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Vážení spoluobčané,
skončil podzimní měsíc listopad. Jak se 
stalo tradicí, opět na konci měsíce zazlo-
bila zima sněhovou nadílkou a s tím sou-
visí i  zimní údržba komunikací. V  letoš-
ním roce si tuto službu budeme zajišťovat 
s  pomocí nově pořízené techniky sami. 
Věřím, že vše zvládneme bez větších potí-
ží. Tímto žádám všechny občany, aby dba-
li na udržování průjezdnosti komunikací, 
tj. odstranění vozidel a překážek v místech 
se ztíženou průjezdností tak, aby prohr-
nování sněhu mohlo být bezproblémové.

Na konci listopadu byla opět instalovaná 
vánoční výzdoba a  osvětlení. Pro letošní 
rok jsme ji rozšířili o nové osvětlení stro-
mečku před kulturním domem, aby naše 
obec byla víc vánočně vyzdobená.
Listopad a  prosinec je bohatý na různé 
akce. Zhodnocení těch proběhlých, ter-
míny včetně pozvánek na akce, které nás 
čekají do konce roku, naleznete uvnitř na-
šich novin.
Osobně bych vás rád pozval na již tradiční 
Vánoční koledování našich dětí a  spolu-
občanů v kostele Nanebevzetí Panny Ma-

rie v Horním Třešňovci, které se uskuteční 
na Štědrý den 24. prosince.
Na závěr bych vám všem rád popřál jmé-
nem svým i  jménem zastupitelstva obce 
a  zaměstnanců obecního úřadu, abyste 
následující svátky vánoční prožili v  klid-
ném rodinném kruhu. Aby se svátky ne-
staly shonem, ale časem zastavení, klidu 
a  pohody ve společnosti vašich nejbliž-
ších. To vše vám ze srdce přeje

za obecní úřad
Jan Dušek, starosta obce

Tašky na třídění odpadů
A teď, vážení poplatníci, pozor! V roce 2018 
jsme pro vás připravili malý dárek, sadu ta-
šek na třídění odpadů. Rozdáváním tašek 
na separovaný plast, papír a  sklo chce obec 
propagovat odpovědné nakládání s  odpady 
v  domácnostech a  také motivovat občany, 
kteří dosud netřídí. Lidé mohou doma odpad 
třídit přímo do těchto tašek, a poté jejich ob-
sah vysypat do kontejnerů stejné barvy. Sada 
tří tašek se dá navzájem spojit suchým zipem.
Každá domácnost, která zaplatí místní po-
platek za odpady, obdrží zdarma odpadový 
kalendář na rok 2018 a sadu tašek na třídě-
ní odpadů s nápisy – PAPÍR, PLAST, SKLO. 
Tašky a  kalendář obdržíte při placení na 
obecním úřadě u paní účetní Hany Šilarové.
Vy, kdo platíte poplatek elektronicky, přijďte 
si kalendář a sadu tašek vyzvednout na obec-
ní úřad.
Doufáme, že tento dárek vám třídění odpadů 
usnadní.
Rádi bychom znovu připomněli, že sběrná 
místa s kontejnery jsou pouze na tříděný od-
pad. Komunální odpad se vyváží z vašich od-
padových nádob 1x za 14 dní, objemový a ne-
bezpečný odpad 2x ročně – konkrétní datum 
je v odpadovém kalendáři a o svozu vždy pře-
dem informujeme rozhlasem a ve zpravodaji.

Změna termínu svozu tuhého 
komunálního odpadu
EkoBi, s.r.o. Česká Třebová oznamuje změ-
nu svozu tuhého komunálního odpadu  – 
1. 1. 2018 nebude svoz uskutečněn. V naší 
obci provedou mimořádně svoz popelnic 
již v pátek 29. 12. 2017.

Splatnost poplatků za odpad 
a psa pro rok 2018
Připomínáme občanům, že splatnost po-
platků za odpad a  psa byla stanovena do 
31. března 2018. Sazba poplatku za odpad 

pro rok 2018 je 350 Kč za osobu. Nárok na 
úlevu poplatku mají:
a)  fyzická osoba, které je 1.  ledna 2018 70 

a více let, úleva ve výši 50,– Kč,
b)  dítě, které je 1. ledna 2018 mladší 15 let, 

úleva ve výši 100,– Kč,
c)  poplatník, jehož bydliště či stavba je 

vzdálená více jak 150 metrů od místa 
určeného k  odkládání sběrných nádob 
(popelnic), úleva ve výši 50,– Kč.

Sazba poplatku za psa pro rok 2018 je:
a) za prvního psa  100,– Kč,
b) za druhého psa téhož držitele  300,– Kč,
c)  za třetího a  každého dalšího psa téhož 

držitele 2000,– Kč,
d)  za třetího a každého dalšího psa, jehož 

držitelem je poživatel invalidního, sta-
robního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdro-
jem příjmů, anebo poživatel sirotčího 
důchodu 300,– Kč.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo 
ve správné výši nárok na úlevu může za-
niknout. Konkrétní výši poplatků vám sdělí 
účetní Hana Šilarová, tel. č. 465 321 583. 
Poplatky je možno hradit v  hotovosti na 
obecním úřadě, či převodem na účet obce 
č.  110 328 664/0600. Při platbě převodem 
uvede poplatník variabilní symbol následu-
jícího složení:
10 2018 XXXX,  
11 2018 XXXX

Vysvětlivky:
10 – poplatek za odpad, 11 – poplatek za psa
XXXX  – číslo popisné domu (např. pro 
č. p. 225 koncovka 0225)
Seznam čísel popisných vzdálených více 
jak 150 metrů od místa určeného k odklá-
dání sběrných nádob (popelnic):
38, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 
65, 66, 69, 95, 102, 106, 108, 113, 125, 127, 
128, 134, 138, 144, 151, 162, 171, 172, 189, 
191, 195, 200, 202, 205, 209 a 223.

Upozornění pro držitele psů

Upozorňujeme občany, že každý držitel 
(majitel) psa má povinnost platit poplatek 
za psa. Vznik, změnu a  zánik povinnosti 
je držitel povinen nahlásit obecnímu úřa-
du. Pohyb psů je upraven zákonem, volně 
pobíhat může pes pouze pod dohledem dr-
žitele psa. Pohyb bez doprovodu držitele 
je zakázán a za únik psa může být ulože-
na pokuta až do výše 50 000 Kč! Žádáme 
tímto občany, aby měli své psy pod dohle-
dem a  nenechali je pobíhat bez dozoru! 
Upozorňujeme občany, že psi bez dozoru 
budou odchyceni a  umístěni do útulku, 
což držitel zaplatí v plné výši.
 Hana Šilarová

účetní obce

V měsíci lednu se uskuteční volba preziden-
ta České republiky. Podle rozhodnutí před-
sedy Senátu Parlamentu ČR č.  275/2017 
Sb. se budou volby konat v pátek 12. ledna 
a  sobotu 13.  ledna  2018. Případné druhé 
kolo voleb se uskuteční v  pátek 26.  ledna 
a sobotu 27. ledna 2018.
V  naší obci je volební místností, jako ob-
vykle, zasedací místnost na obecním úřadě. 
Volit v Horním Třešňovci může občan Čes-
ké republiky starší 18 let, přihlášený k trva-
lému pobytu v Horním Třešňovci. Chcete-
-li volit jinde, než ve svém volebním okrsku 
podle místa trvalého bydliště, je možné 
si zařídit voličský průkaz. Volební míst-
nost je otevřená v  pátek 12. a  26.  1.  2018 
od 14:00 hod. do 22:00 hod., v sobotu 13. 
a 27. 1. 2018 od 8:00 do 14:00 hod. Nezapo-
meňte si k volbám vzít platný průkaz totož-
nosti – tj. občanský průkaz nebo cestovní 
pas.

