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Svislá doplňovačka
Co v Tehovci uslyšíte jen výjimečně?
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v obci TEHOVEC

obrečet postaru
udělovat postih
platební styk zkratka
obyčej
moje
rozmělnit v mlýnku
slovo opačného významu
urychlí jinak
svislá
označení ultrafialového záření
kulatý sladký pamlsek
založit
sníst
lichotit
najedený
druh papouška
pracovat s rýčem
pohřební nosítka
značka českých elektrospotřebičů
darovat
milenka primáře Blažeje

nezávislý obecní periodický magazín ČÍSLO Il. duben 2016

naše, Vaše
Nemám ráda nepořádek. Vadí mi odpadky před ploty našich domů
a zahrad, kolem silnic a cest, v lese. Na svých pozemcích máme čisto
a uklizeno.
Chodíme s manželem každý den, za každého počasí /skoro/
3x denně na procházky s našimi psy. Po kapsách máme sáčky na psí
„bobky“ a já ještě velký, na to ostatní. Sbíráme obaly od sušenek,
kelímky od kávy a jogurtů, PeT lahve, plechovky, skleněné lahve
od alkoholu, papíry atd. Vedou krabičky od cigaret. Lahvemi od piva,
které také nacházíme, nám asi platí.
V obci sbírám, ale někdy ne hned. Čekám den, dva, zda si majitel
všimne. Ještě se mi to nestalo. Odpadky na mě počkají.
Ze začátku mě to rozčilovalo, jak jsme nepořádní. ale teď si říkám,
že je to zkouška, zda jsem ve střehu, jestli opravdu sbírám a zda

Student a hráč kuželek

Jakub Šmidlík

vždycky si říkám - jdu si jen tak zahrát…

Hasiči v obci. Jak vlastně fungují?
Včela je zvíře!

dobře vidím /mám nové brýle/.

zdarma

Mám velkou radost, že nejsem sama “kdo kudy chodí, tudy sbírá”.
Je nás víc,co sbíráme a to mě moc těší.
Ještě maličkost. Prosím občana, který miluje hašlerky, aby byl tak
hodný a netrousil papírky od hašlerek, kudy chodí. Možná, že se
po nich vrací zpět, aby nezabloudil. Nebo že by značil „bojovku“?
TexT: STaNISLaVa šŤaSTNá

Nové telefonní číslo obecního úřadu se službou
“zavoláme zpátky” tel.: 777 530 109
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editorial

Ob ecní úřad

informuje
Co nám přikazuje značka “Obytná zóna”?

Třetí letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo

mální poplatek za připojení na vodovod může činit 30.000,- Kč

29. března. Přítomno bylo všech sedm zastupitelů, zájem o věci

a maximální poplatek za připojení na kanalizaci 35.000,- Kč (cel-

obecní projevilo svoji účastí pouze dvanáct občanů. Projedná-

kově max. 65.000,-). Učinili jsme tak z důvodu, aby nebyli znevý-

ností chodců a maximální rychlostí 20 km/hod. Respektujte pro-

vala se například témata, týkající se budoucnosti školní docház-

hodňováni majitelé rozlehlejších parcel.

sím toto označení a neparkujte na místech, která k tomu nejsou
jasně v obecné zóně určená.

Ve větší části obce platí obytná zóna, která se vyznačuje před-

ky tehoveckých dětí, nová vyhláška, výstavba dětského hřiště

Dále bylo zapotřebí ošetřit situaci, kdy někteří majitelé nemo-

a další.

vitostí již zaplatili v minulosti poplatek za vybudování šachet
k připojení na vodovod a kanalizaci, avšak doposud neuzavřeli

Povolenky na průjezd ulicí Tehovecká

smlouvu s provozovatelem. Těmto občanům jsme dali možnost

Připomínáme trvale žijícím občanům v Tehovci a občanům vlast-

pomocí traktoru, se po malé chvíli k nebi vztyčí mohutný

Víte, že se pro vaše děti chystá stavba nové základní
školy?

se bezplatně připojit a tuto smlouvu podepsat se společností VHS

nícím nemovitosti a pozemky v ulici Tehovecká, aby si v případě

dlouhý kmen s nazdobenou špicí. Lze si představit obraz

Bude stát v Louňovicích!

Benešov do konce roku 206. Pokud tak neučiní a budou se chtít

potřeby nechali vystavit povolenku na průjezd touto ulicí. Bez

více symbolický? Tak vypadá obdivuhodná spolupráce ve-

Po velmi zdlouhavých jednáních byla uzavřena smlouva mezi

v následujících letech připojit, bude se na toto vztahovat výše

povolenky se vystavujete nebezpečí uložení pokuty od Police ČR.

doucí k vytčenému cíli! Společenství lidí usilující o stejnou

obcí Tehovec a Mukařov, týkající se doplatku stavby nové pří-

zmíněný poplatek za zhodnocení pozemku s možností připojení

věc, plnící instrukce toho nejvíce vědoucího. Muži stavějící

stavby a přijímání tehoveckých dětí k docházce na základní

na vodovod a kanalizaci. Šetřete své finanční prostředky pokud

Bezpečnost v obci

májku... Bez vzájemné souhry a ochoty by splnění tohoto

školu. Jednání byla velmi zdlouhavá a bohužel v některých chví-

se máte v plánu připojit a zajistěte si smlouvu a připojení, nej-

Jako každoročně si dovolujeme upozornit na opakující se vykrá-

úkolu bylo zcela nemožné. Osamocený jedinec dokáže jistě

lích už vypadala situace neřešitelná. Někteří zastupitelé Muka-

později do 31.12.2016.

dání domů v obci a jejím přilehlém okolí. Věnujte prosím zvýše-

Znáte členy kontrolního výboru obce?

a také pozornost na své blízké okolí.

