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Vážení spoluobčané,
mám velkou radost, že mohu úvodník posledního občasníku tohoto volebního období otevřít čerstvými
skvělými zprávami. V uplynulých týdnech se nám
podařilo úspěšně završit několikaleté snahy a jednání s několika různými vlastníky o zajištění pozemků
potřebných pro další rozvoj obce. Získané pozemky
umožní například výstavbu nového zemního vodojemu a vodovodního přivaděče, plnohodnotného moderního sběrného dvora, víceúčelového hřiště pro míčové hry, vybudování přírodního biotopu pod
sportovištěm, výsadbu ochranné a liniové
zeleně, ale také třeba výhledově velmi
potřebnou výstavbu obecních bytů a
prostor pro drobné služby občanům
(ordinace, kadeřnictví, apod.). Mnohé z těchto projektů jsou již v přípravě, nicméně právě pozemky jsou
takřka vždy tím nejtěžším milníkem
každého záměru. Pořizování tohoto majetku probíhalo různými formami, zejména
výkupy či směnami, o nichž jste byli vždy průběžně
standardně informováni formou zveřejňovaných záměrů i zápisů ze zasedání zastupitelstva. Obec společně s pozemky pro své konkrétní investiční záměry
pořídila také pozemky zemědělské, které se stanou
velmi cennou rezervou, a bude se na nich samozřejmě i nadále hospodařit na základě pachtovních smluv.
Tyto se dlouhodobě snažíme přednostně poskytovat
oběma tehovským soukromým zemědělcům k šetrnějšímu hospodaření.
Vlastnictví pozemků ve správním území obce je pro
její rozvoj naprosto klíčové. Kromě umísťování samotných projektů (staveb, liniové infrastruktury a zeleně) slouží obci především k jednání o směnách půdy,
jež jsou celkem pochopitelně pro převážnou většinu
vlastníků často jedinou připouštěnou možností. Když
jsme před 8 lety přebírali správu obce na svoje bedra,
měli jsme jasnou vizi, co všechno bychom rádi realizovali a změnili. A přestože je mnoho z našich vizí
již naplněno, některé projekty stojí i mnoho let právě
kvůli majetkoprávním otázkám.
Obec na sklonku našeho 2. volebního období přivádíme k volbám ve velmi dobré finanční kondici a
to i přes dosud realizované investiční akce a zmíněné
strategické akvizice pozemků a nemovitostí. V obecní pokladně máme aktuálně k dispozici zhruba 30 mi-
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lionů korun na investice, které jsou již připraveny,
případně i stavebně povoleny a jdou do realizace ještě
letos nebo příští rok (mj. Návesní rybník a ulice U
Rybníka, Slunečná, Na Uhlíři, rozšíření měření rychlosti na ul. Panská a další), ale i na projektovou přípravu dalších záměrů - pro představu jen probíhající
projekční práce zkapacitnění vodovodu budou stát
cca 1,8 mil. Kč (platíme napůl se Světicemi).
Současně se obec po osmi letech našeho působení
v jejím vedení opět stává významným vlastníkem
nemovitostí a půdy. I proto prosím všechny
voliče, ptejte se svých kandidátů na jejich konkrétní představy a plány v
klíčových otázkách územního plánování, rozvoje obce a nakládání
s obecním majetkem. Je to možná
jedno z nejdůležitější témat letošních
voleb.
O dokončených, probíhajících i připravovaných projektech Vám v tomto vydání Tehovského občasníku přinášíme zprávu
ve formě přehledné mapky, zmíním tedy na těchto
řádcích jen pár nejnovějších. Kromě čerstvě dokončeného workoutového hřiště při tehovském sportovišti jde především o rekonstrukce ulic Laňkova a
K Radiostanici, jimiž jsme úspěšně završili I. etapu
generálních oprav místních komunikací. Bohužel se
nám narozdíl od ulic Ladova a Ke Skalce tentokrát
nepodařilo získat dotační podporu, proto jsme u obou
projektů přistoupili k optimalizaci projektovaného
rozsahu a redukovali tak původně projektované náklady na 1,7 mil. Kč u Laňkovy (z původních 3,4 mil.
Kč), respektive na 0,4 mil. Kč u ul. K Radiostanici (z
pův. 1,2 mil. Kč).
Takovéto úspory jsou možné z několika důvodů. Tím
hlavním je, že se projekty připravované pro dotační
žádosti musí připravovat s rezervou. Na jakékoliv
vícepráce už totiž přiznanou dotaci dodatečně nelze
zvýšit a projektanti tak mají za úkol vždy promýšlet
všechna rizika a do projektu je řádně zanést. Samozřejmě, že v případě, kdy tyto rezervy nejsou realizovány, sníží se výsledná cena projektu a s ní i dotace, kterou obec dostane. Opačně to ale zkrátka nejde.
Druhým významným faktorem je pak zájem obce jako
investora, mít realizované projekty (např. právě veřejná prostranství) v co nejlepším a také nejhezčím finálním stavu. U ulice Laňkova jsme tak po důkladném
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zvážení z investice vyřadili opravu chodníku, který
sice po cca 30 letech služby už není z nejkrásnějších,
funkčně je ale v přijatelném stavu a ještě minimálně
dekádu bude bez problémů sloužit svému účelu.
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Milí sousedé, dovolte mi jménem celého zastupitelského sboru, jmenovitě tedy (kromě mé maličkosti)
za paní místostarostku Kateřinu Ruszovou a zastupitele Martina Landu, Marcelu Konečnou, Jakuba Novotného, Jiřího Pilného a Petra Zajíčka, ale
i opoziční zastupitele Jakuba Kajzlera a Michala
Straku, Vám touto cestou poděkovat za důvěru v
uplynulém volebním období.
Současně mi dovolte poděkovat za práci pro naši obec
členkám výborů zastupitelstva obce, Věře Dufkové,
Kateřině Šebkové a Věře Pilné, dále všem zaměstnancům obce, zejména paní referentce
Monice Kůsové a paní účetní Ivetě Lafkové. Zvláštní dík bych chtěl vyjádřit
naší paní kronikářce a knihovnici Ivě
Šotkovské a samozřejmě také pracovníkům našich technických služeb,
Danu Kazimourovi, Petru Pokornému, Jaroslavu Kraftovi a Růženě
Laverové.
Za příkladnou a obětavou službu obci děkuji také celému sboru dobrovolných hasičů Tehov v
čele se starostou SDH Tomášem Hynkem st. a velitelem výjezdové jednotky Martinem Šindelářem. V
neposlední řadě pak děkuji naší paní ředitelce Radaně Šimčíkové i všem skvělým učitelkám a zaměstnancům ZŠ a MŠ Tehov.
A nemohu zapomenout na obrovský dík všem spolkům i jednotlivcům za všechno, co děláte pro společenský život v Tehově.

