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Zprávy z obce

Foto: Martina Jirásková

Vážení spoluobčané,
blíží se nové komunální volby, současné
zastupitelstvo finišuje, aby dokončilo
rozdělané akce a aby nově zvolení zastupitelé vás, občanů, mohli začít svou nadcházející čtyřletou práci s čistým stolem
a podle svých představ. Kandidátky jsou
sestaveny a podepsány a v dalším článku
slečna Petra Blažková uvádí podmínky
pro voliče nového zastupitelstva naší
obce. Seznam kandidátů bude vyvěšen
na webových stránkách obce.
Určitě jste si povšimli, že je dokončena
nová fasády budovy školy. V anketě
na webových stránkách obce zvítězil
návrh slečny Martiny Jiráskové č. p 38 –
PASTELKY. Výsledný efekt je velice dobrý
a plně odpovídá charakteru budovy pro
děti předškolního a mladšího školního
věku. Poděkování patří i Martině, která
měla ještě plné ruce práce s finálními
úpravami a samozřejmě i realizátorovi
malby.
V polovině července bylo také dokončeno víceúčelové hřiště, které je zatím
určeno pro obyvatele Horního Třešňovce. Na krásném novém hřišti s umělým
povrchem si můžete bezplatně zahrát
fotbal, tenis, volejbal, nohejbal…ale pro
další provoz je nesmírně důležité, jak
bude dodržován provozní řád. Umělý
povrch je sice odolný, ale je nutné dodržovat určitá pravidla užívání, aby nám co
nejdéle sloužil. Proto se pečlivě eviduje,
kdo a kdy si klíče půjčil a hřiště v pořádku
vrátil. Klíče půjčuje v pracovní době

Obecní úřad Horní Třešňovec - slečna
účetní a pan starosta, dále paní Zdvořilá,
která je správkyní tenisových kurtů,
a zastupitel Tomáš Holeček, který měl
nemalý podíl na realizaci výstavby hřiště,
a patří mu rovněž poděkování.
Od 9. 8. 2014 je opět v provozu kulturní
dům. Může se pochlubit rozsáhlou
rekonstrukcí kuchyně a přísálí. V kuchyni,
která nesplňovala hygienické požadavky,
a jejíž zařízení „dávno odnes čas“, byly
kompletně předělány rozvody, voda,
elektřina, omítky, byla položena nová
dlažba a obklady a přibylo i některé nové
vybavení tak, abychom ji mohli s klidným
svědomím pronajímat lidem a složkám
na akce. Zmodernizováno bylo i přísálí,

takže věříme, že společně se zákazem
kouření v celé budově, který již zastupitelstvo odhlasovalo, bude další léta
sloužit k vaší spokojenosti. Od 1. 8. 2014
platí nový sazebník pronájmu kulturního
domu, jeho částí, nebo jen možnosti
vypůjčení např. nádobí apod. pro vaši
soukromou akci. Ceník je k nahlédnutí na
obecním úřadě a webových stránkách
obce a ceny nejsou nijak závratné.
Vaší pozornosti určitě neuniklo, že
v současnosti se dokončují práce na
odvodnění hřbitova. Chceme položit
zámkovou dlažbu od brány k pomníku
a vybudovat parkoviště. Po diskuzích se
zastupitelstvo rozhodlo vrátit na pomník
desky se jmény hornotřešňovských občanů, kteří padli v 1. světové válce. Desky
byly uloženy na OÚ a budou vráceny na
své původní místo. I tady chci poděkovat
zastupiteli Milanu Kopeckému, který se
zasloužil o realizaci tohoto projektu.
Proběhlo výběrové řízení na opravu
místní komunikace „Mrázkova cesta“, vítězem se stala firma SaM silnice a mosty
Litomyšl s nejnižší cenovou nabídkou.
Opravu plánujeme na podzim.
30. 6. 2014 byl dokončen a kompletně
předán dotační projekt varovného
protipovodňového systému, jehož součástí je nový obecní rozhlas, srážkoměr
a hladinoměr. Občané si na webových
stránkách obce mohou prohlédnout
množství srážek za uplynulý týden a výšku hladiny potoka - http://www.hladiny.
cz/hladiny/index.php?cca =177

Foto: Tomáš Holeček
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Rekonstrukce kuchyně a přísálí KD vrcholí, pořízeno těsně před dokončením / foto: Jaroslava Cvrčková)

Probíhá komplexní pozemková reforma
vycházející ze zákona, která zpracovává
extravilán Horního Třešňovce na další
desítky let do budoucna.
Od 1. 8. 2014 má Národní dům novou
nájemkyni – Kateřinu Hejkrlíkovou, která
se jako jediná přihlásila do výběrového
řízení. Proto jí chceme popřát hodně
úspěchů v podnikání.
Na poněkud zdlouhavý byrokratismus
stále naráží projekt stavebních parcel
„Urbanova stráň“, kde v současnosti
řešíme výběrové řízení na zhotovitele
kanalizace, vody a plynu. V zimě ještě
plánujeme výběrové řízení na zhotovení
komunikací, probíhá jednání s ČEZ na
připojení distribuční lokality.
Mariánská hora přísně vzato nepatří do
katastru Horního Třešňovce, ale rodící se
rozhledna je i naší „srdeční záležitostí“.
Proto jí dále věnuji článek a fotografie. Určitě se všichni těšíme, až bude
6. 9. 2014 slavnostně otevřena.
Jak jsem v úvodu zmínila, čtyřletý cyklus
působení současného zastupitelstva
končí. Touto cestou chci poděkovat
starostovi Jiřímu Markovi za každodenní
mravenčí práci, stohy důležitých i méně
důležitých papírů, výpisů, evidencí…
a hlavně zodpovědnost za všechny akce,
které se v průběhu tohoto volebního
období realizovaly. Dalším zastupitelům,
které jsem zatím nejmenovala, protože
každý z nich měl na starost svůj svěřený
úsek. Chci jim všem poděkovat za pečlivost a důslednost, za společná rozhodnutí, kde nikdo nehájil svůj soukromý
nebo stranický zájem. Ale kdy každý
z nich obětoval část svého volného času
pro rozvoj obce a vás, občany a voliče,
kteří jste je svou důvěrou poctili.
Novému zastupitelstvu a případně
novému starostovi přeji hodně úspěchů,
hodně šťastných a moudrých rozhodnutí, ať jim jejich práce přináší uspokojení
a radost a nám všem užitek a pocit, že
jsme zvolili správně!
PhDr. Jaroslava Cvrčková - místostarostka

