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Zprávy z obce

vážení spoluobčané!
jaro je v plném rozpuku a vybízí všechny 
k  jarnímu úklidu. již tradičně chceme 
poděkovat vám všem, kteří likvidujete 
následky zimy v  okolí svých domů 
a udržujete hezké prostředí pro všechny 
v obci.
s nastupujícím jarem chceme uskutečnit 
také všechny v  zimě plánované akce. 
k  těm nejvýznamnějším patří oprava 
kuchyně místního kulturního domu. 
asi jste si všimli, že na měsíce červen, 
červenec jsou blokovány akce v  těchto 
prostorách, protože je zapotřebí řešit 
neutěšený stav hlavně v kuchyni. v  loň-
ském roce se zde uskutečnilo 37 akcí 
včetně občerstvení a  teplé kuchyně. 
a  tak si zdejší kuchyň modernizaci 
zaslouží. Po novém rozmístění zařízení 
kuchyně bude zapotřebí upravit rozvod 
vody, plynu a elektřiny, dát nové obklady 
a  dlažbu, nový odsavač par a  lépe do-
vybavit elektrospotřebiči. Po přístavbě 
parkoviště s  venkovním přístřeškem 
a  opravě chodby už zbývá vyřešit stav 
„kapkárny“, na sále jsou nové židle 
a stoly, ale bohužel vzhledem k absenci 
jeviště není možné v  něm provozovat 
například divadelní představení. Přesto 
se domníváme, že po těchto úpravách 
bude dál léta sloužit ke společenským 
akcím v obci a s ohledem na plánovaný 
zákaz kouření v  celé budově zůstane 
i dlouho čistý a útulný.
na veřejném zasedání 26. 3. 2014 schvá-
lili zastupitelé také výstavbu multifunkč-
ního hřiště, které nahradí jeden stávající 
neupravený kurt. vítězem výběrového 
řízení se stala firma linhart spol.s  r.o. 
s nejnižší cenovou nabídkou. víceúčelo-
vé hřiště bude mít polyuretanový bez-

údržbový povrch a  bude určeno nejen 
pro tenis, ale i  pro volejbal, basketbal 
a malou kopanou.
téhož dne schválili zastupitelé plán spo-
lečných zařízení komplexní pozemkové 
úpravy, která tak završuje několikaletou 
přípravu. nyní bude Pozemkový úřad 
a  projektant komplexní pozemkové 
úpravy lesprojekt východní čechy s.r.o. 
projednávat úpravy jednotlivých parcel 
s majiteli pozemků.
o  prázdninách proběhne poslední fáze 
práce na škole, budova bude zateplena 
a  dostane nový „kabát“. ohledně nové 
omítky proběhla řada diskuzí. kromě 
oficiálního architekta jsme oslovili i zdejší 
výtvarně nadané ženy – editu cinkovou 
a  Martinu jiráskovou. nakonec jsme 
vybrali dva návrhy, které se nám nejvíce 
líbily, a rozhodli jsme se vyhlásit na webo-
vých stránkách obce anketu, do které 
se mohou zapojit všichni spoluobčané. 
hlasovat můžete do konce dubna  2014, 
platí 1 hlas z 1 počítače. 
touto cestou chceme poděkovat obě-
ma za velice pěkné a  nápadité návrhy, 
všechny jsou k nahlédnutí na obecním 
úřadě ht. 

v  tomto období také vrcholí konečné 
přípravné práce na projektu „Urbanova 
stráň“. je zde geometrickým plánem 
navrženo osm parcel, na které je projek-
továno Ztv /základní technické vybave-
ní/. Probíhá územní řízení pro napojení 
vody, plynu, přístupových komunikací 
a  odkanalizování do centrálního zasa-
kování.
Parcely jsou určeny pouze pro výstavbu 
rodinných domů, stavba musí být 
zahájena do konkrétního termínu. 

bližší informace zveřejníme okamžitě 
po skončení výstavby inženýrských sítí. 
Po stanovení ceny za m2 bude vyvěšen 
záměr o  prodej pozemků a  pak v  nej-
bližším možném termínu nabídneme 
zájemcům parcely k prodeji.
tyto parcely jsou v  Územním plánu 
vedeny jako „území, jehož využití je 
omezeno z  důvodu ochrany vodního 
zdroje“. jakékoliv zásahy do horninové-
ho prostředí hlubší než 2 m (vrty, sondy, 
těžba hornin apod.) nebo zásahy do 
menší hloubky, při kterých je dočasně 
odstraněna krycí půdní vrstva na ploše 
větší než 100 m2 po dobu delší než 30 
dnů, jsou možné pouze na základě 
kladného, popřípadě podmíněně klad-
ného hydrogeologického posouzení, 
kterým bude prokázáno, že činností 
nedojde k  ohrožení vydatnosti, jakosti 
a zdravotní nezávadnosti vod. odvádě-
ní odpadních vod bude možné pomocí 
domovních čov s  vypouštěním vyčiš-
těných odpadních vod do obecního 
kanalizačního sběrače, který odvádí 
tyto vody z prostoru, který byl vymezen 
jako „území, jehož využití je omezeno 
z důvodu ochrany vodního zdroje“ /viz 
Územní plán http://www.lanskroun.eu/
cz/urad/uzemni-planovani/up/vydane/
-horní třešňovec, změna č. 1 – a1, b1/.