Pro někoho jsou to “muži stavějící májku”, pro jiné - a mě
nevyjímaje - to je fascinující podívaná. Rok co rok, posledního dubna... V podstatě bez techniky, jen s malou pojistkou,

nou opatrnost při zabezpečování a uzamykání svých nemovitosti

mnoho, nikdy však nezvedne břímě tak obrovské. Není příliš

řova hledali mnoho způsobů, jak vypovědět spádovou smlou-

živočišných druhů, které jsou takové příkladné spolupráce

vu do konce března 2016 , čímž by již nadále naše děti nebyly

schopni. Lidé ano, pokud chtějí. Pojďme to chtít a nejen po-

do školy přijímány. Nakonec došlo k dohodě a v současné chvíli

Aleše Hořického střídá Tomáš Chytráček.

sledního dubna ...

máme garantován příjem našich dětí do naplnění technické ka-

Zhruba po jednom roce fungování Aleše Hořického v kontrolním

pacity školy.

výboru byl schválen zastupitelstvem od 30.3.2016 nový člen To-

Otázka naplnění kapacity základní školy je v současnosti velmi

zastupitelé rozhodli o dalším nerozšiřování počtu míst ve škole,

Kulturní akce v obci
v kontrolním výboru v rámci orientace na pokračující aktivní fun- V nejbližší době se bude konat pochod čarodějným lesem
gování v zastupitelstvu a dále jako člen stavební komise. Kont- - sraz s dětmi je v sobotu 30.4. v 16,00 na hřišti na Vojkorolní výbor tak zůstává ve složení MUDr. Nina Trojánková (před- vě. Pálení ohně bude zahájeno na návsi od 17.00.

proto bude nutné zajistit základní školní vzdělání naším dětem

sedkyně výboru), Ing. Tomáš Niederle (člen výboru) a Ing. Tomáš

jinde. S okolními obcemi, kterých se to také týká, byla zaháje-

Chytráček (člen výboru).

P e tr S trn a d
š é f r e d a k tor

Čteme
Jan Novák

CO ROSTLO U BABIČKY NA ZAHRADĚ
- TRADIČNÍ ODRŮDY

aktuální a to především z důvodu, že dle předběžných statistik
bude tato kapacita naplněna maximálně do tří let. Mukařovští

máš Chytráček. Pan Hořický se rozhodl rezignovat na členství

na jednání o výstavbě nové školy, s největší pravděpodobností
v Louňovicích, kam by posléze naše děti chodily.

Obec chystá výstavbu nového dětského hřiště na Vojkově za 183 714,- Kč. Dětské hřiště Na Návsi bude zmodernizováno a vylepšeno o pískoviště. Máte z toho radost?

diska jejich původu a cestování, než nalezly domov také u nás.”

Máte na svém pozemku vodovodní a kanalizační šachtu
pro připojení na vodovod a kanalizaci a dosud jste se
nepřipojili? Bezplatně tak můžete učinit do konce tohoto roku!

doporučuje Dáša Buriánová, vedoucí knihovny obce Tehovec.

Dne 19.4. 2016 vešla v platnost nová obecně závazná vyhláška

vojkovského hřiště používali pouze jako průchod do lesa. Hřiště

Knihovna obce je umístěna v přízemí
„Hasičského domu“, Tehovecká 22, Tehovec

č. 1/2016. Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku 3/2015 a upřesňuje

v žádném případě neslouží k aportování a venčení psích mazlíč-

některé situace, které by mohly nastat.

ků. Komplikuje nám to nejen údržbu hřiště, ale také je zapotřebí

Nově je řešeno zastropování poplatku za zhodnocení pozemku

respektovat účelovost hřiště, které má sloužit pro relaxační

s možností připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. Maxi-

a sportovní aktivity našim občanům a zájmovým sdružením.

“Tato knížka je určená široké veřejnosti a věřím, že v ní čtenář najde
poučení i řadu zajímavostí o pěstovaných rostlinách, a to i z hle-

Půjčovní hodiny: úterý 18,00 – 19,00 hod.
Čtenářský poplatek je 20 Kč / rok.

v obci TEHOVEC - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 6x ročně, zdarma. Pro obec Tehovec, se sídlem Tehovecká 22, 25162 Tehovec,

tel.: 323 660 326, 323 661 119, www.tehovec.cz, vydává Theatrum Agency s.r.o., se sídlem Počátecká 1020/2, 14000 Praha 4, IČO: 24176273
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 22381, č.2/2016 vychází 25.4.2016.
Texty Petr Strnad, pokud není uvedeno jinak. Fotografie Tomáš Přibyl, pokud není uvedeno jinak. Grafické zpracování Tereza Fantová, jazyková korektura Jana Veselá.
Nevyžádané podklady se nevracejí, za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři . Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci.
Připomínky, náměty a inzerce přijímány na adrese spolu@volny.cz

V případě potřeby volejte okamžitě 158.

Na počátku dubna již byla zahájena výstavba nového dětského
hřiště na Vojkově. Předpokládané ukončení prací je v průběhu
května letošního roku. Prosíme tímto majitele psů, aby areál

Jak preventivně proti divokým prasatům?
Obec Tehovec se ve spolupráci s SDH Tehovec snaží o maximální
omezení přístupu divočáků do obce, ale občas se k nám nějaký
přece jen zatoulá. Žádáme Vás tímto, abyste nevyhazovali žádné
opadané ovoce či jiné potraviny jinam, než do příslušných popelnic. Pro divočáky je tato potrava velkou lahůdkou a zvyknou si
tak chodit do obce. Neohrožujte prosím sebe, ani své okolí.

