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SLOVO ÚVODEM

Teploty nám konečně avizují příchod léta a to jistě nejvíce ocení děti, kterým skončí školní povinnosti. My jsme se doma těšili na příchod nového života v podobě poštolčích mláďat, ale bohužel se ani jedno z pěti vajec
i přes obětavou snahu obou
rodičů nevylíhlo. Místo rozčepýřených nemotorů tedy
budeme sledovat, jak se
s tím poštolčí pár vyrovná
a zda u nás na okně zahnízdí
i v příštím roce, nebo jestli
si vyberou jiné vhodnější
místo. Vybrali si totiž jihovýchodní stranu domu, kde
jim většinu dne praží slunce.
I když mi ze začátku vadily jejich hlasité námluvy, postupem času se poštolky staly součástí naší domácnosti, a pokud se odstěhují, bude nám to líto.
S příchodem prázdnin se rozjíždí velké množství akcí zaměřených na bezpečnost lidí na silnicích, nebo třeba na vodě. I když se nám
toto téma může zdát jako samozřejmost,
ráda bych vás poprosila, abyste na silnicích i na vodě dbali zvýšené opatrnosti,
byli ohleduplní k ostatním a chovali se tak,
abychom se všichni sešli i u podzimního
vydání Těchonínských listů.
Nezbývá než vám popřát pohodové
léto plné slunných dní, bohatou úrodu na
zahrádkách a mnoho hezkých zážitků při výletech a dovolené. Budeme se na naše čtenáře těšit zase na
podzim.
za redakční radu Tereza Živná

PÁR ŘÁDKŮ OD STAROSTY

Vážení spoluobčané,
stále častěji sluncem prohřáté dny signalizují blížící se příchod letních prázdnin a vrchol léta. Následující týdny budou jistě nabízet mnoho příležitostí k letním radovánkám, výletům a snad i dovoleným. Než
se však vypravíte užívat si všech lákadel léta, dovolte mi malé shrnutí uplynulé doby.
Ve výnosech z jednotlivých jednání zastupitelstva obce se dočtete mnoho informací z již zrealizovaných nebo připravovaných akcí. Proto zde zmíním pouze stručný přehled. Letošní rok jsme si stanovili
k realizaci poměrně velké množství akcí. Začali jsme výmalbami společných prostor bytových domů vč.
kovových konstrukcí schodišť. V rámci zlepšování kultury bydlení jsme se rozhodli vyměnit osvětlení a spínače světel a zvonků ve společných prostorách těchto bytových domů. Dále zde dojde k opravám stávajících
zástěn na popelnice. Také jsme zrekonstruovali byt č. 3 v č. p. 180 Těchonín a dokončujeme rekonstrukci
bytu č. 1 v č. p. 179 Těchonín. Probíhají také další dílčí stavební úpravy – rekonstrukce, opravy a výměny
v rámci bytového fondu. Velkou investicí byla již od podzimních měsíců slibovaná údržba komunikace
k místní mateřské škole. V rámci této akce byla kvůli havarijnímu stavu a dále také kvůli obnově dešťové
3

kanalizace provedena údržba i části komunikace k zástavbě rodinných domů
naproti objektu školní jídelny. Probíhají dílčí geodetické práce pro zajištění
podkladů ke směnám, nákupům a prodejům pozemkových parcel. Také byla
prodána z majetku nepotřebná technika – vozidlo Multicar. Dlouho očekávanou informací je zahájení dalších kroků, které povedou k výstavbě rodinných
domů v lokalitě U Kasáren. Na předchozích jednáních zastupitelstva bylo rozhodnuto o zahájení projekční činnosti k vybudování infrastruktury pro 1. etapu výstavby RD v uvedené lokalitě, v současné době probíhají průzkumy trhu
a bude patrně následovat výběrové řízení. Reálně však nutno podotknout, že
v ideálním případě se přiblížíme k výstavbě ve výhledu nejdříve 3 let, ale spíše to bude doba trochu vzdálenější. Pokud si však na nějaké místečko děláte
zálusk, zmíněný časový výhled není zas tak vzdálený a počkat se vyplatí. Další
velkou investicí letošního roku jsou již několikráte zmíněné dvě akce. Jedná se o „rekonstrukci“ školní
jídelny spočívající ve výměně oken, dveří, zateplení pláště budovy, výměny zdroje tepla a vzduchotechniky atd., a druhá je vestavba čtyř bytů v podkroví této budovy. Zastupitelstvo obce se na svém posledním
jednání rozhodlo zahájit stavbu, protože již v této době víme, že jsme se stali úspěšnými žadateli v dotačním
titulu MMR. Zde jsou celkové náklady 6 408 939 Kč a doporučená výše dotace činí 5 127 151 Kč, rozdíl je
tedy 1 281 788 Kč. Jedná se tedy o „školní jídelnu“, pro „vestavbu bytů“ ještě výsledek neznáme. Čili toto
je minimum, co můžeme v tuto chvíli získat. Je před námi ještě vyhlášení podpořených projektů ze strany
dvou dotačních titulů Ministerstva financí ČR, kde máme paralelně podané žádosti také na „školní jídelnu“
a „byty“. Pokud se na nás štěstí usměje a budeme mezi vybranými, pak se celkové námi vynaložené náklady
obou akcí budou pohybovat okolo 11 % z celkově uznatelných nákladů. Pojďme si držet palce a třeba si
budeme moci vybrat, z jakého titulu budeme podporu čerpat. Tím však v této lokalitě ještě nekončíme –
čeká nás vybudování parkoviště u mateřské školy pro 12 vozidel a s tím související parkové úpravy. Pevně
věřím, že se nám podaří vše v letošním roce zrealizovat a vše bude sloužit ke spokojenosti nám všem.
Dne 16. 6. 2021 jsme převzali do svého majetku budovu č. p. 177 Těchonín, tedy objekt bývalé vojenské
ubytovny. Po dlouhém vyjednávání a úsilí směřujícího k nabytí tohoto domu nás nyní čeká doba příprav,
zajišťování finančních zdrojů a projektování. Budeme se snažit, aby i tento dům byl přínosem pro naši obec,
i když víme, že to nebude úplně v brzké době.
Chtěl bych poděkovat manželům Kaplanovým za práci, kterou odvádí v rámci veřejných prostranství – naposledy tomu bylo u křížku u místní bývalé fary, kde velmi esteticky dokončili kamennou zídku,
a pak také u morového sloupu u místní komunikace do Hluchova, kde obnovili zábradlíčko. V rámci své
práce jsou příkladem pro nás ostatní. Děkujeme.
Každý může trochou přispět ke zvelebení naší vísky, například i mládež, která pro svá setkávání využívá hřiště pod místní základní školou, nebo prostor autobusové zastávky u kostela sv. Markéty. Zde stačí po
sobě uklidit, v ideálním případě neničit místo, které Vám slouží jako zázemí. Nebo doma také zanecháváte
pohozené odpadky, znečišťujete zdi, podlahu, anebo snad způsobíte poškození majetku? Víte, lepší je jít na
to opačným směrem… Věřím, že si rozumíme :).
V rámci společného projektu obcí spolupracujících ve Sdružení obcí Orlicko byly dne 19. 6. 2021
slavnostně otevřeny stezky pro cyklisty – Singltrek Suchák. Mnoho z Vás se zde již zcela jistě projet byla
a věřím, že jste si to patřičně užili. Nejen zde, ale i na jiných výletech, expedicích, procházkách přírodní
i městskou džunglí, a i na dovolených, a to nejen v nadcházejícím čase, na sebe dávejte pozor. Léto je doba
nabírání energie, užívání si odpočinku a pohody. Možná budeme trochu, snad jen po očku, dávat pozor na
COVIDa, ale i tak věřím, že si léto užijeme naplno. Dávejte na sebe pozor a závěrem mého slova mi dovolte
ještě jednou Vám popřát prosluněné a krásné léto.
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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

JEDNÁNÍ DNE 14. 4. 2021

ověřovatelé zápisu: Leicht Jan, Mgr. Špinlerová Ivanka
zapisovatel: Ing. Šimek Ladislav

přítomno zastupitelů: 11/11

přítomno občanů/hostů: 5/0

Zastupitelstvo obce:

• 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 - Bere na vědomí
Starosta p. Sedláček předal slovo předsedovi kontrolního výboru Ing. Aleši Nepustilovi, který přednesl zprávu kontrolního výboru. Přednesení zprávy bylo přesunuto z minulého zasedání.
• Bere na vědomí zprávu velitele JPO SDH Těchonín.
Zprávu přednesl starosta SDH Těchonín Roman Hrdina.
• Bere na vědomí informaci o zajištění očkování psů.
Vzhledem k epidemiologické situaci a sníženým požadavkům obyvatel na očkování zajistí očkování
psů a koček MVDr. Eva Šimková po osobní domluvě. Kontaktní telefon je 734 808 078.
• Bere na vědomí informace k zajištění úpravy obce – sečení a úklidu veřejných prostranství
a hřbitovů.
Všechny činnosti budou prováděny dle zavedených zvyklostí. Průběžně dochází k úklidu veřejných
prostranství a začínají práce spojené se sečením travnatých ploch. Bude proveden výsev okrasné
louky v prostoru chodníku vedoucího od kostela sv. Markéty cca po úroveň domu č. p. 63 Těchonín.
Výsev zajistí občan K. K. dohodou o provedení práce.
• Bere na vědomí informace k předání bytu č. 3 v č. p. 180 Těchonín ze strany zhotovitele.
Dne 11. 2. 2021 byl byt č. 3 v č. p. 180 Těchonín předán zhotoviteli Andreji Lukáčovi, Těchonín 194,
k provedení požadovaných oprav. Dne 29. 3. 2021 byl byt po opravách předán zpět obci. Opravy
proběhly podle rozpočtu za vysoutěženou cenu 380.651 Kč.
• Schvaluje přidělení bytu č. 3 v č. p. 180 Těchonín na základě tajného hlasování žadateli č. 1 dle
označení na hlasovacích lístcích.
Obec vyhlásila dne 30. 3. 2021 nájem uvedeného bytu a stanovila termín příjmu žádostí o pronájem
na 14. 4. 2021 12:00 hod. Obec obdržela 4 žádosti.
• Schvaluje zrušení USN č. 303 ze dne 17. 3. 2021 o přidělení bytu č. 2 v č. p. 71 Těchonín žadateli
č. 1 na základě tajného hlasování.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
• Schvaluje přidělení bytu č. 2 v č. p. 71 Těchonín žadateli č. 1 na základě tajného hlasování.
Obec vyhlásila dne 10. 2. 2021 nájem uvedeného bytu a stanovila termín příjmu žádostí o pronájem
na 10. 3. 2021 12:00 hod. Obec obdržela 5 žádostí. Byt byl tajným hlasováním přidělen, vítězný
žadatel však přidělení odmítl. Je tedy nutné zrušit usnesení č. 303 a provést nové tajné hlasování
o přidělení bytu.
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• Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021.
Starosta p. Sedláček uvedl: rozpočtová změna ze dne 8. 3. 2021 musela být provedena z důvodu
přijetí dotace na akci Energetické úspory v bytových domech č. p. 178-180 a nutnosti označení
přijatých finančních prostředků ze státního rozpočtu a ERDF účelovými znaky, nástroji a zdroji
v rozpočtu upraveném. Očekávaná dotace byla 4.530.000 Kč, skutečná 4.325.445,95 Kč. Rozdíl je
snížení finančních prostředků oproti plánu o 204.554,05 Kč. Důvodem bylo zařazení některých
nákladů akce do nákladů nezpůsobilých.
• Bere na vědomí Informace o podání žádosti o dotace do dotačních titulů MF pro akce: „Energetické úspory objektu školní jídelny, Těchonín č. p. 188“ a „Vestavba bytů ve 2 NP objektu školní
jídelny Těchonín č. p. 188“.
Obec dne 9. 4. 2021 odeslala žádosti o dotace na Ministerstvo financí, konkrétně akce „Vestavba
bytů ve 2 NP objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“ a „Energetické úspory objektu školní jídelny, Těchonín č. p. 188“. Cena realizace obou akcí činí 16.408.951,50 Kč. Maximální možná dotace
je 14.657.789 Kč, obec uhradí zbylých 1.751.162,50 Kč, tj. 10,67% z ceny realizace. Uvedené částky
jsou odhad, který může změnit poskytovatel dotace.
• Schvaluje výběr dodavatele dopravního vozidla k akci: „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Těchonín“ registrované MV- GŘ HZS ČR pod číslem 014D262001300, a to Moto
Trade VM, s. r. o., Choceňské předměstí, Lipová 151, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28822498 s nabídkovou cenou 1.098.890 Kč s DPH.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: 6, zdrželi se: -, omluveni: -.
Obec dne 18. 3. 2021 rozeslala výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodání dopravního automobilu DA- L1Z pro obec Těchonín do termínu 1. 4. 2021.
V termínu nabídky předložily:
» Moto Trade VM, s. r. o., Choceňské předměstí, Lipová 151, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28822498,
s cenou 1.098.890 Kč s DPH.
» Auto Trutnov, s. r. o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ: 25931270, s cenou 1.121.348 Kč
s DPH.
» MALÝ A VELKÝ, spol., s. r. o., Ruská 2877, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 44738633, s cenou
1.124.821 Kč s DPH.
» CARent, a. s., Bělohorská 46, 636 00 Brno – Juliánov, IČ: 63485885, s cenou 1.137.579 Kč s DPH.
Všechny nabídky splnily podmínky zadávacího řízení. Výběrovou komisí ve složení Josef Sedláček,
Ladislav Šimek a Roman Hrdina byla zastupitelstvu obce jako nejvýhodnější nabídka předložena
a doporučena ke schválení nabídka společnosti Moto Trade VM, s. r. o., Choceňské předměstí, Lipová 151, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28822498, s cenou 1.098.890 Kč s DPH.
• Schvaluje podpis kupní smlouvy s dodavatelem dopravního vozidla k akci: „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Těchonín“ registrované MV- GŘ HZS ČR pod číslem
014D262001300 a to Moto Trade VM, s. r. o., Choceňské předměstí, Lipová 151, 566 01 Vysoké
Mýto, IČ: 28822498 s nabídkovou cenou 1.098.890 Kč s DPH.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
• Schvaluje výběr dodavatele materiálního vybavení členu JPO a vybavení hasičské zbrojnice
k akci: „Podpora JPO SDH Těchonín – zkvalitnění zázemí, vybavení a podpora činnosti“, a to
požární bezpečnost, s. r. o., Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, s cenou
361.412 Kč s DPH.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Byl proveden průzkum trhu k zajištění tří cenových nabídek na dodávku zboží a v termínu do
14. 4. 2021 do 12:00 hod. byly doručeny nabídky:
» Požární bezpečnost, s. r. o., Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, s cenou
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•
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361.412 Kč s DPH
» D. S. D. Metal plus spol., s. r. o., METAL plus spol., s. r. o., Karlova 282/7, 301 00 Plzeň, IČ:
61776548, s cenou 366.710 Kč s DPH
» STIMAX International, s. r. o., Emilie Dvořákové 546/7, 415 01 Teplice, IČ: 26780763,s cenou
378.393,29 Kč s DPH
Všechny nabídky splnily podmínky zadávacího řízení a výběrovou komisí ve složení Josef Sedláček, Ladislav Šimek, Roman Hrdina, Vlastimil Všetička a Petr Dušek byla zastupitelstvu obce jako
nejvýhodnější nabídka předložena a doporučena ke schválení nabídka společnosti Požární bezpečnost, s. r. o., Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, s cenou 361.412 Kč s DPH.
Schvaluje výběr dodavatele na dodávku zboží – 9 ks šatních skříněk, a to Ladislav Liebich Truhlářství, Těchonín 198, 561 66 Těchonín, IČ: 72840030, který podal svou nabídku s konečnou
cenou 35.500 Kč s DPH.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Byl proveden průzkum trhu k zajištění tří cenových nabídek na dodávku zboží – 9 ks šatních skříněk a v termínu do 12. 4. 2021 do 12:00 hod. byly doručeny nabídky:
» Ladislav Liebich Truhlářství, Těchonín 198, 561 66 Těchonín, IČ: 72840030, s cenou 35.500 Kč
s DPH
» DŘEVOVÝROBA‑TRUHLÁŘSTVÍ, Ing. Josef Novák, Dolní Dobrouč 178, IČ: 63198185, s cenou 38.115 Kč s DPH
» Matyáš, MATYÁŠ Ladislav Truhlářství, Okružní 693, Jablonné nad Orlicí, IČ: 61214515, s cenou
40.656 Kč s DPH
Všechny nabídky splnily podmínky zadávacího řízení a výběrovou komisí ve složení Josef Sedláček, Ladislav Šimek, Roman Hrdina, Vlastimil Všetička a Petr Dušek byla zastupitelstvu obce jako
nejvýhodnější nabídka předložena a doporučena ke schválení nabídka společnosti Ladislav Liebich
Truhlářství, Těchonín 198, 561 66 Těchonín, IČ: 72840030, s cenou 35.500 Kč s DPH.
Schvaluje záměr směny části poz. parc. č. 1138 v k. ú. Těchonín o výměře 90 m2.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,11, proti: 10, zdrželi se: 6, omluveni: -.
ZO dne 17. 03. 2021 schválilo záměr směny část parc. č. 1138 o výměře 90 m2 v k. ú. Těchonín. Konečný termín příjmů žádostí byl stanoven na 14. 4. 2021 do 12.00 hod. K záměru směny se přihlásil
jen manželé Liebichovi. Ke směně nabízí 90 m2 z pozemkové parcely č. 350/5, jejíž jsou majiteli,
a to ve prospěch obce Těchonín a k rozšíření komunikace ležící na parc. č. 1220/1 v k. ú. Těchonín.
Schvaluje záměr bezúplatného zapůjčení části poz. parc. č. 233/1 v k. ú. Těchonín o výměře
0,68 m2 za účelem umístění automatu pro výdej zásilek.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: 6, omluveni: -.
ZO dne 17. 3. 2021 schválilo záměr bezúplatného zapůjčení části poz. parc. č. 233/1 v k. ú. Těchonín
o výměře 0,68 m2 k umístění automatu pro výdej zásilek. V termínu do 14. 4. 2021 12:00 hod se
k záměru přihlásila společnost Zásilkovna, s. r. o. se záměrem provozování Z‑BOXu - automatu pro
výdej zásilek. Více na internetu na adrese zbox.zasilkovna.cz.
Schvaluje návrh a podpis smlouvy pro umístění Z‑Boxu a spolupráci při jeho provozování společností Zásilkovna, s. r. o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: 6, omluveni: -.
Bere na vědomí žádost občanů místní části Celné o znovuprojednání úpravy zpevněné plochy
na náměstíčku v Celném.
Starosta p. Sedláček připomněl předchozí jednání ZO, na kterých se probíraly možné úpravy náměstíčka na Celném. Úpravy by proběhly spolu s přeložkou vedení nízkého napětí, s rekonstrukcí
orientačního veřejného osvětlení a možná i s rekonstrukcí vodovodního řadu. Návrh úpravy projednal i stavební výbor. Starosta p. Sedláček jednal i s místním zemědělcem, p. Studeným, pro něj
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by předložený návrh ztížil používání jeho zemědělské techniky.
Pro úpravu plochy je od ZO schválená varianta zpevněné plochy v celém rozsahu (obnova živičného povrchu a oddělení komunikace a ostatní plochy přejízdnou obrubou). Další variantou je
ostrůvek zeleně ve středu náměstíčka, pak varianta zeleně bez parkovacích míst.
Na ZO byl přítomen p. Studený, který se tomuto bodu jednání vyjádřil tak, že by se na vesnici mělo
pohlížet jako na zemědělské zázemí. V řadě by se mělo myslet na funkčnost úprav, pak až na estetickou stránku.
Zastupitel p. Olšar by vycházel z reálné situace, jak se v prostoru bude pohybovat zemědělská technika. Je‑li v místě sloup veřejného osvětlení, může zde být i ostrůvek se stromem.
P. Studený je proti stromu, vyroste a bude ohrožovat blízké domy. Navrhuje místo sloupu osadit
obecní vývěsky.
Zastupitel p. Vencl je pro zachování náměstíčka ve stejné podobě. Doposud plnilo funkci provozně
manipulační a ta by měla zůstat zachována.
Starosta p. Sedláček zrekapituloval celý stav jednání a tlumočil stanovisko projektanta p. Poláčka
k návrhům řešení. Zopakoval, že základní myšlenkou projednávání tohoto bodu je snaha udělat
v centrální části Celného moderní úpravu s prvky zeleně. Slýchává hlasy, že obec pro Celné nic nedělá a většina investic je směřována do Těchonína. S těmito hlasy starosta p. Sedláček. zásadně nesouhlasí, investice jsou vynakládány podle potřeb v celé vesnici. I tento bod jednání je snaha něco
udělat pro Celné. Všechny naše části jsou jedna vesnice. K tomuto bodu probíhá diskuze již několik
zastupitelstev a obec nechce nic dělat na úkor spokojenosti našich spoluobčanů. I proto dostal tento
bod jednání tolik prostoru. Prostoru, kde se mohli všichni vyjádřit.
Starosta p. Sedláček projednávání tohoto bodu uzavřel, z dlouhé diskuze nevzešly důvody pro další
hlasování. Zůstává tedy v platnosti původní varianta s živičným (asfaltovým) povrchem, jak bylo
schváleno na ZO 16. 10. 2019 : USN č. 128 Zastupitelstvo obce schvaluje zadat projektovou dokumentaci na řešení plochy na p. p. č. 113/9 v k. ú. Celné jako celou asfaltovou plochu s odvodněním
bez ostrůvků zeleně a parkovacích míst.
• Schvaluje výběr TDI a koordinátora BOZP pro akce: „Energetické úspory objektu školní jídelny, Těchonín č. p. 188“ a „Vestavba bytů ve 2 NP objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“ a to
FORENTA, s. r. o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25963082 s cenou pro TDI ve
výši 475.832,50 Kč s DPH a pro koordinátora BOZP ve výši 118.580 Kč.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Starosta p. Sedláček provedl průzkum trhu k zajištění tří cenových nabídek na dodávku služeb technického dozoru investora (TDI) a BOZP pro uvedené akce. Termín podání nabídek byl stanoven
do 7. 4. 2021 12:00 hod.
Byly doručeny nabídky:
» FORENTA, s. r. o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25963082, s cenou pro TDI ve
výši 475.832,50 Kč s DPH a pro koordinátora BOZP ve výši 118.580 Kč
» Ing. Lukáš Oma, Kasaličky 59, 53341 Kasalice, IČ: 04888634, s cenou pro TDI ve výši 480.000 Kč
s DPH a pro koordinátora BOZP ve výši 169.000 Kč
» J2B inženýring, s. r. o., Jana Masaryka 1354, 500 12 Hradec Králové, IČ: 07256337, s cenou pro
TDI ve výši 529.980 Kč s DPH a pro koordinátora BOZP ve výši 163.350 Kč.
Všechny nabídky splnily podmínky zadávacího řízení a výběrovou komisí ve složení Josef Sedláček, Ladislav Šimek, Jiří Junek byla zastupitelstvu obce jako nejvýhodnější nabídka předložena
a doporučena ke schválení nabídka FORENTA, s. r. o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ:
25963082, s konečnou cenou pro TDI ve výši 475.832,50 Kč s DPH a pro koordinátora BOZP ve
výši 118.580 Kč
• Schvaluje výběr zhotovitele pro akci: „Oprava omítek společných prostor BD Těchonín č. p.
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178, 179 a 180 vč. nátěrů schodišťových zábradlí“, a to Andreje Lukáče, Těchonín 194, 561
66 Těchonín, IČ: 64804909, který podal svou nabídku s cenou ve výši 393.000 Kč bez DPH /
451.950 Kč s DPH.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: 6, zdrželi se: -, omluveni: -.
Starosta p. Sedláček provedl průzkum trhu k zajištění tří cenových nabídek pro uvedenou akci.
Termín podání nabídek byl stanoven do 14. 4. 2021 12:00 hod.
Poptávaná akce bude zahrnovat kompletní úpravu podkladů omítek vnitřních společných prostor
uvedených bytových domů. V prostoru vstupu, schodišť a chodeb k jednotlivým bytovým jednotkám budou provedeny sádrové stěrky s následnou výmalbou. Prostor schodišť bude dále vymalován omyvatelnou barvou v rozsahu stávajícího omyvatelného povrchu. Kovové prvky schodišť
budou povrchově upraveny broušením, odmaštěny a následně natřeny základním a krycím nátěrem. Společné prostory v suterénu – kolárny a chodby ke sklepním kójím budou vymalovány. Dále
budou provedeny lokální výspravy omítek.
Rozsah oprav na jeden bytový dům je:
- úpravy sádrovou stěrkou a následnou výmalbou 1300 m2
- výmalby omyvatelným nátěrem v prostoru schodišť 100 m2
- výmalby suterénu 165 m2 (chodby ke sklepům bez stropů, prostor pod schodištěm pod úrovní
pravého vchodu, místnost kolárny bez stropů)
- nátěry schodišťových zábradlí a konstrukcí vyjádřeno v délkové míře 6 ks 4 x 0,8 m a 8 ks 4 x
0,8 m.
V průběhu prací bude v maximální míře prováděn úklid po provedených pracích. Termín plnění je
od 19. 4. 2021 do 30. 6. 2021.
Byly doručeny nabídky:
» Andrej Lukáč, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909, s cenou ve výši 393.000 Kč bez
DPH / 451.950 Kč s DPH.
» Tomáš Jelínek, Bystřec 39, Bystřec, IČ: 88373061, s cenou ve výši 398.250 Kč bez DPH /
457.987,50 Kč s DPH.
» Tomáš Novotný, Mladkov 49, Mladkov, IČ: 68471378, s cenou ve výši 399.000 Kč bez DPH /
458.850 Kč s DPH.
Všechny nabídky splnily podmínky zadávacího řízení a výběrovou komisí ve složení Josef Sedláček, Ladislav Šimek, Jiří Junek byla zastupitelstvu obce jako nejvýhodnější nabídka předložena
a doporučena ke schválení nabídka společnosti Andrej Lukáč, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ:
64804909, s cenou ve výši 393.000 Kč bez DPH / 451.950 Kč s DPH.
Zastupitel p. Olšar se dotazoval, jaký je důvod této akce.
Starosta p. Sedláček poukázal na to, že společné prostory uvedených bytových domů jsou v horším
technickém stavu, jsou delší dobu neudržované a tyto BD loni prošly rekonstrukcí bez těchto prostor. Na tuto akci má obec přislíbenu dotaci z POV.
Zastupitel p. Olšar podotknul, že za výši sociálního nájemného nemohou nájemníci čekat, že kultura bydlení v těchto prostorách bude na vysoké úrovni. Jestli s tím nájemníci nejsou spokojeni,
mohou si dát společné prostory do pořádku na svoje náklady.
Starosta p. Sedláček připomněl, že obec minulý rok nájemné v obecních bytech zvyšovala o 20%
s výhledem dalšího navyšování.
Zastupitel p. Nepustil připomněl ustanovení nájemní smlouvy o možnosti každoročního navyšování nájemného o inflaci.
Zastupitel p. Vencl uvedl, že by obec měla s nabídkami oslovovat i firmy z širšího okolí, abychom se
přesvědčili, zda jsou cenové nabídky místních zhotovitelů výhodné.
Starosta p. Sedláček odpověděl, že v rámci následujícího průzkumu trhu bude osloveno více firem.
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V minulosti byl takový průzkum prováděn, výsledky byly vždy obdobné. Nicméně pro ověření
souhlasí s navrženým postupem.
• Schvaluje návrh a podpis smlouvy o dílo k akci: „Oprava omítek společných prostor BD Těchonín č. p. 178, 179 a 180 vč. nátěrů schodišťových zábradlí“ s vybraným zhotovitelem Andrejem
Lukáčem, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909, s cenou ve výši 393.000 Kč bez DPH /
451.950 Kč s DPH. Termín realizace je stanoven od 19. 4. 2021 do 30. 6. 2021.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: 6, zdrželi se: -, omluveni: -.
• Schvaluje žádost společnosti Intercolor, a. s. o finanční podporu rodiny Kocourkových v rámci
Sbírky pro Verunku ve výši 7.000 Kč.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
• Zamítá žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s.
Hlasování: pro: 1,8, proti: 2,3,4,5,6,7,9,10, zdrželi se: 11, omluveni: -.
Z diskuze zastupitelstva vyplynulo, že ani minulý rok obec tento spolek s celostátní působností nepodpořila. Většina zastupitelů se přiklání k názoru, že by obec měla podporovat jen spolky, nadace
a sociální zařízení v blízkém okolí.