čekáme na schválení dotace na projekt 
bezdrátového rozhlasu v  obci v  rámci 
protipovodňového opatření a ihned po 
jeho schválení dojde k realizaci. smlou-
vu se zhotovitelem máme uzavřenou. 
jsou plánovány další opravy komunika-
cí – především cesta „za Mrázkovými“, 
která naváže na asfaltovou příčnici.
Pokračují přípravné práce na obnově 

kompletní návrhy fasády na budovu školy najdete na webových stránkách obce, kde můžete rovněž hlasovat v anketě.
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odvodnění hřbitova. vloni v dubnu bylo 
vně i  uvnitř hřbitova provedeno šest 
sond na zjišťování hladiny spodní vody. 
hladina spodní vody má být minimálně 
dva metry pod úrovní terénu. v součas-
nosti je zadáno provedení geologické 
sondy pro zasakovaní vně hřbitova.
od května do října tohoto roku přijme-
me opět jednoho pracovníka z  úřadu 
práce na veřejně prospěšné práce.
a  na dotazy ohledně kompostérů na 
bioodpad uveřejňujeme odpověď 
projektového manažera, který byl po-
věřen realizací projektu: ‚‚kontaktuji vás 
ohledně projektu Mikroregion severo-
-lanškrounsko - nakládání s bioodpady. 
naše žádost o dotaci byla akceptována 
a  projektu bylo přiděleno akceptační 
číslo 14186514. o  tom, zda projektu 
bude přidělena dotace, se rozhodne 
na dalším zasedání řídícího výboru 
operačního programu životní prostře-
dí.“ takže věříme, že s  nadcházejícím 
létem bude naše obec ještě krásnější 
a  úpravnější. že nám „přiklepnou“ 
všechny plánované dotace. že nám 
všem sluníčko a  teplo zvedne náladu. 
a vám všem, milí spoluobčané, přejeme 
veselé velikonoce a  spoustu elánu do 
dalších jarních dní.

Jiří Marek – starosta
PhDr. Jaroslava Cvrčková - místostarostka

Volby do Evropského 
parlamentu 2014
volby do evropského parlamentu se 
uskuteční v pátek 23. května (14.00-22.00 
hod.) a  v  sobotu 24.  května (8.00-14.00 
hod.) v  zasedací místnosti obecního 
úřadu horní třešňovec. kromě voliče – 
občana čr má právo volit do evropského 
parlamentu na území čr také volič – 

občan jiného členského státu eU (nikoliv 
však občan „nečlenského“ státu – ne 
např. občané Ukrajiny, ruska, vietnamu 
aj.) a  to za podmínky, bude-li nejpoz-
ději ve středu 9.  dubna  2014 přihlášen 
k  trvalému nebo přechodnému pobytu 
na území čr. voličské průkazy budou 
vydávány pouze na základě písemné 
žádosti podané obecnímu úřadu. žádost 
lze podat od 19. února do 8. května 2014 
do 16.00 hodin. voličské průkazy budou 
vydávány nejdříve ve čtvrtek 8.  květ-
na  2014. žádost o  vydání voličského 
průkazu je k dispozici na obecním úřadě.

Petra Blažková DiS. 
 

něco málo ze 
statistiky…

k 18. 3. 2014 měla obec horní třešňovec 
634 obyvatel. nejstarší obyvatel se naro-
dil 1. 11. 1922 a nejmladší dne 20. 11. 2013 
(stav k  datu uzávěrky). žen bylo 311 
a mužů 323, v tom se lišíme od celorepub-
likového průměru, v  kterém převládají 
ženy. věkové složení v naší obci je vidět 
na tzv. „stromu života“, na svislé přímce 
je odstupňován věk obyvatel po pěti le-
tech a k němu sloupeček s odpovídajícím 
počtem obyvatel. Z  grafu je patrné, že 
průměrný věk občanů je 40 let.

strom života

Plán stavebních parcel „Urbanova stráň“



hornotřešňovské noviny I duben 20134 www.hornitresnovec.cz

v  letech 2003 – 2013 se narodilo 65 
nových občánků. v roce 2012 to bylo 10 
děvčátek a 2 chlapci a v roce 2013 přišlo 
na svět 6 chlapečků.
v letech 2009 – 2013 zemřelo 20 obyva-
tel obce, z  toho v  roce 2011 – 6, v  roce 
2012 – 0 a v roce 2013 – 2 úmrtí.
v  letech 2003 – 2013 bylo uzavřeno 46 
sňatků, z  toho v  roce 2012 – 5 a  v  roce 
2013 – 2.
ve výčtu nahoře uvádím četnost křest-
ních jmen a  příjmení v  naší obci, které 
nezbývá než popřát hodně nových čino-
rodých a pracovitých lidí v každém věku.
 