Nedá mi nezmínit ještě jednu věc, která mne, především s ohledem na obě moje kolegyně z obecního
úřadu, poměrně dost mrzí. Na tehovské poměry nebývale masivní předvolební kampaň uskupení „Nová
volba pro Tehov“ si jako jedno ze svých hlavních témat zvolilo tzv. “vstřícný úřad”. Upřímně nevím, a
nikde se bohužel nedozvídám, čím konkrétně
má být “vstřícnost” našeho úřadu dále
pozdvihnuta, tedy zejména v situacích
rutinních, jako je poplatkový servis,
pomoc lidem v nepřeberné škále situací, otevřenost a dostupnost úřadu
(otevírací hodiny v brzkých ranních
i večerních hodinách, po dohodě po
celých 8 let úplně kdykoliv, někdy i
včetně víkendů, nebo třeba akceptace
platebních karet, qr kódy, komunikace mnoha různými kanály od telefonů a sms, až po moderní
messengery a sociální sítě, či datové schránky, …).
Úřad je však ze své podstaty kromě pomocníka bohužel také drábem. A v takových situacích, jakkoliv
se opravdu důsledně snažíme ctít pravidla, spravedlnost, zůstat vždy nestranní a nacházet smírná řešení,
nazve úřad „vstřícným“ opravdu jen málokdo. Když
něčí soused staví ve velkém a načerno, zabere bez
ohlášení ulici stavebním materiálem, pálí mokré listí
a vykuřuje půl vesnice, blokuje autem vjezd, chodník Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé i kritici, ať
či přechod, nebo když úřad postupuje razantně vůči už si o všem, co se v Tehově děje, myslíte cokoliv,
vandalům, kteří jsou obvykle něčí děti, nebo urguje přijďte prosím 23. a 24. 9. 2022 k volbám - volební
prodlené nedoplatky, noční klid v sousedství či hos- místnost v sále obecního úřadu bude otevřena v pátek
podě, atd., vstupuje obecní úřad a lidé, kteří jej repre- 23. 9. od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. 9. od 8:00 do
zentují, nevyhnutelně do role kárajícího rozhodčího, 14:00.
kterého mají opravdu jen málokdy rády obě strany
Přeji dobrou volbu nám všem.
sporu. V nadcházejících volbách se budeme muset
my všichni rozhodnout, zda dáme přednost populisDavid Hlouch
tickým, emocionálním a velmi obecným proklamastarosta obce
cím, nebo zdravému rozumu.
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Obecní úřad informuje
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● rozpočtové opatření číslo 2022/3
● úhradu výdajů za žáka ve 4. základní škole NeruZe zasedání zastupitelstva obce
dova Říčany určené pro žáky se zvláštními potřebami,
Zastupitelstvo obce Tehov na svém veřejném zase- ● poskytnutí účelového příspěvku pro školní rok
2022/23 z rozpočtu obce Tehov ve výši 1500,- Kč mědání dne 24. 5. 2022 po projednání schválilo:
síčně rodičům na docházku dětí starších 3 let do před● nákup pozemků parc.č. 792/1, 556/12, 600/13,
školního zařízení, které není zřízeno městem či obcí.
794/1, 793/8, 1085/11, 793/2 v k.ú. Tehov u Říčan za
částku 965 916,- Kč,
Zastupitelstvo obce Tehov na svém veřejném zase● bezúplatnou směnu obecních pozemků par- dání dne 12. 9. 2022 po projednání schválilo
c.č. 194/28 a části pozemku p.č. 202 za pozemky ● bezúplatnou směnu části pozemku parc.č. 451/1 za
p.č.351/96, 827, 194/25 a části pozemku p.č.224, obě část pozemku p.č. 453/78, oba orná půda v k.ú. Tehov
strany o celkové výměře 10 178 m², vše v k.ú. Tehov u Říčan o oddělené výměře cca 890 m²,
u Říčan,
● nákup pozemků z listu vlastnictví č. 94 v k. ú. Te● nákup části pozemku parc. č. 226/1 v k. ú. Tehov u hov u Říčan o celkové výměře cca 10,6 ha za cenu
Říčan o výměře cca 96 m² za cenu 500,- Kč/m²,
5.500.000,- Kč,
● realizaci rekonstrukce místní komunikace v ulici ● bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 678/59, 678/60,
Laňkova společností Colas a.s. za vysoutěženou cenu 678/67, 1134/8, 1134/9, 1134/13, pozemky pod MK
1.295.656,50 Kč bez DPH,
na Osadě Lada,
● realizaci obnovy Návesního rybníka a rekonstrukci ● bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 431/80 a 432/1,
MK v ulici U Rybníka dle zpracované projektové do- pozemky pod MK na Hačalce,
kumentace a podání žádosti o dotaci,
● výši finančních prostředků alokovaných na obno● realizaci rekonstrukce místní komunikace v ulici vu VaK ve výši 0,994 mil. Kč ročně, a to částečně z
Slunečná dle zpracované projektové dokumentace,
vybraného stočného a z nájemného vodovodu, zbytek
bude vyčleněn z rozpočtu obce ve vazbě na sociální a
● rozpočtové opatření číslo 2022/2,
● účetní závěrku 2021 Základní školy a Mateřské ekonomické důsledky, aby nebyla výrazně a skokově
ovlivněna stávající cena vodného a stočného,
školy Tehov.
● pronájem části pozemku parc. č. 225/2 o výměře
Zastupitelstvo obce Tehov na svém veřejném zasecca 50 m² za měsíční nájemné ve výši 5.000,- Kč bez
dání dne 20. 6. 2022 po projednání schválilo
energií, pro umístění stánku s občerstvením,
● rozšíření systému úsekového měření rychlosti v
● rozpočtové opatření č. 2022/4,
obci dle původní koncepce a doplnění o ukazatelů
● vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté
okamžité rychlosti zejména na příjezdech do obce,
spolku Spojené Osady Údolí Raků na akce Nohejba● Veřejnou finanční podporu Zuzaně Staňkové na
lový turnaj, Turnaj ve stolním tenise, Běh osadou a
projekt „Cvičební pomůcky na cvičení se seniory” ve
Dětský den a V. K. Čiháčkovi na akce Jarní brigáda
výši 4.500,- Kč, Věře Dufkové na projekt “Zájezd setehovský park a Bikefestival Říčanské šlapačky - Teniorů - Dvůr Králové” ve výši 25.000,- Kč, V. K. Čihov,
háčkovi na projekt „Jarní brigáda tehovský park” ve
● navýšení ceny pro vodné o 2,48 Kč bez DPH s
výši 2.500,- Kč a na projekt „Bikefestival Říčanské
platností a účinností od 1. 9. 2022 na 45,98 Kč/m3
Šlapačky - Tehov 25.-26.6.2022” ve výši 30.000,- Kč,
bez DPH (50,58 Kč vč. DPH 10%) na základě nové
a spolku Spojené Osady Údolí Raků na projekt “Sporkalkulace ceny vody předané pro rok 2022 schválené
tovní akce - dětský den” ve výši 4.500,- Kč,
valnou hromadou svazku obcí Region Jih (z důvodu
● účetní závěrku a závěrečný účet obce za rok 2021
navýšení cen energií provozovateli vodovodní sítě
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přespol. I.T.V. CZ s.r.o. v průběhu roku).
zkoumání hospodaření obce Tehov za rok 2021,
● účetní závěrku společnosti Technické služby Tehov s.r.o. za rok 2021,
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Provoz obecního úřadu
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jeme za pochopení. Kdo neobdržel fakturu na stočné,
Obecní úřad je pro Vás otevřen v úřed- nechť se prosím obrátí na obecní úřad.
ních hodinách, jak jste zvyklí:		 Uhrazení poplatku za odpady (běžně zahrnut v ceně
svozové známky) opravňuje k využívání sběrných
Pondělí 17 - 19h
hnízd po obci a k celoročnímu využití Shromaždiště
Středa
7 - 10h a 14 - 16h
odpadů Tehov.
Po předchozí telefonické dohodě (725 945 446 starosta, 731 811 017 místostarostka) lze přijít i mimo tyto Očkování psů
časy, jsme tu denně.
proběhne v pondělí 19. září 2022
Vaše žádosti rádi vyřešíme korespondenčně (e-mail,
od 18h na Svatojánské návsi. Očdatové zprávy, schránka na dveřích úřadu) či telefokování proti vzteklině (v ceně 100,nicky. Připomínáme možnost registrace pro příKč/roční platnost nebo 200,-Kč/tříjem e-mailových aktualit a SMS zpráv na webu letá platnost) je pro registrované psy již zahrnuto v
obce www.tehov.cz, což Vám zajistí, že budete o poplatku za psy a je tudíž pro majitele tehovských
událostech, omezeních a aktuálním dění v obci psů zdarma. Na místě bude možné si připlatit 250,včas informováni.
Kč za kombinovanou vakcínu (vzteklina + psinkový
komplex), případně zakoupit odčervovací tablety. OčPomoc seniorům
kování provede MVDr. Jan Šimr.
V případě, že si nevíte s čímkoli rady, potřebujete Očkovací průkaz zvířete s sebou!
dovézt z města léky a podobně, obraťte se na obecní
úřad (tel. 731 811 017 v pracovní dny 8-16 hod, nebo Odpady
Shromaždiště odpadů se nachází u
kdykoli formou SMS), rádi poradíme, zařídíme za
obecní čistírny odpadních vod, uliVás, nebo seženeme dobrovolnickou pomoc.
ce K Potoku, příjezd z ulice Všestarská. Je třeba se zde prokázat OP
s trvalým pobytem v Tehově nebo kartičkou pro chataře (na požádání vystaví obecní úřad).
Na stále přístupném stanovišti vně oplocení lze odevzdat papír, plast, sklo, kovy, textil/obuv/hračky a použité pokrmové oleje a tuky. Textil a drobné elektro
pak do sběrných boxů i na návsi.
Provozní doba celoročně St 8-10 a Ne 14-17h, mimo
státní svátky. V provozní době je na shromaždišti
možné odevzdat zdarma i bioodpad a elektroodNezůstávejte se svými starostmi sami!
pad (nádoba na drobné elektro je přístupná kdykoliv
Poplatky a služby 2022
vně areálu), nemovitosti bez svozu (platí základní poUpřednostňujeme bezhotovostní úhrady na účet obce platek ve výši 576,- Kč/objekt/rok) i směsný odpad.
vedený u ČSOB číslo 218226125 / 0300 (do popisu Bioodpad lze s OP nebo kartičkou chataře odevzdat
platby uveďte jméno poplatníka a druh/y poplatku, zdarma i přímo na kompostárně ve Struhařově, kde je
jako VS číslo popisné nebo evidenční, resp. č. faktu- v průběhu roku širší otevírací doba. Připomínáme, že
ry). V kanceláři obecního úřadu je možná platba ho- poslední svoz bioodpadu od nemovitostí (hnědé potově nebo kartou.
pelnice) je 28. 11. 2022, na shromaždišti lze bioodpad
Kontakt: ou@tehov.cz, tel. 323 640 722.
odevzdat celoročně.
Děkujeme všem, kteří poplatky za odpady i psy a fakVelkoobjemový odpad
tury za stočné uhradili v řádném termínu, ostatním
tedy staré koberce, linolea, umyvadla,
připomínáme, aby tak neprodleně učinili. Postupně
starý nábytek, apod. je možné odevzdat
rozesíláme upomínky poplatků navýšené o penále
průběžně během roku na Shromaždišti
kompenzující poštovné a administrativní zátěž. Děku-
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odpadů, ale vždy po předchozím objednání u vedou- až večer postaralo hudební duo Vlasta a Věra, které
bez nadsázky roztančilo celou náves.
cího TS, D. Kazimoura (tel. 725 848 121).
Letní kino v první zářijový víkend zarámovalo letní
Nebezpečný odpad
Mobilní svoz nebezpečného odpa- sezónu z druhého konce, podařilo se nám trefit do nedu zajišťujeme na jaře a na pod- bývale teplého večera, takže jsme si mohli v klidu rozim,
nejbližší
proběhne dinný animovaný film užít, k příjemné atmosféře jistě
24. 9. 2022, 8:00-8:20 na návsi (svoz jede více přispěla i hospoda, která mohla expandovat hluboko

