
Zápis ze schůze Osadního výboru Těptín 03/2015 

 

Datum konání: dne 04.06.2015 

Čas: od 19:00 do 22:00 hodin 

Místo konání: Restaurace u Bernatů +parkohřiště Těptín 

Přítomni: Michaela Dvořáková, Josef Dvořák, Pavel Matoušek, Stanislav Kalaš, Jaroslav Novotný, 

Nepřítomni/omluveni: Jiří Zvoníček,  Jitka Horynová ml. 

Témata jednání: 

 

1. Dětské hřiště – plán výstavby: 

a) altán – dle vypracovaného návrhu bude půdorys tvaru čtverce,rozměr 3x3m. 

Podlaha z dřevěných fošen, pochozí část bude hoblovaná, vše impregnováno.Dvě 

otevřené strany  orientované na jih a východ, směrem  do hřiště,dvě uzavřené 

s orientací na sever a západ.Do výše 1m pevná stěna z prken + mřížování z latěk. 

Uvnitř altánu bude stůl a lavice. Altán bude bez stropu ukotven na vybetonovaných 

patkách. Na  impregnovaných latích bude položena pálená taška v hnědém odstínu. 

Nátěr  dřevěné konstrukce bude proveden ve třech vrstvách, 1x impregnace 

xyladecor  xylamon a 2x barva xyladecor overal 2v1 odstín meranti. Barva byla 

vybrána cenově dražší, ale svojí kvalitou zaručí příští nátěr až po 8-10 letech.  

Barva je již zakoupena. Nátěr bude proveden na pile a materiál postupně převážen a 

uskladněn u Dvořákových. Termín montáže bude po realizaci oplocení, 

pravděpodobně koncem června. 

 

            Hlasovali: pro-Dvořáková, Dvořák, Matoušek, Kalaš, Novotný 

                              proti- nikdo 

                                       

b) lavičky – vzhledem k vysokým cenám hotových laviček byl podán návrh k jejich 

realizaci ze smrkových půlkuláčů usazených na špalcích. Dřevo bude ohoblované, 

nechané v přírodním odstínu a ve dvou vrstvách natřené impregnací. Sedací část 

bude natřena lakem, rovněž ve dvou vrstvách.  Počet laviček bude realizován dle 

financí. Návrh je 5ks v délce 1,5 m a 4 ks v délce 2m. 

 

             Hlasovali: pro- Dvořáková, Dvořák, Matoušek, Kalaš, Novotný 

                               proti- nikdo 

 

c) herní prvky – v blízkosti altánu bude vybudováno ze smrkových fošen pískoviště o 

rozměrech 2x2m. Z důvodu ochrany před zvířaty, bude mít záklop ze smrkových 

prken, která po odklopení budou tvořit po obou stranách pískoviště lavičku. 

Navazovat bude sestava obsahující: klouzačku 3m, šplhací lano,houpačku pro děti do 

dvou let, houpačku – prkénko,která půjde dle potřeby zaměnit za hrazdu či kruhy, 

houpačku – kruh. Sestava bude z oloupaných smrkových kuláčů, natřených 

impregnací + barvou stejně jako altán. Prostor pod klouzačkou bude uzavřen a bude 



využit na ukládání hraček. Z boku bude umístěn volejbalový koš. Vedle sestavy bude 

lezací stěna ve tvaru písmene A, z jedné strany bude pevná stěna z ohoblovaných 

natřených smrkových prken s umístěnými lezacími kameny a druhou stranu bude 

tvořit provazová síť. 

Dále bude umístěna kyvadlová houpačka v délce 3m rovněž ze smrkové kulatiny. 

Na jedné straně altánu bude umístěna školní tabule na psaní. 

Dle finančních možností bude zakoupena trampolína. 

Veškeré herní prvky budou ukotveny do připravených betonových patek. Prostor 

hřiště bude rozdělen do sekce pro nejmenší  děti , sekce pro hry s míčem a prostor 

pro starší děti, kde bychom v příštích letech rádi přidávali složitější herní prvky. 

 

         Hlasovali: pro- Dvořáková, Dvořák, Matoušek, Kalaš, Novotný 

                           proti- nikdo 

 

d) oplocení – dle dohody se všemi členy OV bylo rozhodnuto o dřevěném oplocení. 

Jednotlivá pole budou o délce 4m, plaňky ve svislé poloze, dřevěné sloupky kotvené 

pomocí závitové tyče do připravených betonových patek. Vstupní vrátka o šířce  1m a 

jedna dvoukřídlá vrata o šířce  3m. Obdrželi jsme nabídku sponzora, který na plot 

dodá řezivo a zajistí jeho montáž. Bohužel ještě nedošlo k úplné dohodě ohledně 

nátěru. OV k oplocení zajistí spojovací materiál a svépomocí připraví betonové patky. 

Termín na vybetonování  patek  pro plot i altán byl domluven na 14. 6. 2015 

v 9.00hod. Účast přislíbili všichni členové OV. Odhadem byla spočítána spotřeba asi 

1m3 betonu. Jako cenově nejvýhodnější varianta je namíchat beton na místě. 