Jaroslava Cvrčková

Zprávy z Mš a Zš

jakýmsi předělem mezi zimním časem a 
časem probouzející se přírody je maso-
pustní období. český název není třeba 

vysvětlovat. je to složenina dvou slov 
- maso a půst, které vyjadřují následující  
čas střídmosti v  zábavách i stravování. 
tímto časem žije už od 9. století velká 
část evropy. v  Polsku se mu říká ,,za-
pust“, v rusku a na Ukrajině ,,maslenice“, 
na slovensku ,,fašiang“. v  česku jsou 
v  názvu krajové odlišnosti: na Moravě 
je to ,,fašank“, na slovácku a valašsku 
,,ostatky“, někde taky ,,končina“. 
Původ této ,,nejdelší veselice v  roce“ 
sahá až do dob pohanských a souvisel 
také s nadějí na příští úrodu a plodnost, 
zdraví, hojnost a blahobyt. veselí, tanec 
a zpěv, jídlo a pití, se spoustou taškařic, 
legrácek a přemírou bujarosti – to vše 
od pradávna provází masopust. Maso-
pustní obchůzky se držely na vesnicích 
i ve městech, mezi chudinou i šlechtou.
karnevaly se pořádají v  masopustním 
období. Zdánlivě nemají s masopustem 
nic společného. avšak už název samot-
ný nás vyvádí z omylu. český výraz ,,kar-
neval“ pochází z  latinských slov ,,carne 
vale“, což  překladu znamená ,,sbohem 
maso“. nejslavnější a také největší je kar-
neval v brazilském rio de janeiru, který 
je věhlasný spoustou alegorických vozů  
a tanečníků v  roztodivných maskách. 
také v  evropě se konají karnevalové 
průvody (město nice ve Francii, Řím, 
benátky, lanškroun….:-) ). společným 
znakem masopustu i karnevalu je 
nezávazné veselí, tanec, zpěv a hudba. 
Maškarní karnevaly (šibřinky) bývaly 
dříve záležitostí dospělých, v  dnešní 
době se však více organizují karnevaly 
dětské.
U nás v  mateřské škole jsme měli také 
karneval. letos jsme se po šesti letech 
s kolegyní rozhodly pro variantu bez di-
váků (bez rodičů) a také bez společného 

tématu. děti přišly už ráno v  krásných 
maskách. na svačinku dostaly maso-
pustní koblihy. Mňam, to byla dobrota! 
Pak jsme si zazpívali veselé písně  
o masopustu, o vodníčkovi a o muzi-
kantech. Řekli jsme si krásnou novou 
báseň a následně jsme se přesunuli  do 
vyzdobené tělocvičny, kde děti čekala 
spousta soutěží a tanců. soutěže prově-
řily děti v rychlosti, zručnosti, šikovnosti, 
ale i v jejich logickém myšlení a předsta-
vivosti. Za všechno si vysloužily sladkou 
odměnu. Pojítkem všech soutěží byla 
víčka z plastových lahví. Zahráli jsme si 
,,na metaře“, ,,na židličky“, ,,slepeni do-
hromady“, ,,Štronzo“, ,,na pohádky“. do 
tance nám zpívala z cd Míša růžičková. 
Podle úsměvů dětí si troufám napsat, 
že se nám i letos karneval v MŠ vydařil  
a těšíme se na další  .

Jaroslava Havlíčková, učitelka MŠ

Karneval v ZŠ 
letošní karneval školy, který proběhl ve 
čtvrtek 20.  2.  2014, byl  na volné téma. 
Masky proto byly velice originální, a tak 
se v naší škole objevila nejen spousta po-
hádkových postav  - čarodějnice a  kou-
zelníci, bílá paní, princezny, skřítci a další 
bytosti, ale i postavy skutečné - kočička, 
elegantní Francouz, šerif, nebezpeční 
piráti, nebo samotný pan Mountfield i se 
svým kolem štěstí. dokonce se na nás 
přišlo podívat i  akvárium s  rybičkami! 
každý rok naši odbornou porotu čeká 
nelehký úkol: vybrat tři nejlepší masky. 
ani tento rok tomu nebylo jinak - jen se 
nám nakonec podařilo vybrat nejlepší 
masky čtyři. a potom už jsme si jen hráli 
a bavili se. například při tanci nebo hle-
dáním věcí po celé škole, začínajících na 
písmeno „s“. s balónkem jsme si zahráli 
na dýdžeje a hra bum do hrnce byla ne-

jiří 32
jan 23
Marie 22
josef 15
Petr 15
Michal 14
Martin 13
Miroslav 13
Petra 13
jaroslav 12
hana 11
Milan 11
Zdeňka 11
jana 10
Marta 10
eva 9
tereza 9
tomáš 9
Zdeněk 9
Pavel 8
david 7
jarmila 7
ladislav 7
Michaela 7
vojtěch 7
Filip 6
kateřina 6
kristýna 6
lucie 6

Marek 18
jirásková 14
dušková 13
jirásek 13
dušek 12
cinková 10
cink 9
Marková 9
Šilarová 9
vávrová 9
Mačátová 8
Motl 8
Šilar 8
hejkrlíková 7
Mačát 7
Melezínek 7
hluchá 6
hluchý 6
ježek 6
černohorský 5
hajzler 5
hejkrlik 5
holečková 5
ježková 5
Šebrle 5
Štěpánek 5
Štěpánková 5
vávra 5

jméno počet příjmení počet

Četnost 
křestních jmen 
k 18. 3. 2014

Četnost 
příjmení 
k 18. 3. 2014
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jen zábavná, ale i  sladká. od závěrečné 
hry na pašeráky se nám ani nechtělo 
domů. karneval ale bude i  příští rok, 
tak se na pašeráckou stezku třeba zase 
podíváme.

