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úvodník

Představujeme vám

Multifunkční dům Tehovec
Multifunkční dům v Tehovci vznikl zásadní
rekonstrukcí původního objektu pohostinství a přestavbou bývalého hospodářského
zázemí zemědělské usedlosti. Na objektu
pohostinství byla snesena střešní konstrukce a ubourána nadezdívka do úrovně stropu
přízemí. Ten byl zhotoven nový s požadovanou únosností a dále bylo provedeno nové
obvodové zdivo podkroví a střešní konstrukce. Bývalé hospodářské zázemí bylo zbouráno na úroveň základů a nově postaveno

v členění dle nově navržené disposice. Ta
samozřejmě plně respektuje potřeby nového
využití.

Vážení spoluobčané,
s radostí Vám představujeme první
číslo nově vzniklých novin obce Tehovec. Nápad vydávat obecní noviny se
v hlavách zastupitelů zrodil již dávno,
avšak ke konečné realizaci došlo až
nyní v prosinci roku 2011. Rádi bychom
Vás prostřednictvím tohoto občasníku
informovali nejen o zásadních událostech, vyhláškách a novinkách z obecního úřadu, ale také o zajímavostech
z kulturního a sportovního života obce.
Noviny obce Tehovec poslouží jako další spojovací most mezi zastupitelstvem
a občany obce. Otevřená a srozumitelná
diskuze často napomáhá k hledání nejvhodnějších řešení našich společných
problémů. Vaše názory, připomínky
a podněty k životu v obci jsou nedílnou
součástí rozhodnutí, kterým směrem
se obec Tehovec bude ubírat. Věříme,
že noviny obce Tehovec budou vřele
přijaty a s jejich pomocí zvýšíme informovanost občanů všech věkových kategorií. Obecní úřad byl, je a bude Vaším
pomocníkem a noviny obce Tehovec
k tomu chtějí nadále přispívat.
ZO Tehovec

SLOVO STAROSTY

Původní objekt, který tvoří základ celého
komplexu, je z architektonického hlediska charakteristická venkovská stavba se
sedlovou střechou, plastickými ozdobnými pásy omítky na fasádě a dřevěnými...

Vážení spoluobčané a obyvatelé obce Tehovec. Dostává se vám do rukou tzv. „nulté“
číslo Tehoveckého občasníku, který se možná v průběhu času změní v periodikum.
Rád bych využil této příležitosti a v kostce
rekapituloval období od roku 1992, tedy
od roku, ve kterém obec opět získala svou
samostatnost. V tom roce měla obec necelých 230 trvale hlášených obyvatel.

