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Vážení spoluobčané, do říjnového výtisku Hornotřešňováku jsme zvolili trochu netradiční úvodník. Jedná se
o rozhovor s panem starostou Jiřím Markem. Otázky, které jsem mu položila, můžete kdykoli doplnit o další 
dotazy směřující nejen na pana starostu, ale i na ostatní členy zastupitelstva. 

Jaké to je, být starostou obce Horní Třešňovec?
  
Je těžké odpovědět několika větami. Starosta na malé vsi musí zvládnout velmi hodně různorodých činností, 
které se nedají všechny vyjmenovat. Je to především jednání s lidmi, ovládání  počítačové techniky, smlouvy, 
hospodaření v lese, internetové stránky, rozhlas, pozemkové parcely, základní a mateřská škola, Národní dům, 
Kulturní dům, hřiště, atd. Bohužel neexistuje žádná škola pro starosty, která by nás tyto záležitosti naučila. 

Je něco, co vás v tomto postavení opravdu zaskočilo?
  
Myslím, že nikoliv.

Co vás mile překvapilo?
  
Výsledek voleb a mnoho lidí, kteří mě přesvědčovali, abych místo starosty přijal. Velmi mě  to zavazuje a nechci 
je zklamat.
 
Co by jste rád v obci změnil?

Chtěl bych Třešňovec, ve kterém by se nám všem dobře žilo. Všichni můžeme přispět k tomu, aby byl Třešňovec 
krásnější a čistější, ať už květinovou výzdobou nebo upraveným okolím  svého domu. Krásně to vystihuje slovo 
klasika: „Chceš-li změnit svět okolo sebe, změň sebe.“
 Jsem trochu smutný z toho, jak rychlým způsobem přibývá odpad pohozený nejen okolo silnic, ale i na hřišti
či v autobusových čekárnách (plastové lahve, papírky, nedopalky, krabičky od cigaret, atd.).

Jaké jsou plány obecního úřadu?

Chtěli bychom najít místa pro stavební parcely, jak pro individuální výstavbu, tak i postavit několik malometrážních 
bytů pro mladé a vybudovat k nim infrastrukturu. Chceme tím vytvořit podmínky pro mladé rodiny, abychom 
zastavili vymírání obyvatel ve Třešňovci. Hlavním problém však zůstává, že zatím není nikdo ochoten prodat svůj 
pozemek, který by byl vhodný k výstavbě.
Pro naši mladou generaci a nejen pro ni, je plánovaná přestavba jednoho tenisového kurtu na bezúdržbové 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem na tenis, volejbal, házenou a košíkovou, které by samozřejmě využívala 
i místní škola. Podali jsme žádost o dotaci na plánované skateboardové minihřiště, které by se mělo vybudovat 
vedle hasičské zbrojnice. Momentálně probíhá prodloužení fotbalového hřiště, aby jeho rozměry odpovídaly 
předpisům. 
Naším úkolem je také vytvořit nový územní plán, protože dosavadní nelze aktualizovat do digitální podoby, jak 
nám ukládá nové nařízení.
Chtěli bychom také přestavět autobusové čekárny. Přijali jsme nabídku od Dobrovolného svazku obcí, který 
nabídl pomoc všem vesnicím s vybudováním přístřešků na autobusových zastávkách, které by architektonicky 
zapadaly do místní krajiny.

Děkuji za rozhovor, Gabriela Pechancová

Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 3. 11. 2007 od 9 – 10 hodin

Výměna občanských průkazů – podrobnosti na úřední desce

Dotace pro začínající včelaře – bližší informace na obecním úřadě
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Kanalizace obce – jak dál ?

Červnové ankety se zúčastnilo 485 obyvatel, tj. 87,8%. Vyplynulo z ní, že 285 občanů se chce ke kanalizaci 
připojit a 250 občanů se nepřipojí.
Zopakujme si některá důležitá fakta, kterými se všichni občané v ČR do budoucna budou muset řídit (zákon
č. 254/2001 Sb.).