Za okrskovou volební komisi
Hana Šilarová - zapisovatel

Zprávy z obce
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• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje návrh kupní smlouvy a smlou-
vy o zřízení předkupního práva mezi obcí 
Horní Třešňovec na straně jedné, jako 
prodávajícím a  předkupníkem, a  paní 
R.  P., bytem Lanškroun a  panem D. B., 
bytem Lanškroun, na straně druhé, jako 
kupující a  dlužníci, jejímž předmětem je 
prodej p. p. č. 13/4 – trvalý travní porost 
v k. ú. Horní Třešňovec za vzájemně ujed-
nanou kupní cenu ve výši 433.180,– Kč 
včetně DPH, a  pověřuje starostu obce 
k podpisu této smlouvy.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňo-
vec schvaluje návrh smlouvy o  budou-
cí smlouvě o  zřízení věcného břemene 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-
12-2016309/VB/1, H. Třešňovec, 136, 
FAR. SBOR, nové knn mezi obcí Hor-
ní Třešňovec a  ČEZ Distribuce, a. s., 
a pověřuje starostu obce k podpisu této 
smlouvy.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje cenovou nabídku firmy Schwab 
Helmut Kalgus s.r.o., Ústí nad Orlicí na 
„Dodávku a  montáž nového dopravního 
značení obce Horní Třešňovec“ a pověřu-
je starostu obce k podpisu smlouvy o dílo 
s  firmou Schwab Helmut Kalgus s.r.o., 
Ústí nad Orlicí.

• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje cenovou nabídku firmy Sprá-
va a  údržba silnic Pardubického kraje, 
cestmistrovství Lanškroun na „Dodáv-
ku a  montáž stávajícího, nevyhovujícího 
dopravního značení obce Horní Třešňo-
vec“ a  pověřuje starostu obce k  podpisu 
smlouvy o dílo s firmou Správa a údržba 
silnic Pardubického kraje, cestmistrov-
ství Lanškroun.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
deleguje Pavla Duška jako člena Školské 
rady při Základní škole a mateřské škole 
v Horním Třešňovci, okres Ústí nad Or-
licí.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje kupní smlouvu s  Eko-Kom, 
a. s., o prodeji použitých sběrných nádob 
a  pověřuje starostu obce k  podpisu této 
smlouvy.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje smlouvu o dílo č. 6/2018 s Eko 
Bi, s.r.o. Česká Třebová na provedení 26 
svozů směsného komunálního odpadu 
a uložení na skládce v roce 2018 a pově-
řuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2018 pro Myslivecký 
spolek Třešňovské háje ve výši 7.000,– Kč 

a  pověřuje starostu obce k  podpisu 
smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2018.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2018 pro Sbor dobro-
volných hasičů Horní Třešňovec ve výši 
20.000,– Kč a  pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na
rok 2018.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Hor-
ní Třešňovec na rok 2018 pro TJ Sokol 
Horní Třešňovec, spolek ve výši 49.900,– 
Kč a  pověřuje starostu obce k  podpisu 
smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2018.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Hor-
ní Třešňovec na rok 2018 pro Spolek žen 
v  Horním Třešňovci ve výši 10.000,–  Kč 
a  pověřuje starostu obce k  podpisu 
smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2018.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Hor-
ní Třešňovec na rok 2018 pro Spolek 
důchodců v  Horním Třešňovci ve výši 
12.000,– Kč a  pověřuje starostu obce 
k  podpisu smlouvy o  poskytnutí dotace 
na rok 2018.

Za obecní úřad
Jan Dušek, starosta obce

3

Otcové budou moci čerpat 7 dní volna 
po narození dítěte.
Od 1. 2. 2018 budou moci muži do šesti 
týdnů po narození potomka nastoupit 
na týdenní volno.
Novela zákona o nemocenském pojiště-
ní zavádí v této souvislosti novou dávku 
nemocenského pojištění, tzv. otcovskou 
a upravuje podmínky nároku na otcov-
skou, její výši a délku podpůrčí doby.

Nárok na otcovskou bude mít muž, který 
pečuje o dítě, jehož je otcem nebo který 
pečuje o  dítě, které převzal do péče na-
hrazující péči rodičů, pokud dítě ke dni 
převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.
Pokud pečuje o  více dětí narozených 
současně nebo o  více dětí převzatých 
současně do péče, náleží otcovská pouze 
jednou.

Podmínkou pro poskytnutí otcovské bude 
účast na nemocenském pojištění. Zaměst-
naní otcové proto dostanou otcovskou 
v každém případě, protože jejich účast na 
nemocenském pojištění je povinná. Oso-
by samostatně výdělečně činné budou mít 
na otcovskou nárok jenom tehdy, pokud 
si budou platit nemocenské pojištění mi-
nimálně tři měsíce před nástupem na tuto 
dovolenou.
Otcovská se bude vyplácet ve výši 70 % vy-
měřovacího základu, tedy stejně jako u žen 
na mateřské.
Služby občanské poradny jsou určeny všem 
lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociál-
ní či životní situace, nebo jim taková situa-
ce hrozí, situaci neumí sami řešit a potře-
bují pomoc.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se 
Vám budeme věnovat.

Tel.: 734 281 415, 465 520 520
e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz

Provozní doba
Pondělí: 
Ústí n. Orl., ul. 17. listopadu 69 9–12 h., 
 13–16 h.
Česká Třebová, Staré nám. 77 9–12 h.
Úterý: 
Králíky, Moravská 647 9–12 h.

Středa: 
Vysoké Mýto, Plk. B. Kohouta 914  9–12 h.

Čtvrtek: 
Ústí nad Orl. 9–12 h., 13–16 h.
Letohrad, Na Kopečku 356 9–12 h.

Pátek:
Lanškroun, Havlíčkova 1129 9–12 h.

INFORMACE Z OBČANSKÉ PORADNY ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Částečný výpis usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva obce Horní Třešňovec 
konaných ve dnech 25. 10. 2017–22. 11. 2017

„Děkuji panu starostovi Janu Duškovi, všem zastupitelům a dobrovolníkům, za zprostředkování setkání s americkými občany, kteří se hlásí 
ke kořenům předků v naší obci.Celá návštěva proběhla v přátelské atmosféře a nevadily ani jazykové bariéry.“ Božena Marková



Hornotřešňovské noviny / prosinec 2017

Z pohledu do minulosti naší obce 
Vážení spoluobčané,
tentokrát vám v  naší rubrice přinášíme historické po-
hlednice pocházející z  naší obce. Pohlédněte do minulos-
ti a  porovnejte se současností, zavzpomínejte. Rádi by-
chom tímto také poprosili, pokud vlastníte nějaké historické 

fotografie pocházející z naší vesnice, doneste je prosím na obec-
ní úřad. Historii je třeba uchovávat pro budoucí generace.  

Za případné fotografie velmi děkujeme. 
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Statek Vítěslava Jiráska

Bývalý Švestkův statek –nyní zbouráno. Za války zde byli ubytovaní váleční zajatci (většinou Poláci), kteří pracovali na zdejších statcích.