obcí, po cestě může dojít k mírnému zdržení a
předpokládaný čas nemusí být přesně dodržen).

Živnostenský odpad
Sběrná hnízda tříděného odpadu neslouží k odkládání živnostenského odpadu! Pokud tuto službu
chcete jako osoba podnikající využívat, kontaktujte obecní úřad k uzavření smlouvy.

Život v obci

do návsi díky uzavření prostoru dopravě po dobu celého večera.

Společenská kronika

Potěšila nás reakce jedné obyvatelky Tehova, která
nám po akci napsala:

V červenci oslavila sedmé kulatiny paní
Jindra Rybářová. 75. narozeniny pak
oslavil rovněž v červenci pan Václav
Zima a v srpnu paní Eva Fišerová. V září
se k nim přidávají se stejným životním jubileem paní
Marie Nenadálová a paní Berta Fantová, v říjnu
pak paní Jaroslava Vránková.
Všem jubilantům z celého srdce gratulujeme,
přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a optimismu
do dalšího nejméně čtvrtstoletí.

“...chtěla bych za celou rodinu moc poděkovat za sobotní kino. Bylo to úžasné a výběr filmu super, bavil
nejen děti. Jsem ráda, že tu jsou takové akce a moc
za ně díky. S pozdravem R.Š.”
Děkujeme za všechny Vaše kladné ohlasy, jen díky
nim víme, že naše práce dává smysl.

