Výročí osvobození Tehova  vybráno z kroniky obce
zaznamenal kronikář pan Jaroslav Strnad
26. 4., kdy se čekal převrat každým dnem, navštívil starostu obce a označeného předsedu RNV
Jaroslava Duška č. p. 98 major čs. armády Rudolf Zvolánek, aby vytvořili odbojovou skupinu, která
měla odzbrojit německou stráž na radiostanici. Byl navázán kontakt s říd. učitelem Jar. Strnadem a
správcem radiostanice Václavem Čechurou.
5. 5. v poledních hodinách výše jmenovaní se strážmistrem Fr. Šlajsem přiměli 19 Němců ke
kapitulaci a odevzdání 1 kulometu, 19 pušek, 6 pistolí, 60 ručních granátů a 1 vysílací a přijímací
radiostanice. Zbraně rozdali mezi bojeschopné muže v obci na její obranu. Ke střetu došlo s 60ti
Němci na cestě od Vojkova. V přestřelce zahynul strážmistr Šlajs, raněni byli Dušek, Budský a
Rožníček. Dva Němci byli zabiti.
6. 5. byli zajatci odvedeni do zajateckého tábora v Říčanech.
7. 5. navečer byly Stránčice obsazeny Němci. Postupovali do Všestar. Hlídka na Hůře byla zesílena.
Obyvatelé Stránčic, Všestar a Tehova prchali do lesů.
8. 5. 22 tehovských mužů pod vedením por. v z. O. Jindry a četaře v z. V. Čechury, posíleni o muže
z Vojkova, zaútočili na Němce ve Všestarech. Pomohly jednotky z Mnichovic a Říčan. Podařilo se
zahnat Němce do Popovic. Padlo 23 občanů, z Tehova Fr. Císař, Ant. Bouška a Vlad. Laňka. Raněn
byl Frant. Vávra. Smutek dopadl na celou obec.
Když 9. 5. v 16 hod. projel Tehovem první oddíl Rudé armády, na domech se objevily
československé i ruské vlajky a lidé jásali, že je definitivní konec války. Byla uspořádána sbírka
obvazového materiálu, potravin a mléka pro obyvatele Prahy.
12. 5. se vybralo 24 500 Kč pro rodiny padlých a zraněných mužů.
13. 5. k občanům promluvil raněný předseda RNV Jar. Dušek o nových poměrech. Z Říčan bylo
přivedeno 20 zajatých Němců na práci při odstraňování tankových zábran. Rudá armáda pobyla u
nás přes týden. Byly udělány škody v lesích i na polích. Na stravování RA obec přispěla dvěma
kusy dobytka, které věnovali rolníci Lízner a Houžvička.
26. 5. se konala veřejná schůze voličů v hostinci U Jindrů. Jména 24 kandidátů do funkcí MNV jsou
zaznamenána pro věčnou paměť: Dušek Jar., Rada Jan, Strnad Jar., Houžvička Jan, Čechura
Václav, Danda Václav, Trojánek Karel (čp. 87), Mizerovský Ant., Kafka Drahoslav, Urban Frant.,
Janeček Jos., Skobla Jos., Tygl Václav, Skobla Václav, Sysel Ant. Předsedou byl zvolen Jar. Dušek,
členy rady byli zvoleni: Jan Houžvička, Jar. Strnad, V. Čechura.
Dlouho trvalo, než byla znehodnocena pohozená munice. Na mnoha místech v našem okolí
zaplatily děti i dospělí za svou zvědavost životem nebo zmrzačením. V obci k žádnému neštěstí
nedošlo.