Volby do Zastupitelstva obce Horní
Třešňovec
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční
v pátek 10. října 2014 (14.00 – 22.00 hod.)
a v sobotu 11. října 2014 (8.00 – 14.00 hod.)
v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Třešňovec. Voličem je nejen svéprávný
státní občan ČR, ale i státní občan jiného
členského státu EU, který alespoň v první
den voleb (nejpozději 10. října) má TRVALÝ pobyt v obci, dále občan, který alespoň
druhého dne voleb dosáhl 18 let (nejpozději 11. října) a není-li omezen na osobní
svobodě z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody, nebo z důvodu ochrany zdraví
lidu (např. uzavřené infekční oddělení).
Počet volených členů zastupitelstva na
další volební období 2014 – 2018 zůstává
stejný, bude se tedy volit celkem 9 členů.
Volič může volit nejvýše 9 kandidátů
z libovolných volebních stran a sdružení, může také volit pouze volební
stranu či sdružení. Podrobné informace
o způsobu hlasování budou k dispozici ve
volební místnosti.
Petra Blažková, DiS.
Co nám to roste za humny?
Kdo se v posledních dvou měsících
pohyboval v okolí Mariánské hory,
určitě zaznamenal podezřelé dění na
protějším kopci. V dnešních dnech už
není tajemstvím, že na hřebenu mezi
Horní Čermnou a Třešňovcem vyrostla
rozhledna. Vyjma Lázku to bude první
rozhledna tohoto typu na Lanškrounsku.
Jedná se o konstrukci převážně ze dřeva
s ocelovým točitým schodištěm a výška
vyhlídkové plošiny je 18,8 m. Při rozhled-

ně bude vybudován i dřevěný přístřešek
pro návštěvníky za účelem odpočinku,
ale i úkrytu před rozmary počasí.
Kdo je tedy zvědavý a bude mít čas,
může v sobotu 6. září ve 14 hodin dorazit
na oficiální zahájení provozu. Jediné,
co zatím není jisté, je jméno rozhledny.
Podle posledních zpráv ale s největší
pravděpodobností dostane tahle slečna
jméno Mariánka…
Někdo tvrdí, že za dobré viditelnosti lze
z tohoto místa dohlédnout až na Sněžku.
Odteď nebude nic snadnějšího, než
vyrazit na procházku k Mariánské hoře
a přesvědčit se na vlastní oči :-)
Text a foto Martina Jirásková
Rozhledna na rozvodí Severního
a Černého moře
O první sobotě v září obec Horní Čermná
na Orlickoústecku slavnostně otevírá novou dřevěnou rozhlednu o výšce plošiny
přes 18 metrů. Tyčí se na hřebeni mezi
Horní Čermnou a Horním Třešňovcem
nedaleko Lanškrouna a nabízí pohledy
do vzdálenosti několika desítek kilometrů
na všechny světové strany. Jsou vidět Orlické hory, za dobré viditelnosti Krkonoše,
Suchý vrch či město Lanškroun a okolí.
Po zmíněném hřebeni vede cesta hojně
využívaná cyklisty i pěšími turisty z blízkého okolí. Cesta propojuje Sázavské údolí
asi 4 km východně od nové rozhledny
s poutním kostelem Narození Panny Marie na Mariánské hoře, asi 0,6 km západně.
Hřeben patří do hlavního evropského
rozvodí mezi Severním a Černým mořem.
Uvádí se například, že voda ze severního
okapu poutního kostela odtéká směrem
na Severní moře, zatímco z jižního kostelního okapu do moře Černého.
Protože blízká Mariánská hora je několikrát za rok místem řady turistických
i církevních akcí, jmenujme například
zářijový dálkový pochod Lanškrounská
kopa, nebo vánoční turistické Zpívání
koled, blízká rozhledna se brzy stane
jednou z oblíbených výletních zastávek.
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Česko-polská příhraniční spolupráce
Stavba rozhledny u Horní Čermné je
součástí projektu s názvem „Místa plná
rozhledů v Euroregionu Glacensis“
financovaného z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika v letech
2007 – 2013. Celkem se na české straně
vybuduje šest nových rozhleden, pět
z nich v oblasti Broumovska, tato šestá
jako jediná poblíž jižního cípu Orlických
hor. Podrobnosti na webových stránkách
http://www.euro-glacensis.cz/files/projekt_foto_rozhledny_/
eurg-rozhledny-2013-web.pps

