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SLOVO ÚVODEM
Právě držíte v rukou jarní vydání Těchonínských listů a to značí příchod teplých jarních dní
spolu s nejvýznamnějším křesťanským svátkem –
Velikonocemi. Od 4. století se Velikonoce slaví
první neděli po jarním slunovratu a stejně jako na
Vánoce se zvyky a tradice liší jak mezi kraji, tak
i mezi jednotlivými rodinami. Jako nejrozšířenější
tradice bych označila velikonoční pomlázku a pečení beránka.
Teplejší počasí a cesty bez sněhu vybízejí k delším procházkám a my máme štěstí, že žijeme na tak
krásném místě plném turistických tras a vyhlídek. Za mě jsou nejkrásnější výhledy z Růženčina kopce
a z Hejnova. O tom, co vše můžeme v okolí Těchonína při toulkách přírodou najít, se během roku
budeme dozvídat od Pavla Vašaty. Tímto bych mu ráda poděkovala, že se o své zkušenosti a vědomosti
rozhodl podělit se čtenáři listů a věřím, že se jeho vyprávěním na str. 32 až 35 budeme inspirovat k výletům za poznáním. Tak jako loni, také letos budeme rádi i za vaše tipy na výlety po okolí.
Už přes rok je téma našeho zdraví řešeno více než v posledních letech. Celkově si všímám, že lidé
o sebe začali více dbát – tráví více času sportem, zařadili do jídelníčku více ovoce a zeleniny kvůli vitamínům a v neposlední řadě se rozmohlo otužování. Já osobně zůstávám u pohybu na čerstvém vzduchu a u vitamínů, vím ale o několika lidech u nás v obci, kteří již nějakou dobu otužování provozují.
V Těchoníně a blízkém okolí jsou pro to ideální podmínky v podobě Těchonínského potoka, Tiché
Orlice nebo Pastvinské přehrady. Na str. 29 si můžete přečíst příspěvek od Michala Ordoše o tom, jak
on začal s otužováním, a stejně jako já si poté můžete položit otázku – zvládl/a bych to také? Z vlastní
zkušenosti ale vím, že dokud to člověk nevyzkouší, tak neví.
Redakční rada pro tento rok zůstává stejná jako v loňském roce, kdy naše řady doplnila Jarča
Pohlová. Po celý rok se Vám budeme snažit zprostředkovat důležité informace z obecního úřadu, na
odlehčení rádi přidáme rozhovor s inspirativními lidmi z našeho okolí a i nadále se můžete těšit na
informace od našich sportovců a spolků nebo na přírodní okénko. Doufáme, že se Vám koncept Těchonínských listů líbí a zůstanete i nadále věrnými a spokojenými čtenáři.
za redakční radu Tereza Živná

Vážení občané, Ti z Vás, kteří máte zájem o získání bližších informací k jednotlivým bodům usnesení, navštivte veřejná jednání zastupitelstva obce, nebo se s Vaším dotazem neváhejte obrátit v úředních hodinách na Obecní úřad v Těchoníně. Na Vaše dotazy Vám rádi odpovíme.
starosta a místostarosta obce Těchonín
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PÁR ŘÁDKŮ OD STAROSTY

Dobrý den, vážení přátelé, milí spoluobčané,
od posledního vydání Těchonínských listů uplynul čtvrtrok a je tomu rok, co nás poprvé výrazně
šokovala síla pandemie Coronaviru. Čas opravdu letí. V té době jsme šili a rozdávali roušky, řešili desinfekci… Asi nikoho nenapadlo, že bude situace vážnější a vážnější a že i po roce bude stále hlavním tématem
právě tato „breberka“. Nicméně Covid je tu s námi i v této době. Bohužel. Bohužel tu je a nechce se vzdát.
V současných dnech proti němu stojí očkování a dostupnost léků už se snad také zlepší… Nápor na naše
nemocnice je obrovský a nejen zdravotnický personál dělá, co může. Avšak každý z nás může pomoci –
osobním zodpovědným přístupem. Je to jen minimum toho, co můžeme. Stále pevně věřím, že společnými
silami a zodpovědným přístupem nás, jednotlivců, se podaří tuto válku vyhrát. Protože jen já jsem přeci
zodpovědný za své chování. Nechtějme být zodpovědní za chování druhých. Vím, že asi všichni sledujeme
informace ze všech možných mediálních zdrojů. Mnozí z Vás sledují i web obce, kde se snažíme podávat
dostupné informace včasně. Proto nebudu v této nelehké době více zabředávat do problematiky Coronaviru. Snad jen – buďme silní a držme si optimismus ve svých myšlenkách.
Obvykle na tomto místě starosta obce informuje o rozpočtu obce. Termín schvalování rozpočtu byl
stanoven na březnové zasedání, které se konalo ve změněném termínu dne 17. 3. 2021. Co se týče tvorby
návrhu rozpočtu obce na rok 2021 – zůstatek na účtech z loňského roku činil 6 .108 .000 Kč. Jednotlivé
položky rozpočtu vycházejí zejména z potřeb obce, nutných výdajů, nákladů rozběhlých akcí a příjmů
dotací, které přibližně známe. V rámci tvorby rozpočtu jsme se snažili být co nejvíce šetrní, ale na druhou
stranu nechceme, aby rozvoj naší obce ustal. Nyní shrnu: Pokles příjmů ze sdílených daní nelze vyčíslit meziročně, tím myslím, že je to každý rok trochu jinak, ale oproti loňskému roku je propad příjmů
cca o 1.500.000 Kč. Co nás čeká? Největší akce pro rok 2021 se týká školní jídelny, tedy Energetické úspory
objektu školní jídelny a vestavba bytů ve 2 NP v objektu školní jídelny č. p. 188, Těchonín. Rozpočtovaná
částka na celou akci se zastavila na částce 13,7 mil. Kč vč. DPH.
V tuto chvíli již známe výsledky výběrového řízení na zhotovitele obou akcí týkajících se školní jídelny. Realizační firmou, která podala nejvýhodnější nabídku, je společnost MARHOLD, a. s., Motoristů
24, 530 06 Pardubice, IČO: 150 50 050 s nabídkovou cenou 12.480.180,68 Kč bez DPH. V pořadí byla
sice na čtvrtém místě v žebříčku od společnosti, která ve výběrovém řízení podala nejnižší nabídku, ale
oproti firmám, které podaly výhodnější nabídky a umístily se tedy na 1., 2., a 3. místě, až společnost MARHOLD, a. s. splnila všechny podmínky zadávací dokumentace (tj. splnění kvalifikačních požadavků zadavatele, splnění obchodních a platebních podmínek a veškerých dalších podmínek stanovených v příslušné
Zadávací dokumentaci) a z toho důvodu byla doporučena výběrovou komisí ke schválení zastupitelstvu
obce.
Rád bych Vás seznámil s novou informací. V rámci vyhlášených výzev MF - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury – oprava, modernizace a výstavba bytů pro nájemní bydlení činí výše
dotace až 90% uznatelných výdajů, maximální výše dotace je 10 mil. Kč a v rámci výzvy - Podpora obnovy
a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí – opravy a modernizace
ZŠ a MŠ činí výše dotace až 90% uznatelných výdajů, maximální výše dotace je 20 mil. Kč, kdy bylo dříve
avizováno snížení dotace na 70%, a tedy jsme počítali, že budeme muset vynaložit vlastní zdroje ve výši
30% a s těmito jsme ve svých kalkulacích pro tyto akce počítali a zanesli jsme je do návrhu rozpočtu obce
na rok 2021, kdy v tuto chvíli máme v rozpočtu obce „v kolonce pro tyto akce 5,2 mil.“ Jak asi tušíte, v ideálním případě se nepřiblížíme ani k polovině této částky, v což pevně doufám. Zbývá totiž poslední krok,
tedy být úspěšným a vybraným žadatelem v žádosti o dotace. Děláme, co můžeme. Držme si palce!
V loňském roce jsme stihli připravit další akce, které již v této době mají příslib dotačního spolufinancování – jsou to: Pořízení nového dopravního vozidla pro JPO SDH Těchonín, kde přepokládáme cenu
okolo 1.1 mil. Kč, přičemž dotace budou činit pravděpodobně 700-750 tisíc Kč, což vyžaduje vlastní zdroje
ve výši 350.000 Kč. Pro místní hasiče máme dále připravenu další investiční akci, na kterou se nám opět
podařilo zajistit dotační spolufinancování – jedná se zejména o výjezdové vybavení – výjezdové obleky,
obuv, přilby, vesty, pláštěnky, ruční svítilny, ale také vybavení hasičské zbrojnice – moderní kalové čerpa4

dlo, nebo i šatní skříňky. Finanční stránka této akce – předpokládané náklady 370 tis. Kč, z toho dotační
část činí cca 290 tis. Kč, a tedy vlastní zdroje představují 80 tis. Kč. V poslední době těchonínští hasiči stále
častěji vyjíždějí na pomoc a myslím, že zkvalitnění jejich vybavení je na místě. Nedávné události jsou toho
důkazem. Ať už se jedná o rozvoz roušek, desinfekce, preventivní kontroly povodňových stavů či pomoc
při řízení provozu na komunikacích, anebo i jejich nasazení v rámci pátrací akce. Dále se chystáme na
výmalby společných prostor v bytových domech č. p. 178, 179, 180 Těchonín, zde předpokládáme částku
cca 460 tis. Kč, kdy předpoklad dotace činí 80 tis. Kč a vlastní zdroje u této akce představují cca 380 tis. Kč.
Dále zmíním akce pouze rámcově a s předpokládanou částkou: již probíhající rekonstrukce bytu č. 3/180:
385 tis. Kč, plánovaná oprava komunikace k MŠ: 400 tis. Kč, výstavba parkoviště u MŠ: 600 tis. Kč, geodetické práce: 70 tis. Kč, rekonstrukce koupelny (č. p.71/4): 200 tis. Kč, kompostéry: 150 tis. Kč (není jistý
příslib dotací, realizováno bude pouze v případě zajištění dotačního spolufinancování), nákupy pozemků
pro rozvoj obce: 460 tis Kč, oprava střechy na č. p. 180: 600 tis. Kč (bude posouzen stav pro případnou
realizaci). K nákupům pozemků pro rozvoj obce bych chtěl uvést, že je potřeba na tyto investice pohlížet
v dlouhodobém měřítku. Jasně je to vidět na časové ose v případě zamýšlených pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě U Kasáren, kde po dlouhých letech bychom teprve letos měli mít všechny potřebné pozemky v majetku obce. Dílčí kroky směřují k uspokojení záměru výstavby rodinných domů v naší
obci, bude to chtít ještě nějaký čas, ale uděláme nezbytné proto, aby se mohlo začít stavět v dohledné době.
Protože se ukázalo jako správné být připraven co do zajištění projektových dokumentací, chceme v letošním roce zajistit projektovou dokumentaci pro následnou realizaci rekonstrukce orientačního osvětlení
v místní části Celné a Těchonín. Zajišťujeme projektovou dokumentaci na odvodnění a rekonstrukci ploch
na náměstíčku v Celném. Předpokládáme cenu 200 - 300 tis. Kč. Další projekční činnost bude směřovat
k zajištění studie proveditelnosti centrální kanalizace v obci, která nám snad odpoví na „velké neznámé“…
a také počítáme se zahájením projekční činnosti k domu č. p. 177 Těchonín: 500 tis. Kč. Byť se to může na
první pohled zdát jako vyhazování finančních prostředků, ale projekční činnost a tzv. „černá práce“, která
je v době příprav s tím spojená, a tím myslím práci, která není ihned vidět (jednání, zajišťování pozemků,
hledání řešení, zajišťování financovaní, dotačních příležitostí apod.), je směřována vždy k rozvoji obce,
obnově majetku nebo i k vyšší „kultuře“ veřejného prostředí v naší obci. Trpělivost a postupné kroky, vyčkávání na dotační příležitosti a kvalitní příprava je dnes jedinou cestou k úspěchu.
Z předešlých let máme úvěry, kdy počítáme se splátkami ve výši 2,25 mil. Kč, také nás čeká v letošním
roce první splátka za č. p. 177 Těchonín (bývalá vojenská ubytovna): 800 tis. Kč a dále provoz 100 tis. Kč.
Příspěvky pro zachování potravinové obslužnosti obce – prodejna Celné a prodejna Těchonín - odhadujeme na částku 120 tis. Kč. Provoz ZŠ a MŠ Těchonín 817 tis. Kč. Další podporou jsou dotace spolkům, které
představují částku 105 tis. Kč. Snažil jsem se vyjmenovat hlavní investice, které naši obec v letošním roce
čekají, ale těch drobnějších je také mnoho.
V rámci rozpočtu obce na rok 2021 není na straně příjmů započítána částka cca 3.500.000 Kč, kterou obdržíme pravděpodobně v prvním čtvrtletí roku 2021 na účet. Jedná se o vypořádání Svazku obcí
Tichá Orlice. I přes takto připravený návrh rozpočtu obce na rok 2021 počítáme se zůstatkem na konci
roku ve výši více než 1 mil. Kč. Z tohoto důvodu se domnívám, že rozpočet obce na rok 2021 byl schválen
s důrazem na maximální využití zdrojů s maximalizací možnosti získání finančních spoluúčastí ze strany
jednotlivých dotačních titulů a na druhé straně i s odkazem na hospodárnost a zachování podpory rozvoje
obce. Budeme věřit, že se nám vše podaří připravit, zrealizovat a že to vše bude Vám, občanům naší krásné
vísky, dobře sloužit.
Než se s vámi rozloučím, rád bych vyslovil slova díků s ohledem k mimořádné události, která se
v nedávné době v naší obci udála. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na pátrací akci, která měla
šťastný konec. Děkuji všem spoluobčanům a členům SDH Těchonín a samozřejmě týmu IZS za profesionální a neposlední řadě velmi lidský a obětavý přístup a nasazení při jejich účasti právě na této akci. Velice
si toho vážím! Do jarních měsíců bych Vám rád popřál mnoho sil a pevné zdraví, které potřebujeme jeden
jako druhý v tomto období nejvíce. Děkuji Vám, že jste až doposud vydrželi všechna ta příkoří a jste stále
lidmi, které vždy rád potkávám. Přeji Vám jen to dobré! Krásné jaro všem!
Josef Sedláček, starosta obce
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Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

V celém znění je zápis a usnesení z jednání ZO k nahlédnutí na obecním úřadě a na www.techonin.cz. Na úřední
desce je zápis a usnesení zveřejněno do týdne po konání ZO.
Pro účely hlasování jsou zastupitelům přiděleny tyto číselné klíče:
Chládek J.