Odpadní vody z domácností budeme muset likvidovat některým z ekologických způsobů:
-   napojení na obecní kanalizaci, pokud v obci existuje – náklad na pořízení cca 25 tis. Kč
-   zřízení domovní čistírny odpadních vod (OV) a její připojení do potoka nebo zřízení vsakovacích prvkůdo vod 
podzemních, trvalá péče o její provoz, pravidelný odběr vzorků a platba za ně – náklad cca 110 tis. Kč
-  zřízení domovní čistírny odpadních vod (OV) a její připojení do bezodtokové jímky. Vodou z této jímky lze 
zalévat vlastní pozemky. Odpadá pravidelný odběr vzorků a platba za ně.
-   zřízení biologických septiků, zemních fi ltrů a vsakovacích prvků – náklad na zřízení nové soustavy  cca 115 
tis Kč (napojení samotného septiku bez zemních fi ltrů do potoka nepřipadá v úvahu)
-   vybavení domácností bezodtokovými jímkami (žumpami) na vyvážení, značné poplatky za vyvezení žumpy
a likvidaci OV v ČOV Lanškroun – náklad na zřízení nové žumpy cca 85 tis Kč
      
V nákladech je počítáno se čtyřčlennou domácností, průměrnou délkou přípojky 20 m a dodavatelskou formou 
zřízení. Orientační ceny jsou uvedeny vč. DPH a jsou převzaty z Technicko-ekonomického posouzení studie 
kanalizace Horní Třešňovec fi rmou OHGS s.r.o. z dubna 2006. Je jisté, že naprostá většina současných septiků 
a žump nebude zákonným způsobům vyhovovat.

Pokud občan neprokáže, že OV likviduje některým z výše uvedených způsobů, hrozí mu pokuty exekučně 
vymahatelné.
Pro občana vychází nejlépe, jak ekonomicky, tak starostí s pořízením a následnou péčí o zařízení, napojení
na obecní kanalizaci. Její zřízení má však v naší obci řadu problémů: 
-  ze zpracované studie vyplývá, že náklady na její pořízení by se pohybovaly
okolo 30,5 mil. Kč vč. DPH
-  kdyby se připojilo 285  obyvatel, vyjde náklad na jednoho připojeného obyvatele obce 107 tis. Kč
-  pro poskytnutí dotace z Pardubického kraje nesmí však náklad převýšit 61 tis. Kč (nákladová efektivnost 
stavby)
-  aby byla dotace poskytnuta, museli by se připojit skoro všichni obyvatelé obce
-  hlavní řad kanalizace má vést v silničním tělese a tak další háček (spíše hák) je v tom, že Správa a  údržba 
silnic Pardubického  kraje (SÚS) požaduje nejen uvedení zářezu do původního stavu, ale  provedení nového 
povrchu celé vozovky. Měli bychom tak  novou silnici, což bychom uvítali, ale na toto se dotace nevztahuje
a částka představuje cca 22 mil. Kč
-  další nedotovanou položkou je zaplacení jednorázové částky  pro SÚS za zřízení břemene za uložení   
kanalizace pod silnicí, která představuje cca 1,6 mil. Kč.

Je skutečností, že zpracovaná studie je velmi stručná a pouze orientační. Zpřesnění ukáže projekt pro územní 
řízení. Ten minulé zastupitelstvo objednalo a jeho zhotovení v ceně 250 tis. Kč je plně dotováno Pardubickým 
krajem. Peníze v této výši jsou již na našem účtu.

A jak dál? Jsme si vědomi, že obecní kanalizace je pro občany perspektivní bezstarostný způsob likvidace OV
a že nadpoloviční počet obyvatel si kanalizaci přeje, ale vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme 
k realizaci kanalizace zatím skeptičtí. budeme v této věci dále jednat s vámi i se všemi dotčenými orgány
a organizacemi. Moudřejší budeme po zhotovení projektu pro územní řízení.

Pokud však nepřibude příznivců zřízení kanalizace, nezmění se postoj SÚS, případně se nenajde jiné řešení 
vedení hlavního řadu, obecní kanalizace nejspíš nebude.

Dění v obci za uplynulé období

V letošním roce se opravily některé víceúčelové cesty, které slouží pro nás všechny. Chtěla bych touto cestou 
poprosit Vás všechny, kteří těchto polních cest využíváte, chovejte se k nim jako by to byly cesty Vaše vlastní
a zbytečně je nepřetěžujte. V současné době se ještě opravují mosty u hospody „Za vodou“ a u bytovky.

Na hřišti je již výkop zcela zavezen a do konce roku bychom ještě měli stihnout zajistit konečné úpravy, aby
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s jarním počasím bylo možné využívat celé hřiště. Ještě nás čekají nějaké úpravy na dřevěné chatě na hřišti
a úprava kurtů. Během prázdnin se opravovaly a renovovaly parkety ve škole a v Kulturním domě.
  

