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Vážení spoluobčané,
nestandardně otevíráte číslo Hornotřeš-
ňovských novin až v  tomto měsíci. Výji-
mečné bylo celé pololetí roku 2020. V led-
nu a  únoru jsme byli ušetřeni odklízení 
sněhové nadílky, což nám dospělým až tak 
nevadilo. V březnu do našeho života zasáh-
la pandemie koronaviru. Následovala růz-
ná omezení, která nikdo nezažil a ani si je 
nedokázal představit. Dovolte mi, abych se 
krátce vyjádřil k průběhu pandemie v naší 
obci. I když se u nás ohnisko nákazy přímo 
neobjevilo, i tak nás pandemie všechny vý-
razně ovlivnila. Základní i mateřská škola 
musely být uzavřeny, všechna sportoviště 
rovněž, upřeny nám byly veškeré kultur-
ní akce, kde jsme byli zvyklí se potkávat. 
Většina úřadů, obchodů i firem fungovala 
v  omezeném režimu. Hrdiny těchto dní 
byli lékaři a sestřičky v první linii. I Horní 
Třešňovec měl své hrdiny a  hrdinky. Byli 
jimi zejména zruční občané, kteří obecní 
úřad neúnavně zásobovali rouškami, a  co 
víc, nikdo si nenárokoval žádnou odměnu. 
Jsem hrdý, když vzpomenu, jaká vlna soli-
darity se zvedla. Kdo neuměl šít, alespoň 
nabízel tolik potřebný materiál. Mnoho 
našich spoluobčanů také nabízelo jakou-
koliv pomoc, např.  s  nákupy pro ty nejo-
hroženější seniory. Těm všem patří obrov-
ské poděkování. Poděkovat bych chtěl také 

vám všem za příkladné dodržování všech 
pravidel, která byla vládou ČR vydávána 
v  souvislosti s  epidemií. Nyní se budeme 
muset vypořádat s ekonomickými dopady.
Nejedna firma v našem okolí omezuje vý-
robu a  chystá propouštění zaměstnanců. 
Následky koronavirové krize ponese téměř 
každý z  nás. Díky tomu, že jsme v  před-
cházejících letech hospodařili s  přebytky, 
nejsme v  současné situaci úplně ohroženi 
a  nemusíme dělat radikální škrty, a  pro-
to bychom měli být schopni uskutečnit 
většinu naplánovaných investičních akcí. 
Nejnákladnější bude vybudování zázemí 
pro spolkovou činnost v podkroví obecní-
ho úřadu. Na tuto akci se nám podařilo ve 
spolupráci s  Dobrovolným svazkem obcí 
Mikroregion Severo-Lanškrounsko získat 
dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 
1 599 285 Kč. Dále byl podpořen projekt 
vybudování dětského hřiště ve sportovním 
areálu z  podprogramu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova, a to částkou 582 136 Kč. 
V  plánu je oprava povrchu místní komu-
nikace k autolakovně. Tento úsek je jeden 
z mála, který nebude rozkopaný výstavbou 
kanalizace. I  na tuto drobnější opravu se 
nám podařilo získat dotaci z  Pardubic-
kého kraje ve výši 80 000 Kč. Získali jsme 
stavební povolení na výstavbu přístřešku 