Junek J.

Kreuselová L.

Leicht J.

Nepustil A.

Olšar M.

Sedláček J.

Šimek L.

Špinlerová I.

Vencl K.

Všetička V.
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JEDNÁNÍ DNE 13. 1. 2021

ověřovatelé zápisu: Vencl Karel, Všetička Vlastimil
zapisovatel: Ing. Šimek Ladislav

Zastupitelstvo obce:

přítomno zastupitelů: 8/11
Omluveni: Mgr. Kreuselová Lenka,
Leicht Jan, Olšar Martin

přítomno občanů/hostů: 5/0

• Schvaluje program jednání ZO a návrh ověřovatelů zápisu.
Hlasování: pro: 1,2,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 3,4,6.
Jednotlivé body programu a návrhy k nim předkládá starosta obce Josef Sedláček, pokud není uvedeno jinak.
• Úkoly z minulého ZO - Bere na vědomí
Starosta p. Sedláček informoval o vyčíslení nákladů vynaložených na osazení dopravního zrcadla
u viaduktu. Zrcadlo bylo na konci roku 2020 osazeno, celkem obec zajištění dopravního vyhřívaného zrcadla, stožáru, elektroinstalace a prací v chodníku vyšlo na částku 73.726 Kč.
• Bere na vědomí zprávu předsedy výboru stavebního a ŽP za předchozí rok.
Zprávu přednesl předseda výboru Jiří Junek.
• Bere na vědomí návrhy Výboru stavebního a ŽP na opravy a údržbu pro rozpočet na r. 2021.
Starosta p. Sedláček spolu s p. Junkem sestavili návrh plánu akcí, který byl připraven na základě
předešlých zkušeností a s ohledem na dlouhodobě plánované finančně náročné akce. Je nevyhnutelné realizovat akce, na které má obec přislíbené dotace. Obec každoročně žádá o dotaci na POV,
letos o příspěvek na opravu a dobudování obslužného chodníku a odstavné plochy pro parkování
rezidentů. Dalším plánem je oprava omítek společných prostor bytových domů a nátěry zábradlí
schodišť v č. p. 178-180 Těchonín. Příspěvek obec odhaduje na cca 100.000 Kč.
Předložený seznam je možné připomínkovat či doplnit a bude přenesen do rozpočtu obce na rok
2021. Předseda stavebního výboru a ŽP okomentoval plán akcí na rok 2021. Starosta p. Sedláček
připomněl, že členové výboru projednávali i přípravu projektové dokumentace pro rekonstrukci
veřejného osvětlení Těchonín a Celné, zadání vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci nemovitosti č. p. 177 Těchonín a zadání projektové dokumentace pro výstavbu parkoviště u místní MŠ (s plánem realizace v roce 2021).
Zastupitel p. Vencl navrhuje upřednostnit projekty veřejného osvětlení.
• Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení za období roku 2020.
Zprávu přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Aleš Nepustil.
• Bere na vědomí rozpočtový výhled rozpočtu obce na období let 2021 – 2024.
Starosta p. Sedláček navrhuje tento bod přesunout na zasedání v únoru 2021.
• Schvaluje směnu pozemků parc. č. 430/1, 400, 1202, 1192, 407/3, 1112/1, 1156/13 a 1015/13
k.ú. Těchonín o celkové výměře 16.230 m2 za pozemky parc. č. 969/47 a 969/48 k.ú. Těchonín
o výměře 15.724 m2 a doplatku 150.000 Kč.
Hlasování: pro: 1,2,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 3,4,6.
Starosta obce uvedl, že na základě usn. č. 258, které vzešlo z jednání zastupitelstva obce dne
16. 12. 2020 byl schválen záměr směny parc. č. 430/1, 400, 1202, 1192, 407/3, 1112/1, 1156/13
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a 1015/13 k.ú. Těchonín o celkové výměře 16.230 m2. K tomuto záměru v termínu do 12. 01. 2021
se ke směně přihlásil Ing. Václav Filip, který předložil návrh na směnu. Ke směně byly navrženy pozemkové parc. č. 969/47 a 969/48 k.ú. Těchonín a mají výměru 15.724 m2. Rozdíl ploch činí 506 m2.
Dále požaduje Ing. Filip finanční dorovnání zemědělských hodnot pozemků v hodnotě 150.000 Kč.
Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi obcí Těchonín a Ing. Václavem
Filipem.
Hlasování: pro: 1,2,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 3,4,6.
Schvaluje obnovení dohody o odborné pomoci s Městskou knihovnou Jablonné nad Orlicí pro
rok 2021 s částkou 6.000 Kč.
Hlasování: pro: 1,2,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 3,4,6.
Bere na vědomí sdělení o počtu akcií společnosti VAK Jablonné nad Orlicí k 31. 12. 2020.
Obec Těchonín ve společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, 561 64
Jablonné nad Orlicí, IČO: 48173398 vlastní 2.749 akcií ze série A od čísla 396439 do čísla 399187.
Hodnota jedné akcie je 1000 Kč.
Schvaluje dotaci/dar, příspěvek/ z rozpočtu obce Těchonín ve výši 15.000 Kč pro rok 2021 OLÚ
Albertinum, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk.
Hlasování: pro: 1,2,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 3,4,6.
Obec tento ústav poprvé podpořila v loňském roce, Starosta p. Sedláček navrhuje v podpoře pokračovat.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2020.
Starosta p. Sedláček uvedl, že rozpočtové opatření je velmi rozsáhlé. Změny výdajů a příjmů v celkové bilanci neovlivní stav finančních prostředků.
Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 2077355414.
Hlasování: pro: 1,2,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 3,4,6.
Jde o bezúplatný převod pozemkové parc. č. 969/27 o výměře 250 m2 (ostatní plocha, manipulační
plocha) zapsané na LV 45 k.ú. Těchonín. Samotný převod byl již na ZO schválen.
Neschvaluje revokaci usnesení č. 128 ze dne 16. 10. 2019 „zadat projektovou dokumentaci na
řešení plochy na p. p. č. 113/9 k. ú. Celné jako celou asfaltovou plochu s odvodněním bez ostrůvků zeleně a parkovacích míst“ na variantu s ostrůvky zeleně a parkovacími místy.
Hlasování: pro: 1,5,7,8, proti: 2,10, zdrželi se: 9,11, omluveni: 3,4,6.
ZO na svém zasedání 16. 10. 2019 schválilo zadat přípravu projektové dokumentace na řešení plochy na p. p. č. 113/9 k. ú. Celné jako celou asfaltovou plochu s odvodněním bez ostrůvků zeleně
a parkovacích míst. Proběhla pracovní schůzka s projektantem zpracovávající tuto dokumentaci.
Starosta p. Sedláček si nebyl jistý, zda zastupitelstvo v roce 2019 rozhodlo správně a rád by ještě
jednou celou věc projednal. Spolu s místostarostou navštívil občany žijící v okolí náměstíčka Celné.
U občanů převládá názor, že by se rekonstrukce měla provést estetičtěji, plochu rozdělit na parkovací stání a zeleň. S názorem souhlasí i místní zemědělec pod podmínkou průjezdné šíře 5 m.
Dopracování projektu ve schválené podobě přemění náměstíčko na asfaltovou plochu na dlouhá
léta. Starosta p. Sedláček navrhuje tento projekt ještě jednou probrat.
- Občan Petr Šatava by uvítal provedení se „zelení“ z důvodu estetického i dlouhodobého. Po
rekonstrukci se úprava prostoru nebude nejméně půl století měnit. Plocha doplněná zelení nebude v létě tak sálat.
- Občan Vojtěch Horák, profesí urbanista, je přesvědčen, že rozhodnutí ZO z roku 2019 o vyasfaltování je cestou zpět o 40 let.Varianta se zelení je krokem vpřed, moderním přístupem jak zpevněné plochy ve veřejném prostoru řešit s využitím suchomilných rostlin a praxí vyzkoušených
zatravňovacích dílů z recyklovaných materiálů.
- Zastupitel p. Junek zastává názor, že asfaltová plocha je praktičtější, zejména při zimní údržbě.
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Nemyslí si, že je zásadní rozdíl v sálání u obou variant.
- Zastupitel p. Vencl uvedl, že diskuze je z jeho pohledu zbytečná a obec by měla zohlednit hlavně
finanční stránku celé akce.
- Starosta p. Sedláček navrhuje při zimní údržbě a velkém množství sněhu některá parkovací
místa použít pro uložení shrabaného sněhu. Centrální část Celného by si vzhlednější úpravu
zasloužila. Cenová náročnost obou variant je dle projektanta přibližně stejná. ZO by mělo při
rozhodování brát ohled i na názory občanů.
- Místostarosta p. Šimek připomněl, že by se zastupitelé měli přiklonit k názoru obyvatel z bezprostředního okolí projektu, zejména když občané mají zájem se podílet na rozhodování o podobě tohoto prostoru. Navíc jsou obě varianty cenově srovnatelné.
- Zastupitel p. Chládek připomněl, že se již při hlasování v roce 2019 přikláněl k „zelené“ variantě
a kloní se k ní i nadále.

Diskuse: (příspěvky byly vzaty na vědomí)
Zastupitel Karel Vencl:
• se dotázal, zda obec uvažuje o dezinfekci společných prostor bytových domů. Starosta p. Sedláček uvedl, že k dezinfekci by se přikročilo v odůvodněných případech při zvýšeném výskytu
nákazy, obec je pak připravena dezinfekci zajistit.
JEDNÁNÍ DNE 10. 2. 2021

ověřovatelé zápisu: Chládek Jaroslav, Junek Jiří
zapisovatel: Ing. Šimek Ladislav

Zastupitelstvo obce:

přítomno zastupitelů: 11/11
Omluveni: Všetička Vlastimil od 20:05

přítomno občanů/hostů: 5/0

• Schvaluje program jednání ZO a návrh ověřovatelů zápisu.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Jednotlivé body programu a návrhy k nim předkládá starosta obce Josef Sedláček, pokud není uvedeno jinak.
• Úkoly z minulého ZO.
Z minulého zasedání nevzešel žádný úkol.
• Bere na vědomí zprávu inventarizační komise.
Zprávu přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Aleš Nepustil.
• Bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na
2021 - 2024.
Návrh bude schvalován na březnovém zasedání ZO, bude vyvěšen nejpozději dne 23. února 2021
na úřední desce.
Podrobnosti o návrhu rozpočtu podrobně rozebírá starosta p. Sedláček ve článku Slovo starosty na
straně 4 a 5.
Rozpočet je sestaven jako mírně přebytkový s plánovaným zůstatkem 1.027.000 Kč.
Finanční výbor je s návrhem rozpočtu seznámen a doporučuje jej ZO ke schválení.
Zastupitel p. Vencl zmínil růst cen energií a chystané práce na vedení veřejného osvětlení, odhaduje
náklady v desítkách tisíc Kč, o podrobnostech bude ZO průběžně informovat.
• Bere na vědomí návrh střednědobého rozpočtu obce na 2021 - 2024.
Návrh bude schvalován na březnovém zasedání ZO, bude vyvěšen nejpozději dne 23. února 2021
na úřední desce.
• Bere na vědomí zajištění dopravní obslužnosti obce na rok 2021.
V průběhu roku jsou řešeny individuální problémy hromadné přepravy osob vlakové či autobuso8