Dále zveme naše ženy, matky a babičky, na oslavu Dne
matek, která se bude konat v neděli 8.5. od 15,00 v sále
multifunkčního domu v Tehovci.
Den dětí společně oslavíme 5.6. od 14.00.
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Mostek přes Rokytku

Hasiči informují

ve směru z Říčan do Mukařova čeká rekonstrukce

Hasiči v obci Tehovec
t e x t : M ilo š N e č a s , st a rost a S D H

Prakticky všichni obyvatelé obce regis-

pro všechny a zdravého životního stylu,

kulturních a společenských akci a přede-

sportovní reprezentaci a přípravu na ni

vším pak od sponzorů.

a vytvářet podmínky pro tuto činnost.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

trují, že máme “hasiče”. Ne všichni však

SDH Tehovec se pravidelně zúčastňu-

obce, ve zkratce JSDHO, jejímž zřizovate-

mají povědomí o tom, jak vlastně hasiči

je sportovních soutěží mládeže, doros-

lem je obec. Tato jednotka je zřízena v sou-

v obci fungují.

tu a dospělých na úrovni okrsku, okresu

ladu se zákonem o Požární ochraně. Podle

a kraje. Dále pořádá kulturní a společen-

tohoto zákona se jednotky dělí do skupin

ské akce pro děti i dospělé. Namátkou

JPO I - JPO V. Naše JSDHO je zařazena jako

můžeme jmenovat ples, dětský karneval,

JPO III, což znamená, že v případě potřeby

Činnost hasičů se v obci odehrává
po dvou liniích:
Sbor dobrovolných hasičů je spolek,
který je součástí Sdružení hasičů Čech

čarodějnice, Den dětí, Memoriál Míly Dla- vyjíždí na likvidaci událostí i mimo katastr

Moravy a Slezska. Jedná se o zájmový

bače, Mikulášskou nadílku, Silvestrovský

obce. Obec plně hradí náklady na pořizo-

spolek, jehož hlavním cílem činnosti je vy-

ohňostroj. Mezi největší chloubu patří

vání techniky, výstroje a výzbroje potřeb-

tváření podmínek k účinné ochraně živo-

široká mezinárodní spolupráce s hasiči

né pro zdárnou činnost jednotky. Rovněž

ta a zdraví občanů a majetku před požá-

Rakouska, Německa a Polska. Děti i do-

tak obec hradí náklady spojené s prosto-

Na výpadovce z Říčan směrem na Voj-

ry a při poskytování pomoci při živelních

spělí se každoročně zúčastňují akcí pořá-

rami, které slouží pro uskladnění techni-

kov čeká na řidiče příštích osm měsíců

deskou, klenbu mostu opět zasypeme

pohromách a jiných událostech, při nichž

daných našimi kamarády v zahraničí. Jsme

ky a výzbroje. Velitele a její členy jmenu-

menší dopravní komplikace. Od začátku

a v závěrečné etapě dostane nový povrch.

Kvůli zajištění bezpečnosti během stav-

f oto : R udol f Fl a chs

mostu. Most pokryjeme železobetonovou

Propustek zůstane zavřený i pro pěší,
běžce a cyklisty

je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek,

pořadateli Mezinárodních setkání hasič-

je starosta obce. V našem případě jsou

dubna totiž dojde k uzavření mostku přes

Krajnice silnice zpevníme v opravovaném

by se bohužel musí uzavřít přístup pod

pracovat s dětmi a mládeží, podporovat

ské mládeže, které se u nás koná v pěti

všichni členové JSDHO současně členy SDH

Rokytku na komunikaci I/2. Investor stav-

úseku gabionovou zídkou,“ popisuje Jan

mostem. Místem známým jako propus-

zdravý rozvoj jejich osobnosti, vést mla-

až šestiletých intervalech. To minulé, již

Tehovec. Hlavním úkolem členů JSDHO je

by Ředitelství silnic a dálnic bude most

Galbavý ze společnosti M - SILNICE a.s.,

tek často prochází lidé na procházce, pod

dé členy k úctě k vlasti, přírodě a celému

páté, se uskutečnilo v roce 2012, to další

činnost preventivní, a především pak čin-

kompletně opravovat. Osobní automobi-

která stavbu provádí. „V maximální možné

mostem běhají či jedou na kole. Pěší cesta

lidskému společenství, jako i k dodržování

se uskuteční pravděpodobně v roce 2017.

nost represivní. Pod represivní činností se

ly se však nemusí na této frekventované

míře budou použity materiály (kamenivo,

totiž spojuje lesní cestu od Olivovy dětské

preventivně výchovných zásad v oblasti

Jak již je uvedeno v názvu spolku, je

skrývají výjezdy k požárům, dopravním

silnici obávat zákazu provozu. Elegantním

malta, omítka) a technologie (vazba zdiva,

léčebny a stezku vedoucí k tenisovým

požární ochrany, podporovat všeobecnou

to činnost dobrovolná. Veškeré náklady

nehodám, živelným pohromám a jiným

řešením je dočasné převedení dopravy

způsob omítnutí) odpovídající době vzniku

kurtům a koupališti Jureček.

sportovní činnost svých členů s ohledem

na činnost jsou hrazeny z prostředků sbo-

podobným událostem a především ochra-

nalevo od mostu.

mostu,“ doplňuje projektant David Dvořá-

na zdravý rozvoj jejich osobnosti, zvyšo-

ru. Finanční prostředky na činnost jsou

na majetku a zdraví osob.

vání fyzické kondice v duchu zásad sportu

získávány z členských příspěvků, výtěžků

Plánovaná rekonstrukce mostku na sil-

ček ze společnosti Pontex s.r.o.