Iveta Vávrová, vychovatelka ŠD

Přírodovědný kroužek v ZŠ
Po dva roky se žákyně naší školy úspěš-
ně účastnily regionální přírodovědné 
soutěže v  české třebové. na základě 
zájmu dětí o  přírodovědnou tématiku 
jsme se rozhodli v  letošním školním 
roce rozšířit nabídku zájmových útvarů 
o  přírodovědný kroužek. s  dětmi se 
scházíme v  úterý 1x za 2 týdny. naše 
činnost je zaměřena na les a život v něm 
a  to nejen teoreticky, ale také prakticky 
– chodíme na vycházky, hrajeme hry na 
poznávání rostlin i  živočichů a  nyní se 
již žáci ze 3. – 5. ročníku začínají pomalu 
připravovat na letošní přírodovědnou 
soutěž. věříme, že i oni budou úspěšně 
reprezentovat naši školu.

Mgr. Jana Bartoňová

Z činnosti sboru 
dobrovolných hasičů 
Horní třešňovec

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
První akcí v novém roce byla pravidelná 
výroční valná hromada, která proběhla 
v  sobotu 18.  ledna. kromě členů sboru 
jsme stejně jako v  předchozích letech 
i  letos pozvali zástupce místních spolků 
a  okolních sborů. společnost nám tedy 
dělali členové tj sokol, klubu žen, klubu 
důchodců, Mysliveckého sdružení třeš-
ňovecké háje i zástupce obecního úřadu. 
Z okolních sborů nás přijeli navštívit staří 
známí z lanškrouna a dolního třešňovce, 
ale také naši konkurenti ze seriálu velké 
ceny – hasiči a hasičky z horní čermné, 
nepomuk a české rybné. jako první bod 
po oficiálním uvítání starostou sboru 
Petrem jelínkem jsme si vyslechli zprávu 
o činnosti v uplynulém roce. tu letos vý-
jimečně přednesla hana Šebrlová, která 
tak dočasně zastoupila našeho kronikáře 

václava Melezínka. dále následovaly 
stručné informace o  hospodářských 
výsledcích, revizní zpráva a  konečné 
usnesení. hlavní část schůze byla opět 
věnována oceněným členům, kterých 
letos bylo celkem 29 – rozdali jsme  
18 ocenění za věrnost, 1 medaili za 
příkladnou práci, 5 medailí za zásluhy, 
1 čestné uznání sboru a 3 čestná uznání 
kraje. Po oficiální části následovala veče-
ře v podobě výborného kančího gulášku 
a prezentace videí z loňské sezóny, která 
tradičně připravil Petr jirásek.

ZASTAVOVÁNÍ SVATBY
Pauzu mezi výroční schůzí a  plesem 
jsme si letos trochu netradičně zpestřili 
radostnou událostí v podobě zastavová-
ní svatby Petry junkové a tomáše rouhy. 
svatba se konala 25.  ledna a  bohužel 
pro nás se jednalo snad o nejmrazivější 
víkend letošní zimy. jen díky teplým 
dekám a  litrům horkého grogu se nám 
podařilo nezmrznout a  přečkat do pří-
jezdu svatebčanů. nevěstu se ženichem 
jsme trošku potrápili tradičními úkoly 
a poté za odměnu svezli na svátečně na-

společné foto s novomanžely rouhovýmiPředání ocenění za věrnost – 50 let u sdh paní aleně Šebrlové a paní ludmile Šebrlové

karneval v MŠ a ZŠ
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zdobené „ereně“. novomanželům tímto 
ještě jednou gratulujeme a přejeme, aby 
jejich společná cesta životem byla plná 
lásky, spokojenosti a vzájemné opory!

AKCE VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
Uprostřed zimy byla otestována i bdělost 
naší výjezdové jednotky - 31.  ledna 
vpodvečer došlo k vznícení sazí v komíně 
obytného domu. na místo jsme dorazili 
krátce po hasičích z lanškrouna. rozžha-
vený kotel jsme zadusili pískem a  hořící 
saze jsme opatrně vymetli a vynosili ven. 
Požár naštěstí nezpůsobil žádné vážnější 
škody, takže jsme po zbytek výjezdu 
místo už jen hlídali. tímto apelujeme na 
všechny obyvatele obce, kteří topí pev-
nými palivy, aby nepodceňovali údržbu 
a  pravidelné čištění komínů. Podobná 
příhoda nemusí vždy dopadnout takto 
šťastně.

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 22. února se v kulturním domě 
v  ht konal tradiční hasičský ples. tato 
akce již několik let patří mezi  velmi 
oblíbené každoroční události a ani letos 
tomu nebylo jinak. „vyhodit z  kopýtka“ 
si přišlo celkem 149 plesajících, z nichž ti 
nejvytrvalejší vydrželi juchat až do čas-
ných ranních hodin. tento výsledek nás 
velice potěšil už vzhledem k tomu, že ve 
stejném termínu se konal i rybářský ples 
v žichlínku, který bývá hojně navštěvova-
ný lidmi z okolí. Možná tomu ale přispělo 
i  počasí, které svými přívětivými (pro 
únor silně nadprůměrnými) teplotami 
vylákalo lidi z  vyhřátých obýváků. od 
loňského plesu jsme zůstali věrní kapele 
letrando z  letohradu, která celý večer 
zvesela vyhrávala perfektně zpracované 

hity známé i neznámé. komu přálo štěstí, 
ten navíc neodešel domů s  prázdnou, 
ale odnesl si hezký dárek z  půlnoční 
tomboly, která byla opět velmi bohatá. 
Po losech se jen zaprášilo a na opožděné 
příchozí se už bohužel nedostalo. a pro-
tože spokojený člověk je dobře najedený 
člověk, na místě nechyběla ani nabídka 
teplé večeře v  podobě řízku se salátem 
nebo knedla-vepřa-zela. nepřišel zkrátka 
ani ten, kdo měl chuť spíše na sladké. 
k  dostání totiž byly i  čerstvě napečené 
„svatební“ koláčky. celý ples byl opět vel-
mi vydařený, a tak nezbývá než doufat ve 
stejný neutuchající zájem i do budoucna.