pokračování na str. 3

pokračování na str. 2
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slovo starosty
dokončení ze str. 1
Po volbách do zastupitelstva, které se uskutečnili v únoru, se od 01.03.1992 zvolení zastupitelé ujali svých funkcí. Jednou z prvních
věcí, které zastupitelstvo udělalo bylo takové
malé místní referendum, jehož cílem bylo
zjistit, co obyvatelé považují pro obec za nejdůležitější. A pořadí důležitosti bylo následující: rekonstrukce rozvodů elektro, vodovod,
kanalizace, komunikace. Z hlediska finanční
náročnosti to nebyly žádné drobnosti.
V průběhu let se nám podařilo společně s bývalou STE ne rekonstruovat, ale vybudovat
zcela novou kvalitní rozvodnou síť elektro,
kde veškeré rozvody jsou uloženy v zemi.
Podařilo se nám vybudovat rozvody pitné
vody včetně zdrojů a úpravny vody, splaškovou kanalizaci včetně čístírny odpadních
vod. Zcela mimo plán se nám, ve spolupráci
s firmou Telecom, podařilo plně telefonizovat
obec a opět veškeré rozvody uložit do země.
Tak jak finanční prostředky dovolují jsme
začali s postupnou rekonstrukcí místních
komunikací.
Naprosto mimo původní záměr podařilo se
v letech 2010-2011 vybudovat zařízení o kterém se v naší vesnici dlouho nemluvilo ani
neuvažovalo. Nikdy v minulosti na katastru
obce nebylo žádné školské zařízení (nepočítám-li školu SNB v areálu dnešní LDN)
Je to těžko uvěřitelné, ale obec Tehovec má
svou vlastní Mateřskou školu. Musím říci,
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že já osobně mám z této skutečnosti největší
radost. Moc mě hřeje u srdce když na internetu zadám adresu „mateřská škola Tehovec“
a ono se mi tam objeví to krásné sluníčko.
Moc si přeju, a věřím nejen já, aby Mateřská
škola fungovala ke spokojenosti nás všech
a hlavně pak maminek, tatínků a jejich ratolestí.
Jak jsem nastínil výše, bylo již započato s postupnou rekonstrukcí místních komunikací.
V letošním roce byla provizorním způsobem
odstraněna prašnost ulice K Mýtu a to v úseku od ulice K Remízku po křižovatku s ulicemi K Nemocnici/Pražská Cesta. Dovolí-li to
počasí bude ještě v letošním roce zahájena
rekonstrukce ulice K Nemocnici a to v úseku
od ulice Tehovecké po křižovatku s ulicemi
K mýtu/Pražská Cesta.
V příštím roce bychom rádi pokračovali
v postupné rekonstrukci ulic K Nemocnici
a Pražská Cesta. Bude-li dostatek finančních
prostředků budou zahájeny stavební úpravy řešení Tehovecké návsi. V rámci zvýšení
bezpečnosti v obci budeme pokračovat na rekonstrukci a budování veřejného osvětlení.
Dokončeno by mělo být osvětlení v ulicích
V průhonu a Pražská cesta osazením chybějících svítidel. Rekonstrukci osvětlení bychom chtěli provést v ulici Hlavní od č.p. 23
po označení konec obce.
V průběhu příštího roku bychom chtěli zahájit přípravu mnoha dalších akcí. Ale o tom,
bude-li zájem zase příště.
Miloš Nečas

Úklid návsi – hrabání listí
Dne 20.11.2011 se na výzvu Tehoveckých
soptíků uskutečnil podzimní úklid návsi v Tehovci – hrabání listí. Počasí nám přálo, účast
byla dobrá (12 dětí a 18 dospělých) – samozřejmě by mohla být i lepší, a během 3 hodin byly odvezeny 3 napěchované kontejnery
listí. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc
a ti to nepřišli, mohou dorazit příště.

Péče o životní prostředí
V rámci zvyšování péče o životní prostředí
a likvidaci odpadů rozšiřujeme nabídku v oblasti třídění odpadu o likvidaci nápojových
obalů (např. od mléka a džusů). Kontejnery
budou umístěny Na Návsi (za čekárnou)
a v ulici K Mýtu (bývalý obchod) společně
s kontejnery na sklo. Udělalo by nám velkou
radost, kdyby nově instalované kontejnery
byly využívány v hojné míře a hlavně pro určený druh odpadu.
Dovolujeme si při této příležitosti podotknout,
že v případě uložení jiného druhu odpadu
než vyznačeného je obec za tuto skutečnost
sankcionována. Za správné ukládání odpadu
dle příslušných druhů naopak obec finanční
prostředky získává. Zkusme se zamyslet, co
je pro obec výhodnější? Dávat, nebo dostávat?

Důležitá informace

Svozové kalendáře svozu odpadu pro rok 2012 je možné vyzvednout na OÚ v úterý nebo
čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod
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Představujeme vám
multifunkční dům tehovec