Odpadové hospodářství

Stále se nám nedaří zajistit vyvážení plastů v potřebném rozsahu. Jednak je větší spotřeba balených nápojů,
na druhé straně je to také způsobeno námi, občany, kteří ještě stále nechápeme, že upotřebené a odkládané 
PET lahve je třeba před uložením do kontejneru sešlápnout či zmačknout na co nejmenší objem. Proto se stává, 
že společnost KOS, s.r.o. Jablonné nad Orlicí od nás za poměrně slušné peníze odváží pouze vzduch.
Pokud se týče ostatních odpadů včetně rozměrných a elektro, jejich mobilní svoz je zajištěn na začátek měsíce 
listopadu. Přesné datum a čas svozu bude včas vyhlášen.

Vzhled obce

Touto cestou bych chtěla požádat všechny spoluobčany – vlastníky půdy (zahrad), které sousedí s příkopem
u silnice, aby se pokusili udržovat nejen svoji zahrádku, ale také příkop před ní. Daleko lépe vypadají udržované 
přilehlé prostory k silnici, než když projíždíme skrz obec „džunglí“. Nejedná se při tom jen o efekt místní, ale 
jde o vizitku obce pro kohokoliv, kdo obcí jen projíždí - nespočet cizinců nevyjímaje.

Již před koncem školního roku a během celých letních prázdnin je po mládeži nejen naší, ale i z okolních obcí 
nepředstavitelný nepořádek na zastávkách i na hřišti. Některé autobusové čekárny jsou takřka v demoličním 
stavu. Je to vizitka nejen mládeže, ale především nás, rodičů, jak své děti vychováváme ke vztahu k majetku, 
který slouží pro celou veřejnost. Neměli bychom se odhodlat k nějakému řešení? Státní ani městská policie nám 
v tomto může trochu napomoci, ale řešení musíme hledat především u sebe. 

Informace Českého statistického úřadu

Český statistický úřad organizuje v roce 2007 Strukturální šetření v zemědělství za účelem aktualizace údajů
o zemědělských prvovýrobcích získaných z celoplošného zemědělského sčítání – Agrocenzu 2000. Letošní 
šetření je posledním ze tří výběrových zjišťování . Jako členská země EU provádíme šetření podle nařízení 
Komise (ES) s fi nančním příspěvkem EU. 
Vaše obec byla náhodně vybrána pro aktualizaci v letošním roce. Šetření prostřednictvím tazatelů se týká 
výhradně fyzických osob, podnikům právnických osob zašle ČSU výkaz poštou.
Úkolem tazatelů bude zemědělce navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů
za aktivní zemědělce nebo vyplnění malých výkazů za registrované neaktivní zemědělce a předání výkazů ČSÚ.
Šetření se vztahuje na zemědělce, kteří obhospodařují 1 ha zemědělské půdy vlastní nebo pronajaté, nebo
1.500 m2 , nebo 300 m2 skleníků a pařenišť, nebo chov 1 ks skotu, nebo 2 ks prasat, nebo 4 ks ovcí a koz, 
nebo 50 ks drůbeže, nebo 100 ks králíků nebo kožešinových zvířat.
Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ do 15. listopadu 2007.

TOTO JE PROSTOR 
PRO VAŠI REKLAMU
TOTO JE PROSTOR 
PRO VAŠI REKLAMU
Nyní máte možnost inzerovat v Hornotřešňovských novinách!

Informace: Božena Marková, e-mail: bozenamarkova@seznam.cz
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Vážení čtenáři, s půlročním odstupem se Vám opět hlásím se zprávami z Klubu žen a z Klubu důchodců.

Klub žen 
   
Mimo své pravidelné schůzky uspořádal „Babský bál“. Konal se v sále Kulturního domu v sobotu dne 3. března 
2007. K příjemné atmosféře přispěla osvědčená hudba VFM Častolovice i výborná kuchyně našich děvčat.
Nemalý podíl na úspěšnosti plesu měla i bohatá tombola, za kterou moc a moc děkujeme všem našim příznivcům 
a sponzorům.

6. března 2007 se konala výroční členská schůze klubu spojená se slavnostní večeří, připravenou opět našimi 
děvčaty.

Další připravovanou akcí měla být návštěva divadelního představení v Dolní Dobrouči. Pro dlouhodobé 
onemocnění člena souboru se ale představení, chystané na 25. 2. 2007 neuskutečnilo, a bylo na poslední chvíli 
odvoláno.

