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V

ážení spoluobčané, pomalu končí
třetí měsíc, co bylo
Vámi v obci zvoleno
nové zastupitelstvo.
V prvních týdnech
jsme se potýkali
s řešením základních
provozních záležitostí
obce pro udržení jejího
zákonného provozu
a nyní přicházíme postupně s aktivitami,
které jsou od nás
očekávány. Tím prvním
krokem bude zvýšení
informovanosti o dění
v obci a otevřenosti vedení našeho úřadu.
Věřím, že Tehovecké
listy, které budou vycházet s čtvrtletní
pravidelností, uvítáte
s radostí a budete se
těšit na každé nové
vydání.
Krásné nastávající léto,
Eva Šmoldasová

KONTAKTY
Adresa: Tehovecká 22,
251 62 Tehovec
Telefon: 323 660 326
323 661 119
E-mail: ou@tehovec.cz
Web: www.tehovec.cz
Úřední a pokladní hodiny:
Pondělí 13:00 – 16:00 hodin
Úterý 17:00 – 19:00 hodin
(v úterý je možnost
využít služby czechpoint)

Sdělení zastupitelstva obce
Informace e-mailem
V případě, že byste rádi dostávali informace týkající se dění
v obci, registrujte svůj e-mail
na webových stránkách
www.tehovec.cz k „Odběru
novinek“ (registraci najdete na
úvodní stránce v pravé části).

Dotace
Dne 14. dubna jsme podali na
Středočeský kraj žádost
o dotaci „Rekonstrukce a revi-

talizace obecní návsi“. V tuto
chvíli je žádost zkontrolována
KÚ a čekáme na další
stanovisko.
V tuto chvíli studujeme předběžná avíza prvních Výzev
z nového dotačního období
2014 – 2020 z Operačního
programu Životní prostředí,
které uveřejnilo Ministerstvo
životního prostředí spolu se
Státním fondem životního
prostředí.

PRAVIDLA JÍZDY V OBYTNÉ ZÓNĚ
Vzhledem k množícím se stížnostem na porušování pravidel
jízdy v obytné zóně, si je dovolujeme připomenout. V obytné
zóně se všichni účastníci provozu dělí o společný prostor. Pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní, což je zdůrazněno jejím stavebním řešením. V obytné zóně platí specifické provozní
podmínky dané § 23 a § 39 zákona č. 361/2000 Sb.:
 řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h;
 řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které
nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí
zastavit vozidlo;
 stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště;
 chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce;
 jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru;
 chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu;
 při vjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci
musí dát řidič přednost v jízdě.

Noční klid a regulace
hlučných činností
Připomínáme všem spoluobčanům dodržování Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2013
a č. 7/2011 o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností. Noční klid je časový úsek
od 22:00 hodin do 6:00 hodin.
Každý je povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním
strojů a zařízení způsobující hluk
a to o sobotách v době od 20:00
hodin, o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu.
Aktuální znění vyhlášky je
možné stáhnout či přečíst na webových stránkách obce.

Aktualizace webu
Rádi bychom na webových
stránkách uvedli seznam
firem a živnostníků v obci.
Pokud si přejete být v tomto
seznamu uvedeni, zašlete
prosím základní informace
(kontakty, odkaz na webové
stránky, předmět podnikání)
na mailovou adresu
ou@tehovec.cz.

Sdělení pro kuřáky
Prosíme především kuřáky,
aby udržovali v čistotě
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Sdělení zastupitelstva obce
parkoviště před mateřskou
školou a neodhazovali nedopalky od cigaret na zahradu
školky. Odpadkový koš
a popelník jsou umístěny před
vchodem do restaurace.

Pomocná ruka
Máte-li chuť se zapojit do
přípravy kulturních akcí a aktivit pro děti, neváhejte kontaktovat Lenku Hájkovou na e-mailu
lenkastr@volny.cz. Uvítáme každou pomocnou ruku.

Kalendář plánovaných
kulturních akcí
na rok 2015
Kriminalita v obci
Žádáme občany, aby byli
obezřetní a všímaví vůči svému okolí z důvodu vykrádání
domů, zahradních domků,
rekreačních objektů a aut.
Podezřelé osoby neváhejte
nahlásit. Děkujeme.

