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 V poslední části seriálu „Katastrem obce Těchonín“ se tentokrát po katastru podíváme trochu 
jinak – prostřednictvím historických pohlednic obce Těchonín.
 Obci Těchonín, co se týče zhruba období do roku 1950, bylo vydáno celkem dost pohlednic. 
Samozřejmě oproti větším obcím nebo městům je to určitě méně, ale jenom pro představu -  v mém 
albu je těchto originálů historických pohlednic několik desítek, každá je jiná a z jiného období. Zatím 
nejstarší pořízený originál je kolorovaná pohlednice odeslaná v roce 1896.
 Nejvíce historických pohlednic bylo foceno z dnešního sadu pod Mlýnským kopcem a dominan-
tu většinou tvoří škola a kostel, jako např. na přiložené pohlednici č. 1. Díky tomu je i dobře vidět, jak 
se obec postupně měnila a rozrůstala o další domy. Ale existují také pohlednice, u kterých je někdy 
potřeba i trochu přemýšlet, odkud byly tehdy pořízeny. A několik takových netypických bych Vám 
chtěl představit a také ukázat, odkud zhruba byly fotografovány…
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Foto č.1: 
Jedna z těch častých pohlednic – pořízených nad sadem. Pohlednice byla sice odeslána 22. října 1948, ale zcela 
jistě byla pořízena v letech 1936-38, jelikož při detailnějším pohledu lupou je vidět momentální přestavba býva-
lého hostince v Hluchově čp. 166 do dnešní podoby, a ta probíhala vzhledem k větší poptávce po ubytování právě 
v době výstavby tvrze Bouda a opevnění v okolí obce.

Foto č.2 (na další straně): 
Jedna z mála pohlednic pořízených z Hejnova. Tato je odeslána v roce 1920, takže mohla být pořízena někdy v ob-
dobí 1910-20. Je na ní dobře vidět, jak vysoko byl tehdy Hejnov obhospodařován. Dnes už byste z těchto míst tako-
vou fotku nepořídili, jelikož byste stáli v lese. Na pohlednici je hezky vidět i prázdné prostranství mezi kostelem a 
tehdy odlehlou hájovnou čp. 9 (dnes Jan Leicht ml.), které dnes tvoří jakýsi střed obce zaplněný domy a bytovkami..
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Foto č.3: Tato pohlednice byla vydána v roce 1911 (jak je uvedeno na zadní straně). Je to zase takový nestan-
dardní pohled na obec  přes hluchovské chalupy ke škole a kostelu. S největší pravděpodobností byla pořízena 
někde z míst od skály nad čp. 140 (Chládkovi). Je na ní i hezky vidět, že chalupa čp. 128 (se štítem k cestě) má 
prakticky pořád stejnou podobu. 
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Foto č.4: Podobný pohled jako předchozí – přes chalupy v Hluchově ke středu obce s kostelem a školou. Poříze-
na je někdy před rokem 1931 (na zadní straně poznámka „30. května 1931 Odpoledne přes Těchonín na Suchý 
vrch). Pořízena byla od bývalého Krobova statku na kopci nad Dostálkovými čp. 35 (vpravo na pohlednici je 
dobře vidět i ta zmiňovaná skála nad Chládkovými čp. 140).
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Foto č.5 (na předchozí straně): Toto je další z takových těch jiných historických pohledů na Těchonín (odesláno 
10. června 1932).V popředí je místní část Stanovník, kde je k vidění i trojice chalup uprostřed snímku, které byly 
po válce armádou srovnány se zemí a dnes už po nich najdete jen pár kamenných zbytků zarostlých v lesíku. Zcela 
vlevo potom bývalý hostinec čp. 1, dnes Šimkovi.

Foto č.6: Touto pohlednicí, odeslanou na Silvestra 31. prosince 1934, se podíváme na dolní část Těchonína. Je 
na ní dobře vidět továrenský dům čp. 112, který už dnes na místě nenajdeme, nahoře v levé části je vidět původní 
klikatící se cesta obcí pod školou, která vedla kolem bývalého Thunova mlýnu „pod Kopcem“.
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