Jako náhradu se nám podařilo zajistit představení s názvem „Kachna na pomerančích“, které se konalo
28. dubna 2007 v divadle v Šumperku. Byl to velice pěkný zájezd za mimořádně teplého a příjemného počasí. 
Hra s komediálními zápletkami v kvalitním podání profesionálních herců se nám líbila. Těšíme se, že na podzim
si dopřejeme další podobnou akci.

Mimo to přispěl náš klub na pořádání Dětského karnevalu, který dne 24. března 2007 pořádal Sbor dobrovolných 
hasičů. Dále klub přispěl na pořádání Dětského dne, konaného dne 27. května 2007 na místním hřišti pod 
vedením TJ SOKOL a ředitelstvím naší základní a mateřské školy.

Kromě toho děvčata na jaře opráší svá jízdní kola a příležitostně vyrážejí na oblíbené výlety na kolách. Také
se těšíme na tradiční letní táboráček a další akce.

V měsíci březnu jsme přijali novou členku a klub tedy má celkem 30 členek.
 

Klub důchodců 
       
První akcí našeho klubu bylo v sobotu 6. ledna 2007 konání programu s názvem „Hašlerky“, v provedení 
ochotníků z Bystřece. Téměř 90 diváků ocenilo vtipné a velice pěkné provedení písniček a scének známého 
písničkáře a hudebníka Karla Hašlera. Zpěváci a tak trochu i herci z řad dětí a dospělých nám opravdu udělali 
radost a vysloužili si uznání alespoň v podobě bouřlivého potlesku.

V pondělí 30. dubna 2007 odpoledne od 13.00 hod. se konal na Mariánské hoře náš první letošní táborák. 
Bylo trochu větrno, ale slunečno a jasno tak, že ze silnice u autobusové zastávky nebo od „Kříže“, byly vidět 
vrcholky Krkonoš i Sněžka. Pro naše obveselení nechyběly ani půvabné čarodějnice a krásná košťátka vyrobená 
a darovaná našim členkám panem Jaroslavem Mačátem. Ke spokojenosti nechyběly ani donesené a opečené 
buřtíky a komfort nápojového občerstvení od manželů Milky a Ladislava Markových. Už se těšíme na další 
táborák!

Kromě pravidelných schůzek se naše činnost na jaře vždy soustřeďuje na uspořádání tradičního „Májového 
setkání“. Letos se konalo v úterý 15. května  od 14.00 hodin v sále Kulturního domu, za hojné účasti hostů
z okolních klubů důchodců. Tradiční déšť přišel naštěstí až když byli hosté „pod střechou“. A tak nic nenarušilo 
příjemný běh odpoledne s krátkým a veselým programem o „Honzově cestě do světa a za nevěstou“. K tanci 
i poslechu hrál pan Oldřich Kolomý z Lukavice. Početná a bohatá tombola rovněž potěšila naše návštěvníky. 
Výborná kuchyně nabídla ke spokojenosti všech i dobré jídlo.

Největší radostí a odměnou pro pořadatele jsou vždy spokojení hosté. Na tom se každoročně podílí i nemalý 
počet našich příznivců a sponzorů, kterým ještě jednou děkujeme a věříme a doufáme, že nám i příště zachovají 
svoji přízeň.

K naší činnosti patří i uspořádání výletu. Letos jsme si vyjeli 14. června za pěkného, teplého počasí na Kunětickou 
horu u Pardubic. Po obědě v restauraci pod „Kuňkou“ jsme navštívili perníkovou chaloupku v Rábech. Byl to 
roztomilý výlet do světa pohádek a betlémů vyrobených z perníku s překrásným zdobením. Aby to nebyla jen 
pastva pro oči, byli jsme za návštěvu odměněni dobrým sladkým perníkem.
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Cestou domů jsme sice neplánovaně a tak trochu improvizovaně shlédli dřevěný kostelíček v Dobříkově. A stálo 
to za to! Kostelík k nám byl dovezený před druhou světovou válkou ze Zakarpatské Rusi, která v té době byla 
součástí naší Československé republiky. A protože jsme měli štěstí, dostalo se nám i velmi zajímavého výkladu 
o jeho historii od starosty obce , pana Svatoše, který nám kostelík otevřel a my jsme si mohli prohlédnout i jeho 
krásné, dobře udržované a doplňované vnitřní vybavení.