„V průběhu rekonstrukce se odstraní
dřevěná lávka přes Rokytku a průchod

nici I/2 z Prahy do Kutné Hory se letos

Odbor dopravy krajského úřadu Stře-

pod mostem bude úplně uzavřen. Jelikož

konečně dočká realizace. Kamenný most

dočeského kraje nyní stanovil po mostě

v současné době realizovaná provizorní

je v havarijním stavu a neodpovídá stáva-

během rekonstrukce přechodnou úpravu

komunikace tuto stezku také kříží, bude

jící intenzitě dopravy. K poškození cca 150

provozu. Most čeká od 1. dubna komplet-

zamezen průchod i touto provizorní ko-

let starého mostu výrazně přispívá trva-

ní uzavření, ale provoz se na silnici I. třídy

munikací,“ zmiňuje Nina Ledvinová.

lé přetěžování těžkou nákladní dopravou.

nepřeruší. Řidiči nebudou muset využít

Mostek je ve velmi špatném stavu již

Zákaz vjezdu kamionů zde sice platí, ale je

náhradní objízdné trasy, ale přemístí se

několik let. Kvůli narušené konstrukci ne-

bohužel ve větší míře porušován. Částeč-

ze silnice I/2 na provizorní asfaltovou ko-

smějí přes inkriminované místo přejíždět

né zhoršení stavu způsobila také povodeň

munikaci s přemostěním po levé straně

vozidla s nosností nad 12 tun už tři a půl

na Rokytce v roce 2013. Most se dostal

od mostu v prostoru bývalého lomu.

roku. O maximálním možném zatížení no-

na hranici své životnosti a vyžaduje celkovou opravu.
Opravovat se měl už v roce 2013. Průběh

„Provizorní komunikace je navržena jako

vého mostu rozhodne jeho správce, ale

obousměrná dvoupruhová s živičnou vo-

bude dostatečné i pro provoz těžké ná-

zovkou. Z důvodu únosnosti provizoria je

kladní dopravy.

výstavby však zpomalil Národní památko-

na silnici zakázán vjezd vozidel nad 22 t.

Zhotovitelem opravy mostu za takřka

vý ústav, podle kterého je most památkově

Rychlost se na ní sníží z bezpečnostních

15 milionů korun je společnost M - SILNICE

chráněnou stavbou. Proto musel investor

důvodů na 20 km/h. Stavebníci po dokon-

a.s. působící především v oblasti silničního

a vlastník ŘSD zvolit zcela odlišnou techno-

čení rekonstrukce mostu dočasnou komu-

a mostního stavitelství. Postup prací bude

logii rekonstrukce mostu včetně způsobu

nikaci demontují a území uvedou do pů-

pod trvalou kontrolou zástupců Národního

opravy než byla původně plánovaná.

vodního stavu,“ vysvětluje tisková mluvčí

památkového ústavu.

„Nejprve na mostě odstraníme stávající

ŘSD Nina Ledvinová. Dopravní omezení se

vrstvy vozovky. V další fázi dojde k odtě-

předpokládá až do konce listopadu a bude

žení zásypů na stávající kamennou klenbu

opatřené dopravním značením.

O ti š t ě no s l a s k a v ý m svol e n í m tis k ov é ho odboru m ě st a Ř í č a n y . R e d a k c e d ě k uj e
r e f e r e ntc e pro m e di á ln í z á l e žitosti m ě st a
M gr .  Ad é l e Ambrožov é .
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roz hovor

Jakub Šmidlík
Vždycky si říkám - jdu si jen tak zahrát…

Jaké máš vlastnosti?

povzbuzují, nechci je zklamat, a jsem tak

nebo Anglii. Tam se, myslím, dá lépe uži-

Hodně upřímný, přátelský, týmový hráč.

lepší. U někoho to ale může být opačně,

vit. Česká ekonomika na tom není nejlé-

Zápory?

diváci vyvolají trému, a hráč pak podává

pe, sleduju pravidelně zprávy, mám z nich

horší výkon.

takový pocit. Pokud by to s životem v za-

Co ty? Jsi trémista?

hraničí nevyšlo, zůstanu tady a budu rád

Občas trochu líný, hlavně ve škole. V kuželkách jsem naopak aktivní. S leností ale

t e x t : P e tr S trn a d
f oto : T om á š P řib y l

bojuju, musím se teď hodně učit kvůli maturitě.

Někdy ano, jindy ne. Všechno je v hlavě,

za to, co mám. Budu se ale hodně snažit,

na ní záleží, jaký hráč podá výkon.

aby mi to přesídlení vyšlo. Je to stejné jako

Kam zamíříš po maturitě?

Co jsou podle tebe nejdůležitější vlastnosti

s tím přijetím na vysokou. Pokud by to ne-

Chci jít na vysokou, na ČVUT do Prahy,

u úspěšného kuželkáře?

dopadlo dobře napoprvé, budu to zkoušet

na fakultu informačních technologií.
Takže “ajťák”!

