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SLOVO ÚVODEM
Těchonín se nám pomalu barví do podzimních barev, což zpříjemňuje příchod studenějších dní.
Já však doufám, že příjemné teploty ještě pár dní vydrží a budeme si moci alespoň trochu vynahradit
studené léto.
Když se řekne podzim, vybaví se mi barevné listí, sychravé počasí a s ním spojený vítr pohánějící
draky létající všude po nebi, sbírání kaštanů a příprava zahrad pro zimní období. Od letošního roku
budu mít podzim spojený také s narozením naší dcery Gabrielky a už se těším, až spolu budeme jednou pouštět zmiňované draky nebo sbírat kaštany pro lesní zvířátka a na tvoření do školy.
Aktuální předposlední vydání letošních Těchonínských listů je opět nabité informacemi a zajímavostmi z dění v naší obci. Pevně věřím, že si každý přijde na své a bude se vám tento výtisk líbit
stejně jako nám.
Za redakční radu Tereza Živná (foto: Tereza Velehradská)
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PÁR ŘÁDKŮ OD STAROSTY
Vážení spoluobčané,
se začátkem školmyslnou kliku podzim
ném proudu. Trochu
říci, že pěkné jaro přelétu, na které jsme byli
nebylo ani vidu ani slejste si letní a prázdnijak bylo předestřeno
Těchonínských listů,
v naší obci není niktea ani nám moc nepřeje
se stavebním materiástupností realizační síly.
vývoj se nám zatím daří
akcí provádět v relativně

ního roku vzal za poa jeho panování je v pls posteskem by se dalo
šlo do podzimu, ale po
zvyklí z posledních let,
chu. I přesto věřím, že
nové období užili. Tak
v posledním vydání
letošní výčet realizací
rak shovívavý na čas
současný trend na trhu
lem, jeho cenou a doI přes tento nepříznivý
realizace
jednotlivých
dobrém harmonogramu.

Dokončili jsme stavební úpravy (rekonstrukci) bytu
č. 1 v bytovém domě č. p. 179 Těchonín, zde už bydlí nový nájemník. Na
zářijovém zasedání zastupitelstva obce jsme
schválili zahájení stavebních úprav bytu č. 4
v bytovém domě č. p. 180 Těchonín a dále další investici do bytového fondu spočívající ve stavebních
úpravách koupelny bytu č. 4 v bytovém domě č. p. 71 Těchonín.
Stavební akce v budově školní jídelny jsou v plném proudu – „Energetické úspory objektu školní
jídelny, Těchonín č. p. 188“ a Vestavba bytů ve 2 NP objektu školní jídelny, Těchonín č. p. 188“. V minulém čísle jste se dočetli o úspěšném získání dotace na „školní jídelnu“. Dobrou zprávou je, že i druhou část realizace – tedy „vestavbu bytů“ také realizujeme za dotační finance od Ministerstva financí.
Celou finanční bilanci zveřejním po realizaci, kdy budeme vědět, jak dopadly dané práce. Dále máme
skoro dokončenou projekční činnost pro akci - Výstavba parkoviště u mateřské školy. V rámci této
akce dojde k úpravě ploch při místní komunikaci, parkoviště nabídne 10 parkovacích míst jak pro nájemníky nových bytových jednotek, tak i pro rodiče dětí docházejících do naší školky a v neposlední
řadě zčásti i pro zaměstnance MŠ a ŠJ. Zde i nadále bude využíván prostor pro parkování pod školní
jídelnou. A konečně poslední realizací v této části obce bude novostavba kůlen vč. zpevněných ploch,
které budou sloužit nájemníkům nových bytových jednotek vestavby v podkroví školní jídelny. Věřím,
že i pouhým pohledem na veřejné prostranství v této části naší vísky budeme moci konstatovat: „To
teda prokouklo :).“ V tuto chvíli ještě neumím s jistotou říci, zda kolny a parkoviště stihneme ještě na
podzim, nicméně, že to dokončíme na jaře, je celkem jisté. Nutno podotknout, že ceny jednotlivých
realizací nejsou v tuto chvíli známé, neboť musí dojít ke krokům vedoucím k výběru zhotovitele, a tak
dojde i ke stanovení cen realizací…
Ještě jedna velká akce nás čeká. Ve spolupráci se spol. Konzum, obchodní družstvo Ústí nad
Orlicí, bude zahájena rekonstrukce prodejny Konzum v Těchoníně, kdy se vše chystá na nadcházející měsíc. V souvislosti s rekonstrukcí prodejny jsme se se zástupci Konzumu dohodli na realizaci
parkoviště před prodejnou, kterou finančně zajistí obec Těchonín, mělo by se jednat o investici okolo
0,75 mil. Kč. Pokud bude podzim příznivý, parkoviště bude již na podzim zbudováno, v opačném
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případě se můžeme také těšit na jaro. S trochou nadsázky doufám, že pěkný podzim vydrží co nejdéle.
V souvislosti s rekonstrukcí prodejny Konzum jednáme o místě pro náhradní prodej. Tím by mohla
být pravděpodobně hasičská zbrojnice.
Jistě Vás napadne otázka, jak je to s akcemi týkajícími se našich dobrovolných hasičů. Dokončujeme projekt – Podpora JPO SDH Těchonín – zkvalitnění zázemí, vybavení a podpora činnosti, kdy
jedna část, tedy pořízení materiálního a technického vybavení JPO, již pořízena byla. Nyní probíhají práce v hasičárně, které budou zakončeny částečnou modernizací zázemí. Ta bude během tohoto
měsíce dokončena. Z další dotace bude JPO SDH Těchonín nejspíše v měsíci listopadu dodáno nové
vozidlo.
Tolik výčet dění stran investic, záměrů a realizací. Nyní přejdu ke společenskému životu. V loňském roce nám Covid překazil jak Mikuláše, tak i Silvestrovský ohňostroj. V letošním roce pracujeme
na tom, aby k jejich uskutečnění došlo. Již delší dobu jsme zvažovali, zda se nepokusíme přednést
změnu týkající se ohňostroje. Chápeme, že je to trochu tenký led, nicméně návrh jsem na zářijovém
zasedání přednesl a s podporou jednotlivých členů zastupitelstva jsem provedl průzkum na sociální
síti. Oč jde? Ptal jsem se, zda jste pro změnu Silvestrovského ohňostroje za Silvestrovskou laserovou
show. Ti z Vás, kteří nevědí, co si pod pojmem laserová show představit, lze říci, že se jedná o barevné
světelné efekty z několika zdrojů za hudebního doprovodu, které zajišťují úžasnou podívanou plnou
milionů odstínů barev, paprsků, efektů, nekončících prostorových hladin. Oproti ohňostroji zde nebudou žádné pyrotechnické efekty. Zdá se, že dosavadní průzkum mezi Vámi, nejen občany naší vesničky, hovoří ve prospěch laserové show. Pro mě je velmi důležité vyjádření Vás všech, protože díky
Vašim příspěvkům pak ohňostroj, potažmo laserová show, vznikne. Každopádně půjde o báječnou
podívanou. Příspěvky budeme přijímat stejně jako v letech předešlých…
Také připomínám, že i v letošním roce pracujeme na kalendáři obce na rok 2022. V prodeji bude
patrně od listopadu. Můžete se těšit na snímky fotografa Rosti Bartoně (známého fotografa Orlických
hor), který se v průběhu letošního roku toulal po naší vesničce.
Závěrem mi dovolte popřát Vám klidné podzimní období plné optimismu a pevného zdraví.
Pevně věřím, že letos bude podzimní období klidnější a Covid nás nechá volně dýchat. Mějte krásné
dny.

Josef Sedláček, starosta obce

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

Vážení občané, Ti z Vás, kteří máte zájem o získání bližších informací k jednotlivým bodům usnesení, navštivte veřejná jednání zastupitelstva obce, nebo se s Vaším dotazem neváhejte obrátit v úředních hodinách na Obecní úřad v Těchoníně. Na Vaše dotazy Vám rádi odpovíme.
starosta a místostarosta obce Těchonín
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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 16. 6. 2021

ověřovatelé zápisu: Chládek Jaroslav, Mgr. Kreuselová Lenka
zapisovatel: Ing. Šimek Ladislav

Zastupitelstvo obce:

přítomno zastupitelů: 10/11
Omluveni: Olšar Martin

přítomno občanů/hostů: 0/0

• Schvaluje program jednání ZO a návrh ověřovatelů zápisu.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
Jednotlivé body programu a návrhy k nim předkládá starosta obce Josef Sedláček, pokud není uvedeno jinak.
• Úkoly z minulého ZO - Bere na vědomí
Z minulého jednání zastupitelstva obce nevzešly žádné úkoly.
• Bere na vědomí zprávu předsedy výboru stavebního a ŽP o výši nájemného a hospodaření s byty.
Zprávu přednesl předseda výboru stavebního a ŽP p. Junek.
• Bere na vědomí zprávu předsedkyně výboru sociálního a SPOZ.
Zprávu přednesla předsedkyně výboru sociálního a SPOZ paní Mgr. Kreuselová Lenka.
• Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021
Rozpočtové opatření bylo provedeno z důvodu příjmu finančního podílu na vypořádání Svazku
obcí Tichá Orlice ve výši 3.806.400,- Kč. Do výdajů byl zahrnut schválený příspěvek pro Verunku ve
výši 7.000,- Kč a finanční dar 5.000 Kč rodině Štieberových. Výsledkem je zvýšení stavu finančních
prostředků o 3.794.400,- Kč.
• Schvaluje dodavatele a podpis SOD pro akci: Stavební úpravy zástěn na popelnice u BD č. p. 178, 179
a 180 Těchonín a to Andreje Lukáče, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909 s nabídkovou cenou
66.700 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
Rozpočet obce počítá s opravou zástěn na popelnice u bytových domů č.p. 178, 179 a 180 Těchonín.
Termín realizace je naplánován od 11.6.2021 do 30.6.2021. Rozsah prací zahrnuje přípravů
podkladů vč. penetrací, scelení podkladů, uzavření ventilačních otvorů, vytvoření soklu do výšky
50 cm od země z marmolitu, hydroizolační přípravu podkladu soklu, natažení zástěny fasádní
stěrkou v odstínech barevného provedení konkrétních bytových domů (hnědá, oranžová, žlutá).
Dále přeskládání betonové dlažby a příprava podkladu betonové dlažby lemující zástěnu. Nátěr
klempířských prvků vč. přípravy podkladů.
Při průzkumu trhu byli osloveni dodavaté, kteří podali nabídky:
» Andrej Lukáč, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909 s nabídkovou cenou 66.700 Kč vč.
DPH.
» Tomáš Jelínek, Bystřec 39, 561 54 Bystřec, IČ: 88373061 s nabídkovou cenou 69.535 Kč vč. DPH
» Tomáš Novotný, Mladkov 49, 561 67 Mladkov, IČ: 68471378 s nabídkovou cenou 72.300 Kč vč.
DPH
Výběrová komise ve složení Josef Sedláček, Ing. Ladislav Šimek a Jiří Junek doporučuje zastupitel6