Budoucí výhled z rozhledny na Suchý vrch a Bukovou horu

Poutní kostel Narození Panny Marie
Poutní místo je založeno na zjevení a zázraku, které v roce 1814 prožil Antonín KeBudoucí výhled z rozhledny na jih ve směru na Lanškroun
a Hřebečské stěny

www.hornitresnovec.cz

školního roku jsme se museli vypořádat
se zvýšenými bezpečnostními opatřeními, protože se začalo stavět lešení
a v průběhu prázdnin se převlékla naše
škola do zcela nového kabátku, ze kterého máme všichni obrovskou radost.
Na prázdniny jsme odcházeli všichni
s troškou smutku a nostalgie z loučení,
ale i s radostným očekáváním prosluněných volných dnů. Rozloučili jsme
se s žáky 5. ročníku (Daniel Chour, Jan
Jirásek, Vojtěch Fajt, Andrea Faltusová,
Kristýna Pelclová), kteří budou od 1. září
navštěvovat školu na náměstí A. Jiráska
v Lanškrouně. Pět žáků odešlo, ale jejich
místa ve školních lavicích nezůstanou
prázdná. Do 1. třídy nastoupí po prázdninách šest dětí: Kateřina Dušková, Ema
Junková, Pavla Zapletalová, Šimon Vávra,
Radek Teichmann a Antonín Hejkrlík.
Popřejme tedy všem, kdo po prázdninách usednou do školních lavic v ZŠ Horní Třešňovec, ať se jim ve škole líbí a ať
si odnesou do života spoustu užitečných
znalostí a krásných vzpomínek.
Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy

Foto: Jan Marek Bažiňák

prta z Kunvaldu. Vezl koňským povozem
mlýnské kameny na Moravu a na úbočí
Mariánské hory se na něj povoz převrhl.
Za silného světla se mu zjevila bílá panna a vyprostila jej zpod převráceného
vozu. Na památku tohoto zázraku byla
na vrcholu Mariánské hory v roce 1864
postavená kaple a o 11 let později dnešní
poutní kostel. Jednou z jeho zvláštností je
zachovaný zastřešený presbytář původní
kaple stojící uprostřed kostela.
Text: Jiří Kohout
(zkrácená a upravená verze
do časopisu Turista)
A jaký bude výhled z rozhledny? To
nafotil starosta Jiří Marek

Budoucí výhled z rozhledny směrem na Orlické hory

Budoucí výhled z rozhledny na Mariánskou horu

Zprávy z MŠ a ZŠ
Jeden školní rok skončil a další je přede
dveřmi.
Školní rok 2013/2014 skončil. Byl to pro
všechny žáky rok plný zajímavých akcí
a činností, rok plný nových zážitků a společných chvil s kamarády, a samozřejmě
další rok získávání nových vědomostí
a dovedností, jejichž skutečná váha a důležitost se ověří teprve v letech příštích
a budoucích.
I pro mnohé zaměstnance školy to byl
rok změn a významných událostí. Po mateřské dovolené se vrátila vychovatelka
ŠD Iveta Vávrová, vysokou školu dokončila paní učitelka, dnes již Mgr. Jana Bartoňová, do nového zaměstnání odešla
vedoucí školní jídelny a uklízečka MŠ
Martina Šmiková. Na její místo nastoupila paní Adéla Hejkrlíková.
Změny se netýkaly jen osob, ale i naše
školní budova zaznamenala obrovskou
proměnu. Již dva měsíce před koncem

Zprávičky z naší školičky
Tak – a školní rok 2013/2014 je za námi.
Opět to uteklo jako voda. Sotva jsme se
v září rozkoukali, hned na to se objevily
Vánoce, překulila se zima a bylo jaro.
Na velikonoční svátky jsme se připravovali básničkami, písničkami a zajímavými
výrobky. Domů si děti odnesly zahrádku
v kelímku, slepičí rodinku, zajíčka
a ovečku z papíru i zdobená vajíčka. Za
„Zvířátky do ohrádky“ jsme se vydali do
Albrechtic. Přestože ten den zrovna dost
foukalo a trošku jsme i zmokli, výlet se
vydařil.
V květnu jsme do školky pozvali maminky na „Malé posezení u kafíčka“.
Hodovalo se u prostřených stolů, slavilo
se…a věřím tomu, že taneční pohádka
„Zázraky v kuchyni“ a malý dáreček
maminky potěšily a pohladily na duši.
Začátkem června jsme měli „Turistický
výlet do Teracentra v Dolní Čermné“. Na
Mariánskou horu jsme dojeli autobusem. Po malé snídani jsme vyrazili k cíli.
Sluníčko svítilo, ptáci zpívali, svět voněl
– prostě den jako malovaný.
Hadi, ještěrky a jiná havěť čekali na obdiv
pod střechou Teracentra u pana Pecháčka. Na zahradě a ve výběhu si děti mohly
pohladit psa, koně, kozy, lamu, vepříky,
kuřata, kačenky, štěňata – i papouška.

www.hornitresnovec.cz
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Budoucí prvňáčci

Budoucí 5. ročník

Ve velmi příjemném prostředí si všichni
užívali krásného pohodového dne dle
své libosti.
Z batůžků jsme snědli a vypili vlastní
zásoby, do spánku jsme uhladili všechna
zvířata. A to byl signál, že musíme zpátky.
Cesta na autobus ke Krčmě byla únavná.
Nejsme však z cukru a něco vydržíme.
Tak jsme v pořádku dojeli do školky,
hned usnuli a pořádně si odpočinuli.
Dodnes rádi vzpomínáme na den jako
malovaný, plný zvířátek, hraní a zábavy.
V naší mateřské škole rozvíjíme děti
podle Školního vzdělávacího plánu „Kdo
si hraje, nezlobí“. V praxi to znamená,
že každý den je naplněn činnostmi,
které právě cíleně utvářejí osobnost
dětí s ohledem na jejich věkové, individuální a psychické zvláštnosti. Mluvíme,
vyprávíme, popisujeme, recitujeme…
zpíváme, cvičíme, stříháme, lepíme,
modelujeme, kreslíme a malujeme…
Je toho opravdu dost, co všechno se za
docházku do školky naučíme. A předškoláci pak mohou zúročit své znalosti
a dovednosti při vstupu do základní
školy. Letos odešlo 7 dětí (z toho 1 do
Lanškrouna). Ukázali nám své aktovky,
navštívili vyučovací hodinu v 1. třídě, na
památku dostali pohádkovou knížku.
Přejeme jim jen samé jedničky.