vé. Připomínky občanů jsou přeposílány zástupcům Pardubického kraje.
• Bere na vědomí informace o množství vytříděného textilu – TextilEco, a. s.
V roce 2020 bylo přes bílý kontejner u prodejny Konzum Těchonín vytříděno 1.840 kg textilu.
• Schvaluje prodej pozemkových parcel: parc. č. 54/2 o výměře 185 m2 a parc. č. 54/4 o výměře
24 m2 k.ú. Celné žadateli.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Starosta p. Sedláček připomněl usn. č. 254 z jednání ZO dne 16. 12. 2020, kdy byl schválen záměr
prodeje parc. č. 54/2 o výměře 185 m2 a parc. č. 54/4 o výměře 24 m2 k.ú. Celné. K tomuto záměru
se v termínu do 9. 2. 2021 ke koupi přihlásil Jan Kaplan. V rámci svého návrhu opět připojil souhlas
se vznikem věcného břemene na parc. č. 54/2 s dostupností a zachování dostupnosti pro vlastníky
parc. č. 56/4 v k. ú. Celné. Po schválení prodeje bude vyhotoven znalecký posudek ke stanovení
kupní ceny. Veškeré náklady budou zahrnuty do prodejní ceny.
• Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na akci IP-12-2012617 Těchonín, par. č. 625/3, kNN.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Jedná se o standardní smlouvu a postup správců inženýrských sítí. Bude zřízeno nové odběrné
místo a kabelové vedení pro objekt bývalé hasičské zbrojnice ve Hluchově.
• Schvaluje podání investičního záměru na akci: „Vestavba bytů ve 2.NP objektu školní jídelny
Těchonín č. p. 188 do dotačního titulu ministerstva financí – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
• Schvaluje podání investičního záměru na akci: „Energetické úspory objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188 do dotačního titulu ministerstva financí – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Starosta p. Sedláček uvedl, že v době schvalování postupu dotačního spolufinancování nebyly přesně známy názvy konkrétních dotačních titulů Ministerstva financí. Je tedy potřeba návrhy usnesení
projednat a schválit.
• Schvaluje vzor budoucí nájemní smlouvy pro byty ve vestavbě 2. NP objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188 a výši ceny nájemného na 61 Kč/ m2.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Na základě požadavku postytovatele dotace je potřeba projednat a schválit vzor nájemní smlouvy
a stanovit výši nájemného.
• Schvaluje postup při přidělování bytů ve vestavbě 2. NP objektu školní jídelny Těchonín č. p.
188.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Postup přidělování uvedených bytů bude prakticky identický s přidělováním jiných obecních bytů.
• Schvaluje zadávací dokumentaci k akci: „Vestavba bytů ve 2.NP objektu školní jídelny Těchonín
č. p. 188“ a na akci: „Energetické úspory objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Zastupitelé obce obdrželi rozsáhlou zadávací dokumentaci před zasedáním k prostudování.
Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá dodavatel (účastník) plně a bez výhrad veškeré
podmínky této Zadávací dokumentace, včetně všech příloh a případných dodatků (dodatečných informací) k zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník (dodavatel) před podáním nabídky pečlivě prostudujte všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v této Zadávací
dokumentaci jako součásti zadávacích podmínek a bude se jimi plně řídit. Obsahem je Zadávací
dokumentace, Smlouva o dílo, čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, čestné prohláše9
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ní – referenční list, vzory osvědčení a čestných prohlášení k referenčním zakázkám, čestné prohlášení – seznam techniků a odborných pracovníků, krycí list nabídky, čestné prohlášení – přehled
subdodavatelů.
Schvaluje zahájení výběrového řízení na zhotovitele na akci „Vestavba bytů ve 2.NP objektu
školní jídelny Těchonín č. p. 188“ a na akci: „Energetické úspory objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Dalším bodem v uvedené akci je zahájení výběrového řízení na zhotovitele akcí. Jak bylo již dříve
zastupitelstvem obce schváleno, společnost Profesionálové, s. r. o. pro nás činí kompletní dotační
servis a je potřeba odsouhlasit zahájení výběrového řízení na zhotovitele akcí.
Schvaluje podání žádosti o dotace na obnovu rozhlasové sítě tj. varovného výstražného systému
obce.
Hlasování: pro: 1,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: 2, zdrželi se: 6, omluveni: -.
Starosta p. Sedláček uvedl, že v obci provozujeme varovný výstražný systém na bázi rozhlasové sítě.
Systém je na konci své plánované životnosti a naskýtá se možnost dotačním spolufinancováním
systém obměnit. Dotace z programu OPŽP činí 70% z celkových uznatelných nákladů. Dodavatel
stávající sítě vyčíslil obnovu sítě na cca 700.000 Kč. Dále by bylo vhodné aktualizovat i digitální
povodňový plán, který nám připravila společnost Envipartner. Jeho aktualizaci uvedená společnost nacenila na cca 60.500 Kč. Spol. Envipartner zároveň nabídla dotační management dotace na
obnovu rozhlasové sítě, zpracování dokumentace a periodické aktualizace a vedení povodňového
plánu. Celkové náklady by mohly dosáhnout částky 860.000 Kč s realizací v roce 2023. Pro obec by
celkové náklady představovaly cca 260.000 Kč. Uzávěrka příjmu žádostí o dotace končí 1. 3. 2021.
Starosta p. Sedláček provedl průzkum trhu dotačního managementu a z oslovených společností
nejvýhodnější nabídku předložila společnost Envipartner.
Schvaluje dotační management na akci obnova rozhlasové sítě tj. varovného výstražného systému obce Těchonín a podpis smlouvy o dílo se společností Envipartner, s. r. o., Vídeňská 55,
Brno 639 00, IČ: 28358589.
Hlasování: pro: 1,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: 2, zdrželi se: 6, omluveni:-.
Schvaluje podpis dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci „Podpora JPO SDH Těchonín – zkvalitnění zázemí, vybavení a podpora činnosti“.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Tuto akci ZO schválilo v roce 2020. Celkové náklady projektu jsou ve výši 399.300 Kč, z tohoto jsou
celkové uznatelné náklady dotace vyčísleny na částku 319.440 Kč a vlastní zdroje obce představují
částku cca 80.000 Kč. Obsahem akce je pořízení výjezdového vybavení JPO Těchonín a nových
šatních skříněk pro toto vybavení.
Bere na vědomí informace o průběhu akce: „Pořízení nového dopravního automobilu pro
JSDH Těchonín“.
Starosta p. Sedláček uvedl, že spolu s představiteli SDH Těchonín sestavili Technické podmínky
dopravního automobilu (dále jen DA), specifikovali vybavení a provedení v rámci předepsaných
kritérií. Technické podmínky byly zaslány ke kontrole na Integrovaný záchranný systém Pardubického kraje. Podmínky byly schváleny a předány na Generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru, který přidělí EDS - evidenční číslo. Po schválení rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021
bude obec informována o výši přiznané dotace. Realizace se předpokládá na podzim roku 2021.
Schvaluje žádost o INDIVIDUÁLNÍ dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
v roce 2021: Nákup nového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Pk v roce 2021 „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Těchonín“.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: 6, zdrželi se: -, omluveni: -.
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Předpokládaná celková částka na pořízení nového DA pro SDH Těchonín je cca 1.100.000 Kč,
předpokládaná dotace kraje je odhadována na cca 750.000 Kč. Spoluúčast obce na této akci je zapracována do návrhu rozpočtu obce na rok 2021.
Zastupitel p. Olšar uvedl, že nákup nového vozidla pro SDH je dle něj neekonomický a zbytečný.
Vzhledem k nájezdu kilometrů a amortizaci se nákup nového auta pro obec nemůže vyplatit.
Zastupitel p. Vencl uvedl, že za hasiče je pro nákup nového auta, ale jako zastupitel si myslí, že nové
auto nutně nepotřebujeme.
Bere na vědomí žádost o prodej části parc. č. 1138 k. ú. Těchonín o výměře 230 m2.
Na obec byla doručena žádost o prodej uvedené parcely. Jedná se o ostatní komunikaci, která není
zanesena v pasportu místních komunikací. Komunikace vychází ze zdi domu žadatele a dále pokračuje směrem na Studené, je dnes neprůchozí. Starosta p. Sedláček soudí, že by na pozemek měl
být vyhlášen záměr prodeje.
Po projednání byl tento bod jednání přesunut na následující zasedání.
Bere na vědomí informaci o možnosti nabytí pozemků k následné výstavbě RD v lokalitě „Pod
Mlýnským kopcem“.
Starosta p. Sedláček připomněl, že se obec potýká s absencí pozemků vhodných k nové výstavbě. Dále informoval o možnosti nákupu pozemků v uvedené lokalitě, přednesl cenovou kalkulaci
s možnostmi financování a odůvodnil potřebu nákupu k zajištění dalších pozemků pro novou výstavbu. Nabytí pozemků má podporu finančního a kontrolního výboru.
Po diskuzi zastupitelů byl tento bod přesunout na další jednání zastupitelstva.
Schvaluje zhotovitele „Stavebních úprav bytu č. 3 v č. p. 180 Andrej Lukáč, Těchonín 194,
561 66 Těchonín, IČ: 64804909 s nabídkovou cenou 380.651 Kč vč. DPH, kterou podal dne
13. 11. 2019 v 12:10 hod.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: 6, omluveni: -.
Dne 31. 1. 2021 byl ukončen nájem v uvedeném bytě. Po prohlídce stavu bytu obcí a stavebním
výborem byl byt doporučen k celkové rekonstrukci v souladu s obvyklým postupem, tj. provést rekonstrukci při uvolnění bytu nájemníky. Starosta p. Sedláček v souladu se směrnicemi obce provedl
průzkum trhu, oslovil tři dodavatele rekonstrukce a požádal je o předložení nabídek rekonstrukce.
Termín realizace byl stanoven na 2/2021 - 4/2021. Nabídky oslovených společností byly:
- Andrej Lukáč, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909 s nabídkovou cenou 380.651 Kč
vč. DPH, podání dne 13. 11. 2019 v 12:10 hod.
- Tomáš Novotný, Mladkov 49, 561 67 Mladkov, IČ: 68471378 s nabídkovou cenou 405.951 Kč
vč. DPH, podání dne 13. 11. 2019 v 12:45 hod.
- Tomáš Jelínek, Bystřec 39, 561 54, Bystřec, IČ: 88373061 s nabídkovou cenou 427.801 Kč vč.
DPH, podání dne 13. 11. 2019 v 12:05 hod.
Schvaluje smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy bytu č. 3 v č. p. 180“ se zhotovitelem Andrej
Lukáč, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ:64804909.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: 6, omluveni: -.
Bere na vědomí informaci o nájemci bytu č. 2 v bytovém domě č. p. 71 Těchonín.
Nájemnice bytu obec informovala o změně životní situace a o nutnosti nájem ukončit. Obec vyhlásila nový pronájem uvedeného bytu, termín podání přihlášek je stanoven do 10. 3. 2021 do 12:00
hod. Prohlídky bytu zájemci jsou možné od 1. 3. 2021 po telefonické domluvě.
Schvaluje zrušení svazku obcí Tichá Orlice a jeho vstup do likvidace.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,6,8,9,10, proti: 11, zdrželi se: -, omluveni: -.
V uplynulých letech probíhalo vypořádání věcných břemen z proběhlé plynofikace obce svazku
obcí Jamné nad Orlicí, Sobkovice a Těchonín. Cílem je předání plynárenského díla plynárenské
společnosti. Členská schůze svazku navrhla jeho likvidaci, ta bude platná až na základě usnesení
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zastupitelstev uvedených obcí. Pak svazek schválí likvidaci ke stanovenému datu, určí likvidátora
a ten vypořádá podíly obcí ve svazku. Odhad proběhnutí likvidace je konec června roku 2021. Likvidací svazku a vypořádáním podílů naše obec může získat cca 3.500.000 Kč.
• Bere na vědomí informaci o Reklamace závad v záruční době SOD č. 0318/2019/VOZ/01.
Dne 18. 1. 2021 byla zjištěna havárie (spadnutí nové stropní izolace z podhledové minerální vlny)
v suterénu bytového domu č. p. 179 Těchonín (mandlovna) a č. p. 180 Těchonín (sušárna). V bytovém domě č. 180, v bytě č. 4, je potřeba seřídit okna v obývacím pokoji. Zhotoviteli díla byla
v záruční době zaslána reklamace, která je nyní vyřízena.
• Schvaluje zmocnění společnosti Komunální služby Jablonné, s. r. o., zastoupené: Drahomírem
Jindrou, jednatelem.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,6,8,9,10, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 11.
Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. zavádí zvýšení poplatku za skládkování komunálních odpadů z 500 Kč/t na 800 Kč/t. Obec, po zavedení evidence poplatků, může požádat o slevu 300 Kč/t,
a snížit tak nový poplatek na původních 500 Kč/t. Sleva je podmíněna produkcí odpadu do 200 kg
za každého občana. Od roku 2022 se limit slevy 200 kg/občan bude snižovat a obec bude muset
hledat nové cesty snižování objemu komunálního odpadu. Pro zjednodušení procesu evidence odpadu starosta p. Sedláček navrhuje zmocnit společnost Komunální služby Jablonné, s. r. o. zastoupenou jednatelem Drahomírem Jindrou takto:
- zmocněnec zastoupí zmocnitele při uplatňování nároku podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, u provozovatelů skládek (plátců poplatku za ukládání odpadů na skládku), na jimiž
provozované skládky bude zmocněnec předávat k uložení komunální odpad splňující podmínky podle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a jejichž původcem je zmocnitel,
- zmocněnec jménem zmocnitele zpracovává a předává provozovatelům skládek, u nichž bude
v zastoupení zmocnitele uplatňovat nárok podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
doklady a/nebo informace nezbytné k řádnému zpracování a podání vyúčtování poplatku za
ukládání odpadů na skládku ve formě a struktuře určené správcem poplatku (zejména informace a podklady o původci, druhu a hmotnosti odpadu a o uplatnění nároku podle ust. § 157
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech),
- zmocněnec svým jménem a na účet zmocnitele hradí provozovatelům skládek, na něž bude
zmocněnec předávat k uložení odpad, jehož původcem je zmocnitel, poplatek za ukládání odpadů na skládku, který od zmocnitele vybere, a provedl vypořádání případného přeplatku či
nedoplatku na poplatku,
- zmocněnec zmocnitele dále zastupuje při ostatních nezbytných souvisejících jednáních a činnostech.
• Schvaluje prodloužení dohody o provedení práce – obsluha čekárny na nádraží ČD.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,6,8,9,10, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 11.
Obec zašle Správě železnic cenovou nabídku na práce obsluhy čekárny na zastávce Těchonín na
období 1. 3. 2021–28. 2. 2022. Jde fakticky o každoroční prodloužení stávající dohody se Správou
železnic.

Diskuse: (příspěvky byly vzaty na vědomí)
Starosta Josef Sedláček
• S politováním musím sdělit, že na základě vývoje současné situace v ČR se ruší Masopustní průvod. Je to další v řadě akcí, o které nás COVID připravil.
Zastupitel Karel Vencl
• Na chodníku k podjezdu dochází k výpadku osvětlení zhruba 1/měsíc. V zimě na některých
místech nelze poruchy opravovat vzhledem k nevhodným podmínkám pro techniku. Až to pod12

mínky dovolí, tyto poruchy budou v co nejkratším termínu opraveny.
Občan Petr Šatava
• Upozornil na horší stav komunikace před mateřskou školou.
- Zastupitel Jiří Junek informoval, že obec se bude snažit v rámci možností komunikaci udržovat ve sjízdném stavu, zejména kvůli velkému pohybu automobilů a dětí.
- Starosta Josef Sedláček uvedl, že zimní údržba je v porovnání s okolními obcemi a městy na
velmi dobré úrovni. Obec se bude snažit prostor udržovat s ohledem na klimatické podmínky
ve sjízdném stavu.
JEDNÁNÍ DNE 17. 3. 2021

ověřovatelé zápisu: Mgr. Keruselová L., Ing. Nepustil A.
zapisovatel: Ing. Šimek Ladislav

přítomno zastupitelů: 9/11
Omluveni: Mgr. Špinlerová Ivanka, Olšar
Martin, do 18:32 Leicht Jan

přítomno občanů/hostů: 3/0

Zastupitelstvo obce:

• Schvaluje program jednání ZO a návrh ověřovatelů zápisu.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4,6,9.
Jednotlivé body programu a návrhy k nim předkládá starosta obce Josef Sedláček, pokud není uvedeno jinak.
• Úkoly z minulého ZO.
Na předchozím jednání ZO byla předložena žádost o prodej části pozemkové parcely č. 1138 k.u.
Těchonín. Řešením požadavku by byla směna části obecní p. p. č. 1138 za část p. p. č. 350/5 žadatele
přiléhající k obecní p. p. č. 1220/1 k.ú. Těchonín. Žadatel s navrženou směnou souhlasí a uvedený
postup není v rozporu s rozhodovacími postupy obce. Náklady na vyhotovení geometrických plánů
uhradí žadatel.
• Schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 1138 v k.ú. Těchonín o výměře 90 m2.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,7,8,11, proti: 10, zdrželi se: -, omluveni: 4,6,9.
• Schvaluje koupi parcely č. 973/9 k. ú. Těchonín o celkové výměře 14.159 m2, část parc. č. 973/1
k. ú. Těchonín o jmenovité výměře cca 4.200 m2 a část parc. č. 974/3 k. ú. Těchonín o jmenovité výměře cca 640 m2 za celkovou částku 1.500.000 Kč, což představuje cca 80 Kč/m2, v 5.
bezúročných splátkách po 300.000 Kč/rok.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,11, proti: 10, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Starosta p. Sedláček na předchozím ZO informoval o možnosti nabytí uvedených pozemků do
majetku obce. Uvedené pozemky u hřbitova „Pod Mlýnským kopcem“ mají celkovou výměru
cca 19.000 m2 a mohly by posloužit jako další pozemky k výstavbě rodinných domů a rozvoji obce. Cena je cca 80 Kč/m2, úhrada kupní ceny je dohodnuta na pět ročních splátek ve výši
300.000 Kč bez dalšího inflačního navýšení. Návrh rozpočtu obce již s první splátkou předběžně
počítá. Finanční a kontrolní výbory nákup pozemků projednaly a vydaly souhlasné stanovisko.
Nákup byl projednán s MěÚ Žamberk, oddělení územního plánování a s projektantem územního
plánu obce. Změna územního plánu obce je možná.
Zastupitel p. Vencl pokládá nákup pozemků za chybný, zbytečný a zatěžující veřejný rozpočet.
V předchozím volebním období byla již vytipovaná a provedená územní studie U Kasáren, kam
by také měly směřovat veškeré investice. Dále uvedl, že jsou na místě již některé inženýrské sítě.
Není proto opodstatněné zajišťovat další místa pro výstavbu rodinných domů. Z výše uvedených
důvodů výkup pozemků nepodpoří.
K uhrazení pozemku budou použity veřejné finanční prostředky, proto zastupitel p. Vencl požaduje stanovení ceny pozemku úředním odborným posudkem.
Zastupitel p. Všetička uvedl, že občané, se kterými hovořil, byli pro výkup pozemku.
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Zastupitel p. Nepustil uvedl, že na tuto věc se můžeme dívat jako na investici, na které v dnešní
době obec nemůže prodělat.
Zastupitel p. Junek si myslí, že obec by tyto pozemky koupit měla. Nemyslí si, že je na nich nutné
provádět jakékoliv investice, investice by směřoval k dříve provedenému záměru lokality U Kasáren.
Zastupitel p. Leicht uvedl, že v žádném případě nemůžeme hovořit o zadlužení, ale o investici.
Zastupitel p. Chládek uvedl, že vzhledem k podmínkám nabytí pozemků a ceně se jedná o velice
výhodnou koupi, kterou by měla obec využít.
Schvaluje Rozpočet obce Těchonín na rok 2021.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,11, proti: -, zdrželi se: 10, omluveni: 6,9.
Návrh rozpočtu byl projednán na minulých ZO a řádně vyvěšen na úředních deskách od 11. 2. 2021.
Občané obce žádné připomínky k rozpočtu nepodali, finanční a kontrolní výbor návrh rozpočtu
podpořil. Rozpočet předpokládá výdaje ve výši 21.026.000 Kč, příjmy ve výši 18.196.000 Kč. Schodek ve výši 2.830.000 Kč bude krytý přebytkem finančních prostředků z předešlých let.
Podle nových informací z ministerstva financí lze čerpat u dotačního titulu Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury – oprava, modernizace a výstavba bytů pro nájemní bydlení dotaci
až do výše 90% uznatelných nákladů, maximálně však 10.000.000 Kč. U dotačního titulu Podpora
obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí – opravy
a modernizace ZŠ a MŠ lze čerpat dotaci až do výše 90% uznatelných nákladů, maximálně však
20.000.000 Kč. Rozpočet obce u akcí „Energetické úspory objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“
a „Vestavba bytů ve 2 NP objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“ kalkuloval s dotací ve výši max.
70%. Starosta p. Sedláček navrhuje rozpočet na rok 2021 nekorigovat a ušetřené prostředky mít
jako rezervu.
Zastupitel p. Vencl vzhledem k nesouhlasu s nabytím pozemků v lokalitě „Pod Mlýnským kopcem“
a tedy s výdajem, který je obsažen v rozpočtu obce na rok 2021, nepodpoří schválení rozpočtu.
Schvaluje návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na 2021 – 2024.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Návrh byl řádně vyvěšen na úřední desce od 11. 2. 2021. Obec neobdržela od občanů či zastupitelů
žádné připomínky.
Bere na vědomí zprávu velitele sboru dobrovolných hasičů.
Velitel SDH Těchonín se dnešního jednání ZO nemohl z pracovních důvodů zúčastnit, žádá o přesun tohoto bodu jednání na příští jednání.
Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Dle plánu jednání zastupitelstva obce Těchonín byla na jednání ZO plánována zpráva kontrolního
výboru.
Zpráva předložena nebude, neboť již byla připravena a přednesena na předchozím ZO.
Předseda kontrolního výboru p. Nepustil uvedl, že na základě důležitých bodů z dnešního zasedání
svolá KV a členy seznámí s jejich obsahem a na příštím jednání podá zprávu.
Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na akci IV-12-20217708 Těchonín, par. č. 54/5 k. ú. Celné, kNN.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Jedná se o zřízení nového odběrného místa a kabelového vedení pro zamýšlenou stavbu RD na
parc.č. 54/5 k. ú. Celné.
Bere na vědomí informace MV – GŘ HZS ČR o registraci akce 014D262001300 – DA Těchonín
(pro JPO SDH Těchonín).
Po registraci může obec zahájit výběrové řízení na pořízení nového dopravního prostředku pro
SDH Těchonín.
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• Schvaluje zahájení výběrového řízení k akci: „Pořízení nového dopravního automobilu pro
JSDH Těchonín“ registrované MV – GŘ HZS ČR pod číslem 014D262001300.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
• Schvaluje výběrovou komisi k akci: „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Těchonín“ registrované MV – GŘ HZS ČR pod číslem 014D262001300 ve složení: Josefa Sedláčka,
Ing. Ladislava Šimka a předsedu SDH Těchonín Romana Hrdinu.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Termín otevírání obálek s nabídkami byl stanoven na 1. 4. 2021 v 15:00 hod.
• Bere na vědomí informace o uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR k akci: „Podpora JPO SDH Těchonín – zkvalitnění zázemí, vybavení a podpora činnosti“.
Dne 25. 2. 2021 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
k akci: „Podpora JPO SDH Těchonín – zkvalitnění zázemí, vybavení a podpora činnosti“. Na základě podpisu dohody může obec zahájit výběrové řízení na pořízení vybavení JPO SDH Těchonín.
• Schvaluje zahájení výběrového řízení k akci: „Podpora JPO SDH Těchonín – zkvalitnění zázemí, vybavení a podpora činnosti“.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Na základě průzkumu trhu budou osloveni tři dodavatelé, u nichž lze předpokládat, že jsou schopni
předmětné zboží v požadované kvalitě dodat. Zboží je dostatečně vyspecifikované v poptávkových
formulářích. Termín vyhodnocení nabídek je stanoven na 12. 5. 2021.
• Schvaluje členy výběrové komise k akci: „Podpora JPO SDH Těchonín – zkvalitnění zázemí, vybavení a podpora činnosti“ ve složení Josef Sedláček, Ing. Ladislav Šimek, Ing. Roman Hrdina,
Petr Dušek a Vlastimil Všetička.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Termín otevírání obálek byl stanoven na 12. 5. 2021 v 15:00 hod. Zastupitel p. Vencl před hlasováním požádal o rozšíření výběrové komise o Petra Duška a Vlastimila Všetičku.
• Schvaluje podporu potravinové obslužnosti prodejny KONZUM, následný podpis „Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci“,
podporu investičního záměru společnosti KONZUM na rekonstrukci prodejny a přijetí závazku na zbudování parkovacích míst a příslušenství před prodejnou Konzum.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Zastupitelé obdrželi před ZO návrh řešení rekonstrukce prodejny a prostor před prodejnou Konzum Těchonín. Před prodejnou je navrhováno parkoviště se stáním kolmým k prodejně (rozšíří se
komunikace) ukončené zídkou ze skládaných bloků s prostory pro drobnou zeleň. Povrch stání je
ke zvážení, v úvahu připadá zejména asfalt, zámková dlažba či sypaná kameninová vrstva. Chodník
bude napojen šikmou rampou podél budovy. Od parkoviště bude prodejna napojena jednoduchým
užším schodištěm. Jedno stání bude pro invalidy. Dojde i ke změně vnitřního uspořádání prodejny a změně polohy vstupu, který bude osazen zastřešením. V prodejně se vymění kryt podlahy,
obložení stropu a osvětlení. Úpravy bude financovat společnost Konzum, finanční náročnost je
odhadována na 1,2 -1,4 mil. Kč + cca 800.000 Kč rekonstrukce vnitřního vybavení. Projekční činnosti financuje společnost Konzum. Pro obec z rekonstrukce vyplývá uzavření smluvního závazku
podpory potravinové obslužnosti se společností Konzum na 10 let místo současné praxe, kdy příspěvek každoročně schvaluje ZO. Dále by obec hradila zřízení parkovacích míst, ovšem za podmínky získání pozemků pod parkovacími místy od společnosti Konzum, případně i přilehlé zeleně
pro zřízení chodníku podél komunikace a parkové úpravy s např. lavičkami. Odhad ceny úprav pro
obec je cca 500.000 - 750.000 Kč.
V diskuzi zastupitelé probrali předložený návrh i včetně vyvolané investice do parkovacích míst.
• Schvaluje změnu katastrální hranice obce Těchonín a obce Studené v rámci komplexních po15