u Hospůdky Za Vodou. Dále pracujeme na 
projektu přístavby podkroví nad kulturním 
domem. V  letošním roce nás čekají další 
drobné opravy obecních budov a investice 
do jejich údržby.
O tom, že v naší obci od března letošního 
roku probíhá výstavba kanalizace, nemu-
sím informovat. Prosím však touto cestou 
všechny občany obce o  toleranci, ohledu-
plnost a  trpělivost při možných, zejména 
dopravních komplikacích. Já také několi-
krát denně projíždím obcí a vím, že to není 
vždy jednoduché, a to jak pro řidiče, chod-
ce, ale také pro pracovníky při samotné re-
alizaci výstavby. Dále prosím majitele ne-
movitostí, aby při provádění výkopových 
prací v  blízkosti jejich domu komuniko-
vali s pracovníky realizační firmy. Nebojte 
se pracovníků firmy EVT Stavby,  s.  r.  o., 
a KAVE Bau, s. r. o., zeptat na další postup 
práce v blízkosti vaší nemovitosti. Tím pře-
dejdete pozdějším nedorozuměním.
Na závěr mi dovolte, abych za nás všechny 
vyslovil přání, aby se v budoucnu již neo-
pakovalo to, co jsme prožili v  souvislosti 
s  pandemií koronaviru. Ať jsme všichni 
zdraví. Přeji nádherné slunečné léto!

Za obecní úřad
Jan Dušek, starosta obce

Zprávy z obce
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Částečný výpis usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva obce 
Horní Třešňovec konaných ve dnech 1. 12. 2019–31. 5. 2020
•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 

schválilo nájemní smlouvu s firmou EVT 
Stavby,  s.  r.  o., se sídlem V  Zahrádkách 
3, 568 02 Svitavy na pronájem části po-
zemku parc. č. 631/1 v k. ú. Horní Třešňo-
vec zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
u  Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
o výměře 1000 m2 a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy o nájmu.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo směnnou smlouvu. Touto smlou-
vou její účastníci směňují pozemek parc. 
č. 5447/2 za pozemek parc. č. 340/5 tak, že 
pozemek parc. č. 5447/2 přijímá do svého 
vlastnictví pan JD a pozemek parc. č. 340/5 
přijímá do svého vlastnictví obec Horní 
Třešňovec dle geometrického plánu. Zastu-
pitelstvo obce Horní Třešňovec pověřuje 
starostu obce k podpisu směnné smlouvy.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec vydává 
Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Třeš-
ňovec č. 1/2019 o místním poplatku za psy.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec vy-
dává obecně závaznou vyhlášku obce Hor-
ní Třešňovec č. 2/2019 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec vy-
dává obecně závaznou vyhlášku obce Hor-
ní Třešňovec č. 3/2019 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů a  nakládání se stavebním odpa-
dem na území obce Horní Třešňovec.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2020 pro Spolek důchod-
ců v Horním Třešňovci ve výši 12.000 Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlou-
vy o poskytnutí dotace na rok 2020.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Hor-
ní Třešňovec na rok 2020 pro Spolek žen 
v  Horním Třešňovci ve výši 10.000 Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlou-
vy o poskytnutí dotace na rok 2020.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2020 pro TJ Sokol Horní 
Třešňovec, spolek, ve výši 30.000 Kč a po-
věřuje starostu obce k  podpisu smlouvy 
o poskytnutí dotace na rok 2020.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2020 pro Rodinné cen-
trum Serafínek, spolek, ve výši 19.900 Kč 

a pověřuje starostu obce k podpisu smlou-
vy o poskytnutí dotace na rok 2020.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2020 pro Myslivecký 
spolek Třešňovské háje ve výši 20.000 Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlou-
vy o poskytnutí dotace na rok 2020.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje dotaci z  rozpočtu obce Horní Třeš-
ňovec na rok 2020 pro Sbor dobrovolných 
hasičů Horní Třešňovec ve výši 20.000 Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlou-
vy o poskytnutí dotace na rok 2020.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec pro-
jednalo návrh rozpočtu Obce Horní Třeš-
ňovec pro rok 2020 a  schválilo rozpočet 
obce Horní Třešňovec pro rok 2020 takto:
Celkové příjmy rozpočtu