4. - 6. 9. Memoriál Míly
Dlabače
20. 9.
Nordic walking –
pochod
18.10. Drakiáda
8. 11.
Lampiónový průvod
22. 11. Vítání občánků
29. 11. Zahájení adventu

Bioodpad
Sdělujeme občanům možnosti, jak nakládat s bioodpady:
 zakoupení známky na odvoz bioodpadu;
 zakoupení kompostovací nádoby;
 založení kompostu na svém pozemku.
Jiná možnost není v souladu s právními předpisy přípustná. Odkládat odpad na jiná než k tomu určená místa je přestupkem.
Kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky na jiná,
než k tomu vyhrazená místa, může být postihnut pokutou až
50000 Kč, u právnických osob až do výše 200 000Kč.

Multifunkční dům
Informace k pronájmu sálu s kapacitou 120 osob
v multifunkčním domě (ceny včetně DPH):
Trvale hlášení: 605 Kč/celý den; 242 Kč/hodinu
Ostatní: 1210 Kč/celý den; 242 Kč/hodinu
Otevírací doba restaurace, která je součástí
multifunkčního domu:
úterý až pátek: od 16:00 do 23:00 hodin
sobota a neděle: od 12:00 do 23:00 hodin.
(pondělí - zavřeno)

Cvičení v sále multifunkčního domu obce
Rekondiční a relaxační cvičení probíhá každý čtvrtek od
19:30 do 20:30 hodin. Cena lekce je 70 Kč. V případě
zájmu kontaktujte paní Evu Staňkovou na mobilu:
731 010 434 nebo na e-mailu: evcastankova@centrum.cz.
Cvičení pro maminky „dance fitness“ probíhá každé pondělí
a pátek 19:00 -20:00 hodin; Cvičení pro děti 5-8 let probíhá
každou středu od 16:30 do 17:30 hodin a cvičení pro děti
9 a více let probíhá každý pátek od 17:30 do 18:30 hodin.
Cena 1 lekce je 70 Kč. V případě zájmu kontaktujte slečnu
Markétu Dostálovou na mobilu: 736 786 229 nebo na
e-mailu: avrilka8@seznam.cz. Více informací najdete na internetových stránkách www.mdance.webnode.cz

Knihovna
ZNÁTE SVÉ ZASTUPITELE?
Ing. Eva Šmoldasová
Miloš Nečas
Martin Lískovec
Bc. Lenka Hájková
MUDr. Nina Trojánková
Jiří Šťastný
Martin Hrouda

starostka; životní prostředí
místostarosta; výstavba
místostarosta; veřejný pořádek
předsedkyně kulturní komise;
kultura, školství a sociální oblast
předsedkyně kontrolního výboru
doprava, předseda ﬁnančního výboru
doprava

Srdečně Vás zveme do naší místní knihovny. Nabízíme
k vypůjčení romány, poezii, dětské knihy, encyklopedie,
kuchařky i cestopisy. Spolupracujeme s městskou knihovnou
v Benešově, díky níž jsou knihy pravidelně obměňovány.
Zároveň poskytujeme možnost objednání si konkrétních
knížek z této partnerské knihovny.
Nachází se v přízemí „hasičárny“ (Tehovecká 22) a otevírací
doba je každé úterý od 18:00 do 19:00 hodin.
Čtenářský poplatek je 20 Kč/rok.
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Mateřská škola Tehovec
Vážení občané,
čas letí závratnou rychlostí kupředu
a mateřská školka v Tehovci funguje již
čtvrtým rokem. Velmi ráda bych využila
alespoň několik málo řádek k tomu,
abych Vám všem poděkovala za spolupráci ve sbírce víček pro Maximka, ta velmi
rychle přibývají. Vážíme si každé „mal-

ičkosti“, kterou do MŠ přinesete
v podobě odstřižků látky, knoflíků, papírů
na kreslení, apod. Rovněž bych ráda
poděkovala za podporu a pomoc
při pořádání různých akcí zřizovateli MŠ,
OÚ Tehovec, Sdružení dobrovolných
hasičů, TJ Sokol Tehovec, všem rodičům
a paní doktorce Trojánkové za pravidel-

nou a nezištnou zdravotní péči
a proškolení v oblasti zdravotní prevence.
V neposlední řadě můj velký dík patří
všem zaměstnancům za kvalitně odváděnou práci a volný čas, který často neváhají
obětovat při přípravě a účasti na různých
akcích MŠ.
Alice Hozmanová, ředitelka MŠ

Něco málo o nás
Mateřská škola je dvoutřídní s celkovou kapacitou 36 dětí a 6 zaměstnanci (3 pedagogické pracovnice a 3 provozní zaměstnanci).
Naší společnou snahou je, aby mateřská škola byla místem bezpečí,
jistoty, vzájemného porozumění pro děti i dospělé s prostorem pro
otevřenou spolupráci a partnerské vztahy. Škola se zapojuje do dění
v obci a v dětech podporujeme sounáležitost a lásku ke svému
okolí. Z mateřské školy by mělo odcházet dítě, které si váží svého
zdraví, ví, jak ho chránit, má zájem se učit, naslouchat a objevovat,
má odvahu ukázat co umí, zvládá a dokáže.