zemkových úprav.
Hlasování: pro: 1,4,5,7,8,10,11, proti: 2, zdrželi se: 3, omluveni: 6,9.
Zástupci obce jednali se starostou obce Studené a paní Ing. Filipovou ze Státního pozemkového
úřadu o možné změně průběhu katastrální hranice obcí Těchonín a Studené. Obec Studené by
mohla získat do svého k. ú. pozemky vhodné pro následný rozvoj obce a obci Těchonín by tato
výměra byla kompenzovaná z pozemků k.ú. obce Studené. Obec Studené by zvětšila své katastrální
území o část lesa a luk mezi Studeneckými skalami, silnicí Celné - Studené a křižovatkou Studené
- Celné - Vlčkovice. Obec Těchonín by zvětšila své katastrální území o oblast části lesa a luk v na
pravém břehu řeky Tiché Orlice, zhruba v délce cca 1.300 m měřeno 250 m od mostu přes řeku pod
nádražím. Pro Těchonín má louka a les u Studeného podobnou hodnotu, jako louka a les v údolí
pod Těchonínem, kde může být v rámci pozemkové úpravy připravené místo k parcelaci příkladně
pro cyklotrasu nebo naučnou stezku podél řeky Orlice.
• Bere na vědomí informace o objízdné trase v rámci uzavírky komunikace I/11 v oblasti Suchého
vrchu.
Na Suchém vrchu v blízkosti komunikace I/11 bude prováděna těžba dřeva. Ve dnech
10. 4.–11. 4. 2021 a ve dnech 17. 4.–18. 4. 2021 bude komunikace I/11 uzavřena a objízdná trasa
bude vedena i přes naši obec. Lze předpokládat, že zde stoupne hustota provozu v obci.
• Schvaluje podpis smlouvy a umístění Z‑Boxu společnosti Zásilkovna, s. r. o.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Společnost Zásilkovna, s. r. o. oslovila obec s nabídkou instalace Z‑Boxu v katastru obce. Z‑Box je
samostatné bezobslužné výdejní místo společnosti Zásilkovna, kde výdej zásilek probíhá nepřetržitě 24 hodin denně. Zařízení je napájeno solární energií, nepotřebuje žádné připojení k sítím.
Výdej zásilek je ovládán jednoduchou aplikací v mobilním telefonu. Pro umístění bylo vybráno
místo u obecního úřadu, kde dříve stála telefonní budka. Průzkumem byl zjištěn značný zájem
občanů o tuto službu. Z diskuze vyplynula podpora zastupitelů, zřízení je chápáno jako další služba
občanům.
• Schvaluje (rozhodlo) o výběru dodavatele akce: „Obec Těchonín – Energetické úspory objektu
školní jídelny Těchonín č. p. 188“ a akce: „Obec Těchonín – Vestavba bytů ve 2. NP objektu
školní jídelny Těchonín č. p. 188“ společnost MARHOLD, a. s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice,
IČO: 150 50 050 s nabídkovou cenou 12. 480.180,68 Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Do výběrového řízení zaslaly nabídky společnosti:
- TIMRA, s. r. o., Semtín 85, 530 02 Pardubice
- BW – Stavitelství, s. r. o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice
- KOZEL‑STAVBY, s. r. o., Sokolovská 423/130, 186 00 Praha 8
- MARHOLD, a. s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice
- ISOTEP, s. r. o., Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí
- IRBOS, s. r. o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Hodnotící komise dle schválených kritérií zadavatele stanovila pořadí nabídek (název, nabídková
cena bez DPH)
1. IRBOS, s. r. o.,		
9.745.798,14 Kč
2. KOZEL‑STAVBY, s. r. o.,
9.899.094,06 Kč
3. ISOTEP, s. r. o.,		
10.567.338,96 Kč
4. MARHOLD, a. s.,		
12.480.180,68 Kč
5. TIMRA, s. r. o.,		
12.649.939,38 Kč
6. BW – Stavitelství, s. r. o.,
13.189.353,68 Kč
Při posuzování splnění zadávacích podmínek bylo zjištěno, že musí být vyloučeni dodavatelé IR16
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BOS, s. r. o. a KOZEL‑STAVBY, s. r. o. pro nesplnění zadávacích podmínek, zejména nedoložení
požadovaného seznamu referenčních zakázek.
Dodavatel ISOTEP, s. r. o. byl vyzván k doložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace účastníka, a to zejména k prokázání splnění základní způsobilosti, profesní
způsobilosti a technické kvalifikace ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k doložení.
Dodavatel doložení neprovedl a dne 15. 3. 2021 se vzdal práva doložení požadovaných dokladů
s tím, že si je vědom vyloučení z výběrového řízení.
Výběrová komise s ohledem na výše uvedený postup hodnocení dodavatelů navrhuje jako vítěznou
nabídku dodavatele MARHOLD, a. s., který splnil veškeré podmínky zadávací dokumentace.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo a její podpis k akci: „Obec Těchonín – Energetické
úspory objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“ a akci: „Obec Těchonín – Vestavba bytů ve 2.
NP objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“ se společností MARHOLD, a. s., Motoristů 24,
530 06 Pardubice, IČO: 150 50 050.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Bere na vědomí zprávu o hodnocení nabídek na akce: „Obec Těchonín – Energetické úspory objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“ a akce: „Obec Těchonín – Vestavba bytů ve 2. NP objektu
školní jídelny Těchonín č. p. 188“.
Bere na vědomí výsledek posouzení nabídky vybraného účastníka na akce: „Obec Těchonín –
Energetické úspory objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“ a akce: „Obec Těchonín – Vestavba bytů ve 2. NP objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“.
Bere na vědomí rekapitulaci průběhu zadávacího řízení na akce: „Obec Těchonín – Energetické
úspory objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“ a akce: „Obec Těchonín – Vestavba bytů ve 2.
NP objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“.
Schvaluje zhotovitele PD na akci: „Celné – rekonstrukce NN, přílož VO – orientace pro chodce“
ke stavbě Celné rekonstrukce NN.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Starosta p. Sedláček provedl průzkum trhu s požadavkem na zpracování cenových nabídek k uvedené akci.
Nabídky doručili:
- Pavel Bartoň, Dukelská 977, 570 01 Litomyšl, IČO:13560816, cena 115.000 Kč
- Michal Kortyš – Elkor, Mařákova 1149, 57001 Litomyšl, IČO: 11102250, cena 143.385 Kč
- Aleš Stránský, Horní Sloupnice 343, 565 43 Horní Sloupnice, IČO:46445455, cena 164.560 Kč
Starosta p. Sedláček ke schválení doporučuje nabídku Pavel Bartoň, Dukelská 977, 570 01 Litomyšl
IČO:13560816, cena 115.000 Kč
Zastupitel p. Vencl navrhl k uvedené akci oslovit i projektanta Pavla Kobzu.
Na základě tajného hlasování schvaluje přidělení bytu žadateli č. 2 dle pořadí na hlasovacím
lístku.
Obec vyhlásila dne 10. 2. 2021 záměr pronájmu uvedeného bytu s termínem doručení žádostí nejpozději do 10. 3. 2021 do 12:00 hod. Do vypsaného termínu bylo doručeno 5 žádostí.
Schvaluje roční účetní závěrky za rok 2020 s hospodářským výsledkem 0 Kč.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN, jejímž je obec
Těchonín zřizovatelem, požádala dne 9. 2. 2021 o schválení roční účetní závěrky za rok 2020 s hospodářským výsledkem 0 Kč.
Bere na vědomí vyjádření nesouhlasu k finančnímu vyjádření hodnoty věcných břemen k akci
Celné rekonstrukce NN č. IE-12-2007725.
Starosta p. Sedláček vyjádřil nesouhlas s návrhem společnosti K‑energo – projektanta pana P. Sa17
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láška, kde byla vyjádřena hodnota finanční náhrady za věcné břemeno v rozsahu 1.608 m2 pro
kabelové vedení nízkého napětí. Náhrada by činila 13.476 Kč.
Schvaluje pronájem plochy společnosti CETIN, a. s. k osazení reklamní plachty o rozměru
2x1m po dobu 6 měsíců za 3.000 Kč.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Místostarosta p. Šimek přednesl obsah žádosti společnosti Cetin, a. s.
Schvaluje dofinancování z vlastních zdrojů na akci „Obec Těchonín – Energetické úspory objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“ v minimální výši 10%.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Ze strany poskytovatele dotace vznikly nové požadavky na podklady ve formě schválení usnesení.
Schvaluje dofinancování vlastních zdrojů na akci „Obec Těchonín – Vestavba bytů ve 2. NP
objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“ v minimální výši 10%.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6,9.
Bere na vědomí žádost o souhlas se záměrem státní organizace Správa železnic.
Obecní úřad obdržel žádost o souhlas se záměrem Správy železnic zrušit železniční přejezd P4085
k.ú. Mladkov a jeho nahrazení vybudováním přístupové komunikace. Důvodem žádosti je snaha
Správy železnic zvýšit bezpečnost přejezdů snížením jejich počtů.
Přístupová komunikace v šířce 3,5 m povede od železničního přejezdu P4085 (k. ú. Mladkov, dům
č. p. 4) podél železniční trati k železničnímu přejezdu P4084 (k.ú. Celné, včelín) s odbočkou na pozemky sousedních vlastníků. Komunikace bude zahrnuta do plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Celné. V k.ú. Mladkov byl pro tuto komunikaci vyčleněn pozemek
v rámci komplexních pozemkových úprav. V k.ú. Celné bude nová komunikace vybudována částečně na pozemcích státní organizace Správa železnic (908/1 k.ú. Celné), vlastníka pozemku (p. p.
č. 519/1 k.ú. Celné) a vlastníka pozemku (493 k.ú. Celné). Plocha pozemku 493 k.ú. Celné, zastavěného přístupovou komunikací, bude řešena posunutím areálu včelína severovýchodním směrem
na louku vlastníka (p. p. č. 519/1 k. ú. Celné) tak, aby vlastník pozemku 493 k.ú. Celné nepřišel
o dosavadní výměru svých pozemků. Vzniklá přístupová komunikace (včetně pozemků) bude předána do majetku a údržby obce Těchonín. Souhlas dotčených vlastníků a dotčených orgánů (SPÚ
a obec Těchonín) se záměrem státní organizace Správa železnic zrušit železniční přejezd P4085 v k.
ú. Mladkov a jeho nahrazení vybudováním přístupové komunikace je podmínkou ke zpracování
projektu na cestu, ke kterému se jmenovaní rovněž budou moci vyjádřit.
Z rozpravy zastupitelů vyplynulo přesunutí tohoto bodu k projednání na další zasedání ZO.
Bere na vědomí žádost občanů místní části Celné o znovuprojednání úpravy zpevněné plochy
na náměstíčku v Celném.
Dne 17. 3. 2021 byla na obecní úřad doručena žádost občanů Celného o znovuprojednání architektonického řešení úpravy povrchu „Náměstíčka v Celném“ podepsaná 13 spoluobčany. Spolu s žádostí byly předloženy dvě vizualizace daného prostoru s parkovými úpravami a bez nich.
V rámci rozsáhlé diskuse, ve které se vyjádřili zastupitelé i občané, zazněly argumenty pro i proti
navrhovaným řešením.
Na základě rozpravy zastupitelů byl bod přesunut k projednání na další zasedání zastupitelstva.

Diskuse: (příspěvky byly vzaty na vědomí)
Starosta Josef Sedláček
• Poděkoval členům SDH Těchonín a zúčastněným spoluobčanům za spolupráci při mimořádné
pátrací události.
Informační zdroj: Zápisy z jednání Zastupitelstva obce Těchonín, zpracoval: Aleš Nepustil
18

19

Z HISTORIE TĚCHONÍNA
Historické prostředky pro dopravu, sport i zábavu na sněhu v naší obci
Pokud se chci něco dozvědět z historie naší obce v 1. polovině 20. století, hledám v zápisech kroniky, také v otcových poznámkách, nebo se ptám pamětníků, především paní Emilky Suchomelové.
Teď, když máme zase jednou opravdovou zimu se sněhem, bude vás možná zajímat, jak se dopravovalo
a sportovalo na sněhu v naší vsi v dobách našich prarodičů a rodičů.
Pro dopravu osob i nákladů sloužily samozřejmě sáně tažené koňmi. Hned na úvod uvádím
vzpomínku z dětství, kdy se pro nás, děti a mládež, občas pořádala tzv. šlitáž. Zkuste si to vyslovit,
jazyk musí těžce pracovat, jenže do českého koňařského slovníku toto slovo patří. Nedávno mi ji připomněl Jirka Trojan, protože se s rodinou účastnil podobné akce, ovšem bez toho pojmenování. Šlitáž
je navazování řady sáněk za koňské sáně tažené spřežením. Ještě na počátku 20. století to byla oblíbená
zábava, dospělí se zastavovali v hospůdkách při cestě, s sebou měli oni i kočí placatky, děti dostaly čaj
s citronem. Všichni se dobře bavili. Provoz na cestách byl na vsi téměř nulový a o sníh nebývala nouze.
A tady v Těchoníně? Vozka s koňským spřežením navázal do vlečky spoustu sáněk a vyvezl nás přes
Celné k Celenskému kříži. Odtud se na sáňkách spustily děti dolů, někdo tehdy nezarostlou cestou nad
Liebichovy, jiní po zkratce „Motlákem“. V horách se prý kdysi nechávali vyvézt na kopce takto i lyžaři.
V Těchoníně a v horách všeobecně se z lesa dopravovaly menší fůry dřeva na saních rohačkách.
Ty byly téměř v každé horské chalupě. Sloužily především jako nákladní. Na délku měly asi dva metry,
na šířku až 80 cm. Obě sanice byly ze dvou částí, neohýbaly se uměle, ale byly vyřezané z přirozeně
rostlého dřeva vhodného tvaru. Přední konec sanice ční přibližně svisle, nebo v mírně zpětně ohnuté pozici. A jak se ovládaly? Ten, kdo řídil, stál vpředu mezi sanicemi, při jízdě z kopce se jich držel
a brzdil svýma nohama. Paní Emilka vyprávěla, že tatínek si bral na svážení vysoké kožené boty, aby se
neodřel a nezranil. V Těchoníně se náklady dřeva na rohačkách přepravovaly
až od Boudy. Ptala jsem se, jak se mohly
rohačky s nákladem dřeva ubrzdit při
jízdě z příkrého kopce. Na to byl taky fígl
- dozadu se prý na řetěz uvázaly špalky
v množství podle potřeby a zkušenosti.
Na rohačkách se vozilo i seno do krmelců, dokonce se prý používaly i v létě ke
svážení ze strmých kopců při senoseči.
V 19. století se tyto saně začaly v Krkonoších užívat i k turistickým sjezdům.
Staré rohačky jsem v naší vsi nesehnala,
ale řekla jsem si synovci o fotografii nových rohaček, jež používají v Orlickém Záhoří při každoročních česko - polských
závodech družstev. Jsou ovšem nově vyrobené. Pro zábavu dětí i dospělých koláři
v horách vyráběli menší sáňky, jedny takové asi z 50. let minulého století po dědovi Motyčkovi dělají teď radost malému Jáchymku Pavlišovi.
Když už jsme se zmínili o rodině Motyčkově, nesmíme zapomenout na bob,
který sestrojil otec pana Jana Motyčky. Ten bob totiž byl v Těchoníně vyhlášený
a svištěla na něm od obecního úřadu dolů k hospodě spousta děvčat a chlapců
právě v 50. a 60. letech minulého století. Byla to nádherná jízda, já jsem se vezla
párkrát, ale moje mladší sestra hodně často a vzpomíná, jak se jich natěsnalo na
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bob třeba šest. Nutno podotknout, že tehdy nebyl na silnici velký provoz - a večer skoro žádný. Pan
Motyčka si poradil s kovovými součástmi bobu, protože se vyučil kovářem. Ty dřevěné mu pomohli
vyrobit těchonínští truhláři (koláři) Jaroslav Fogl a Adolf Filip, kteří tehdy pracovali v truhlárně za
Černohousovými (č. p. 58). Dřevo na sedáky (ohnuté latě) prý napařovali na speciální napařovačce
a pak za tepla ohýbali. Motyčkovi mají skladem dva sedáky náhradní, kdyby se jednou našel ještě
někdo šikovný… K bobu patřil volant a měl také brzdy. Jinak první boby vznikly ve Svatém Mořici
koncem 19. století, kdy Švýcaři přidali k saním řídicí mechanismus.

Dostáváme se k lyžím - a zde se jistě každému vybaví oblíbený film Krakonoš a lyžníci. O historii
lyží by se dala napsat kniha, ale ty novodobé k nám dorazily z Norska. Do 19. století se používala při
lyžování jedna dlouhá hůl (jako opora, také pro zatáčení a dříve i jako zbraň). Dvě hole se začaly používat v souvislosti se sportem právě v norském Telemarku. První dva páry lyží, tehdy se nazývaly ski,
přivezl do Prahy jeden ze zakladatelů lyžařského sportu Josef Rössler Ořovský. Ve stejnou dobu dovezl
ski pro své dělníky v Krkonoších hrabě Jan Harrach a podle nich začali vyrábět místní koláři další
lyže. Nejprve to vlastně byla pracovní pomůcka pro chůzi v hlubokém sněhu. I těchonínští hraběcí
hajní měli své lyže, jak vzpomíná paní Emilka. Pouze její otec, Jan Adler, však používal jen jednu hůl,
a to proto, že jednu ruku měl poraněnou z války. Nejznámější u nás byly lyže jasanky - tedy z jasanového dřeva s koženým řemínkovým vázáním. K nim patřily bambusové hole. Takových lyží se u nás
v Těchoníně ještě pár dochovalo, také
bambusové hole jsme dohledali.
Na závěr ovšem musím přiznat,
že nejvíc mě potěšil nález paní Martiny Pavlišové u Motyčkových v uchovávaných fotografiích po německé rodině Lesákově, která tam dřív bydlela.
Dvě slečny v dobovém oblečení a s lyžemi! Jedna má dvě hole, ovšem druhá
se vyfotila s jednou dlouhou. Určitě
jsou to lyžařky odsud nebo z okolí. Lesákovi měli dvě dcery, ale pamětnice
paní Emilka si jejich podobu nevybavuje, protože byla tehdy moc malá.
Takže je tu tajemství na závěr. Kdopak
jsou ty dámy na ski?
Ivanka Špinlerová (foto: Martina Pavlišová, archiv I. Špinlerové)
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INFORMAČNÍ OKÉNKO

Zastupitelstva obce – termíny a program

Duben - 14. 4. 2021 v 18:00 hod.
• Zajištění očkování psů
• Úprava obce, zajištění sečení a úklidu veřejných prostranství a hřbitovů
Květen - 12. 5. 2020 v 18:00 hod.
• Zpráva knihovnice o činnosti místní knihovny
• Závěrečný účet obce
• Zajištění zimní údržby místních komunikací
Červen - 16. 6. 2020 v 18:00 hod.
• Zpráva předsedy komise stavební a ŽP o výši nájemného a hospodaření s byty
• Zpráva předsedy komise sociální a SPOZ

Těchonínské listy

Termín uzávěrky a prodeje TL – LÉTO 2021:
• Uzávěrka v neděli 13. 6. 2021
• V prodeji budou od čtvrtka 24. 6. 2021
Termín uzávěrky platí pro přispěvatele stálé i příležitostné.
Tento termín je nejzazší termín pro odeslání nebo odevzdání příspěvku. Příspěvky prosím zasílejte na
adresu: listy@techonin.cz nebo můžete písemný příspěvek předat kterémukoliv členu redakční rady,
jejich jména jsou uvedena na zadní straně obalu TL.
Těchonínské listy můžete zakoupit:
• Konzum Těchonín
• prodejna potravin na Celném
• Obecní úřad Těchonín
• informační centrum Jablonné nad Orlicí.
Místní lidová knihovna nabízí možnost půjčování knih přes okénko po dobu pandemické uzávěry od 29. 3. 2021 do 30. 4. 2021 každé pondělí od 14 hod. do 16 hod.
Jakmile se uvolní protipandemická nařízení, budu půjčovat knihy opět ve volném výběru v MLK.
Případné informace: tel. 736 641 334.