Fotografie rodiny Jiráskových z čp. 38
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Tříkrálová sbírka v roce 2018 se bude konat v sobotu 6. 1. 2018 
od 9.00 do 12.00–13.00 hodin.
Touto cestou chci poděkovat všem zúčastněným koledníkům i vám všem, kteří jim věnujete jakýkoliv dar nebo jen chvilku svého času, 
jako podíl na této akci. Výsledky koledování budou jako obvykle vyhlášeny místním rozhlasem.

Pokud jsou mezi vámi zájemci, které jsem dosud neoslovila a chtěli byste se sbírky zúčastnit, prosím,  
přihlaste se co nejdříve osobně nebo na tel. 737 805 525.  

Statek Bohuslava Prokopce – dnes rodina Jelínkova

Pohled na dolní část obce

Základní škola
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

„Život činný je opravdový život a zahálka 
je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, 
do toho se dej s chutí. Když můžeš někomu 
pomoci, učiň to s největší radostí.“
Poznáte autora citátu? Ano, uhodli jste  – 
Jan Amos Komenský. A i my s dětmi jsme 
se pustili do usilovné práce hned od začátku 
nového školního roku s velkou chutí a nasa-
zením. Ve zdejší školní družině máme v le-
tošním roce zapsáno celkem 23 dětí.
Ráda bych připomněla, že školní družina se 
stává důležitým partnerem pro rodiče i pro 
školu nejen v plnění vzdělávacích cílů, roz-
víjení osobnosti dětí, ale hraje významnou 
úlohu také v  oblasti prevence negativních 
sociálních jevů. Realizujeme zde mimo-
školní výchovu založenou na pedagogice 
volného času, která tvoří mezistupeň mezi 
výchovou ve škole a  výchovou v  rodině. 
Našim posláním je poskytovat zájmovou 
činnost s  možností odpočinku a  relaxace 
po školním vyučování, a  to nejčastěji for-
mou her a soutěží.
Máme za sebou absolvování již několika 
úspěšných a vydařených akcí – Vinobraní, 
Dýňobraní, výlet do psího a kočičího útul-
ku, výlet za oslím chlapečkem a další.
Zahájili jsme Vinobraním, na které jsme 
nemuseli až na jižní Moravu. Čekal nás 
velmi bohatý kulturní program. Jako první 
vystoupili žáci 5. ročníku v  roli místních 
ochotníků a družina se proměnila v sál diva-
dla. Hodně jsme se všichni nasmáli pohád-
ce „O  ztracených zubech“ a  „Pašíkovy pří-
běhy“. Následovala ochutnávka archivních 
vín, které si děti samy připravily doma. Spo-
lužáci hádali, jaké archivní víno pijí – jestli 
to je Cola nebo Fanta či obyčejná voda a já 
poctivě zapisovala všechny body. V soutěži 
„Vtipnější vyhrává“ bylo nesmírně těžké vy-

hodnotit ten nejlepší maxifór Jožo vtipkára. 
A ten „O dvou rajčatech, jak jdou po silni-
ci“ znáte? Co by to bylo za odpoledne bez 
soutěží? Děti si v nich vyzkoušely obratnost, 
zdatnost a rychlost při sběru vína. Na závěr 
každý z  účastníků obdržel diplom vinaře 
a malou sladkost jako odměnu.
Než jsme se nadáli, byly tu podzimní 
prázdniny i  s  Dýňobraním. Na tuto celo-
školní akci jsme se s dětmi pečlivě připra-
vovali. Neustále jsme zjišťovali, jak nejlé-
pe vydlabat dýni, jaký vhodný převlek či 
masku zvolíme, a  hlavně jsme se těšili na 
dýňové dobrůtky. Akce se vydařila přede-
vším díky příjemnému počasí, které jsme si 
objednali tam nahoře, díky fantazii účast-
níků – mohli jsme zde potkat nepřeberné 
množství čarodějnic a čarodějů, dýní i du-
chů, samozřejmě také díky pěkným soutě-
žím a v neposlední řadě i díky maminkám 
či babičkám, které připravily mňamky, až 
oči přecházely.
V  listopadu jsme se s dětmi vydali na vý-
let do psího a  kočičího útulku v  Dolním 
Třešňovci. Děti se dozvěděly, jací pejskové 

vlastně v útulku bydlí a proč tam jsou. Osu-
dy některých psích obyvatel byly opravdu 
smutné. Sama sebe se ptám, kam až může 
lidská krutost a  hloupost zajít. Kočičí po-
kojíček však děti opravdu nadchnul. Dosta-
tečně jsme se s  koťátky pomazlili, pohráli 
a udělali pár fotek. Zvířátkům jsme s sebou 
přinesli nějaké pamlsky. Věříme, že jim bu-
dou chutnat.
V  nejbližších dnech nás čekají vánoční 
trhy, kam bychom rádi všechny srdečně 
pozvali. Měsíc prosinec je v naší škole plný 
překvapení. Již tradičně se těšíme na Mi-
kuláše,Talentmánii a nadílku pod stromeč-
kem. Jestlipak jste nezapomněli napsat svá 
přáníčka Ježíškovi – i vy, všichni dospělí???
Závěrem bych chtěla všem dobrým lidem 
popřát za celý kolektiv ZŠ i  MŠ a  za děti 
příjemný adventní čas prožitý v rodinném 
kruhu a  láskyplné vánoční svátky. Zacho-
vejte nám přízeň i v roce 2018!

Eva Chaloupková
Učitelka, školní družina

Zprávy z MŠ a ZŠ
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Ve středu 25. 10. 2017 se již tradičně konala 
školní zahradní slavnost, která se letos nes-
la v duchu „DYŇOBRANÍ“. Inspirací nám 
byl svátek Halloween. Na Wikipedii jsem 
se dočetla, že zvyky tohoto svátku se rozvi-
nuly v Irsku na základě oslav svátku Všech 
svatých, který byl původem z  Říma. Opí-
rají se o  původně židovskou tradici slave-
ní svátků již od předchozího večera, neboť 
Židé počítali začátek dne již předchozím 
západem slunce. Vystěhovalci zvyk přenesli 
v 19. století do USA, kde se všeobecně roz-
šířil a odtud ho s expanzí americké kultury 
přejímaly další země. Jde o anglosaský lido-
vý svátek. Děti se oblékají do strašidelných 
kostýmů, „koledují“ o  sladkosti a  chodí 
od domu k domu s tradičním pořekadlem 
„trick or treat“ znamenající „koledu, 
nebo vám něco provedu“… V Americe je 
vše spojeno s typickým pomalováním auto-
mobilů, dveří, při kterém se využívá i zubní 
pasta… Svátek se většinou slaví v anglicky 
mluvících zemích – převážně v  USA, Ka-
nadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii a  na 

Novém Zélandu. Etnolog James Frazer 
v knize „Zlatá ratolest“ popisuje Halloween 
jako pohanský svátek s tenkou křesťanskou 
slupkou. Tradičním znakem Halloweenu 
jsou vyřezané dýně se svíčkou, dále pak 
čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, 
oheň, příšery, kostlivci, sovy, výři…
A toto všechno jsme využili při vymýšlení 
soutěží a  aktivit na této podzimní školní 
akci. Je to vždy setkání dětí, jejich rodičů 
a ostatních rodinných příslušníků. S před-
stihem jsme vyhlásili soutěž o nejkrásněj-
ší vydlabanou dýni. Paní Baškovou, která 
ochotně souhlasila, jsme poprosili, jestli 
by nám neupekla malé dortíky pro tři 
nejhezčí oceněné. Dorty byly navíc krás-
né a  výborné. Tímto jí ještě jednou moc 
děkujeme, neboť vše věnovala jako spon-
zorský dar. Hlasování proběhlo anonym-
ně. První místo patřilo rodině Večeřových, 
druhé obsadili též Večeřovi, a ti se rozhod-
li dort darovat Zdendovi Hluchému. Na 
třetím místě se umístila Sára Bašková se 
svým tatínkem, a protože si nechtěli nést 
domů dort od své maminky, tak ho věno-
vali všem paním učitelkám.