Cvičení pro veřejnost v Tehově

Přijďte si zacvičit, protáhnout a odreagovat se. Pokud nechodíte praviOhlédnutí za akcemi letošního léta
delně, vždy raději kontaktujte přeTehovská pouť se letos vydařila hlavdem lektorku pro případné info o
ně díky úžasné atmosféře sousedského přesunu nebo zrušení lekce.
setkání, kterou nemohlo narušit ani Cvičení na sále OÚ
tropické horko (až se z toho zavařila
Pondělí 17:00-18:00 Cvičení zdarma pro seniory
oblíbená atrakce - rodeo býk), ani to, že hlavní atrakce
Přijďte si protáhnout svaly, rozhýbat klouby a v ne- bungee trampolíny - vůbec nedorazily, neboť obsluposlední řadě se i pobavit. Zvládne to i ten, kdo nikdy
ha se příliš společensky unavila na předchozí štaci...
nesportoval. Stačí pouze pohodlné oblečení a vůle
Děkujeme všem nadšencům, kteří ať už ve stáncích,
zlepšit své pohybové schopnosti a fyzickou kondinebo technickou pomocí při stavbě či bourání, nebo
ci. Cvičení je zdarma pro všechny tehovské seniory,
při přípravách pomohli po dvouleté pauze pouť zoraktivita je sponzorována veřejnou finanční podporou
ganizovat. O pouťovou letní atmosféru se v podvečer
obce Tehov. Od mladších ročníků vybíráme dobrovolný příspěvek. Těším se na všechny, Zuzana Staňková (736 515 729)
Pondělí 19:00-20:00 Spalování s Actionkate
Cvičení pro ženy se švihadly s Kateřinou Putíkovou
(725 058160)
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Výlet seniorů

Ve středu 7. září se uskutečnil již osmý
podzimní výlet tehovských seniorů. PoÚterý 19:00-20:15 Jóga s Kateřinou Phethean
časí nám přálo a program zájezdu byl
(605 885 462)
Středa 14:00-16:00 Hýbeme se s Actionkate - blok tentokrát jednoduchý: ZOO se Safari ve Dvoře Králocvičení pro děti se švihadly s Kateřinou Putíkovou vé. V místní restauraci jsme se po cestě autobusem
osvěžili kávou a poté si individuálně prohlédli zoolo(725 058 160)
gickou zahradu. K obědu jsme měli objednanou klaČtvrtek 18:15 - 19:15 Zdravá záda s Helenou Teplísicky svíčkovou a pak už jsme se těšili na Safari. Pěší
kovou (602 288 078)
cesta k safaribusu byla bohužel pro méně mobilní seOutdoorové cvičení na Tehovském sportovišti niory obtížná, ale ochotný řidič nám naštěstí ušetřil
Pondělí 10:00-11:00 Kondiční cvičení pro maminky alespoň cestu zpět a z dobré vůle nás dovezl nazpět až
s kočárkem i bez něj, určené pro maminky s dětmi k parkovišti s restaurací, kde jsme výlet opět zakončili kávou a mohli se vydat naším autobusem zpátky
(více na www.fitmami.cz, tel. 724 033 060)
domů.
Tehovský stolní kalendář 2023 je ve finále Tehovští senioři děkují obci Tehov, která jako
příprav a děkujeme všem, kteří se o jeho podobu zakaždoročně zájezd podpořila Veřejnou finanční
sloužili poskytnutím svých fotopodporou v takové výši, aby každý senior hradil
grafií. Kalendář bude ke koupi v
jen symbolickou cenu 100 Kč za celý den plný
knihovně a na úřadě doufejme již
zážitků.
na přelomu října a listopadu.
A já děkuji všem statečným seniorům :-)
Za OÚ Tehov připravily
Věra Dufková, pořadatelka zájezdu
Katka Ruszová a Monika Kůsová

Tehovský občasník - Informace o dění v obci Tehov
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Technické služby Tehov
Někteří už jste si zvykli a ostatním připomínáme :-) možnost jednorázového odvozu rostlinného bioodpadu ve velkoobjemových pytlích. Žok typu big-bag o objemu
1 m³ zapůjčíme na dohodnutou dobu a následně naložíme a svezeme. Nakládka proběhne podle hmotnosti
naplněného žoku ručně nebo hydraulickou rukou,
proto je třeba jej plnit v místě, kam lze zajet obecní
elektromultikárou.
Cena za zapůjčení 1 žoku je 50,- Kč vč. DPH, plus
individuální odvoz 250,- Kč vč. DPH, přičemž žoků
je samozřejmě možné zapůjčit i více najednou. Objednávky na tel. 725 848 121.
Když zrovna nebojujeme se zelení, věnujeme se obecním investicím. Aktuálně jsme dokončili cestu z ulice Na Vyhlídce do Všestar, připravovali plácek pro
stánek s občerstvením na sportovišti, upravovali terén
a vyráběli nové pískoviště u lesní MŠ, nebo zaváželi
štěrk na workout a začišťovali okolní terén.
Hledáme placenou výpomoc na pravidelný sběr odpadků kolem chodníků a cest. Nejde o těžkou práci,
k dispozici je i dvoukolák a prodloužené kleště, případně další nástroje dle potřeby. Pokud máte zájem
pomáhat nám s udržováním čisté obce, baví vás procházky na čerstvém vzduchu v časech, které nastavíme tak, aby Vám vyhovovaly, ozvěte se nám.

Cestou kocoura Mikeše, kterým na přání i často zapózoval na společné fotografii. V následujících dnech
pak přivítal v knihovně několik tříd zdejší základní
školy i obě mateřinky. Připravil si pro všechny děti
nejen čtení, jak jinak, než z knihy Mikeš od Josefa
Lady, ale také kocouří tvoření a na závěr malý kvíz.
O pouti jsme na pódiu společně s panem starostou
slavnostně přivítali tehovské prvňáky mezi opravdové čtenáře. V upomínku na Pasování čtenářů jsme
každému z nich věnovali nejen čtenářský glejt, průkazku s ročním půjčováním knih zdarma, magnetku a
další drobnosti, ale také knihu Dubánek a tajný vzkaz
s osobním věnováním. Této slavnostní chvíle se zúčastnili s paní učitelkou téměř všichni a už se těšili, až
si budou příběh společně číst.

Daniel Kazimour, vedoucí TST

Obecní knihovna a komunitní centrum
Knihovní ohlédnutí i něco nového
Na konci května a počátku června
se v naší knihovně zabydlel kocour Mikeš v rámci
výstavy o Josefu Ladovi. Nejprve potvrdil zastavení
na našem razítkovacím místě 64 účastníkům pochodu

Na pódium si také došli pro své výhry ti nejlepší v
zápolení O nejpilnějšího čtenáře daného školního
roku i ostatní účastníci této soutěže. Všichni obdrželi
pamětní list s titulem Věrný parťák knihovny a sladký
perníček. Výherci navíc za své čtenářské výkony získali k diplomu věcné dary a perníková srdce s věnováním. Jelikož těsně za 3. místem to bylo jen o nepatrné
bodíky, odměnili jsme i první pětici za stupni vítězů
alespoň drobným dárečkem. Kdo se vyhlašování ne-
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Základní a Mateřská
škola Tehov

zúčastnil, bohužel i vítězka soutěže, na toho počkala jeho odměna u nás v knihovně. Podmínky soutěže
splnilo 30 z celkového počtu 33 přihlášených dětí.
Na pomyslné stupně vítězů si vyskočila tato děvčata,
MŠ Sovička
kterým znovu blahopřejeme:
Červnové rozloučení se školkou proběhlo, ale už jsme
1. Natalie Vantomme
zpět! V mateřské školce na návsi jsme se v červnu
2. Lada Kričfalušiová
nenudili. Vydali jsme se spolu s kamarády z LMŠ na
3. Elena Honetschlägerová
celodenní výlet do ZOO Chleby, kde nás mezi všemi
5. září započal již čtvrtý ročník této dětské čtenář- zvířaty nakonec nejvíc zaujal králík a morče. Mohli
ské soutěže. Těšíme se na jeho nové účastníky. Aby jsme si je totiž hladit, hladit a hladit, to se nám líbilo.
měli z čeho vybírat, přivezli jsme nové knihy z Říčan
a od 14. 9. je vyměněn fond benešovský. Samozřejmě
nejen knihy dětské, ale úplně pro všechny.