BUDOVÁNÍ ZÁKLADEN NA HŘIŠTI
Protože k  nám letošní zima byla mírná 
a počasí přálo, už začátkem března jsme 
se vrhli do dokončovacích prací na hřišti, 
kde se na podzim vybudovala druhá 
základna. Mezinárodní den žen jsme se 
rozhodli oslavit prací, a tak se 8. března 
ráno na hřišti sešlo 10 párů šikovných 
rukou s  lopatami a  hrabičkami. Po 
dlouhém dni a desítkách koleček plných 
přesáté hlíny se podařilo terén dokonale 
vyrovnat, uhrabat a  nakonec poset 
novým porostem. všichni doufáme, že 
takto investovaný čas a síly se nám vrátí 
především v  podobě pozvednuté kva-
lity námi pořádané soutěže v požárním 
útoku, která už teď patří z pořadatelské 
stránky mezi ty nejkvalitnější ve vcÚ. 
snad tímto krokem můžeme být i  vzo-
rem ostatním pořadatelským sborům, 
že vždy je co zlepšovat a  že ta laťka 
jde vždy o kousek pozvednout…jak se 
nám to podařilo, můžete přijít osobně 
zhodnotit 7. června na 11. ročník horno-
třešňovského poháru.

DĚTSKÝ KARNEVAL
22.  března odpoledne patřil sál kultur-
ního domu v ht dětem. jako vždy se tu 
sešla spousta rozličných karnevalových 
masek – mohli jste potkat strašidelné 
ježibaby, roztomilé postavičky ze zvířecí 
říše, ale i známé komiksové hrdiny. karne-
val každoročně pořádáme ve spolupráci 
s  místní ZŠ a  MŠ, a  tak si paní učitelky 
opět přichystaly spoustu zábavných her. 
děti soutěžily v přenášení plastových ví-
ček, zatančily si s rodiči a kamarády a na-
konec vytvořily společné umělecké dílo, 
když si na velký papír každý nakreslil svůj 
„nejkrásnější obrázek na světě“. během 
zápolení v  soutěžích o  sladké dobroty 
probíhalo hlasovaní diváků o  nejhezčí 
masky, které byly vyhlášeny na sklonku 
odpoledne. každá oceněná maska obdr-
žela veselý dort z šikovných rukou dany 
cinkové, které tímto děkujeme. výsledky 
po sečtení hlasů:

vzhledem k  tomu, že se duškovi vzdali 
jednoho z vyhraných dortů, mohli jsme 
vyhlásit ještě 6. místo, které získala natál-
ka Prokopová převlečená za „jablíčko“. 
děti se hned potom vrhly na připravené 
balíčky se sladkostmi, které náležely 
všem zúčastněným maskám, a  pak už 
jen nedočkavě pomrkávaly po zavěšené 
síti s nafukovacími balónky. spuštění sítě 
a  následný boj o  balónky byl vrcholem 

1. místo – žaneta a tereza duškovy – 
„čarodějnice a chaloupka na kuří nožce“ 
2. místo – tereza lašková – „klaun“ 
3. místo – kryštof jirásek – „rozcestník“ 
4. místo – Matěj hrabčuk – „kominíček“ 
5. místo – Petr dušek – „beránek“

hasičský ples se vydařil



hornotřešňovské noviny I duben 2013 7www.hornitresnovec.cz

odpoledne, po kterém se většina ná-
vštěvníků začala pomalu trousit domů. 
děkujeme tímto všem sponzorům, pa-
ním učitelkám i  všem ostatním, kteří se 
na tomto báječném odpoledni podíleli. 
doufáme, že si ho všichni užili a  už teď 
vymýšlejí masky na příští rok.

Zimní sezóna nám skončila, a tak se po-
malu přiblížil čas brigád, úklidů a příprav 
na sportovní sezónu. Zároveň se ale 
dočkáme i  oblíbených venkovních akcí 
a  posezení. tou nejbližší bude oslava 
sv. Floriána, která připadá na sobotu 
10. 5. 2014. snad nám bude počasí přát 
a  přiláká tak spoustu návštěvníků, kteří 
si přijdou poslechnout hezkou hudbu 
a k tomu ochutnat dobroty z grilu nebo 
z udírny.
Pozvánky, ale i  odkazy na fotografie ze 
všech uskutečněných akcí naleznete na 
obecních stránkách.