Poslední den před prázdninami (začaly
nám 14. 7. ) jsme si sbalili špinavé věci,
prošlapané bačkůrky, složku obrázků
a výrobků – a hurá, ať žije léto!
Další školní rok je za dveřmi. Snad jsme
si všichni odpočinuli a nabrali dost sil na
další práci.
Přeji všem dny plné sluníčka, ptačího zpěvu a vůně kolem – prostě jako malované.

Sázení stromků

Hana Strnadová, vedoucí učitelka MŠ

Z činnosti Sboru
dobrovolných hasičů
Horní Třešňovec
Hasičské 4 v 1 aneb víkend ve znamení
tvrdé práce
Začátkem jara svůj čas pravidelně věnujeme brigádám a úklidům. Abychom
všechny potřebné akce spláchli takzvaně
z jedné vody načisto, vyhradili jsme si na
to téměř celé dva dny - 11. a 12. dubna.
Čekaly nás totiž 4 velké akce – sběr
železa, úklid hasičárny, sázení stromků
a likvidace oplocení na hřišti. Mezi tím
vším se ale podařilo najít čas i na úklid
hasičského muzea v prostorách staré
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Budoucí 6.ročník (foto: Iveta Vávrová)

hasičárny.
V pátek a v sobotu probíhal pravidelný
sběr železa. Díky této akci se nám daří
každoročně vyčistit obec od několika
tun starého železa, které by jinak
nepotřebně zavazelo na půdách nebo
ve stodolách našich sousedů. Ať už se
jedná o staré jízdní kolo nebo vanu, jsme
vděční za každý gram, který nám umožní
vydělat si touto cestou nějaký peníz do
naší kasy. Během pátečního odpoledne
se podařilo také kompletně uklidit prostory hasičárny. S nadsázkou můžeme
říct, že večer už vše zářilo čistotou.
V sobotu ráno odjela část brigádníků
pokračovat ve sběru železa a zbytek
pracantů se rozdělil na dvě skupinky.
Jedna se vydala k hřišti zlikvidovat oplocení nepoužívaného tenisového kurtu,
na jehož místě v současné době vzniklo
víceúčelové hřiště. Druhá skupinka
odjela k lesu na sázení stromků. Letošní
sázení bylo ale doslova „křest ohněm“.
Přecházelo se na několik ploch, kde bylo
potřeba stromky dosázet. Většinou se
ale jednalo o hustě porostlé mýtiny, kde
jsme museli bojovat s vysokou trávou
a zákeřným ostružiním.
Všichni to ale nakonec ve zdraví přežili a vrátili se k hasičárně, kde jsme si
společně s ostatními rozdělali ohýnek

Sběr železa
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a opekli buřty za odměnu dobře odvedené práce.
Oslava svatého Floriana
V letošním roce jsme se rozhodli využít
volna, které se nabízelo po čtvrtečním
státním svátku, a proto jsme Floriánka
naplánovali výjimečně na pátek 9. května. I když tento den nepatřil k nejteplejším, počasí nám tentokrát vydrželo.
Hned kolem 18. hodiny se začaly scházet
první skupinky návštěvníků a přípravy
dobrůtek na grilu a v udírně byly v plném
proudu. Když se lavičky zaplnily posledními příchozími, k poslechu už vyhrávala
kapela Trumf. Účast byla veliká - a to nás
moc potěšilo. Doufáme, že deštivé počasí jsme si již vybrali „do foroty“, a těšíme
se na příští rok na další vydařený ročník.
Na Hornotřešňovském poháru byl opět dětem k dispozici skákací hrad zdarma

Okrsková soutěž
V sobotu 17. května jsme vyrazili poměřit
síly s ostatními sbory z našeho okrsku.
Soutěž se konala v Lanškrouně a kromě
nás se jí zúčastnila družstva z Dolního
Třešňovce, Albrechtic, Lanškrouna a Rudoltic. Z ženských týmů dorazila pouze
děvčata z Dolního Třešňovce, protože
našim holkám se opět nepodařilo sestavit kompletní družstvo.
Soutěž se jako obvykle skládala ze dvou
disciplín – běh jednotlivců na 100 m
překážek a požární útok družstev. Za
jednotlivce nás reprezentovali Petr
Jirásek a Vojta a Vláďa Čajnákovi a Petr
Mačát. Petr Jirásek se svým časem 21,15
nakonec obsadil 2. místo a Vojta Čajnák
s časem 21,19 vteřin skončil těsně za ním
na 3. místě.
Požární útok družstev obsahoval dvě
kategorie – Muži I. a Muži II. (veteráni).
Díky dosaženým časům jsme v obou kategoriích s přehledem obsadili 1. místo.
Tato soutěž pro nás ale byla i užitečným
druhem tréninku, protože jsme měli
možnost osvěžit si techniku a protáhnout svaly po zimním lenošení ještě před
hlavním zahájením sportovní sezóny.
Hornotřešňovský pohár a sportovní
sezóna
Loňský 10. ročník Hornotřešňovského
poháru se zapsal díky souhře nešťastných náhod jako nepříliš vydařené jubileum – možná vzpomínáte na deštivé
počasí, zrušení pivní štafety a nakonec
i anulování výsledků pro celkové hodnocení VCÚ kvůli nespolehlivosti terčů.
Letošní ročník nám ale loňské zklamání

