Vážení občané,
po dvou letech různých nařízení
a omezení souvisejících s pandemií Covid-19 se zdálo, že se
letos na jaře přiblížíme znovu
k normálnímu životu. Naučili
jsme se řešit naše denní situace
takovým způsobem, abychom
byli schopni fungovat, pracovat,
vychovávat děti, a přitom
nezapomínali dívat se do
budoucnosti.
Bohužel
po
olympijských hrách v Pekingu
přišla pro svět, zvláště Evropu,
další rána, která velmi ovlivní
naše každodenní životy a možná
opět
rozdělí
názorově
společnost tak, jako ji rozdělil
Covid-19. Pokuste se neztratit
v těchto
složitých
dobách
zdravou mysl a těšit se
z každodenních radostí, které
život přináší.
Vaše starostka,
Eva Poliačiková Šmoldasová
Veřejná zasedání
zastupitelstva obce
Jsme rádi, že se zajímáte o dění
v obci. V letošním roce proběhla
již dvě veřejná zasedání. Zápisy
z těchto veřejných zasedání jsou
k dispozici na webu naší obce,
případně jsou vždy několik
týdnů zveřejněny fyzicky na
úřední desce na autobusové
zastávce Na Návsi, či u hřiště u
LDN na Vojkově.
Výhledově

plánujeme do letních prázdnin
ještě tři veřejná zasedání. O termínech
konání
budete
informováni.
Chyba v mapách Google
Dlouhou dobu se potýkáme
s chybou na mapách, kde se
objevuje místo obce Tehovec
nesprávně název obce Vojkov.
Nedostatku jsme si vědomi, ale
nedaří
se
nám
přimět
společnost Google k nápravě.
Bohužel chyba se projevuje u
přístrojů nastavených v ČR.
Zahraniční přístroje ukazují
správně
obec
Tehovec.
Záležitost stále řešíme.
Plánované investice a
aktivity
Bližší informace k jednotlivým
projektům naleznete na webu
obce
www.tehovec.cz/obec/projekty/
Plánované
akce
v měsících
březen až červen:
oprava místní komunikace Za
Hospodou, veřejná soutěž na
Chodník
U
Mototechny,
specifikace výměny technologie
zásobování
pitnou
vodou,
dokončení úpravy dětského
hřiště u LDN Vojkov, úprava
jezírka v ulici K Nemocnici,
výsledky dotace na chodník
K Nemocnici, rozvoz nádob na
plast a papír k rekreačním
nemovitostem na
vyžádání,

zlepšení dopravy do Tehovce
autobusy, realizace nové stezky
do lesa či bezpečné stezky mezi
Tehovcem a Mukařovem, nová
dlažba před obchůdkem v ulici
K Mýtu, označení názvy ulic.
Nebezpečný odpad
Sběr nebezpečného odpadu
bude probíhat na sběrném
místě v ulici Za Hospodou od
pátku 29. 4. do úterý 10. 5. Do
nebezpečného odpadu patří
lepidla, pryskyřice, tiskařské
barvy,
tonery,
inkousty,
syntetické barvy, laky a ředidla,
elektrické baterie, autobaterie,
minerální nebo syntetické oleje
a tuky, ropné produkty. Více info
na
https://www.tehovec.cz/inform
ace/odpady/trideni-odpadu/
Odečty vodoměrů
V první polovině měsíce dubna
budou
probíhat
odečty
vodoměrů včetně jejich nutné
fyzické kontroly pověřeným
pracovníkem panem Smítkou.
Ten se prokáže osvědčením
z obecního úřadu. Prosíme
majitele
nemovitostí,
aby
vodovodní šachty připravili pro
řádný
odečet,
zejména
vyčerpáním vody ze šachty.
Kontakt
pro
případné
individuální termíny pan Vít
Smítka, tel/SMS: 732-913-177,
email: tehovec.itv@gmail.com
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Sběrné místo v areálu ZEA
Na našem sběrném místě máte
možnost třídění následujících
komodit: papír, plast, dřevo, bio
odpad (větve nelikvidujeme),
železo, velkoobjemový odpad,
stavební suť do 0,5 m3 na
nemovitost ročně, drobné i velké elektro. Od čtvrtka 31. 3.
zahajujeme opět tzv. letní
provoz a otevřeno pro vás bude
každý čtvrtek 16,00-18,00hod a
každou sobotu 9,00-11,00hod.
Obsluha
sběrného
místa
disponuje seznamem poplatníků a občané se musí prokazovat
občanským průkazem.
Odvoz BIO odpadu do
kompostárny ve Struhařově
Majitelé nemovitostí s řádně
uhrazeným ročním poplatkem
za odpady mají také možnost
vozit trávu, listí a větve na
kompostárnu ve Struhařově.
Pokud však nemáte trvalý pobyt
v Tehovci, je zapotřebí si
vyzvednout kartičku pro letošní
sezónu. Kartičku vám rádi
vystavíme na obecním úřadě.
Provozní doba kompostárny je
po-so 7,00-12,00hod a po-pá
12,30-16,30hod.
Známky a svoz BIO odpadu
z domácností
V druhé půlce března vám
budou
distribuovány
do
poštovních
schránek
také
známky na BIO nádoby. První
svoz BIO odpadu proběhne
v pátek 8. 4. a bude probíhat
každý sudý týden v pátek.
Poslední svoz bude 18. 11.