Od června naše knihovna nabízí možnost pravidelného přátelského setkávání seniorů KAŽDÝ PÁTEK
9:30 – 11:30. Je na každém, zda přijde každý týden
nebo jednou za měsíc, a jak dlouho se zdrží. Jsme
moc potěšeni, že se tento nápad ujal. Ještě se nestalo,
že by někdy bylo prázdno, naopak občas trošku bojujeme s prostorem. Pátky nyní patří k velice veselým
zpestřením života knihovny a KC a leckdy dochází
i k milému prolínání s generací nejmladší. Přijďte i
Vy prožít pohodová dopoledne, setkat se s přáteli, se
svými sousedy, ale i s těmi, koho jste dlouho neviděli.
Poseďte a popovídejte si s nimi nad šálkem kávy nebo
čaje. Domluvte se na návštěvě třeba společně s kamarádkou nebo se přijďte seznámit s jinými tehovskými
vrstevníky.
Za Knihovnu a KC připravila
Ivana Šotkovská

Navštívili jsme také místní knihovnu, kde na nás čekala výstava pana Lady, jeho tolik autentické kresby
vesnice a provázel nás sám kocour Mikeš. Tedy trochu jsme měli pocit, že se podobá naší paní knihovnici Šotkovské. Kdo ví?

Tehovský občasník - Informace o dění v obci Tehov
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Střípky z lesní školky
Prázdniny utekly jako voda a v okolí lesní školky se
ozývá po dvou měsících dětský smích a křik. Ve školce jsme přivítali šest nových dětí, které se hned od
začátku zapojily do her se svými novými kamarády.
Pro některé děti byl nástup do školky těžší, ale stačilo
pár minut a na tvářích od slziček zářil dětský úsměv.
Jsme rádi, že na vzájemné poznávání a zkoumání okolí nám stále svítí sluníčko a užíváme si krásné babí
léto. V okolních lesích sbíráme houby, ostružiny, pozorujeme jak se barví keře šípků a dáváme pozor aby

V červnu jsme se na školní zahradě rozloučili s našimi
předškoláky. Bylo dojemné vidět, jak si naši nejmenší
jen neradi připouští, že ti větší kamarádi už s námi ve
třídě od září nebudou. Nejprve nás všechny pobavilo
divadélko „V KUFRU“ a na zahradě jsme si pak užili
nenucené odpoledne, kdy se povídalo, děti soutěžily
a všem se nám společně dařilo si to celé loučení užít.
Poslední červnovou třešničkou byla návštěva Hasičské zbrojnice v Tehově. Už víme, jak to chodí, když
se ozve známý signál a co každý hasič musí dělat. Pan
Kazimour nás zbrojnicí provedl, všechno nám ukázal
a vysvětlil, i přesto jsme se při zvuku sirény zase celí
roztřásli. Moc děkujeme nejen panu Kazimourovi, ale
také všem našim hasičům, že je tu v obci máme.
Prázdniny utekly jako voda a my už v mateřské školce na návsi máme nové kamarády a učíme je, jak to u
nás chodí. Už víme, že tento rok toho máme před sebou hodně (výlety, kulturní pořady, divadla, návštěvy
muzea) a máme se na co těšit. Moc si užíváme naše
nové hřiště u školy a dnes jsme se na něm potkali i s
„našimi prvňáčky“, to bylo shledání!
Za MŠ Sovička
paní učitelky Věra Pilná a Míša Pastejříková
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Základní škola
Čas před prázdninami byl ve znamení školních výletů a akcí. Proběhlo setkání paní učitelky s budoucími
prvňáčky, 2. a 5. třída vyrazila za tvorbou Josefa Lady
do Hrusic, 1. a 3. třída poznávala historii Hlásky a
krásy Posázaví, jen na 4. třídou zapomněl pan dopravce a tak Vyšehrad navštíví až letos v září jako páťáci.
Připojí se k nim čtvrťáci a pojedou pro jistotu vlakem.
Poslední školní akcí loňského školního roku byla návštěva dravců.
Velkou událostí po covidových omezeních byla pro
děti pouť na návsi. Děti z naší školy se zde jen nebavily, ale měly svůj stánek, kde prodávaly své výrobky –
sušenky, limonády, náramky, přívěsky a obrázky. Utržily 6 100 Kč! Po poradě s dětmi bylo rozhodnuto, že
peníze tentokrát poputují organizaci DogPoint, která
se ujímá opuštěných psů, a odkud má svou úžasnou
fenku žák naší školy Jáchym. Peníze byly předány
osobně a provozovatelé útulku byli velice mile překvapení.

nám na hlavu nespadl nějaký žalud. Na děti čekala
opravená terasa a krásné nové pískoviště. Mockrát
děkujeme za realizaci. Během dalších týdnů se budeme dále seznamovat s okolím. Plánujeme návštěvu
Základní školy, Obecního úřadu, knihovny a místní
farmy. Pět dětí se s velkou chutí připravuje na vstup
do základní školy. Všem dětem přejeme ať prožijí
krásné dny v lesní školce, na které budou vzpomínat
s úsměvem na rtech.
Za LMŠ Lucka Doláková,
Šárka Kapinusová a Petra Svobodová
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Adaptační skupina pro děti uprchlíků z Ukrajiny, které našly útočiště v Tehově, Světicích a Strančicích,
byla zřízená obcí Tehov za podpory obou zmíněných
obcí a fungovala formou denní školní docházky od
dubna do června. Adaptační skupinou v rámci celého
období prošlo 20 dětí. Adaptace ukrajinských dětí pak
probíhala i v létě, nejprve prvních čtrnáct dní v červenci formou příměstského tábora se zázemím v budově MŠ, kdy se dětem věnovaly SŠ a VŠ studentky
(bývalé žákyně naší školy).
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A co nás čeká? Různé projektové dny, dopravní výchova, exkurze, starší děti návštěva Divadla v Dlouhé.