Maminky, babičky a tety se postaraly o „dý-
ňový raut“. Bylo neuvěřitelné, co všechno se 
dá z dýní připravit, navíc bylo vše MŇAM!!!
Paní Dajčová nám darovala mnoho okras-
ných dýní a  my jsme je využili při soutě-
žích, za což taktéž děkujeme! Na každém 
stanovišti dostaly děti malou papírovou 
dýni, a když jich měly celkem pět, dostaly 
za odměnu trošku větší papírovou dýni na-
plněnou sladkostmi. Na jednom stanovišti 
si děti výtvarně zařádily a vytvořily si vlast-
ní dýni.
Paní učitelky, paní kuchařka a některé děti 
se akce zúčastnily v masce. Myslím si, že to 
si také zaslouží pochvalu.
Sešeřilo se, a  to znamenalo, že nastal čas 
vytáhnout lampióny, rozsvítit je a vydat se 
na symbolickou procházku vesnicí k obec-
nímu úřadu, kde na účastníky čekal jako 
obvykle pan starosta.
My, paní učitelky, jsme si odpoledne velmi 
užily a věřím, že se to líbilo dětem i rodi-
čům. Těšíme se na další podobné akce.
 

Jarka Havlíčková
Učitelka MŠ
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AKCE TJ SOKOL od posledního vydání

2. 12.  – VÁNOČNÍ SLAVNOSTI  
    a ŽIVÝ BETLÉM

Den před první adventní nedělí jsme uspo-
řádali v našem kulturním domě VÁNOČNÍ 
SLAVNOSTI, abychom navodili atmosféru 
radostného očekávání příchodu vánočních 
svátků, dobu rozjímání a  dobročinnosti. 
Celá akce byla nadační. Výdělek bude po-
užit na Dětský den.
V  jednu hodinu po obědě byla zahájena 
prodejní výstava výrobků místní školy 
a převážně obyvatel z HT. Zároveň probí-
haly dílny pro děti, které organizovalo ro-
dinné centrum Serafínek.
Nesměly chybět ani ovce v ohradě.
V kuchyni se chystala kuřecí stehna, lango-
še, párek v  rohlíku a  klobásy. Tradičně se 
vařil punč a  k  němu upekla cukroví Jitka 
Marková, Marie Zdvořilá, Pavlína Šilaro-
vá, Lenka Marková, Jitka Netková, Milena 

Junková, Alena Žabková, Lenka Vernero-
vá, Martina Jirásková, Lucie Hluchá, Dana 
Mačátová a Jana Motlová. Moc děkujeme.
Odpoledne o  půl páté začal vlastní pro-
gram, který zahájily děti z naší školy soubo-
rem vánočních písní a koled pod vedením 
paní učitelky Jarušky Havlíčkové.
Pak následoval koncert Lanškrounského 
ženského pěveckého sboru pod vedením 
Jarmily Uhlířové.
Po malé přestávce začal ŽIVÝ BETLÉM. 
Působivé bylo hlavně osvětlení a ozvučení, 
které zajistili profesionálové – Míra Seman 
a Pavel Cibula. No a obsazení? Jako vždy – 
amatérští herci z Třešňovce. Věříme, že si to 
všichni moc užili a dostavila se ta správná 
vánoční nálada.

5. 12. – Průvod čertů a Mikuláše
Jako každý rok procházela naší vesnicí 
ČERTOVSKÁ DRUŽINA čerta Belzebuba 
v  čele s  Mikulášem a  andělem. Belzebub 

měl seznam všech dětí i  s  jejich hříchy 
v knize hříchů, do které se musely děti po-
depsat otiskem prstu a  slíbit, že už budou 
hodné.
Čerti táhli plný vůz dobrot a v ohni pekli 
brambory. U Žabkových čekalo celou dru-
žinu opět občerstvení a tentokrát i plno dětí 
s rodiči. Málem se sem všichni nevešli. Žíz-
niví čerti nakonec skončili v hospůdce Za 
Vodou.

Co nás ještě letos čeká?

28.  12.  (čtvrtek)  – BRUSLENÍ V  HALE  
B. MODRÉHO od 15 h do 16 h.

Užívejte v klidu letošní vánoční svátky. Pře-
jeme všem úspěšný a pohodový rok 2018.

Za TJ Sokol L. Marková

Vánoční trhy

Čertovská družina

Lanškrounský ženský pěvecký sbor

Z činnosti TJ Sokol

Čertovská družina
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Prázdniny jsou pro nás vždy náročné na 
uspořádání nějaké akce, jelikož pomáháme 
jako prarodiče hlídat vnoučata. I přesto jsme 
podnikly dvě vycházky. Ve čtvrtek 17.  8. 
jsme si prohlédly výstavu v muzeu – vyná-
lezy doma zhotovené, sekačku na trávu, kde 
kryt tvořila plechovka, naklepávač na kosu 
a různé ruční výtvory. Podívaly jsme se také 
do zámecké zahrady. Domů byla napláno-
vaná cesta pěšky, ale pro strašné vedro jsme 
raději zvolily autobus. Další čtvrtek jsme 
vycházku vystřídaly vyjížďkou na kole: cíl – 
KNOFLÍK. Pravda je, že už některé máme 
elektrická kola, ale většina šlapala.
Třetí výlet byl do Pardubic. Původně jsme 
chtěly na divadlo „Z  postele do postele“, 
ale vstupenky se nepodařilo zajistit. Pro-
šly jsme se kolem pardubického zámku až 

k AUTOMATICKÝM MLÝNŮM. Byla ta-
ková mlha, že ani na věž Zelené brány jsme 
nevyšláply, nebylo by nic vidět.
Poslední naší akcí byl muzikál EVITA 
v  Národním divadle moravskoslezském 
v Ostravě.
Muzikál Evita vypráví příběh o  neoby-
čejně charismatické ženě. Z  nevýznam-
né herečky, která hrála druhořadé role, 
se vyšvihla do čela státu. Z nemanželské 
dcery se stala ženou argentinského dik-
tátora Juana Peróna a  modlou národa. 
Kontroverzní světice, která předčasnou 
smrtí v pouhých 33 letech zarmoutila celý 
národ. Ústřední píseň Utiš svůj pláč, Ar-
gentino obletěla celý svět a dodnes patří 
mezi nejslavnější hity skladatele Andrewa 
Lloyda Webbera.

Velký dík patří i hlavní představitelce Haně 
Fialové, která nám ochotně zajistila vstu-
penky a po představení se s námi pozdra-
vila.
18. září nás opustila po dlouhé a těžké ne-
moci Lidmila Melezínková, dlouholetá 
členka a první předsedkyně našeho usku-
pení. S úctou na ni vzpomínáme a nezapo-
mínáme ani na Jindřišku Faltýskovou.
Na začátku roku příštího opět chystáme 
ples, který bude 10. března a bude i nová 
hudba a již nyní vás na něj srdečně zveme. 
Co zbývá dodat.