KALENDÁŘ AKCÍ
NA MĚSÍC PROSINEC

dokončení ze str. 1

20. 12.
...bohatě členěnými okny. Při provádění rekonstrukce a dostavby byl kladen maximální
důraz na to, aby byl původní výraz stavby dodržen. O tom zda a jak se to podařilo nechť si
udělá obrázek každý sám.
Již při zpracovávání projektové dokumentace
byl kladen zvýšený důraz na využití moderních materiálů a technologii s cílem vytvořit
z objektu nízkoenergetický dům. To se myslím rovněž podařilo. Celý objekt je kompletně zateplen polystyrenem o tlouštce 12 cm.
Do všech střešních konstrukcí byla vložena
tepelná izolace o tlouštce 26 cm. To vše zaručuje mnohem nižší hodnoty prostupu tepla
než jaké vyžaduje platná ČSN. Jako zdroj
tepla je použito tepelné čerpadlo vzduch-voda, které znamená další významnou úsporu
energie potřebné pro provoz objektu a tím
i podstatné snížení provozních nákladů.
Z hlediska funkčního a provozního využití
je dokončená stavba rozdělena horizontálně. Do přízemí je situován multifunkční sál
a restaurace včetně provozního a sociálního
zázemí a dále potom provozní zázemí mateřské školy.
Multifunkční sál je připraven především
k pořádání kulturních a společenských akcí.
Je však využíván i pro rehabilitační cvičení
a aerobik, dále pak zde našel přístřeší dramatický a divadelní kroužek. Nově vybudované
prostory sálu je možné využívat i pro pořádání předváděcích akcí, školení i různých
firemních akcí. Pro tato různorodá využití je
sál vybaven moderní audio a video technikou.
V podkroví je umístěna mateřská škola včetně sociálního zázemí, kuchyně a nezbytných
skladových prostor. Dvě pobytové místnosti,
každá po 16-ti dětech, umožňují návštěvu
celkem 32 dětí ve věku od tří do šesti let.
Všechny prostory mateřské školy jsou vybaveny podlahovým vytápěním. To jednak vytváří velice příjemnou tepelnou pohodu pro
osazenstvo a jednak zamezuje nepříjemnému
proudění vzduchu a prachových částic tak,
jak je známe u klasického systému vytápění
pomocí radiátorů. Moderně vybavená kuchyně umožňuje vařit až 60 hlavních jídel. Rezervy v kapacitě kuchyně bychom v budoucnosti
rádi využili ke stravování našich důchodců.

vánoční koncert, sál multifunkčního
domu od 17.00hod

25. 12. až 30. 12.
výstava Betlémů, klubovna SDH
Tehovec
25. 12. a 26. 12 od 10.00 do 17.00hod
27. 12 až 30. 12. od 16.00 do 19.00hod

Lampionový průvod na počest
svatého Martina
Blížilo se magické datum 11.11., kdy svatý
Martin přijíždí na bílém koni a my v Tehovci
jsme plni očekávání čekali zda se snese Martinův sněhový plášť.
Rozhodli jsme se v tento slavnostní den uspořádat lampionový průvod, abychom se definitivně rozloučili s podzimem a přivítali paní
Zimu. Máme velikou radost z hojné účasti
a chceme všem zúčastněným poděkovat
za výdrž při vycházce šeřícím se Tehovcem
a Vojkovem.
Náš průvod začal svou pouť na návsi pod kaštanem, obkroužil Vojkov kolem nemocnice
a na náves se vrátil hlavní ulicí Bulánkou.
U studny na návsi potom čekala na děti malá
sladká odměna a za úplné tmy jsme se rozloučili.
Nebylo to však na dlouho, dětem se lampiony velice zalíbili, ale dospělým už se sbíhaly
sliny na slavnostní tabuli svatomartinského
pohoštění. Čekalo na nás perfektně připravené menu, na kterém nechyběla tradiční husa,
dobré jídlo bylo samozřejmě možné spláchnout mladým Svatomartinským vínem. Večer
byl o to příjemnějším, že živou hudbu zajistila kapela Adelon.