Martina Jirásková

klub žen

činnost v  letošním roce jsme zahájily 
„babským bálem“. Pořádaly jsme ho 
8. března 2014 a pozvaly hudbu „studio 

mix“ z libchav. ta se podle ohlasu taneč-
níků líbila, což nás těší. doufáme, že jste 
byli spokojeni i  s  cenami, které jste vy-
hráli, a moc děkujeme všem sponzorům, 
kteří nám je darovali.

v neděli 16. března jsme byli i s rodinný-
mi příslušníky na divadle v  dolní dob-
rouči. Místní ochotníci připravili klasiku 
– Gogolova revizora. Po úvodním slově 

režisérky paní nataši lužné, která nás 
seznámila i  s  detaily ze života nikolaje 
vasiljeviče Gogola, jsme se už zabrali do 
děje této veselohry. Myslím, že příjemná 
úprava v  dlouhých textech tohoto zná-
mého díla a  osobitý přístup některých 
herců ke své roli nám poskytly opět 
hezký zážitek a pobavení. děkujeme.

Dana Mačátová

dětský karneval

bohatá tombola na babském bále
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Akce tJ sokol

od posledního vydání čísla jsme realizo-
vali tyto akce:

3. ledna - bruslení o vánočních 
prázdninách
v  hale b. Modrého v  lanškrouně pro-
běhlo v pátek 3. 1. volné brUslenÍ.
tradičně probíhalo na polovině haly 
bruslení a na druhé hokej. sešlo se nás 
tentokrát asi 60, což byl historicky nej-
větší počet.

11. 1. – Výroční valná hromada TJ 
Sokol v Národním domě v HT
v první části schůze si všichni vyslechli, 
jak jsme se v  loňském roce vypořádali 
s  tím, na čem jsme se na minulé vvh 
usnesli. Zazněla  zpráva o  hospodaření, 
zpráva revizní komise, zpráva o činnosti 
hokejového klubu a  naší organizace. 
samozřejmě byl schválen plán práce 
na tento rok, výbor, revizní komise a po 
diskusi i usnesení na tento rok.
v diskusi jsme vyslechli zdravici starosty 
a ostatních organizací obce.
Po schůzi následovala zábava a  tanec 
v  rytmu hudby, která se linula z  pultu 
jardy vernera.

26. 1. - Turnaj ve stolním tenise 
a šachu v Národním domě v HT
tentokrát jsme turnaj v šachu a stolním 
tenise zorganizovali opět v  národním 
domě.  turnaje se zúčastnilo celkem  
27 hráčů. hrálo se od jedné hodiny do 
šesti večer.
v kategorii žen ve stolním tenise se stala 
královnoU hornotŘeŠŇovského 
stolnÍho tenIsU teprve desetiletá 
lucka kUncová z  celkového počtu  
7 hráček. a jak to vypadalo dál?

v mužské kategorii bylo 11 hráčů. 

v šachu se utkalo 8 hráčů. 
jejich pořadí bylo: 

15.3. - Turnaj v bowlingu
letos jsme se inspirovali olympiádou. 
dvojice měly za úkol vymyslet přezdívku 
na toto téma. vznikly týmy GaUčInk, 
laUFaŘI, skokanI, ParalyMPIcI, 
bIatlonIstI, akrobatI, kleMPÍŘI, 
bobystI a snoWborĎácI.
Po dvouhodinovém hraní dopadlo 
pořadí po 5 hrách takto: 

na závěr ještě výčet akcí, které nás ještě 
čekají v tomto roce:

1. místo – tomáš a Petra holečkovi 
– ParalyMPIcI 
2. místo – jitka a jirka Markovi – 
kleMPÍŘI 
3. místo – lenka a láďa Markovi - 
skokanI 
4. místo – alena a Pepa žabkovi – 
laUFaŘI 
cenu útěchy získal tým GaUčInk - 
jana a Petr

10. 05. (sobota) 
– Pochod PŘes tŘI hrady – kola
31. 05. (sobota) 
– výlet na kolech

turnaj ve stolním tenise - mužiturnaj ve stolním tenise - ženy

1. kuncová lucie
2. Marková jitka
3. dušková eva
4. holečková kristýna
5. Šebrlová hana
6. Marková radka
7. Marková lenka

1. kunc Zdeněk – král 
hornotŘeŠŇovského stolnÍho 
tenIsU
2. rouha tomáš
3. Formánek Martin
4. holeček tomáš
5. dvořák robert („Švejk“)
6. Faltejsek emil
7. Marek jiří, 8. -9. dušek jiří 
a Marek Michal, 10. – 11. Marek 
ladislav a dajč Michal

1. Šolc Petr jun.
2. křístek karel
3. Šolc Petr ml.
4. cink bohuslav
5. Šolc Petr st.
6. lipenský vladimír

Z  těch nejmladších skončil na 

pěkném 7. místě nejmladší účastník 
vojtěch balcar, na 8. hejkrlík 
jaroslav ml.
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PaedDr.Lenka Marková

Hokejový klub 
Horní třešňovec

do letošní hokejové sezony se přihlásil 
rekordní počet družstev - a to 39. sou-
těž se hraje tříkolově. První kolo - tři 
ligy po třinácti družstvech, druhé kolo 
– osm lig po pěti a třetí kolo – deset lig 
po čtyřech družstvech. hlavní sponzor 
je pivovar holba, který vyrábí deset 
druhů piv, a proto je v posledním kole 
deset lig, které nesou názvy podle 
druhů piva.
My jsme díky minulé úspěšné sezoně 
měli dobrý start. Zahájili jsme ve druhé 
lize na druhém místě. v  našem kádru 
došlo k několika změnám. nenastoupil 
Petr černohorský, sláva cink a  josef 
Šilar. naše řady posílili Marek lukáš 
a tomáš Potanec, ale ten odehrál pouze 
čtyři zápasy. nejlepším střelcem je za-
tím Martin Maršík s dvanácti góly a pěti 
asistencemi.
v prvním kole jsme tedy odehráli dva-
náct zápasů. bohužel jsme porazili jen 
kohouty Zábřeh 2 : 1 a oMb letohrad 
4 : 3. díky tomu jsme se propadli až do 
sedmé ligy. Zde se nám podařilo lídra 
skupiny sršně deklasovat 0 :  9, Wild 
band 3 :  2, remízovali jsme s  rafany  