Za Spolek žen přeji krásné a klidné vánoční 
svátky, hodně zdraví a úspěšný rok 2018.

Za Spolek žen D. Dvořáková

Spolek žen

Divadlo Ostrava – foto: D. DvořákováDivadlo Ostrava – foto: D. Dvořáková

Lanškroun – foto: D. Dvořáková

Pardubice – foto: D. Dvořáková Výlet na kole – foto: D. Dvořáková
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Od posledního vydání novin jsme pořádali 
v rámci Vánočních slavností tvořivé dílničky 
pro děti. Vyráběli jsme hvězdičky a stromeč-
ky z dřívek od nanuků zdobené lýkem a ko-
rálky, vánoční svícen, přání na vánoční strom 
u obecního úřadu, zdobili perníčky, vyráběli 
svíčky-lodičky z vlašských ořechů, sněhuláky 
z  březových špalíků a  nechyběla ani výroba 
vánočního přání. Akce nás naladila na při-
cházející dobu Vánoc. Děkuji všem dobro-
volníkům za pomoc při přípravě a  realizaci 
dílniček. Na závěr zbývá jediné, poděkovat 
panu starostovi, zastupitelstvu obce a  vám 
všem, kteří nás podporujete a  spolupracu-
jete s  námi. Přejeme vám kouzelné Vánoce 
a v novém roce ať vás potkává jen to nejlepší.

Těšíme se na další společné akce.  
V roce 2018 plánujeme:
-  muzikoterapie ve školce pod vedením 

zkušených muzikoterapeutek z  Lanš-
krouna (1x měsíčně, v  rámci dopolední 
školkové výuky, leden až duben a  poté 
září až listopad)

-  plavání a sauna v bazénu na Dobrovského 
v  Lanškrouně (2x měsíčně, opět soboty 
od 16 h do 18 h, leden až březen)

-  velikonoční dílny (sobota 31.  3.  2018 
v prostorách Ev. kostela)

- zábavné letní čtvrtky (červenec až srpen)
-  plavání a sauna v bazénu na Dobrovského 

v  Lanškrouně (2x měsíčně, opět soboty 
od 16 h do 18 h, říjen až listopad)

-  vánoční dílny v rámci Vánočních slavnos-
tí (sobota 1. 12. 2018, v Kulturním domě)

Více informací a aktuální akce zveřejníme 
na webových stránkách obce a  necháme 
vyhlásit rozhlasem.

Za RC Serafínek  
Petra Rouhová a Lucie Langrová Tvořivé dílničky

Rodinné centrum Serafínek

Lesní klub Březinka v Horním Třešňovci

Tvořivé dílničky

10

Podzim v Lesním klubu Březinka
I tyto sychravé dny nám v Březince přiná-
šejí mnoho zajímavých zážitků.
13.  října jsme pořádali den otevřených 
dveří pro širokou veřejnost. Příjemné 
odpoledne s  námi strávili rodiče, kteří u 
nás mají děti, ale i rodiče, které myšlenka 
lesního klubu zajímá a chtěli se dozvědět 
více o našich aktivitách. Společně jsme si 
popovídali, opekli párky a užili si tak pří-
jemně strávený čas.

Dále jsme se s  Lesním klubem úspěšně 
zúčastnili Burzy filantropie, která se ko-
nala 18.  10.  2017 v  Ústí nad Orlicí. Bře-
zinka byla mezi šesti neziskovými organi-
zacemi, které měly tu čest prezentovat své 
projekty před donátory. Díky spolupráci 
členů spolku Škola jinak Lanškrounsko 
jsme donátory naší prezentací pobavili, 
překvapili a zaujali.
Díky podpoře donátorů jsme získali ne-
malé finanční prostředky. Děti v Březince 

se tak mohou těšit na nové nářadí na za-
hradu, hračky na písek, na spoustu tvoření 
v zázemí klubu. Na kotlíkový guláš, který 
si budou moci sami připravit a  spoustu 
dalších nových zážitků.

Na záznam z této akce se můžete podívat 
na webové adrese: http://oik.cz/zpravy/
donatori-podporili-neziskove-organizace-
-temer-peti-sty-tisici-korun/



www.hornitresnovec.cz

11

Několik členů se vypravilo na setkání dů-
chodců – 12. 10. do Výprachtic a 7. 11. do 
Dolní Čermné.
2. 11. jsme si poslechli povídání o cestová-
ní po Peru, které si připravil pan F. Tei-
chman.
Těšíme se na další setkání, výlety a zajíma-
vé besedy které nám přinese rok 2018.
Všem spoluobčanům přejeme krásné svát-
ky a do nového roku hodně zdraví a pří-
jemných zážitků v kruhu rodiny a přátel.

Za spolek důchodců
Eva Jirásková

Spolek důchodců

Dolní Čermná – foto: D. DvořákováDolní Čermná – foto: D. Dvořáková

Promítání – foto: D. Dvořáková Dolní Čermná – foto: D. Dvořáková

Promítání – foto: D. Dvořáková

A  jak trávíme dny v  Březince? Oslavili 
jsme svátek sv. Václava  – jezdili jsme na 
koni, dobývali hrad a  poznávali symboly 
České republiky. Dále jsme potřebovali tro-
chu pročistit lesík kolem kostelíku a  také 
dřevo na ohýnek. Tudíž jsme vzali pilky 
a trochu lesík „provzdušnili“. Děti práce se 
skutečnou pilou moc bavila a nás také, jeli-
kož pozorovat jejich zápal a nadšení je pro 
nás největší odměnou.
Měli jsme také pro děti nachystané různé 
hry, např. jsme po zahradě hledali ztrace-
né klíče, poté je porovnávali a hledali dva 

stejné. Další super aktivita, která dětem 
vydržela na celé dopoledne, bylo šplhání 
do kopce po laně. Děti zkoordinovaly ruce 
a  nohy a  bezvadně stoupaly pomocí lana 
do kopce. Jejich „práce“ spočívala v tom, že 
pod kopcem nabraly „zraněné“ a pomoh-
ly jim vystoupat na kopec. Pro tento den 
z nich byli malí stateční záchranáři.
Do dalších dnů si už moc přejeme sníh, 
i  když klouzačky po bahně také dobře je-
dou, ale pak ty zadečky...