stvu ke schválení nabídku dodavatele Andreje Lukáče.
• Schvaluje dodavatele projekční činnosti k akci: „Zasíťování pro následnou výstavbu rodinných domů
v lokalitě U Kasáren 1. etapa“, a to Ing. arch Michaelu Dejdarovou – a23architekti, Tři Dvory 273, 280
02 Kolín, (ve spolupráci s Ing. Eduard Žaluda) s nabídkovou cenou 398 000 Kč, (není plátcem DPH)
a podpis SOD.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
Starosta p. Sedláček na základě rozhodnutí zastupitelstva provedl průzkum trhu a poptal předložení
cenové nabídky na zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na zakázku
„Veřejná dopravní a technická infrastruktura v lokalitě U Kasáren“ v rozsahu dle Územní studie
Z11 a Z14.
Nabídky předložili:
» p. Michal Čapek – Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s, Zemědělská 880, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové s nabídkovou cenou 901.450 Kč s DPH
» Ing. Milan Stejskal - ATELIER 02, Smetanovo Náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod s nabídkovou
cenou 589.270,– s DPH
» Ing. arch Michaela Dejdarová – a23architekti, Tři Dvory 273, 280 02 Kolín, (ve spolupráci
s Ing. Eduard Žaluda) s nabídkovou cenou 398.000 Kč.
• Bere na vědomí informace k údržbě komunikace k MŠ Těchonín.
Na minulém ZO byl vybrán zhotovitel opravy komunikace u MŠ (od mostku u Huškových po
vjezdovou bránu do MŠ. Zhotovitel STRABAG a. s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 – Jinonice –
odštěpný závod Praha oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové s nabídkovou
cenou 483.947,97 Kč s DPH. Při opravě vyvstala nutná potřeba opravit i část místní komunikace III.
třídy č. 8c vedoucí do zástavby rodinných domů. Dodatečná oprava byla oceněna na 205.034,- Kč
s DPH.
• Bere na vědomí informace k akci: „Stavební úpravy bytu č. 1 v č. p. 179 Těchonín“.
Starosta p. Sedláček informoval, že tato akce stále probíhá podle smlouvy o dílo bez víceprací či
méněprací. Předpoklad předání bytu po opravě je 30.6.2021.
• Bere na vědomí informace k akci: „Opravy omítek společných prostor BD Těchonín č. p. 178, 179 a 180
vč. nátěrů schodišťových zábradlí“.
Starosta p. Sedláček uvedl, že dílo bylo dokončeno bez vad, nedodělků, víceprací nebo méněprací
a předáno dne 14.6.2021 obci (16 dní před dohodnutým termínem). Nad rámec provedených výmaleb byly vyměněny ve společných prostorách svítidla za úsporná led diodová svítidla, tlačítka a
spínače. Výměny provádí p. Šafář na základě dohody o provedení práce. Zbývá dokončit výměnu
svítidel na č.p. 178. Celkové náklady výměn činí 34.771,- Kč, cena prací bude činit cca 14.000,- Kč
• Schvaluje pronájem části parc. č. 1159/6 a 482/1 v k.ú. Těchonín o celkové výměře 50 m2 za účelem
parkování osobního vozidla žadatele za částku 200 Kč/rok.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
K záměru pronájmu vyhlášeném na minulém ZO se přihlásil jediný žadatel pan Z. S.
• Schvaluje prodej a podpis kupní smlouvy na prodej vozidla Multicar RZ: UO 9658 z majetku obce
Těchonín žadateli Andreji Lukáčovi, Těchonín 194, 561 66 Těchonín za nabídkovou cenou 57.000 Kč.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
ZO na zasedání dne 24.5.2021 schválilo záměr prodeje nákladního vozidla N1 zn. Mulitcar M2510,
RZ UO 9658, datum první registrace 22. 11. 1990, VIN 15768, tažné zařízení, motorizace 1868
cm2, počet míst k sezení 2. Vozidlo vykazuje známky užívání a dílčí závady - poruchy startů, má
nefunkční náhon na všechna 4 kola, korozi karoserie a náprav a další drobné závady. Vozidlo bude
prodáváno jako soubor náhradních dílů. Požadavkem obsaženým v kupní smlouvě bude přepis
vozidla na nového vlastníka a uzavření zákonného pojištění novým vlastníkem. Vyvolávací částka
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byla stanovena na 50.000,- Kč
Nabídky předložili:
» Andrej Lukáč, Těchonín 194, 561 66 Těchonín s nabídkovou cenou 57.000 Kč
» Jiří Doleček s nabídkovou cenou 55.000 Kč
Výběrová komise ve složení Josef Sedláček, ing. Ladislav Šimek a Jiří Junek doporučuje jako
nejvýhodnější nabídku podanou panem Andrejem Lukáčem.
Schvaluje smlouvu o mimořádném investičním členském příspěvku za účelem zakoupení rolby na
úpravu lyžařských běžeckých stop v oblasti Buková hora a Suchý vrch ve výši 17.190 Kč.
Hlasování: pro: 1,3,4,5,7,8,9,10,11, proti: 2, zdrželi se: -, omluveni: 6.
Bere na vědomí pozvánku na slavnostní otevření sítě stezek pro cyklisty - Singltrek Suchák.
Slavnostní otevření proběhne dne 19.6.2021.
Schvaluje zrušení USN č. 302 ze dne 17. 3. 2021.
Hlasování: pro: 1,3,2,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
Starosta p. Sedláček informoval o odstoupení zhotovitele projektové dokumentace z realizace díla.
Jedná se k projekční činnosti: „Celné - rekonstrukce NN, přílož VO – orientace pro chodce“ ke
stavbě Celné rekonstrukce NN. Je tedy potřebné zrušit usnesení č. 302, provést nový průzkum trhu
s rozdělení projekční činnosti na oblast Těchonín a Celné.
Schvaluje oslovení alepoň zmíněných projektantů.
Hlasování: pro: 1,3,2,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
Osloveni budou minimálně:
» Michal Marek, Slovenská 1021, 563 01 Lanškroun
» na doporučení zastupitele p. Vencla, pan Pavel Kopsa – projekce elektro, Vrbová 655, 562 01 Ústí
nad Orlicí.
Schvaluje zrušení USN č. 340 ze dne 24. 5. 2021.
Hlasování: pro: 1,3,2,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
Starosta p. Sedláček připoměl minulé ZO, kde se řešila spolupráce se společností VAK Jablonné
nad Orlicí a spolupráce s p. Plhákovou, která pro obec zajišťovala technickou podporu a odborný
dohled při provozování vodohospodářských zařízení vlastníka za účelem odvádění a likvidace odpadních vod. P. Plháková ze společnosti VAK odchází a nabídla své služby naší obci. Její nabídka
byla přijata na minulém ZO. Společnost VAK obci nabídla výhodnější podmínky a zavázala se, že
služby, které nám do současné doby zajišťovala, budou prováděny ve stejném rozsahu a bez újmy
kvality, kdy je již zajištěn odborný personál pro adekvátní náhradu paní Ing. Plhákové. Je tedy
potřeba zrušit dotčená usnesení z minulého ZO a přijmout nová.
Schvaluje zrušení USN č. 342 ze dne 24. 5. 2021.
Hlasování: pro: 1,3,2,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
Schvaluje zrušení USN č. 343 ze dne 24. 5. 2021.
Hlasování: pro: 1,3,2,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o komplexním provozování vodohospodářského majetku
č. 30/01/2013/Fi.
Hlasování: pro: 1,3,2,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
Schvaluje příkazní smlouvu č. 0/19/21/Fa.
Hlasování: pro: 1,3,2,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
Schvaluje plnou moc, kde starosta obce Těchonín zplnomocňuje Ing. Vlastislava Vyhnálka, předsedu
představenstva VAK do 29. 6. 2021, od 29. 6. 2021 nově zvoleného předsedu představenstva, a pana
Petra Vávru, vodohospodáře, k vyřízení změn povolení k provozování čistíren odpadních vod u č. p.
80, 110, 166 Těchonín a kanalizace s volnými výustěmi V0-V4 obce Těchonín.
Hlasování: pro: 1,3,2,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
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• Bere na vědomí informace o přehledu nákladů na likvidaci komunálního odpadu.
Starosta p. Sedláček uvedl, že propočty, které má obec momentálně k dispozici, ukazují, že dojde
ke zvýšení poplatku za odpady. Předběžně lze počítat s částkou cca 700,- Kč na rok a občana. Výše
poplatku byla více než 10 let neměněna, náklady obce na služby a likvidaci komunálního odpadu
každoročně stoupají. Přesná kalkulace poplatků za odpady bude předložena při aktualizaci obecní
vyhlášky.
• Schvaluje zahájit stavební práce na akci „Energetické úspory objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“.
Hlasování: pro: 1,3,2,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
Starosta p. Sedláček uvedl, že na tuto akci máme získanou dotaci od MMR. Momentálně je jistý
příjem dotace na jednu část, tedy na ŠJ. Celkové náklady činí 6.408.939,- Kč, doporučená výše
dotace činí 5.127.151,- Kč, rozdíl je tedy 1.281.788,- Kč. V tuto chvíli není dotace na vestavbu bytů.
• Bere na vědomí informaci o návrzích změn jízdních řádů.
Zastupitelům byly rozeslány návrhy železničních jízdních řádů pro období 2021/2022, které vydala Správa železnic, ke kterým je možné se vyjádřit. Případné připomínky k osobním a spěšným
vlakům prosím zasílejte na mou mailovou adresu starosta@technonin.cz. Aktualizovaná verze
návrhu jízdního řádu bude vydána v srpnu/září 2021.
• Schvaluje darovací smlouvy s příkazem trvalého pobytu v obci Těchonín.
Hlasování: pro: 1,3,2,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.
Starosta p. Sedláček seznámil zastupitele s návrhem motivačního programu pro občany, kteří v naší
obci žijí, ale nemají tu trvalý pobyt. Dle platné legislativy nelze nařídit zřízení trvalého pobytu.
Nezbývá než občany motivovat jinak. Příspěvek na každého občana s trvalým pobytem je nezanedbatelný zdroj financí obce.
Starosta p. Sedláček navrhuje darovací smlouvu, kterou obdarovaný obdrží finanční dar ve výši
5.000,- Kč a zároveň se zavazuje k trvalému pobytu v obci Těchonín po dobu nejméně 5 let. Při
nesplnění podmínek smlouvy je dárce oprávněn žádat vrácení daru.
» Zastupitel Vlastimil Všetička uvedl: měli bychom zvolit jiný způsob motivace, ale nevím v tuto
chvíli jaký. Při zavedení tohoto daru můžu mít naopak jako rodilý rezident pocit diskriminace já.
» Zastupitel Karel Vencl uvedl: měli bychom k nájmům podmínit přihlášení se k TP v obci, abychom lidi motivovali.
» Starosta obce reagoval: tento krok nelze udělat, protože by to bylo vůči žadatelům diskriminační.
• Bere na vědomí Směrnici obce k zadávání zakázek malého rozsahu.
ZO schválilo 16.11.2016 směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu. Vzhledem k vývoji cen je
nutné směrnici aktualizovat. Starosta p. Sedláček požádal finanční a kontrolní výbor o revizi této
směrnice.
Aktuální obsah a návrh změn ve směrnici:
» I. kategorie tzv. „přímý nákup“
0,- Kč - 49.999,- Kč pro dodávky, služby a stavební práce
(změna na 0,- Kč - 199.999,- Kč)
» II. kategorie: tzv. „průzkum trhu“
49.999,- Kč - 399.999,- Kč pro dodávky, služby a stavební práce
(změna na 2.000.000,- Kč - 499.999,- Kč)
» III. kategorie: „výběrové řízení“
400.000,- Kč - 2.000.000,- Kč pro dodávky, služby
400.000,- Kč - 6.000.000,- Kč na stavební práce
(změna na 500.000,- Kč - 2.000.000,- Kč pro dodávky, služby)
(změna na 500.000,- Kč - 6.000.000,- Kč pro stavební práce)
Druhou možností je zrušení celé směrnice a zadávání zakázek řídit jen platným zákonem. Zákon
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obsahuje pouze dva limity: dodávky a služby do 2.000.000,- Kč a stavební práce do 6.000.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá předsedovi finančního a kontrolního výboru sdělit stanovisko k projednávané směrnici.

Diskuse: (příspěvky byly vzaty na vědomí)

Starosta p. Sedláček:
• Obec převzala od AHNM vojenskou ubytovnu. Na příštích ZO budeme schvalovat zadání projekční činnosti na rekonstrukci.
• Pozval občany na plánovanou sportovní akci Memoriál Jiřího Leichta, konanou dne 16. 7. 2021,
prezentace od 15:30 hod, start v 17:00 hod.
• Z diskuse zastupitelstva vyplynulo hlasování o zadání vyhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci bývalé vojenské ubytovny. Vzhledem k tomu, že se problematikou zastupitelstvo
zabývá dva roky, diskutovalo ho již mnohokrát o možném následném využití tohoto objektu.
Z právě proběhlé diskuse vyplynulo, že je zastupitelstvo většinově připraveno podpořit projektový záměr rekonstrukce této budovy na bytové jednotky.
• Schvaluje zahájení průzkumu trhu pro zajištění dodavatele projektové dokumentace na stavební úpravy bývalé vojenské ubytovny č. p. 177 na bytové jednotky včetně příslušenství.
Hlasování: pro: 1,3,2,4,5,7,8,9,10,11, proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 6.

JEDNÁNÍ DNE 11. 8. 2021

ověřovatelé zápisu: Junek Jiří, Nepustil Aleš
zapisovatel: Ing. Šimek Ladislav

přítomno zastupitelů: 11/11
Omluveni: --

přítomno občanů/hostů: 2/0

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
Na minulém ZO starosta p. Sedláček požádal předsedy kontrolního a finančního výboru o posouzení Směrnice obce o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Předsedové přednesli svá
stanoviska.
» Zastupitel Vlastimil Všetička uvedl: za rok bude změna zastupitelstva. Za mě bych to nechal ve
stejných částkách a změnu si eventuálně odsouhlasí nové zastupitelstvo.
» Starosta obce uvedl – na dnešním trhu a s částkami ve staré směrnici to znamená, že budeme
dělat zdlouhavé výběrové řízení příkladně i na výměnu kotle.
» Zastupitel Martin Olšar uvedl, že tato změna ušetří práci a čas starostovi. Je námi volený a má
naši plnou důvěru.
Stávající stav: (bez DPH)
Kategorie

I. 		
II.		
III. 		
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Výše předpokládané hodnoty zakázky 		

od 0,- do 49.999,- Kč 			
od 50.000,- do 399.999,- Kč 		
od 400.000,- do 2.000.000,- Kč 		
od 400.000,- do 6.000.000,- Kč 		

Předmět plnění zakázky

dodávky, služby a stav. práce
dodávky, služby a stav. práce
dodávky a služby
stavební práce

Navrhovaný stav: (bez DPH)
Kategorie

Výše předpokládané hodnoty zakázky 		

Předmět plnění zakázky

I. 		
od 0,- do 200.000,- Kč 			
dodávky, služby a stav. práce
II. 		
od 200.001,- do 750.000,- Kč 		
dodávky, služby a stav. práce
III. 		
od 750.001,- do 2.000.000,- Kč 		
dodávky a služby
			
