Tehovský obcasník
Informace o dění v obci Tehov

č. 2/2013

Vážení spoluobčané, toto vydání občasníku obsahuje
informace a pozvánky na únor a březen 2013. Další číslo
duben - květen očekávejte na počátku dubna.
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Dne 18. 2. 2013 od 19 h se v zasedací místnosti OÚ Tehov
koná veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Program zasedání
je zveřejněn na úřední desce na webu obce i na budově OÚ.
VEŘEJNÁ SBÍRKA
Konečné využití čistého výtěžku veřejné sbírky na
úhradu udržovacích prací Kostela sv. Jana Křtitele
v Tehově.
Dne 20. 12. 2012 byl dohodou zrušen účet vedený Komerční
bankou, a.s., který byl zřízen za účelem shromažďování
finančních prostředků z veřejné sbírky na úhradu
udržovacích prací Kostela sv. Jana Křtitele. Zůstatek účtu
ve výši 106 467,12 Kč byl v plné výši použit na nutnou
opravu statiky obvodových stěn kostela. Děkujeme všem
občanům, kteří finančními prostředky přispěli na sbírku.
STRUČNĚ ZE ZASEDÁNÍ ZAST. DNE 17. PROSINCE 2012
Zastupitelstvo obce Tehov schválilo:
• 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.
• Záměr prodeje části pozemku z majetku obce Tehov parc.č.
192/4, ostatní plocha o výměře cca 1 400 m2 (přesná výměra
bude určena po geometrickém zaměření) za cenu
700 Kč za 1 m2.
• Uzavření věcného břemene mezi obcí Tehov a ČEZ.
• Žádost SDH o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok
2013 ve výši 35 000 Kč.
• Žádost kulturního výboru o příspěvek na činnost v roce
2013 ve výši 20 000 Kč.
• Žádost OST o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2013
ve výši 10 000 Kč (schváleno v rámci rozpočtu).
Vzalo na vědomí:
• Informaci o průběhu realizace projektu „Rekonstrukce
a modernizace ZŠ Tehov“.
• Pověření starosty obce dojednat možnosti církve s úhradou
dalších nákladů na opravu Kostela sv. Jana Křtitele, část–
fixace konstrukcí.
ZO dále projednalo:
• Výsledek dopravně-bezpečnostní inspekce na zúženém
úseku silnice v Tehově a to v místech zúžení ulice mezi RD
č.p. 6 a RD č.p. 8. Bylo dohodnuto, že v obci bude vytvořena
dopravní komise, která v součinnosti s DOSS a odborníky
bude řešit dopravní koncepci v obci.
Hlavní body k řešení:
• Dopravní obslužnost, bezpečnost chodců, plynulost
a bezpečnost dopravy, pohyb motorových vozidel, stanovení

únor - březen

obytných zón. Zastupitelstvo obce připraví podklady
a ustanoví dopravní komisi, za účelem vytvoření dopravní
koncepce v obci. Bude projednáno na některé další schůzi
zastupitelstva.
CENA STOČNÉHO PRO ROK 2013
Zastupitelstvo obce Tehov schválilo na zasedání dne
6. 2. 2013 usnesením č. 191/22/2013 cenu stočného pro rok
2013. Obec se stala od září 2012 plátcem DPH, které se
promítne ve výši 15 % do ceny stočného.
Stočné se hradí v jednosložkové formě a je stanoveno dle
směrných čísel ve smyslu znění vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Provozovatelem ČOV a kanalizace
je Obec Tehov.
Souhrn cen stočného pro rok 2013 včetně DPH:
Stočné – 1 osoba/rok…………………………………..1 300 Kč
Stočné – rekreační objekt/rok…………………….1 950 Kč
Datum splatnosti poplatku stočného: 30. 6. 2013.
Úhrada stočného se provádí v hotovosti do pokladny OÚ
Tehov v úředních hodinách PO a ST od 17.00 – 19.00 hod.,
nebo bezhotovostní platbou na účet číslo 218226125/0300.
Při bezhotovostní platbě používejte variabilní symbol – číslo
popisné/evidenční odběrného místa nebo v případě
neexistence těchto čísel číslo pozemku.
Upozorňujeme, že platba stočného se vztahuje i na fyzické
osoby, které v obci Tehov nemají trvalý pobyt, ale nemovitost
napojenou na splaškovou kanalizaci prokazatelně trvale
obývají.
Za úhradu ceny stočného odpovídá vlastník nebo
spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytu nebo
pozemku), které jsou připojeny na splaškovou kanalizaci.
Podrobnější informace jsou vyvěšeny na úřední desce na
budově OÚ i na úřední desce na www.tehov.cz.