Za Lesní klub Březinka
Bc. Lucie Kolínská
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Hasičský výlet
V  sobotu 8.  11. se vydali hasiči, jejich 
rodinní příslušníci a  přátelé na výlet za 
dobrým vínem. Sraz byl v  7.00 hod. od 
autobusových zastávek, takže se všichni 
dostatečně vyspali a mohl začít náš dlouhý 
den. První zastávkou, kromě tradiční ben-
zinové pumpy, bylo muzeum Zetoru. Tato 
zastávka patřila hlavně našim mužům. Ti 
si mohli všechny vystavené exempláře dů-
kladně prolézt a prošmejdit. Ale ani ženy 
nepřišly zkrátka a  malý obchůdek se su-
venýry braly útokem. Z  výletu pak určitě 
měly radost i naše děti a vnoučátka. A i le-
tošní Ježíšek bude mít usnadněnou práci 
se sháněním dárečků. Další zastávkou byl 
Slavkov. Tady jsme dostali všichni pro-
stor na oběd. Takže jsme se rozprchli po 
místních restauracích a  dvouhodinovou 
přestávku využili ke snědku něčeho dob-
rého. Po výborném obědě, protože nám 
počasí ten den velmi přálo, jsme se prošli 
v krásných zámeckých zahradách. Pak už 
následovala prohlídka samotného zámku 
s  výkladem a  sympatickou průvodkyní. 
No a druhá část zájezdu už byla jen o víně, 
kvůli kterému jsme hlavně na výlet jeli. 
Dojeli jsme do Čejkovic a po chvilce čeká-
ní nás provedli ohromnými Templářskými 
sklepy. Dozvěděli jsme se něco z  historie 
Templářů a vzniku samotných sklepů, což 
bylo velmi zajímavé. Prohlídka končila 
ochutnávkou vín. Po několika výborných 
vzorcích kvalitního vína začala nálada 
stoupat. Přesunuli jsme se do sklepů Ja-
rošek v  Mutěnicích, které byly poslední 
zastávkou našeho výletu. Tam jsme dosta-
li slivovičku na přivítanou a  následovala 
večeře v  nádherném prostředí sklepa. Po 
večeři se jen zaprášilo a všem přišla velmi 
k chuti. Pak jsme si prohlédli muzeum vi-
nařství a myslivosti, které bylo součástí bu-
dovy. Po prohlídce jsme se opět vrátili do 
sklepa, kde byl pro nás připraven výborný 
raut s  ochutnávkami dalších vín z  míst-
ního vinařství. Všichni se výborně bavili, 
a  tak se nám původně plánovaný odjezd 
poněkud protáhl. Cesta domů, které jsme 
se trošku obávali, proběhla za „zpěvu“ 
v  autobuse na výbornou. Nikomu neva-
dilo, že jsme trošku bloudili a  domů při-
jeli v  časných ranních hodinách. Výlet se 
vydařil a všichni budeme mít určitě na co 
vzpomínat. A na závěr si nemůžu odpustit 
jeden úryvek písně, který vše vystihuje.
Vracím se domů nad ránem, kvalitním ví-
nem omámen…

Za SDH Hana Šebrlová

Námětové cvičení okrsku č.5
11.  listopadu ve 13 hodin vyjela naše zá-
sahová jednotka směr Ostrov. Stejným 
směrem se vydaly také zásahové jednot-
ky z  Lanškrouna a  Rudoltic. Tam jsme se 
v rámci okrsku věnovali procvičení dálkové 
dopravy vody ze stroje do stroje. Místo pro 
výcvik pro nás připravili hasiči z Ostrova, 
a to na bioplynné stanici u nich v katastru. 
Výcvik byl ukončen prohlídkou a  sezná-
mením s technologií provozu, kterou nám 
udělal jeden z majitelů. Zhodnocení výcvi-
ku a nově repasované Tatry místních hasi-
čů proběhlo v místní hasičárně.

Za SDH Petr Jelínek

Sportovní sezóna
Letošní soutěžní sezónu jsme zahájili již 
tradičně na okrskových závodech v  Lanš-
krouně, kde „naše barvy“ hájila dvě druž-
stva – muži I a muži II. Ženské týmy již po 
několik let na těchto závodech nesoutěží, 
protože žádný sbor v  našem okrsku není 
schopen sestavit soutěžní tým pouze ze 
svých členek. Jedná se o  soutěž postupo-

vou, takže se zde kromě požárních útoků 
běhá soutěž jednotlivců přes překážky. 
Máme si tak vždy jednou za rok možnost 
ověřit, zda jsme ještě schopni překonat ba-
riéru a přeběhnout v našich očích stále užší 
lávku. Stejně jako v loňském roce se oběma 
našim družstvům podařilo soutěž vyhrát. 
V soutěži jednotlivců obsadil 1. místo Petr 
Jirásek a na místě 3. skončil Michal Marek 
ml. Úvod roku byl tedy úspěšný a my jsme 
se mohli začít plně soustředit na Velkou 
cenu Ústeckoorlicka, kde na nás čekalo 
10 soutěží.
Ženské družstvo se již několik let potý-
ká s  nedostatkem členek a  v  předešlých 
sezónách muselo situaci často řešit půj-
čováním z  jiných týmů – především pak 
levých proudařek. Na úvod letošní sezóny 
se tým musel navíc vyrovnat také s absen-
cí pravé proudařky Mirky Skalické, která 
si užívala na mateřské dovolené. Holky do 
svých řad přivedly nové členky – Vendulu 
Pechancovou a Lucku Netkovou a během 
prvních závodů využily pomoci proudař-
ky z Horní Čermné. O to víc ženské druž-

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec
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Hasičský výlet
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stvo trénovalo, aby se nové posily rychle 
zapracovaly. Ten, kdo se okolo požárního 
sportu pohybuje, tak ví, že konkuren-
ce zde je obrovská a  nahradit některého 
člena novým tak, aby se to neprojevilo 
na výkonnosti celého týmu, je prakticky 
nemožné. Proto holky neměly ambice vy-
hrát ligu, ale spíše se seběhat a  připravit 
na příští ligový ročník. Případné úspěchy 
v  letošní sezóně měly být jakýmsi bonu-
sem. Každopádně si holky za svou bojov-
nost zaslouží velkou pochvalu. Ne všech-
ny závody se samozřejmě povedly, ale za 
nasazení se dostavily odměny v  podobě 
druhého místa v  Černovíru a  Brandý-
se nad Orlicí. Před posledním závodem 
v Nekoři se navíc okolnosti vyvinuly tak, 
že ho holky musely absolvovat pouze v 6. 
Nakonec se vše podařilo zaběhnout a cel-
kové 4. místo v letošním ročníku VCÚ je 
krásným umístěním. Holkám gratulujeme 
a do příští sezóny jim přejeme, aby se opět 
vrátily do bojů o příčky nejvyšší. Za tým 
Horní Třešňovec ženy v letošním roce bě-
haly: Markéta Jelínková, Jitka Melezínko-
vá, Lucka Mačátová, Lucka Hrabčuková, 
Lenka Žabková, Vendula Pechancová, 
Lucka Netková a Mirka Skalická.

Mužský tým zaznamenal před začátkem 
sezóny dvě zásadní změny – na rozdělovači 
nahradil Robina Caldu Michal Sudík a na 
béčkách místo Pepy Kozla začal běhat Filip 
Martínek. Tým se podařilo dát dohroma-
dy až poměrně pozdě, kdy již první závo-
dy klepaly na dveře, takže panovaly velké 
obavy, jak budeme schopni konkurovat 
ostatním, již seběhaným družstvům. Že 
to byly obavy opodstatněné ukázala hned 
první soutěž na domácí trati, odkud jsme 
si odvezli 0 bodů. Stejně tak jako ženy jsme 
doháněli tréninkové manko, a  proto jsme 
chodili běhat na hřiště i  dvakrát týdně. 
První vlaštovkou bylo druhé místo v Čer-
novíru. Následovalo 5. místo v  Dolním 
Třešňovci, 6. místo v  Brandýse nad Orlicí 
a díky novému osobnímu rekordu 3. místo 
v Dolní Čermné. Rázem jsme se dostali do 
situace, kdy jsme před sebou měli reálnou 
šanci umístit se v  celkovém pořadí VCÚ 
„na bedně“. Tři body z Lanškrouna a nula 
z Lanšperka nás však velice rychle usadily 
na zem a před posledními závody v Neko-
ři byla šance alespoň na celkové třetí mís-
to čistě teoretická. Muselo by se nám totiž 
podařit poslední soutěž vyhrát, a navíc by 
týmy v tabulce před námi musely své poku-
sy pokazit. A vzhledem k tomu, že náš tým 
dokázal některou se soutěží VCÚ vyhrát 
pouze jednou, a  to již před pěti lety, byla 
tato šance asi tak velká, jako že si na Vá-
noce půjdete na zahrádku natrhat čerstvé 
jahody. Nachystejte si nějakou misku a na 
Štědrý den se zajděte podívat na záhonek, 
protože takřka nemožné se nám podařilo. 
Poslední závod jsme vyhráli s  náskokem 
0,08 s  a  všechny další teoretické možnos-
ti se také vyplnily. V celkové tabulce jsme 
měli stejný bodový zisk jako Lukavice. Na-
víc díky prvnímu místu právě z posledního 
závodu jsme měli větší počet lepších umís-