od 750.001,- do 6.000.000,- Kč 		
stavební práce
• Schvaluje novou „Směrnici obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 proti: -, zdrželi se: 11, omluveni: -.
• Bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru o plnění rozpočtu obce za 1. pololetí roku.
Zprávu přednesl předseda finančního výboru zastupitel Jaroslav Chládek.
• Bere na vědomí zprávu účetního o placení poplatků a nájemného k 31. 7. 2021.
Zprávu přednesla účetní obce ing. Marcela Žofková.
• Schvaluje žádost o poskytnutí dotace z prostředků Pardubického kraje v rámci POV na rok 2022 na
akci „Výměna střešní krytiny na BD č. p. 180 Těchonín“.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Starosta p. Sedláček připomněl předchozí ZO, kde avizoval realizaci uvedeného projektu. Odhadovaná cena je cca 750.000,- Kč.
• Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021.
Touto rozpočtovou změnou došlo k navýšení příjmů u daní z příjmů fyzických osob o 36.000,- Kč,
ze státního rozpočtu byl přijat příspěvek ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 ve
výši 106.715,55 Kč, za pronájem ČOV u bytovek za rok 2020 došlo k navýšení příjmů o 14.000,Kč, za pronájem hrobových míst se příjem zvýšil o 10.000,- Kč a prodej vozidla Multicar přinesl
57.000,- Kč.
U výdajů bylo potřeba navýšit vícepráce u oprav místní komunikace u MŠ o 205.000,- Kč, rekonstrukce bytu čp. 179/1 činí 390.000,- Kč, dary za přihlášení k trvalému pobytu činí 50.000,- Kč.
Změnou došlo ke snížení peněžních prostředků o 421.284,45 Kč.
• Bere na vědomí informace k dokončené akci: „Stavební úpravy bytu č. 1 v BD č. p. 179 Těchonín“.
Opravený byt byl předán zpět obci dne 22.7.2021 bez vad a nedodělků, bez více a méně prací a v
souladu se smlouvou o dílo a dohodnutými změnami v rámci oprav.
• Na základě tajného hlasování schvaluje přidělení bytu č. 1 BD č. p. 179 žadateli č. 1, dle označení na
hlasovacích lístcích.
Obec vyhlásila pronájem uvedeného bytu dne 2.8.2021. Obci bylo doručeno 9 žádostí.
• Bere na vědomí informace k dokončené akci: „Stavební úpravy zástěn na popelnice u BD č. p. 178, 179
a 180 Těchonín“.
Stavební akce byla zhotovitelem dne 26.7.2021 bez vad a nedodělků, v souladu se smlouvou o dílo
a dohodnutými změnami v rámci oprav předána obci. Při realizaci došlo k navýšení ceny díla o
dohodnuté vícepráce - vybourání desky a následná betonáž u zástěn BD čp. 178 Těchonín ve výši
5.750,- Kč. Cena díla byla 82.455,- Kč.
• Schvaluje zahájení zajištění podkladů pro výběr zhotovitele na akci „Výstavba kolny“ jako zázemí pro
nájemníky budoucích bytů vestavby podkroví v MŠ.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: 6, omluveni: -.
Při návrhu vestavby čtyř nových bytových jednotek do podkroví školní jídelny nebylo kalkulováno
s výstavbou kůlen, zázemím pro nové nájemníky. Výstavbu podpořil pro konzultaci i stavební výbor.
Starosta p. Sedláček zadal po průzkumu trhu přípravu projektové dokumentace k výstavbě u projektanta Daniela Krejsy v ceně 48.400,- Kč. Cena za výstavbu kůlen bude známá v následujících
týdnech, pak bude vybrán zhotovitel.
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» Zastupitel Martin Olšar uvedl: zvolil bych lehčí a levnější stavbu.
» Ostatní zastupitelé se vyjádřili pro zděnou variantu vzhledem k životnosti a údržbě stavby.
Bere na vědomí informace o průběhu realizace akcí: „Energetické úspory objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“ a „Vestavba bytů ve 2NP objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“.
Akce je realizována s dotací z dotačního titulu MMR. Obě akce se rozběhly současně a probíhají
přípravné práce. Vše zatím probíhá bez problémů. Byly odstraněny podlahy v půdním prostoru,
provedla se penetrace a hydroizolace. Ve školní jídelně probíhá demontáž vzduchotechniky a
dřevěného obložení, jsou připraveny nové stavební otvory pro vzduchotechniku, jsou zaměřena
okna a dveře.
» Zastupitel Vlastimil Všetička se dotázal: Jak dlouho se předpokládá výluka jídelny?
» Starosta p. Sedláček odpověděl: v tuto chvíli nevíme přesně, ale předběžně počítáme se zprovozněním od listopadu. Výpadek provozu bude nahrazen prostřednictvím dovozu jídel, tak aby
nedošlo o omezení provozu MŠ a ZŠ. Externí strávníci budou moci využívat služby ŠJ až po
jejím uvedení do provozu. Navýšení finanční zátěže z tohoto dočasného provozu ponese obec
Těchonín.
Bere na vědomí informace ke stavu projekční činnosti k akci: „Výstavba parkoviště u MŠ“.
Starosta p. Sedláček ZO seznámil s finální verzí části projektové dokumentace.
Bere na vědomí informace k probíhajícím komplexním pozemkovým úpravám k. ú. Celné.
V rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav pro k. ú. Celné proběhlo dne 5.8.2021
úvodní jednání na hřišti v Celném. Na tomto jednání byl zvolen sbor zástupců, kteří se budou
spolupodílet na jednotlivých krocích v rámci jednotlivých zásahů do zájmového území extravilánu
k. ú. Celné.
Schvaluje zrušení usnesení č. 257/2020 z 16. 12. 2020.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Starosta p. Sedláček uvedl, že na jednání ZO 12/2020 byl schválen záměr směny z pozemkové parc.
č. 943/4 v k. ú. Těchonín. Byla schválena jiná výměra, při přípravě geometrického plánu bylo rozhodnuto o směně 210 m2 s ohledem na následnou údržbu okolních pozemků.
Schvaluje směny části pozemkové parc. č. 943/4 označené nově jako parc. č. 943/7 o celkové výměře
210 m2 v k. ú. Těchonín dle GP č. 570-294/2021 vyhotoveným Ing. Tomášem Švábem – GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, IČ: 73278688.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Bere na vědomí záměr směny 134 m2 z pozemkové parc. č. 883/2 v k. ú. Celné a 8 m2 z pozemkové parc.
č. 174/1 v k. ú. Celné.
Starosta p. Sedláček uvedl, že obec již delší dobu diskutuje možnost nápravy vlastnických vztahů
v domu č.p. 36 Celné. V rámci stanovování jednotlivých podmínek a připomínek došlo ke shodě
mezi žadatelkou a obcí.
V současné době jsou již provedené GP, které vyhotovila spol. GEODET.ka s.r.o., Kostelní 1257
Žamberk. Z důvodu dořešení rozsahů návrhů směn jsou vyhotoveny dva GP č. 212-210/2020 a GP
č. 218-115/2021. Do dohodnutého řešení vstoupili komplexní pozemkové úpravy a v tuto chvíli
čekáme na zpřesnění některých geodetických bodů, a proto jednání o tomto bodu přesouvám na
následující řádné jednání zastupitelstva obce, kde snad již bude možné tuto věc dokončit jednáním
o vyhlášení záměru směny.
Schvaluje záměr prodeje části stávající pozemkové parc. č. 219 označené nově jako parc. č. 219/2 o celkové výměře 429 m2 a parc. č. 219/3 o výměře 12 m2 a části pozemkové parc. č. 1153/3 označené nově
jako parc. č. 1153/6 o celkové výměře 73 m2 v k. ú. Těchonín vše dle GP č. 567-218/2021 vyhotoveného
Ing. Tomášem Švábem – GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, IČ: 73278688. Cena je stanovena
dle Odborného posudku č. 13a/2021 na 109.440 Kč.
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Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Na konci června 2021 oslovil vlastník nemovitosti č.p. 72 Těchonín obec s žádostí o prodej části
pozemkové parc. č. 219 o výměře cca 436 m2 a části pozemkové parc. č. 1153/3 o výměře cca 78 m2
vše v k. ú. Těchonín. Na základě žádosti a zjištěných majetkových poměrů (obec nemá zapsané na
katastru kůlny u BD č.p. 71 Těchonín) nechal starosta p. Sedláček vyhotovit GP č. 567-218/2021
u spol. Ing. Tomáš Šváb – GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, IČ: 73278688. Zároveň bylo
jednáno s žadatelem a majiteli sousední nemovitosti. Po vzájemném odsouhlasení GP, bylo zadáno vyhotovení Odborného posudku č. 13a/2021, který vyhotovila Ing. Jana Vogelová, Jamné nad
Orlicí 149, Jamné nad Orlicí, IČ: 03230783. Tímto byla stanovena hodnota předmětných pozemkových parcel (označených nově dle uvedeného GP – parc. č. 219/2 o výměře 429 m2 a parc. č.
219/3 o výměře 12 m2 a parc. č. 1153/6 o výměře 73 m2 ).
Schvaluje záměr prodeje části stávající pozemkové parc. č. 597/1 označené nově jako parc. č. 597/3
o celkové výměře 508 m2 v k.ú. Těchonín dle GP č. 543-144/2020. Cena je stanovena dle Odborného
posudku č. 13c/2021 na částku 3.400 Kč.
Hlasování: pro: 2,3,4,5,7,8,9,10,11 proti: 6, zdrželi se: 1, omluveni: -.
Zastupitel obce pan Jaroslav Chládek v předešlé době požádal o souhlas s přípravou podkladů –
GP na vlastní náklady, pro následné jednání o prodeji části stávající pozemkové parc. č. 597/1 v k.
ú. Těchonín o výměře cca 508 m2 . Na základě provedeného GP č. 543-144/2020, který vyhotovila
spol. GEODET.ka s.r.o., Kostelní 1257, Žamberk nechal starosta p. Sedláček vyhotovit Odborný posudek č. 13c/2021, vyhotoveným Ing. Janou Vogelovou, Jamné nad Orlicí 149, Jamné nad Orlicí, IČ:
03230783 za účelem stanovení hodnoty předmětného pozemku – nově označeného ve zmíněném
GP jako parc. č. 597/3 v k.ú. Těchonín o výměře 508 m2 na částku 6,69 Kč/m2 .
Schvaluje záměr prodeje části stávající pozemkové parc. č. 959/4 označené nově jako díl „a“ o celkové výměře 511 m2 v k. ú. Těchonín dle GP 565-216/2021 za cenu stanovenou Odborným posudkem
č. 13 b/2021 a to za částku 14.810 Kč.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: 4, omluveni: -.
Zastupitel obce pan Jan Leicht požádal dne 14.9.2020 o prodej části stávající pozemkové parc. č.
959/4 v k. ú. Těchonín o výměře cca 508 m2 . Následně bylo usnesením č. 244/2020 schváleno zadání
Odborného posudku. Na základě provedeného GP č. 565-216/2021 vyhotoveného Ing. Tomášem
Švábem – GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, IČ: 73278688 nechal starosta p. Sedláček
objednal Odborný posudek č. 13b/2021, který vyhotovila Ing. Jana Vogelová, Jamné nad Orlicí
149, Jamné nad Orlicí, IČ: 03230783 za účelem stanovení hodnoty předmětného pozemku – nově
označeného ve zmíněném GP jako díl „a“ o výměře 511 m2 na částku 28,98 Kč/ m2.
Schvaluje záměr prodeje části stávající pozemkové parc. č. 151/1 označené nově jako parc č. 151/4
o výměře 1.215 m2 a parc č. 151/5 o celkové výměře 83 m2 vše v k.ú. Celné dle GP 231-295/2021 za cenu
stanovenou Odborným posudkem č. 13d/2021, a to za částku 324.500 Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, proti: 10, zdrželi se: 11, omluveni: -.
Předchozí ZO schválilo zajištění podkladů pro vyhlášení záměru prodeje části uvedené pozemkové
parcely. Na základě provedeného GP č. 231-295/2021 vyhotoveného Ing. Tomášem Švábem – GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, IČ: 73278688 vyhotovila Ing. Jana Vogelová, Jamné nad
Orlicí 149, Jamné nad Orlicí, IČ: 03230783 Odborný posudek č. 13d/2021 za účelem stanovení
hodnoty předmětného pozemku – nově označeného ve zmíněném GP jako parc. č. 151/4 a 151/5 v
k.ú. Celné o celkové výměře 1.298 m2 na částku 250,- Kč/m2 .
» Zastupitel Vlastimil Všetička se dotázal, zda‑li bude pozemek bude využit pro výstavbu RD.
» Starosta obce odpověděl, že potenciální zájemce bude mít v plánu výstavbu RD.
Schvaluje připravit podklady pro záměr prodeje části pozemkové parc. č. 905/2 o výměře 93 m2, části
pozemkové parc. č. 877 o výměře cca 48 m2 a pozemkové parc. č. parc. č. 23 o výměře 96 m2 vše v k. ú.
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Celné.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Na obecní úřad byla doručena žádost místostarosty obce Ing. Ladislava Šimka o prodej
předmětných částí pozemkových parcel. Místostarosta obce objasnil důvod žádosti a zodpověděl
dotazy zastupitelů k zamýšlenému záměru.
Schvaluje připravit podklady pro záměr prodeje části pozemkové parc. č. 267 a části pozemkové parc.
č. 268/2 o celkové výměře 221 m2 vše v k. ú. Těchonín.
Hlasování: pro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: -.
Na obecní úřad byla doručena žádost ing. Petra Liebicha o prodej předmětných částí pozemkových
parcel.
Náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí a vyměřením se zavazuje žadatel uhradit.
Záměr prodeje bude schvalován na následujícím zasedání zastupitelstva obce.
Bere na vědomí závěrečný účet svazku Sdružení obcí Orlicko.
Bere na vědomí kolaudační souhlas k akci: „Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při komunikaci
č. II/311 úseku centra obce Těchonín“.
Dne 21.6.2021 nabyl právní moci kolaudační souhlas s užíváním uvedené stavby. V současné době
probíhají práce spojené s vypořádáním majetkových vztahů v rámci stavby, tak aby mohl být proveden poslední krok ve vztahu k poskytovateli dotace.
Bere na vědomí informace o změně nájemníka v bytě č. 3 v BD č. p. 110 Těchonín – Celné.
Po úmrtí nájemnice předmětného bytu byla nová nájemní smlouva sepsána s jejím synem - spolubydlícím v této bytové jednotce.
Bere na vědomí informace o proběhlých opravách klempířských prvků na budovách v majetku obce
Těchonín.
Bere na vědomí informace o přechodu obce Těchonín na informační platformu Mobilní rozhlas.
Informační kanál obce se přesune na platformu Mobilní rozhlas, která je dostupná na internetu na
adrese https://www.mobilnirozhlas.cz/. Jsou k dispozici i aplikace pro mobilní telefony Android a
Apple. Na uvedené stránce je možné se do Mobilního rozhlasu přihlásit a nastavit si oblasti zpráv,
o které má uživatel zájem.
Starosta p. Sedláček přednesl pozvánky na volnočasové akce v obci a okolí:
» Letní kino – ukončení prázdnin, které proběhne v prostoru u hasičské zbrojnice v Těchoníně
v pátek dne 27. 8. 2021 za soumraku.
» Den otevřených dveří ke 100 letům od založení firmy Bravo, který proběhne dne 28. 8. 2021 od
9:00 hod do 16:00 hod v areálu společnosti.
» Retrovesnička Mladkov, která bude k vidění dne 21. 8. 2021 od 10:00 hod do 17:00 hod. Spanilá
jízda vojenské techniky.

Diskuse: (příspěvky byly vzaty na vědomí)

Zastupitel Vlastimil Všetička
• dotázal se na opakovaně a náhle se měnící otevírací dobu prodejny Konzum. Obec platí Konzumu příspěvky, měla by se dodržovat nějaká pravidla. Starosta p. Sedláček o situaci ví a bude
apelovat na vedení Konzumu ke zlepšení situace.
Zastupitel Karel Vencl
• upozornil na přeplněné odpadové nádoby v kontejnerových hnízdech a u kontejnerů pod budovou č. p. 95. Starosta p. Sedláček uvedl, že problém je sezonní a řeší se každý rok.
• informoval o plánovaných pracích na el.vedení v úseku k železniční zastávce a doplnění jednoho
svítidla a demontáži dvou starých svítidel na budově školní jídelny.
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JEDNÁNÍ DNE 15. 9. 2021

ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Kreuselová, Martin Olšar
zapisovatel: Ing. Šimek Ladislav

přítomno zastupitelů: 10/11
Omluveni: Leicht Jan

přítomno občanů/hostů: 1/0

Zastupitelstvo obce:

• Schvaluje program jednání ZO a návrh ověřovatelů zápisu.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4.
Jednotlivé body programu a návrhy k nim předkládá starosta obce Josef Sedláček, pokud není uvedeno jinak.
• Úkoly z minulého ZO - Bere na vědomí
Z minulého jednání ZO nevyplynuly žádné úkoly.
• Bere na vědomí zajištění dopravní obslužnosti v obci.
Obec doposud neobdržela stížnost, připomínku, nebo podnět k řešení, který by se týkal nedostatků
v dopravní obslužnosti obce. Pokračuje provoz čekárny na vlakové zastávce s předpokladem dalšího provozu. Občané se mohou kdykoliv obrátit na obec s připomínkami, stížnostmi či podněty
k dopravní obslužnosti obce.
• Bere na vědomí informaci o odvozu a skládkování komunálního odpadu.
Odpadové hospodářství, likvidaci a svoz směsného odpadu popelnic smluvně zajišťuje firma Komunální služby, s. r. o. Jablonné nad Orlicí. Obec stále bezúplatně poskytuje občanům pytle na tříděný odpad, pytle vydává obecní úřad. U objektů obce jsou postupně měněny dosluhující popelnice
za nové, plastové s kolečky.
Stále se však opakují nešvary a nezodpovědné jednání některých obyvatel obce. Jedná se zejména
o netřídění komunálního odpadu a zaplňování kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast) bezprostředně po vyvezení těchto kontejnerů. Starosta p. Sedláček připomíná, že každý občan má svou
zákonnou povinnost třídit a dodržovat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Těchonín. Na základě provedených kalkulací a v souvislosti se změnou legislativy bude muset dojít k vydání zcela nové obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za komunální odpad. Jedná se o vyhlášku č. 6/2019. Souběžně s tímto necháme vyhodnotit aktuálnost současné vyhlášky č. 3/2019. Podle propočtů vedoucích ke stanovení poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2022 činí náklady na jednoho poplatníka za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu 915 Kč. Na příštím jednání zastupitelstva obce bychom mohli schvalovat novou vyhlášku
obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
• Bere na vědomí informaci o zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů.
Starosta SDH Těchonín požádal z důvodu pracovní vytíženosti o přesunutí tohoto bodu na následující řádné ZO.
• Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021.
Starosta p. Sedláček informoval o rozpočtovém opatření č. 2021/05 ze dne 9. 8. 2021. Touto rozpočtovou změnou došlo k navýšení příjmů u daně z hazardních her o 17.000 Kč a za nedoplatky
z vyúčtování služeb nájemníků o 18.000 Kč. U výdajů došlo ke změně u oprav střech, žlabů, hromosvodů u ZŠ a MŠ o 60.000 Kč, u vyhotovení projektové dokumentace k projektu vybudování varovného a výstražného systému o 25.000 Kč, u paragrafu Požární ochrana došlo k přesunu 370.000 Kč
z ochranných pomůcek na položky Stroje, přístroje a zařízení (kalové čerpadlo 41.000 Kč) a Nákup
hmotného investičního majetku (ochranné pomůcky 329.000 Kč), neboť dle žádosti o dotaci se
musí jednat o investiční výdaje, o již vynaložené výdaje na volby do parlamentu ČR 11.000 Kč
a u přepojištění bytových domů (nové smlouvy po zateplení a zvýšení hodnoty majetku 60.000 Kč).
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Rozpočtovým opatřením nedošlo ke změně peněžních prostředků.
• Schvaluje smlouvu se společností ČEZ o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby k akci: Celné, rekonstrukce NN č. IE-12-2007725/VB/01.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4.
Starosta p. Sedláček zrekapituloval téma rekonstrukce NN v místní části Celné, kdy ČEZ Distribuce oznámila záměr rekonstrukce s uložením vedení do země. Obec se k této akci připojuje rekonstrukcí orientačního osvětlení. Projektová dokumentace se postupně vyvíjela, s p. Venclem se
konzultoval počet a umístění svítidel. Smlouva předložená ke schválení reflektuje požadavky obce
(stanovisko obce ze dne 3. 7. 2019) včetně ocenění hodnoty věcného břemene.
• Schvaluje podpis kupní smlouvy části pozemkové parc. č. 151/1 v k. ú. Celné nově označené dle GP
č. 231-295/2021 vyhotoveného Ing. Tomášem Švábem – GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí,
IČ: 73278688 jako parc. č. 151/4 k. ú. Celné o výměře 1.215 m2 a parc. č. 151/5 k. ú. Celné o výměře
83 m2 žadateli V.M. za částku 367.538 Kč s DPH.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4.
ZO na zasedání dne 11. 8. 2021 schválilo záměr prodeje uvedených částí parcel. K vyhlášenému
záměru podali žádost dva žadatelé. Do návrhu smlouvy pro žadatele o koupi pozemkové parc.
č. 151/4 k.ú. Celné byla doplněna podmínka zahájení stavby do 5 let od uzavření smlouvy, předkupní právo obce a sankce.
• Schvaluje podpis kupní smlouvy na části pozemkové parc. č. 151/1 v k. ú. Celné nově označené dle GP
č. 231-295/2021 vyhotoveného Ing. Tomášem Švábem – GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí,
IČ: 73278688 jako parc. č. 151/5 k. ú. Celné o výměře 83 m2 žadatelům P. G. a J. G. za částku 20.750 Kč.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4.
• Schvaluje podpis kupní smlouvy na části pozemkové parc. č. 219 v k. ú. Těchonín a parc. č. 1153/3 nově
označené dle GP č. 567-218/2021 vyhotoveného Ing. Tomášem Švábem – GEFIS, Karafiátova 1313,
Valašské Meziříčí, IČ: 73278688 jako parc. č. 219/2 o výměře 429 m2 a parc. č. 219/3 o výměře 12 m2
a parc. č. 1153/6 o výměře 73 m2 vše v k. ú. Těchonín za částku 109.440 Kč.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4.
ZO na zasedání dne 11. 8. 2021 schválilo záměr prodeje uvedených částí parcel. K vyhlášenému
záměru podal žádost jeden žadatel.
• Schvaluje podpis kupní smlouvy a prodej části pozemkové parc. č. 597/1 v k. ú. Těchonín nově označené dle GP č. 543-144/2020 vyhotoveného spol. GEODET.ka, s. r. o., Kostelní 1257, Žamberk jako parc.
č. 597/3 k. ú. Těchonín o výměře 508 m2 za částku 3.400 Kč.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4.
ZO na zasedání dne 11. 8. 2021 schválilo záměr prodeje uvedené částí parcely. K vyhlášenému záměru podal žádost jeden žadatel.
• Schvaluje prodej části pozemkové parc. č. 959/4 v k. ú. Těchonín označené dle GP č. 565-216/2021
vyhotoveného Ing. Tomášem Švábem – GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, IČ: 73278688 jako
díl „a“ o výměře 511 m2 za částku 14.810 Kč žadateli J.L.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4.
ZO na zasedání dne 11. 8. 2021 schválilo záměr prodeje uvedené částí parcely. K vyhlášenému záměru podal žádost jeden žadatel.
• Bere na vědomí informaci ke směně části pozemkové parc. č. 943/4 v k. ú. Těchonín nově označené dle
GP č. 570-294/2021 vyhotoveného Ing. Tomášem Švábem – GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, IČ: 73278688 jako parc. č. 943/7 k. ú. Těchonín o výměře 210 m2.
Starosta p. Sedláček navrhuje přesunout tento bod jednání na příští ZO z důvodu nedostatku zpracovaných podkladů.
• Bere na vědomí informace o nabytí domu č. p. 63 na parc. st. 61 Těchonín vč. pozemkové parc. č. 159,
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162, 178 vše v k. ú. Těchonín do majetku obce.
Obec uvedené nemovitosti nabyla do majetku dne 22. 7. 2021.
Schvaluje zhotovitele akce „stavební úpravy koupelny bytu č. 4 v BD č. p. 71 Těchonín“ spol. Andrej
Lukáč, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909 s nabídkovou cenou 285.980 Kč s DPH a podpis
smlouvy o dílo.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4.
Při prozkoumání stavu uvedeného bytu bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci, výměně plynového
kotle, opravě spalinové cesty a výměně rozvodů a okna. Termín realizace byl stanoven od 16. 9. 2021
do 30. 10. 2021.
Při průzkumu trhu byly s žádostí o nabídky osloveny společnosti:
» Andrej Lukáč, Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909 s nabídkovou cenou 285.980 Kč
s DPH
» Tomáš Kozel, Mistrovice 222, 561 64 Mistrovice, IČ: 68471378 s nabídkovou cenou 319.405 Kč
s DPH
» Tomáš Novotný, Mladkov 49, 561 67 Mladkov, IČ: 68471378 s nabídkovou cenou 347.865 Kč
s DPH
Starosta p. Sedláček doporučuje jako zhotovitele společnost Andrej Lukáč.
Zastupitel p. Vencl se dotazoval, zda byly nabídnuté ceny diskutovány s nějakým nezávislým stavebníkem, např. s Danielem Krejsou.
Starosta p. Sedláček upozornil, že velká většina stavebních akcí realizovaných obcí je konzultována s nezávislým odborníkem. Letošní stavební sezóna je poznamenaná obrovským nárůstem cen.
Z průzkumu trhu vyplývá, že vysoutěžená cena není podhodnocená ani nadhodnocená.
Bere na vědomí informace o průběhu realizace akcí: „Energetické úspory objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“ a „Vestavba bytů ve 2 NP objektu školní jídelny Těchonín č. p. 188“.
Starosta p. Sedláček informoval, že obě akce probíhají v souladu se smlouvou o dílo. Došlo k osazení vzduchotechniky, přeložení rozvodů elektro, zapracování spár, provedení rozvodů vytápění
a kanalizačních potrubí a hydroizolace. Dále bylo provedeno osazení ocelových prvků v podlahách
vestaveb bytů. Do konce měsíce září by měla být osazena kuchyňská digestoř, budou opraveny povrchy zdí, podlah a dopřipojí se osvětlení. V podkroví budou vylity podlahy a zahájí se sádrokartonářské práce.
Bere na vědomí stav projekční činnosti k akci: „Výstavba parkoviště u MŠ“.
Starosta p. Sedláček uvedl, že projekční činnosti se blíží ke konci. Předpoklad realizace parkoviště je
v podzimních měsících nebo na jaře roku 2022. Je připraven rozpočet akce a ZO může zahájit kroky
k zajištění dodavatele stavby.
Schvaluje záměr budoucího nákupu nově vybudované parkovací plochy před prodejnou Konzum Těchonín za částku cca 770.000 Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: 6, omluveni: 4.
Starosta p. Sedláček informoval o stavu projekční činnosti k akci: „Stavební úpravy a přístavba prodejny Těchonín č. p. 176, Těchonín“ (parkoviště u Konzumu). Z jednání se společností Konzum
vyplynulo, že celkovou realizaci provede společnost Konzum včetně soutěže na zhotovitele, vlastní realizace a veškeré administrativy. Obec by po provedení všech těchto činností od společnosti
Konzum odkoupila stavbu parkoviště včetně pozemků pod ní za dohodnutou cenu cca 770.000 Kč.
V rozpravě zastupitelů k tomuto bodu došlo k většinové shodě.
Schvaluje převedení nájmu bytu č. 4 v BD č. p. 179 Těchonín na syna žadatele.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4.
Současný nájemník bytu č. 4. v BD č. p. 179 Těchonín požádal z důvodu koupě bytu v BD č. p. 182
od pana Michalky o převod nájmu na svého syna.
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• Schvaluje zhotovitele akce „stavební úpravy bytu č. 4 v BD č. p. 179 Těchonín“ spol. Andrej Lukáč,
Těchonín 194, 561 66 Těchonín, IČ: 64804909 za nabídkovou cenu 463.269 Kč s DPH a podpis smlouvy
o dílo.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: 6, omluveni: 4.
Současný nájemník bytu č. 4 v BD č. p. 179 opakovaně požádal o provedení rekonstrukce bytu. Na
základě prohlídky bytu byl tento byt určen k částečné rekonstrukci. Rozsah byl stanoven s ohledem
na již proběhlé nedávné investice. Z tohoto důvodu starosta p. Sedláček spolu s předsedou stavebního výboru a místostarostou obce provedli prohlídku. Na základě prohlídky byl proveden průzkum
trhu pro získání nabídek na stavební úpravy. Podmínkou je termín realizace od 16. 9. 2021 do
30. 10. 2021.
Nabídky při průzkumu trhu podal:
» Andrej Lukáč, Těchonín 194, Těchonín, IČ: 64804909 s nabídkovou cenou 463.269 Kč s DPH
» Tomáš Novotný, Mladkov 49, Mladkov, IČ: 68471378 s nabídkovou cenou 503.804,– s DPH
» Tomáš Kozel, Mistrovice 222, Mistrovice, IČ: 68471378 s nabídkovou cenou 637.908 Kč s DPH
Starosta p. Sedláček doporučuje schválit nabídku společnosti Andrej Lukáč.
Zastupitel Martin Olšar opětovně vznesl připomínku k výši nájemného kompletně zrekonstruovaných bytů.
Rozvinula se debata napříč celým zastupitelstvem, ze které vzešla potřeba celou problematiku projednat na pracovním jednání během příštího roku.
• Schvaluje připravit podklady pro záměr prodeje části pozemkové parc. č. 76 a parc. č. 17 v k. ú. Celné.
Hlasování: pro: 1,2,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: 3,9, omluveni: 4.
• Uděluje starostovi obce mandát pro podání přihlášky s nabídnutou kupní cenou do výběrového řízení
na zjištění zájemců o koupi a vybrání kupce pro stát nepotřebného majetku.
Hlasování: pro: 1,2,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: 3,9, omluveni: 4.
Starosta p. Sedláček seznámil ZO s inzerátem Ministerstva obrany ze dne 24. 8. 2021 na prodej st.
p. č. 177 k.ú. Těchonín. V debatě k tomuto bodu převládl názor uvedenou parcelu získat do majetku
obce a scelit ji s okolní parcelou č. 897/1 k.ú. Těchonín. Po scelení by byl pozemek obcí nabídnut
k prodeji pro výstavbu rodinných domů.
• Bere na vědomí žádost o odkoupení – směnu pozemku parc. č. 897/1 v k. ú. Těchonín.
• Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části parc. č. 1159/6 a 482/1 v k.ú. Těchonín o celkové výměře
50 m2 za částku 200 Kč/rok.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4.
ZO na zasedání dne 11. 8. 2021 schválilo záměr pronájmu uvedené části parcely. K vyhlášenému
záměru podal žádost jen žadatel P. S.
• Schvaluje podpis kupní smlouvy na prodej parc. č. 54/2 a parc. č. 54/4 v k. ú. Celné za částku 7.060 Kč.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4.
Prodej uvedených parcel byl schválen na ZO dne 10. 2. 2021, zbývá schválit znění kupní smlouvy.
• Schvaluje podpis kupní smlouvy na koupi parc. č. 973/9, 973/18 a 974/5 v k. ú. Těchonín za konečnou
částku 1. 500.000 Kč.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,11 proti: -, zdrželi se: 10, omluveni: 4.
Nákup uvedených parcel byl schválen na ZO 17. 3. 2021. Celkem obec získá 19.740 m2. Kupní
cena bude hrazena ve čtyřech splátkách po 375.000 Kč, poslední splátka musí být uhrazena do
30. 11. 2024.
• Bere na vědomí informace o akci „Výměna elektrického vedení od mostu k žel. zastávce“.
O průběhu realizace referoval zastupitel p. Vencl, který se prací též zúčastnil. Akce proběhla dne
1. 9. 2021 od 06:00 do 17:00. Celkové náklady činí 22.444 Kč a nepřesáhly plánovaný výdaj. Navíc
byla demontována stará svítidla na budově školní jídelny.
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Starosta obce poděkoval zastupiteli p. Venclovi za jeho práci spojenou s péčí o orientační osvětlení
pro chodce v obci Těchonín a jeho místních částech.
• Schvaluje na následující období do školské rady za zřizovatele Mgr. Ivanku Špinlerovou.
Hlasování: pro: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 proti: -, zdrželi se: -, omluveni: 4.

Diskuse: (příspěvky byly vzaty na vědomí)

starosta p. Sedláček
• Navrhl pro letošní rok nahradit tradiční Silvestrovský ohňostroj projekcí laserové show (vizuální laserové efekty za doprovodu hudby). Tato varianta je šetrná k zvířatům chovaným a žijícím
na území obce a i k životnímu prostředí. Ústup od používání pyrotechniky je i současný trend.
Předpokládané náklady na akci činí cca 35.000 Kč. Zastupitelé k této změně vyjádřili podporu.
V případě neúspěchu bychom se pravděpodobně vrátili k tradičnímu ohňostroji.
• Provede průzkum k laserové show na sociálních sítích pro získání názoru občanů obce.
zastupitel p. Vencl
• informoval o připomínce jedné občanky, že není využíván obecní rozhlas k informování občanů,
např. o fotbalových zápasech. Starosta p. Sedláček připomněl, že primárním informačním kanálem obce jsou SMS zprávy. Zveřejnění zpráv o fotbalových utkáních si zadává fotbalový klub.
Pokud obec neinformují, není bohužel co hlásit. Informace o úpravách otevírací doby Konzumu
a pobočky České pošty jsou tak časté a neočekávané, že není v silách obce je včas hlásit obecním
rozhlasem.
• se dotázal, kdy bude osazena dopravní značka omezující rychlost na 30 km/h před viaduktem
směrem od Celného. Starosta p. Sedláček uvedl, že značení v nejbližší době osadí SÚS, cestmistrovství Žamberk.
• oslovil další dva projektanty na projekty orientačního osvětlení v části obce Celné a Těchonín.
Kontakty předal starostovi p. Sedláčkovi k získání cenové nabídky na vypracování projektové
dokumentace.
Informační zdroj: Zápisy z jednání Zastupitelstva obce Těchonín, zpracoval: Aleš Nepustil
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Z HISTORIE TĚCHONÍNA

Žně u nás v horách postaru

Svatá Markéta hodila srp do žita. Svatá Markyta vede žence do žita. To se v Čechách říkalo při
začátku sklizně obilí, tedy na svátek svaté Markéty 13. července. Patronka našeho kostela, o které jsem
již v Těchonínských listech psala, měla na starost rodičky a vlastně plodnost vůbec, což se vztahovalo
i na dobrou úrodu obilí. Jenže se stanovením data sklizně to bylo těžší. Záleželo především na počasí
v tom roce a v postupu žní bylo na prvním místě žito, pak ječmen, následoval oves a nakonec přišla
na řadu pšenice. Důležité bylo sekat čtrnáct dní před úplným dozráním, aby zrno nevypadalo z klasů
třeba už při žnutí. Samozřejmě i dnes se sklizeň plánuje a určuje ji v každém místě nějaký odborník.
Na vsích dříve sklízela svá pole celá rodina, sedláci si žence a odběračky zvali a platili jim. Z Celného
i Těchonína chodívali zdatní sekáči a hbité odběračky přivydělat si do sousedního Pruska, hlavně do
blízkého Kladska.
Jako malá školačka jsem se svými spolužáky ještě stavěla panáky na poli blízko Černého lesa,
později těchonínská mládež brigádničila při nočních výmlatech na Mlýnském kopci, ale postup žní
postaru jsem probrala s těchonínskými staršími důchodci (E. Suchomelová, L. Filip, V. Prüher), kteří
je zažili a mnozí se při nich i pořádně nadřeli.
Pro zajímavost se podívejte, jak byla pole a políčka
na kopcích kolem Těchonína
uspořádána. Všechna půda
byla využita, Hejnov jen na
hřebeni lesnatý, pole vidíte
nad Hluchovem, Stanovníkem, na Růženčině a Mlýnském kopci. Celenská Zimní
i Letní strana plné polí, i část
Šibeničního kopce byla obhospodařovaná. Tvrdá práce byla údělem všech, kdo
tu chtěli mít nějakou úrodu.
Většina obilných polí se prý
před sklizní nejdřív obsekala. Jen pro zajímavost dodávám, že srpem se sklízelo do
15. století, dokonce i vkleče,
vestoje tedy teprve s obilnou kosou. Ženci dorazili na
pole, až když oschla rosa. Sekalo se směrem do obilného
pole, aby se klasy mohly opřít
o neposečené obilí. Kosy na
obilí byly opatřeny obloukem, hrabicí, nebo plachetkou, aby oddělily při sekání
množství obilí na snopky pro
odběračky. Odběračka ode20