Soutěživost a dravost. Vytrvalost. Ně-

tak dlouho, až to vyjde. To mi dal sport,

kdy se nedaří, přes to se člověk musí vy-

kuželky. Vytrvat a nevzdávat věci po prv-

Ano, to mě baví, je to obor, který má bu-

hrát, dostat se z toho vytrvalou hrou. Ne-

ním neúspěchu.

doucnost. A také mě bude tzv. naplňovat,

úspěch nepřináší radost a bez radosti se

Máš trofeje za kuželky vystavené?

to je velmi důležité.

hraje špatně. Také se mi to stalo, dokonce

Jak to u tebe začalo s kuželkama?

jsem přemýšlel, že s kuželkami skončím.

sílu hrát dál. Diplom za poslední vítězství

Co ti pomohlo? Jak jsi tu krizi překonal?

jsem si sám zarámoval.

Přivedl mě k nim táta /Ing. Petr Šmidlík

Ano, mám, ve svém pokoji. Dává mi to

- poznámka redakce/, viděl jsem, jak hraje

Pomohli mi rodiče, máma s tátou. Do-

Na co jsi ve svém životě zatím nejvíce pyšný?

on, a chtěl jsem to zkusit. To bylo v dese-

dávali mi důvěru, podrželi mě. Říkali - ber

Že jsem se ze základní školy na střední

ti letech. Táta byl mým prvním trenérem.

to jako ve škole, tam se také nedaří vždy,

školu dostal bez přijímaček. Nemusel jsem

Později mě začal trénovat Mirek Hlaváček.

musíš to překonat a věřit, že se karta ob-

je díky svým výsledkům dělat, vzali mě

Ten byl velice přísnej a tvrdej. Často nám

rátí a zase budeš vyhrávat. Snaž se z toho

bez nich. Ne, že bych byl premiant třídy,

nadával, chtěl, ať se “vyházíme”. Kuželky

“vyházet”! Já to tak zkusil, a ono to vyšlo.

některé holky byly lepší. Já byl nejlepší

hraje také můj mladší bratr, spolu jsme to

To zní jako jednoduchý recept!

z kluků. V kuželkách jsem pyšný na to, že

student IV. ročníku elektrotechniky

u Mirka Hlaváčka vydrželi. Když jsem pře-

Možná to tak zní, ale je to celkem slo-

jsem dopomohl našemu týmu vypracovat

v Kutné Hoře;

šel na střední školu do Kutné Hory, začal

žité, zkoordinovat hlavu s tělem. Člověk

se do třetí ligy. Tam by jsme bez mého při-

hráč kuželek, juniorský „Mistr

jsem trénovat tam. Teď, v osmnácti, jsem

nesmí mít ze hry stres, musí si říkat - jdu si

spění nejspíše nebyli. Jsem pyšný, že jsem

Středočeského kraje 2016“ v turnaji

přešel do Poděbrad, kde s chlapama hra-

jen tak zaházet, o nic nejde. Tak to dělám

v jednotlivcích vyhrál turnaj Středočeské-

jeme třetí ligu.

já, vždycky si říkám - “jdu si jen tak zahrát”.

ho kraje.

Jak vypadá trénink?

Dá se kuželkama uživit?

Co je pro tebe v životě nejdůležitější?

jednotlivců;
narozen ve znamení blížence, v roce 1997;
rád jezdí na kole, rád hraje fotbal;

Část hráčů hází, druhá část jim radí, co

V zahraničí ano, v Německu nebo v Pol-

Určitě to je zdraví, potom rodina. Ta

v Tehovci žije od svého narození.

vylepšit. Styl, chůzi, nakročení, hod. Hlavně

sku. U nás myslím ne. Tady chybí sponzoři.

moje současná, později ta nová, kterou

ale plníme pokyny trenéra, jeho “hlášky”.

Kdyby taková nabídka přišla, čemu bys dal

založím. Také je pro mě důležité, abych

Jaké “hlášky”? Co vám říká?

přednost - škole, nebo kuželkám?

si ve společnosti vybojoval dobré místo,

Jakub se jeví jako obdivuhodný mladý muž ještě dříve,

Například - “vytáhni se tam, hoď to před

Škola je u mě na prvním místě, to je

abych se dobře začlenil, ale zároveň byl

sebe, jdeš křivě po prkně, zkus jít tak rov-

jasný. Snažil bych se to ale nějak skloubit,

něčím významný, výjimečný, výrazný.

ně, jako když otevíráš dveře”.

i když myslím, že při hraní v zahraničí by

V dobrém slova smyslu. Důležité je najít

Je něco, co ti kuželky berou?

studium v Praze byl problém.

svoje poslání, najít ho včas a naplnit ho.

Berou mi hodně času. Dvakrát týdně je

Řekni mi, Jakube, v pomyslném žebříčku

Myslíš, že tu každý máme nějaký úkol?

než stihnu zapnout svůj diktafon. Na náš rozhovor přichází

to škola, potom trénink, po tréninku učení

hodnot, na jakém místě jsou u tebe kuželky?

Věříš na osud?

na minutu přesně, navíc je vstřícný a s dobrou náladou.

doma a spánek.

Prolétne mi hlavou, že by byl ideální představitel Mirka

Co ti dávají kromě toho, že tě to baví?

Dušína z Rychlých šípů. Na konci našeho rozhovoru o tom

Pocit naplnění a štěstí. Radost. Je to ve-

nepochybuji. Prototyp kluka, ze kterého se rodiče musí jen

liké uvolnění, od školy i od práce. Relax.

radovat...

Je důležitá fyzička?