Vládní nařízení k situaci na
Ukrajině
Veškerá
schválená
vládní
nařízení k řešení uprchlické vlny
občanů z Ukrajiny naleznete na
webových
stránkách
obce
https://www.tehovec.cz/urad/ur
edni-deska-a-hospodareniobce/ či fyzicky ve vývěskách na
zastávce Na Návsi a hřiště u LDN
Vojkov.
Akce Ukliďme Česko
V sobotu 2. 4. od 10.00hod se
koná úklid obce. Sraz bude na
návsi před hasičárnou. Po
dokončení je pro brigádníky
připraven guláš a nápoj zdarma.
Kontrola splaškové
kanalizace v obci
Pro zlepšení čištění splašků
v čističce odpadních vod a snížení nákladů na její provoz jsme
nuceni letos zahájit kontrolu
splaškové kanalizace a s tím
případných nelegálních napojení dešťových svodů od
rodinných domů. Upozorňujeme
občany,
že
majitel
nemovitostí je ze zákona
povinen likvidovat dešťové vody
na svém pozemku. Pokud
odvádíte dešťové vody do
splaškové kanalizace a neprovedete
okamžitou
nápravu,
budeme nuceni požádat o součinnost Policii ČR.
Parkování v obecní zeleni
Připomínáme občanům, že dle
zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu nelze parkovat
na veřejných prostranstvích
v zeleni a na chodnících.

Vyzýváme
tímto
všechny
majitele automobilů k respektování zákona a přesunutí
„parkovišť“ pro svá vozidla do
vlastních garáží, zahrad a
vjezdů.
V průběhu
měsíce
dubna budou majitelé vozů
parkujících na nevhodných
místech upozorňováni zaměstnanci obce.
Prodejna smíšeného zboží
v Tehovci
Po
rekonstrukci
prostor
v obecní budově K Mýtu 69 a vyhlášení záměru pro pacht, je od
ledna letošního roku otevřena
v naší obci prodejna smíšeného
zboží. Otevírací doba je 7.0019,00hod každý den.
Dodavatelé poslední instance
– elektrická energie

Domácnostem, které přešly
k dodavatelům poslední instance a stále nemají uzavřženou
smlouvu s novým dodavatelem
hrozí, že budou v půlce dubna
odpojeni od dodávek elektrické
energie. Pokud se vás tato
situace přímo týká, ohlaste se
nám na úřadě, rádi vám s tímto
problémem pomůžeme. Dále
žádáme občany, aby nás
případně informovali o svých
sousedech, u kterých se
domnívají,
že
by
mohlo
k nepříznivé situaci v odběru
elektrické energie dojít.

Za spolupráci předem děkujeme
a přejeme příjemné jarní dny.
Kolektiv
v Tehovci

obecního

úřadu
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