CENÍK INZERCE

Jarmila Pohlová
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Základní cena inzerce v Těchonínských listech: 3 Kč/cm2 (včetně DPH)
Velikost : šířka x výška
Zveřejnění blahopřání,
A – 6,4 x 3,7 cm
= 71 Kč
poděkování nebo vzpomínky v TL:
B – 12,8 x 3,7 cm
= 142 Kč
Do velikosti: šířka x výška
C – 12,8 x 7,4 cm
= 284 Kč
A – 12,8 x 4.6 cm – 50 Kč (1/4 strany)
D – 12,8 x 9,25 cm
= 355 Kč (1/2 strany)
B – 12,8 x 9,2 cm – 100 Kč (1/2 strany)
E – 12,8 x 11,1 cm
= 426 Kč
C – 12,8 x 13,8 cm – 150 Kč (3/4 strany)
F – 12,8 x 14,8 cm
= 568 Kč
D – 12.8 x 18,5 cm – 200 Kč (celá strana)
G – 12,8 x 18,5 cm
= 710 Kč (1 strana)
Může být i fotografie.
Při opakované inzerci nad částku 100 Kč, a to pouze v následujícím vydání Těchonínských listů, lze poskytnout
slevu až 20% z původní ceny (není na ni nárok).

Fotbal Těchonín (www.facebook.com/sokoltechonin)

SPOLKY V OBCI

Bohužel není o čem psát. Klidně bych mohl zkopírovat náš příspěvek z minulého vydání TL.
Amatérský fotbal je díky covidu a s ním spojených opatření doslova zmrazen. Právě o tomto víkendu
se měla rozběhnout jarní část soutěže. Ale ani největší snílek už asi nevěří tomu, že by se začalo vůbec
hrát. Zřejmě se tak nedohraje už druhá sezona po sobě. Můžeme jen doufat, že se po letních prázdninách situace zlepší a rozběhne se sezona nová. Prozatím se vůbec netrénuje, je na každém hráči, jak se
udržuje v kondici.
Snad pro čtenáře TL budeme mít v příštím vydání zajímavější zprávy a hráči se konečně budou
moci věnovat svému oblíbenému sportu.
TJ Sokol Těchonín

HC Těchonín (www.hctechonin.cz)

Letošní sezóna byla zrušena!
„Divná doba“ hráčům Těchonína ukončila sezónu ještě dříve, než začala. Hráči stihli jen v září
dohrát předešlou sezónu a v říjnu už se hrát nezačalo. Následná opatření přerušila sezónu nejprve do
konce roku 2020 s tím, že od nového roku by se hrála jen zkrácená sezóna. Začátkem roku už začalo
být ale jasné, že sezóna nezačne a koncem února organizátoři sezónu 2020/2021 ukončili. Hráči byli
připraveni kdykoli skočit do bruslí a výstroje a v plné chuti vyrazit na led, ale bohužel se v hale hrát
nedalo.
I přesto se hráči snažili udržovat v kondici individuálně po svém. Například útočník Martin Petr
byl jen v únoru každý den přes hodinu na běžkách. Další útočník Roman Richtr si doma postavil posilovnu, Michal Ordoš se svezl i v zimě na kole a někteří hráči sezónu naopak pojali jako odpočinkovou.
Pár jedinců stihlo ještě bruslení venku na žambereckém stadionu, ale koncem prosince se taky zrušilo.
Na začátek roku bylo naplánováno bruslení pro občany a fanoušky těchonínského hokeje, to se
však kvůli restrikcím nedalo uskutečnit a celý tým to moc mrzí. Vždy se na akci s lidmi, co podporují
hráče Těchonína, rádi setkají. Budeme se snažit tuto akci volného bruslení uskutečnit v příští sezóně.
Pokud situace dovolí! Proto sledujte tým na facebookové stránce HC Těchonín a dozvíte se vše včas.
Všem v této době přejeme hlavně zdraví a buďte na sebe hodní a ohleduplní.
Michal Ordoš

Sbor dobrovolných hasičů Těchonín (www.hasici‑techonin.cz)

Srdečně zdravím čtenáře TL. Všichni dobře víme, jaká je v tuto chvíli situace s ohledem na Covid-19 a že vládní nařízení nám stále neumožňují organizovat jakékoliv akce. I přesto pro Vás pár
informací spojených s SDH mám.
Na začátku roku někteří členové SDH rozdávali respirátory těchonínským důchodcům ve věku
60+. Proběhla také brigáda, které se účastnili Roman Hrdina, Roman Kouba a Michal Budiš. Pánové
vymalovali vršek hasičárny a také vyměnili zářivková světla za úsporné žárovky. Díky Vám.
V úterý 2. března bylo oznámeno, že se v okolí Těchonína ztratila mladá žena. Výjezdová jednotka a další členové SDH a další dobrovolníci pěšky i pomocí vlastních čtyřkolek pomáhali Policii ČR v
hledání této ženy. K velké radosti všech byla mladá žena brzy ráno unavená a dezorientovaná nalezena.
Určitě všem zúčastněným patří obrovské poděkování.
Smutná zpráva přišla dne 29. 1. 2021, kdy nás navždy opustil dlouholetý člen SDH pan Bohuslav
Budiš. Upřímnou soustrast celé rodině. Za SDH byl jako vyjádření soustrasti položen věnec.
V tuto chvíli Vám bohužel nemůžu sdělit plán akcí na následující období. Vše je stále s ohledem
na vyvíjející se situaci ohledně Covidu-19 nejisté. Každopádně Vám všem přeji hlavně pevné zdraví,
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pevné nervy ke zvládnutí tohoto náročného období. Těšme se na jaro a doufejme v lepší zítřky. Příště
se na Vás budu opět těšit.
jednatelka Zuzana Foglová

Mladí hasiči
Kvůli vládním nařízením v souvislosti s koronavirem se s mladými hasiči již od předvánočního
času nesmíme scházet. Na jaře je zatím vyhlášena pouze výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí,
tentokrát na téma Dopravní nehody na železničních přejezdech. Více o pokračování sezóny zatím
známo není. Budeme se tak těšit na oteplení, jarní měsíce a snad i dobré zprávy o akcích pro MH.
vedoucí Jana Trojanová

Český rybářský svaz - místní organizace Těchonín

Dobrý den, vážení čtenáři Těchonínských listů, v rámci tohoto vydání Vás opět seznámím s rekapitulací a bilancováním minulého roku. Přehled o úlovcích – Rybárna, na kterou bylo vydáno 5 ks
povolenek k lovu. Celkem bylo uloveno 11 ks kapra obecného o hmotnosti 28,61 kg, 1 ks štiky obecné
o hmotnosti 5 kg a 4 ks amura bílého o celkové hmotnosti 8,87 kg. Tedy celkem 16 ks ryb o hmotnosti
42,48 kg. Přičemž nejlepším lovcem byl pan Marek J. s 12 ks ulovených ryb při hmotnosti 29,97 kg.
Druhým byl pan Hubálek M., který ulovil 2 ks ryb při hmotnosti 5,94 kg a třetím nejúspěšnějším
lovícím byl pan Sedláček J., kterému se podařilo ulovit celkem 1 ks ryb o hmotnosti 5 kg. Největší
ulovenou rybou byla štika obecná s pěknými 75 cm a 5 kg hmotnosti, kterou ulovil pan Sedláček J.
Přehled o úlovcích – povolenka mimopstruhová, kdy na vody mimopstruhové bylo vydáno
celkem 13 ks povolenek. Uloveno
bylo celkem 69 ks kapra obecného
při hmotnosti 181,94 kg, 7 ks cejna velkého o hmotnosti 8,84 kg,
2 ks okouna říčního o hmotnosti
1,75 kg, 12 ks štiky obecné o hmotnosti 48,20 kg, 8 ks candáta obecného o hmotnosti 17,30 kg a 1 ks karase obecného o hmotnosti 1,90 kg.
Což v součtu znamenalo úlovek
v počtu 99 ks ryb a hmotnosti
259,93 kg. Nejlepším lovícím se na
vodách mimopstruhových stal pan
Lyčka M., který ulovil 72 ks ryb
o hmotnosti 98,55 kg. Druhé místo
obsadil pan Sedláček J. s úlovkem
9 ks ryb při hmotnosti 48 kg a třetí
místo obsadil pan Kopecký D., kterému se podařilo ulovit celkem 11 ks ryb s hmotností 32,70 kg.
Největší rybu, kterou se stala ulovená štika obecná se svými úctyhodnými 97 cm a vážící 8,8 kg, ulovil
pan Sedláček J.
Přehled o úlovcích – povolenka na vody pstruhové. Na vody pstruhové bylo vydáno celkem 8 ks
povolenek. Uloveno bylo celkem 423 ks ryb při souhrnné hmotnosti 201,23 kg. Jednalo se o úlovek
8 ks pstruha obecného o hmotnosti 10,06 kg, 376 ks pstruha duhového o hmotnosti 175,85 kg a 39 ks
sivena amerického o hmotnosti 15,32 kg. Z tohoto úlovku pak na našem revíru č. 453104 Tichá Orlice bylo uloveno 3 ks pstruha obecného o hmotnosti 6,3 kg, 208 ks pstruha duhového o hmotnosti
107,82 kg a 27 ks sivena amerického o hmotnosti 10,36 kg. To činí celkový úlovek našich členů na
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našem revíru 238 ks ryb při hmotnosti 124,48 kg. Nejúspěšnějším lovcem se stal pan Pohl P. s úlovkem 169 ks o hmotnosti 66,96 kg, na druhém místě skončil s úlovkem 70 ks o hmotnosti 53,80 kg pan
Sedláček J. a konečně třetí místo obsadil s krásným úlovkem 67 ks ryb při jejich celkové hmotnosti
32,90 kg pan Polzer V. Největší úlovek si připsal pan Sedláček J., který ulovil pstruha obecného měřícího 65 cm a vážícího 3,00 kg. Všem lovícím gratulujeme.
Tento rok se nejspíše ponese v duchu toho loňského, ale i přesto chceme uspořádat akci čisté břehy, prozatím však nedovedeme s ohledem na stávající situaci říci kdy. Plánujeme opět Memoriál Josefa
Sedláčka st. a případně rybářské závody na Rybárně pro členy naší organizace. Pokud to situace dovolí,
budeme tyto akce pořádat a včas Vás budeme informovat.
Za místní rybáře Vám přejeme co možná nejklidnější, nejslunečnější a zdraví plné období jarních
měsíců.
Josef Sedláček

SPV Těchonín

Zimní bruslení v Těchoníně
Ledová plocha pod školou byla vítaným zpestřením pro zimní dny a letos se bruslicí sezóna
opravdu vyvedla, protože led byl v dobré kondici po dobu 22 dní. Celou zimu byla plocha hojně využívána jak dětmi, tak i dospělými. O její údržbu se starali hlavně 3 místní borci, a to: Radek Břinčil, Jan
Leicht a Vlastimil Všetička. V další řadě s údržbou velmi pomohla obec poskytnutím techniky, také
Jirka Junek, který z ledu shrnoval nánosy napadaného sněhu. Tímto by chtělo SPV obci za součinnost
moc poděkovat.
Tradiční lyžařské závody pro žáky ZŠ nebylo bohužel možné zorganizovat, a každý tak musel
letos vyrazit za lyžařskými aktivitami (např. na běžky) individuálně.
Jako každý rok plánuje SPV úklid sportovního areálu v Těchoníně a hráči stolního tenisu se vydají na „lov odpadků“ kolem silnice od Sobkovic po Mladkov.
Stolní tenis
Hráči stolního tenisu stihli odehrát pouze 3 vítězná kola a sezona byla předčasně ukončena
z důvodu protikoronavirových opatření. I tak ale můžeme říct, že se našim hráčům dařilo a i přes
nepřízeň vládních nařízení neztrácejí formu.
Tereza Živná (z informací Jana Leichta st.)

Těchonínský spolek turistů (www.toulanikolemorlice.cz)

My se toho jubilejního 25. ročníku (a znovuzrozený je v pořadí již
10.) pochodu Toulání kolem Orlice snad nedočkáme...
Restrikce vlády stále trvají a pochod TKO v tomto roce je tak stále
nejistý. Ale snažíme se být optimisty - pokud vláda uvolní opatření a my,
organizátoři, budeme mít rozumný čas na přípravu a propagaci pochodu,
chtěli bychom letos pochod stihnout uskutečnit. Pokud se tak stane, pochod je naplánován na sobotu 5.6.2021. Veškeré informace o případném
(ne)konání se k Vám určitě včas dostanou (sledujte plakáty nebo webové
stránky pochodu).
Věříme, že i kdybychom letos v turistických botách v červnu
nevyšlápli, v roce příštím již pochodu Toulání kolem Orlice nebude stát nic v cestě!

