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Leden 2013

Vážení spoluobčané,
občasník k Vám přichází poprvé v novém roce a navíc jako samostatné číslo pro měsíc leden. Je to doba
vhodná pro hodnocení minulého období, tedy roku 2012. Byl to rok velkých závazků a náročné práce. Rok, kdy
jsme díky získaným dotacím postavili novou čističku a zrekonstruovali naši školu, přestože obec musela poprvé
v historii požádat o úvěr. ČOV má nyní kapacitu 1200 ekvivalentních obyvatel, ZŠ je připravena pro další školní
rok pojmout až 75 žáků. Obě stavby se podařilo úspěšně dokončit a budou určitě přinášet do budoucna svým
občanům mnoho užitku. Plánujeme v brzké době dny otevřených dveří na obou stavbách, ať máte možnost
posoudit výsledek naší práce.
Naše obec se stala velice známou díky obsáhlému kulturnímu a sportovnímu životu. Nikde v okolí není
v nabídce pro občany tolik akcí jako zde. Tyto zásluhy patří kulturnímu výboru obce, Sboru dobrovolných
hasičů, Občanskému sdružení a dalším menším skupinám. Z nabídky všech si vybral určitě každý. Přispěla
k tomu jistě i lepší informovanost v Tehovském občasníku, na vývěsce i na webu obce, který získal nový vzhled
a snad se nám podařilo jej lépe přizpůsobit Vašim potřebám.
Věřím, že rok 2013 bude šťastný a my Vám budeme moci přinášet jen samé dobré zprávy. Rád bych poděkoval
za dosavadní práci zastupitelům obce a členům výborů, Základní škole, Sboru dobrovolných hasičů, Místní
organizaci rybářů, Občanskému sdružení, Místní lidové knihovně, zaměstnancům obce a samozřejmě Vám
občanům. Společnou poctivou prací jste všichni přispěli ke zlepšení kvality života v naší obci a já Vám přeji
mnoho zdraví a sil i do roku 2013.
Antonín Bára - starosta obce
ROZPOČET OBCE TEHOV NA ROK 2013
Zastupitelstvo obce Tehov schválilo na veřejném zasedání
konaném dne 17. 12. 2012 rozpočet obce Tehov na rok 2013.
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný tj. příjmy a výdaje =
7 417 430,00 Kč. Schválený rozpočet na rok 2013 je vyvěšen
na úřední desce w-stránek: www.tehov.cz
CENY ZA VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2013
Prodej známek na komunální odpad pro rok 2013 bude
zahájen na Obecním úřadě v pondělí 7. ledna 2013.
Známku lze koupit v pokladně na OÚ v Tehově vždy v pondělí
a středu od 17,00 – 19,00 hodin.
velikost nádoby
80 l
110 l
240 l

výše úhrady za rok při svozu 1 x týdně
1500,- Kč
2300,- Kč
3300,- Kč

Na OÚ v Tehově je rovněž možné si zakoupit známku na
jednorázový svoz odpadu a plastový pytel na odpad v ceně
55,- Kč.
Podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 (vyhláška o
odpadech) jsou plastové pytle na směsný komunální odpad
opatřené logem firmy A.S.A., s.r.o. určené:
- jako doplněk ke sběrné nádobě na směsný komunální
odpad pro uložení směsného odpadu při mimořádné zvýšené
produkci tohoto odpadu,
- jako jedna z možností ukládání směsného komunálního
odpadu pro fyzické osoby, které mají na území obce ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, která není celoročně užívána.

Vývoz komunálního odpadu je zajišťován firmou A.S.A., s.r.o.
a to vždy ve středu brzy ráno.
Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 28. 2. 2013
Upozorňujeme, že firma A.S.A., s.r.o. nebude od 1. března
2013 vyvážet popelnice, které nebudou označeny známkou
platnou pro rok 2013.
POPLATKY ZE PSŮ PRO ROK 2013
Poplatky ze psů pro rok 2013 činí za kalendářní rok:
a) za prvního psa
200,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

300,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného
v bodu c)
150,- Kč
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku tj. ode
dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa
staršího tří měsíců.
Výběr poplatků ze psů na rok 2013 bude zahájen v pondělí
7. 1. 2013.
Poplatek ze psů lze uhradit v úředních hodinách tj. pondělí a
středa od 17,00 – 19,00 hodin v hotovosti do pokladny OÚ
v Tehově, popř. převodním příkazem na účet číslo:
218226125/0300, použitý variabilní symbol – číslo domu.
Poplatek ze psů musí být zaplacen nejpozději do 31. března
2013.