ve výši 8 673 700
Financování ve výši 4 705 300
CELKOVÉ ZDROJE

ve výši 13 379 000
Celkové výdaje rozpočtu

ve výši  13 379 000
CELKOVÉ VÝDAJE rozpočtu

ve výši 13 379 000
•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec pro-

jednalo návrh na vybudování dětského 
hřiště s herními prvky na p. p. č. 734/3 v k. 
ú. Horní Třešňovec a  schvaluje podání 
žádosti o  poskytnutí dotace v  roce 2020 
na projekt s názvem „Dětské hřiště Horní 
Třešňovec“, a to na základě vyhlášené vý-
zvy č.  1/2020/117D8210 z  podprogramu 
„Podpora obnovy a  rozvoje venkova“ pro 
dotační titul „Podpora budování a obnovy 
míst aktivního a pasivního odpočinku“, je-
hož správcem a poskytovatelem dotace je 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje záměr o  propachtování po-
zemků zapsaných na LV č. 10001, vedené-
ho u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí 
pro obec a k. ú. Horní Třešňovec za úče-
lem zemědělské činnosti – prvovýroby 
a  schvaluje záměr o  propachtování po-
zemku zapsaného na LV č. 10001, vedené-
ho u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí 
pro obec a k. ú. Horní Třešňovec.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec sta-
novilo v  souladu s  ust. § 11a odst.  3) zá-
kona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a  příjmení a  o  změně některých souvise-
jících zákonů v  platném znění, jako jedi-
né určené místo pro konání slavnostních 

obřadů ve správním obvodu obce úřadu 
Horní Třešňovec pro rok 2020 zasedací 
místnost Obecního úřadu Horní Třešňo-
vec, Horní Třešňovec 225 a dále dobu pro 
uzavírání manželství pro rok 2020 každou 
třetí sobotu v měsíci.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů 
a výdajů obce Horní Třešňovec mezi obcí, 
jako poskytovatelem, a společností Vodo-
vody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., 
IČ:  48173398, se sídlem Slezská 350, 561 
64 Jablonné nad Orlicí, jako příjemcem, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 
(příloha č. 5) a  jejímž předmětem je úče-
lové poskytnutí dotace z  rozpočtových 
prostředků obce Horní Třešňovec ve výši 
3.975.228 Kč na akci „Horní Třešňovec – 
rozšíření vodovodu“. Zastupitelstvo obce 
Horní Třešňovec pověřuje starostu obce 
k podpisu této smlouvy.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec po-
voluje Základní škole a  mateřské škole 
Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí vý-
jimku z nejnižšího počtu žáků v základní 
škole stanoveného v prováděcím právním 
předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb. 
o základním vzdělávání a některých náleži-
tostech plnění povinné školní docházky ve 
znění pozdějších předpisů s tím, že uhradí 
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, 
a to nad výši stanovenou normativem. Mi-
nimální počet žáků v základní škole bude 
ve školním roce 2020/21 28 žáků.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo zařazení správního území obce 
Horní Třešňovec do území působnosti 
MAS ORLICKO, z. s., a území působnosti 
Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (dále jen „SCLLD“) MAS ORLIC-
KO na období 2021–2027.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo nákup pozemků p. č. 1081/5 – 
zahrada o  výměře 1552 m2, p. č.  5354/2 
– trvalý travní porost o výměře 511 m2, p. 
č. 5353/2 – trvalý travní porost o výměře 
2000 m2, vše v k. ú. Horní Třešňovec a po-
věřují starostu k podpisu kupní smlouvy.

Kompletní znění všech přijatých usnesení 
naleznete na internetových stránkách obce 
v sekci Úřední deska. Veškerá jednání zastu-
pitelstva obce jsou veřejná. Pozvánky na jed-
nání zveřejňujeme podle zákona na úřední 
desce, také je vyhlašujeme rozhlasem.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Hana Šilarová, účetní obce
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Komunální odpad
Připomínáme občanům, že od ledna 2020 
sváží komunální odpad nová svozová fi rma 
Ekola České Libchavy. Svozový den zůstává 
nadále pondělí, sudý týden. Firma Ekola 
České Libchavy požaduje, aby nádoby na 

komunální odpad byly vystaveny v  den 
svozu od 5:00 do 24:00. Nádoby budou 
viditelně označeny svozovou známkou, 
kterou jste obdrželi při hotovostní platbě 
poplatků za odpad na obecním úřadě.