V horkém odpoledni přišlo vhod i občerstvení a posezení v místní hospodě. Cesta domů už rychle uběhla.

V měsíci červnu vstoupil do našeho klubu 1 nový člen.

Smutnou skutečností je, že v 1. pololetí tohoto roku naše řady nečekaně opustili tři členové - pan František Vávra, 
pan Rudolf Štěpánek a paní Emilie Jirásková. Zákon života ale změnit nelze a my hezkou vzpomínkou nejlépe 
uctíme jejich památku.

V současné době má Klub důchodců 61 členů.

Za Klub žen a Klub důchodců Vás zdraví, Marie Teichmannová. 

Letos jsem již potřetí navštívila tradiční Sraz důchodců v Kulturním domě v Horním Třešňovci. Jsem vždycky mile 
překvapená, jak místní důchodci dokáží předvést skvělé představení, kterým pobaví celý sál. Letos si připravili 
scénku o Hloupém Honzovi, který si šel do světa hledat nevěstu a málem (nebýt dvou dřevorubců) ho utancovaly 
víly ve spánku, jež mu přivodil Dědeček Hříbeček tajemným lahodným mokem.

Celý příběh byl poutavý a také velmi vtipný. Všichni se bavili a smáli. Proto bych touto cestou chtěla sklonit hlavu 
nejen před protagonisty, kteří si dali práci s nastudováním role i se svými skvělými kostýmy, ale především paní 
Aleně Faltýskové, která scénář napsala a scénku režírovala. Je opravdu úžasné, že se těch několik lidí sejde 
a nacvičí hru, kterou vlastně zahrají jen jednou. Přála bych všem, kteří neměli tu možnost, aby mohli někdy 
zhlédnout některé z báječných vystoupení třešňoveckých důchodců.
Honza se šťastně vrátil domů se třemi nevěstami (aby mu máma mohla pomoct vybrat), které si nakonec vybral 
doma...“Nejhezčí holky jsou stejně u nás!“

Gabriela Pechancová

Základní škola

Ve školním roce 2007/2008 zahájilo školní docházku v ZŠ v Horním Třešňovci 26 žáků. V 1. ročníku začalo 
vyučování podle vlastního ŠVP, který jsem nazvali „Učíme se pro život, ne pro školu“. Naším cílem je vytvářet 
všem našim dětem klidné, příjemné prostředí pro práci a relaxaci, poskytovat kvalitní základní vzdělávání 
zaměřené na aktivní dovednosti a přizpůsobovat se individuálním vzdělávacím potřebám žáků.

Protože se v současné době klade velký důraz na výuku cizích jazyků, otevřeli jsme letos kroužek anglického 
jazyka již pro předškolní děti z MŠ a pro žáky 1. a 2. ročníku. Ve 3. třídě se již angličtina vyučuje jako hlavní 
předmět 3 hodiny týdně. Naše nabídka se setkala s příznivým ohlasem Do kroužku se přihlásilo celkem  17 dětí 
(z toho 5 dětí z MŠ).

Velký zájem mezi dětmi je i o počítačový kroužek, do kterého chodí 17 žáků školy. Jsou rozděleni do tří skupin.
V současné době mohou děti pracovat u šesti počítačů, které jsou napojené do sítě a mohou využívat množství 
výukových programů i internet. V rámci vyplnění volného času dětí  je ve škole ještě kroužek sportovní. 

Mateřská škola

Do mateřské školy je letos zapsáno 20 dětí. V personálním obsazení MŠ došlo ke změně. Místo paní učitelky 
B. Černohorské, která se odstěhovala, nastoupila do MŠ paní učitelka Jaroslava Havlíčková z Albrechtic. Je to 
kvalifi kovaná učitelka s dlouholetou praxí. 

 Mateřská škola pracuje již několik let podle vlastního vzdělávacího programu. Na letošní školní rok byl program 
částečně upraven a zaměřuje se hodně na rozvoj estetického vnímání, na zpěv a hudbu a je nazván „Putujeme 
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s písničkou“. Plány MŠ i ZŠ vycházejí ze společných cílů a každé zařízení si je potom rozpracovává podrobně 
vzhledem k věkovým odlišnostem a potřebám dětí. Novinkou v MŠ je od letošního roku výuka hry na zobcovou 
fl étnu a již výše zmiňovaná možnost pro předškolní děti navštěvovat kroužek anglického jazyka.