PROJEKTY, DO KTERÝCH SE MŠ ZAPOJILA:
Celé Česko čte dětem:
Projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti a emocionálního
rozvoje dítěte prostřednictvím pravidelného předčítání.
Nechci kazy ŠKOLKA:
Hlavním cílem projektu je naučit děti pečovat o svůj chrup již
od nejútlejšího věku.
Bezvadná řeč:
Zaměřujeme se na podporu přirozeného vývoje dětské řeči.
Zdravá abeceda:
Cílem projektu je vybavit děti kompetencemi v oblastech, které
ovlivňují jejich dlouhodobé zdraví: zdravá výživa, vnitřní pohoda,
zdravý pohyb, zdravé prostředí.

Malí ochránci přírody“
V naší mateřské škole i ten nejmenší kluk či holčička ví, jak je
důležité chránit naši planetu. Na oslavu Dne Země jsme se letos
pořádně připravili. Přednáška o ekologii byla nejen poučná, ale i velmi akční. V praxi si děti mohly vyzkoušet, jak správně recyklovat i
méně známý odpad, který jsme zároveň využili k tvoření, počítání,
procvičování barviček a různým hrám. Našemu lesu prospěl malý
jarní úklid. Vyčistili jsme okolí pramínku Rokytky a cesty směrem
k altánku od odpadků, jejichž složení bylo značně různorodé: obaly
od bonbonů, PET láhve, plechovky, pneumatiky, výbava do deště i
s obuví, apod. Odpad jsme roztřídili do správných kontejnerů.
Všichni víme, jak je důležité chránit naši přírodu, protože Země bez
stromů, rostlin a zvířat je opravdu smutná představa.

MATEŘSKÁ ŠKOLA TEHOVEC
adresa:
telefon:
e-mail:
web:

Tehovecká 5, 251 62 Tehovec
+420 606 031 341
mstehovec@email.cz
www.mstehovec.cz
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Kuželky v naší obci

V

současnosti TJ Sokol
Tehovec v dlouhodobých
soutěžích reprezentují
čtyři družstva, z toho 1 družstvo
mládeže a 3 družstva dospělých.
Družstvo mládeže hraje KP
mládeže a Bevar Tour (český pohár
dorostu). Dvě družstva dospělých
nastupují ve Středočeském krajském přeboru II. třídy (soutěž
čtyřčlenných družstev) a jedno
družstvo v Divizi AS tj. ve společné
soutěži Středočeského a Pražského
kuželkářského svazu.
Velké úspěchy v posledních pěti
letech slaví v kuželkářském sportu
družstvo „A“. Tři roky bojovalo
o nejvyšší pozice v krajském přeboru I. třídy (šestičlenná družstva),
který v sezoně 2012/2013 vyhrálo
a postoupilo do Divize AS. Již
první sezónu ve vyšší soutěži Divize AS se družstvo „A“ drželo na
předních pozicích celou první
polovinu soutěže. Druhá část
sezóny již našemu družstvu nevyšla
úplně dle představ a v konečném
pořadí obsadilo celkové 4. místo.
V letošní sezóně, kdy po
odehraném 3. kole došlo k posílení

družstva o zkušeného hráče (Jardu
Procházku), jasně tehovečtí
kuželkáři dominovali celé soutěži
Divize AS. Již při příjezdu soupeřů
na tehoveckou kuželnu, či našeho
družstva na kuželny soupeře,
Tehovec měl navrch a vedl obrazně
řečeno „2:0“. Ano, takový respekt
a uznání si naše družstvo
v průběhu sezóny postupně získalo. Během celé sezóny prohrálo
družstvo „A“ pouze dvě utkání
a jedno remizovalo. S náskokem
10 bodů jasně ovládlo Divizi AS
a zvítězilo na „plné čáře“.
V následující sezóně se bude
v Tehovci zásluhou družstva mužů
„A“ hrát 3. kuželkářská liga. Bohužel na 2 dráhové kuželně není

soutěže KP II. třídy, bylo přihlášeno poprvé i družstvo „B“, kde
obsadilo 5. místo.
S dalším zájmem o kuželky
a s i příchodem „nových hráčů“,
vzniklo družstvo „C“, které letos
odehrálo společně s družstvem
„B“ svoji premiérovou sezónu
v KP II.tř.