bírala, rovnala do
snopu a vázala
předem připraveným povříslem.
Povříslo se vyrábělo dopředu už
v zimě – svazek
dlouhé žitné slámy se zkroutil,
někdy se i nastavoval uzlem. Dozvěděla jsem se,
že těžké spodní
části snopu, která se při stavění
panáku usazovala
na zem, se u nás
i v okolí říkalo – a teď se nepohoršete a doplňte si prostřední písmena – p…l. Uhodli jste? No, sedí se
na ní, že. Panáky se u nás pak stavěly tak, že uprostřed stál jeden
základní snop a kolem se nastavělo samozřejmě klasy nahoru 8 dalších. Přes vrch se rozložil jeden v půlce zlomený, aby do klasů nenapršelo. Tomu se říkalo klobouk. Počet snopů se v různých krajích
lišil, někde se stavěly tzv. mandele z patnácti. Snopy ovsa se nejprve
sušily na zemi ještě z druhé strany, protože oves schl nejhůře.
Pak už se muselo obilí odvézt do stodol. Pan Ladislav Filip
vzpomíná, jak po odsunu německých obyvatel vzal u statku pod
školou žebřiňák, zapřáhl dva koně z konírny a odjel na pole na
Hejnov nakládat. Naložené snopy odvezl do stodoly na Mlýnský
kopec k vymlácení. A jak se nakládalo? Podávkami, dlouhými dvouhrotými vidlemi. Snopy, vždy dva proti sobě, se na vůz kladly klasy
doprostřed. Naložená fůra se upevnila navrch podélně položenou
pavuzou, což bylo bidlo, nebo tenká kláda, která se přivázala pavuzákem (lano, nebo silný provaz) k bočnicím povozu. Ten museli
stahovat pořádní siláci. Pak teprve mohla fůra zamířit ke stodole.
Zde se obilí mlátilo na mlatě cepy. Sláma se ukládala do stodol a vymlácené zrno se muselo oddělit od prachu a plev. Tuto práci zajistil
tzv. fofr, tedy jednoduchý fukar na kliku. I plevy (ovesné) se zhodnotily – spařily se, přidala se třeba krmná řepa a bylo tu krmení
pro dobytek, takzvaná sekajna. Čisté zrno se odvezlo na semletí do
mlýna, a to před 2. světovou válkou buď do Těchonína pod Mlýnský
kopec, nebo do mlýna pod hostincem v Celném. Od paní Emilky
Suchomelové jsem se dozvěděla, že v některých mlýnech se pekl
chléb, a když mlynář semlel vaše zrno, ponechal si mouku, vy jste
dostali tzv. chlebenky a s nimi jste si pak chodili pro levnější chleba. Doma se chléb také pekl, Emilčina maminka pekla vždy čtyři, ale ještě nechávala část těsta na podplamenice. To byly kulaté
nebo oválné placky z chlebového těsta navrch se švestkami. Pekly
se v peci ještě před chlebem, suché se někdy mazaly povidly.
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Již ve 20. letech minulého století začaly kosy nahrazovat upravené travní žací stroje, ve 30. letech
žací stroje s delší žací lištou a otáčivými hráběmi a v předválečných letech se objevoval na polích samovaz (snopy se vázaly provázky) tažený koňmi. Cepy brzy zastoupily mlátičky. Spojením žacího stroje
a mlátičky vznikla později tzv. žací mlátička. Z anglického názvu pro tento stroj combine harvester
(kombinovaný sklízeč), zkráceně combine, tu máme dodnes pojmenování kombajn. U nás vyjely první kombajny na pole v 50. letech (S–4).
Konec sklizně, tedy konec tvrdé dřiny, se musel oslavit. Dožínky – svátek sklizně – probíhaly
v různých krajích s obměnami a měly prastaré tradice. K nim patřila společná cesta z pole, všichni byli
ozdobeni květy a klasy a nesli hospodáři poslední snopek
obilí, často přistrojený za ženu
(říkalo se mu baba, stará nebo
nevěsta), jenž zůstal ve stodole do dalších žní. Vily se také
dožínkové věnce, které rovněž
visely v domě do další sklizně.
Od počátku 20. století organizovala u nás dožínky Agrární
strana a byly spojeny s průvody
selských jízd a tančením české
besedy. I v Těchoníně se podle
vyprávění pana Filipa dali dohromady v poválečných letech
(po 2. světové válce) čeští obyvatelé a secvičili českou besedu.
Fotky od paní M. Černohousové a pana L. Filipa odpovídají
své době, ale jsou dokladem
nadšení a soudržnosti tehdejších občanů.
Na závěr přidávám jednu
zajímavost, která se týká kosy,
dříve nejdůležitějšího nástroje
žní. Kosa se musela dobře připravit. Doma se poctivě naklepala na klepačce (babce) pomocí speciálního kladívka a pak se
brousila brouskem, a to podle
potřeby i na poli. A teď tedy ta
spíše jazyková zajímavost. Zvuk
při klepání kosy připomínal drkotání zubů, když je nám zima – a na světě bylo vyjádření (slangový
frazeologismus), když jsme zmrzlí: Klepeme kosu. Význam se ještě přenesl na oznámení: Venku je
kosa. Kosa je v tomto případě podle jazykovědců slangový termín. Myslím, že málokdo z nás si dnes
tu spojitost vybaví, i když většina výrazy používá.
Ivanka Špinlerová (foto archiv P. Vašaty, M. Černohousové, L. Filipa)
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HC Těchonín (www.hctechonin.cz)
Sezóna 2021/22 se rozjíždí!

SPOLKY V OBCI

HC Těchonín vstupuje po roční pauze do nové sezóny. Rok museli hráči trénovat v rámci možností individuálně. Nakonec se sezóna rozjíždí i za přísných epidemiologických podmínek. Každý
hráč bude muset být před zápasem testován, nebo být očkovaný. Kádr týmu zůstal bez změn, v brance
zůstává jako „jednička“ Tomáš Jansa a záda mu bude krýt Ondra Šolc. V obraně se představí kapitán
David Ordoš, Radek Fišer, Václav Šegita a Miloslav Diblík. V útoku se ukáže opět Josef Matyáš, Roman Richtr, David Krejsa, Martin Petr, Michal Šparlinek a Michal Ordoš. To je základní kostra týmu
- a jako náhradníci Štěpán Kuklík, Tomáš Krč, Ondra Exler a nový člen týmu, obránce Martin Vítek,
který přichází z okresní soutěže z týmu Kanci Žamberk. Jsme rádi, že zůstal tým v plné sestavě a vyztužili jsme i obranu, kde nás „tlačila bota“. Velké cíle si
tým dává před každou sezónou. Cíl je jasný jako každý
rok. Udržet se v 1. lize a být konkurenceschopný proti
týmům z 1. ligy. Hlavní je si udržet výkonnost a hrát
v horní polovině celkového pořadí.
Do letošní sezóny se přihlásilo celkem 36 týmů.
Těchonín, jak bylo zmíněno výše, bude hrát 1. ligu
společně s týmy Soma Lanškroun, Nuget Šumperk,
Tygři, Cyklo LA, Yellow Sharks, Nekoř (derby 26. 9. od
19:45), Lazy Neckers, Heat Tech Lanškroun. Celkem
budou 4 ligy po 9 týmech. Oproti předešlým ročníkům tým odehraje o 2 zápasy více, a to celkem 21 zápasů. Všichni doufáme, že letošní sezóna se odehraje
a vše se vrátí do starých kolejí. Těšíme se opět na naše
fanoušky na „zimáku“ a budeme rádi, když nás budou jezdit fanoušci podporovat na nedaleký zimní
stadion v Lanškrouně. I naše facebookové stránky jsou stále aktivní a veškeré informace o zápasech se
dozvíte tam.
P. S. Nezapomněli jsme ani na občany a fanoušky Těchonína. Opět jsme pro Vás připravili po Vánocích ledovou plochu na lanškrounském zimním stadióně. Termín je zamluven 26. 12. 2021 od 15:15 hod.
Vezměte s sebou svoje děti a pojďte si zabruslit společně s hráči Těchonína.
Michal Ordoš

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

Srdečně zdravím čtenáře TL. Léto je za námi a já pro Vás mám shrnutí veškerých aktivit, co se
SDH týkaly.
Dne 26. 6. 2021 proběhla schůze, která se konala v hasičárně a byla pojata jako schůze výroční.
Dále jsme zajišťovali občerstvení na závodech horských kol Memoriál Jiřího Leichta. Pro nepřízeň
počasí letos neproběhlo tradiční promítání letního kina na konci prázdnin, což je nám líto hlavně vůči
dětem. Všem pomocníkům patří samozřejmě poděkování.
V uplynulém období měla napilno naše výjezdová jednotka. Měla dva výjezdy, vlastně oba se
týkaly spadlých stromů. První výjezd byl 8. 7. 2021 do Mladkova a druhý 3. 9. 2021 na Motlák v Těchoníně. U obou výjezdů hasiči SDH zajišťovali technickou pomoc. Dne 9. 7. 2021 byla po vydatných
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deštích provedena kontrola toků v Těchoníně.
Dne 19. 9. 2021 ve 12.00 hod. členové SDH Těchonín uctili památku zesnulých hasičů z obce
Koryčany. Čest jejich památce.
Dle plánu probíhá v současné době rekonstrukce garáže hasičárny.
V nadcházejícím období se muži SDH Těchonín zúčastní okrskové soutěže v požárním útoku
v Lichkově dne 25. září 2021 od 13 hod. Přijďte naše kluky povzbudit! Ženy se pro nedostatek členek
soutěže nezúčastní.
V prosinci by měla proběhnout výroční schůze. Bližší informace budou sděleny.
Více informací pro Vás již nemám. Přeji Vám klidný podzim, mějte se krásně a příště se na Vás
budu opět těšit.
jednatelka Zuzana Foglová

Mladí hasiči
Okresní kolo hry Plamen 25. června v Mladkově se mladším z našich Mladých hasičů náramně
povedlo. I přes nepřízeň počasí, kdy jsme startovali v souvislé vodní pokrývce po bouřce, skončili na
celkovém 10. místě z 38 družstev. V disciplíně Požární útok porazili i favority a obsadili 3. místo. Trénink 2x týdně a nadšení závodníků se vyplatilo.
Srpnové soustředění proběhlo o víkendu 19.-22. srpna. Zázemí nám poskytli nadšenci z Prostřední Lipky a mohli jsme využít Objektu celní stráže, kde jsme byli již v roce 2018. Budova je zrekonstruovaná a mladým hasičům se tam velmi líbilo. Umění paní kuchařky se každý den podepisovalo
na délce fronty čekajících dětí na přídavek k obědu i k večeři. Celou dobu nás provázelo krásné počasí
a téma Pevnosti Boyard. Děti sbíraly klíčky a indicie k pokladu. Výlet jsme zorganizovali v pátek vyvezli jsme se na Dolní Moravě lanovkou na Slamník a poté šli pěšky krásnou přírodou směrem na
Sklené, kam přijelo doprovodné vozidlo s gulášovou polévkou. Tímto velmi děkujeme Monice Hrdinové za uvaření a paní Evě Trojanové a panu Charwotovi za skvělou logistiku. Po cestě jsme hráli hru
Bingo na cesty, kde děti dle obrázků hledali například kočku, psa, borovicovou šišku nebo třeba balíky
slámy, rozcestí a turistické značky. Zisk klíčů do hry byl velmi vysoký.

Večer za námi přijeli hasiči z Králík a dětem ukázali dvě skvěle vybavená auta. Za to, jak dávali
mladí hasiči pozor při přednášce, jim jejich starší kolegové napustili plnou stráň pěny a mohla začít
mela. Z té všichni vyšli v pořádku a vítězně, jen vedoucí všem sušili trika, kraťasy a boty ještě i druhý
den. Sobotu jsme strávili hraním her, sbíráním klíčů a indicií a večer připravily starší děti krásnou
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stezku odvahy. V neděli přišlo vyvrcholení - poklad Pevnosti Boyard a následně i rozdávání diplomů
a medailí. Poslední chvilky soustředění byly už ve znamení balení, úklidu a odjezdu. Moc se nám tu
i letos líbilo a těšíme se zase za rok.

Od září se scházíme každé úterý - mladší 16:30-17:30 a starší 17:30-18:30.
V říjnu nás čeká Závod požární všestrannosti v Dolní Čermné. Doufám, že sezóna bude pokračovat za běžných podmínek i nadále.
za vedoucí MH Janča Trojanová

Český rybářský svaz - místní organizace Těchonín

Úvodem mého slova mi dovolte omluvit se, plánovali jsem uspořádání rybářských závodů pro
veřejnost – Memoriál Josefa Sedláčka st., ale nakonec jsme se rozhodli tento podnik nepořádat. Jednak
určité nejasnosti ohledně pořádání, ale také svázanost s covidovou atmosférou naše váhání o pořádání
překlopily do záporné roviny. Tuto akci jsme začali pořádat v duchu pohody a rodinného setkání,
obávali jsme se, že toto bychom nesplnili. Snad nám odpustíte a přijmete náš příslib, že tuto akci v následujícím roce uspořádáme.
V měsíci říjnu bychom rádi opětovně zavedli činnost rybářského kroužku. Pokud už teď víte, že
Vaše dítko má chuť docházet do rybářského kroužku v Těchoníně, kontaktujte mě na tel. 731177107.
Náplní kroužku není pouze rybaření a výuka spojená s rybařením a různými rybářskými dovednostmi, ale také podpora vztahu k přírodě a poznávání jednotlivých druhů ryb, živočichů a rostlin zábavnou formou. Od podzimních měsíců bude probíhat teoretická výuka a při příznivém počasí zařadíme
exkurzi na Rybárnu, Tichou Orlici a do rybochovného zařízení. Máme připravené vybavení a učební
pomůcky. Rybářský kroužek není zpoplatněn, pokud se dítku u nás v kroužku bude líbit, občas bude
potřebovat nějaké nástrahy, návnady, háčky nebo krmení. Budeme se na mladé rybáře těšit.
V průběhu léta jsme opravili spodní rybník na Rybárně, upravili povrchy a oseli je. Zarybněné
rybníky přinášejí našim rybářům a hostům naší organizace radost v podobě klidného koutu a pěkných úlovků. V každé roční době je zde krásně. Je tu i možnost opékání a přespání v chatce. Největší
investice spočívající v údržbě rybníků máme již za sebou, ale čekají nás ještě další dílčí investice do
klubovny a zázemí MO ČRS Těchonín.
Závěrem bych Vám rád popřál prosluněný podzim a mnoho úsměvů a rybářům parádní úlovky
dravců, neboť hlavní sezóna lovu dravců právě začíná.
Lovu zdar!
Josef Sedláček
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SPV Těchonín

Rekonstrukce v MŠ nepřeje hráčům stolního tenisu, a proto do letošní sezóny nastupuje pouze skupina A, která bude trénovat v kulturním domě Mladkov. Všem hráčům přejeme šťastný start
a úspěšnou novou sezónu.
Pochvalu si zaslouží hráči volejbalu, kteří se pravidelně scházejí na místních kurtech.
Informace: Jan Leicht

Memoriál Jiřího Leichta

Letošního 13. ročníku časovky horských kol se zúčastnilo
na 80 závodníků v celkem 8 kategoriích. Nejrychlejším jezdcem
se stal Lukáš Elčkner s časem 26:58 a tím si vylepšil výsledek
z loňského roku. Jako každý rok byla organizace závodu skvělá
a věřím, že si všichni pochutnali na výborném občerstvení. Děkujeme a příští rok se budeme opět těšit.
Tereza Živná

Klub důchodců
Klub důchodců v létě

Konečně došlo k tomu, že po mnoha měsících, kdy jsme se nemohli společně setkat, jsme si
v červenci popovídali, pobavili se a zazpívali při opékání buřtů u manželů Filipových v Hluchově.
Tam je v pěkném krytém zahradním posezení vždy všechno vzorně připraveno, nechybí dobré občerstvení. My všichni jsme si měli za tu dobu určitě co sdělit…Sejít jsme se nebáli, protože téměř všichni
jsme podstoupili očkování proti covidu. Nálada byla jako vždy opravdu veselá. Někteří nechtěli, nebo
nemohli, ale já a pár dalších jsme ochutnali stopičky výborného domácího likéru (samozřejmě silně
léčivého) s názvy, které jim dal hostitel František: Na uvítanou příchodňačka, v průběhu posezení průchodňačka a na rozloučenou odchodňačka. Na hudební nástroj nikdo nehrál, ale zpěv se nesl horním
Hluchovem. Filipovi mají nad posezením výběh svých slepiček a ty, velice udivené, stály v okýnkách
za sklem a sledovaly pozorně dění. Byl to legrační dozor.
V
červenci
jsme se sešli na grilovaných kuřátkách
u Fikejzových na
Otmarce. Byla jako
vždy moc chutná
a v družné zábavě
a při zpěvu jsme vydrželi dlouho, protože jsme zde měli jako
hosta bezvadného
kytaristu a zpěváka,
bratra Marušky Koskové. Doufáme jen,
že se situace s covidem nezhorší a budeme se zase v pohodě scházet. Na září jsme si naplánovali po roční přestávce
setkání v hasičské zbrojnici.
Ivanka Špinlerová (foto: Jana Trojanová)
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Fotbal Těchonín

Sezóna 2021/22 zatím probíhá podle rozlosování. Pevně věříme, že se po dlouhé době dohraje
podzimní část až do konce. Sice jsme po šesti kolech opět na chvostu tabulky, ale výkonnost týmu se
pomalu zlepšuje. 2x jsme remizovali a 4x prohráli o jednu branku. Dokážeme s většinou týmů hrát
téměř vyrovnané zápasy, což v minulých letech nebývalo. Alespoň prozatím. Bohužel nás sráží špatná
produktivita. Hráči se ale snaží, zlepšila se docházka na tréninky. Teď už jen zbývá prolomit smůlu a
konečně si zakřičet vítězný pokřik.
Radim Trejtnar

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea
červenec
60 let
65 let
75 let
			
			
			
			
srpen
60 let
70 let
			
75 let
			
94 let
září
65 let

Ordoš Michal
Kosková Olga
Wančová Květa
Kopecký Bohumil
Cabalková Jiřina
Jelínek Antonín
Sibera Miloš
Felcman Pavel
Jelínková Eliška
Charwotová Vladimíra
Urban Jaromír
Kopecká Emilia
Černohousová Marie

VZPOMÍNÁME
Dne 14. srpna 2021
by se dožil 90 let
pan Bohumil Šilhavý
z Těchonína.
S láskou vzpomínají
manželka Marie
a dcery Zdena a Helena
s rodinami.