Oucmanice

Školní rok 2007/2008 zahájili žáci ze ZŠ a MŠ v Horním Třešňovci netradičně. Všichni totiž odjeli se svými 
vyučujícími  na třídenní pobyt do pobytového střediska ekologické výchovy Pardubického kraje do Ekocentra 
Paleta do Oucmanic. V průběhu pobytu (od 12. do 14. září 2007) se prostřednictvím různých her a aktivit 
seznámili s tím, jak se chovat šetrně k přírodě i k sobě samým.Poznali blíže nejen domácí zvířata, ale i život 
včel, pěstování obilovin,  život na vsi a vliv lidského hospodaření na přírodu a lidské zdraví. Měli možnost řadu 
věcí si přímo osahat při práci s přírodními materiály pod vedením zkušených lektorů z ekocentra.

O děti bylo v průběhu pobytu vzorně postaráno. Byly 
ubytované v útulných pokojích (2 až 5 dětí v jednom 
pokoji) s vlastním sociálním zařízením, výborná 
strava (5 x denně) odpovídala zásadám zdravé 
výživy, skvěle připravený program byl „ušitý na míru“ 
našim žákům (1. 5. ročník), odpovídal jejich věku, 
vzbuzoval jejich zájem a splnil naše očekávání. 
Naše poděkování patří všem pracovníkům ekocentra 
za pečlivě připravené programy a za jejich přístup 
k dětem. 

A jak vzpomínají na pobyt v Oucmanicích děti? 
Vybrali jsme několik vět z jejich slohových prací:

- Přijeli jsme do Oucmanic a divili jsme se, jaký to je 
velký a hezký dům.

- Pak jsme se šli najíst kuřete s vrtulkami.

- Ochutnávali jsme žito a obilniny.

- Hráli jsme si na včely, vyráběli jsme máslo a sýr, 
dojili jsme, pili jsme nektar jako včely, ochutnávali 
jsme med.

- Sáli jsme nektar se sosáky.

- Moc mě to bavilo, líbil se mi pokoj.

- OUCMANICE BYLY PRIMA.

 Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy

Tyto noviny naleznete také na stránkách obce

www.hornitresnovec.cz

Všem zájemcům o připojení na internet sdělujeme, že je možno se připojit na Třešňovec.NET,
občanské sdružení – bližší informace na obecním úřadě.
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Poslední zprávy SDH

Dětský karneval

V sobotu  24. března 2007 pořádal náš sbor ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Horní Třešňovec 
tradiční Dětský karneval. Oproti loňskému roku, kdy jsme se brodili v záplavě sněhu byl ten letošní nepoměrně 
teplejší. Po sněhu ani památky (ostatně jako takřka po celou zimu), jen občasných pár kapek deště kazilo krásné 
jarní počasí. Začátek byl ve 14.00 hodin a již notnou chvíli před tím se začaly do místního kulturního domu 
scházet první masky v doprovodu maminek, tatínků, babiček, dědečků a dalších příbuzných. Celkem se jich 
prezentovalo přes sedmdesát, což je úctyhodné číslo. Po sále se proháněli víly Amálky, indiáni, čarodějnice
a čertice, Superman, princezny, piráti a mnoho dalších krásných masek, ti všichni pod bedlivým zrakem mnoha 
fotografů a kameramanů. Zaměstnanci školy měli opět nachystáno spoustu soutěží, ve kterých děti vyhrávaly 
nanuky a další sladkosti. Mimo jiné stavění komínů z kostek, podlézání tyčky, tradiční tancování okolo židliček, 
které bylo tentokrát zpestřeno účastí jednoho z rodičů s každou maskou a na závěr tvorba mumií s toaletním 
papírem. Během odpoledne vybírala odborná porota  složená ze všech přítomných, kromě masek, ty nejlepší
a nejlépe ztvárněné nápady. A jak to všechno dopadlo? 