Jiří Trojan
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL A MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2021/2022
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v měsíci dubnu do základních škol a v květnu do mateřských škol. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude
však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány
individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.
INFORMACE K ZÁPISU ZŠ TĚCHONÍN DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
v souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
(dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Žádost doručte jedním z těchto možných způsobů:
1. osobní podání ve škole ve středu 14. 4. od 15,00 – 17,00 h
2. poštou / rozhodující je datum podání na poštu nejpozději do 21. 4.)
3. do datové schránky (máte‑li zřízenou nejpozději do 21. 4.)
4. e‑mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nejpozději do 21. 4.)
Obyčejný e‑mail je neplatný!
K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte, a to buď v papírové podobě, nebo v digitální podobě
‑sken, fotografie.
V případě odkladu je podmínkou doručení vyjádření odborného lékaře a školského poradenského zařízení (Pedagogicko‑psychologické poradny) společně s žádostí o odklad povinné školní docházky. Činnost školská pedagogického zařízení není krizovými opatřeními přerušena.
Povinná školní docházka
Začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku,
pokud mu není povolen odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku,
může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je‑li přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé a požádá‑li o to jeho zákonný zástupce.
Odklad povinné školní docházky
Není‑li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá‑li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné
školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (§ 37
odst. 1 školského zákona).
Počet žáků ve šk. r. 2020/2021: 28
Kapacita školy: 60
Na velikonoční svátky vám přejeme spoustu zdraví, štěstí, pohody a jarního sluníčka.
kolektiv školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

V měsíci prosinci jsme si v mateřské škole povídali
o vánočních tradicích, poslouchali jsme a zpívali jsme
vánoční koledy, zdobili jsme vánoční stromeček. Na vycházkách jsme pozorovali změny v okolí a vánoční výzdoby domů. Děti se ale nejvíce těšily na „Vánoce ve školce“.
V tento den děti z domova přinesly vánoční cukroví, které
všem moc a moc chutnalo.
Ježíšek jim pod stromečkem
nadělil spoustu dárečků,
které si hned s radostí rozbalovaly. Tento vánoční čas
jsme prožili v pohodové atmosféře.

Přišel leden a všichni se radovali ze sněhu, kterého letos napadlo nečekaně
dost. Mohli jsme vyrazit na zahradu, kde jsme stavěli sněhuláky, iglů, na
svahu děti jezdily na pekáčích a užívaly si zimních radovánek.
Absolvování lyžařského kurzu, na který se děti těšily, se letos nekonalo
vzhledem k pandemické situaci.
Měsíc únor je doba karnevalová
a my jsme karneval také nemohli
vynechat. V pátek 26.2. to vypuklo. Od rána se naše vyzdobená
třída plnila různými maskami.
Během dne si děti zasoutěžily, zatancovaly, nezapomněli jsme ani
na promenádu masek. Všechny
masky byly krásné, nápadité. Na
závěr nesměla chybět i společná
fotografie všech zúčastněných.
Odpoledne si děti kromě odměn
odnesly domů i dobrou náladu z
netradičně stráveného dne.
Od 1.března zahájila naše mateřská
škola z důvodu uzavření všech škol distanční
výuku pro předškoláky. Děti dostávají materiály na dálku přes e-mail rodičů a po
návratu k běžné docházce nám je vypracované přinesou. A moc nás těší, když nám děti
své výrobky a práce posílají vyfocené.
I. Jirušková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea

leden
65 let
Zapletal Jaroslav
75 let
Martínková Jitka
75 let
Venclová Jarmila
75 let
Havelka Vladislav
únor
60 let
Liebich Ladislav
65 let
Benešová Miluše
70 let
Dušek Jiří
96 let
Filip Ladislav
březen
65 let
Ferko Ján
Blahopřejeme jubilantům naší obce…

Úmrtí

Budiš Bohuslav

29.1.2021

Omluva

Členky SPOZ se
omlouvají panu
Václavu Prüherovi za to, že mu
v minulém čísle
Těchonínských
listů při blahopřání jubilantům
ubraly celých pět
let. Zřejmě se nám
zdálo, že oslavenec
na pětaosmdesát
nevypadá. Tak
připíjíme alespoň
virtuálně na zdraví!

ČEPICE PRO ONKODOSPĚLÁKY

V zimním vydání jste si mohli přečíst rozhovor s Venuší, která již druhým
rokem dělá radost onkologickým pacientům šitím čepic. Jak to letošní zimu
dopadlo?
Po vydání prosincového rozhovoru se čísla ještě zvedla a dohromady
se všem švadlenkám podařilo ušít 910
čepic. Z plánovaných 4 klinik se mohlo obdarovat rovnou 7 českých nemocnic, respektive jejich pacienti. Radovat
se mohli v Hradci Králové, Pardubicích, Brně, Jihlavě, Náchodě, Šumperku
a v Praze mohou čepice očekávat hned
po rozvolnění vládních opatření. Celkem se zapojilo přes 80 lidí a organizací
a mnoho dětí, které malovaly přáníčka
k brzkému uzdravení.
Na blogu se dočítám pocity a zážitky z předávání v jednotlivých nemocnicích. Připomíná mi to,
že na světě stále existují pacienti léčící se s rakovinou, kteří jsou teď bohužel tak nějak v pozadí. Hřeje
mě u srdce, že na ně stále někdo myslí a dělá jim radost. Personál je o poznání vyčerpanější než loni,
ale o to větší radost čepičky přinášejí. A to je jejich poslání.
Už teď můžeme Venuši podpořit v šití čepiček pro nadcházející ročník. Pro švadlenky jsou postup
spolu s vyhovujícím vzorem dostupné na blogu www.venusinsvet.cz a pro nešvadlenky je připraven
transparentní účet 2200572029/2010, ze kterého se čerpají finance na nákup materiálu.
Tereza Živná
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FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY… OTUŽOVÁNÍ!

Covidová doba nepřinesla mnoho pozitiv. Samé restrikce a zákazy. Na všem špatném se ale musí
hledat i to dobré. Velkým fenoménem se stalo v letošní zimě otužování. A tento „nešvar“ se objevil
i v Těchoníně. Už dříve v době, kdy nebyly sociální sítě a lidé se uměli ještě mezi sebou bavit, jsem
věděl o pár lidech v naší obci, kteří se otužují. Spíše jsem se divil a měl jsem je za „blázny“. Ale pár
otázek jsem na ně měl… Proč se tak málo oblékáte, když je venku teplota pod nulou? Proč chodíte do
ledové vody, když venku mrzne? Vždyť budete nemocní! Přišel jsem na to až začátkem září loňského
roku. Něco jsem si o tom přečetl a zkoukl video na Youtube
a postupně si k tomu došel sám. Studenou vodou se snažím
docílit lepší imunity a dobré nálady.
Něco málo ze zdroje z wikipedie o otužování – otužování je metoda posílení imunitního systému. Obvykle se pod
pojmem otužování rozumí sprchování studenou vodou či plavání ve studené vodě, v širším slova smyslu však pojem zahrnuje i saunování, celoroční sportování ve volné přírodě a další
praktiky. Otužování pomocí studené vody souvisí s vodoléčbou, ale na rozdíl od ní slouží k předcházení chorobám spíš,
než k jejich léčení. Podle propagátorů otužování pomáhá při
prevenci proti nachlazení, chřipce, angíně, případně dalším
nemocem, jako vysokému krevnímu tlaku nebo bolestem zad.
Otužování se nedoporučuje v případě srdečních chorob, během onemocnění (nachlazení apod.) a nějakou dobu po něm.
Mírnější režim otužování bývá doporučován dětem a starším
lidem, ve všech případech (zvlášť pokud jde o zimní plavání)
je vhodné konzultovat s praktickým lékařem. Zimní plavání
je zvláštním druhem sportovního otužování, prováděného ve
vodě o teplotě pod 10 °C.
Tohle všechno mi při této situaci přišlo jako dobrý nápad a vyplnění volného času, když se nedalo nic dělat. Otázka
zní a co covid? Taky jsem tím prošel a můžu říci, podotýkám
ze svého pohledu, že jsem měl průběh mírný. Tělo se rychleji
adaptovalo a s nemocí se popralo. Každý rok se mě zmocnila
chřipka a musel jsem týden ležet. V mé „otužilecké sezóně“
zatím vše zvládám a tělo reaguje dobře. Ale každý to může
mít jinak! A nikoho k ničemu nenabádám! Nicméně jsem
otužování naprosto propadl a každý týden musím minimálně
dvakrát až třikrát do ledové vody. Do konce roku 2020 jsem
chodil jenom sám. Od nového roku se ke mně přidal Michal
Kreusel, a tak už jsme na toto „bláznovství“ dva. Hodilo se to
hlavně v největších mrazech, když jsme spolu museli vysekat
díru do ledu, abychom uskutečnili „ponor“. Osobně mám nejradši řeku a tekoucí vodu a nejčastěji chodím do Tiché Orlice mezi Těchonínem a Sobkovicemi, ale
i stojací vodou, jakou jsou Pastviny, nepohrdnu a užiju si to i tam.
O otužování je toho napsáno spoustu a každý si v tom najde to své. Já v tom našel hlavně zlepšení
fyzického, psychického a duševního zdraví skrze pobyt v přírodě a otužování beru jako vědomé vystupování z komfortní zóny. Doporučuji všem.
Michal Ordoš
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PŘÍRODA KOLEM NÁS
Strakapoud prostřední

Zimní ptačí návštěvy u krmítek

Už loni k nám na krmítko přilétal strakapoud, který se mi zdál malinko ušpiněný, trošku
zmoklý a menší, než bývali strakapoudí návštěvníci obvykle. Když dal náš pan starosta na facebook
do skupiny Ptačí zahrady letos fotku strakapouda, ozvali se znalci, že je to strakapoud prostřední. Určitě to byl ten loňský „mrňous“. Máme tedy
v Těchoníně dalšího ohroženého, zákonem zvláště
chráněného ptáka.
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) patří do řádu šplhavců a čeledi datlovitých.
Je vzácnější než strakapoud velký, také menší
(rozpětí křídel má 25 cm). U nás žije 3 500–6000
párů, někde se uvádí 7 000, ale i to je na ČR málo.
Zbarvením se podobá strakapoudu velkému a je
zajímavé, že ze všech strakapoudů v Evropě mají
samečci, samičky i mláďata nejméně odlišné zbarvení (vědci by napsali nezřetelný sexuální dimorfismus). Mají tedy hnědavě bílé čelo, pak červené
temeno (zde je odlišnost u samiček – červená čepička je o něco kratší a na zadním okraji špinavě
oranžově žlutá), černý pruh začíná až pod okem,
podocasní krovky nejsou červené, ale růžové
a přecházejí v bělavé až světle žluté. Bříško mají
tito ptáci podélně tmavě skvrnité.
U nás se vyskytuje především v přirozených lesích, parcích a zahradách se starými stromy, částečně i odumřelými, a to hlavně duby, méně buky, habry a olšemi. Proč starými stromy? To má více
důvodů. Staré stromy (od 200 let výše) mají zvrásněnou kůru, po které se strakapoudům lépe šplhá.
Mladé stromy mají kůru hladkou a na té se neudrží. Zobák strakapouda prostředního není tak silný,
jako má strakapoud velký. Potřebuje tudíž pro vytesání hnízdní dutiny nahnilé suché kmeny nebo
odumřelé silné větve. Tento strakapoud také moc neseká do kmenů, když hledá larvy a hmyz, spíš je
vybírá z odchlíplé kůry. Bohužel starých stromů ubývá a to, že mohou sloužit ptákům a jiným živočichům, je pro člověka často slabým důvodem k zachování. Listnaté lesy se také nahrazují jehličnatými,
takže i tak ztrácejí některé ptačí druhy možnost hnízdění a hledání potravy.
Čím se tedy strakapoud prostřední živí? Žaludy, bukvicemi, semeny stromů, hmyzem (např. mravenci) a jeho larvami. Rád také olizuje mízu vytékající ze stromů (ty tzv. kroužkuje). Tento pták tráví
většinu života v korunách vysokých stromů, dožívá se až deseti let. Je to stálý pták, neodlétá na zimu.
Hnízdní dutinu vytesává samec i samička, práce jim trvá až dvacet dní. Průletový otvor má průměr
5 cm. Samička snese 4–7 vajíček v období od května do července, při sezení na nich po dobu 11–12 dní
se pár střídá. Mladé krmí také oba, a to čtrnáct dnů v hnízdě a ještě týden venku.
Samečka strakapouda prostředního můžete slyšet na jaře bubnovat zobákem na větve (méně často než ostatní druhy) a v tu dobu se také ozývá naříkavými táhlými zvuky, někdy klesavými, jindy
stoupavými. Spatřit ho můžete ovšem hlavně v zimě, kdy přiletí na něco dobrého do vašeho krmítka,
jako tomu je například u Sedláčkových. Jinak můžeme být rádi, že v našem okolí našel strakapoud
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prostřední možnost uhnízdit se.