I vy patříte na titulní stránku našeho obecního magazínu! Navrhněte, s kým si chcete přečíst rozhovor příště!
Volejte na telefonní číslo 607 504 602 nebo pište na adresu spolu@volny.cz

První je u mě rodina, ta je nejdůležitější.

Ano, myslím, že je všechno dopředu

Pak jsou kamarádi, kuželky následují. Jsou

dané. Ale že jde osud zvrátit, pokud to

na třetím místě.

člověk chce.

Jak si představuješ svoji budoucnost?

Kdyby to šlo, co bys na světě změnil?

Úspěšný “ajťák”, obklopený svojí vlastní

Aby nebyly války, to je jasný. Aby v nich

Ano, ta je velmi důležitá. Pokud člověk

rodinou. Tak bych to rád. A kdybych pořád

lidi zbytečně netrpěli. Aby se lidi nehádali

není fyzicky zdatnej, 120 hodů prostě neo-

hrál kuželky a byl bych v nich dobrej, to by

kvůli hloupostem. A také bych zrušil pení-

dehraje. Je to náročné na celé tělo. Trénink

bylo maximální. Také bych měl rád hodně

ze. Výměnný obchod by byl fajn.

spočívá například také v běhání a jizdě

dobrých přátel.

Máš nějaké krédo, kterým se řídíš?

na kole.

Mluvíš o budoucnosti spojené s životem

Jakou roli mají diváci?

v Tehovci?

Má to velký vliv na psychiku hráče. Když

Raději bych žil v zahraničí. V Německu,

Asi - žít tak, abych byl spokojený. Také
aby ostatní byli spokojeni se mnou. Mám
rád nebýt sám, jsem rád ve skupině, v týmu.
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Vaříme

Nina léčí,
Nina radí...

Bude to nejspíš tím, že jsem se v minu-

pátrat nepodařilo. A je to vlastně jedno...

jen stočit do kolečka, chvíli nechat odpo-

Prevence v ordinaci praktického lékaře pro dospělé

Existují tři organizované programy screeningu zhoubných

lém editorialu přiznal, že “o víkendech rád

Základem na Estonský kringel je kynuté

činout a šup s efektním věncem do roz-

Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením, na které bychom

nádorů.

peču”. Možná jste si vy, čtenářky a čtenáři

těsto. Takové nešizené, s máslem a dvě-

pálené trouby! U nás v rodině je Estonský

měli přijít jednou za dva roky, a to i když nemáme žádné zdra- •Je to screening nádorů prsu (od 45 let 1x za dva roky), které

našeho obecního magazínu řekli - fajn,

ma žloutky. Překvapilo mě, jak je příjem-

kringel poměrně oblíbený. Osvědčil se

votní potíže. Před preventivní prohlídkou přemýšlejte o tom, jaké

zpravidla zabezpečuje Váš gynekolog.

tak si do toho časáčku upeč něco sám, ty

ně vláčné a jak jde pěkně rozválet. To

také s makovou náplní, nebo jeho slaná

choroby se vyskytly u Vás v rodině a co se od minulé prevence

• Dále je to screening nádorů tlustého střeva a konečníku pro-

náš “obecní pisálku”! Jak jinak si vysvět-

je velmi důležité, je totiž nutné vyrobit

varianta, se šunkou a sýrem.

změnilo.

lit tu “neodezvu”? Tu prázdnou mailovou

maximální placku, zhruba 5 mm vysokou.

V tom případě, potřete rozválený plát

schránku /spolu@volny.cz/, kterou jsem

Z cukru krupice, másla, a skořice, se vy-

rozpuštěným bylinkovým máslem. Ten-

tického lékaře jednou za dva roky. Lékař provádí kompletní fy-

noskopie.

ve své naivitě očekával plnou báječných

tvoří kašička, kterou se následně celý plát

to krok totiž zajistí, že se pláty neslepí

zikální vyšetření – tj.změření krevního tlaku, vyšetření štítné

•A screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologic-

receptů? Dobře tedy, upekl jsem! Bez-

potře. Posypte ořechy a rolujte/utahuj-

a pěkně “listují”. Tak, já už upekl a tímto

žlázy, vyšetření srdce a plic (poklepem a poslechem), zjištění

kého vyšetření u Vašeho gynekologa - od 15 let 1x ročně.

vadný zákusek, který i krásně vypadá.

te!/, až vznikne dlouhá role, kterou po-

předávám štafetu dál!

stavu žil a tepen na dolních končetinách a orientační vyšetření

U mužů od 50 let je to také odběr krve na screening nádoru pro-

Jmenuje se Estonský kringel, ale jestli

délně rozřízněte na dvě poloviny. Ty opa-

moči. Součástí preventivní prohlídky je i onkologická prevence.

staty.

skutečně pochází z Estonska, se mi vy-

trně obtáčejte, jednu kolem druhé. Pak už

Od 40 let věku pak preventivní prohlídka zahrnuje i odběr krve

Praktický lékař také kontroluje očkování, ale o tom až někdy

a vyšetření EKG. .

příště…

Zdravotní pojišťovna plně hradí preventivní prohlídku u prak-

střednictvím testu na okultní krvácení do stolice (od 50 do 55 let
1x ročně; od 55 let 1x za dva roky) nebo screeningová kolo-

Na preventivní prohlídky navazují i tzv. screeningové progra-

Přeji vám hezké jaro a hodně zdraví!