ve všech směrech vynahradil.
Velkou novinkou a zároveň výzvou pro
všechna soutěžní družstva byla nezvyklá
koncepce závodu. Díky vybudování
druhé základny jsme si mohli dovolit
uspořádat dvoukolovou soutěž, kde
každý tým odběhl jeden pokus na
nástřikové terče (po loňské aféře jsme si
letos objednali průhledné terče od SDH
Troubky) a druhý pokus na sklopné terče. V každém kole bylo určeno pořadí dle
dosaženého času a součet pořadí v obou
kolech rozhodl o celkovém umístění.
Mužská kategorie probíhala na dráze pro
3 B hadice a zúčastnilo se jí 17 družstev.
Na nástřiky se nejlépe vedlo družstvu
z Letohradu-Orlice, kterým se podařilo
naplnit nádržky terčů za 25,23 s. Průstřik
zaběhli nejlépe muži z Kunčic C s časem
17,12 s. Kouzlo této soutěže ale spočívalo
v tom, že i poslední družstvo na startu
mohlo výrazně zamíchat s celkovým
pořadím. Horní Třešňovec nasadil do
hry dva týmy - v případě „áčka“ se
jedná o standardní sestavu účastnící
se pravidelných závodů VCÚ, „béčko“
se většinou podaří sestavit pouze na
domácí soutěž. Družstvo mužů A sice
nepředvedlo žádný excelentní výkon,
ale šlo - jak se říká - „na jistotu“. Díky času
29,48 s na nástřik a sestřikem za 19,79
s se nám tak po součtu umístění podařilo
celkově obsadit krásnou, ale nevděčnou
bramborovou pozici. Slávu na bedně si
místo nás užila družstva Bystřece A, Letohradu-Orlice a zlatou příčku obsadilo
Kunčické „céčko“, u kterého podobný
výsledek není žádným překvapením.

Domácímu „béčku“ se bohužel moc
nevydařil ani jeden útok, a tak skončilo
na celkovém 11. místě.
Po kratičké přestávce byla dráha přestavěna na 2 B hadice pro soutěž žen,
kterých přijelo 10 týmů. V obou kolech
se nejlépe umístilo družstvo z České
Rybné, které s časem 24,17 s na nástřik
a 17,52 s na průstřik s přehledem získalo
celkové 1. místo. Stříbrnou příčku stejně
jako v kategorii mužů obsadilo družstvo
z Letohradu-Orlice a pomyslný bronz
získal tým z Letohradu-Červené. Skoro
jako bychom se domluvili, skončila
místní děvčata stejně jako mužský tým
na celkovém 4. místě.
Pauzu do oficiálního vyhlášení výsledků
vyplnilo finále o uzenou kýtu pro nejlepší 3 týmy z každé kategorie. Perličkou
tohoto finále je, že každý člen družstva
netuší, jaký post si vylosuje. Vzhledem
k tomu, že spousta družstev odjela dříve
kvůli kolidujícímu termínu se soutěží Východočeské ligy v Bašnicích, dočkaly se
domácí týmy mužů i žen účasti ve finále.
Muži tuto šanci bohužel neproměnili
a skončili s neplatným pokusem. Čas
útoku žen na vítězství také nestačil, a tak
si uzenou kýtu odvezly ženy z České
Rybné a muži z Lukavice.
Po předání cen se konala už tradiční
pivní štafeta, při které se letos pilo 128
piv. Bohužel dřívější odjezdy některých
družstev způsobily komplikace z hlediska nedostatku „pijanů“, a proto museli
někteří borci nakonec nastoupit dvakrát.
Tradici se naštěstí podařilo udržet a čas
z předchozího roku překonat. Výzvou
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Sportovní sezóna je v plném proudu – Mužský tým při útoku v Letohradu – Orlici, Ženský tým při útoku v České Třebové

pro příští ročník bude tedy vypít 129 piv
pod čas 23 min 50,4 s.
Poslední částí dne byla soutěž veteránů,
které se zúčastnily týmy z Lanškrouna,
Horní Čermné a domácí družstvo Horního Třešňovce. Všechny týmy stejně
jako při standardní soutěži absolvovaly
útoky na dvou drahách. Nejlépe se zadařilo domácím veteránům, kteří s časem
26,43 s na nástřik a 20,48 s na sklopky
ukořistili 1. místo.
Celkový dojem z letošního ročníku byl
velmi pozitivní a ohlasy okolí byly pouze
kladné. To nás velice potěšilo, protože
to považujeme za nejlepší odměnu za
odvedenou práci a důkaz, že čas, který
jsme přípravou soutěže strávili, nebyl
ztracený.
Sportovní sezóna je v plném proudu
a my jsme nyní za polovinou závodů
série Velké ceny Ústeckoorlicka. Naše
domácí soutěž byla zahajovacím závodem ligy, po kterém následovaly soutěže
v Černovíru, Bystřeci, Letohradu-Orlici,
Dolním Třešňovci (kde se bohužel opakovala stejná aféra s nástřikovými terči
jako v loňském roce u nás a výsledky
soutěže byly anulovány) a poslední
víkend jsme strávili v České Třebové.
Teď máme před sebou téměř měsíční
pauzu, kterou většina závodníků využije
k naplánování dovolené. Soutěžní vlak
se znovu rozjede v sobotu 30. 8. v Brandýse nad Orlicí a hned v neděli 31. 8. nás
můžete přijet podpořit do Nepomuk,

Poněkud mokrý výlet 17. 5. 2014

kde budou soutěž pořádat prvním rokem. Sezóna ale nekončí ani příchodem
podzimních měsíců, a proto nás v září
čekají ještě 3 soutěže: 6. 9. v Lanškrouně,
7. 9. v Lanšperku a 13. 9. v Nekoři. To vše
je ale ještě před námi, takže si pojďme
zhodnotit alespoň současný stav. Mužský tým se v tabulce ligy nyní pohybuje
na 7. místě s 34 body. Bohužel abychom
sesadili týmy vedoucí v tabulce před
námi a zásadně tak zvrátili výsledky,
potřebovali bychom hlavně notnou
dávku štěstí, protože se jedná převážně
o velmi kvalitní družstva se stabilními
výkony. Řeč je především o týmech
z Letohradska a Bystřece. Domácí tým
žen se dlouho potýkal s existenčními
problémy, nicméně letošní sezónu se
stav stabilizoval na 6 stálých členek, které si musí zapůjčovat pouze proudařku
z jiného týmu. Ženy jsou nyní v celkové
tabulce stejně jako muži na 7. místě se
ziskem 19 bodů. Náskok některých týmů
není tak velký, aby ho holky do konce
sezóny ještě nemohly stáhnout, nicméně toto není tak snadné, jak to vypadá
na papíře. Obzvlášť nyní, kdy je úroveň
vedoucích týmů velmi vysoká. Všeobecně je evidentní, že kdo se tomuto sportu
nevěnuje na 100%, nemůže očekávat, že
závratné výsledky přijdou samy. Čas ale
běží nenávratně dál, síly ubývají, volných
chvil je stále méně a to jsou jen některé
z běžných problémů, které se promítly
i na výrazném úbytku soutěžních