Kalousová Věra

Blahopřejeme, hodně štěstí a zdraví.

BLAHOPŘEJEME
Redakční tým blahopřeje
své člence Terezce Živné a jejímu manželovi
k narození dcerušky Gabrielky
- nové malé občanky Těchonína!
Ať se celému trojlístku dobře daří,
všichni jsou zdraví.
Máme spolu s nimi velkou radost!
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
1. září - nejočekávanější den především pro naše prvňáčky. Ve třídě u p. uč. Kreuselové Lenky
se sešli celkem čtyři. Doprovodili je rodiče. Ve chvilce se naplnila celá třída. Školní rok zahájil školní
zvonek. Žáky přivítala paní ředitelka s kytičkou. Školáky na lavicích čekaly nejen nachystané učebnice a sešity, ale také dárky. Výtvarná sada s dalšími potřebnými věcmi do výuky, plastová krabička
na svačinu, velké desky na sešity, taška s bezpečnostními prvky a drobnými dárečky uvnitř. Děti se
dozvěděly, že od druhého dne s nimi ve třídě usedne 6 žáků z 2. ročníku.
Nejen prvňáčci přišli přivítat nový školní rok. I žáci vyšších ročníků se těšili na své spolužáky
a určitě i na paní učitelky: Krejčovou Lenku, která vyučuje 5. ročník, Safínkovou Jaroslavu, ta vyučuje
3. a 4. ročník. Vaníčkovou Kláru, která vyučuje výtvarnou výchovu a angličtinu. Ve školní družině se
děti přivítaly s vychovatelem Stanislavem Krejčím, který zároveň vyučuje pracovní činnosti a tělesnou
výchovu.

První ročník: Chládek Dominik, Franková Eliška, Štursová Eliška, Moravcová Marie.

V naší mateřské škole se paní učitelky Jirušková Ivana a Moravcová Jitka přivítaly s 20 dětmi.
Provozní zázemí má na starosti paní Vaníčková Lucie (ZŠ) a Koubová Šárka (MŠ). Jako vždy nás při
příchodu do školy a školky vítají s úsměvem.
V náhradních stravovacích prostorách nás přivítaly paní kuchařky Veselá Alena a Jentschková
Hana. Škola se stravuje od 1. září do ukončení stavebních prací v prostorách druhého oddělení mateřské školy. Obědy pro školu i školku dovážíme ze školní jídelny v Králíkách.
Všem přeji, aby chodili do školy i školky s úsměvem na tváři.
Lenka Kreuselová, ředitelka školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Prázdniny utekly jako voda a my se hlásíme z naší školky, kde je opět veselo a živo. 1. září jsme
přivítali jak stávající, tak i nové děti, kterých v letošním roce nastoupí šest. První dny jsou pro maláčky- nové děti - náročné, zažívají a prožívají něco nového, jsou odloučeni od rodičů. Letošní první
dny školního roku byly usměvavé, radostné, neboť se naše nové děti obešly bez slziček a začlenily se
s pomocí starších do kolektivu. Starší děti se už do školky těšily a hned v prvních dnech se zapojily do
činností. Těšíme se, že celý školní rok bude naplněn samými příjemnými okamžiky.

I. Jirušková, MŠ

AKCE V OBCI
Čas Mikuláše, čertů, andělů a darování.

Jen co se s podzimem venku ochladí, pomalu a neúprosně přichází předvánoční období, ta nejkrásnější část
roku, která pro děti začíná Mikulášem. Aby to byly ty pravé a dokonalé svátky, dny, na které budou děti s láskou
vzpomínat, rádi bychom opět připravili čertovské představení. Je to zase velká výzva a mnoho hodin příprav pro
všechny účinkující a realizační tým. Snad nám to nějaká
vládní opatření a nemoci nezkazí. Potřebujeme k tomu
i vás. Vás, co jste ochotni přiložit ruku k dílu, a vás, co
se přijdete společně se svými dětmi podívat. Neberme jim
iluze. Do určitého věku chce každé dítě věřit tomu, že vidělo opravdového pohádkového Mikuláše a čerty.
Nechci vám prozrazovat děj, ale kdo si myslí, že čerti
v pekle nic nedělají, že se jenom povalují kolem kotle, tak
se převelice plete. Ani netušíte, kolik práce v pekle mají,
na to, aby nelenošili, dohlíží sám vládce pekla Lucifer. Tak
pokud chcete vidět Mikuláše, anděla a co jeden obyčejný
den čerti v pekle dělají, přijďte v neděli 5. 12. k obecnímu
úřadu.
Přejeme nám i vám, ať se letos společně setkáme a opět zažijeme ty krásné okamžiky.
Mikuláš, to není jen datum.

Míša Vebrová
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ZAJÍMAVOSTI Z TĚCHONÍNA
Jawa jede k moři – rozhovor s Markem Živným
Jawa 50 - tu zná přeci každý. Pokud ale nepatříte mezi znalce motorek jako já, možná vám napoví
název jako „pincek“, „fichtl“, „pionýr“ nebo „pařez“. Už víte, že ano?
Každý rok na Vánoce se v Klášterci nad Orlicí sejde parta nadšenců a fanoušků těchto strojů
a vyráží na projížďku na Zemskou bránu. Protože ale motorky nejsou úplně stroje do sněhu, napadlo
pětici účastníků, že by svým strojům rádi ukázali i moře. A tak vznikl projekt Jawa jede k moři…

Jawa jede k moři - začátek cesty / odjezd

Kam jste se se svými stroji už podívali?
V roce 2019 jsme se vydali do Polska k Baltskému moři a letos v srpnu jsme se rozhodli realizovat
výpravu do Rumunska k Černému moři.
Vyžaduje taková výprava nějaké speciální úpravy na vašich motorkách?
Jediné úpravy, které jsme na našich strojích prováděli, byly různé nosiče a kufry na přepravu věcí,
jelikož jsme si veškeré potřebné věci vezli sami.
Kolik kilometrů jste urazili a jak si s tím poradily vaše stroje, potažmo vy jako mechanici?
Ujeli jsme 2050 km a stroje to s menšími či většími opravami zvládly.
Vezli jste si veškeré náhradní díly a nářadí s sebou?
Vezli jsme si díly, u kterých jsme už z Polska měli zkušenost, že bychom mohli potřebovat, a také
nářadí, které bylo potřeba k jejich výměně. Po cestě nás však potkala jedna porucha, se kterou jsme nepočítali, a náhradní díl jsme neměli. Nastal tedy čas pro „plán B“ - sehnat v Maďarsku náhradní motor. To
se podařilo a my mohli pokračovat dál v naší cestě.
Kudy jste jeli a měli jste problém s dorozumíváním?
Naše trasa vedla z Klášterce nad Orlicí přes Slovensko, Maďarsko až do rumunské Constanty. Určitá
jazyková bariéra tam byla, ale nic, co by se nedalo vyřešit rukama, nohama a přes Google překladač.
Jak dlouho vám cesta trvala a jak jste zvládli být jako parta 24 hod. denně spolu?
Cesta nám trvala 10 dní a samozřejmě přišly občas menší hádky, ale jelikož jsme parta kluků, do
5 minut nebylo co řešit.
Rumunsko je známé toulavými psy a medvědy. Zažili jste takové setkání?
Ano, zažili. Medvědi byli v pohodě, ani si nás nevšímali a toulaví psi ve většině případů nejevili
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zájem. Když si nás všimli, tak jen štěkali.
Byla nějaká situace, kdy jste se o sebe báli? Kde jste např. nocovali?
Asi nebylo proč se bát a nocovali jsme různě. Někdy v penzionu, někdy v kempu a někdy jen tak pod širým
nebem.
Měli jste po cestě nějaký karambol?
Po cestě na Slovensku nás potkala jedna situace, po které jsme museli vyndávat jeden stroj z příkopu. Každý z nás to viděl z jiného úhlu, takže neexistuje žádná správná varianta příběhu. Na poslední
chvíli si navigátor všiml, že bychom měli odbočit, ale na mokré silnici se nepodařilo všem včas zareagovat.
Někdo odbočil, někdo zastavil a někdo to poslal do příkopu. Následkem toho praskla řídítka, ale naštěstí
se nám ve vesnici podařilo sehnat kluka se svářečkou, který nám pomohl řídítka svařit.
Jaké byly reakce lidí, které jste při své cestě potkali?
Všechny reakce byly pozitivní a lidé obdivovali naši odvahu, že jsme se pustili do takové cesty na
takových strojích.
Po cestě jste museli zdolat i rumunské pohoří Fagaraš – zvládli jste hory přejet bez problémů?
Pohoří jsme zdolali po silnici s názvem Transfagarasan – ta patří mezi nejkrásnější silnice Evropy.
I když se naše stroje do kopce zadýchávaly, zvládly pohoří přejet bez problémů.
Byla po cestě i další zajímavá místa, která jste navštívili?
Ano, podívali jsme se např. na vodopády, kaňon Groapa Ruginoasa, bahenní sopky Vulcanii Noroiosi, přehradu Vidraru Dam a po cestě jsme potkali mnoho dalších přírodních krás. Také jsme navštívili
město Bran, kde se nachází hrad hraběte Drákuly. Hrad jsme nenavštívili kvůli dlouhé frontě u vstupu,
ale prošli jsme si strašidelný zámek, který je tam jako velká turistická atrakce a stojí rozhodně za to.
Kam chcete vyrazit příště?
Konkrétní plán nemáme, ale zmiňovali jsme Finsko, Švédsko a Island. Tak uvidíme.

Jawa jede k moři - cíl cesty / moře...

Fotky a videa z cest můžete zhlédnout na Facebooku Jawa jede k moři a také na YouTube. Reportáž z odjezdu vysílala internetová televize orlicky.net.
Tereza Živná
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STAROSTI STAROSTŮ					

(2/4)

Rozhovor s bývalým starostou Těchonína Danielem Krejsou.