DOTAZ PRO UŽIVATELE SVOZU BIOODPADU
Společnost A.S.A., spol. s.r.o. nabízí v roce 2013 opětovně
možnost pravidelného svozu bioodpadu formou nádob 120 l
a 240 l. Nově by ale chtěli vyzkoušet svoz 1x týdně. To pouze
za předpokladu, že by se naplnilo svozové vozidlo.
Plánované ceny svozu bioodpadu BEZ DPH na rok 2013:
1. varianta
svoz 18 x za rok od 1. 4. - 30. 11. (1 x 14 dní)
nádoba 120 l............. 673,-- Kč
240 l............ 871,-- Kč
2. varianta
svoz 30 x za rok od 1. 3. - 30. 4. (1 x 14 dní)
od 1. 5. - 30. 9. (1 x týdně)
od 1. 10. - 30. 11. (1x 14 dní)
nádoba 120 l............. 960,-- Kč
240 l......... 1 320,-- Kč

Vaše dobrovolné příspěvky na zakoupení piána pro koncerty
a základní školu. Zejména pak díky účelovému daru pana
Michala Kacetla a jeho Studiu grafických prací jsme piáno už
zakoupili a v lednu se nastěhuje do školy. V neposlední řadě
velmi děkujeme našim dárcům (zejména panu Jiřímu
Nenadálovi a jeho Autoservisu), bez nichž by naše činnost
byla velice ztížena, zejména konání neziskových akcí pro děti,
z nichž některé se už stávají tradicí (lampiónový průvod,
tvořivé dílny, rozsvěcení vánočního stromu a další).
V současnosti (v únoru začíná 2. pololetí) je opět možné
hlásit své děti do kroužků, které pořádá OST (více na
www.ostehov.cz), zápis do cvičení dětí 1,5-3 roky (čt 9-10h
na sále OÚ) probíhá průběžně.
Do roku 2013 přejeme všem spoluobčanům hodně zdraví,
štěstí a optimismu.
Za OS Tehov Kateřina Ruszová

Četnost bioodpadu 30x za rok je prozatím v návrhu, bude
aktivováno v případě zájmu a patřičného množství nádob
obcí. Proto prosíme stávající i potencionální uživatele
k vyjádření, o kterou variantu a nádobu by měli zájem.
Vaše názory předáme firmě A.S.A., spol. s.r.o. Ta zvolí
variantu dle zájmu. Své vyjádření nám prosím sdělte
v nejbližší době e-mailem na ou@tehov.cz nebo nám jej
sdělte osobně v úředních hodinách na OÚ Tehov.
Děkujeme za pochopení.
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TEHOVĚ
Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 10. ledna od 9:00 do
16:00. Srdečně zveme nejen budoucí prvňáčky, ale všechny,
kdo si chtějí prohlédnout nové třídy v podkroví.
Zápis do prvního ročníku proběhne ve čtvrtek 24. ledna
od 13:00 do 18:00. Kromě dítěte nezapomeňte jeho
rodný list a svůj občanský průkaz. Pokud nemůžete přijít
v daném termínu, zavolejte a domluvte si termín
náhradní.
MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA
Knihovna nyní obsahuje 1972 knih, které
jsou majetkem obce. Z toho je 1542 knih
krásné literatury pro děti a dospělé a
430 knih literatury naučné. Čtyřikrát
ročně dostává knihovna z regionálního centra v Benešově
knižní soubor, který je sestaven z knižních novinek, které se
ale vrací a putují do ostatních knihoven v kraji. V prosinci
2012 má knihovna 38 stálých členů. Z toho je zhruba 60 %
mládeže do 15 ti let. Ještě bych chtěla poděkovat občanům
Tehova za knižní dary, zejména paní Jaroslavě Urbanové,
která přispěla do naší knihovny velkým počtem knih.
Hodně zdraví do roku 2013 přeje M. Bárová - knihovnice