„V pﬁí‰tí sezónû se bude v Tehovci zásluhou
druÏstva muÏÛ „A“ hrát 3. kuÏelkáﬁská liga.“
možné hrát 3. ligovou soutěž.
Domácí utkání, tak bude družstvo
„A“ hrát na kuželně v Poděbradech
za finančního přispění všech hráčů
a OÚ Tehovec.
Do sezóny 2012 / 2013, vznik

Hráči družstva „B“ v první polovině sezóny bojovali o pozice nejvyšší. Po slabších výkonech,
a zbytečných prohrách se umístili
na 4. místě. Družstvo „C“ pro
změnu bojovalo o čest a o to

neskončit na posledním místě.
I přes nějakou tu výhru se to bohužel nepovedlo.
Družstvo mládeže i přes
dlouhodobou nemoc jednoho
z hráčů skončilo na 8. místě.
V soutěži jednotlivců obsadil 19.
místo David Šmidlík, 20. místo
Jakub Šmidlík a 29. místo Patrik
Matějček.
Sezóna 2014 / 2015 byla zakončena společným posezením u dobrého jídla a pití společně s věrnými fanoušky a zastupiteli obce,
kteří předali družstvu „A“ zlaté
medaile a popřáli mnoho úspěchů
v 3. ligové soutěži.
Spoustu dalších informací
a fotografií najdete na
www.kuzelky-tehovec.cz.

Sbor dobrovolných hasičů Tehovec

S

bor dobrovolných hasičů Tehovec
má v obci dlouholetou tradici. Založen byl v roce 1916 a od roku
1920 vykazuje pravidelnou činnost. Letošní
rok je tedy ve znamení 95 leté nepřetržité činnosti a 35 let práce s dětmi a dorostem. Oslava
bude probíhat v rámci Memoriálu Míly
Dlabače ve dnech 4. – 6. září 2015.
V současné době má sbor 110 členů (zhruba
¼ z toho jsou děti a dorost). Účastní se soutěží
ve všech kategoriích (muži mladší a starší, ženy
mladší a starší, děti mladší a starší, dorost)
a daří se nám obsazovat přední místa.

Mimo již zmíněného Memoriálu Míly
Dlabače pořádáme v pětiletých cyklech Mezinárodní setkání hasičské mládeže. V roce
2012 to bylo již 5. setkání a to 6. nás čeká
v roce 2017. V mezidobí se naši mladí hasiči
zúčastňují obdobných setkání v Rakousku,
Německu nebo Polsku.
Mladší a starší žáci se scházejí v průběhu
celého roku, kdy se připravují nejen na soutěže
(podzimní a jarní kolo hry Plamen,
Mukařovský uzel apod.), ale pravidelně v létě
vyjíždějí do zahraničí, na podzim jezdí na víkendové soustředění, organizují brigádu na úklid návsi, připravují různá kulturní vystoupení
a v tom všem jim zbývá i čas na hraní.
Schůzky se konají o víkendech.
Dospěláci také nezahálí. Parta nadšenců se
dala do opravy našeho historického vozidla
Praga Grand. Rekonstrukcí projde i stará

hasičárna. Spolu s kuželkáři dělají sběr
železného šrotu a spoustu dalších brigád.
Připravují dětský den, rozsvěcení vánočního
stromu, čarodějnice a stavění máje, dětský
karneval a ples pro dospělé. Jezdí na

„Leto‰ní rok je ve znamení 95
leté nepﬁetrÏité ãinnosti a 35 let
práce s dûtmi a dorostem.“
soustředění a samozřejmě na soutěže.
Vše o naší činnosti a fotografie z akcí je
možné si prohlédnou na webových
stránkách: www.hasicitehovec.cz
Pokud budete mít chuť a nadšení, přijďte mezi
nás na některou z našich akcí. Děti se mohou
zapojit do družstev mladších a starších žáků
nebo dorostu.
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