V podzimním čísle Těchonínských listů pokračujeme v řadě rozhovorů s bývalými starosty obce
Těchonín. Na moje zvídavé otázky si udělal čas pan Daniel Krejsa. Začneme obligátní otázkou:
Odkdy a dokdy jsi funkci vykonával?
Aleši, úvodem tohoto rozhovoru bych chtěl ze všeho nejvíce pozdravit všechny občany naší obce a poděkovat jim za to, že mně ve volbách v roce 2010 dali takovou důvěru, která napomohla k tomu, abychom se
mohli nejen lépe poznat, ale hlavně se mohli společně podílet na rozvoji našeho krásného koutu krajiny, ke
kterému jsem za 25 let již, jak se říká, přirostl. Tato dvě volební období, která jsem ukončil v roce 2018, mi
utekla tak rychle, jako by to byly snad jenom dva roky. V tu chvíli jsem si uvědomil, že máme s manželkou
Monikou doma nějak větší a o dost starší děti a že bych se měl začít více věnovat své rodině, než utečou třeba
další zmíněné „dva roky“.
Ano, čas při smysluplné práci velmi rychle běží. Jaký byl Tvůj přechod od původního povolání
k funkci starosty?
Dnes již s úsměvem v tváři musím přiznat, že to byl pro mě tak trochu šok. O činnosti ve veřejné
správě, samosprávě a komunální politice jsem neměl ani potuchy. I přes nemalou osobní vytíženost jsem se
nechal zapsat na celenskou kandidátku nezávislých až poté, kdy za mnou pan Václav Prüher přišel potřetí,
ve čtyřletých periodách v období voleb. Tímto Tě, kamaráde Václave, také zdravím. Šlo spíše o možnost
zařazení se do stavební komise s ohledem na mé vzdělání a praxi. Předpokládal jsem, že nás s manželkou
lidé v Těchoníně moc neznají, do zastupitelstva obce se tedy nedostanu a že půjde spíše jenom o formalitu.
Ale ejhle, jak to vše dopadlo: hlasů nebylo málo a zklamat Vás, spoluobčany a voliče, bych nedokázal. Od
zastupitelů jsem získal také nemalou podporu, a tak se vše rozjelo na plné obrátky. Jelikož byla má dosavadní profese mým koníčkem, projektoval jsem stavby dále v činnosti vedlejší.
Tak to mi nedá se nezeptat, co bylo ve Tvé funkci starosty nejtěžší a co bys označil za nejjednodušší?
Musím se přiznat, pro člověka nezasvěceného, kterým jsem beze sporu byl, bylo v počátku nejtěžší
naprosto všechno. Pochopení jednotlivých principů chodu obce, obecního úřadu, jednotlivých kompetencí
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a podobně. V době mého nástupu do funkce se mi přitížilo ještě více, když mi bylo sděleno, že pan účetní
odchází do zasloužilého důchodu. Jelikož účetní je na obci, z mého pohledu, půl starosty, nebylo celému
zastupitelstvu vůbec do zpěvu. Po výběrovém řízení se i nová paní účetní úspěšně zařadila do chodu samosprávy. V počátku nám pomohlo nejen školení pro začínající úředníky, ale i rady známých, co v té době měli
zkušenosti. Rád vzpomínám na kamaráda a spoluhráče stolního tenisu pana Jiřího Černohouse, který v té
době měl již mnoho zkušeností s vedením obce Studené, a tímto bych mu také chtěl ještě jednou poděkovat.
A co se týká druhé části dotazu, co bych označil za nejjednodušší? Asi nevím. Možná by se mohlo předpokládat, že tím pro mě bude téma staveb. Samozřejmě v této tématice jsem se cítil nejjistěji, využil jsem
zkušenosti z realizací a projektování staveb, ale jednoduché to není nikdy.
A teď obligátní otázka: co se Ti ve funkci povedlo a co se nepovedlo?
Tady mi, Aleši, promiň, že neodpovím a nechám hovořit činy. Ona je to vždy týmová práce, kdy zastupitelé koordinují podněty občanů a dalších. Každý občan má svá přání, své představy a potřeby. Základem
je udržet zdravou páteř obce a tu postupně činit komfortnější.
Jsou nějaké veselé okamžiky, o které bys se se čtenáři TL podělil?
Znáš mě, od přírody jsem spíše optimista a rád se s lidmi dělím o veselé okamžiky. Věřím tomu, že
smích léčí. Nechtěl bych ale z tohoto článku tvořit nějakou humoresku. Přiznám se, že mě velmi těší kontakt
s pozitivně naladěnými lidmi, kterých je v naší obci, jak jsem stihl poznat, naštěstí mnoho. Například na
oslavách u 500. výročí od první zmínky o obci Těchonín a 450. výročí o obci Celné mě hřály na srdci úsměvy
spoluobčanů, rodáků a všech zúčastněných.
A teď trochu vážnější otázky: co bylo stěžejním bodem rozvoje obce a jaké byly tehdy potřeby občanů?
Ještě před mým nástupem do funkce probíhalo celosvětové snižování emisních stop a zvyšování cen
energií. Po mém nástupu se zastupitelstvo shodlo pro podporu obecního rozpočtu využitím dotací k zateplení veškerých obecních objektů a současně snížením energií pro jejich vytápění. Bohužel finanční podpora
(dotace) nepřichází z konkrétních potřeb obcí, ale obec se pokouší vybírat z vyhlášených dotačních programů a žádat. Z tohoto důvodu nemusí vůbec dojít k vyřešení individuální dlouhodobé potřeby obce. Jelikož
spoluobčané mnoho let vznášeli požadavky k zlepšení bezpečnosti chodců na místní silnici, bylo zpracováno
komplexní řešení pro celou obec v úseku Celné – Těchonín a poté využita dotace pro úsek z centra Těchonín
po vlakové nádraží.
Co Ti tato životní etapa dala a co vzala, co Tě mile či nemile překvapilo?
Trochu s humorem a nadsázkou by se v tomto případě dalo asi využít známé rčení „co tě nezabije,
to tě posílí“. Nyní ale vážně, tato životní etapa mi do života dala hodně. Poznal jsem nejen mnoho dalších
zajímavých, šikovných lidí a občanů naší obce, se kterými bych se za běžných okolností třeba ani nepotkal.
Osobně život na Zemi neberu tak, že by mně něco mělo patřit, takže se mi nemůže ani stát, že by mi bylo
něco vzato. A jestli mě něco překvapilo mile nebo nemile? Asi mi dáte za pravdu, že překvapení je v životě
opravdu dost a tak berme život tak, jak přichází, a ve všem se snažme najít tu lepší stránku.
Od ukončení Tvé funkce starosty už uběhl nějaký čas. Jak s odstupem hodnotíš život a rozvoj obce
v době, když jsi byl ve funkci?
Na hodnocení si netroufám. Samozřejmě, když do toho člověk nastupuje, snaží se o maximum a později se začne potýkat s různými překážkami. Vždy se dá říci, že to mohlo být lepší, ale i naopak. Z mého
úhlu pohledu rozvoj obce neklesal, navázali jsme na předchozí územní plán obce a vytvořili nový včetně
jeho rozšíření o lokalitu nazvanou „U Kasáren“ se studií k výstavbě rodinných domů. Od Státního pozemkového úřadu jsme získali bezplatným převodem mnoho pozemků pro výstavbu rodinných domů na základě
mnohaletých žádostí a jednání. Objekty ZŠ a MŠ byly modernizovány, zatepleny včetně výměny vytápění.
Vybudovala se asfaltová plocha u ZŠ se sportovním využitím. Centrum obce, celenská kaple a její okolí byly
zvelebeny včetně znovuosazení nových zvonů na celenské kapli. U fary došlo k opravě a modernizaci opěrné
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kamenné zdi. Provedly se lokální opravy místních komunikací. Byly nově vyhotovené pasporty místních
komunikací, pasporty obecních inženýrských sítí, pasporty mostů a lávek. Byl navržen znak a vlajka obce.
Navázali jsme na pokračování místních kulturních tradic, které jsme obohatili o Mikulášskou. Tato Mikulášská začala uspořádáním průvodu s čerty a hořícím kotlem na voze s koňským spřežením. V následujících
letech bylo vše vypilováno až do dnešní krásné podoby.
A jak hodnotíš obec v současné době?
Našemu starostovi a tudíž celému zastupitelstvu energie nechybí a na aktivitách je to znatelně vidět.
Jsem rád, že má naše obec takový náboj, spád a směr.
Co by se mělo zlepšit a co si myslíš o směřování obce v současné době?
Ono vždy bylo, je a bude co zlepšovat. Každý by něco navrhnul. Vždy je ale potřeba zvážit míru důležitosti a přínosu, nebo jak se dnes hojně využívá, pojem priority. Pokud vím, měly by být zahájené projekční
práce na zasíťování parcel k výstavbě. Jde o dobrý směr, jelikož se jedná o omlazení a zvýšení populace a tím
pádem o rozšíření a rozkvět obce.
Co bys vzkázal současnému starostovi?
Současnému starostovi tímto vzkazuji, ať mu nedojde elán a drží se.
Stále se bavíme o funkci starosty, tak zkusíme trochu odbočit jinam. Jaké máš nyní koníčky a záliby?
Kromě své profese, která je mým koníčkem, prací kolem našeho domku a rodiny mám i další koníčky. Stolní tenis, se kterým jsem před dvěma lety skončil závodně jako registrovaný, mě provází celý život.
Začal jsem ho v sedmi letech v rodné obci Bystřec, kterou jsme už jako malí žáci reprezentovali v okresním
přeboru. Dále jsem reprezentoval Jamné nad Orlicí, Těchonín a Mistrovice. Koníčků bylo během života
dost, a to převážně sportovních (fotbal za Mistrovice, sokol, Svazarm…). Rybářství bylo také mým hobby.
V posledních letech jsem rozšířil záliby v přírodě o myslivost. Také jsem opravil v okolí již některé zastaralé
posedy. Uznávám heslo „ve zdravém těle zdravý duch“, ale někdy to už fakt dá zabrat…
A měl jsi vůbec čas na koníčky a záliby v průběhu funkce starosty?
To je trefa do černého, neměl. On nebyl ani čas na opravu našeho rodinného domu. Tak jsem se všemu
začal zase věnovat ihned po ukončení funkce, a to i své rodině, které se snažím vše vynahradit.
Jaké zaměstnání máš nyní a jaký byl přechod z funkce starosty?
Jako osoba samostatně výdělečně činná pokračuji v profesi, které jsem se věnoval před nástupem do
funkce, a tou je projektování pozemních staveb. Přechod z funkce starosty nebyl nikterak složitý.
A nechybí Ti starostování a intenzivní styk s občany?
Každá profese obnáší své, a to i po stránce výhod a nevýhod. Tak například nemalá zodpovědnost
starosty je srovnatelná s profesí projektování. Každodenní komunikace s klienty a zhotoviteli staveb je také
srovnatelná s komunikací se spoluobčany z dob starostování. Řekl bych, že se pohybuji v obdobném režimu.
Samozřejmě, musím popravdě přiznat, komunikace se spoluobčany byla lidštější a hřejivější.
A na závěr tohoto rozhovoru mi, Aleši, dovol, abych z tohoto místa nejvíce ze všeho poděkoval své
ženě Monice za to, že byla mou oporou celých osm let, kdy nejenže víceméně sama zajišťovala chod naší
rodiny, ale i zázemí s výzdobami a občerstvením na veškerých kulturních akcích obce.
Vím, že se to v dnešní době mnozí, a to globálně, snaží vymýtit z našich hlav, ale rodina by měla
stát nade vším, jelikož opravdu tvoří základ národa, a ti, kteří se tomu dnes smějí, k tomu jednou možná
dojdou.
Aleši, bylo mi potěšením popovídat si s Tebou u dobré kávy, kterou výtečně připravila tvá žena
Alča. Vám, spoluobčanům, přeji mnoho zdraví, životní pohodu a radost na duši.
Váš Dan :)
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Za Těchonínské listy rozhovor vedl a děkuje za něj Aleš Nepustil

Zastupitelstva obce – termíny a program

INFORMAČNÍ OKÉNKO

Říjen - 13. 10. 2021 v 18:00 hod.
• Zpráva kontrolního výboru
• Harmonogram kontejnerového svozu na rok 2022
Listopad - 17. 11. 2021 v 18:00 hod.
• Příprava provádění inventarizace majetku obce
• Výše odměn za práce a služby pro obec na rok 2022
• Stanovení výše poplatků na rok 2022
Prosinec - 15. 12. 2021 v 17:00 hod.
• Příprava plánu zasedání a činnosti ZO na rok 2022
• Zpráva předsedy komise sociální a SPOZ
• Příprava rozpočtu obce na rok 2022

Těchonínské listy
Termín uzávěrky a prodeje TL – ZIMA 2020
Uzávěrka: v pátek 10. 12. 2021.
Termín platí pro přispěvatele stálé i příležitostné. Termín uzávěrky je nejzazší termín pro odeslání nebo
odevzdání příspěvku. Příspěvky prosím zasílejte na adresu: listy@techonin.cz nebo můžete písemný příspěvek předat kterémukoliv členu redakční rady, jejich jména jsou uvedena na zadní straně obalu TL.

CENÍK INZERCE

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

		

(3/4)
Třetí část seriálu „Katastrem obce Těcho1
nín“ bude tentokrát asi zajímavější pro mužskou
část. Mimo jiné se podíváme i na méně známé
zajímavosti - „špeky“, související s opevněním
na těchonínském katastru.
Cestou k linii čs. opevnění odbočíme na
místo, kde je svatý obrázek (pozn. autora: já mu
říkám „Obrázek 2“), podobný tomu známému
„U obrázku“ u kóty Javorně. Možná na něj narazí občas nějaký houbař, ale jinak tudy nikdo
nechodí. Říká se, že na tomto místě došlo k jakémusi neštěstí během těžby dřeva (foto č. 1).
V předchozí části 2/4 jsem zmínil i některé z kabelových objektů na katastru obce, které propojovaly mezi sebou objekty těžkého opevnění a zároveň s kasárny. Pod Vysokým kamenem je možné vidět
i „kabelovku“ B-2021 (napojení objektu K‑S 26
„Na mýtině“), která jako jedna z mála byla před
2
několika lety nadšenci z Muzea Vysoký kámen
vyčištěna, a je tak možné nahlédnout do jejího
interiéru a vidět, jak taková kabelová komora
typu B vypadá. Proti typu C (kabelová studna)
má kabelová komora nejen vstupní místnost,
ale i místnost boční, do které se vstupovalo přes
plechové dvoukřídlé dveře. V této místnosti pak
vyúsťovaly telefonní kabely a měly být propojeny ve svorkovnicích (foto č. 2, pozn. autora: v některých kabelových komorách na Králicku jsou ještě
k vidění i ty zmiňované plechové dveře).
„Špekem“ a zároveň i jedinečností je objekt lehkého opevnění (LO) – „řopík“ s označením
A/60/A-160, který stojí na červené turistické
značce (ale zároveň na katastru Těchonína),
3
zhruba 350 m jihovýchodně od kóty Vysoký kámen (843 m). Tento objekt byl během
zkoušek německé branné moci v roce 1940
jako jediný na čs. opevnění upraven a doplněn o malý tzv. „diamantový příkop“ pod
pravou střílnou (foto č. 3) a osazen těžkým
kulometem vz. 37 i s odpadem nábojnic
právě do zmiňovaného diamantového příkopu, tak jak je to běžné u objektů těžkého
opevnění (TO). Fotografie tohoto osazeného
kulometu se pak tehdy objevila i v německé
propagační knize Denkschrift (čb část foto
č. 3). A nadšenci z Muzea Vysoký kámen
tuto střílnu osadili právě těžkým kulometem
vz. 37 i s odpadem nábojnic, tak jak to tehdy
udělala německá armáda (foto č. 3).
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Když už jsme nedaleko tvrze Bouda,
4
zmíním i nově zrekonstruovaný vchodový
objekt tvrze Bouda K‑Ba‑S 22a „Krok“. Provozovatelům muzea se totiž podařil husarský kousek - uvedení „vchoďáku“ do podoby
v r. 1938 i s maketami pancéřových zvonů
(včetně šedé barvy, jak dokazuje i přiložená
dobová část fotografie č. 4).
Co se kubatury betonu týče, je toto
největší vchodový objekt všech postavených
tvrzí na čs. opevnění, jehož betonáž probíhala ve dnech 14.- 21. října 1937. Během
okupace pak byly německou armádou zvony
a střílny těžkých kulometů odstraněny, čímž
byl i objekt dost poničen. První rekonstrukce vchodového objektu pak proběhla podle
dobové dokumentace už po válce v období
od 7. května 1949 do 21. dubna 1950, kdy
zde armáda uvažovala o zřízení ústředního
skladu ženijní munice ČSLA. V dubnu 1950
pak byly práce ukončeny a nedošlo už k izolačním vrstvám objektu a omítkám. V roce
2020-21 pak díky provozovatelům a majiteli zdejšího muzea došlo po padesáti letech
k dodělání izolací a omítky a objekt byl doplněn maketami zvonů a střílen tak, jak vypadal v roce 1938, kdy ho 9. října toho roku naše armáda
opustila (foto č. 4).
Dalším zajímavým místem souvisejícím s čs. opevněním, i když už je kousek za hranicí katastru
Těchonína, je skalní útvar u kóty Bradlo (988 m) na Suchém vrchu. Samozřejmě, že tu skálu zná asi
skoro každý, ale asi jen pár lidí ví, že nedaleko ní je v houští a borůvčí schovaná kabelová studna C-1534
(foto č. 5 b)!?
A to z toho dů5a
5b
vodu, že skála
na Bradle měla
sloužit
jako
polní pozorovatelna. Jak totiž
dokazuje i přiložená historická pohlednice
(foto č. 5a), byl
z tohoto místa
skvělý výhled
od Červené Vody přes Kladskou kotlinu (tehdejší Německo) až na Adam.
Pro cestu zpět do obce využijeme vojenskou cestu z Těchonína na Boudu a zároveň se podíváme
na její historii. Ještě než se k té historii cesty dostaneme, zmíním i jedno místo hned vedle cesty. Asi
200 m před druhým „rejdem“ (z pohledu od Boudy) je vpravo do lesa nenápadná cesta (dnes lesní
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paseka). Po 100 metrech po této cestě
narazíte na základovou skořápku s oce6
lovými distančními sloupky, které měly
nést bednění pro betonáž. K té už ovšem
nedošlo, a tak řopík A/268/A-140 nebyl
postaven (foto č. 6).
Stavba cesty, určené k zásobování
tvrze Bouda, byla zahájena 22. července 1936 a začíná u č. p. 39 a dále pokračuje podél Těchonínského potoka,
pomocí dvou „rejdů“ překonává převýšení a končí u vchodového objektu tvrze
Bouda. Její délka je 3893 metrů. Výstavbě cesty ovšem nejprve předcházelo vyvlastnění pozemků, na kterých měla být silnice postavena. Jednalo se o vykoupení částí pozemků pěti
jejich vlastníků, kterými byli František a Berta Effenbergerovi z č. p. 39, Karel a Marie Lesákovi z č. p.
40, Josef Verner z č. p. 44, Karel a Terezie Wotawovi z č. p. 168 a Velkostatek Kyšperk, který vlastnil
zdejší les. Celkem bylo vykoupeno 19 925 m2, stanovená cena za 1 m2 činila 2,50 Kč. Toto vykoupení
pozemků dodnes dosvědčují hraniční znaky s iniciálami vojenské správy „VS“ a číslo znaku, kterých
lze podél cesty ještě dnes najít několik desítek.
Stavba cesty byla zadána firmě
7
Litická akciová společnost, Praha II
na částku 546 779,91 Kč, dokončena
a předána k užívání byla 16. června 1937. Během kolaudace stavby
26. srpna 1937 došlo ještě k úpravám
v rozpočtu a konečná částka za výstavbu silnice činila 601 826,38 Kč.
Jak cesta vypadala, když byla
nová, ukazuje fotografie u mostku pod
prvním „rejdem“. Na fotografii je rodina pana Filipa, obchodníka z č. p. 67
u kostela (později Barnatovi), sedící
dívenka první zleva je právě paní Barnatová (Filipová), dcera pana Filipa.
Na barevné části fotky je stejné místo
dnes (foto č. 7).
Když procházíme Hluchovem,
zmíním ještě jednu zajímavost, která
se vztahuje k výstavbě opevnění v okolí Těchonína. Třeba jenom na výstavbě
tvrze Bouda v letech 1936-38 pracovalo přes 800 dělníků a někteří byli ubytovaní i v Těchoníně. Mimochodem
v tomto období z tohoto důvodu došlo
také k rozšíření hostince v Hluchově
(č. p. 166) do současné podoby.
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V Hluchově na statku rolníka Antonína Effenbergera (nar. 26. května 1901) nad morovým sloupem (č. p. 17, foto č. 8, dříve bratři Mikulečtí, dnes
Hrdinovi) bydlelo tehdy 12 dělníků. Někteří z nich
začali později, za tehdejší nemalé peníze, informovat
přes hostinec na Steinbachu (dnes hraniční přechod
Mladkov‑Kamienczyk) německé špióny o tom, co se
na objektech děje. Často se před rolníkem Effenbergerem bavili o výstavbě opevnění, dokonce i před
ním kreslili různé plánky apod. Na základě toho,
poté, co se na zvědy přišlo, byli proviněni z vojenské
zrady, a když se pak zjistilo i to, že rolník Effenberger
o jejich činnosti věděl a nenahlásil to úřadům, byl i on obviněn (foto č. 9). Později byl Antonín Effenberger zproštěn viny a obviněn byl jen jeden z pracovníků, Jan Soják (pozn. autora: k celému případu
existuje zhruba dvacetistránkový dokument, jehož kopii autor vlastní). Rolník Antonín Effenberger
byl poté po válce 15. srpna 1946 odsunut jako Němec do Německa…
Pavel Vašata - www.techonin.net
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PŘÍRODA KOLEM NÁS
Letní návštěvníci v našich zahradách
V letním čase se máme v naší přírodě stále čemu obdivovat. Přesto se objeví někdy zástupce fauny, kterého musíme vyhledat v atlasech, nebo na internetu, jak nás překvapí. Tak se letos v červenci na
zahradě u Suchomelových usadil lišaj lipový a na naší zahradě objevila dcera housenku lišaje pupalkového. Motýli z čeledi lišajovitých patří k nejkrásnějším motýlům na planetě, našli bychom jich více
než 1100 druhů, většinou v tropech. U nás žije 19 druhů, nejznámější je asi lišaj smrtihlav. Lišajovití
(Sphingidae) jsou čeleď motýlů, kteří mají atypicky proudnicově tvarované tělo, což jim umožňuje velice rychlý let – vyvinou i rychlost nad 50 km/hod. Vylétávají většinou za soumraku a v noci, ale některé
druhy i ve dne. Ještě k jejich latinskému pojmenování. Housenky mají během odpočinku, nebo také
v ohrožení zdviženou přední část těla, připomínají tedy sfingu (z toho Sphingidae).
Nejprve se zmíním o lišaji lipovém (Mimas tiliae), jenž má i starší pojmenování zubokřídlec
lipový. Patří u nás k těm častějším, ne ovšem v Těchoníně. Mezi lišaji je středně velký, s délkou předního křídla 36–40 mm. Jeho základní barva je zelenošedá, i když je hodně variabilní. Středem předních
křídel vede tmavší pás, zpravidla hnědé barvy. Vajíčka i housenky mají barvu zelenou. Housenkám
trčí na konci těla pro většinu lišajů typický růžek, u lipového namodralý. Žijí hlavně na lípách, ale i na
jiných listnáčích. Kuklu mají černohnědou, ta přezimuje v zemi. Motýly můžeme spatřit od května do
července, v teplých létech déle. Stává se, že večer naletují na světla.