Míchačku půjčí Dvořákovi, cement a písek koupí Dvořák. 

 

      Hlasovali: pro- Dvořáková, Dvořák, Matoušek, Kalaš, Novotný 

                        proti- nikdo 

 

e) jízdní kola – z venkovní strany oplocení ,vedle vstupních vrátek, bude umístěn 

stojan na kola pro 10 kol. Bude vyroben opět ze smrkového půlkuláče, bez nátěru. 

 

     Hlasovali: pro- Dvořáková, Dvořák, Matoušek, Kalaš, Novotný 

                        proti- nikdo 

 

 

2.  Údržba hřiště. 

a) sekání trávy –  zatím sekají Dvořákovi vlastní sekačkou. Dvořáková projednávala 

návrh koupě křovinořezu s panem starostou. Pravděpodobně bude řešeno uzavřením 

smlouvy o údržbě hřiště mezi obecním úřadem a vybraným člověkem. Bude vyvěšeno 

oznámení o zájemce pro tuto činnost. Členové OV by však preferovali, aby to byl 

někdo z OV, aby technika zůstala pro potřeby OV i do budoucna.  Odměna za práci by 

byla do výše pořizovaného křovinořezu na dobu 5let. Benzin by byl proplácen z peněz 

OV. 

Technické služby sekají jednou za měsíc, což je pro hřiště nedostačující. 



Hlasovali: pro- Dvořáková, Dvořák, Matoušek, Kalaš, Novotný 

                        proti- nikdo 

 

 

b) Dozor u hřiště – osloven pan Starý, který bydlí v bytovkách hned vedle hřiště a je již 

v důchodu, zda by byl ochoten na hřiště dohlédnout, aby tam neřádili vandalové . 

Přislíbil výpomoc. 

 

c) Svah u hřiště zatím bude sekán křovinořezem, na podzim se rozhodne o jeho 

případném osázení, aby byl bezúdržbový. 

 

Hlasovali. pro- Dvořáková, Dvořák, Matoušek, Kalaš, Novotný 

                  proti- nikdo 

 

3. Chodníky a bezpečnostní prvky v Těptíně: 

a) Členové OV ve složení: Dvořáková, Dvořák, Matoušek, Horynová se v půlce 

dubna sešli k místnímu šetření ohledně vybudování chodníků a přechodů pro 

chodce v Těptíně. Celá trasa 1.etapy navrhovaných chodníků byla přeměřena a 

navržena takto. 1.možnost: v ulici Táhlá bude u plánovaného hřiště přechod na 

druhou stranu a po této povede chodník až k Jílovské a podél budoucí školy až 

k ulici Topasová. 2. možnost: od plánovaného hřiště půjde chodník po dané 

straně a u hasičské nádrže bude přechod na druhou stranu a dále pokračuje jako 

v předešlé variantě. S realizací co se týče šíře chodníku bude problém pouze na 

dvou místech. A to: pod hasičárnou v zatáčce – málo místa mezi plotem a nově 

vybudovaným zábradlím na můstku – muselo by se předělat. Druhým 

problematickým bodem je málo prostoru u studny patřící paní Dubnové. Musela 

by se část pozemku asi od ní odkoupit.  

Dále navrhujeme uprostřed mezi autobusovými zastávkami přechod pro chodce. 

Na obec byla zaslána žádost o vypracování projektové dokumentace pro tuto 

I.etapu výstavby. 

 

                 Hlasování: pro- Dvořáková, Dvořák, Matoušek, Kalaš, Novotný 

                                      proti - nikdo 

 

Pan Matoušek podal návrh na vybudování malého parkoviště vedle silnice u 

zastávky ve směru na Jílové. Názor ostatních je, že místo je vzhledem 

k zastávkám nevhodné. Rovněž zde hrozí nebezpečí střetu vozidel vyjíždějících 

z tohoto parkoviště a vozidel jedoucích od Kamenice z důvodu lomu silnice 

v těchto místech, který způsobuje nepřehlednost daného prostoru. 

 

 

                      Hlasování pro - Matoušek 

                                         proti - Dvořák, Dvořáková, Kalaš, Novotný 

 

 



Dále projednáno: 

 

                  a) na několika místech jsou v silnici rozlámaná víka od uzávěrů vody. Nutno oznámit 

na OÚ – technické služby a zajistit výměnu.  Vyřídí – Dvořáková 

 

b) na žádost OÚ o vyjádření k prodeji části pozemku  č. 843/1 k.ú. Těptín ,bylo 

provedeno místní šetření a bylo shledáno, že dotyčná část pozemku je  již delší 

dobu užívána majitelem přilehlého pozemku, je oplocena  a pro obecní potřeby 

jsme nenašli žádné využití a proto souhlasíme s jejím odprodejem. Na obec bude 

zasláno písemné vyjádření – zajistí Dvořáková 

c) termín příští schůze dle potřeby, pravděpodobně koncem června 

 

                                     Hlasování: pro - Dvořáková, Dvořák, Matoušek, Kalaš, Novotný 

                                                            proti - nikdo 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotovila: Dvořáková 

V Těptíně dne  05.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