tění z  jednotlivých soutěží a  skočili jsme 
tak na celkovém 3. místě v letošním roční-
ku VCÚ, což je historicky nejlepší umístění 
mužského týmu! Za tým Horní Třešňovec 
muži v  letošním roce běhali: Míra Šebrle, 
Petr Mačát ml., Vláďa Čajnák, Filip Martí-
nek, Michal Sudík, Michal Marek ml. a Petr 
Jirásek.

Zdaleka nejúspěšnějším družstvem však 
v tom letošním roce byl tým veteránů, kte-
rý se zúčastnil čtyř závodů. V Lanškrouně, 
v Horním Třešňovci a v Dolním Třešňov-
ci obsadil vždy 1. místo. Hořkost porážky 
okusil až při poslední soutěži v Lanškrou-
ně, kde skončil na místě druhém. Závod-
níků se v  týmu vystřídalo hodně, a  tak je 
zde nebudu psát, abych na někoho nezapo-
mněl.

Netradičně již na začátku října odjela slav-
nostně oděná soutěžní družstva na vyhlašo-
vání Velké ceny Ústeckoorlicka do Lukavi-
ce. Pořadatelem byla po dvouleté přestávce 
Česká Rybná a  moderátorem Petr Jirásek. 
Mužský tým si svůj historický úspěch uží-
val v  nových košilích a  kravatách, které 
si pro tuto příležitost zakoupil. Akce byla 
vydařená a všichni jsme si ji moc užili. Na-
víc se nám podařilo dovršit zlatý hattrick. 
Po vítězné videoprezentaci mužů z  roku 
2013 a žen z roku 2014 zvítězila také letoš-
ní prezentace mužského týmu – tentokrát 
ve formě básně. Letošní úspěšná sportovní 
sezóna byla tímto zdárně ukončena a my si 
můžeme přát, abychom takto pokračovali 
také v roce 2018. Chtěli bychom tímto po-
děkovat obci Horní Třešňovec, která nám 
poskytla pro letošní rok dotaci 20 000,- Kč. 
právě na požární sport.

V příštím roce nás opět čekají tradiční akce:
17. 2. 2018  –  Hasičský ples s kapelou  

Letrando
17. 3. 2018  – Dětský karneval
5. 5. 2018  – Oslava sv. Floriána
2. 6. 2018  – Hornotřešňovský pohár
a spousta dalších, o kterých vás budeme 
průběžně informovat.

Za SDH Horní Třešňovec Vám přejeme 
příjemně prožité Vánoční svátky a v celém 
příštím roce především spoustu zdraví, 
štěstí a pohody. Ať se Vám vše, do čeho se 
pustíte daří a ať Vás to baví. Abyste kolem 
sebe měli přátele a blízké, kteří vás dokáží 
rozesmát a slovy jedné písně – ať je váš ži-
vot šťastný a svět je vaše továrna na sny. My 
se budeme těšit na setkání s vámi na někte-
ré z našich akcí.

Za SDH Petr Jirásek
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Podzim v Mysliveckém spolku 
Třešňovské háje
23.  září jsme měli střelecké odpoledne 
u  obecního rybníčku u  Jakubovic. Pro-
běhla pouze hlavní soutěž našich členů, 
a to v brokové střelbě na asfaltové holuby. 
Vítězem brokových střeleb se stal Buřval 
Jaroslav, na druhém místě byl Jirásek Jiří 
a třetí skončil Buřval Karel.
Výlov pronajatého obecního rybníka u Ja-
kubovic letos neproběhl.
Od poloviny září jsme začali přikrmovat 
srnčí zvěř jadrným krmivem a také mine-
rálním premixem určeným pro tuto zvěř. 
Touto cestou bych chtěl obci Horní Třeš-
ňovec poděkovat za finanční příspěvek na 
naši činnost za rok 2017. Pro zaječí zvěř 
máme ve vytipovaných částech honitby 
zřízeny zaječí krmelce, kde jsou předklá-
dány kromě jadrných i  dužnatá krmiva. 
Od konce žní je přikládána zadina do 
bažantích zásypů, které jsou v  lokalitách, 
kde se vyskytuje divoká populace bažan-
ta obecného a také koroptve polní. Odlov 
zvířat a zvěře škodící v myslivosti probíhá 
celoročně, samozřejmě podle doby lovu 
jednotlivých druhů zvěře a  dle vyhlášek 
MZe ČR. Celkový přehled ulovené zvě-
ře bude zveřejněn v  následujícím článku 
v příštím roce.
Začátkem října (6. 10. 2017) jsme na člen-
ské schůzi, které se konají pravidelně po 
dvou měsících, volili dle našich stanov 
spolku pětičlenné složení mysliveckého 
výboru a  tříčlenné kontrolní komise. Už 
od začátku voleb bylo zřejmé, že dojde 
k  personálním změnám v  mysliveckém 
výboru, neboť dlouholetý jednatel spolku 
p. Jirásek Vladimír a  myslivecký hospo-
dář p. Buřval Jaroslav, který dokončil své 
pětileté funkční období, se rozhodli již 
nekandidovat. Nový výbor spolku pracu-
je ve složení: předseda Ing. Ondřej Barcal, 
myslivecký hospodář p. Mačát David, mís-
topředseda p. Robin Calda, jednatel p. Du-
šek Jiří a finanční hospodář p. Jiří Mačát. 
Kontrolní komise pracuje ve složení: před-
seda Jirásek Jiří a  další dva členi komise 
jsou Ježek Jaromír a Faltejsková Eva.
V listopadu jsme se rozloučili s naším nej-
starším členem spolku p. Šilarem Vojtě-
chem z  Dolního Třešňovce, který zemřel 
9. 11. 2017. Čest jeho památce.
Hlavní hon a  „Poslední leč“ jsme pořá-
dali tradičně třetí sobotu v listopadu, a to 
18.  11. Honu se účastnili skoro všichni 
naši členi a  početná skupina hostů, tak-

že střelců bylo celkem třicet osm a  hon-
ců dvanáct. Hon se měl původně skládat 
z šesti až sedmi lečí, ale vzhledem k tomu, 
že se „šlo“ do nejlepší části honitby (za 
zemědělskou školu) s  drobnou zvěří (za-
jícem polním), tak byla očekávání veliká. 
Nakonec proběhly leče „jen“ čtyři a  hon 
byl pod vedením mysliveckého hospodáře 
ukončen pro splněný plán odlovu zajíců, 
což už v dnešní době zvykem určitě není 
a nebylo to za posledním minimálně deset 
až patnáct let zvykem ani u nás. Celkově 
to bylo příjemné překvapení, že zaječí zvěř 
je v této části honitby stabilní a hlavně nej-
méně stejný počet zajíců zůstal v lečích pro 
další chov. Uloveny byly dvě lišky v rákosí 
na „milici“, dále dvacet pět zajíců polních 
a dvacet osm kohoutů bažanta obecného. 
Celkový výřad představoval úctyhodných 
padesát pět kusů. Králem honu byl lovec 
lišky a kohouta bažanta, host z Kunvaldu, 

p. Křičenský Ladislav, který byl náleži-
tě vyhlášen dle mysliveckých tradic. Od 
20:00 jsme v  místním kulturním domě 
pořádali pro naše spoluobčany „Poslední 
leč“. Připravena byla tradičně
výborná myslivecká kuchyně, což ocenil 
nejeden návštěvník naší akce. Dále bylo 
připraveno vše, co k řádné zábavě patří, 
včetně bohaté nejen zvěřinové tomboly. 
Nově byla hlavní cena  v podobě selete 
prasete divokého.
Poslední naše společná akce v tomto roce 
bude tradiční hon na Štěpána 26. 12.