Čížek lesní

Čížečku, čížečku, ptáčku maličký… Tuhle písničku známe snad už z mateřské školky. Víme ale
všichni, jak tento ptáček, tedy čížek lesní (Spinus spinus) z čeledi pěnkavovitých, vypadá a kde žije?
Teď v zimě byste ho mohli spatřit u svých krmítek. Nám je tedy dopřáno každý den sledovat hejnko
čížků (od 20 do 30 jedinců), jak nepřetržitě švitoří, přeletují na jabloni, kde máme krmítko, k oknu,
kde je na parapetu druhé, a taky na zem,
kde ještě sbírají, co upadne dolů. Našla
jsem v knize o ptácích, že čížci volají čí,
čí? Na tomto místě přiznávám, že se mi víc
líbí převod švitoření čížků do lidské řeči
v díle Františka Halase Já se tam vrátím,
kde uvádí: „Už čížek bude varovat: Cizí,
cizí!“ V létě o čížcích ovšem ani nevíme,
protože od jara do podzimu žijí v lesích,
především jehličnatých. K lidským obydlím se nepřibližují.
Sameček má na žluté hlavičce s tmavšími tvářemi černý baret, pod zobáčkem
malou černou bradku, hřbet zelenošedý,
hruď žlutou, bříško šedé s tmavším žíháním a na černých křídlech žlutý pruh. Samička a mláďata jsou nenápadných barev,
bez černých skvrn na hlavičce, bříško mají
šedozelené s podélným žíháním, pruh na
křídlech žlutobílý. Čížci jsou tedy svým
zbarvením dobře maskovaní tam, kde sídlí.
Hnízda si stavějí deset metrů nad
zemí na větvích jehličnanů z větviček, stébel trav, mechů a lišejníků. Samička snese
3–5 vajíček (v březnu až červenci) a vysedí
je sama za čtrnáct dní. Mladé krmí také sameček, a to na hnízdě dva týdny a mimo ještě týden. Někdy
se páru podaří i dvě snůšky v roce. Čížci krmí mladé hmyzem, ale jinak se živí semeny jehličnanů, bříz
a v zimě vyzobávají semínka z šištic olší. Visí přitom na větvičkách i hlavou dolů.
Tito ptáčci jsou sice mrňaví (rozpětí křídel mají 12 cm), ale hodně odvážní. Na krmítku se postaví
mnohem větším ptákům. Sýkory a třeba i brhlíci raději počkají, až se uvolní místo.
Zajímavé je, že čížci mají podobné jméno i v jiných jazycích – rusky je to čiž, německy zeisig, holandsky sijs. Jsou po nich pojmenovány vesnice, lidé mají příjmení Čížek. I slovo čižba (lov drobného
ptactva) možná souvisí právě s lovem čížků. Od pradávna byli totiž snadnou kořistí čižbářů. Chytali
se nejen proto, že se dali snadno ochočit a v klecích pak vyzpěvovali svým majitelům (doma, v dílnách atd.), ale také jako zdroj potravy. Lov drobného ptactva na jídlo byl běžný do 19. století, od roku
1870 je u nás zakázaný, ovšem v některých jižních státech se při jejich migraci na jih bohužel ještě loví.
Naši čížci ovšem zůstávají doma, na jih létají ti ze severu a Asie. Máme tedy naději, že u nás budou tito
ptačí drobečkové vyzpěvovat i nadále.
Ivanka Špinlerová (foto: Josef Sedláček)
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KATASTREM OBCE TĚCHONÍN			

(1/4)

Pro někoho budou možná tyto řádky rutinou, ale často se z vlastní zkušenosti setkávám s tím, že
když ať už na webu nebo sociálních sítích zveřejním nějakou fotografii z nejbližšího okolí a lesů obce
Těchonín, tak i někteří místní tápají a zjišťují, kde se to které místo nachází. Pojďme se tedy na některá
z těch méně známých míst podívat…
Obec Těchonín, společně s částí Celné, není co do počtu obyvatel nějak velká obec, ale co se velikosti katastru týče, tak je tato obec poměrně velká. Z okolních obcí dokonce největší (19 km²).
Tento katastr obce je také bohatý na zajímavá místa, ať už přírodní a nebo vztahující se k historii
z doby, kdy obec patřila ještě pod panství Kyšperk (Letohrad), nebo k historii nedávné. Přímo v obci
najdeme několik, řekl bych stěžejních a dobře známých míst a památek, jako je třeba kostel sv. Markéty
v Těchoníně, kaple Jana Nepomuckého na Celném, morový sloup v Hluchově, Celenský kříž, pomníky
světových válek, tvrz Bouda a míst, která najdete v každé mapě.
Ale na katastru Těchonína lze najít i méně známá a „zastrčená“ místa a pomístní názvy, které
můžou být ideální k procházce a poznání blízkého okolí obce. Není totiž nic lepšího, než když člověk
zná hlavně okolí svého bydliště…
Pojďme se tedy na některá z těchto míst, ke kterým nevede třeba ani turistická značka, podívat. Pěkná vycházka by se dala podniknout z centra obce některou cestou na Hejnov nad mateřskou
školou. Je odtud i pěkný výhled na obec. Hranice lesa na tomto kopci byla dříve o hodně výš, než je
dnes, a málokdo by si v současné době představil, že by v tomto kopci mohla být i obdělávaná políčka
místními obyvateli (foto č. 1 – pohled na Těchonín z Hejnova). Jako důkaz, kromě historických fotografií, lze v lese na Hejnově najít vyskládané kupy kamenů, které tady zanechali chalupníci ze svých
políček.
1
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Pokud bychom
2
pokračovali dál po
Hejnově,
dojdeme
na křižovatku lesních cest, kde se říká
na Bejčinci - myslivci tady v roce 1957
ulovili dva zdivočelé
býky. Přichází sem
jedna cesta od Celného, druhá od Mladkova od bývalých lesních školek a jedna
cesta pak dál pokračuje směrem k druhému „rejdu“ cesty
z Hluchova na tvrz
Bouda. Nedaleko této křižovatky cest
stávala od roku 1955 obora s muflony
(foto č. 2 – mufloni v odchytové obůrce), která obec proslavila i v zahraničí,
kam se odtud mufloni vozili. Dnes tady
najdete ještě staré krmelce, které tuto
oboru pamatují a mysliveckou chatu.
Od druhého rejdu lze dojít až
k vchodovému bunkru tvrze Bouda,
jenž dobře znají třeba i ti, co jezdí těchonínskou časovku. Toto místo s pěkným turistickým přístřeškem je i ideální
k občerstvení., které si sami donesete.
Z opékaných buřtů na ohništi v přístřešku budou mít děti určitě radost.
Nebo případně můžete využít služeb
nově postavené Boudy gen. Krejčího
vedle přístřešku.
Nad tvrzí Bouda směrem k Suchému vrchu je nejvzdálenější a zároveň
nejvyšší místo katastru (900 m n. m.),
ale i místo celkem historicky významné.
Jedná se o tzv. trojhranný kámen (v mapách uváděno jako „U tří pánů“), kde se
setkávaly historické hranice tří panství
(Breda/Stubenberg/ - Kyšperk, Lichtenstein – Lanškroun, Althann – Králíky),
dnes obcí Těchonín, Orličky a Dolní
Boříkovice. Hrana kamenu vždy směřuje do jednotlivého katastru (foto č. 3 –

3
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trojhranný kámen, Těchonínu
patří nápis G:B:H:G, ve výřezu
historická fotka stejného místa). Dnes už tady bohužel stojí
replika tohoto kamenu, originál
byl totiž odcizen?! Nedaleko
tohoto trojhranného kamenu
(na modré turist. značce směr
Hynkovice‑Kobylí důl) lze najít i historické hraniční kameny
mezi bývalými panstvími Kyšperk a Lanškroun (foto č. 4)
Hrabě Stubenberg z Kyšperského panství zde zanechal
mimo jiné i dvě stavby, a to
lovecký srub nad studánkou
„U korejtka“ (foto č. 5 – srub
hraběte Stubenberga, ve výřezu
studánka „U korejtka“) a hájovnu „Zakopanka“ v bývalé osadě Hynkovice. V okolí hájovny
jsou ještě dodnes i pozůstatky
po partyzánských zemljankách z konce 2. světové války
(pozn. autora: místa všech pěti
zemljanek jsou nám známa,
zaměřena a zdokumentována).
Rodina hajného Junka ze Zakopanky tehdy za cenu svých
životů partyzánům pomáhala.
Nad hájovnou u kóty Javorně (781 m n.m.) je místo
zvané „U obrázku“. Ano, svatý
obrázek umístěný na vzrostlém
buku tam opravdu najdete (foto
č. 6).
Pod kótou Javorně, ze
strany od obce, je kousek od
cesty nedávno zrekonstruovaný
hrob zajatce, který byl na tomto místě zastřelen za vzpouru
v těchonínských kasárnách,
v době, kdy zde byl zřízen lazaret vlasovců (1943-45). Byl
to poručík, učitel z Volgogradu,
a jeho hrob tehdy upravil hajný
Vendelín Šolc. Dříve byl tento
hrob ve vysokém lese a moc lidí
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o něm nevědělo, dnes je v mladém
lese a od cesty je zatím, než ho zase
schová les, vidět (foto č. 7 – současný stav po rekonstrukci, ve výřezu původní).
Cesta od hrobu zajatce vyústí na kraji lesa v Jirchářově koutu,
odkud se naskýtá další z těch hezkých pohledů na obec Těchonín.
Cestou do obce minete osamocený lesík nad salaší – tzv. „Cvičák“.
Proč zrovna Cvičák? Protože po 2.
světové válce v letech 1946-47 byla
ve zdejších kasárnách zřízena škola pro důstojníky, kteří v místě Růženčina kopce cvičili různé akce.
Ve zmiňovaném lese jsou dodnes
k vidění pozůstatky po zákopech
a různých polních postaveních pro
kulomety (foto č. 8 – foto z výcviku, pozn. autora: jako kluci jsme
tam chodili a stavěli úkryty).
Cestou dolů ke garážím můžete nad Stanovníkem ještě nasbírat ostružiny, které tu jsou od nepaměti…

7
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Pavel Vašata – www.techonin.net
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DODAVATÉLÉ INTERNETU V TĚCHONÍNĚ
Jeden z významných dodavatelů připojení k internetu v Těchoníně je firma Alberon
Letohrad, s. r. o. Oslovil jsem majitele firmy s žádostí o krátký rozhovor. Nebudu zapírat, že se s majitelem, p. Janem Kohoutem, dlouhé roky známe a při rozhovoru si tedy můžeme tykat.
Ahoj Honzo, zdravím Tě jménem čtenářů Těchonínských listů. Současná situace asi klade na
poskytovatele internetu enormní nároky, jak to zvládáte?
Aleši, děkuji za Tvoji pozvánku k rozhovoru. Máš pravdu, objem přenesených dat v naší síti díky
práci z domova (home‑officům) a vzdálené výuce ve školách stoupl. Většina našich zákazníků dnes již
využívá optické přípojky, kde je kapacita dostatečně dimenzovaná, takže to zvládáme celkem dobře.
Problémy se mohou vyskytnout v některých odlehlých horských lokalitách, nicméně tam, kde máme
optickou páteř, tam naše datová síť zvládá zvýšené nároky bez problémů.
Které významné zákazníky v Těchoníně k internetu připojujete?
Naším zákazníkem je například vojenská laboratoř v Těchoníně, areál bývalé firmy Kümpers textil, obecní úřad, základní škola atd.
Kde všude v Těchoníně jsou vaše služby dostupné? Co Celné a Stanovník?
Na optické infrastruktuře jsou naše služby dostupné na sídlišti bytových domů, dále podél hlavní
komunikace směrem od vojenské laboratoře směrem k železničnímu viaduktu. Na mikrovlnných technologiích jsou služby dostupné v podstatě na území celého Těchonína. Pokud jde o Celné a Stanovník,
v případě reálné poptávky po optických službách, můžeme zde optiku nainstalovat, nicméně nevýhodou optických sítí jsou počáteční vysoké náklady na instalaci.
Jaké technologie k připojení zákazníků používáte? Prosím o srozumitelné vysvětlení, většina
našich čtenářů příliš technickým pojmům nerozumí.
Pokud je to jen trochu možné, tak zákazníky připojujeme na optickou infrastrukturu. To znamená, že zákazníkovi přivedeme domů optické vlákno, nainstalujeme převodník nebo router
a předáme službu na domácí ethernet rozhraní. Výhodou optického připojení je téměř nekonečná
přenosová kapacita směrem do budoucna a vysoká robustnost přípojky. Tam, kde optická síť dostupná
není, připojujeme zákazníka mikrovlnnou technologií v pásmu 60 GHz, nebo 5.8 GHz. Zejména
v pásmu 60 GHz jsme již schopni nabídnout rychlost připojení v řádu stovek Mb, neboť přístupové
body často osazujeme právě na koncových bodech naší optické sítě. Naše páteřní optická síť patří
k nejrozsáhlejším v regionu, máme již v provozu přes 130 km námi vybudovaných tras. V letošním
roce to bude již 27 let, kdy se nepřetržitě věnujeme výstavbě a modernizaci naší sítě.
Poskytujete pouze připojení k internetu nebo i nějaké další služby?
Velmi využívanou službou, kterou naši zákazníci využívají, je digitální televize IPTV. Týdenní archiv pořadů je opravdu užitečná věc, můžu se podívat večer na biatlon, i když se běžel dopoledne. Často
pro zákazníky na zakázku svařujeme optická vlákna, umíme „zafukovat“ do plastových chrániček optické kabely. Občas pro někoho realizujeme protlak pod komunikací, neboť máme svoji protlakovou
technologii, disponujeme vlastní bagrovací technikou, provádíme výkopové práce. Kolega Michal Korolus se u nás věnuje servisu hardware, u několika korporátních klientů se staráme o počítačovou síť.
Na jaké novinky se mohou vaši zákazníci v budoucnu těšit?
Aleši, budeme se snažit i nadále rozšiřovat naši optickou metropolitní síť. Už před dvěma lety
se mluvilo o přenosových rychlostech 1Gbps (to je 1024x více než 1Mbps). Protože se používají stále
dokonalejší kompresní algoritmy, na přenos televizního kanálu v HD kvalitě dnes bohatě stačí 10 - 20
Mbps datového toku. Pro domácnost bude podle mého odhadu 100 - 200 Mbps stačit ještě několik
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let. Vývoj bude směřovat k dostupným zdrojům multimediálního obsahu, databáze, filmotéky, budeš
se chtít podívat na vybraný pořad, chytrá televize ti nabídne, z jakého zdroje jej bude umět přehrát.
Videokonference se stanou naprostým standardem denního života. Jestli je ta Covid situace k něčemu
dobrá, tak určitě k tomu, že se velké procento populace naučí tyto technologie videohovorů používat.
Nejen prací je člověk živ. Co Tvoje koníčky, máš‑li mimo práci nějaké volno?
Tak to je, Aleši, krásná otázka. Celoživotně se věnuji létání a skalnímu lezení. Odmalička
závodím s modely větroňů kategorií F3B a F3J, to je významná část mého života, posledních 10 let také
plachtařím v žambereckém aeroklubu na skutečných větroních. Vloni mi bylo 50let, tak jsem konečně
splnil svůj slib a vydal jsem o plachtařském a leteckomodelářském sportu knížku. Psal jsem ji poslední
3 roky, má asi 270 stran, je myslím celkem povedená. Pokud by si ji někdo z čtenářů Těchonínských
listů chtěl přečíst, je možné si ji objednat na našem e‑shopu www.modely.hk.
Pokud jde o lezení, tak můj životní lezecký cíl - vylézt El capitana v Yosemitském národním parkumám již splněný, tak se teď snažím k tomuto krásnému sportu přivést své děti. Můj čtyřletý Ondra se
mnou jezdí buď na letiště, nebo do skal.
Pokud bych mohl něco čtenářům Těchonínských listů závěrem popřát, tak určitě dostatek optimismu a co nejméně stresu v této ne úplně jednoduché době.

Zdraví Jan Kohout.

Děkuji za rozhovor.

Aleš Nepustil
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