Diskuse: (příspěvky byly vzaty na vědomí)

Předseda SDH Těchonín Roman Hrdina a starosta p. Sedláček
• pozvali občany na čarodějnická grilovaná kuřata od SDH Těchonín, která se budou prodávat
přes výdejní okénko hasičské zbrojnice v Těchoníně od 18:00 do 19:00 hod. Objednávky kuřat
zasláním SMS ve tvaru „Příjmení – půl / celé kuře“ na tel: 777 757 985. Cena 140 Kč/kuře.
Občan p. Studený, Celné
• „Poslouchám, kolik finančních prostředků plyne do bytových domů v Těchoníně a jde mi hlava
kolem. Platí směšný nájem, a ani si v zimě nejsou schopni vyházet sníh přede dveřmi. Vše jim
zajišťuje obec. Všechny investice obce jdou do Těchonína. Já platím vysoké daně a pro mě a celenské obyvatele obec nedělá nic. Když jsem oslovil starostu, že potřebuji, aby obec dala do pořádku obecní cestu, která vede skrz mé pozemky, řekl mi, že na to nejsou peníze. Já jsem si musel
na svých pozemcích vyjet cestu, abych tam mohl jezdit, a tím mi vzniká škoda. V minulosti
jsem vynaložil nemalé prostředky na její zaměření a chtěl jsem ji od obce vykoupit, když s tím
nechtěla nic dělat. Ale neuspěl jsem v minulosti ani teď. Obec udělala kontejnerová hnízda, která
se z mého pohledu vůbec nepovedla, povrch, po kterém jezdí kontejnery, není úplně vhodný na
manipulaci s kontejnery a údržbu celého hnízda.“
• „Když jsme před lety se spoluobčany opravili pomník na Celném, obec nám nedala ani korunu. Vrchol byl, že za tento opravený pomník dostala obec čestné uznání. Ani tu slušnost nikdo
z obce neměl, aby nám poděkoval. Nikdo nám materiál ani práci nezaplatil. Opravila se kaple za
statisíce, ale je pro občany zamčená. Proč není pro občany otevřená?“
Starosta p. Sedláček
• „Prosím vás o konkrétní návrhy, co by se mělo pro Celné udělat, protože jste několikrát zmínil,
že se pro Celné nic nedělá, a že je toho hodně, co by se mělo udělat?“
Občan p. Studený, Celné
• „Pro mě je starosta od slova starat se. Já nemám čas jezdit po vesnici a koukat, kde co je potřeba,
to by měla být práce starosty. Stačí se zvednout od pití kávy a jít se po obci podívat. Třeba konkrétně oprava uvedených cest.“
Starosta p. Sedláček
• „K uvedeným cestám jsem se již vyjádřil, myslím, že ani pro Celné a tamní obyvatele není taková
investice tou podstatnou. Protože nemáte jiný návrh, osobně iniciuji záměry a spolu s místostarostou obce a zastupiteli již diskutujeme několik z těchto investičních záměrů, které by mohly
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Celné posunout kousek dál. Nad problematikou náměstíčka jsme již rokovali a zde je výsledek
již znám. Dále jsou to opravy lávek pro pěší, které by mohly být zrealizovány v roce 2023. K tomuto proběhne jistě také velká diskuze. Rok 2023 by mohl být ve znamení činností ve veřejném
prostranství v Celném nejen v souvislosti rekonstrukcí sítě NN ze strany spol. ČEZ distribuce, a. s. – nové veřejné osvětlení, rekonstrukce vodovodní řadu, obnova povrchů komunikací
a zpevněných ploch, uvažujeme o výstavbě dětského hřiště v této místní části, neminou nás asi
ani investice do místní prodejny. Taktéž se zabýváme možností modernizace zázemí na fotbalovém hřišti, připravujeme naučnou stezku a zabýváme se možností výsadby zeleně. Příprava zmíněných akcí je časově náročná a již v tuto chvíli je třeba přípravy projektů a hledání dotačních
příležitostí. Přirozeně jsem zmínil jen výčet záměrů, které se týkají místní části Celné.“
Místostarosta p. Šimek
• „Nemyslím si, že starosta obce sedí na zadku v kanceláři, popíjí kafe a nepracuje ve prospěch
obce a jejích občanů, což je vidět i na rozsahu činností, které jsou realizovány v průběhu roku.
Příprava jednotlivých akcí trvá poměrně dlouho a potvrzuje se, že je důležitá i pro následný zisk
dotací.“
JEDNÁNÍ DNE 15. 5. 2021

ověřovatelé zápisu: Chládek Jaroslav, Vencl Karel
zapisovatel: Ing. Šimek Ladislav

přítomno zastupitelů: 9/11
omluveni: Všetička Vlastimil, Leicht Jan

přítomno občanů/hostů: 1/0

Zastupitelstvo obce:

• Schvaluje program jednání ZO a návrh ověřovatelů zápisu.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4,11.
Jednotlivé body programu a návrhy k nim předkládá starosta obce Josef Sedláček, pokud není uvedeno jinak.
• Úkoly z minulého ZO - Bere na vědomí
Projednání záměru Správy železnic ke zrušení přejezdu v k. ú. Mladkov.
• Schvaluje záměr Správy železnic ke zrušení přejezdu v k. ú. Mladkov a vybudování přístupové
komunikace od železničního přejezdu P4085 (k. ú. Mladkov, dům č. p. 4) podél železniční tratě
k železničnímu přejezdu P4084 (k. ú. Celné, včelín) s odbočkou na dotčené pozemky.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4,11.
Starosta p. Sedláček připomněl, že na předchozím jednání ZO byl projednáván bod týkající se státní organizace Správa železnic a požadavku zrušit železniční přejezd P4085 v k. ú. Mladkov a jeho
nahrazení vybudováním přístupové komunikace. Státní organizace Správa železnic se z důvodu
vyšší bezpečnosti snaží minimalizovat počty železničních přejezdů. V současné době připravuje
zrušení železničního přejezdu P4085 v km 107, 244 tratě Chlumec nad Cidlinou – Lichkov st. hr.
v k. ú. Mladkov a jeho nahrazení vybudováním přístupové komunikace. Přístupová komunikace, vybudovaná v šířce 3,5 m, dle záměru povede od železničního přejezdu P4085 (k. ú. Mladkov,
dům č. p. 4) podél železniční tratě k železničnímu přejezdu P4084 (k. ú. Celné, včelín) s odbočkou
na pozemky v soukromém vlastnictví. 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 pozemku soukromého vlastníka 1 (ppč. 519/1 k.ú. Celné) a soukromého vlastníka
2 (493 k.ú. Celné). Plocha pozemku soukromého vlastníka 2, zastavěného přístupovou komunikací, bude řešena posunutím areálu včelína severovýchodním směrem na louku soukromého vlastníka 1 (ppč. 519/1 k. ú. Celné) tak, aby soukromý vlastník 2 nepřišel o dosavadní výměru svých
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pozemků. Plocha pozemku soukromého vlastníka 1, zastavěného přístupovou komunikací a částí
včelína, mu bude kompenzována v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Celné tak, aby
soukromý vlastník 1 nepřišel o dosavadní výměru svých pozemků. Vzniklá přístupová komunikace
(včetně pozemků) bude předána do majetku a údržby obce Těchonín. Souhlas dotčených vlastníků 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 komunikaci, ke kterému se jmenovaní a obec Těchonín
rovněž budou moci vyjádřit.
Napříč zastupitelstvem byla shoda s vybudováním cesty za podmínky kvalitního provedení komunikace v celé její stavební hloubce.
Bere na vědomí zprávu knihovnice o činnosti místní knihovny.
Zprávu přednesl starosta p. Sedláček.
Schvaluje účetní závěrku obce Těchonín za rok 2020.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4,11.
K 31. 12. 2020 byla řádně sestavena účetní uzávěrka obce za rok 2020. Dne 24. 3. 2021 bylo za obec
podáno Přiznání k dani z příjmů právnických osob. Výsledek hospodaření před zdaněním byl zisk
ve výši 5.329.118 Kč. Dle Vyhlášky 220/2013 Sb. je potřeba účetní závěrku do šesti měsíců ode dne,
ke kterému se sestavuje, schválit a sepsat o úkonu protokol.
Schvaluje závěrečný účet obce a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok
2020, a to bez výhrad.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4,11.
Závěrečný účet shrnuje údaje o ročním hospodaření obce a je nutné ho do 30. 6. 2021 schválit.
Návrh byl 14. 4. 2021 v užším rozsahu vyvěšen na úřední desce, na internetových stránkách byl
zveřejněn v plném rozsahu včetně příloh, kterými jsou Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, přílohy č. 5
k vyhlášce 410/2009 Sb. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020. Písemně bylo
možné se k němu vyjádřit do 11. 5. 2021.
Bere na vědomí zajištění zimní údržby místních komunikací.
Starosta p. Sedláček informoval, že po letošní dlouhé zimě byla společností Jamenská, a. s., která
zimní údržbu smluvně provádí, fakturována částka 100.004 Kč. Technický zaměstnanec p. Junek
technikou najezdil 100 motohodin a spotřeboval cca 7 tun posypového materiálu. Údržba je prováděna dle smlouvy a není důvod měnit dodavatele zimní údržby.
Schvaluje provedení průzkumu trhu za účelem zajištění zhotovitele projektové dokumentace
k akci: „Veřejná dopravní a technická infrastruktura v lokalitě U Kasáren“ v rozsahu dle Územní studie Z11 a Z14 – 1. etapa“.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4,11.
Starosta p. Sedláček uvedl, že poptávka po stavebních parcelách je vysoká, na ZO je toto téma
často probíráno. Podle konzultací s projektantem územního plánu obce Ing. Žaludou by bylo možné zahájit projekční činnosti na první etapě výstavby inženýrských sítí a infrastruktury. Starosta
p. Sedláček navrhuje zahájit průzkum trhu pro zajištění zhotovitele projektové dokumentace k akci:
„Veřejná dopravní a technická infrastruktura v lokalitě U Kasáren“ v rozsahu dle Územní studie
Z11 a Z14 – 1. etapa“.
K oslovení starosta p. Sedláček navrhuje minimálně projektanty:
» Ing. Eduarda Žaludu, který je tvůrcem našeho územního plánu a samotné studie v lokalitě U Kasáren,
» arch. Michala Čapka – Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s, Zemědělská 880, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
» Ing. Milana Stejskala ATELIER 02, Smetanovo Náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
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Starosta p. Sedláček předpokládá, že na následujícím zasedání by mohlo dojít k projednání zhotovitele projekční činnosti. Bylo by vhodné sestavit pracovní skupinu, která by se v rámci tvorby projekční činnosti scházela a následně by předkládala zastupitelstvu obce zprávy. Skupina by odladila
nejasnosti, vypořádala by dotazy a argumentace zastupitelstva směřující k předcházení průtahům.
Je předpoklad, že tvorba projektové dokumentace zabere více než rok a pracovní skupina by se sešla
na úvod a v průběhu dle potřeb. Hlavní penzum práce bude ve chvíli, kdy se bude finišovat – kde se
budou odlaďovat jednotlivé již zřejmější věci.
Starosta p. Sedláček navrhuje následující složení:
» Jiří Junek - stavební výbor
» Daniel Krejsa - odborná veřejnost
» Ladislav Šimek, Josef Sedláček - zástupci obce Těchonín
» vybraný projektant
Bere na vědomí zadání projekční činnosti k akci: „Parkoviště u MŠ“.
Starosta p. Sedláček na základě předchozí spolupráce požádal projektanta p. Poláčka o sestavení
cenové nabídky na projekční činnost až po zařízení stavebního povolení na uvedenou akci. Cenová
nabídka činí 40.000 Kč.
- zastupitel p. Vencl vznesl dotaz na vzrostlé stromy před školkou
- starosta p. Sedláček uvedl, že bez vykácení stromů akce nejde realizovat, v novém uspořádání
k obnově zeleně dojde.
Schvaluje výběr dodavatele na akci: „Oprava místní komunikace k MŠ Těchonín – formou běžné
údržby“, a to STRABAG, a. s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 – Jinonice – odštěpný závod Praha oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 68471378, IČ:60838744 s nabídkovou cenou 399.957 Kč bez DPH / 483.947,97 Kč s DPH.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4,11.
Ve schváleném rozpočtu obce na rok 2021 bylo kalkulováno s opravou uvedené komunikace. Obec
rozeslala občanům informaci o provedení opravy a omezeních provozu na komunikaci. Na základě
průzkumu trhu byly osloveny tyto společnosti a podaly tyto nabídky:
» STRABAG, a. s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 – Jinonice – odštěpný závod Praha oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 68471378, IČ:60838744, s cenou 399.957 Kč
bez DPH / 483.947,97 Kč s DPH
» HELP silnice a železnice, s. r. o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČ: 27497976, s cenou
424.901 Kč bez DPH / 514.130,21 Kč s DPH
» KONKRET – CZ, spol., s. r. o., Smetanovo nábřeží 304, 517 54 Vamberk, IČ: 25942352, s cenou
437.770 Kč bez DPH / 529.701,70 Kč s DPH
Bere na vědomí informace o provedeném kácení 3 ks lip na pozemku účelové komunikace UK
28.
Dne 3. 5. 2021 byly pokáceny tři lípy srdčité z pozemku účelové komunikace č. UK 28. Stromy rostly
ve svahu a byly nebezpečně nahnuté nad komunikaci s rizikem pádu a vzniku škod. P. Leicht stromy
odborně pokácel, dřevo bylo nabídnuto místním občanům ke zpracování.
Schvaluje zhotovitele akce: „Stavební úpravy bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 179 Těchonín“ a to
Andreje Lukáče, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909 s cenou 384.493 Kč s DPH.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4,11.
Dne 30. 4. 2021 byl ukončen nájem v uvedeném bytě. Po prohlídce bytu obec a stavební výbor navrhuje celkovou rekonstrukci. Ze zkušeností vyplývá, že nejlepší je rekonstruovat prázdný byt. V bytě
je špatný stav elektro, odpadů a rozvodů vody. Starosta p. Sedláček oslovil čtyři firmy s požadavkem
na předložení nabídek na rekonstrukci. Zastupitel p. Vencl seznam doplnil o společnost Stavební
firma Tomáš Kozel, Mistrovice 222, PSČ 561 64 a stavební firma, Jiří Fogl, Jamné nad Orlicí 209,
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PSČ 561 65.
Termín realizace byl stanoven od 13. 5. 2021 do 30.6 2021.
Byly osloveny následující společnosti:
» Andrej Lukáč, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909, s cenou 384.493 Kč s DPH
» Tomáš Novotný, Mladkov 49, 561 67 Mladkov, IČ: 68471378, s cenou 408.654 Kč s DPH
» Tomáš Kozel, Mistrovice 222, PSČ 561 64, IČ: 72844078, s cenou 494.827 Kč s DPH
» Jiří Fogl, Jamné nad Orlicí 209, PSČ 561 65 s nabídkovou cenou 517.466 Kč s DPH
Schvaluje smlouvu o dílo k akci: „Stavební úpravy bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 179 Těchonín“
se zhotovitelem Andrejem Lukáčem, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909 s nabídkovou cenou 384.493 Kč s DPH.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4,11.
Bere na vědomí informace o průběhu akce: „Opravy omítek společných prostor BD Těchonín
č. p. 178, 179 a 180 vč. nátěrů schodišťových zábradlí“.
Staveniště bylo předáno zhotoviteli Andreji Lukáčovi. K dnešnímu dni je hotový bytový dům č. p.
180 a realizuje se výmalba BD č. p. 179. Každý den probíhá úklid po provedených pracích. Vše
probíhá dle zadání a v souladu s SOD, doposud bez odchylek a snad i ku spokojenosti nájemníků.
Každý se do společných prostor může jít podívat a sám posoudit výsledek.
Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z POV
pro tuto akci č. OŽPZ/21/72231.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4,11.
Starosta p. Sedláček připomněl, že na tuto akci obec žádala dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z POV s požadavkem 130.000 Kč, přiděleno nám bylo 110.000 Kč, o které se sníží
celkové náklady.
Pro příští rok bychom již měli hledat záměr, který budeme realizovat a na který budeme dotaci
žádat. Myslím, si, že by to mohl být záměr opravy střešní krytiny na č. p. 180 Těchonín, která je
v nevyhovujícím stavu.
Schvaluje podpis „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové investiční dotace
na nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV - GŘ HZS ČR - 2021 evidenční číslo sml.
OKŘ/21/71536“.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,7,8,9,10, proti: -, zdrželi se: 6, omluveni: 4,11.
Dotační částka činí 300.000 Kč, tak, jak bylo avizováno na předešlých jednáních zastupitelstva obce.
Bere na vědomí poděkování za příspěvek obce ve prospěch Sbírky pro Verunku.
Poděkování přednesl starosta p. Sedláček: Vážený pane starosto, dovolte mi, abych Vám s dojetím
poděkoval za finanční příspěvek na sbírku, kterou pořádáme pro těžce nemocnou dvouletou Verunku Kocourkovou. Velice a mile jste celý náš tým, který se sbírkou zabývá, překvapil. Chtěl bych
tímto poděkovat i Vašemu vedení úřadu v Těchoníně, radním a ostatním, kterým není osud malé
Verunky lhostejný. Ještě jednou Vám děkuji a také děkuji za Verunku.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021.
Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení příjmů: poplatky za odnětí lesní půdy ve výši 20.000 Kč,
kompenzační bonus pro obce ve výši 27.303,96 Kč, dotace z Programu obnovy venkova ve výši
110.000 Kč. Na paragrafech Odvádění a čištění odpadních vod a Krizová opatření došlo pouze
k přesunu mezi položkami ve stejné výši. Výdaje byly navýšeny u Požární ochrany za nákup drobného materiálu na opravy hasičské zbrojnice a dva kusy světelných panelů v celkové výši 6.000 Kč.
Elektrorevize, inzerce v katalogu Města a obce Pardubického kraje, výměna termohlavic a antivirová ochrana počítačů ESET na 3 roky pro 5 licencí navýšily výdaje u místní správy o 34.000 Kč.
Posledním navýšeným výdajem byl odvod DPH ve výši 20.000 Kč. Změnou došlo k navýšení pe14

