po čtvrté 1. místo,
jednotlivci - Věra Dvořáková 2. místo
Starší žáci: 4. místo
• Memoriál Ladislava Báči- Čelákovice
Mladší žáci: 3. místo
Starší žáci: 7. místo
• Celoroční hra Plamen
Mladší žáci: 3. místo
Starší žáci: 6. místo
• Hra Plamen Dorostu
Okresní kolo: Anna Potěšilová 1. místo, Matěj Dvořák
3. místo, Tomáš Hynek 1. místo
Krajské kolo: Anna Potěšilová 1. místo, Tomáš Hynek
6. místo
Mistrovství České republiky: Anna Potěšilová 7. místo
• Požární ochrana očima dětí (výtvarná a literární
soutěž)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V listopadu 2014 slaví své životní jubileum paní Věra
Dufková a paní Božena Jansová. V prosinci paní Božena
Kubelková. Přejeme všem mnoho štěstí a zdraví do dalších
let.
Bohužel nás opět neminuly ani smutné události. Nedávno nás
navždy opustil pan Bohumil Nenadál a pan Miloslav
Vránek Čest jejich památce a upřímnou soustrast všem
pozůstalým.
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