Jménem Mysliveckého spolku Třešňovské 
háje přeji spoluobčanům radostné Vánoce 
a do roku 2018 pevné zdraví a vše dobré.
 

Za myslivecké sdružení
Ondřej Barcal

Myslivecké sdružení Třešňovecké háje

Hon 18. 11. 2017 – výřad

Střelby
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Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné
17. 12. třetí neděle adventní  v 8.45 bohoslužby s dětmi na faře
 ve 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci
 v 18.00 adventní nešpory v kostele
 s místním chrámovým sborem pod vedením Daniela Duška
24. 12. čtvrtá neděle adventní v 8.45 bohoslužby na faře
25. 12. Boží hod vánoční v 8.45 bohoslužby se sv. Večeří Páně v kostele
26. 12. Druhý svátek vánoční v 8.45 bohoslužby se sv. Večeří Páně na faře - farář Daniel Tomeš
31. 12. neděle v oktávu vánočním v 8.45 bohoslužby
 od 14.00 procházka a pak posezení na faře
 od 18.00 bohoslužby na závěr roku na faře
1. 1. 2018 v 8.45 novoroční bohoslužby na faře se sv. Večeří Páně
6. 1. Tříkrálová sbírka – Charita v 17.00 Tříkrálový koncert v kostele
 Smíšený pěvecký sbor Collegium Vocale Olomouc -
 „Tři králové“ - české a moravské vánoční písně a koledy
7. 1. neděle Křtu Páně v 8.45 bohoslužby na faře
 ve 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci

Bohoslužby o Vánocích a na přelomu roku v Husově domě v Lanškrouně
24. 12.  v 9:00 čtvrtá adventní neděle – dětská vánoční slavnost, hra „Vánoce na pumpě“
25. 12.  v 9:00 Hod Boží vánoční
26. 12.  v 9:00 Na Štěpána – bohoslužby – br. senior Jakub Keller
31. 12.  v 9:00 bohoslužby – poslední neděle v roce
1. 1. 2018  v 16:00 novoroční bohoslužby
5. 1. 2018  v 19:00 Novoroční koncert Lanškrounského smíšeného sboru

Advent a Vánoce římskokatolické farnosti v kostele sv. Václava v Lanškrouně
17. 12. 2017  9.30 hod mše svatá
 11.00 hod mše svatá Horní Třešňovec
24. 12. 2017  9.30 hod mše svatá
 15.00 hod mše svatá dětská pastýřská
 24.00 hod půlnoční mše svatá s doprovodem chrámového sboru pod vedením Tomáše Kráčmara
25. 12. 2017  9.30 hod vánoční mše svatá s hudebním doprovodem skupiny Martiny Bártové
26. 12. 2017  9.30 hod štěpánská mše svatá
31. 12. 2017  8.00 hod mše svatá Žichlínek
 9.30 hod mše svatá Lanškroun
 11.00 hod mše svatá Horní Třešňovec
  !!! v 15.00 hod v Lanškrouně mše svatá na závěr roku není!!!
1. 1. 2018  9.30 hod novoroční mše svatá Lanškroun

Bohoslužby adventní a vánoční 2017

Vážení čtenáři Hornotřešňovských novin, dovolte, abych vás pozvala také ke svátečnímu duchovnímu občerstvení, neboť nejen prací 
a chlebem živ je člověk, ale také povznesením ducha.

Vánoční zpívání v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Třešňovci 
bude v neděli na Štědrý den 24. prosince od 13.00 hod. 

Vystoupí zpěváčci a hudebníci z naší obce. 
Jistě se všichni s radostí přidáme a svátečně se naladíme. Svíčky a lampičky na Betlémské světlo vezměte s sebou.

Všem spoluobčanům přeji příjemné prožití vánočních svátků ve společnosti svých blízkých a do nadcházejícího roku 2018 zdraví, 
pohodu, naplnění životních cílů a žádný stres – „Nic se nejí tak horké, jak se uvaří!“.  Božena Marková



Hornotřešňovské noviny vydává Obec Horní Třešňovec
Adresa: Horní Třešňovec 225, 56301 Lanškroun, IČO 278939 pod č. MK ČR E 11169

Archiv starších čísel: www. hornitresnovec.cz
Redakce: Mgr. Miroslava Skalická, Petra Rouhová. Jednotliví respondenti, Foto: soukromé archivy autorů, E-mail: hornotresnovak@seznam.cz

Redakce nezodpovídá za obsah článků. Ten se nemusí shodovat s jejími názory. Počet výtisků: 250 ks. Zdarma.

Štěpánka Kuttichová s rodiči Lucie Vávrová s rodiči a sestrami Jiří Teichmann s rodiči a sourozenci

Společenská kronika

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

Jubilanti, kteří od měsíce října do konce roku 2017 oslavili či oslaví své významné narozeniny
paní Štěpánková Lidmila  95 let
paní Kozojedová Miluše 90 let
pan Tatzel Jaroslav 89 let
paní Macháčková Jiřina 86 let
pan Martinek Miloš 84 let
paní Jelínková Josefa 82 let
paní Marešová Eva 81 let
paní Motlová Zdeňka 80 let 

pan Šebrle Jaroslav  75 let 
pan Vávra Petr 70 let
paní Buřvalová Bohuslava 65 let
pan Hluchý Vlastimil 65 let 
paní Černohorská Alena 65 let
pan Mačát Jiří 65 let
paní Donátová Marta 60 let
paní Jirásková Marcela 60 let

Dne 5. 11. 2017 jsme přivítali tři nové občánky Horního Třešňovce.  
Přinášíme některé momentky z této akce, jejichž autorem je paní Martina Čajnáková.

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

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodil  Jakub Sudík
Milý Jakube, tobě i tvým rodičům přejeme, abys rostl ve zdraví a lásce, aby tě stále obklopovala radost, smích a hřejivá, něžná náruč tvých rodičů.

Na závěr tohoto čísla a vlastně i celého roku bychom chtěly za redakci Hornotřešňovských novin  
poděkovat zřizovateli a všem našim přispěvatelům za spolupráci.  

Díky Vám naše noviny mohou vycházet v takové podobě v jaké jimi listujeme a pročítáme je.  
Přejeme Vám krásné Vánoce provoněné láskou, pokojem a radostí a v novém roce ať se splní vše,  

co byste si přáli. 
Petra Rouhová a Miroslava Skalická