něžních prostředků o 97.303,96 Kč.
• Bere na vědomí delegování zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Starosta p. Sedláček byl v loňském roce delegován na řádnou valnou hromadu uvedené společnosti
po dobu celého jeho funkčního období. Informuje, že další valná hromada bude 29. 6. 2021.
• Povoluje ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE TĚCHONÍN pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole stanoveného v prováděcím předpise, kterým je
vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školení
docházky, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost
školy, a to nad výši stanovenou normativem. Minimální počet žáků v základní škole bude ve
školním roce 2021/2022 v počtu 27.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4,11.
Ředitelka místní ZŠ požádala dne 12. 5. 2021 o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ v souladu s § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na školní rok 2021/2022 stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
Povolení výjimky je nutné pro zachování 3. třídy na naší ZŠ.
• Schvaluje příspěvek do veřejné sbírky k zabezpečení základních životních potřeb rodiny Štieberových ve výši 5.000 Kč.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4,11.
Starosta p. Sedláček přečetl informace k uvedené sbírce:
„Dobrý den, dovoluji si Vás touto cestou požádat o zveřejnění informace o veřejné sbírce, kterou vyhlásilo město Králíky za účelem získání finančních prostředků k zabezpečení základních životních potřeb
rodiny Štieberových, která byla postižena požárem. Dne 09. 04. 2021 došlo k požáru rodinného domu
č. p. 16 v Dolní Lipce. Přispět můžete libovolnou částkou na transparentní účet zřízený pro tento účel
u České spořitelny, a. s., číslo účtu: 94-1324193309/0800 nebo do pokladničky, která je umístěna v podatelně Městského úřadu Králíky, Velké náměstí 5. Sbírka potrvá do 31. 10. 2021. Na účet je možné
přispívat již nyní, nahlížení na účet bude umožněno v následujících dnech.“
Napříč zastupitelstvem zavládlo souhlasné stanovisko a vyjádřili politování nad touto událostí
a podpořili myšlenku podpořit tuto sbírku z veřejných financí.
• Bere na vědomí informace o veřejné sbírce na pořízení stroje na úpravu lyžařských běžeckých
stop – rolby v území Suchého vrchu a Bukové hory.
Sdružení obcí Orlicko vyhlašuje veřejnou sbírku na finančních prostředků k pořízení stroje na
úpravu lyžařských běžeckých stop - rolby v území Suchého vrchu a Bukové hory. Sdružení obcí
Orlicko zabezpečuje od roku 2001 strojovou úpravu lyžařských stop mezi Mladkovem, Suchým
vrchem, Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty. Tuto nabídku lyžařských stop využívají každoročně desítky tisíc běžkařů. Od roku 2004 upravuje Orlicko stopy rolbou, která je již ve
velmi špatném technickém stavu a proto se Sdružení obcí Orlicko rozhodlo pořídit novější stroj.
Protože se jedná o veřejně prospěšný projekt neumožňující přímé příjmy z využívání lyžařských
stop, rozhodlo se Sdružení obcí Orlicko uspořádat veřejnou sbírku, kam může každý přispět libovolnou částkou na transparentní účet zřízený pro tento účel u České spořitelny, a. s., číslo účtu:
5932392369/0800. Sbírka potrvá do 31. 12. 2021. Aktuální stav transparentní sbírky je dispozici na
adrese https://www.csas.cz/cs/transparentni‑ucty#/000000-5932392369/Sdruzeni‑obci‑ORLICKO.
Příspěvek obce v rámci sdružení Orlicko bude znám až podle výše získaných zdrojů a podle hodnoty nové rolby. ZO bude informováno o dalším vývoji.
• Schvaluje přípravu podkladů pro budoucí záměr prodeje části pozemkové parcely č. 151/1 v k.
ú. Celné o výměře 1200 - 1300 m2.
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Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9, proti: 10, zdrželi se: -, omluveni: 4,11.
Starosta p. Sedláček se domnívá, že žadateli je možné vyhovět. Předseda stavebního výboru, p. Junek sdělil, že stavební výbor prodej podporuje, připomněl však, že v minulosti byl o tento pozemek
zájem na výstavbu malé vodní elektrárny.
Zastupitel p. Vencl uvedl, že se v minulosti s tímto pozemkem počítalo jako s odstavnou či manipulační plochou.
Starosta p. Sedláček uvedl, že tato parcela byla jako odkladová plochy využita jen jednou pro uložení větví při těžbě v obecním lese. Primárně je pro tyto účely určena odkladová plocha na Celném.
Obec řeší absenci a podporu pozemků k výstavbě, nyní je vhodný pozemek k dispozici.
• Schvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1159/6 a 482/1 v k.ú. Těchonín o celkové
výměře 50 m2.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4,11.
Obec obdržela dne 11. 5. 2021 žádost o pronájem uvedených částí parcel. Důvodem žádosti je úprava těchto pozemků pro parkování osobního vozidla. Úpravu si provede žadatel na vlastní náklady.

Diskuse: (příspěvky byly vzaty na vědomí)

Zastupitel Karel Vencl
• připomněl, že před rekonstrukci el. osvětlení na Celném by měla proběhnout diskuze o počtu
a umístění světel. V předchozí době rozeslal zastupitelům informační email s návrhem možného
řešení.
Starosta p. Sedláček
• uvedl, že projekční dokumentace na orientační osvětlení na Celném je zadaná projektantovi.
Projekt můžeme při jeho tvorbě připomínkovat, s p. Venclem bylo osvětlení konzultováno při
zadávání projektu včetně umístění a počtu svítidel. Výsledný návrh projektanta bude obsahovat
více variant, které budou předloženy k diskuzi.
JEDNÁNÍ(mimořádné) DNE 24. 5. 2021

ověřovatelé zápisu: Všetička Vlastimil, Junek Jiří
zapisovatel: Ing. Šimek Ladislav

Zastupitelstvo obce:

přítomno zastupitelů: 11/11
omluveni: Leicht Jan do 18:10

přítomno občanů/hostů: 0/0

• Schvaluje program jednání ZO a návrh ověřovatelů zápisu.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4.
Jednotlivé body programu a návrhy k nim předkládá starosta obce Josef Sedláček, pokud není uvedeno jinak.
• Schvaluje záměr prodeje nákladního vozidla N1 zn. Mulitcar M2510, RZ: UO 9658, datum první registrace 22. 11. 1990, VIN 15768.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4.
Při nákupu tohoto stroje byl předpoklad jeho častého využívání pro potřeby technického zaměstnance obce. Ukázalo se však, že využití je nízké a je vhodné stroj prodat.
• Schvaluje výpověď smlouvy č. 28/01/2013/Fi, která byla podepsána dne 13. 6. 2013. Účelem této
smlouvy je zajištění technické podpory a odborného dohledu při provozování vodohospodářských zařízení vlastníka za účelem odvádění a likvidace odpadních vod.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Starosta p. Sedláček informoval, že p. Plháková ukončuje pracovní poměr ve společnosti Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Pro obec zajišťovala k naprosté spokojenosti servis při provo16

zování vodohospodářského majetku obce. P. Plháková bude uvedené služby dále poskytovat jako
soukromá osoba a nabídla pokračování svých služeb obci. Pokud obec chce služby p. Plhákové dále
využívat, musí vypovědět smlouvu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
a uzavřít novou smlouvu přímo s p. Plhákovou.
• Schvaluje výpověď mandátní smlouvy č. 29/01/2013/Fi, kterou byla zajištěna oprávněná osoba
k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
• Schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Danou Plhákovou dle předloženého návrhu smlouvy na zajištění technické podpory a odborného dohledu při provozování vodohospodářských zařízení
vlastníka za účelem odvádění a likvidace odpadních vod.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
• Schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Ing. Danou Plhákovou, kterou zajistí Ing. Dana Plháková výkon funkce odborného zástupce k provozování kanalizace a čistíren pro veřejnou potřebu
v obci Těchonín.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.

Diskuse: (příspěvky byly vzaty na vědomí)

Starosta p. Sedláček
• uvedl k akci Energetické úspory č. p. 180, 179, 178: byla podaná reklamace na provedené dílčí
práce, ZO bylo seznámeno s rozsahem reklamovaných prací.
Zastupitel p. Junek
• informoval o výměně kontejneru u hřbitova. Občané do kontejneru umísťovali odpad, který do
něj nepatří.
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

Vážení občané,
na obecním úřadě jsou k zakoupení propagační materiály obce: retroreflexní pásky se znakem
obce za cenu 15 Kč/ks, pamětní medaile vydaná u příležitosti oslav 500. výročí první písemné
zmínky o obci Těchonín a u příležitosti oslav 450. výročí první písemné zmínky o obci Celné za
cenu 95 Kč/ks s krabičkou a 65 Kč/ks bez krabičky, dále pohlednice s vyobrazením jednotlivých
částí Těchonína a historických
pohledů za cenu 5 Kč/ks. Stále jsou k mání i almanachy
Těchonín a nově i almanachy Celné za cenu 100 Kč/
ks. Dále jsou k dispozici lněné ubrousky o rozměru 15x
15 cm s vyšitým květem lnu za
částku 20 Kč/ks a ubrousek ve
stejném motivu o rozměru 23
x 30 cm za částku 40 Kč/ks.
Josef Sedláček (foto: Jiří Trojan)
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Z HISTORIE TĚCHONÍNA
Hraběcí hajní v Těchoníně
Nedávno jsem si prohlížela staré fotografie z archivu rodiny Junkových a zaujaly mě fotografie
hraběcích hajných z celého kyšperského panství. Ještě v mém dětství byly lesy v okolí naší obce zachovalé, a ačkoli bylo dost monokulturních smrkových porostů, přesto na Hejnově, v údolí Těchonínského a Čerňovického potoka, také v Hlavsově rokli rostly hojně jedle a buky, místy i borovice.
Každý starší pamětník by dodal, že lesy byly čisté, bez hromad větví a vyvrácených pařezů. A právě
o ony krásné lesy se starali v Těchoníně za první republiky tito hraběcí hajní. Oni vlastně byli lesní
hajní a řídil je nadlesní. V Hynkovicích žil s rodinou Čeněk Junek, v celenské hájovně Vendelín Šolc,
ve vlastní chalupě č. p. 10 Jan Adler, v lesovně proti obecnímu úřadu nový nadlesní Heinrich Rotter

Hraběcí hajní r. 1946
(těchonínští jsou: stojící zleva V. Šolc, M. Hrdina; sedící zleva J. Adler, Č. Junek, předposlední O. Lorenc)

a v hájovně nad dnešními bytovkami nadlesní Franz Schwarz.
Všichni sloužili v lesích hraběte Stubbenberga z Kyšperka. Dochovaly se fotografie z roku 1946, na nichž jsou v slavnostních
uniformách hraběcí lesní hajní z celého panství vyfoceni. Na
jednom snímku také naši lesní hajní troubí na lesní roh na dvoře velkostatku po cvičných střelbách na holuby v Bažantnici.
Vraťme se ale ještě do doby předválečné a válečné. O Elišce a Čeňkovi Junkových z hájovny Zakopanka v Hynkovicích
a jejich statečnosti při pomoci lidem, kteří se ukrývali před německým gestapem v Těchonínském lese, jsem již psala. Podobně pomáhal i Vendelín Šolc a ukrýval účastníky odboje. O Janu
Adlerovi se rozepíšu víc, protože jeho život hodně poznamenaly události především první poloviny 20. století. Zmíním
18

Hájovna v Oboře u Šedivce

se ještě o německých nadlesních Schwarzovi a Rotterovi.
Schwarz dával za okupace najevo, že nesouhlasí s tím,
co se v Těchonínském lese děje, ale neudával. Nadlesní
Rotter dokonce své hajné chránil a Čeňka Junka upozorňoval na hrozící nebezpečí. Po válce byli němečtí lesní
hajní společně s ostatními Němci odsunuti (H. Rotter
s rodinou odešel dobrovolně do Rakouska). A proč se nezabývám za okupace v Těchoníně Janem Adlerem? Protože musel i s rodinou po Mnichovské dohodě z Těchonína
odejít.
Právě jeho životní cestě bych se chtěla věnovat trochu víc. Jan Adler pocházel z Ovčína v Kyšperku, narodil
se roku 1894. Po škole začal sloužit na zámku v Kyšperku. Vykonával zde různé práce a byl ve službě spokojený,
jenže to netrvalo dlouho. Jako všichni ostatní muži musel
narukovat do války. Rakousko – uherská armáda válčila
i na východní frontě a hned v prvním roce války byl Jan
Adler ve Východních Karpatech raněn. Jeho pravou ruku
zasáhla střela dum – dum (tyto tříštivé střely byly sice zakázány už roku 1889 Haagskou úmluvou, ale ve válkách
se dál používaly). Šlachy na ruce měl roztrhány, byl převezen do lazaretu a rok strávil v nemocnici ve Vídni. Přesto zůstala jeho pravá ruka úplně chromá. Jan se nevzdal
a naučil se dělat všechny práce rukou levou, dokonce
i pěkně psát. Asi si říkáte, jak se dál živil. Tady se ukázala
vstřícná povaha hraběte Stubbenberga, jenž poslal Jana
Adlera do Loun na kurs na hajného – tedy adjunkta.
Po úspěšném absolvování nastoupil Jan Adler jako
lesní hajný v Těchoníně. Tady se taky zamiloval a po pětiletém chození se v roce 1926 oženil s Emilií Kristkovou
z Hluchova. Ještě předtím koupil chalupu č. p. 10 a tam se
mladý pár nastěhoval. Narodily se jim tři dcery, ale druhá, Helenka, která byla hodně nemocná, ve čtyřech a půl
letech zemřela. Ačkoli žili Češi v Těchoníně v menšině,
jejich vlastenecký život byl velmi čilý. Paní Emilie prošla
výbornou českou menšinovou školou a také Jan se netajil
svým vlasteneckým smýšlením i v době, kdy se v Těchoníně začali prosazovat henleinovci. Ti Čechům vyhrožovali, zbili mlynáře Emila Thuna a dělníka Štěpána Filipa
a zastrašovali i německé sociální demokraty, jako byl bývalý starosta Antonín Langer. Nakonec se po Mnichovské
dohodě musely některé rodiny vystěhovat a mezi nimi to
byla právě rodina Adlerova. Paní Emilie naložila na trakař to nejnutnější a s oběma dcerami se vydala do Kyšperka na Ovčín k příbuzným. Jan za nimi přišel později, ale
zatím raději chodil přespávat k Junkovým do Zakopanky.
Nakonec našla rodina opět zastání u hraběte