Ještě pár slov rodičům pro uklidnění: V médiích
proběhly zprávy o snižování teplot ve třídách, bohužel
většinou na pokraji hysterie, jako by děti měly zmrznout. Chtěla bych rodiče uklidnit, že pokud nebude
zásobování energiemi úplně přerušeno, tehovské děti
opravdu nezmrznou. Škola je velmi dobře zateplená a
disponuje rekuperací, kde ani v běžném provozu nemáme nastavenou teplotu vyšší než 20 ºC, jelikož děti
Týden v srpnu pak děti strávily s ředitelkou školy na třídy svou přítomností velmi rychle „vytopí“. V MŠ
venkovské chalupě, aby zažily aspoň na pár dní sku- je podlahové topení nastavené dokonce na 19 ºC a ve
tečný prázdninový pobyt. Realizace adaptační skupi- třídě je teplo. A v lesní MŠ je v zimě nízká teplota
ny byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a zcela běžným jevem od počátku jejího fungování a
tělovýchovy dotací ve výši 150.000,- Kč. Před nástu- děti se na ní velmi brzy adaptují :-).
pem do školy jsme se rozloučili se dvěma dětmi, jedVážení rodiče a milé děti, přeji vám do nového školna dívka se vrátila domů na Ukrajinu, jeden chlapec
ního roku hodně štěstí a zdraví, a ujišťuji Vás, že uděse odstěhoval. Celkem do naší školy 1. září nastoupiláme vše pro to, abychom nový školní rok prožili co
lo devět ukrajinských dětí: jeden předškolák do MŠ a
nejpohodověji.
osm dětí do různých tříd ZŠ.
Za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Tehov
Radana Šimčíková, ředitelka
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Tehovský kulturní spolek

Sportovní osada Lada

Máme za sebou krásné léto, kdy jsme nezaháleli. Pro velkou poptávku jsme pořádali poprvé tvořivé kurzy i v tomto období. Kurz Výroba šperků z FIMO hmoty i
druhý kurz Drobné výrobky z pryskyřice byly i přes
dobu dovolených hojně navštíveny. Pod vedením
velmi šikovné paní Kateřiny Schinglerové vznikala

Byla sobota 30. července, devátá hodina dopoledne.
Čas, kdy měla začít tradiční každoroční akce - sportovní a dětský den na osadě Lada. V osadním srubu
se sešla skupina lidí připravujících tuto akci a sledovala provazce přívalové vody, ačkoliv podle meteorologických předpovědí již mělo být několik hodin
po přeháňkách. Dolní hřiště bylo podmáčené vodou.
Po pár hodinách padlo rozhodnutí přesunout akci na
následující den na 10. hodinu a informovat všechny
zájemce o této změně. Zároveň skupina dobrovolníků
z Tehova začala s odvodňováním horního hřiště, aby
se tam mohl v neděli konat turnaj v nohejbale.
V neděli už osadní den probíhal bez problémů, vysvitlo dokonce slunce, účastníci postupně přicházeli a nakonec se jich sešlo dost, i když ne v tak hojném počtu
jako loni. Pro nejmenší byly připravené hry a soutěže.
Vysvitlo dokonce slunce, vyschly cesty, takže se mohl
uskutečnit běh podél rybníka i střelba ze vzduchovky
na dolním hřišti, i když to ještě bylo nasáklé vodou.
Dospělí sestavili týmy pro turnaj v nohejbale, v němž

pod našima rukama v obou kurzech překrásná malá
díla, ze kterých měly všechny účastnice ohromnou radost. A v kreativitě budeme pokračovat nadále. V září
se bude konat kurz Decoupage, na který bude o měsíc
později navazovat kurz Pletení z pedigu, oba s paní
Ivanou Hoffmanovou. Pro pozdější dobu máme dalšími lektorkami přislíbeny kurzy: Výroba postaviček z
kukuřičného šustí, Ozdobné balení dárků a možná se
dočkáme i Výroby ozdobiček na stromeček.
Mezi další spolkové plány patří říjnová Tehovská drakiáda a později Vánoční jarmark na návsi. Doufejme, že nám bude přát počasí i všechny další okolnosti,
abychom se na těchto akcích po delší neplánované
prodlevě mohli setkat.
Pozvánky najdete vždy předem na vývěsce spolku a
na www.tks-tehov.cz.
Za Tehovský kulturní spolek Ivana Šotkovská
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zvítězilo družstvo hrající za Tehov.
V rámci příprav na osadní den proběhla menší oprava
srubu, v jehož přístavku byly hnilobou napadeny dvě
klády. Ty potřebovaly vyměnit. Po předchozí dohodě obec Tehov dodala osadnímu spolku dřevo, které
osadníci opracovali, natřeli a na brigádě uspořádané 3.
července se srub opravil.
Tolik k letošní hlavní letní události na osadě Lada.
Budeme se těšit na příští sezónu 2023 a doufat, že
počasí nám bude přát a sejde se nás hodně.
Za kolektiv spolku Sportovní osada LADA
Athina Lérová

Spojené osady Údolí Raků

1. Memoriál Edy Koukala v nohejbale
V sobotu 28.5.2022 jsme v krásném sportovním areálu osady Lada uspořádali po
dlouhých 29 letech 5. ročník Memoriálu
Edy Koukala v nohejbale trojic.

tegorií.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Děti: Malá Zuzana (Klokočná), Dorost: Kičfalušiová
Lada, Ženy: Mrkvicová Daniela (Klokočná), Muži:
Zvolánek Lukáš a Veteráni: Čejka Václav.

Konečné pořadí turnaje: 1. Struhařov, 2. Klokočná, 3.
S.O. Údolí Raků 2., 4. S.O. Údolí Raků 1., 5.Svoje- 3. Hudební vzpomínka na Karla Netušila
V sobotu 11.6.2022 odpoledne jsme před hostincem
tice,
na Klokočné uspořádali Hudební vzpomínku na naše2. Běh osadou
ho kamaráda Karla Netušila. Za krásného slunečného
Letošní 8. ročník jsme uspořádali v sobotu 4.6.2022.
počasí a hojné účasti diváků z okolních osad U Dubu,
Letošního běhu se zúčastnilo 25 závodníků všech kaLada, V zaječí, dále z okolních obcí Struhařova, Te-
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hova, Menčic, Svojetic, Mnichovic, ale i z dalekého
Lanškrouna zahráli osadní duo Michal + Jířa, Struhařov Band, Odřezky, Strupy, Raci a Strouhanka krásné
písně jako vzpomínku na našeho kamaráda.
4. Turnaj stolní tenis
V sobotu 25.6. 2022 jsme měli uspořádat 6. ročník
osadního turnaje ve stolním tenisu, ale z důvodu nepříznivého deštivého počasí jsme museli turnaj odložit na neděli 26.6., kdy už za slunečného počasí a
bezvětří se turnaj konal.
Na turnaji startovalo 18 mužů, 8 žen a 7 dětí.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Děti: Hodan Richard, Ženy: Dotzauerová (osada Dakota), Muži: Smiga Robert (Zahradní Město)
5. Sportovní a dětské hry na osadě Lada.
Opět kvůli špatnému počasí byla akce přeložena na
neděli 31.7.2022. Naše osada se zúčastnila turnaje v
nohejbale, kde obsadila 4. místo. Turnaj ve stolním
tenisu vyhrál Jiří Netušil.
6. Dětský den
Tradičně na závěr prázdnin uspořádala naše osada v
sobotu 27.8.2022 Dětský den, kde děti soutěžili rozděleni do tří družstev v sedmi disciplínách.
Milan Gaper, šerif osady