26. 12.
vánoční kuželkářský turnaj
pro veřejnost, kuželna TJ Tehovec

31. 12.
půlnoční ohňostroj

Návrh rozpočtu na rok 2012
(zkrácená verze)

Příjmy celkem
z toho:
daň z příjmu fyzických osob
daň z příjmu právnických osob

18 398 100,00 Kč
834 600,00 Kč
590 000,00 Kč

daň z přidané hodnoty

1 353 000,00 Kč

daň z nemovitosti

1 500 000,00 Kč

místní poplatky

67 000,00 Kč

správní poplatky

12 000,00 Kč

poplatky za svoz TKO

280 000,00 Kč

příjmy z pronájmu majetku

795 300,00 Kč

příjmy z úroků

3 000,00 Kč

neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu

78 200,00 Kč

investiční transfery

12 885 000,00 Kč

ze státního rozpočtu
Výdaje celkem
místní komunikace,
dopravní obslužnost

18 398 100,00 Kč
1 718 000,00 Kč

vodní hospodářství

110 000,00 Kč

mateřská a základní škola

551 000,00 Kč

kultura
zájmová činnost

29 000,00 Kč
85 000,00 Kč

údržba domů obce,
veřejné osvětlení

573 700,00 Kč

ochrana životního prostředí

473 000,00 Kč

požární ochrana
územní samospráva
bankovní poplatky
úhrada úvěru

119 500,00 Kč
1 803 900,00 Kč
50 000,00 Kč
12 885 000,00 Kč

Plná verze rozpočtu je k disposici na vebových
stránkách obce nebo je k nahlédnutí
na Obecním úřadě
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Revitalizace sportovního
areálu a Vojkovský trojboj 2011
Vážení sousedé a spoluobčané, chceme Vás
informovat o dvou zajímavých aktivitách,
které letos mimo jiné uspořádalo naše OS
Klidné bydlení v Tehovci, v souladu s naplňováním našich předvolebních závazků.
Prostřednictvím našich zástupců v zastupitelstvu OÚ jsme požádali o svěření projektu
návrhu postupné revitalizace a dobudování
sportovního areálu. Po schválení materiálových nákladů zastupitelstvem obce na rekonstrukci laviček a pingpongových stolů
jsme se mohli pustit do práce.
Nové stoly bylo třeba vyzkoušet a tak jsme
Vás pozvali a uspořádali v sobotu 27. srpna
první ročník Vojkovského letního trojboje.
Soutěžilo se ve třech disciplínách, minifotbálek, nohejbal a ping pong, systémem každý s každým. Počasí nám přálo a věříme,
s ohledem na ohlasy účastníků, že jsme založili sportovní den, který pro Vás budeme
rádi opakovat v dalších letech.
Podrobnosti z obou akcí, fotografie a samozřejmě možnost přidat názory a komentáře
k našim aktivitám můžete na našich webových stránkách www.tehovec.info

Tehovecká drakiáda
V neděli 23. 10. jsme společně vyrazili do sychravého, typicky podzimního počasí, abychom
zahájili další tehoveckou tradici. Proběhl nultý
ročník Tehovecké drakiády.
Oslovili jsme všechny tatínky i kluky a kloučky, zkrátka malé i velké konstruktéry. Nakonec jsme se sešli opravdu v hojném počtu
na rozcestí ulice V Průhonu, před prameništěm řeky Rokytky. Nebýt vlezlého a nepříjemného počasí, byla by to idyla, jako z Hálkových
básní. Důležité ale bylo, že nám přál vítr.
Do soutěžní části drakiády se přihlásila většina pilotů. Utkali se hned v několika dis-

ciplínách. Soutěžilo se v kategoriích: Nejzajímavější drak; Drak, který nejvýše vyletěl;
Drak, který se udržel nejdéle ve vzduchu.
Odborná komise sledující drakové klání
po dlouhém přemýšlení oznámila výsledky, které byly odměněny velikým aplausem
v duchu fair-play.
Závěrem chceme poděkovat všem zúčastněným závodníkům a především divákům,
kteří s námi vydrželi až do samého konce.
Už teď se těšíme na příští ročník Tehovecké
drakiády.

Vážení spoluobčané
Rádi bychom vám poděkovali za společnou práci pro obec v končícím
se roce 2011.
Přejeme vám příjemné a spokojené prožití svátků vánočních a mnoho
dárků pod stromeček. Do nadcházejícího roku 2012 přejeme pevné zdraví,
mnoho úspěchů v pracovním procesu i v osobním životě, rodinnou pohodu,
vzájemné porozumění a hodně hodně lásky
Zastupitelstvo obce
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