Jan Adler po návratu z nemocnice

J. Adler s fenkou Rigou v Těchoníně r. 1935
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Stubbenberga. Jan s rodinou mohl bydlet v domku přes cestu vedle hraběcího dvora (Nový dvůr)
a vykonávat různou posluhu, třeba řezat dřevo pro zámek atd. Přibližně v místech, kde dnes stojí sbor
Českobratrské církve evangelické, byla lesní školka, kde zase vypomáhala paní Adlerová. Asi za rok
a půl dostal Jan místo hajného v Oboře za Šedivcem. Panu hraběti sloužil věrně a poctivě, v lese byl
pořádek a přísný řád. Dcera Emilka vzpomíná, že v oboře choval otec včely a k velké radosti všech
přinesl na Štědrý den roku 1940 domů štěně ohaře. Fenka Riga se dožila 14 let, byla známá mezi všemi ostatními hajnými jako výborně vycvičený pes a všichni ji měli rádi. Po honě, když se lovci sešli
v hospodě, dostávala jako první vždycky něco dobrého. Dokonce se stávalo, že po ukončení honu Riga
zmizela a lovci ji pak našli už čekající před hospodou.
Po skončení války se vrátili Adlerovi do Těchonína, nejprve bydleli v hájovně, ale pak se přestěhovali zpět do č. p. 10. Ještě rok po válce byli těchonínští hajní hraběcími, ale po konfiskaci hraběcích
lesů sloužili u lesů státních. Jana Adlera si pamětníci určitě dobře vybavují – já ho vidím, jak si vykračuje v uniformě, rovný jako pravítko, do těchonínské hospůdky. Jako parťák byl oblíbený odvždycky
mezi hajnými, za 1. republiky se s hajným Čeňkem Junkem vydávali přes Hejnov, stavili se v celenské
hájovně pro Vendelína Šolce a někdy až do rána poseděli v hospodě Gráčenka. Později se rád scházel
nejen s hajnými, ale i s těchonínskými myslivci, kteří měli rádi jeho smysl pro humor. Je s podivem, že
s takovými životními zkušenostmi si ho do pozdního věku zachoval.
A ještě k lesním hajným. Vezmeme‑li v úvahu velikost katastrů Těchonína a Celného a jejich
lesních ploch, je zajímavé, kolik hraběcích hajných se o ně staralo. Kromě těch již jmenovaných tu
sloužili ještě další dva němečtí hajní. Všichni dohlíželi na veškeré práce v lese, a to nejen těžbu, ale na
pěstování sazenic stromků v místních lesních školkách, výsadbu, ošetření mladých stromků, dále na
údržbu lesních cest, ožínání trávy atd. Samozřejmostí byla péče o lesní zvěř a její zimní krmení, jež se
muselo sehnat a vypěstovat v létě. Dohled nad všemi lesními dělníky a dělnicemi patřil také k jejich
povinnostem. Nemohli tedy dohlížet z kanceláře, byli většinu dne v lese, proto by se mohli ve svém
revíru pohybovat i poslepu. Možná i proto byly lesy krásné a v pořádku.
Ivanka Špinlerová (foto archiv rodiny Suchomelovy a Junkovy)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Opět ve škole

Období, kdy žáci nemohli docházet do školy, skončilo. Žáci se mohli konečně sejít se svými
kamarády ve škole. Pro první, druhý, třetí a pátý ročník to nebyl tak dlouhý čas. Na distanční výuku
nastoupili na začátku března. Čtvrtý ročník se neviděl déle. Zůstali na domácí výuce od začátku ledna až do 12. dubna. Výuka probíhá s různými omezeními.
Přes všechny překážky se nám podařilo zpříjemnit si Den dětí zábavným dopolednem. Na školní zahradě si děti připravily ohniště a posezení. Na čerstvém vzduchu posvačily opečené špekáčky
a pečivo. Některé si pochutnaly na připravené svačince z domova. Na hřišti byla rozmístěna stanoviště s různými aktivitami. Na kontrolu splněných úkolů dohlíželi kluci pátého ročníku, paní učitelky
a pan vychovatel. Po splnění všech disciplín proběhlo vyhodnocení a předání hodnotných odměn.
Den se vydařil a všichni byli spokojeni.
Od druhého červnového týdne jsme si mohli při vyučování sundat roušky. Učí se nám lépe,
dobře se slyšíme a komunikace je pro nás srozumitelnější.
Věříme, že se nám povede udělat si do konce školního roku vycházku do přírody na celé dopoledne.
Přejeme krásné slunečné dny.
za ZŠ Lenka Kreuselová, Lenka Krejčová
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Den Země - děti ze ZŠ uklidily část naší obce.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Pálení čarodějnic

Konec dubna je spojen s pálením čarodějnic
a my jsme tento tradiční zvyk opět v naší školce zrealizovali. Pro děti bylo zábavou společné vyrábění
čarodějnice. Naše školková čarodějnice byla krásná,
ale přesto skončila v ohnivých plamenech na zahradě
školky. Děti s čarodějnicí prožily veselé dopoledne.

Dětský den

Dětský den patří dětem, a proto si tento den děti
ve školce zasoutěžily, plnily různé úkoly, školka se
otřásala v základech při diskotéce s balonky. Dětský
den si děti moc užily. Na závěr na všechny děti čekala veliká odměna.
Na konci června nás ještě čeká loučení s předškoláky, kteří nám vyrostli, a půjdou dál do světa.
Do školy nám odchází 7 předškoláků, 4 chlapci - Tadík H., Dominik CH., Edík K., Pepa V. a 3 děvčátka
- Eliška F., Maruška M., a Eliška Š.
Přejeme jim mnoho úspěchů na jejich další cestě.
za MŠ I. Jirušková
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GENEALOGIE
Poznáváme genealogii
„Dějiny národa pro nás oživnou teprve, až budeme vědět,
jak se na nich podíleli naši vlastní předkové.
Znalostí vlastního rodu splácíme dluh vděčnosti a lásky těm, kteří žili před námi.
Láska k rodu a rodišti je matkou lásky k vlasti.“
PhDr. Antonín Markus (1886- 1968), archivář

Ne vždy člověk ve shonu života nalezne cestu ke svým nejbližším, aby je více poznal, vyslechl
jejich názory, jejich životní vzpomínky. Nezastavíme se, nezpomalíme. A najednou tady nejsou. Odejdou tam, odkud není návratu. Člověk nepřichází jen o osobu sobě blízkou, ale i o sebe sama. Už se
nikdy nedozví, odkud dědeček pocházel, jaké měla babička sourozence. Někdy nevíme, kdo byli rodiče maminky, tatínka. Když se to dozvíme, pak najednou začneme chápat, proč se ten rozhodl takto,
proč já chci cestovat a on chce žít třeba na Moravě.
Byly to dvě spisovatelky a jejich knihy, které mě navedly zjistit něco o genealogii. O vědě, která hledá naše předky. Helena Šmahelová velmi poutavě vypráví o životě svých předků v románech
Stíny mých otců, Stopy mých otců a Hlasy mých otců. Knížky mě inspirovaly v hledání předků naší
rodiny. Anna Fodorová, dcera německy píšící české spisovatelky s židovskými kořeny, nám přiblížila
svoji matku a jejich komplikovaný vztah v knize Lenka. Obsah této knihy mě upozornil na to, jak je
důležité hovořit se svými blízkými.
Někdy musí člověk prožít hodně let, aby pochopil sounáležitost s rodinou. Nesmíme však čekat
dlouho. Měli bychom jít času, který je neúprosný, naproti. A protože žije z mých předků už jen maminka, snažím se získat informace, než už žádné nebudou. Přes ni poznávám sebe samu. Hledám k ní
a k sobě cestu, která nebyla přímočará a vždy jednoduchá. Tak jak to mezi generacemi bývá. Proto
jsem se začala zabývat genealogií, abych se v životě předků dokázala lépe orientovat a předala svým
potomkům povědomí o lidech, kteří se zasloužili o to, že jsme tady my.
O tom, jak pátrat, jsem se dozvěděla na virtuálních přednáškách, které se v rámci univerzity
třetího věku uskutečňují v Městské knihovně v Jablonném nad Orlicí. Ráda bych se s vámi podělila
o poznatky, které jsem na přednáškách získala. Přednášel pan doktor Martin Slaboch, který vystudoval magisterský a doktorský obor Etnologie. Od roku 1995 je členem České genealogické a heradické
společnosti v Praze.
Své vyprávění chci zaměřit na práci rodopisce, jak se tvoří rodokmen, využití archivů, matrik,
kronik, zajímavosti o našich jménech a příjmeních, příbuzenské vztahy a na závěr, co je rodové setkání a rodová kronika.
Pro ty, co chtějí vědět více, třeba o dějinách genealogie, ale i zajímavosti z jiných zájmových
a vědních oborů, nabízím možnost studia virtuální Univerzity třetího věku v Jablonném nad Orlicí.
Toto studium je dostupné pro všechny občany, kteří mají zájem se vzdělávat. Bližší informace získáte
v Městské knihovně, nebo v Informačním centru v Jablonném nad Orlicí. Na podrobnější seznámení
s genealogií se můžete těšit v dalším čísle Těchonínských listů.
Jarmila Pohlová
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Fotbal Těchonín

SPOLKY V OBCI

Hráči TJ Sokol Těchonín se účastní tradičního
fotbalového turnaje starostů v Červené Vodě. První
zápas náš tým odehrál dne
19. 6., kdy bohužel nestačil
na FC Jiskra 2008 „B“ z Králík a zápas skončil 2:1 pro
Králíky. Kdo by chtěl naše
kluky podpořit, může přijít
fandit v sobotu 3. 7. na hřiště
do Červené Vody. Zahájení
akce je ve 14:00 a zápas s TJ Tatran Lichkov je naplánovaný na 14:30. Občerstvení zajištěno.
Tereza Živná

HC Těchonín (www.hctechonin.cz)

Celý tým Těchonína doufá v „lepší zítřky“!
Hráči Těchonína čekají na novou sezónu jak na „smilování“. Situace
kolem koronaviru se zatím v létě zdá příznivější. V lanškrounské hokejové hale se přes léto pokládá inline plocha a hráči na kolečkách se už
rozbruslují. Hokejisté doufají, že se sezóna rozjede a bude pokračovat
jako kdysi. Proto už se někteří hokejisté dali do práce a začali s ledem
dříve, než v předešlých sezónách. Už v červnu se vydali Michal a David Ordošovi na trénink do Šumperka, kde led nechávají celou sezónu.
I brankáři nezahálí. Jednička týmu Tomáš Jansa společně s naší dvojkou
Ondrou Šolcem trénují na inline hokeji a vydali se trénovat na umělý led
do Ostravy, kde mají tréninky ve virtuální realitě zaměřené na vednosti
brankáře. Ostatní trénují individuálně podle toho, co komu vyhovuje,
a snaží se připravit na hokejovou sezónu. Proto sledujte stránky HC Těchonín na facebooku, kde se dozvíte o našich hokejistech více.

Michal Ordoš

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

Srdečně zdravím čtenáře TL. Navzdory vládním opatřením o rozvolňování jsme mohli konečně
uspořádat schůzi SDH. Souhrn informací Vám sdělím nyní. Letos proběhne prodej stávajícího hasičského auta. Na nákup nového hasičského auta bude poskytnuta dotace. Dotace bude také poskytnuta
na novou výstroj pro naši zásahovou jednotku včetně výroby nových skříněk na tuto výstroj.
Byla vydána kniha Hasičská technika, která je ke zhlédnutí v místní hasičárně.
Proběhla pouze jedna akce, a to Pálení čarodějnic. Ještě v duchu omezení, ale i přesto se prodalo
rekordních 60 kuřat. Aktérům akce samozřejmě patří poděkování.
Z akcí, které nás čekají, je to dne 16. 7. 2021 Pouťový koláč a přemýšlíme o promítání na konci
prázdnin. Tato akce je ale zatím ještě nejistá. V každém případě bližší informace budou poskytovány
formou letáků.
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Pro všechny členy SDH proběhne dne 26. 6. 2021 v 17 hodin členská schůze, která bude pojata
jako schůze výroční. Tímto zvu všechny členy na hasičárnu. Občerstvení zajištěno.
S přáním krásných dní se s Vámi loučím a těším se na příště.
jednatelka Zuzana Foglová

Mladí hasiči

I poslední sezóna 2020/2021 byla poznamenána vládními opatřeními proti Covid-19. Na podzim
jsme ještě odběhli Závod požární všestrannosti a od té doby jsme se viděli poprvé až 1. 6. 2021.
Naštěstí i tak se zase scházíme každé úterý, a protože si mladší mladí hasiči jednomyslně odhlasovali
účast v jarním kole soutěže Plamen, tak i v pátek. Pozměněné okresní kolo Plamenu se odehraje v pátek 25. června v Mladkově. Soutěžit budeme v disciplíně štafeta dvojic, štafeta 4x60 m a požární útok.
V létě plánujeme i přes všechna hygienická opatření tradiční 4denní soustředění. Bylo by nám
líto neudělat dětem oblíbený prodloužený srpnový víkend. Reportáž z této akce vám přineseme v podzimním čísle.
V září rádi přivítáme nové mladé členy do našeho týmu - takže neváhejte a ptejte se na více info
na facebooku nebo tel.čísle 604 687 315. Moc se těšíme a všem přejeme krásné léto.
za vedoucí MH Janča Trojanová

Těchonínský spolek turistů (www.toulanikolemorlice.cz)

Tak bohužel ani letos pochod Toulání kolem Orlice nevyšel a my si na jubilejní 25. ročník budeme muset počkat do roku 2022 (mimochodem to v roce 2022 bude 10 let od úmrtí jednoho z „otců“
pochodu - pana Emila Trojana), kdy už snad vše proběhne ke spokojenosti pořadatelů i turistů z řad široké veřejnosti, kteří vlastně při dalším ročníku pochodu TKO objeví novinky na Boudě - provozní budovu z bufetem, osazené zvony a celkovou rekonstrukci vchodového objektu K‑S 22a.
Letos počasí na plánovaný termín vyšlo, snad bude pěkné počasí i příští rok.