3 : 3 a porazili nás pouze snakes dolní 
dobrouč 1 : 4 a my jsme tak skončili na 
druhém místě s  postupem ve třetím 
kole do osmé ligy „tmavá holba 
pivo“. Za soupeře tak dostaneme opět 
sršně a z šesté ligy spadli dva zajímaví 
soupeři - horní čermná, s  kterou se 
nám vždy špatně hraje, a už odehraný 
zápas toho byl důkazem. čermná z pěti 
pěkných střel dala gól a  my z  dvaceti 
pěti pokusů ani jeden. druhý zajímavý 
soupeř je avX, s kterým každou sobotu 
trénujeme. Poslední zápas hrajeme 
právě s nimi - a to v sobotu 29. března.
stále se snažíme rozšířit řady hokejistů 
o třešňováky. v současné době jsou dva 
noví hráči v  přípravě na příští sezonu, 
ale další zájemci se stále můžou hlásit 
u vedení klubu. asi největší letošní akcí 
bude slavnostní vyhlášení výsledků 
lanškrounské hokejové ligy v  sobotu 
19.  4. od 19. hod. v  národním domě 
v horním třešňovci. tímto zveme naše 
nejvěrnější fanoušky, kterým takto 
chceme vyjádřit dík za stálou podporu 
i přesto, že se nám letos moc nedařilo.

Za vedení HCHT Sláva Cink

společenská kronika

Jubilanti, kteří od ledna do 
konce března 2014 oslavili své 
významné narozeniny:

01. 06. (neděle) 
– dětský den – hřiště
19. 06. (čtvrtek) 
– MaratÓn – tělocvična místní ZŠ
20. 06. (pátek) 
– ZakončenÍ seZÓny cvičení žen
22. 06. (neděle) 
– výlet Pro dĚtI
28. 06. (sobota) 
– sPortovnÍ odPoledne – hřiště ht
listopad 
– víkendový pobyt pro ženy
05. 12. Průvod čertů a Mikuláše
29. 11. – 30. 11. – vánoční výstava a 
žIvý betléM – kd
jarní a vánoční prázdniny – 
brUslenÍ v hale b. Modrého

turnaj v bowlingu

koníčková Marie 90 let
Štěpánek josef 87 let
kalousková Marie  86 let
Faltýsková alenka  85 let
jirásková Marie  84 let
dušková erna  83 let
jurenková Zdenka  81 let
Macháčková Marie  81 let
dušková Marie  75 let
černohorský rudolf  75 let
svetlíková helena  75 let
Martinková alena  70 let
Šilarová antonie  70 let

vám všem, vážení spoluobčané, 
přejeme především hodně 
zdraví, životního optimismu  
a elánu do dalších let.
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dne 25.  ledna  2014 uzavřeli sňatek Petra junková  
a  tomáš rouha. Ze srdce jim oběma blahopřejeme.  
ať spolu prožijete dlouhé a  krásné manželství plné 
štěstí, lásky a vzájemného porozumění!

dne 16.února 2014 jsme přivítali další dva nové občánky 
horního třešňovce. Přinášíme některé momentky z této 
akce, které nafotili kristina cvrčková a Petr jirásek.

Filip kopecký samuel dorazil

Filip s rodiči a starostou obce samuel s rodiči
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velikonoce

Pro křesťany představují velikonoce 
nejvýznamnější svátek, kdy si lidé připo-
mínají umučení a  zmrtvýchvstání ježíše 
krista. ve stejném období už dříve slavili 
židé svátek Pesach k uctění boží pomoci 
při vysvobození židů z  egyptského 
zajetí. termín velikonoc je pohyblivý.  
velikonoční neděle je vždy první neděle 
po prvním jarním úplňku po rovnoden-
nosti. velikonoce mohou tedy připad-
nout na měsíc březen či duben, tento rok 
vychází velikonoční neděle na 20. dubna. 
název velikonoc odkazuje na 
„velkou noc“ (tak nazývají svátky 
na východě slovenska), kdy ježíš 
kristus vstal z  mrtvých. vlast-
ním svátečním velikonočním 
dnům předchází čtyřicetidenní 
postní období, které přichází po 
masopustu a  začíná Popeleční 
středou. Poslední týden půstu se 
nazývá pašijový (též svatý). také 
jednotlivé dny pašijového týdne 
mají svá pojmenování. nejvíce 
zažité jsou názvy:

Škaredá středa
je to den, kdy jidáš údajně za 30 stříbr-
ných zradil krista. Podle pověry bychom 
si měli dávat pozor a  celou středu se 
usmívat, jinak bychom se totiž škaredili 
každou středu v  roce. někdy je tato 
středa nazývána také jako sazometná, to 
podle vymetání komínů, které se ten den 
obzvlášť doporučuje.