MUDr. Nina Trojánková

my, které mají odhalit výskyt onkologických onemocnění ve stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže.

ingredience:

těsto: 250 ml mléka, 2 žloutky,
50 g rozpuštěného másla,
1 lžíce cukru, 1 lžička soli,
600 g hladké mouky,
40 g čerstvého droždí;
náplň: 10 lžic cukru krupice,
3 lžičky skořice, 100 g
rozpuštěného másla, vlašské
ořechy nebo mandle.

Pěstujeme
Pepřovec /Schinus molle/
Čeleď: ledviníkovité 	Náročnost: slunce, sucho,
propustné půdy, vysoká
vzdušná vlhkost
Pepř je moje oblíbené koření. Paradoxně díky tomuto faktu, zdobí
náš obývací pokoj “Pepřovec”, který s pravým pepřem, ve smyslu
botaniky, nemá nic společného. Bylo to tak... Kdysi jsem propadl
bláznivé touze, být, co se pepře týká, zcela soběstačný. Navštívil
jsem specializovaný internetový obchod s roztodivnými semeny
a objevil tam, že je k mání nejen osivo pravého pepře, ale také již
zmíněného Pepřovce. Rostliny, jejíž červené plody jsou po usušení
namíchané do směsi s obchodním názvem “pepř čtyř barev”.
Ano, ty červené kuličky ve vašem mlýnku, to je ono! Pepřová
náhražka, která nejen pěkně vypadá, ale také jako pepř chutná.
Semínka jsem objednal a vysel, od každého druhu deset kusů.
Vzešla pouze dvě, ta “pepřovcová”. Pepřovec je tropický strom,
ve své domovině / jižní část Jižní Ameriky/ bývá až 15 metrů
vysoký, většinou s ohnutým kmenem. Já svůj exemplář vyvazuji
k opoře, nyní měří necelé dva metry. Květy jsou prý velmi malé,

očekávat nemůžu. Tehovecký pepřovec je myslím ale i tak velice

bledě žluté, pětičetné, v převislých, až 20 cm dlouhých latách.

dekorativní , a přesto, že nemá zcela ideální podmínky, vysokou

Vaříte rádi?

Na oddělených rostlinách jsou samčí a samičí květy. Vzhledem

vzdušnou vlhkost například, prospívá a roste. Bydlíme spolu už

Podělte se s ostatními o svůj osvědčený recept! Volejte na telefonní číslo 607 504 602 nebo pište na adresu spolu@volny.cz

k tomu, že vlastním jedinou rostlinu, úrodu pepřové náhražky

pátým rokem.
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Mateřská škola
Tehovec

Chováme
Včely I.část

t e x t : K a r e l V e dr a l

V naší obci se začal vydávat vlastní časopis a v prvním čísle se

spolku a jeho název „Včelařský spolek Mukařov, zaps. spol.“

Jak jsme vynášeli Moranu

V loňském roce navázala naše mateřská škola spoluprá-

S končící zimou a vítáním jara je spojen i západoslovanský li-

ci s Dětským centrem Strančice, do které se ochotně zapojily

dový zvyk pocházející z předkřesťanské éry - vynášení Morany

všechny děti i rodiče. Projekt „Děti pomáhají dětem“ se vydařil

Velká hustota včelstev na katastru Tehovce, včetně jeho části

(Moreny, Mařeny, Smrtky…). Děti z naší mateřské školy si svou

a v letošním roce jsme opět připravili další výstavu obrázků.

Trochu jsem vás asi překvapil. Ale české zákony skutečně za- Vojkov, zvyšuje pravděpodobnost setkání se včelou. Jednak včely

Moranu vyrobily a vypravily se k Rokytce, kam ji hodily za do-

občanům představili mimo základních zpráv i tradiční úspěšné
kolektivy a činnosti. Já bych chtěl dnes tak trochu povídat o malých zvířatech, které také s námi v naší obci žijí, a to o včelách.

Společenství včel v jednom úlu se nazývá „včelstvo“. Včelaři
zpravidla chovají několik včelstev.

řazují včelu mezi zvířata. Musíme si tedy na tuto terminologii

navštěvují kvetoucí rostliny, aby nasbíraly pyl a nektar pro sebe

provodu rytmického říkadla „Zimo, zimo, táhni pryč“. Nadcháze-

zvyknout. Trochu to komplikuje dnešní postavení včel vzhledem

a do svých zásob na zimu. Každé včelstvo potřebuje množství

jící jaro jsme přivítali pásmem básniček, písniček, tanečků a veli-

k tomu, že včelařství je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti.

vody jednak k výrobě medu a také k ochlazování vnitřku úlu. Bo-

konočním tvořením rodičů s dětmi.

Naše současná společnost je více informována o „nebezpečných“

hužel v posledních letech jsou sucha na denním pořádku, a tak

Kolik obrázků děti nakreslily?
Děti nakreslily a vyrobily více než 200 obrázků a různých výtvorů.
Jaký byl výsledek naší sbírky?
Rekordních 300 přesnídávek a 40 kompotů!!!
Co na to říkají ve Strančicích

včelích žihadlech než o důležitých přínosech včel. Jenom připo- včely „kradou“ vodu z vašich bazénů, i když jim pro značnou che-

Logopedická prevence

Přesnídávky a kompoty je to nejlepší, co jste dětem mohli dát.