Na 5. místě se umístil čertík 
v podání Lucie Šilarové, 4 . 
místo obsadilo hroznové 
víno – Vojta Fajt,
na 3. místě skončil 
Mountfi eld Kláry a Kryštofa 
Jiráskových, na 2. místo s e 
vyšplhali čert s andělem – 
Jiřík a Petra Jehličkovi
a na 1. místo s e 
vyšplhala malá čertice 
Laura Švestková. 
Masky, které se umístily
na prvních pěti místech s i 
odnesly dorty, které nám 
letos krásně dotvořila paní 
Růžena Dušková, za což 
jí velice děkujeme. Každá 
zúčastněná maska dostala 
balíček se sladkostmi, omalovánkami a dalšími drobnostmi na zub a pro radost. Po vyhlášení výsledků již
na všechny čekal poslední bod programu, kdy jsou mezi děti zpuštěny nafouknuté balónky. Letos jich bylo také 
více než v předešlých letech, protože jsme měli štěstí na kvalitní balónky, které nepraskali ještě před spuštěním. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat zaměstnancům Základní a mateřské školy Horní Třešňovec v čele s ředitelkou 
Mgr. Jiřinou Kosovou, za přípravu krásných soutěží a plakátů a dále Klubu žen, MS Třešňovské háje a TJ Sokol 
za fi nanční podporu na zakoupení cen.    

Oslava Sv. Floriána

Tak jako k myslivcům patří Sv. Hubert a k rybářům Sv. Petr, tak také hasiči mají svého patrona Sv. Floriána. 
Toho si již řadu let připomíná náš sbor oslavou u nové hasičské zbrojnice. Letos jsme slavili 5. května a jako 
takřka pokaždé nám nepřálo počasí. Po dlouhých šest týdnů vydrželo teplo a sucho, ale déšť nás znovu neminul
a neminul nás také tradiční přímý přenos utkání našich hokejistů na mistrovství světa. Můžeme se pouze domnívat 
a možná si i nalhávat, že to byla jedna z příčin poměrně nízké účasti a to především z řad hornotřešňováků. 
Nebýt toho, že country kapely Trap a Fofr přilákali také mnoho návštěvníků z Lanškrouna a okolí, bylo by 
připravené sezení poloprázdné. Vyvstává tak otázka co více ještě nabídnou místním, aby přišli na akce pořádané 
místními složkami, protože nejenom hasiči se potýkají s velice nízkou účastí. A tak se místa plnila pouze velice 
pomalu, avšak ti co přišli s sebou donesli alespoň dobrou náladu a chuť se bavit. Kolem 22 hodiny se přece jen 
nachystané lavičky zaplnily, ale totéž neplatilo o parketu. Až krátce před půlnocí se odhodlali první odvážlivci. 
Nakonec se vydrželo tančit a slavit až dlouho do ranních hodin. Doufejme, že další akce pořádané našim 
sborem se setkají s větší účastí a že tak nebudeme řešit otázku, jestli vůbec příště trávit spoustu času s přípravami 
a nějaké akce pořádat, když se u hornotřešňováků nesetkávají s odezvou.
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Okrsková soutěž Albrechtice 

V sobotu 19. května proběhla na prostranství u motorestu v Albrechticích okrsková soutěž, která je prvním kolem 
v postupových soutěžích, končících na samém závěru mistrovstvím republiky. Do soutěže se započítává součet
4 časů jednotlivců + požární útok. Na okresním kole se dále ještě běží čtyřčlenná štafeta. Náš sbor
k zápolením vyslal celkem 3 družstva – muži I., muži nad 35 let a ženy. V kategorii muži I. mezi sebou soupeřilo 
celkem 5 družstev – Albrechtice, Dolní Třešňovec, Horní Třešňovec, Ostrov a Rudoltice a jednotlivá družstva
se po sečtení všech časů umístila takto:

1. Horní Třešňovec
2. Ostrov
3. Rudoltice
4. Albrechtice
5. Dolní Třešňovec
Navíc v jednotlivcích obsadil 2. místo Petr Jirásek a 3. místo Vladimír Čajnák.

Kategorie muži nad 35 let tzv. veteráni se účastnila 3 družstva – zde se již neběhají jednotlivci, ale počítá se 
pouze čas provedení požárního útoku. A tato kategorie přinesla výsledky:

1. Horní Třešňovec
2. Lanškroun
3. Dolní Třešňovec

Poslední kategorií byly ženy, kde mezi sebou soupeřila pouze družstva z Horního a Dolního Třešňovce. Naše 
ženy bohužel nenavázaly na úspěchy svých mužských kolegů a souboj s dolnotřešňovskými hasičkami prohrály. 
Jedinou útěchou nám tak může být 2. místo Lucie Markové v jednotlivcích.

Celkem jsme si tak z Albrechtic odvezli 8 trofejí, z toho 2 putovní za první místa v mužských kategoriích.