Zelený čtvrtek
název Zelený je zřejmě odvozen od zele-
ného mešního roucha, které se v ten den 
při mši užívalo. v  lidové tradici můžeme 
nalézt i jiné vysvětlení, neboť tento den se 
měla jíst jen zelená strava, tzn. například 
různé druhy zelí a špenát, aby byl člověk 
celý rok zdravý. je to den Poslední večeře 
Páně. naposledy zazní kostelní zvony, 
pak umlknou až do bílé soboty, protože 
„odlétají“ do Říma. Místo zvonů se ozývají 
klapačky a řehtačky.

Velký pátek
na velký pátek si připomínáme smrt 
a  ukřižování ježíše krista, z  tohoto dů-
vodu se k  němu váže i  přísný půst a  je 
prožíván ve znamení smutku, ticha a roz-
jímání. v  celé řadě zemí světa je velký 

pátek uznaný jako den pracovního klidu. 
k  tomuto dni se váže také řada pověr 
a zvyků. věřilo se např, že se země otevírá, 
aby vydala své poklady, dále se nesmělo 
prát, protože by se prádlo namísto do 
vody namáčelo do kristovy krve, ani nic 
půjčovat, jelikož půjčená věc by mohla 
být očarovaná. Pátek byl totiž také dnem 
čarodějnic.

Bílá sobota
bílá sobota je posledním dnem čtyři-
cetidenního půstu a  bílou se nazývá 
pravděpodobně podle bílého roucha, 
které nosili ti, co byli v tento den pokřtěni. 
v  sobotu se také uklízelo a  bílilo a  při-

pravovalo se na vzkříšení a  na hod boží 
velikonoční. noc ze soboty na neděli je 
nazývána velká noc či velikonoční vigilie 
a je vyvrcholením svátečního týdne, kdy 
se oslavuje kristovo zmrtvýchvstání. 
v  tento den se opět rozeznívají kostelní 
zvony.

Boží hod velikonoční
neděle je božím hodem velikonočním. Po 
čtyřicetidenním půstu nadchází období 
hodování. velikonoční neděle je největší 
slavností církevního roku, při níž se slaví 
kristovo vzkříšení a  vítězství nad smrtí. 
v  tento den se provádělo svěcení veli-
konočních pokrmů (beránek, mazanec, 
vejce, chleba, víno).

Velikonoční pondělí
velikonoční pondělí je dnem veselí a os-
lavou nového života, kdy se křesťanské 
tradice prolínají s  tradicemi pohanskými 
oslavující končící zimu a přicházející jaro.

Velikonoční zvyky a symboly
Mezi nejznámější lidové zvyky, které se 
pojí s velikonočními svátky, patří zdobení 
vajíček a  jejich následné darování koled-

níkům. tento zvyk vznikl již velmi dávno, 
vejce je totiž vnímáno jako symbol života 
a v dávné historii se vejce dávalo do hro-
bů zemřelých. ačkoliv ke zdobení vajíček 
dochází i v jiných zemích a na jiných kon-
tinentech, je to právě česká a  slovenská 
republika, které v  této tradici opravdu 
vynikají. nejdříve se vajíčka darovala plná 
a  barevná. jako vyfouknutá se začala 
zdobit až později. během historie vznikla 
celá řada technik zdobení vajíček. k  té 
nejstarší a  nejrozšířenější patří zdobení 
voskem, dále se můžeme setkat s  bati-
kováním, vyškrabováním, gravírováním, 
drátováním aj.
Zvyk konzumovat vejce během svátků 

zřejmě souviseli s obdobím půs-
tu, které velikonocům předchází, 
a při kterém se vejce jíst nesměla. 
Z  tohoto důvodu lidé netrpělivě 
čekali, až postní doba skončí. 
samozřejmě nelze opominout 
pletení pomlázky a  pondělní 
koledování. Podle tradice se 
vyšlehané ženě má dostat síly 
a  svěžesti (slovo pomlázka má 
svůj význam v  omlazení). Pro 
tento rituál existuje i  řada jiných 
názvů jako např. šibačka, mrskut, 
tatar, švihačka, mrskačka aj. v ně-
kterých regionech bylo zvykem, 

že dívky polévaly chlapce vodou, aby byli 
svěží.
během svátků se také v mnoha rodinách 
peče beránek jako symbol oběti nebo 
mazanec, který podle některých má 
představovat stočené lano, na kterém se 
oběsil po svém zrádném činu jidáš, jiní 
v  něm zase spatřují symbol slunce. Zají-
ček jako symbol velikonoc nemá dlouhou 
tradici, k  nám se dostal z  německa. 
součástí velikonoc se stal až na přelomu  
19. a  20. století. Představuje utajeného 
dárce, který schovává dětem velikonoční 
vajíčka. již jsme zmínili, že velikonoce 
jsou vždy spojené s  vítáním jara a  tedy 
i  s  počátkem zemědělských prací. tuto 
skutečnost se lidé snažili odpradávna 
přenést různými způsoby i  do svých 
domovů, například v  podobě obilí zasá-
zeného v miskách a talířích.

(zdroj: Magazín C plus 2012)

krásné velikonoční svátky vám všem přeje 
obecní úřad horní třešňovec. a abychom 
přenesli trochu toho jarního vzduchu 
a  vlání i  na stránky novin, uveřejňujeme 
fotografie Martiny jiráskové.
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