menu vyjádření Alberta Einsteina:„…až na světě zahyne poslední

mizaci nechutná. Přimlouvám se proto - nezabíjejte včelky, ale

Mateřská škola získala dotaci 15 000,- Kč v rámci rozvojového

Mají je rády a snědí jich velké množství. I naše děti potřebují

včela, zbydou lidstvu k životu poslední tři dny.“

vyndejte je a nechte je někde na rostlinách oschnout a ony uletí

programu MŠMT „Podpora logopedické prevence v předškolním

vitamíny, ale většina z nich se nemůže zakousnout do jablka,

a sdělí ve svém včelstvu, že ta voda není moc dobrá pro včely

vzdělávání v roce 2016“ na nákup kompenzační, diagnostické

nebo si trhat jahody na zahrádce. Kompoty a přesnídávky jim

a nebudou tam tolik létat.

a reedukační pomůcky Klokanův kufr. Cílenou logopedickou pre-

moc chutnají a nebolí je po nich bříško. Jménem strančických dětí

Pojďme si tedy popovídat o včele a jejím „nebezpečném“ žihadle. Včela je velmi „inteligentní“ a bezchybně plní mnoho
úkolů, které na ni příroda klade. Velmi dobře také ví, že je vy-

Obec Tehovec je obklopena pásem obhospodařovaných polí,

vencí v mateřské škole bychom chtěli dosáhnout toho, aby děti

a zaměstnanců centra děkujeme kamarádům ze školky v Tehov-

bavena pro ochranu ne sebe, ale své včelí společnosti účinnou

za kterým je pásmo lesní. To umožňuje včelám najít dostatek

před vstupem k základnímu vzdělávání měly správnou výslov-

ci.

zbraní – žihadlem. Také ale ví, že jej může použít pouze jednou,

kvalitní potravy pro život i vytvoření zásob medu. Protože med

nost všech hlásek a byla rozvinuta řeč ve všech čtyřech základ-

a to v nezbytném případě. Žihadlo je vybaveno chloupky, které

z celé oblasti není znečišťován, jsou včelstva velmi zdravá, ne-

ních jazykových rovinách: fonematicko-fonologické, lexikálně-

znemožňují jeho zpětné vytažení. Po použití žihadla je žihadlo

jsou zatížena nemocemi a následnou léčbou. Jejich med je vel-

-sémantické, morfologicko-syntaktické, pragmatické.

vytrženo ze včely spolu s jedovým váčkem. Včela sice ještě od-

mi vhodný zejména pro malé děti a starší nebo nemocné oso-

létne, ale bohužel také zahyne. Je tedy zřejmé, že včely nemají

by. Kontrola a léčení včel se v minimální míře provádí podle lety

zájem uhynout, a pokud je k bodání nenavede sám člověk svou

ověřených postupů jednou ročně a již mnoho let byly výsledky

činností, tak mu neublíží. Tedy to známé mávání a šermování ru-

rozborů z laboratoří Výzkumného ústavu včelařského v našem

kama kolem sebe nám zcela určitě žihadlo zajistí. A ještě jedna

spolku vynikající a bez nálezu.

věc - nikdy žihadlo nevytahujte prsty, pinzetou apod. Vždy se jej

Každé včelstvo se skládá z „matky“, která se stará o rozmno-

snažte např. nožem seškrábnout tak, abyste jedový váček ne-

žování včelstva a o náhradu za upracované včely. Úlové včely se

vytlačili do rány. Na ranku si přiložte kousek cibule a za chvilku

dělí podle činnosti, kterou vykonávají. Takzvané „létavky“ létají

nebudete o žihadle vědět.
Povídání o žihadle jsem úmyslně předřadil, abych mohl navá-

na květy rostlin a při sběru pylu a nektaru současně opylují rostliny a nebo létají do lesa na „medovici“, kterou na větvičkách vy-

zat na spolužití včelařů s ostatními občany v naší obci. Tehovec

lučují mšice. Posledním příslušníkem včelstva jsou trubci, kteří se

vždy patřil k obcím, kde bylo hodně včelařů.

ve včelstvu pouze živí a připravují na oplodnění matky. Včely je

V 19. století, kdy došlo k postupnému sdružování včelařů, však
Tehovec i Vojkov byl součástí včelařského spolku sídlícímu v Mu-

ke konci období vyhánějí z úlu.
Tak jsme se přenesli přes hlavní poslání včel, tj. opylování

kařově. Prakticky tento stav trvá dodnes, a to i přesto, že počet

rostlin a výrobu medu. To vše bylo ve velmi zkráceném podání.

včelařů je v naší obci větší a dlouholetým předsedou spolku byl

Vynechal jsem výrobu včelího vosku, výrobu propolisu, ale také

občan z Tehovce a nyní je zase. Stále však respektujeme založení

výrobu plástečkového medu, který obsahuje mnoho léčivých enzymů, dále je zajímavý propolis, a to suchý nebo v alkoholové
tinktuře.V poslední době se do úlů vkládá sklenice vody, která
„nasaje“ celou řadu léčivých „vůní“. Ale o všech těchto zajímavých produktech zase někdy příště, pokud tedy bude zájem.
Obec Tehovec spolu se svou částí Vojkov má velmi krásné
umístění, a tak je přímo předurčena pro spolupráci s přírodou a včelařství takový obor je. Byl bych rád, pokud bych i ve čtenářích vzbudil zájem o to stát se včelařem. Děkuji, že jste se při
čtení dostali až sem, a pokud by byl zájem, dejte vědět.
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Náš dík patří všem, kteří podpořili dobrou věc, navštívili naši
kolku a vyměnili dětský výtvor za přesnídávku či kompot.
Kolektiv MŠ

Takovou
krásu bylo
Projekt „Děti pomáhají dětem“
možné získat pouze
za jediný kompot
mandarinek!