MÍSTNÍ ORGANIZACE RYBÁŘŮ V TEHOVĚ
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO TEHOV
děkuje svým členům, zastupitelstvu
obce a všem ostatním příznivcům
rybářského cechu za celoroční
spolupráci při údržbě místních
rybníků a jejich okolí v uplynulém
roce 2012.
Do Nového roku
přejeme všem mnoho zdraví,
úspěchů a pohody, a těšíme se na spolupráci v nastávající
sezoně 2013.
POZVÁNKA:

Místní organizace rybářů v Tehově srdečně zve
na TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ BÁL, který pořádá
v sobotu 19. ledna 2013 od 20 hodin
v Kulturním domě Tehov.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TEHOV

Další připravované plesy v Tehově:

Jménem OS Tehov bych chtěla poděkovat všem, kteří nám již
druhým rokem pomáhají při pořádání akcí pro děti, zejména
dobrovolníkům, a to nejen z řad rodičů místních dětí. Velice
si vážíme podpory obce, základní školy i všech spoluobčanů.
Děkujeme za Vaši účast na koncertech, výtěžek z nichž jde
plně na konto veřejné sbírky určené na nutné opravy kostela
Narození sv. Jana Křtitele v Tehově. Rovněž děkujeme za

- 16. února 2013 – pořádá Sbor dobrovolných hasičů Tehov
Tradiční hasičský bál
- 16. března 2013 – pořádá kulturní výbor obce Tehov
odpoledne Maškarní ples pro děti a večer Maškarní pro
dospělé
(Více v příštím čísle občasníku)

SDH TEHOV

mezi nás. Čím více se nás sejde, tím si to lépe všichni užijeme.
Co nás čeká? Sraz masek bude ve 12:30 na návsi
a poté se odebereme dle starých zvyků požádat
starostu obce o povolení obchůzky. Půjdeme s kapelou od
domu k domu, tam zahrajeme písničku a popř. vyzveme jeho
obyvatele k tanci. Kdo nepůjde v masopustním průvodu,
s tím se tedy uvidíme doma.
Po ukončení obchůzky bude veselice následně pokračovat
s vámi všemi cca od 16:00 vepřovými hody, kde bude
k poslechu i nadále hrát dechovka. Vstupné zdarma.
Přijďte se pobavit a připojte se
mezi nás, uvítáme masky dospělé
i dětské. (Máte-li dotaz týkající se
Masopustu v Tehově, kontaktujte
nás: e-mail zivotvobci@seznam.cz
nebo přímo členy výboru osobně.)

KULTURNÍ VÝBOR OBCE TEHOV
V loňském roce jsme pro Vás připravili celkem 30 akcí
zaměřených na všechny věkové kategorie od miminek až po
seniory. Mimo velkých kulturních či sportovních akcí, které
jsme pořádali většinou sami, některé s místním Sborem
dobrovolných hasičů a Den dětí s OST, jste měli na výběr
různé cestopisné přednášky nebo tvořivé kurzy. Velice
děkujeme za Vaši celoroční přízeň.
I plán akcí pro rok 2013 je plný zábavy a vyžití. Přejeme Vám
hodně štěstí a zdraví v novém roce a těšíme se na mnoho
našich společných zážitků.
Kulturní výbor obce Tehov

● CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 4. února se od 19 hod. ve společenské klubovně v
1. patře požární zbrojnice v Tehově koná přednáška na téma:
INDIE II.
● TEHOVSKÉ TVOŘIVÉ KURZY
KURZ - KRASLICE - termín bude upřesněn
Obrazové pozvánky na všechny akce budou včas
zveřejněny. Sledujte vývěsku na budově OÚ a aktuality
na webu obce.

Pozvánky na akce kulturního výboru:

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

LEDEN:

V lednu 2013 oslaví své životní jubileum pan Jan Machota.
Přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.

● SÁŇKYÁDA
Jízda po sněhu na čemkoli se soutěží
o nejlepšího sněhuláka (termín bude
upřesněn v závislosti na sněhových
podmínkách, popř. může být
posunut do dalšího měsíce)
ÚNOR:
● MASOPUSTNÍ PRŮVOD S VEPŘOVÝMI HODY
V sobotu 2. února se s námi vydejte po vsi a pomozte
tak založit staronovou tradici. Přichystejte masky a zapojte se
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