týmů v lize oproti předchozím létům.
Nicméně dokud je chuť a vůle, flinta se
do žita nehází. Navíc tenhle sport není
jen o tom „nastřílet“ rekordy a sesbírat
plné police pohárů, na které se ve finále
pouze práší. Jde o to potkávat nové lidi,
trávit čas s přáteli, kteří mají stejný koníček a v neposlední řadě se díky zdravé
rivalitě a vzájemnému špičkování utužují
i vztahy s okolními obcemi. Doufáme, že
i když za námi nevyrazíte letos už na žádný ze zmíněných závodů, přijdete nasát
atmosféru hasičského sportu alespoň
na příští ročník domácí soutěže, která se
bude konat 6. června 2015.
Nakonec snad ještě jedna malá pozvánka
- a to na nejbližší hasičskou akci, kterou
bude každoroční Loučení s létem. Jako
vždy nebudou chybět zábavné soutěže
pro děti i dospělé a velký výběr dobrého
jídla a pití. Proto v sobotu 23. 8. 2014
dorazte na hřiště, ať už za zábavou, nebo
jen tak posedět s přáteli. Budeme se na
Vás těšit!
Text a foto: Martina Jirásková

Klub žen
Jaro a nadcházející léto patřilo
v našem klubu především výletům.
Začátkem dubna jsme my – členky - navštívily velikonoční výstavu
v Letohradě. Výstavka v letohradském

Ovšem na výletě do Bystřece nám už počasí přálo (Foto zaslala Drahoslava Dvořáková)
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muzeu byla malá, ale dostatečně obsáhlá, zahrnovala velikonoční zvyky
a výzdobu spojenou se svátky jara.
Výtvory pocházely z rukou šikovných
umělkyň, ale i dětí z místních škol
a kroužků. Některé výrobky jsme si
mohly zakoupit a zkrášlit tak i své
domovy.
17. května jsme vyrazily na výlet
autobusem. Opět jsme přibraly
i své rodinné příslušníky a přátele
a v 6 hodin jsme všichni odjížděli přes
Jičín do Zákup. V Zákupech jsme byli
objednaní do muzea masek. Průvodkyně nás provedla provozem a pohovořila o minulosti této firmy, která
masky stále vyrábí a některé výrobky
ze současného sortimentu jsme si
mohli i zakoupit. Po prohlídce jsme
se přesunuli na zámek, kde právě
probíhaly II. císařské slavnosti, které
připomínaly letní pobyty rakouského
císaře a posledního korunovaného
českého krále Ferdinanda „Dobrotivého“. Zde jsme se do 12 hodin volně
pohybovali a využili programu dle
libosti. Potom jsme přejeli do České
Lípy a rozešli se na oběd. Počasí, které nám do té doby přálo, se pokazilo
a začalo pršet, takže jsme byli rádi,
že dalším programem byla prohlídka
přírodovědného muzea v České Lípě
a potom Sklářské muzeum v Novém
Boru. Tam jsme narazili opět na akci
„Muzejní noc“, kde už odpoledne
rodiny s dětmi tvořily různé výrobky.
Další program už nám bohužel nevyšel. Na hřbitov s rododendrony jsme
kvůli prudkému dešti nešli, známou
Panskou skálu v Kamenickém Šenově
jsme kvůli mlze ani neviděli a vycházku na hrad Sloup, umístěný na
vysoké skále, jsme v dešti také vzdali
a prohlédli si ho jenom z parkoviště.
Vraceli jsme se tedy z výletu dřív,
a tak jsme si dopřáli ještě dobrou
večeři v motorestu „Lípa“. Výlet byl
i přes nepřízeň počasí pěkný a těšíme
se na další.
V červnu jsme si vychutnaly táborák
na hřišti, opekly si buřty a přitom naplánovaly další výlet, a to do Bystřece
na výstavu řemesel. Výlet se členkám
líbil, spojily ho s procházkou z „Kalhot“ v Horní Čermné a po výstavce
zašly také na něco dobrého do naší
velmi oblíbené hospůdky u Špičáků.
Dana Mačátová

Bývalí „svazáci“ a „mládežníci“ v Národním domě

Akce TJ Sokol
Od jarního vydání čísla jsme realizovali
tyto akce:
SÁZENÍ STROMKŮ – 5. 4. 2014
Hokejistů a sokoláků se sešlo kolem
třiceti. Sázelo se pod dohledem hajného Františka Mačáta v „JELÍNKÁČI“
a „JEŽKOVĚ BOREČKU“. Nasázeli jsme
1600 stromků. Na závěr si všichni opekli
špekáčky.
OSLAVA 80. výročí založení
Národního domu v Horním Třešňovci
– 26. 4. 2014
Tento den se tu konal již podruhé sraz
bývalých „svazáků“ a „mládežníků“,
kteří jsou s tímto domem pevně spjati.
Vždyť jsme tady prožili své mládí.
Takto jsme se setkali už před deseti lety
u příležitostí 70. výročí.
Společně jsme zavzpomínali na společné divadlo, různá vystoupení, předtančení, brigády, zimní pytliády a víceboj
na lyžích, volejbalová a fotbalová
utkání, pochody a výlety.
Součástí akce byla výstava našich starých fotografií a historických materiálů.
Promítli jsme si některé fotografie a vi-