Jiří Trojan

SPV Těchonín

Kvůli předčasně ukončené sezóně hráči stolního tenisu nemohli odehrát žádné zápasy. Doufejme, že se Regionální přebor brzy rozjede a borci z týmů Těchonín A a Těchonín B budou opět zdobit
přední příčky žebříčků.
Memoriál Jiřího Leichta
Skvělá zpráva pro nadšence cyklistiky je, že se letos opět koná Memoriál Jiřího Leichta. Kdo
má chuť si zasportovat a probudit v sobě soutěžního ducha, měl by si zapsat do kalendáře pátek
16. 07. 2021. Registrace začínají v 15:30 a v 17:00 startují první závodníci. Trasa povede klasicky
přes Hluchov, kolem Boudy a studánky U Korejtka, poté přes Stanovník a bytovky až do cíle u obecního úřadu. Pořadatelé se těší na hojnou účast závodníků a také na diváckou kulisu. Občerstvení
zajištěno.
Propozice závodu a více informací na: www.techonin.net/casovka
Tereza Živná
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Český rybářský svaz - místní organizace Těchonín
Dobrý den, vážení čtenáři Těchonínských listů,
ani v letošním roce místní rybáři nezaháleli, v jarních měsících proběhlo vysazování plůdku pod bedlivým dozorem
Standy Krejčího. Jeho miminka vysazovaly jak děti rybářů, tak i ostatní děti, které
měly zájem o procházku kolem chovných
potůčků v naší vesničce. Také jsme opravili
spodní rybník na rybárně, což byl pěkný
kus práce. Nejčerstvější informací, kterou
bych vám chtěl sdělit, je malý referát ze závodů členů naší organizace, které proběhly
za krásného počasí v sobotu 19. 6. 2021.
Na rybárně se nás sešlo celkem 13 lovících. Spolu s lovícími se na závody přišly
podívat i jejich rodiny, a tak byla atmosféra opět velmi pohodová. Ulovilo se celkem
62 ks kapra obecného. Nejlepším lovícím
se stal Jan Pohl s úlovkem 690 cm, druhé
místo obsadil Zdenda Jasenský s úlovkem
585 cm, třetím byl Kamil Kalousek, který
nachytal kapry v součtové míře 531 cm,
následoval Standa Krejčí s 230 cm, Václav
Polzer 229 cm, Hanka Kalousková 191 cm,
Jan Marek 182 cm, Milan Kreusel 45 cm,
Josef Sedláček 44 cm, pak už byli ostatní
rybáři bez úlovku. Děkujeme sponzorům
za přispění na ceny pro všechny účastníky
závodů - řeznictví Na Statku Dlouhoňovice, Rybářův krámek Žamberk, obec Těchonín, MO ČRS Těchonín z.s. a Stanislav
Krob.

V následující době se chystáme uspořádat rybářské závody pro laickou veřejnost, tj. Memoriál Josefa Sedláčka st.
Termín není ještě pevně stanoven, předpokládáme, že k tomuto podniku dojde
v druhé polovině srpna.
Přejeme Vám všem krásné a pohodové léto.
Josef Sedláček
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STAROSTI STAROSTŮ					

(1/4)

Rozhovor s bývalým předsedou MNV a starostou Těchonína Jiřím Junkem
Jirko, dostala jsem v redakční radě Těchonínských listů za úkol něco málo vyzvědět o Tvé
práci předsedy MNV a později starosty obce. V dalších TL budeme pokračovat rozhovory se
starosty, kteří Tě následovali. Znám Tě dlouhá léta a taky jako kronikářka vím, že už Tvůj
tatínek Čeněk pracoval v 50. letech v zastupitelstvu obce, dokonce byl pár měsíců v roce 1954
starostou. Odkdy jsi pracoval v zastupitelstvu Ty?
To bylo v roce 1971, kdy jsem byl zvolen spolu s dalšími 22 kandidáty Národní fronty. Předtím
jsem se zapojil do práce u hasičů, a tak jsem byl navržen za poslance.
Z kroniky jsem se dozvěděla, že po nucené rezignaci předsedy a tajemníka NV v roce 1975
byl do řádných voleb, které se měly konat v příštím roce, zvolen předsedou pan Josef Prokopec
a Ty místopředsedou. Co se stalo pak?
Josef Prokopec předsedou dál nechtěl být a to se vědělo v říjnových volbách roku 1976. Já jsem
o tuhle práci neměl zájem, ale nakonec při jedné dlouhé návštěvě u Jarky Šulce jsem byl přemluven.
Na listopadové ustavující schůzi jsem byl zvolen předsedou. Ve 32 letech jsem začal svou dlouhou
cestu v téhle funkci.
Jaké byly Tvoje začátky v úřadě?
Jaké? Na stole jsem měl telefon a pak ještě psací stroj. Tam, kam jsem potřeboval zajet něco
zařídit, jsem dojel svým tudorem. Mým hlavním úkolem bylo urychlit práci na stavbě mateřské školy
a školní jídelny. Projekt byl vyhotovený OSP v Ústí nad Orlicí, úkol stavět tu byl už od roku 1971, ale
kvůli špatnému vedení a průtahům byl postup prací opožděný. Když jsem nastoupil, nebyly hotové ani
základy. Byla to tzv. „akce Z“, při které zde občané prováděli veškeré práce brigádnicky. Jako nový
stavbyvedoucí se osvědčil důchodce Václav Motyčka. Na stavby za 3,5 miliónu jsem musel shánět lidi,
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stavební materiál atd. Některým lidem se moc zadarmo pracovat nechtělo, ale mnoho jich odpracovalo i stovky hodin. V roce 1980 byly jídelna i MŠ otevřeny. To byl můj první větší úkol ve funkci. V mém
životě to teď bylo tak, že jsem ráno odešel z domova a většinou jsem se vracel až večer. Vedení obce
jsem bral jako každou práci a dělal jsem ji, jak jsem nejlíp uměl.
Znamenala tedy Tvoje veřejná práce míň času pro rodinu?
Po pravdě jsem na rodinu neměl čas skoro vůbec. Děti jsem viděl vlastně jen v neděli. Jednou,
což jsem vlastně téměř nikdy nedělal, jsem měl malého Jirku po obědě vyzvednout ze školky. Jenže
dorazili asfaltéři a já jsem se jim musel věnovat. No, ve školce Jirku samozřejmě pohlídaly učitelky
do zavírací doby, ale paní ředitelka Venclová dobře věděla, že jsem synka vyzvednout zapomněl. Nakonec ani moje manželství nevydrželo.
Vím, že za třicet let vedení obce nemůžeš vyjmenovat všechny práce a akce v obci, které
bylo zapotřebí vykonat. Pár příkladů z těch všech, kterých si nejvíc sám ceníš, bys uvedl?
Asi si někteří nepamatují, že se musela rozšířit cesta u řeky k Liebichovým odstřelem skály, bylo
to v roce 1988. Já sám jsem vrtal vrtačkou a sbíječkou 30 děr pro umístění výbušniny do skály. Odstřel
pak provedli profesionálové. Na délce 100 m byla rozšířena cesta a odstřelené balvany byly použity
na zpevnění břehu řeky. Jsem rád, že se v letech 1990 až 1992 podařila výstavba prodejny v Celném
opět v „akci Z“. Pomáhali brigádníci z Celného i Těchonína a také zaměstnanci ze státního statku
Králíky. Úplně jinak to bylo, když se stavba zadala firmě, například v roce 1997 při stavbě hasičské
zbrojnice, to pro starostu nebyla žádná honička. Spoustu práce a starostí přinesly opravy všech škod
po povodních v roce 1997 a pak v roce 2000. Projít se poničenou obcí bylo hodně smutné, škody byly
obrovské. Podařilo se ale nakonec vše opravit. Za největší úspěch a taky poslední svou velkou práci
považuju plynofikaci celé obce. Bylo zřízeno Sdružení pro plynofikaci obcí Jamné nad Orlicí, Sobkovice a Těchonín a v roce 2002 byla přiznána Těchonínu dotace na plynofikaci ve výši 50 %, a to 16, 5
miliónu Kč. Úkolem bylo získat 50 % lidí pro plynovou přípojku, nakonec se podařilo získat necelých
52 %. Kolaudace proběhla dne 30. září roku 2003. Tehdy jsem měl opravdu radost a pořádně jsem si
oddechl.
Měl jsi štěstí na spolupracovníky? Na koho nejvíc vzpomínáš?
Nejvíc si pochvaluju spolupráci s Josefem Šedou (pracoval v kasárnách v dílně) a s Miroslavem
Mojžíšem (byl náčelníkem správy budov v kasárnách). Oba uměli vždycky rychle pomoci. Ještě na
jednoho těchonínského občana bylo pokaždé spolehnutí, a to na Václava Wanču, který i když nebyl
v zastupitelstvu, se vším bez dlouhých řečí pomohl.
Jak se tě dotýkala kritika Tvé práce?
Nepamatuju se na nějaké zásadní spory, snažil jsem se se všemi vyjít.
Jirko, na některých setkáních jsi dával k dobru úsměvné historky ze života, tak na závěr
aspoň jednu ze starostování?
Když už jsem neměl svého milého tudora, jezdil jsem všude svou oktávkou. Proč bych nejel svým
jediným autem vyřizovat úřední záležitosti až do Prahy? Tak se stalo, že venkovský starosta dorazil
svou oktávkou před ministerstvo financí. Tam jsem schválně zaparkoval vedle nějakého drahého auťáku. Oktávka asi nevypadala, že patří někomu z ministerstva…
Otázka na závěr: Jak se díváš dnes na svou třicetiletou práci ve vedení obce?
Po pravdě – nebyla to žádná „sranda“, ale snažil jsem se, jak jsem mohl.
Jirko, moc Ti děkuju za Tvůj čas, za nás všechny za Tvou obětavou práci pro obec a přeju do
dalších let hlavně hodně zdraví.

Ivanka Špinlerová
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ZNOVUOSAZENÍ ZVONŮ NA BOUDĚ

Pancéřové zvony objektu K – Ba – S 22a „Krok“ – vchodového srubu tvrze Bouda

Pancéřové prvky (pancéřová bojová stanoviště – zvony, kopule a věže)
představovaly důležitý taktický prvek,
neodmyslitelnou a charakteristickou součást československého těžkého opevnění.
Dva takovéto zvony byly i součástí srubu
K – Ba – S 22a tvrze Bouda.
Zvon je mohutný ocelolitinový odlitek mírně kuželovitého tvaru s oblým
temenem. Po stavebním dokončení železobetonového objektu se zvony osazovaly do šachet připravených ve střeše
srubu a tam následně napevno zabetonovaly. Pro tvrzový objekt K – Ba – S 22a
byly vyrobeny zvony v nejvyšší používané odolnosti, s kódovým značením W
a tloušťkou stěn 300 mm. Šlo o tzv. pěchotní zvony, označované AJ/N, určené
zpravidla do všech typů těžkých objektů.
Vyráběly se se dvěma až šesti střílnami
pro lehký kulomet vzor 26 (na srubu K –
Ba – S 22a byly oba zvony čtyř‑střílnové)
a s otvorem o průměru 9 cm ve vrchlíku
pro pěchotní periskopický dalekohled 4×
vzor 38. Sloužily jako stanoviště pozorovatele určeného k řízení střelby hlavních
zbraní, k pozorování a střežení terénu
v okolí příslušného srubu. Jen při blízkém napadení objektu se pozorovatel zapojil do obrany okolí srubu kulometem.
Zvon měl vnitřní průměr v ose střílen
1.300 mm a výšku okolo 4.000 mm dle
konkrétního provedení.
Pro dopravu a osazování těchto
rozměrných pancéřových prvků o velké
hmotnosti vytvořilo Ředitelství opevňovacích prací Dopravní a osazovací oddíl,
který disponoval potřebnou přepravní
a manipulační technikou. Zvony a kopule
se z továren vozily po železnici na speciálních hlubinových nebo plošinových vozech až na nádraží v blízkosti stavěného
opevnění. Na nádraží se pancéřový prvek
přeložil pomocí portálového jeřábu na
28

Novodobý B‑vlak dorazil na staveniště
vchodového srubu tvrze Bouda

Replika dosahuje hmotnosti okolo 8 tun,
silný jeřáb ji však bez obtíží podá až na střechu srubu

tzv. benzino‑elektrický vlak (BE vlak),
tvořený generátorovým vozem vzor 16
a speciálním vozem sestaveným z nosného mostu a podvozků s elektromotory v kolech. BE vlaky sloužily původně
k dopravě nejtěžších rakousko‑uherských
děl soustavy Škoda za I. světové války,
a i československá armáda je používala.
BE vlak dopravil pancéřový prvek
až k objektu pod portálový jeřáb připravený osazovací četou. Jeřáby měly
nosnost až 60 tun. Jedna stojka portálového jeřábu (nižší) se stavěla většinou
na střechu srubu, druhá (vyšší) nedaleko
jeho stěny tak, aby do prostoru mezi nimi
Hladce se jej podaři spustit do šachty - srovnat vodorovně
mohl zajet BE vlak. Pomocí kladkostroi svisle a střílny natočit do správných směrů
jů na pojízdných kočkách, lan, vahadel
a dalších zařízení vojáci pancéřový prvek zdvihli z BE vlaku, přesunuli nad šachtu ve střeše objektu
a spustili do ní. Po překontrolování správného osazení prvku vydal stavební dozor pokyn k zabetonování. K manipulaci při přepravě a osazování zvonů a kopulí sloužily dva páry nálitků – čepů
umístěných na vnějším povrchu. Horní dva čepy nesly kódové označení sloužící k přesné identifikaci
(úsek opevnění, číslo a odolnost srubu, resp. zvonu či kopule, druh a deprese zbraně a rozlišení, zda
jde o zvon či kopuli).
Pro pěchotní zvony a kopule vyráběla Zbrojovka Brno úplné vnitřní zařízení, jehož hlavní součást tvořila výškově stavitelná podlaha, výtah na munici, odpad vystřílených nábojnic… Do zvonu
se vstupovalo ze šachty pod zvonem ocelovým žebříkem. Prázdné nábojnice padaly odpadní rourou
do odpadové nádoby. Zplodiny po střelbě se měly odvětrávat z odpadní roury ručně poháněným ventilátorem umístěným v chodbě objektu. Na stěně zvonu nad podlahou se nacházely držáky rezervní
hlavně kulometu, lafety, závěrných desek střílen, sedátko pro střelce, stupačky, na kterých střelec stál
při posouvání podlahy, úchyt na raketovou pistoli s náboji, polička pro hotovostní dávku střeliva,
spojovací zařízení (telefon, zvukovod, optická signalizace).
Pancéřové zvony pro K – Ba – S 22a vyrobila firma Vítkovické horní a hutní těžířstvo v rámci
II. výrobní série. Tehdejší cena takového zvonu se pohybovala okolo 245.000 korun. Na levé šachtě
byl osazen zvon č. 86, na pravé šachtě zvon č. 105.
Zvon

Hmotnost

Dohotoven

Expedován

Osazen

Zvon AJ/N č. 86

52.550 kg

1. 9. 1938

1. 9. 1938

7. 9. 1938

Zabetonován
20.–21. 9. 1938

Zvon AJ/N č. 105

52.300 kg

21. 7. 1938

1. 9. 1938

10. 9. 1938

20.–21. 9. 1938

Poznámka: Zabetonování nebylo zcela dokončeno. Práce přerušila mobilizace.