 
Hornotřešňovský pohár 2007 

V sobotu 2. června 2007 proběhl v místním sportovním areálu již 4. ročník Hornotřešňovského poháru – soutěže 
v požárním útoku družstev. Stejně jako v minulých letech, byla i letos naše soutěž zařazena do Velké ceny 
Ústeckoorlicka. Po minulých extrémních ročnících (sněžení, vedra, silný vítr) nám v letošním roce přálo počasí 
zatím nejvíc. Nefoukalo, bylo příjemné teplo a navíc velice pěkná divácká kulisa, která dodávala závodům 
krásný náboj. Soutěže se celkem zúčastnilo 38 družstev – 25 mužských a 13 ženských.  V mužské kategorii
se na třetím místě umístilo družstvo Letohradu s časem 22,01 s, druhé místo obsadilo družstvo Bystřec A s časem 
21,73 s a na první místo se s novým rekordem dráhy vyhoupli muži z Bošína s nádherným časem 19,66 s.
O poznání dramatičtější byla kategorie žen, kde rozhodovaly o umístění pouhé setiny vteřiny. Třetí místo obsadila 
děvčata z České Rybné s časem 25,53 s. 

O pouhých 13 setin vteřiny je předběhla sestava žen z Černovíru,  která se umístila na 2. místě a na stupínek 
nejvyšší vystoupily ženy z Letohradu s časem 25,36 s.  Nutno podotknout, že všechna tři nejlepší družstva 
žen pokořila dosavadní rekord dráhy. V letošním roce také poprvé proběhlo fi nále
tří nejlepších sestav mužů a žen o uzené vepřové kýty. V kategorii žen si tuto pochutinu 
odnesla děvčata z Černovíru za čas 35,72 s a v kategorii mužů se z vepřové kýty 
těšili muži z Vysokého Mýta za čas 29,72 s, kteří ve fi nále nahradili družstvo mužů 
z Bošína, jež muselo ze soutěže předčasně odjet. Finále bylo navíc ztíženo tím,
že si členové družstva vylovovali své posty, tudíž se mohlo stát, že košař běžel
k terčům, či proudaři se nořili do kádě. Chtěli bychom tímto poděkovat sponzorům, 
kteří k nám byli štědří a umožnili nám náležitě ocenit výkony zúčastěných družstev.  Již
v tuto dobu se připravujeme na malé jubileum – 5. ročník, který proběhne v příštím 
roce a ve kterém bychom chtěli zúčastněným družstvům a taktéž divákům nabídnout 
opět něco navíc.
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Dětský karneval 2007

Hasičský výlet

Albrechtice 2007



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

Společenská kronika

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se v naší obci narodily tyto děti:

26. 4. 2007 - Tereza  Dušková
29. 4. 2007 - Zdeněk Hluchý
  5. 5. 2007 - Sára Švestková
31. 5. 2007 - Nikola Marková        
  8. 9. 2007 - Kateřina Dušková

Vážení rodiče, děkujeme Vám za cenný přínos do naší společnosti. Vám, milé děti, přejeme, abyste prospívaly 
ve zdraví pro radost a spokojenost svých rodičů i nás všech.

Do stavu manželského vstoupili:

    Pan František  Teichmann a slečna Martina Bartoňová, 
    pan Roman Plašil a paní Marie Čajnáková, 
    slečna Vasylyna Mychajlivna Rubikova a pan Bedřich Kuťák.

    Vážení novomanželé, přejeme Vám, aby Váš společný život byl 
    soužitím ve vzájemném porozumění, toleranci, zdraví a lásce.

Životní jubilea

Ve druhém a třetím čtvrtletí tohoto roku svá výročí již oslavili nebo oslaví tito naši spoluobčané:

60 let  paní Š e b r l o v á     Lidmila
   H u r y ch o v á     Marie
  pan M a č á t      Milan
   M e l e z í n e k     Václav    
65  paní M a č á t o v á     Marie
   H e j k r l í k o v á     Gertruda
   J i r á s k o v á     Marie
70  paní N ý d e c k á     Marie
80  pan M a č á t      Jaroslav
81    H l u ch ý      Rudolf
82   M a r e š      Jan
83  paní Š v e s t k o v á     Jarmila
84  pan  K o z o j e d     Václav
86  paní Š i l a r o v á     Gertruda
89  paní R e s l e r o v á     Alžběta

Vážení spoluobčané, přejeme Vám hodně zdraví a ještě dlouhá léta prožitá v kruhu svých rodin a přátel.