Mikešova školka
Mikešova školka zahájila 16. školní rok.
Přípravy jsme ovšem započali ještě před
koncem prázdnin.
Přestože maximálně dbáme na prevenci
bezpečnosti a zdraví Vašich dětí, je vhodné opakovat
si znalosti. Proto jsme v prostorách Mikešovy školky
rády přivítaly společnost ZDrSEM - kurzy první
pomoci zážitkem. Celodenní kurz byl velmi zajímavý
a věříme, že jsme dobře připravené na případné
nehody.
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První dny nových dětí ve školce jsou ve znamení
slziček, ale s tím si hravě poradíme. Do adaptačního
programu zařazujeme rychle se měnící aktivity a
pobyt na zahradě školky. Na dlouhé vycházky po okolí
vyrazíme později, hned jak si všechny děti zvyknou,
že maminka se vrací a není důvod ke smutku.
Děkujeme všem rodičům za důvěru a těšíme se na
společný čas
Miluše Ketzlová, ředitelka soukr. MŠ na Hačalce

Farma Tehov
V neděli 2. října od 9 do 13h vás srdečně
zveme na na farmu, kde proběhne Den otevřených dveří.
Petr Zajíček, majitel Farmy v Tehově

FARMA
MINIMLÉKÁRNA

TEHOV
pořádá tradiční podzimní

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
neděle 2. října 22
9 - 13 h
• jerseyské A2 mléko a výrobky z něj
• jízda na valníku
• koně a poníci pro děti
• občerstvení, čepované nápoje
• živá hudba k poslechu
• diskuse o chovatelství a
udržitelném hospodaření

Prohlídky Farmy
s odborným výkladem
9.30 • 10.30 • 11.30
DLOUHÁ 311, 251 01 TEHOV • WWW.INPLEM.CZ
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Dojíždějte po Tehově a okolí pohodlně – s novou přepravní službou Citya
Zaregistrovali jste už v ulicích Tehova moderní
minivany s tmavě-modrým logem? Od července
vozí místní jak do práce, tak na nákupy nebo za
zábavou. Tehov se totiž stal jedním z prvních
českých měst, kde byla spuštěna služba přepravy
na vyžádání s názvem Citya. Jak tato služba
funguje? A proč může být dopravou
budoucnosti? Tak honem nasedat, bude to jízda!

Jednodušeji to už nejde – ať už objednáváte
službu sobě, nebo někomu jinému
Citya je inovativní dopravní služba, která by na
první pohled mohla připomínat taxi: přes aplikaci
si objednáte jízdu, za několik minut vás
vyzvedne řidič a vezete se až do cíle. Na druhý
pohled ale zjistíte, že od klasického taxíku má
Citya celkem daleko – protože je mnohem
chytřejší, udržitelnější a dostupnější. O tom ale
až za chvíli.
Po objednání jízdy vás aplikace Citya nasměruje
na virtuální zastávku: místo nejdále 100 metrů od
vás. Do 20 minut vás na virtuální zastávce
vyzvedne komfortní minivan, pravděpodobně i s
dalšími pasažéry, kteří zrovna míří vaším
směrem. Vystoupíte pak jen pár kroků od vašeho
cíle. Jízdu ale můžete objednat i pro někoho
jiného – a třeba ani nemusí mít chytrý telefon.
Stačí ho jen navést na virtuální zastávku, odkud
ho už řidič vyzvedne.

můžete když zrovna potřebujete, kam právě
potřebujete i bez vlastního auta. Jízdy jsou navíc
rychlé a spolehlivé. Řidiče můžete sledovat
přímo v aplikaci a vyhnout se tak zpoždění. Díky
sdíleným jízdám šetří Citya jak emise, tak vaši
peněženku. Jízda by vás neměla vyjít dráž než
jedno kafe. Teď dokonce služba funguje až do
odvolání zcela zdarma.
Citya, doprava budoucnosti?
Aplikaci si během měsíce stáhlo už víc jak 1300
lidí. První pasažéři z Tehova službu vyzkoušeli
nejen ze zvědavosti, ale i s vidinou snazšího
dojíždění. Minivanem se rychle dopraví z
domova až na nádraží, odkud pak pohodlně
pokračují až do Prahy. ,,Konečně pro jednou
nemusím řešit, jestli bude u nádraží zrovna volné
parkovací místo,” říká jeden z prvních
tehovských zákazníků. Mnozí službu využívají i
na flexibilní přesuny po městě, ať už je potřeba
odvést děti na kroužek nebo si rychle zajít na
úřad.
Jak se svézt se Cityou v Tehově
Minivany Citya jezdí od pondělí do pátku, vždy
mezi 7. a 19. hodinou. V sobotu se můžete svézt
taky, a to od 10. do 18. hodiny. Momentálně
Citya pokrývá Tehov a okolí Říčan, přesnou
lokalitu naleznete vždy přímo v aplikaci. A
protože je teď služba úplně zdarma, lepší
příležitost zažít dopravu budoucnosti na vlastní
kůži v Tehově ještě asi nebyla. Stačí si jen
stáhnout aplikaci a objednat svou první jízdu.

Novinka, kterou se vyplatí zkusit
Na rozdíl od MHD, se Citya umí jednoduše
přizpůsobit vašim plánům a potřebám. Svézt se

Upozornění OÚ: Prezentaci připravila spol. CITYA, která je provozovatelem sdílené taxislužby. Tato služba je
aktuálně ve zkušebním provozu a její další pokračování bude záviset mj. na efektivitě a míře využití a vyhodnocení mnoha dalších faktorů včetně finanční zátěže cestujících a samospráv v rámci případného nasazení do
ostrého provozu. Děkujeme, že službu zkoušíte, Tehov je jedním z nejaktivnšějíšch klientů z řad malých obcí.

Tehovský občasník - Informace o dění v obci Tehov

číslo 3 / 2022 / strana 18

VOLBY 23.-24. 9. 2022

NOVÁ VOLBA PRO TEHOV
Čistá a přátelská obec pro klidný a bezpečný život

Honza Říha | 42 let
v obci žiji 16 let

Michal Straka | 38 let
v obci žiji 11 let

David Kubelka | 46 let
v obci žiji 25 let

Tomáš Hůla | 28 let
v obci žiji 21 let

Honza Vych | 45 let
v obci žiji 4 roky

Josef Zajíček | 24 let
v obci žiji 24 let

Daniela Hufová | 45 let
v obci žiji 6 let

Ivana Černá | 34 let
v obci žiji 32 let

Pavel Jandl | 41 let
v obci žiji 41 let

„Naším společným cílem je čistý a přátelský TEHOV pro klidný a bezpečný život.“

NOVAVOLBAPROTEHOV.CZ

David Hlouch
42 let, Všestarská / náves
architekt
starosta obce
Marcela Konečná
53 let, Uhlíř
vychovatelka
zastupitelka obce
Jakub Novotný
48 let, Dlouhá / Veselky
digitalizace Plzeňského Prazdroje
zastupitel obce
Tomáš Hynek ml.
25 let, Dlouhá / Panská
laborant
dobrovolný hasič
Alena Krejčová
51 let, Údolí Raků
asistentka tísňové péče
lektorka plavání
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kandidátka č. 2
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Kateřina Ruszová
48 let, Panská / Dražky
doktorka biofyziky
místostarostka obce
Martin Landa
40 let, Hačalka
vedoucí řízení kvality SW
zastupitel obce
Jiří Pilný
51 let, Dlouhá / Březina
expert zpracování dat ČNB
zastupitel obce
Kateřina Šebková
49 let, Uhlíř
učitelka SŠ
OS Tehov, Svatojánek