Oba zvony byly v roce 1939 vytrženy a odvezeny do Říše k dalšímu využití – nejspíše skončily
jako zdroj kvalitní suroviny pro hutě. Vytržením zvonů (a střílny těžkého kulometu) a zejména zkouškou kumulativní nálože velké mohutnosti na střeše nad vjezdem pro nákladní auta byl vchodový srub
tvrze silně devastován.
V roce 1949 na jaře začaly jeho opravy, kdy došlo k odbornému odstřelení částí poničených
za okupace a k jejich opětovnému vybetonování podle původních plánů z předválečného období.
V tomto jde o naprostý unikát v rámci poválečných osudů čs. opevnění. V dubnu 1950 byly práce
přerušeny a již nedošlo k jejich obnovení. Stavební konstrukce tak např. nebyly opatřeny plánovanými izolačními vrstvami, nebyly osazeny žádné ocelové prvky… Srub stejně jako celá tvrz chátral až
do podzimu 1989, kdy se pustila skupina nadšenců (dnešní Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.) do
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jejího zpřístupnění pro veřejnost. To je ale už jiná historie.
Práce na obnově tvrze začala akcelerovat poté, co se vlastníkem této kulturní památky ČR stal
Pardubický kraj. Ten spustil promyšlenou, na několik etap rozdělenou revitalizaci tvrze, financovanou z rozpočtu kraje. Po první (elektrifikace tvrze) a druhé (vybudování provozní budovy muzea)
etapě se nyní svému závěru blíží první část etapy
třetí! Práce na rekonstrukci zevnějšku vchodového
srubu K – Ba – S 22a tvrze Bouda mají být dokončeny do 30. června 2021. Jejich součástí je i návrat všech za okupace vytrhaných, nebo zničených
ocelových prvků.
Pro výrobu do detailu věrných replik zvonů
se téměř rok hledal nejvhodnější dodavatel. Z objektů čs. opevnění, kde probíhají rekonstrukce,
se vybíraly tvarově a technologicky nejzdařilejší
provedení replik zvonů. Vítězem se v nemalé konHned druhý den zmizela oranžová základová barva
kurenci staly repliky pancéřových prvků osazené
pod matnou tmavě šedou barvou
do střechy pěchotního srubu MO – S 33 Kozmice,
nacházejícího se ve Slezsku, který s velkou pečlivostí rekonstruuje do původní podoby Klub vojenské historie a techniky Ostrava, z. s., v čele s Ing. Tomášem Hradilem. Rozhodla pečlivost provedení
a profesionální přístup, a tak se firma UNIPREX Trade, s. r. o. Ing. Hradila ve spolupráci s členy
spolku z kozmického bunkru stala subdodavatelem části ocelových prvků pro rekonstrukci ikonického objektu – vchodového srubu K – Ba – S 22a „Krok“, který je navíc součástí kulturní památky ČR.
Zajímavostí, která stojí za zmínku je, že se repliky zvonů vyráběly v dílnách ve Vítkovicích, jen malý
kousek od historické továrny, kde se odlévaly před více jak osmdesáti lety. Příprava výroby trvala
4 měsíce, samotná výroba pak 3 měsíce.
Zvony v odolnosti W představovaly skutečně
obrovský pancéřový prvek. To se pochopitelně odrazilo i při výrobě jejich replik. Ty jsou naprosto
věrné svým předlohám, odpovídají všechny rozměry a tvary, které budou zvenčí i zevnitř vidět.
Konstrukci tvoří „sendvič“ ocel‑beton‑ocel. Vše,
co bude vidět zvenku a zevnitř, je ocel. Hmotu
uvnitř mezi silnými ocelovými plášti tvoří beton.
Originály měly přes 52 tun, tvarově věrné repliky
(celý vnitřek a vnějšek, který bude čnít nad střechu) mají asi 1/7 této hmotnosti. Střílny nejsou do
stěny zvonů zavařené, ale vsazené za studena do
Parta nadšenců, kteří dokázali vrátit
předem v pláštích vytvořených přesných otvorů,
srubu K - S 22a kus jeho původní podoby
tak jako tomu bylo u originálů. To, co bude muset
vzdorovat nepřízni klimatu (zvenku i zevnitř), bylo metalizováno zinkovým nástřikem. Střílnové
vložky vsazené do pláště zvonů jsou masivními kusy oceli, obrobenými do požadovaných tvarů.
Vnitřní plášť repliky zvonu má všechny přípravy na budoucí vystrojení úplným vnitřním zařízením.
Repliky zvonů se podařilo do střechy objektu osadit v pátek 28. května. Rekonstrukce srubu pokračuje dále, dokončena má být 30. června 2021. Od 31. května je tvrz po více než 7 měsících znovu
otevřena veřejnosti.
Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s. (foto: Martin Ráboň)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zemřeli

Životní jubilea
duben
60 let
65 let
70 let
			
			
75 let

Ferková Petruše
Kosek Josef
Sagan Josef,
Kaplanová Olga
Budišová Zofia
Havelková Věra

květen
65 let

Šašková Barbora

červen
60 let
65 let
70 let
75 let
85 let
			
90 let

Franček Květoslav
Foglová Wladyslawa
Fogl Petr
Filip Jaroslav
Pšondrová Naděžda
Lorencová Anna
Felcman Eduard

Šítek František

Blahopřejeme, hodně štěstí a zdraví.

Oslavenec Květoš v dárku od spolupracovníků (foto Aleš Kruml)
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SINGLTREK SUCHÁK - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
V sobotu 19. června Sdružení obcí Orlicko slavnostně otevřelo pro veřejnost Singltrek
Suchák, systém 22 km jednosměrných terénních stezek pro horské cyklisty. Singltrek Suchák se
otevírá pro 5 letech projektové přípravy a 2 letech vlastní realizace, kterou uskutečnila firma BO
CO, spol. s r. o. Libchavy za průběžného dozoru autora projektu Tomáše Kvasničky, tedy člověka,
který stojí za prvním singltrekem v České republice – Singltrekem pod Smrkem.

Stavnostní přestřižení pásky při otevření Singltreku Suchák (foto: Ladislav Šimek)

V současné době nabízí Singltrek Suchák tři okruhy – červený K Boudě, nejdelší a technicky nejnáročnější, modrý Pod Bradlem
a nejkratší a nejméně náročný zelený
Okolo Hvězdy. Základním nástupním
místem je Červenovodské sedlo, které disponuje desítkami parkovacích
míst, sociálním zázemím a bufetem.
Snahou Sdružení obcí Orlicka a autora projektu bylo vytvořit produkt cestovního ruchu přístupný pro co nejširší skupinu uživatelů včetně rodin
s dětmi, jde tedy o singltreky lehké
a střední obtížnosti. Zároveň byl kladen velký důraz jak při projektování,
tak při vlastní realizaci na minimalizaci zásahu do lesního prostředí, což se snad i díky velmi úzké a vstřícné spolupráci se zástupci
Lesních správ v Lanškrouně a v Rudě nad Moravou podařilo.
Slavnostní otevření Singltreku Suchák se uskutečnilo v sobotu 19. 6. 2021 na Červenovodském sedle. Na toto otevření, které bylo zahájeno v 14.00 slavnostním přestřižením pásky, byla zvána
široká veřejnost.
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Součástí programu byla projížďka po
singltrecích, kdy každý cyklista obdržel účastnický diplom a drobný upomínkový dárek, nabídka různých prezentačních akcí (kola Rock
Machine, Lesy ČR, Horská služba ČR apod.)
a samozřejmě nechyběla nabídka občerstvení.
V rámci předprogramu byla od 11.00 možnost
účasti na společné vyjížďce po nejdelším červeném okruhu s Davidem Polesným – Trail
Hunterem, současnou ikonou horské cyklistiky.
I já s rodinou jsem si tuto akci (i přes
nakupení se ostatních povinností) nenechal
ujít a užil si pěkné odpoledne, kdy jsem pomohl splnit sen svého mladšího syna - prohodit
pár slov a vyfotit se s Trail Hunterem, kterého na svém youtube účtu má v odběrěch již
více jak 2 roky. A projetí trailů na vyníkajícím
kole Rock Machine a dárky po vyluštění kvízů s Lesy ČR už pro něj byla jen třešnička na
dortu skvělého odpoledne.
Náklady na část projektu, realizovaného Sdružením obcí Orlicko, jehož součástí
byla také výstavba parkoviště na Červenovodském sedle, činily 21 mil. Kč, z toho dotace Těchoňák Vojta Trojan a Trail Hunter (foto: Jiří Trojan)
je 15 mil. Kč. Dofinancování nákladů projektu
zajistily členské obce
Sdružení obcí Orlicko.
Singltreky Suchák jsou součástí projektu Singletrack Orlicko – Kladsko, kterého
se účastní další partneři
z Polska a obec Červená
Voda. Projekt byl podpořen v rámci programu
INTERREG V‑A Česká
republika – Polsko, který
je spolufinancován z Evropského fondu pro regiPro krásné výhledy se to vyplatí vyšlápnout… (foto: Ladislav Šimek)
onální rozvoj.
Pro více informací navštivte webové stránky suchak.singltrek.cz.
Jiří Trojan (zdroj: tisková zpráva Sdružení obcí Orlicko)

33

DODAVATELÉ INTERNETU V TĚCHONÍNĚ

V tomto čísle si představíme dalšího významného (a dle počtu připojených
těchonínských uživatelů i největšího) poskytovatele internetu a digitální televize
v Těchoníně. Firma IBIS PC, s. r. o. a její majitel Richard Mareš začali nabízet
své služky v Těchoníně již v roce 2004.

Richarde, jak jste zvládli nelehkou dobu covidovou a s tím spojenou enormní zátěž internetu
(všichni doma, online výuka dětí, home-office rodičů apod.)?
Ahoj Jirko, děkuji za pozvání k rozhovoru. Je pravda, že doba covidová prověřila všechny datové
sítě a veškerou počítačovou techniku, ať již tu naši, tak i v domácnostech. V této době bylo třeba o něco
vyššího pracovního nasazení mých kolegů, kteří ale vše zvládli na výbornou.
Velký dík jim patří i za bleskovou akci, kdy bylo potřeba připojit k internetu potřebnou rodinu, která si do
té doby nemohla dovolit připojení k internetu. Rozhodli jsme se ji tedy připojit za zvýhodněných podmínek a naštěstí jsme tam měli již částečně nachystané vedení našich trubek a během pár dní od té doby, kdy
jsme se dozvěděli o jejich problému, mohly začít jejich děti čile využívat internet k výuce. S tím souvisí,
že se snažíme o osobní přístup k zákazníkovi, každému se snažíme vyhovět a snažíme se o rychlý servis,
zvláště v té době covidové to, věřím, zákazníci velmi ocenili.
Velký podíl optických přípojek nám v této době byl oporou. Dokonce od našeho poskytovatele IPTV přišla
velká pomoc v podobě akčních balíčků televizních programů. Když už museli lidé zůstávat doma, měli
alespoň větší výběr pořadů ke zhlédnutí.
Firma IBIS PC. s.r.o. je v Těchoníně nejvyužívanější internet provider, kolik aktivních přípojek v
naší obci máte?
V současné době poskytujeme internet zhruba ve třetině domácností v Těchoníně, je jich tedy něco
přes 110, z toho skoro 50 % přípojných míst se nám podařilo připojit již na optický kabel.
Jak je to s dostupností internetu – jste schopni připojit i méně zalidněné kouty naší obce?
Schopní připojit jsme, někdy se najde místo, které prostě jen tak připojit nejde, protože na vysílač
musí být pro bezproblémový chod čistý výhled, ať už z hlediska okolních překážek (stromů, údolí…). Ale
pokud je překážka pouhý vršek něčí střechy nebo kousek stromu, tak obyčejnou konzolkou můžeme anténu dostat výhledově tam, kam potřebujeme.
Budoucností internetu jsou optické sítě, které již nadčasově v Těchoníně používáte a stále
rozšiřujete. Jaké jsou další plány pro zpřístupnění této technologie širšímu počtu uživatelů?
V současnosti máme rozpracovaný projekt na výstavbu optické sítě v Těchoníně ve dvou lokalitách,
a to v oblasti dolního konce Těchonína – oblast okolo bývalé firmy Kümpers textil. Druhou lokalitou je
centrum Těchonína směrem k hornímu konci obce.
Pokud není možnost optické přípojky, jakou technologií jste schopni internet do domácnosti
přivést?
V tomto případě používáme bezdrátovou technologii v pásmu 5 Ghz a 60 GHz, která je schopna
přenést internet rychlostí až 250 Mb/s. K některým vysílacím bodům v obci již máme doveden optický
kabel. Tím se zvyšuje rychlost odezvy a i spolehlivost celého internetu od případných výpadků, než kdyby
byl přívod řešen bezdrátovými přeskoky mezi samotnými vysílači.
Nabízíte i digitální televizi IPTV, která má mnoho doplňkových funkcí a možností - a je tak i
cenově výhodnější než balíčky satelitní televize. Je to tak?
Ano, hlavní devizou této televize je možnost sledovat pořady, které běžely i před sedmi dny. Tím,
že se i bezdrátová technologie neustále zdokonaluje, není v současné době problém internetovou televizi
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nabízet i přes bezdrátové připojení. Pokud má zákazník zájem o televizi, nabízíme její vyzkoušení se
zapůjčením settopboxu na 1 měsíc zdarma, a to se všemi námi nabízenými kanály. Teprve po vyzkoušení
se rozhodne, jestli si televizi objedná a settopbox ponechá, nebo jestli nám jej vrátí.
Ať se nebavíme jen o práci, co Tvoje koníčky a volný čas?
Je pravda, že na koníčky mnoho času nezbývá, možná proto, že i internetové sítě jsou mým velkým
koněm. Pokud ale jen přece dělám něco jiného, tak rád v létě chodím po horách, v zimě lyžuji a v neposlední řadě se věnuji rodině, která je mi velkou oporou ve všem, co dělám. Bez ní bych rozhodně nebyl tam,
kde jsem nyní.
Nějaká slova na závěr?
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří nás podporují v našem úsilí i v mnohdy nejistých projektech a dávají nám tak energii do další práce.
Richarde, děkuji za rozhovor a přeji co nejvíce úspěchů, ať už v profesní nebo osobní rovině…

Jiří Trojan

Zastupitelstva obce – termíny a program

INFORMAČNÍ OKÉNKO

Červenec (zasedání ZO se nekoná)
Srpen - 11. 8. 2021 v 18:00 hod.
• Zpráva předsedy finančního výboru o plnění rozpočtu obce za 1. pololetí
roku
• Zpráva účetního o placení poplatků a nájemného k 31. 7. 2021
• Příprava projektového záměru příp. žádost o poskytnutí dotace z prostředků Pardubického kraje v rámci POV na rok 2022
Září - 15. 9. 2021 v 18:00 hod.
• Zajištění dopravní obslužnosti v obci
• Odvoz a skládkování komunálního odpadu
• Činnost Sboru dobrovolných hasičů

Těchonínské listy

CENÍK INZERCE

Termín uzávěrky a prodeje TL – PODZIM 2021:
• Uzávěrka v neděli 19. 9. 2021
• V prodeji budou od čtvrtka 30. 9. 2021.
• Těchonínské listy můžete zakoupit: Konzum Těchonín, prodejna potravin na Celném, Obecní
úřad Těchonín, informační centrum Jablonné nad Orlicí.
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).
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KATASTREM OBCE TĚCHONÍN