Lišaj lipový (foto: Tomáš Vrána)

Lišaj lipový (foto: Petr Suchomel)

Lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina) nemá sice další pojmenování, ale o to je vzácnější. Z čeledi lišajovitých patří k nejmenším zástupcům, ovšem v ČR je chráněn zákonem jako silně ohrožený
druh. Délka jeho předního křídla je 18–26 mm, přední křídla mají základní barvu zelenošedou, popřípadě zelenohnědou, typická výrazná střední páska na nich probíhá kolmo a v ní se černá středová
skvrna. Zadní křídla jsou žlutá s tmavým okrajem. Housenka lišaje pupalkového má hnědou, vzácně
zelenou barvu, nemá však na konci těla růžek jako ostatní lišajové, ale pouze žlutě zbarvený výstupek.
Živí se na vrbkách, kyprejích, vrbovkách, a jak jméno napovídá, na pupalce dvouleté (ta se teď v Těchoníně rozšířila při trati a u cest). Motýli rádi sají nektar i z šalvěje a hadince. Housenky i motýli jsou
aktivní hlavně po soumraku. Kukla přezimuje ve zbytcích rostlin v zemi. Motýli se u nás proletují od
května do června. Když je pozorujete, jak se přímočaře pohybují nahoru, dolů, náhle se zastaví nad
květem, připomínají maličký vrtulník.
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Lišaj pupalkový (foto: Zuzana Špinlerová)

Lišaj pupalkový (foto: František Brabec)

Další návštěvník, jenž mě moc potěšil, nepatří k lišajovitým, ale přástevníkovitým. Na naši louku
přiletěl přástevník medvědí (Arctia caja). Společné s lišajovitými má to, že je noční motýl. Uvádí se,
že je častý na vlhkých loukách v podhůří, ale musím se přiznat, že ačkoliv trávím venku dost času,
naposledy jsem v Těchoníně přástevníka medvědího viděla tak před třiceti lety. Motýl je dost velký,
se zavalitým tělem a hodně chlupatou hrudí, za což si vysloužil přívlastek medvědí. Na jeho předních křídlech jsou na krémovém podkladu rozmístěny hnědé skvrny různých tvarů, zadní křídla jsou
mnohem výraznější – na tmavě červeném, někdy až oranžovém podkladu jsou skvrny temně kovově
modré s černým okrajem. Právě ono křiklavé zbarvení zadních křídel pomáhá motýlovi proti predátorům, při napadení je roztáhne a útočník se buď zalekne, nebo přástevník získá alespoň čas na únik.
Dočetla jsem se, že tito motýli (ale i housenky) mají přírodou naděleny další možnosti obrany. Jejich
tělní tekutiny obsahují řadu jedovatých a dráždivých látek, takže většina predátorů není schopna je
pozřít. A ještě, což vás asi stejně jako mě překvapí, motýli i housenky vydávají zvláštní zvuky v rozsahu
vlnové délky echolokačních signálů netopýrů, kterými je ruší, nebo vytvářejí falešné ozvěny. Matka
příroda je prostě dokonalá… Housenky přástevníka medvědího mají dlouhé rezavé a černé chlupy,

Přástevník medvědí (foto: Tomáš Souček)

Přástevník medvědí (foto: Ivanka Špinlerová)

pod nimiž prosvítají bílé bradavky. V nebezpečí se stočí do klubíčka a většinou spadnou z listu na zem.
Ještě jedna zajímavost. Narozdíl od motýlů, kteří sají nektar květin, housenky pojídají často i jedovaté
rostliny, jejichž toxiny si pro obranu uchovávají v těle. U přástevníka medvědího přezimují housenky
v polodorostlé podobě, kuklí se až dovyvinuté na jaře. Dospělci létají v červnu až srpnu. Na závěr
dodám, že tento noční motýl je přitahován světlem, ale prý až kolem půlnoci a většinou ve skupině
s dalšími jedinci. Proč právě v tuto dobu, to dosud vědci nevědí…Doufám, že tito letošní návštěvníci
u nás zůstanou natrvalo.
Ivanka Špinlerová
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GENEALOGIE

Genealogie - kroniky

Tak, jak je důležité znát své předky, tak je důležité znát prostředí a historii místa, kde žijeme. Zvlášť místa, kde již delší dobu bydlíme, pracujeme, nebo jsme se narodili. Nejen rodina, ale i naše okolí, lidé, kultura,
historie, zvyky a příroda nás ovlivňují.
Velmi záslužnou činnost v tomto ohledu má pro nás kronikář, který píše záznamy do kroniky. Kronika je
chronologické zaznamenávání historických a společenských událostí. Název kronika pochází z řeckého slova
chronos, neboli čas. Již ve středověku byly kroniky psány duchovní vrchností. Ze škol\ známe Kosmovu kroniku, Kroniku českou Václava Hájka z Libočan, Husitskou kroniku Vavřince z Březové. V těchto nejstarších
kronikách nacházíme i genealogii knížecích a královských rodů.
V 18. a 19. stol. se psaní kroniky rozšířilo mezi vzdělané muže, kněze, učitele, úředníky, kteří se zajímali
o aktuální dění v místě svého bydliště. Např. je to kronika sedláka Josefa Dlaska z Dolánek u Turnova z 19.stol.
Abychom se dozvěděli více o kronice obce, o její historii, obrátila jsem se na člověka v Těchoníně a Celném nejpovolanějšího, na kronikářku Ivanku Špinlerovou. Protože se dlouho známe, dovolím si jí tykat.
Ivo, nejdříve se tě zeptám všeobecně. Jaké nejstarší kroniky na našem území bývají?
Jsou to obvykle kroniky farní. Tam se zaznamenávaly děje neobvyklé. Kdo něco daroval kostelu, epidemie,
vraždy, krádeže, povodně apod.
Kdy začínají vznikat kroniky užšího zaměření?
Koncem 19.stol. začínají vznikat kroniky školní, vojenské, spolkové, obecní. Ne všechny se zachovaly.
Jak to bylo s kronikou obecní?
Kronika obecní se dříve nazývala pamětní kniha a v zákoně se uvádí, že je to letopisné dílo, zachycující
zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci, pro informaci i poučení budoucím generacím. Od roku
1920 má povinnost vést kroniku každá obec. Ne každá obec dnes kroniku vede. Nemají kronikáře a zpětně se
kronika dopisuje velmi obtížně.
Kdo většinou psal tyto kroniky?
Obecní kroniky psal pan řídící učitel nebo pan farář, protože byli většinou nejvzdělanější lidé ve vsi.
Ivo, dochovala se v Těchoníně kronika z období před rokem 1920?
První kronika začíná rokem 1836 a poslední zápis v ní je z roku 1937, tato kronika je psána německy.
Nejstarší události z dějin obce a období ze středu 19.stol. zapsal do kroniky vzorný učitel Josef Junek. Byl to Čech,
který vyučoval na zdejší německé škole. Jemu vděčíme za mnoho údajů z historie obce.
Kdo psal kroniku po něm?
Během dalších let se vystřídalo několik kronikářů, někteří měli špatně čitelné zápisy. Od roku 1921 zapisoval
události Josef Peschke z č. p. 37 v Hluchově. Byl to olejník a měl mlýn na lisování lněného oleje. Protože od roku
1913 chyběly především kvůli válečným událostem zápisy, doplnil je i s výpisem toho, jak se válka dotkla místních
obyvatel. J.Peschke zůstal po válce v Těchoníně (zemřel 1. 5. 1969 ve věku 83 let), a tak byla kronika zachována
obci.
V roce 1953 se ujal kronikářské práce místní řídící učitel Antonín Špinler. A to už je historie česky psané
kroniky.
V první české kronice shrnul historii Těchonína od 16.stol.do roku 1975. Přeložil pro potřeby české kroniky
kroniku německou a vybral z ní události, které považoval v historii obce za důležité. Přidal vlastní výzkum z archivů a vzpomínky svoje a pamětníků. Od roku 1976 v další kronice pokračoval událostmi každého roku až do
roku 1997 (činnost OÚ, zastupitelstva, akce a činnost spolků a organizací, přírodní jevy, obyvatelstvo atd.)
To musela být obrovská práce. Naše obec má štěstí, že to tvého otce bavilo.
Jeho velkou láskou byla vlastivěda. To je historie a příroda.
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A tuto lásku věnoval nejen kronice, ale i pěti knihám, které mají vztah k našemu kraji. Můžeš je, Ivo, našim čtenářům připomenout?
Ano, jsou to: O bílé lišce, Lidé od Orlice I., Lidé od Orlice II., Na modrou stranu, pašeráci!, Pod Suchým
vrchem.
Od roku 1998 začala psát kroniku Ivanka Špinlerová a píše ji, jestli dobře počítám, 23.rok…
Ano. Bylo to tatínkovo přání, a kdo jste ho znali, tak víte, že jako dcera jsem nemohla moc protestovat :).
Snažím se pokračovat.
Ivo, nebuď skromná, tato práce je velmi záslužná a náročná. Ale i ty jsi napsala tři publikace, které mají
vztah k naší obci.
Ano, je to 100 let české menšinové školy v Těchoníně, almanachy Těchonín 1514 – 2014, Celné 1568 – 2018.
Psaní kroniky je určeno nějakými pravidly?
Kronika je vždy ze dvou částí. První část je vlastní text kroniky. Druhou částí jsou doplňky, přílohy. Mohou
to být fotografie, doklady, dokumenty, přepisy, opisy apod. Stránky kronik se vždy číslují. Popsané obecní kroniky,
ale i školní a spolkové patří do státních a okresních archivů.
Ivo, kdo v naší obci projevuje zájem o obsah kronik?
Mrzí mě, že si dnes mnozí lidé neváží historie obce, nezajímají je události minulé. Většinou se přijdou ptát,
kdo bydlel v jejich chalupě před nimi. To ale v kronice je málokdy, ale snadná pomoc – za poplatek jim údaje
vyhledají na katastrálním úřadě.
Kdo má zájem? Klub důchodců mě zve na besedy nad kronikou, základní škola a kroužek H.Jentschkové
a A.Veselé. Spolupracuji s E.Suchomelovou, výbornou pamětnicí, z mladších např. s Pavlem Vašatou, A.Krumlem, M.Pavlišovou. Pořád ale doufám, že zájemci přibudou.
Ivanko, moc děkuji za tvoji práci na kronice naší obce a děkuji za rozhovor.

Jarmila Pohlová
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V současném období přicházejícího podzimu a blížící se zimy je věnována zvýšená pozornost technickému
stavu veřejného osvětlení. Kontroluje se venkovní vedení, svítidla, elektrické rozvaděče a zjištěné závady se odstraňují, aby v období, kdy bude krátký den a počasí ne tak příznivé, nevznikaly na veřejném osvětlení poruchy,
kterým bylo možno předejít. Přesto při zhruba 135 svítidlech, která veřejné osvětlení v naší obci má, nelze poruchy zcela vyloučit. Nejčastější porucha vzniká na zdroji světla, tedy výbojce, a to proto, že končí její životnost.
Projeví se to tak, že svítidlo zhasíná a znovu se rozsvěcí. Zprvu výbojka zhasíná po delší době svícení, ale tato
doba svícení se v následujících dnech postupně zkracuje. Pokud svítidlo přestane svítit náhle, může být závada
také u některého z elektronických prvků uvnitř svítidla.
Co se týče venkovního vedení pro přívod elektrické energie ke svítidlům, zmíním provedení výměny venkovního vedení ze sloupu u mostu k vlakové zastávce. Po předchozí přípravě, materiálním a organizačním zabezpečení této akce bylo sejmuto v tomto úseku stávající vedení v délce 220 metrů a nahrazeno venkovním závěsným kabelem, a to ve středu dne 1. září 2021. V dolní části Těchonína šlo o poslední úsek vedení, kde hrozilo
jeho přetržení a tím k vyřazení celkem dvanácti svítidel. Docházelo zde k častým zkratům a tím k poškozování
vedení, především za silného větru a pak v zimním období, kdy velikým rizikem je vznikající námraza na vedení. Přetržením vedení by zůstala neosvětlena přístupová cesta k vlakové zastávce od mostu a z druhé strany by
nebylo osvětleno schodiště. Doporučil jsem tuto akci provést a při sestavování rozpočtu obce na rok 2021 jsem
dle kvalifikovaného odhadu žádal na provedení 24 000. Kč. Návrh byl zastupitelstvem obce schválen. Rozpočet
nebyl překročen, akce byla provedena za 22 444 Kč, z toho materiál představoval 9 030 Kč, za odborné práce provedené pracovníkem Technických služeb Žamberk z automobilní plošiny, za pomocné práce, přepravy materiálu
a cestovní výlohy bylo uhrazeno celkem 13 620 Kč, za sejmuté vedení odevzdané do sběru se získalo 206 Kč.
Závěrem Vás chci, vážení občané, požádat, abyste poruchu na veřejném osvětlení, které si všimnete, vždy
ohlásili na obecní úřad, nebo přímo mně, a mohla tak být zjednána náprava. Je snaha, aby neprodleně byla
odstraněna závada, při které dojde k výpadku osvětlení v celé obci, nebo její části. Pokud někde nesvítí jedno
svítidlo, je zvažováno, zda je opravu možno odložit, protože místo je méně frekventované, nebo je v blízkosti jiné
svítidlo. Je to z toho důvodu, že svítidla jsou umístěna na sloupech nebo stožárech a bez automobilní plošiny je
lze stěží opravit.
Karel Vencl, zastupitel obce

POZVÁNKA
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