TELEFONNÍ KONTAKTY:
při reklamaci nesvezení nádoby:

493 646 340
při reklamaci poničení nádoby:

493 646 344

Roztřídění odpadu

☑  Sešlápnuté PET 
lahve

☑  Sáčky, tašky, folie
☑  Polystyrén
☑  Plastové obaly

od potraviny
(kelímky, 
vaničky apod.)

☑  Plastové obaly 
od drogerie
(mýdlo, čisticí 
prostředky, 
kosmetika)

☑  CD/DVD obaly
☑  Strečové folie
☑  Nápojové kartony

✘  Linoleum
✘  PVC
✘  Pryžové výrobky
✘  Molitan
✘  Videokazety
✘  Obaly od olejů 

nebo znečištěné 
zbytky jídla

✘  Obaly od 
nebezpečných 
látek

✘  Dětské pleny

☑  Plechovky 
od nápojů

☑  Konzervy 
od potravin

☑  Hliníková víčka 
od jogurtů

☑  Kovové uzávěry 
a víčka

☑  Kovové obaly 
od drogerie 
a kosmetiky

☑  Alobal

✘  Obaly od 
nebezpečných látek

✘  Plynové láhve
✘  Kabely a dráty
✘  Elektrozařízení
✘  Baterie

☑  Noviny, časopisy, 
letáky

☑  Knihy
☑  Brožury
☑  Katalogy
☑  Kancelářský 

a balící papír
☑  Čisté papírové 

obaly
☑  Karton a lepenka

✘  Znečištěný papír
✘  Voskový papír
✘  Použité papírové 

kapesníky, ručníky, 
ubrousky…

✘  Pauzovací papír
✘  Uhlový papír 

(kopírák)
✘  Pořadače 

s kovovými 
komponenty

☑  Lahve od nápojů
☑  Zavařovací sklenice
☑  Flakony
☑  Tabulkové sklo
☑  Skleněné obaly

✘  Porcelán
✘  Keramika
✘  Drátěné sklo
✘  Zrcadla
✘  Varné sklo
✘  Zářivky a výbojky
✘  Běžné zářivky
✘  Televizní obrazovky 