Jsme tu pro Vás a pro Tehov od roku 2014 a naše priority jsou i nadále:
 podpora vzdělávání, spolků, společenského života a sportu
 ochrana přírody, péče o životní prostředí, vodu a krajinu
 dostupnost služeb a realizace klíčových projektů
 férový úřad a udržitelné tempo růstu obce
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Historické okénko: z kroniky obce Tehov

Tehovská místa, památky, události:
Po letní pauze začínají opět pondělní a
středeční tréninky Trialu v Tehovském
Křížek na návsi
volnočasovém parku. Budou také pokraV roce 1803 postaven byl kříž na návsi
čovat tréninky Pumptracku, které se konají v úterý.
na paměť nastolení císaře Františka I.
Pokud by byl zájem přihlásit děti na tréninky, napište V roce 1846 koupila obec nový kříž na náves, za 13
prosím na info@mtbtrial.cz.
zl 30 kr.
Kříž na návsi, který
postaven byl roku
1803, jsa již zvětralý, byl r. 1938 odstraněn a na náklad
občanů a příslušníků církve římskokatolické, byl
zhotoven nový kříž
Jezdci místního klubu na jaře i v letní pauze objížděli na podstavci želečeské i světové závody. Samozřejmě většina dorazila zobetonovém a dne
i na Bikefestival v Tehově, z kterého bude záznam na 8. května byl vyČT Dčko v aktuálně vysílaném dílu. Možné dohledat svěcen Kaplanem z
na: https://decko.ceskatelevize.cz - tedy z toho dne Říčan.
kdy nepršelo.
1980 - Při úpravě
Náš klub byl také přizván k otevření pumptracku v návsi jsou také proČestlicích a Strančicích, kam jsou jezdci z okolí sr- váděny přípravy na přemístění křížku, a to pod stráňdečně zváni. Rozšiřuje se tak možnost pro vyžití pro ku u silnice ke Světicům proti čp. 12, kde byl již také
děti i dospělé v okolních obcích.
vybudován betonový podstavec.
O prázdninách si do parku našla cestu i řada zahra- 1981 - Byla dokončena oprava a konečné přemístění
ničních jezdců Trialu ze Španělska, kteří to přes nás křížku na návsi. Podle prohlášení předsedy MNV s.
vzali směrem na světové hry mládeže v Polsku. Jeden Báry a tajemníka s. Ing. Englera, náklady s tímto spoz nich dokonce vyhrál nejstarší kategorii a můžeme jené hradily - Zbožné ženy tehovské – jak je uvedeno
jen doufat, že mu příprava u nás pomohla :)
na destičce podstavce.
Vlasta Kabeláč Čiháček za klub mtbtrial.cz
MTB & TRIAL Mraveniště

Z tehovských kronik vybrala
Ivana Šotkovská, kronikářka

Letní déšť chladí a odpařuje se z čerstvě položeného asfaltu v ulici Laňkova. 22. 8. 2022, Tehov
Tehovský občasník vydává jako obecní periodikum 4-6x ročně Obec Tehov, Panská 107, 251 01 Tehov, IČ: 00240877, www.tehov.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 20673; aktuální číslo 3/2022 vychází v Tehově 16. 9. 2022, uzávěrka dalšího čísla bude v listopadu 2022.

Vytiskla

http://www.tiskarnatehov.cz/

Cesta pro pěší
Vyhlídka - Slatiny - Všestary

Lesní školka

TEHOV

Výsadba stromořadí Sruby - Březina
pozemkově připraveno
realizace 2023 (čeká na ukončení pachtu)

ehov - H
Chodník T

Vodovodní přivaděč a vodojem
probíhá projekce,
vykoupeny pozemky
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Opravená a zateplená škola

ník

od

Pěší cesta - Uhlíř - Říčanský les

Přírodní dětské hřiště Třešňovka
probíhá jednání se zhotovitelem

větice
ačalka - S
Ch

lice
alce
ené u
Oprav va a Ke Sk
ko
a, Laň
Ladov

Výsadba památného stromu
a odpočinkové místo u všestarské roklinky
připravena realizace podzim 2022
Centrum obce:
rekonstrukce u. U Rybníka a Návesního rybníka
připraveno a povoleno (dokončení 2022-23)
rekonstrukce návsi, obecního domu
a hospody, nová mateřská škola a úřad
máme pozemky, máme záměr a územní studii
zbývá navrhnout, vyprojektovat a stavět :)

klisty
ěší a cy tice
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- Svě
Hačalka
Tehov -

Moderní sběrný dvůr
vykoupeny pozemky

Hačalka

Piknik plácek s ohništěm a grilem u sportoviště
v realizaci, zbývá mobiliář a strom
dokončení podzim 2022

Přírodní koupací biotop pod sportovištěm
pozemkově zajištěno, připravujeme záměr

Světice

Mokřadní tůně Slatiny
stavebně povoleno, majetkoprávně připraveno
čeká na dotaci (realizuje soukr. osoba)

Výsadba ochranné liniové zeleně
a vycházková trasa Slatiny - Panský rybník
jednáme o pozemcích

Dopojení gravitační kanalizace Hačalka
do Světic
předběžně odsouhlaseno
čeká na zkapacitnění ČOV Světice

Lada

Cesta na Lada
Opravená ulice
K Radiostanici

sta
á ce ezina
n
e
v
ř
o
Obn ruby - B
S
Hůra

Údolí Raků

Všestary

Přehledná mapa vybraných
realizací obecních projektů
mezi roky 2014 - 2022
a probíhající + připravované
obecní záměry 2022+
Hotovo
Připraveno / v realizaci
Připravuje se
Záměr

Klokočná

Menčice

Volejbalové hřiště Údolí Raků
připraven projekt v souladu s ÚP
realizaci zatím blokuje OŽP Říčany

Ochranná zeleň nad Sekyrou
zahrnuto v územním plánu
jednáme o pozemcích

Dětské hřiště Slunečná
v realizaci

Nový hřbitov na Uhlíři
vykoupeny pozemky

Víceúčelové hřiště
pro míčové hry
vykoupeny pozemky

Dětské hřiště na sportovišti
v realizaci

Dětské hřiště Ke Skalce
záměr, jednáme o pozemcích

Ochranný pás zeleně a propojení
Dražky - Skalka
spodní část zajištěna na vrub dev.
horní úsek pozemkově
zajištěn ze 2/3

Pěší propojení Dražky - Hačalka
pozemkově zajištěno

Ochranný pás zeleně Hačalka
jednáme o pozemcích