Vzhledem k připravovaným organizačním změnám
v chodu OÚ Tehov bude výběr poplatků za stočné
zahájen až v pondělí 4. 3. 2013.
UPOZORNĚNÍ
Připomínáme, že firma A.S.A., s.r.o. nebude od 1. března
2013 vyvážet popelnice, které nebudou označeny
známkou platnou pro rok 2013.
Na OÚ v Tehově lze koupit plastovou nádobu na odvoz
odpadu: 120 litrů za 890 Kč a 80 litrů za 583 Kč.
LADOVSKÁ ZIMA
Běžecké trasy, bruslení na rybnících, sáňkování,
karneval na lyžích a bruslích, lyžování na
Šibeničním vrchu, velká sněhová bitva v Říčanech
a další sportovní a turistické zimní akce v Ladově
kraji. Více o akcích a jiné dobré nápady najdete na
WWW.LADOVSKAZIMA.CZ

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
K zápisu do první třídy Základní školy v Tehově se dostavilo
dne 24. 1. 2013 celkem 18 prvňáčků. Přesný počet přijatých
bude teprve upřesněn, jelikož někteří žádají odklad apod.
KULTURNÍ VÝBOR OBCE TEHOV
Pozvánky na akce kulturního výboru:
ÚNOR:
● MASOPUST
Děkujeme velice všem zúčastněným za zapojení do nově
absolvované akce, a za podporu a pomoc při Masopustu
a hodech dne 2. 2. 2013. Více na webu obce a na vývěsce na
budově OÚ. Foto na webu v záložce ″Život v obci″.
● TEHOVSKÉ TVOŘIVÉ KURZY

narozených od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013 a je podmíněno
trvalým pobytem dítěte v Tehově. Informace z matriky
se k nám bohužel dostávají se zpožděním, proto prosíme
rodiče, kteří sami své dítě na Obecním úřadě v Tehově
k trvalému pobytu nehlásili a jde o malého Tehováčka, ať si
v úředních hodinách na OÚ Tehov ve svém vlastním zájmu
ověří skutečnost. Neradi bychom na někoho zapomněli.
Obrazové pozvánky na všechny akce budou včas
zveřejněny. Sledujte vývěsku na budově OÚ a aktuality
na webu obce.
HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Tehov Vás srdečně zve v sobotu
16. února od 20 h na TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES.

Ve středu 20. února pořádáme
od 20 h v zasedací místnosti OÚ Tehov
KURZ VELIKONOČNÍ KRASLICE RELIÉFNÍ MALBA VOSKEM. Každý
účastník si přinese cca 5 vařených či
vyfouklých vajec. Cena kurzu bude cca 30 Kč.
Upozornění - tento kurz není určen pro děti! Na akci je
třeba se objednat nejpozději do 18. února e-mailem:
zivotvobci@seznam.cz nebo sms na 728 277 355.
BŘEZEN:
● CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
V pondělí 4. března se od 19 h ve společenské klubovně
v 1. patře požární zbrojnice v Tehově koná přednáška
na téma: GRUZIE.
● MAŠKARNÍ PLES - 16. března
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TEHOV

- PRO DĚTI od 14 h
- PRO DOSPĚLÉ od 20 h
Všichni
milovníci
zábavy, jste
srdečně zváni na již tradiční
Maškarní plesy! Masky vítány!
Soutěže, tombola, kapela SMOK
a snad opět mnoho legrace .

S novým školním pololetím dále pokračují zájmové kroužky
pro děti. Pro dospělé pak nabízíme průběžný zápis do lekcí
cvičení (Pilates pro ženy - čt 19:30, ne 18:30 a Yoga - po 8:30,
st 20:00), rovněž můžete kdykoli začít cvičit s dětmi 1,5 3roky (čt 9:00). Bližší info na tel. 730595687 nebo na
www.ostehov.cz.
Pozor, v týdnu jarních prázdnin 23. 2. - 2. 3. 2013
kroužky odpadají (nedělní florbal 3. 3. bude).
OS Tehov Vás zve na tyto jarní akce:

● TEHOVSKÉ TVOŘIVÉ KURZY
Ve středu 27. března pořádáme od 20 h v zasedací
místnosti OÚ Tehov 2. KURZ ZDOBENÍ
KRASLIC (technika bude upřesněna
na plakátech). Každý účastník si
přinese cca 5 vařených či vyfouklých
vajec. Cena kurzu bude cca 30 Kč.
Upozornění - kurz není určen pro
děti! Na akci je třeba se objednat nejpozději do 25. března
e-mailem:
zivotvobci@seznam.cz
nebo
sms na
728 277 355.
připravujeme: VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení rodiče, v květnu (pravděpodobně 18.) proběhne
v naší obci opět vítání nových občánků. Bude se týkat dětí

• Smrtná neděle 17. 3. ve 14 h - již třetí
ročník Vynášení paní zimy Morany z návsi až
dolů k Panskému rybníku, kde ji spálíme za
zvuku řehtaček a říkadel. Oheň využijeme
i k opečení buřtíků. Vyrobíme si a vyzdobíme
"líto", které přineseme zpátky, aby mohlo jaro do vsi.
• Sobota 23. 3. 14-17 h na sále OÚ - Jarní dílny - přijďte si
spolu s dětmi vyrobit jarní výzdobu
a pozvěte tak jaro do svých domovů.
V dubnu pak opět plánujeme zapojit
se do akce Čistý Ladův kraj (termín bude
upřesněn), těšíme se na Vaši hojnou
účast!
OS Tehov
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