a monitory

☑  Maso, kosti
☑  Sáčky z vysavače
☑  Smetky
☑  Popel
☑  Hygienické 

pomůcky
☑  Běžné žárovky
☑  Čisticí utěrky 

a houby
☑  Keramika 

a porcelán
☑  Trus zvířat

✘  Horký popel
✘  Úsporné žárovky 

a zářivky
✘  Stavební odpad
✘  Vyřazená 

elektroniky
✘  Papír
✘  Plast
✘  Sklo
✘  Bioodpad
✘  Kovy
✘  Silně špinavé 

a mastné obaly bez 
nebezpečných látek

☑  Odpady 
rostlinného původu

☑  Zbytky ovoce 
a zeleniny

☑  Zbytky pečiva
☑  Květiny
☑  Kávové sedliny 

a fi ltry
☑  Hrnkové květiny 

vč. hlíny
☑  Papírové kapesníky, 

ubrousky a sáčky
☑  Skořápky od vajec 

a ořechů

✘  Maso, oleje a tuky
✘  Tepelně zpracované 

potraviny
✘  Cigaretové oharky
✘  Smetky
✘  Letáky a noviny
✘  Vlhčené ubrousky 

a vlhčený toaletní 
papír

PLAST KOVY PAPÍR SKLO SMĚSNÝ BIO

Z pohledu do minulosti naší obce

První písemná zmínka o Třešňovci (John-
sdorf) pochází z  roku 1304 z  donační 
listiny krále Václava  II., kterou daroval 
Lanškrounsko Zbraslavskému klášteru. 
Tehdejší podoba jména vesnice je typicky 
kolonizační a  vychází z  osobního jména 
lokátora obce. Třešňovec byl tehdy jedi-
nou vsí, která se až začátkem 16.  století 
začala rozlišovat na horní a  dolní část, 
přičemž Dolní Třešňovec byl řazen spíše 
k předměstí lanškrounskému.
Jednou z prvních zmínek, která rozlišuje 
Horní a Dolní Třešňovec je listina z roku 
1509, která dokazuje že Horní Třešňovec 
měl již svou vlastní rychtu a omezenou 
obecní samosprávu. 29. srpna toho roku 
vydal tehdejší držitel lanškrounského 
panství Vojtěch z  Pernštejna takzvaný 
hamfešt rychtáři hornotřešňovskému 
Petru Istrycharovi, kterou upravil ně-
které jeho povinnosti k vrchnosti. V této 
době mu totiž rychtář přenechal své 
lidi, které držel k rychtě i se všemi jejich 
platy a  robotami. Na oplátku ho proto 
Pernštejn zbavil ročního platu čtrnácti 
grošů, naturální dávky v  podobě plece 
masa a povinnosti chovat vrchnosti vola 
a  loveckého chrta. Mezi příslušenstvím 
rychty jsou dále zmíněny čtyři svobodné 
pruty rolí a svobodný šenk. Z něho však 
rychtář mohl šenkovat pivo v  Dolním 
Třešňovci pouze s  povolením pánovým 
– s výjimkou jednoho sudu o masopustu 
a svatbě. Povinností rychtáře dále zůstá-
valo opatrovat na rychtě zbroj v podobě 
pancíře, meče a kuše. V případě nějaké 
války měl pak rychtář platit ze svých čtyř 
prutů rolí plat ve stejné výši jako ostatní 
hospodáři.
V minulosti převládal v Horním Třešňovci 
smíšený národnostní charakter. Dalo by se 
říci, že ležel na jazykovém rozhraní – horní 
část obce s osadami Sebranice a Matějkov 
byla spíše česká, dolní část německá. Ve 
třicátých letech byl podíl českého obyva-
telstva v tehdy téměř devítisethlavém Třeš-
ňovci více než třetinový. Podobný poměr 
dvou ku jedné představoval i  počet kato-
lického a evangelického obyvatelstva obce.
Součástí lanškrounského panství byl Horní 
Třešňovec až do konce feudalismu. V roce 
1853 proběhla v  Třešňovci první vlna vy-
stěhovalectví do Ameriky, podobně jako 
v nedalekých Nepomukách nebo Ostrově.
Škola byla v  Horním Třešňovci zřízena 
roku 1783, vlastní budovu měla tehdej-

ší trojtřídka od roku 1877. Od roku 1919 
v obci působila také česká menšinová ško-
la. V  současnosti je zde mateřská škola 
a dvoutřídní základní škola.
Spolkový život v Horním Třešňovci repre-
zentoval sbor dobrovolných hasičů zalo-
žený roku 1886, v němž se sdružovali pře-
devším německy mluvící obyvatelé obce. 
Spolek „Národní dům“, založený roku 1934, 
se pak skládal z českých obyvatel, kteří zís-
kali na stavbu spolkového domu příspěvek 
menšinových organizací (Národní dům, 
Česká menšina a  Národní jednota seve-
ročeská). V tomto domě pak svou činnost 
zahájil hostinec, kampelička a pořádaly se 
zde nejrůznější společenské akce, jako byly 
zábavy, divadelní představení atp. Rokem 
1938, kdy obec připadla do německého 
záboru, činnost spolku pochopitelně skon-
čila. Nedobrovolně ukončil obnovený spo-
lek činnost i v době poválečné roku 1951. 
Současné hornotřešňovské myslivecké 
sdružení má tradici již od padesátých let. 