Cyklovýlet

deo z 60. výročí, které tehdy pořádala
obec.
Do doby dávno minulé nás přenesla
i hudba, která se linula ze starého „magneťáku“ Joa (Slávy Hejkrlíka).
Základní kámen, který byl pokřtěn před
deseti lety, na kterém jsme podepsaní
takřka všichni, je zabudován na chodbě
ND. Tak zase za deset let.
CYKLOVÝLET podél řeky Moravy –
31. 5. 2014
Letos jsme zahájili 1. etapu cyklovýletů
podél řeky Moravy. Výlet na kolech jsme
zahájili kousek od pramene řeky Moravy
– na točně v Dolní Moravě. Počasí bylo
luxusní. Cesta vedla po cyklotrase č. 51
přes Hanušovice, Mohelnici, Litovel do
Olomouce. Před námi bylo krásných
100 km. Nejprve jsme měli dojem, že to
nemůžeme ujet. Dali jsme to naprosto
v pohodě a byli spokojeni. Nakonec to
bylo 105 km.
DĚTSKÝ DEN - 1. 6. 2014
Bylo nedělní odpoledne a děti i s rodiči
si to přišli na hřiště užít. Bylo tu přes 20
atrakcí. Některé byly úplně nové a velice
netradiční. Vláďa Čajnák a Jarda Šmika
přivezli traktory a děti v nich svezli.
Jarda Indra pozval zájemce na projížďku
vesnicí v kočáře taženém koňmi. Pavla

Sázení stromků
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Dětský den se opravdu vydařil

Cinková přivedla koně „Vilču“ a povozila
děti po hřišti. Také motorkáři v podobě
Batmana a Supermana povozili děti na
svých strojích. Modeláři z Lanškrouna
předvedli své modely, letadýlko dětem
shodilo bonbóny. Nad hřištěm ještě
dominoval i nakladač se lžící a hasičské
auto, které vykouzlilo dětem nádhernou
pěnu. Kromě klasického občerstvení tu
byl stánek s cukrovou vatou, popcornem
a balónky. Plné auto balónků rozdali
dětem Lukáš Marek a Petr Skula z firmy
Partners.
Velké díky patří hlavně všem sponzorům.

V Ostrově jsme nakrmili koně, u rybníka
snědli svačinu a z rozhledny se pokochali
pohledem na okolí.
ZAKONČENÍ SEZÓNY cvičení žen –
27. 6. 2014
Sezónu jsme zakončily večeří v Havaně
v Lanškrouně. Zahrály jsme si při tom
bowling a hlavně jsme si popovídaly
a naplánovaly příští rok.

VÝLET PRO DĚTI - 15. 6. 2014
V neděli 15. 6. 2014 jsme ukončili cvičení
s dětmi výletem na kolech do Ostrova
kolem lanškrounských rybníků.
Počasí nám přálo, přidali se k nám i někteří rodiče a nevyhnula se nám ani menší
kolize, kdy jedno z dětí píchlo kolo.

střelba ze vzduchovky:

muži
1. místo - Marek Michal
2. místo - Bílý Libor
3. místo - Cink Sláva

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – 28. 6. 2014
Závěr sezóny TJ Sokol jsme pořádali na
hřišti formou sportovního klání.
Utkali jsme se v těchto disciplínách:

ženy
1. místo - Kunertová Líba
2. místo - Marková Radka
3. místo - Langrová Lucka

kuželky:
ženy
1. místo - Cinková Edita
2. místo - Tučková Zdena
3. místo - Vernerová Lenka
muži
1. místo - Verner Jarda
2. místo - Holeček Tomáš
3. místo - Marek Michal

Zakončení sezóny cvičení žen
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Chodilo se na chůdách, chytali jsme
rybičky a nakonec se točilo kolo štěstí
o „hodnotné ceny“.
K tanci a poslechu nám zahrál Jarda
Verner.
Co nás ještě letos čeká?
11. 10. výlet
29. 11. – 30. 11.	Vánoční výstava a ŽIVÝ
BETLÉM – kulturní dům
05. 12.	Průvod čertů a Mikuláše
Vánoční prázdniny	BRUSLENÍ V HALE
B. MODRÉHO
Od října opět zahajujeme cvičení žen.
PaedDr. Lenka Marková

MS Třešňovské háje
Zhodnocení loňského roku jsme
provedli za účasti pozvaných hostů
na výroční členské schůzi 29. 3. 2014
v Národním domě v Horním Třešňovci.
V roce 2013 bylo v honitbě HS Horní
a Dolní Třešňovec, kterou má naše MS
pronajato, uloveno:
Srnec obecný:

srnec 26 ks
srna 33 ks
srnče 12 ks
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Prase divoké:

sele 11 ks
lončák 4 ks
Zajíc polní:
11 ks
Bažant obecný – kohout:
15 ks
Kachna divoká:
36 ks
Liška obecná:
21 ks
Kuna (skalní, lesní):
9 ks
Jezevec lesní:
4 ks
Psík mývalovitý:
5 ks
U srnčí zvěře byl odlov proti roku 2012
o 19 ks navýšen. Odlov zajíce byl stejný
jako loni (rozdíl jeden zajíc). V honitbě
se začali více vyskytovat psíci mývalovití.
Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v honitbách Podorlicka za rok 2013
se uskutečnila v prostorách Kulturního
centra v Lanškrouně 17. – 21. 5. 2014.
Naše MS předkládalo ke zhodnocení
všech 26 ks srnčích trofejí. Z pěti nejsilnějších vyhodnocených trofejí srnců
byly dvě z naší honitby. První srnec byl
ohodnocen 109,75 body CIC (bronzová
medaile) a druhý srnec 105,75 bodů CIC
(bronzová medaile). V obou případech
byl lovcem myslivecký hospodář pan
Buřval Jaroslav.
Pravidelné brokové střelby přišly na
řadu 15. 6. 2014. Soutěžilo se ve střelbě
na asfaltové terče a poté proběhla sou-

