Vážení občané,
léto nám vysokými teplotami
hlásí, že už je tu. Děti
se
nemohou
dočkat
konce
školního roku a těší se na
prázdniny. Mám upřímnou
radost, že se v obci po dvou
letech konečně doslova rozběhl
společenský život. Konají se
obecní
a
hasičské
akce,
sportovní klání, ale také větší
rodinné akce v obecním sále.
O proběhlých akcích a událostech vám přinášíme přehled
a těšíme se na vaši účast při
podzimních setkáních.
Zatím užívejte krásné a pohodové léto.
Vaše starostka,
Eva Poliačiková Šmoldasová
Co vše se na jaře událo?
Ukliďme Česko - v sobotu 23.4.
od 10hod se konal úklid obce.
Účastníků bylo pomálu, ale
s dobrou náladou zvládli projít a vysbírat drobné odpadky,
které se volně v obci povalovaly.
Počasí nám přálo celý den. Po
práci
byl
připraven
pro
účastníky
guláš
a
nápoj
v Restauraci
Na
Návsi.
Děkujeme všem za účast a pomoc při úklidu!
Pálení čarodějnic – v sobotu
30.4. připravilo místní sdružení

dobrovolných hasičů vatru a občerstvení na návsi. Náves se
účastníky jen hemžila. Akce
skončila až nad ránem.
Den matek – v neděli 13.5. od
15hod byl připraven program
s občerstvením pro všechny
maminky, babičky i prababičky.
V obecenstvu byla i řada tatínků,
kteří si našli čas přijít se podívat,
jak jejich děti za doprovodu
učitelek z MŠ Tehovec recitují
a zpívají.
Ornitologická vycházka po
Tehovci proběhla v pátek 3.6. s
RNDr.
Alenou
Klvaňovou,
šéfredaktorkou časopisu Ptačí
svět. Proběhla také názorná
ukázka odchytu a kroužkování
ptactva.
Den s hasiči – v sobotu 4.6. od
15hod
připravilo
místní
sdružení dobrovolných hasičů
zábavný program pro děti. Na
akci děti soutěžily v osmi
disciplínách, za které si odnesly
hezké ceny. Od 16hod bylo
připraveno pro děti také
divadelní představení. I když si
s námi počasí celé odpoledne
pohrávalo, akce dopadla na
výbornou a všichni se dobře
bavili.
Loučení s předškoláky – dne
16.6. od 16hod se konalo
Loučení s předškoláky a vítání
léta, které bylo určeno nejen
rodinám dětí z MŠ, ale i širší

veřejnosti.
Děti
si
užily
bublinkovou show, odnesly si
vlastnoručně vyrobené záložky
do knih, herbáře, učily se
skládat papírové
vlaštovky
a některé si odnesly i vlastnoručně malované dlaždice. Za
sportovní aktivity si mohli rodiče
s dětmi vybrat dle svého
uvážení kupon na občerstvení
v restauraci. Sladkou tečkou na
závěr byla čokoládová fontána
s čerstvými jahodami. V 18,30
hod začalo v místní restauraci
posezení s harmonikou
plné
českých a moravských písní.

Chodník U Mototechny – 2.5.
byla zahájena stavba. Bohužel
to neslo zvýšenou dopravní
zátěž
přes
náves,
ulici
Tehoveckou, K Mýtu i ulici
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K Nemocnici. Akce bude končit
30.6.2022.
Stezka Tehovec-Mukařov – od
května pracujeme na bezpečnějším propojení mezi obcemi.
Stezka bude dlouhá cca 430m
a široká 1,5m.
Dále byla dokončena úprava
dětského hřiště u LDN Vojkov,
doplněno značení ulic, upraveno jezírko v ulici K Nemocnici. Po opravě havárie tepelného čerpadla v budově MFD
jsme se rozhodli změnit systém
vytápění v sále a v obecní
restauraci
na
ústřední
prostřednictvím
tepelného
čerpadla. V květnu proběhlo
vyúčtování vodného a stočného.
Vzhledem k nárůstu cen jsme
zatím odložili realizaci stezky do
lesa kolem hruškové aleje
a
nový
chodník
před
obchůdkem v ulici K Mýtu.
Doprava PID – ve čtvrtek 28.4.
od
17hod
proběhla
ve
Zvánovicích diskuse s občany
nad tématem úpravy jízdních
řádů autobusů platných od
1.9.2022. Obdržené připomínky
našich občanů a také ostatních
občanů v diskusi, byly předány
zástupcům ROPID a IDSK. Další
jednání proběhlo v Říčanech za
účasti starostů okolních obcí
v úterý 3.5. Nyní čekáme na
finální návrh řešení spojů, o návrhu budeme občany informovat.
Zápisy do MŠ a ZŠ pro školní
rok 2022/2023 - Do 11.5.2022
včetně mohli rodiče nechat
zapsat své děti do MŠ Tehovec.
I v letošním roce se podařilo
umístit všechny tehovecké děti