(2/4)
Ve druhé části seriálu Katastrem obce Těchonín se tentokrát „projdeme“ dolní částí Těchonína,
Celným a nahlédneme i kousek za hranice katastru.
Kde je vlaková zastávka, ví asi každý, ale jaká
1
byla její historie? Stavba
železnice proběhla v letech
1871 až 1873, ale vlastní zastávka byla vybudována až
na samém závěru 19. století.
Obec sice již od doby zprovoznění železnice o zřízení
zastávky žádala, ale vždy
neúspěšně. Až na popud
hraběte Coudenhove došlo
v březnu 1899 k povolení
zřízení osobní zastávky poblíž strážního domku č. 72
(u Krosnářů, prošel už demolicí). Vybudování zastávky bylo hrazeno částečně z obecní kasy – 1630 zlatých a částečně státní podporou – 800 zlatých.
K otevření zastávky došlo 1. října 1899. Jednalo se o hrázděnou budovu, jejíž podoba vydržela až do
druhé světové války (foto č. 1). V roce 1942 byla zastávka přestavěna na hlásku a na konci války zde
byla vybudována druhá kolej. K budově byla přistavěna další místnost a zastávka tehdy dostala podobu, jakou jsme znali, až na několik úprav do doby, kdy došlo k rekonstrukci trati a její elektrifikaci. Na
budování druhé koleje pracovali britští zajatci, kteří bydleli v místních kasárnách. Mezi zajatci byli
i vojáci z Nového Zélandu i Kanady. Používání druhé koleje ovšem nemělo dlouhé trvání a po druhé
světové válce byla tato kolej odstraněna.
V poválečné době vznikl projekt, na základě kterého mělo dojít k rozšíření výhybny na nádraží,
a to včetně vlečky do místních kasáren a nové výpravní budovy. Tento projekt byl tehdy vyčíslen
rozpočtem 930 000 Kč, ovšem jak víme, k jeho realizaci nikdy nedošlo.
Vzhledem k narůstajícímu provozu na trati byla
2
v roce 1957 opět druhá kolej
obnovena a u „Borovinky“
(pod kasárny) vybudována
nová výhybna. Takto fungoval provoz na trati v Těchoníně až do podzimu 2007,
kdy bylo započato s elektrifikací trati, zastávka byla
kompletně postavená nová
v dnešní podobě a hradlo
odstraněno.
Z dolního Těchonína se
podíváme směrem na Studené. Ke Studenému je možné
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jít třeba místem zvaným Dříňovka, což je část lesa, který ve většině tvoří modříny, proto ten název.
Modřínový les stojí na tomto místě samozřejmě s různými zásahy přes dvě stě padesát let.
Nedaleko za hranicí katastru směrem ke Studenému, v lese pod kostelem sv. Anny, stojí kaplička, také sv. Anny (v mapách ji ale nenajdete, foto č. 2). Jak bylo uvedeno, kaplička už sice nestojí na
katastru Těchonína, ale s obcí tak trochu i souvisí! Říká se, že voda vytékající pod kapličkou má léčivé účinky. Kromě jiného prý pomohla uzdravit i nejstaršího syna Kubelkových z Těchonína (zřejmě
z č. p. 72) – Arnošta, kterému už doktoři dávali jen pár dnů života. Jeho matka ale věděla o „zázračné“
vodě u sv. Anny a chodila k ní se džbánem pro vodu, kterou poté Arnošta potírala… A Arnošt se nakonec dožil až 70 let!
Ač se to možná nezdá, tak kousek za hranicí katastru Těchonína (pozn. autora: vzdušnou čarou
asi 300 m za hranicí, která
3
vede až v lese nad silnicí
na Studené), je i vrch zvaný Studený (721 m n. m.)
se známými Studeneckými
skalami. Dnes už z Těchonína tyto skály vidět nejsou,
ale na starých pohlednicích
Těchonína je najdeme. Ze
skal je jeden z nejhezčích
výhledů na Těchonín a na
okolní malebné kopce (Suchý vrch 995 m n. m., Bouda 845 m n. m., Vysoký kámen 843 m n. m., Hejnov
711 m n. m. a další, foto
č. 3).
Pod skalami u silnice na Studené stojí asi všem známý Celenský kříž (foto č. 4), ač ne na katastru
Celného, ale Těchonína. Kříž je z roku 1790 a vztahuje se k němu pověst o sedláku Faltusovi, který,
když se vracel se svými koňmi ze Studeného, kam pomáhal s přípřeží známému formanovi s těžkým
nákladem na saních, byl pod Studeneckými skalami přepaden smečkou vlků. Na rychlém, štíhlém kočárovém koni prchal k Celnému, náručního, silného
4
a mohutného hřebce zanechal v postroji na místě. Vlkům utekl, ale doma se trápil pro obětovaného hřebce.
Jaké však bylo překvapení,
když se od vlčích zubů rozdrásaný hřebec vrátil domů.
Koně ošetřili, nechali odpočívat a ráno se se sousedy
vypravili k místu přepadení,
kde našli několik vlků, ubitých pádnými kopyty hřebce. Z vděčnosti za záchranu
života tu sedlák Faltus ne37

chal zmiňovaný kříž postavit. Od kříže je krásný výhled na Celné, kterému dominuje kaple sv. Jana
Nepomuckého, a dál až ke Králickému Sněžníku.
Z Boudy přes Vysoký kámen do Mladkova a Adam vede linie čs. opevnění, jehož součástí je
i tzv. pevnostní telefonní kabelová síť a konkrétně na katastru Celného byly tyto kabelové objekty
vybudovány tři nedaleko hranice s katastrem Mladkova. Dvě kabelové studny (jednomístnostní objekt) C/23/I, C/25/I a jedna kabelová komora (dvoumístnostní objekt) s označením B/26/I, která je
pod Šibeničním vrchem, kde bylo počítáno s polní pozorovatelnou (foto č. 5). Všechny objekty jsou
buď zasypány sutí, nebo zatopené vodou. Že tam chybí číslo 24? Ano, ale tato kabelová komora
B-24/I byla vybudována už těsně za hranicí katastru Celného, v Dolanech za kolejemi u bývalého
strážního domku č. 74.
5

V Celném na Tiché Orlici je dodnes také velký splav (u Prüherových), od kterého vedl náhon
k celenskému mlýnu, který stál téměř uprostřed obce (pod Kopeckými č. p. 104). Posledním mlynářem zde byl Ernst Fischer. Dnes už tu jsou jenom rozpadlé zbytky základů.
Na hranici katastrů Celného a Mladkova stávala v Dolanech také hospoda Gráčenka (Grenz6
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schenke), oblíbená jak lidmi z Celného, tak i z Mladkova (foto č. 6). Dnes už z této hospody na jejím
bývalém místě najdeme jenom zarostlé zbytky základů a kamenů.
Podobně skončila i celenská hájovna, která stávala severovýchodně pod vrcholem Hejnova.
Obydlená byla až do roku 1952, ale v 60. letech už tu stály jenom zbytky stodoly této hájovny. Dnes
na místě hájovny najdeme pouze pozůstatky základů zarostlých náletovým porostem (foto č. 7). Že
Vám je ten tvar střechy hájovny trochu povědomý? Ano, část této střechy stojí v jedné zahradě
7
u těchonínského hřbitova a slouží dodnes jako zahradní chata. Nechal ji právě na konci 60. let za
pomoci těchonínských myslivců rozebrat a převézt na zahradu pan Šilhavý a jeho rodina ji využívala až do roku 2021 (foto č. 8).
8

A tím jsme se z této „procházky“ zase vrátili
zpět do Těchonína…
Pavel Vašata - www.techonin.net
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PŘÍRODA KOLEM NÁS
Barevná překvapení přírody v Těchoníně
Ve svém příspěvku vás chci seznámit se dvěma krásnými přírodními zvláštnostmi, které se objevily na konci zimy v Těchoníně. Shodou okolností jsou obě zářivě barevné a tudíž nepřehlédnutelné.
Křivka obecná
Uprostřed naší obce pod školou na objektu, který vlastní manželé Huškovi, se začali objevovat
v únoru nádherně zbarvení ptáci, takoví malí papoušci. Náš pan starosta mi zaslal jejich fotografie
a samozřejmě mě moc potěšil. Hned jsem si vzpomněla na své dětství a na otázku, kterou dával můj
otec dětem v přírodovědném
kroužku: Který pták u nás vyvádí mláďata v zimě? Tehdy
museli členové odpovědět, že
je to křivonoska, již později
přejmenovali vědci na křivku.
Tak tedy křivky se létaly občerstvovat do středu naší obce.
A proč? To se hned dozvíme.
Křivka obecná (Loxia
curvirostra) je zpěvný pták,
i když její zpěv zvlášť libozvučný není. Patří k čeledi pěnkavovitých, je to stálý i přelétavý druh. Křivka je velká asi
jako špaček, má silně stavěné
tělo a nápadně krátký ocas.
Sameček je cihlově červený
s hnědými křídly a ocasem
a samička olivově žlutozelená.
Mláďata se zbarvením podobají samicím. Tito ptáci jsou
nápadní také zobákem – ten je
silný a jeho horní a dolní čelist
jsou před špičkou překřížené. Takto je zobák uzpůsoben
k dobývání semen především
ze smrkových šišek, ale i jedlových, modřínových a vyschlých borových. Křivky jím
páčí šupiny ze šišek a jazykem
vybírají semena. Jejich život je
výlučně vázán na jehličnaté lesy. Obratně skáčou z větve na větev a na šiškách visí i vzhůru nohama.
I když svou potravu doplňují rovněž pupeny a hmyzem, semena jehličnanů jsou jejím hlavním zdrojem. Proto se také často stěhují do oblasti s úrodou smrkových semen, dokonce prý napříč Evropou.
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Hnízdní doba křivek je sice celoroční, ale z velké části spadá do zimy. V tu dobu totiž dozrávají
semena smrku, tudíž je nabídka potravy nejbohatší. Samci prý zpívají své namlouvací písně i za největšího mrazu. Hnízdo křivek se hledá těžko. Bývá dvacet až třicet metrů vysoko ukryté v hustých větvích
jehličnanů, hlavně opět smrků. S chladným počasím se tito ptáci bez problémů vyrovnávají. Samička
snese 3 až 4 vejce a sedí na nich 14 až 16 dní. V chladném počasí hnízdo téměř neopouští. Po tu dobu
ji sameček krmí. Mláďata rodiče krmí až 20 dnů, dokud jim neztvrdnou zobáčky.
Křivky obecné žijí hlavně vysoko ve vrcholcích jehličnanů, ale přece jen je tu důvod, proč přilétají
k lidským obydlím a můžeme si je tak prohlédnout. Rády totiž ozobávají vápennou omítku z domů,
kde je narušená, vydrolená a opadává. Minerály v ní obsažené a písek jsou totiž moc prospěšné k jejich
trávení.
Letos, jak jste si jistě všimli, byla u nás velká úroda smrkových šišek. Mohli jsme asi hlavně proto
zase jednou spatřit v Těchoníně krásné a zajímavé ptáky – křivky obecné.
Ohnivec šarlatový, rakouský, jurský (Sarcoscypha coccinea, austriaca, jurana)
Možná jste si také vyšli
v předjaří jako my na procházku do lesa nebo podél Tiché
Orlice a mezi spadanými tlejícími větvemi, loňským listím a mechem na vás zasvítila
ohnivě červená houbička. To
jméno – ohnivec – si zaslouží. Vypadá skoro pohádkově,
jako ohnivý skříteček v tom
zatím málo barevném okolí.
Vyskytuje se jednotlivě, nebo
v malých skupinkách.
Asi se divíte trojitému
názvu, ale protože nejsem mykolog, nemohu přesně určit,
který z ohnivců jsem vyfotila. Hned vám vše vysvětlím. Prošla jsem spoustu snímků těchto hub na
internetu a v atlasech, přečetla jsem toho o ohnivcích dost, ale sama je nerozeznám. Jen si myslím, že
asi to není onen jurský, protože ten má plodnice dost velké. Sami znalci hub, tedy mykologové, tvrdí,
že tyto nehojné až vzácné houby z čeledi ohnivcovitých lze spolehlivě rozlišit jen mikroskopicky.
Ohnivec roste na začátku jara na mtvém dřevě listnáčů, hlavně vrby, javoru a olše ve spadaném
listí nebo mechu. Když taje sníh, dřevo, z něhož plodnice rostou, je nasáklé vodou, což ohnivec potřebuje. Jeho plodnice jsou číšovité až miskovité, křehké a později s roztrhanými okraji. Rozevřené číše
mají křiklavou karmínově červenou barvu a vnějšek má odstíny bílé, růžové a krémové barvy, jemně
pýřitý. Chloupky se liší tvarem, například ohnivec šarlatový je má zvlněné nebo spirálovité narozdíl
od druhých dvou, což je rovněž těžké rozeznat pouhým okem. Výtrusný prach mají všechny druhy
bílý. Kráký třeň je většinou ponořený do mechu nebo do listí a přirostlý k tlejícímu dřevu. Není proto
obvykle viditelný. S oteplením ohnivce mizí.
Dříve se všechny ohnivce řadily do druhu ohnivec šarlatový. Tato houba se vyskytuje v Evropě
a Severní Americe. Dokonce severoameričtí Indiáni právě ohnivec šarlatový užívali k léčení - nasušili
ji, nadrtili a hojili práškem z ní rány. Pro nás je však kterýkoli z těch tří ohnivců malým šperkem v lese
a na louce.
Ivanka Špinlerová (foto J. Sedláček, I. Špinlerová)
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OTUŽOVÁNÍ

Kdy začít s otužováním?

V prvním článku o otužování jsem Vám přinesl osobní postoj a to, jak jsem se k otužování
dostal sám a co mi dělá na otužování radost. Ale
otázka je, kdy začít s otužováním, aby se na podzim a v zimě tělo lépe adaptovalo. Podle dostupných informací je vhodné začínat koncem léta,
kdy nepřestanete plavat ve venkovních vodách a
pokračujete dál až do zimy. U otužování je důležité dodržovat – soustavnost. Tělo si odolnost
vůči chladu pamatuje pouze po určitou dobu. Ta
je u každého individuální. Je dobré si vytvořit z
otužování „drogu“. Samotné otužování není příjemné nikdy. Ale ten pocit, když vylezete z vody,
je příjemný. K otužování patří hlavně pevná vůle.
Pokud vydržíte v pravidelnosti (nejméně třikrát
v týdnu), můžete na sobě cítit lepší pocit a větší odolnost proti nachlazení. Každopádně není
se čeho bát. Vhodná je (než začnete s otužováním) konzultace s ošetřujícím lékařem. Pokud je
ale vaše tělo v pořádku, můžete vesele začít. Blahodárné účinky pocítíte ihned. Když vylezete z
chladné vody, vyplavují se endorfiny a další „hormony štěstí“. A v čem je ojedinělé zimní plavání?
Kdo se v zimě dokáže otužovat, zvládne toho mnohem víc a je více odolnější proti každodennímu
stresu. Před každým „ponorem“ je dobré se rozcvičit stejně jako před každým jiným sportem a do vody
jít pomalu. A nakonec otázka. Jak dlouho vytrvat v ledové vodě? Je to individuální. Tělo si řekne samo.
Začít po vteřinách a postupem času u ponorů zvyšovat čas. Nicméně otužování není o rekordech! Kdo
má zájem začít, nebo nechodit sám, může se ozvat mně nebo Michalu Kreuselovi a rádi ho přivítáme
v našem malém otužileckém týmu.
Michal Ordoš
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Nabídka dopravy VACEK s.r.o.
IVECO
- pro rozvoz sypkých hmot, betonové směsi
a stavebního materiálu
- celková nosnost vozidla 4,5 t

DAF pumpomix
- dosah ramene cca 21m
- doprava betonové směsi do 7m³ bez použití
dalších vozidel

MERCEDES mix
- 6x6 - objem 7 m³
- 8x4 - objem 8,5 m³

Vozidlo s hydraulickou rukou
- zajištěno externím dopravcem
- pro rozvoz sypkých hmot a stavebního materiálu
- celková nosnost vozidla 9 t
- dosah ramene max 7 m

Kontakt:
Nádražní 479
56164 Jablonné nad Orlicí
email: vaceksro@vaceksro.cz

tel.: 603 830 568, 731 443 546

www.vaceksro.cz

JABLONNÉ
n/O
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