Cenné trofeje z třešňovské honitby

těž ze vzduchové pušky. Po odstřílení
brokových položek bylo pořadí následující: 1. místo: pan Buřval Jaroslav,
2. místo: pan Dušek Jiří, 3. místo: pan
Buřval Karel.
21. 6. 2014 jsme pro širokou veřejnost
pořádali v areálu fotbalového hřiště
TJ Sokol Dolní Třešňovec tradiční
myslivecký táborák. Návštěvníci měli
možnost ochutnat výbornou mysliveckou kuchyni a pochoutky z udírny.
Nově k tanci a poslechu hrála hudební
skupina Melodik rock Jedlí. O tuto akci
je stoupající zájem, ať už z řad občanů
HT a DT, Lanškrouna a okolí.
Za MS Třešňovské háje Ing. Ondřej Barcal
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Klub důchodců
4. 3. jsme se vypravili do Horní Čermné
na „Ostatky“. Místní důchodci měli nacvičené veselé vystoupení, všichni se dobře
bavili.
6. 3. se ve zdejším pohostinství uskutečnila schůze s přednáškou o bezpečnosti
důchodců. Stále je to aktuální téma,
protože důchodci jsou snadným terčem
podvodníků.
3. 4. nám zajímavě vyprávěl Jiří Štýrský
o Tanzánii a Zanzibaru. O krásné přírodě,
které vévodí nejvyšší hora Kilimanžáro,
a největší přírodní park. Těží se zde diamanty. Zanzibar je největším vývozcem
koření, v minulosti známý díky masivnímu trhu s otroky.
18. 3. se několik našich členů zúčastnilo
setkání důchodců v Jablonném nad
Orlicí. Vždy jede pár zástupců do jiné
vesnice, protože víme, že nám návštěvu
oplatí.
13. 5. jsme pořádali Májové setkání
důchodců ze Třešňovce a okolních
vesnic. Přípravy začaly už měsíc dopředu. Naši herci nacvičili program v režii
Ing. Fr. Teichmana pod názvem „ Slabi-
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kář„, jehož obsahem byly krátké vtipné
scénky doplněné písničkami. Pobavit se
přišlo 130 lidí.
Jako vždy bylo připraveno dobré občerstvení a bohatá tombola. Všem, kteří
přispěli a přiložili ruku k dílu, děkujeme.
S cestovkou jsme 3. 6. navšívili Olešnici.
Je zde rodinný podnik, kde se vyrábí
modrotisk již po čtyři generace. Dříve se
z toho šily hlavně zástěry, šátky a kroje.
Dnes se opět móda vrací.
Další zastávkou byl zámek Lysice. Ve 14.
století tu stávala vodní tvrz. V 16. století
byla přebudována na renesanční vodní
zámek. Jeho dnešní podoba pochází z 19.
století. Je tady krásná kolonáda s krytou
pergolou. Je to stavba, kterou nenajdete
u žádného jiného zámku v Čechách.

Momentky z našich akcí (foto zaslala Drahoslava Dvořáková)
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Po obědě jsme se zastavili v Horním Smržově v Muzeu lidových staveb. Muzeum
bylo založeno v letech 2005 - 2006. Vystavují tady zemědělské stroje a nářadí,
ale i vybavení a zařízení vesnické kuchyně. Přibližuje nám život na vesnicích
z počátků minulého století.
Výlet se všem líbil a už nyní se těšíme,
co pro nás zase pan K. Melezínek připraví na září.
Za krásného počasí jsme si 16. 7. opekli
buřty na táboráku a dobře jsme se pobavili.
V červnu složila funkci naše předsedkyně
Milka Marková. Velký dík za všechny
akce, které pro nás kdy připravila.
Eva Jirásková

Společenská kronika
23. 8. 2014 se vdává slečna
Petra Blažková za Lukáše Marka
z Dolní Čermné.

Jubilanti, kteří od 1. dubna do 31. srpna 2014
oslavili své významné narozeniny:
paní Šidlikovská Věruška
pan Mareš Jan
paní Cinková Bohuslava
pan Motl František
paní Faltýsková Jindřiška

89 let
89 let
83 let
81 let
75 let

pan Dušek Bohuslav
paní Donatová Marta
pan Beran Věnek
pan Melezínek Karel
paní Čermáková Hana

75 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Novomanželům upřímně
blahopřejeme a ze srdce přejeme
hodně štěstí na společné cestě
životem.

Vám všem, vážení spoluobčané, přejeme především hodně zdraví,
životního optimismu a elánu do dalších let.

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodily tyto děti:

Sabina Hluchá
Rosalie Brabec
Lilian Langrová
Jan Rouha
Filip Kysilka

Milé děti, vám i vašim rodičům
přejeme hodně štěstí, vzájemné
lásky, citu a porozumění a vždy
chápající otevřenou rodičovskou
náruč.

Zemřeli:
pan Ladislav Šilar

pan Jindřich Cink

Vše zmizí, jen stopy Tvé lásky a
práce zůstanou…Hluboký zármutek
zůstává po tom, kdo nás opustil…

Také já se připojuji k poděkování zastupitelům a všem občanům obce za uplynulé volební období, zvláště děkuji i jménem
všech zastupitelů místostarostce Jarče Cvrčkové za vše, co pro obec udělala, a za krásný Hornotřešňovák. Moc nás mrzí,
že nekandiduje do nového zastupitelstva, ale doufám, že nám bude nápomocná jako šéfredaktorka Hornotřešňovských
novin i nadále.
Přeji Vám šťastnou ruku při volbách!
starosta Jiří Marek

foto: Martina Jirásková
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