do tří let. Jako spádovou ZŠ již
druhým rokem využíváme ZŠ ve
Stříbrné Skalici, kde je po dobu
školního roku zřízen spoj X-557.
Výsledek zápisu byl zveřejněn
na webu školy dne 2.5. Na 29.6.
je plánován zápis do MŠ
Tehovec pro ukrajinské děti
s trvalým pobytem v Tehovci.
Co nás čeká?
Stále jsme neobdrželi konečnou
odpověď na podanou dotaci
u Státního fondu dopravní
infrastruktury
na
výstavbu
Chodníku K Nemocnici, jehož
realizace je plánovaná na
podzim
letošního
roku.
V červnu jsme zahájili přípravu
podkladů
na
studii
pro
přístavbu MŠ Tehovec a výstavbu čtyřdráhové kuželny
v obci.
Podpis
smlouvy
s projektantem je plánován na
září letošního roku. Finální studii
bychom měli obdržet v lednu
2023. Následně budeme žádat
o dotaci. Dále připravujeme
projekt na výsadbu trvalek na
návsi a opravu mostku v ul.
Hugo Heřmana.
Plánované uzavírky na I/2 - na
přelomu června a července se
chystá další uzavírka a to
v místech, kde se staví nová
prodejna Lidlu. Dále by mělo
dojít na konci léta k rozsáhlé
rekonstrukci
vozovky
mezi
Louňovicemi a Kozojedy. Tyto
uzávěry snad průjezd naší obcí
nijak neovlivní.
Knihovna v Tehovci - pokud to
ještě nevíte, obec Tehovec má již
dlouhá léta svou vlastní malou
knihovnu. Je otevřena každé
pondělí od 17hod do 18hod.
Knihy nám poskytuje Městská

knihovna v Benešově. Naše
laskavá
knihovnice
Dáša
Burianová vám případně může
zajistit půjčení požadovaných
titulů pro naši knihovnu. Přijďte
nás navštívit! (vchod ze strany
OÚ v přízemí)
Letecké snímky
Tehovce
v loňském roce jsme nechali
pořídit letecké snímky naší
obce.
Pro
občany
jsou
zpracovány
fotografie
do
formátu A3, k zakoupení na OÚ
za 241,- Kč.
Výsledky krajské soutěže My
třídíme nejlépe
S
velkým
potěšením
vás
informujeme, že naše obec se
umístila za rok 2021 v soutěži
pořádané organizací EKOKOM
na 7. místě v třídění odpadu
mezi středočeskými
obcemi
o velikosti 300-999 obyvatel. Je
pravdou, že rok od roku se
v tabulce umísťujeme výše, ale
takový skvělý výsledek mezi
513-ti obcemi z nás nikdo
nečekal.
Stále
nabízíme
majitelům nemovitostí nádoby
na BIO odpad, plast a papír.
Samozřejmě na sběrném místě
v areálu ZEA máte možnost
třídit i další odpadní komodity.
Otevírací doba přes léto a podzim je ve čtvrtky 16-18hod,
soboty 9-11hod. Pro zajímavost
přikládáme odkaz, který vám
pomůže, jak správně třídit
odpad.
https://www.samosebou.cz/ka
mpatri/
Krásné léto vám všem přeje
kolektiv OÚ v Tehovci
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