Roku 1992 byla v obci založena myslivecká 
společnost Třešňovské háje. Rovněž od pa-
desátých let 20. století se traduje i činnost 
tělovýchovné jednoty Sokol a  organizace 
Červeného kříže, založené roku 1954.
Kromě obnoveného sboru dobrovolných 
hasičů jsou zdejší občané organizová-
ni i  v  zájmových organizacích, jako jsou 
Český svaz chovatelů, Český zahrádkářský 
svaz či Český svaz včelařů. Aktivní je od 
roku 2000 i  Klub důchodců a  Klub žen, 
transformovaný z  někdejšího Českého 
svazu žen, činného v letech 1954–1994.
K  místním památným stavbám patří 
kostelík Nanebevzetí Panny Marie z  let 
1869–70, evangelická modlitebna z  let 
1953–54 a  pískovcové sousoší Kalvárie 
před čp. 213 na dolním konci obce. K vý-
razným objektům venkovské architektury 
se řadí usedlost čp. 105 a  čp. 102 se za-
chovanými sýpkami a v neposlední řadě 
hasičské muzeum čp. 91.

Historie obce

4
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Šplháme na Sněžku (13 žáků)

Den Výkon (m) Celkem (m)

1 87 87

2 173 260

3 158 418

4 146 564

5 136 700

6 90 790

7 115 905

8 59 964

Šplháme na Mariánskou horu (12 žáků)

Den Výkon (m) Celkem (m)

1 80 80

2 98 178

3 39 217

4 86 303

5 90 393

6 88 481

7 22 503

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Snad už je to za námi
V těžké době, kterou jsme nedávno proží-
vali, jsme měli strach z nemoci, o své blíz-
ké, kamarády a  také o  to, jaké to bude, až 
tahle krize přejde. Zpočátku to byl hlavně 
šok, i  když pro někoho mohly být Verne-
ho „Dva roky prázdnin“ ještě před časem 
velkým tajným snem. Ale uzavření škol 
a školek zas tak úplně verneovku a prázd-
niny nepřipomínalo. Tohle období bylo 
velmi náročné asi pro všechny – pro rodiče, 
děti i učitele. Zastihlo všechny nepřiprave-
né. V některých z nás se ale probudily síly, 
o kterých jsme ani nevěděli. A přetavily se 
v šití roušek do noci, rozvážení obědů se-
niorům, dobrovolné brigády nebo povzbu-
zování alespoň úsměvem a milým slovem.
I naše jednotřídní vesnická MŠ se rozhodla 
podpořit rodiče a děti z naší školky v těžké 
době koronavirové. Aby se zcela nepřetrha-
ly vztahy a děti věděly, že na ně nezapomí-
náme, osobně jsme navštívily několik rodin 
a  často jsme rodičům telefonovaly. Přály 
jsme si, aby se děti po otevření MŠ po tak 
dlouhé době cítily dobře. Nevíme, zda to, 
co jsme dělaly, bylo správné a profesionál-
ní, ale snažily jsme se o to. Odměnou nám 
bylo poděkování rodičů a hlavně to, že se 
děti do školky opravdu těšily. Doufáme, že 
nejhorší už je za námi a že budeme všichni 
v pořádku.

Jitka Kubrová, 
učitelka MŠ

16. 6. byl pro předškoláky z naší mateřské ško-
ly dnem „D“. Děti si přinesly do školky své ak-
tovky, které u mnohých ještě opravdu voněly 
novotou. Někomu ji přinesl „Ježíšek“. V aktov-
kách měly děti i  penály, někdo láhev na pití, 
sáček na bačkory, ubrousek na svačinu  atd. 
Nezbytná promenáda s taškou na zádech je jis-
tým rituálem a děti si ho pyšně užívaly.
Před obědem jsme s dětmi šly trochu dříve 
do MŠ, kde se nám herna proměnila v „ma-
turitní třídu“. Slavnostní ubrus na stole, 
květiny ve váze, košík s „maturitními“ otáz-
kami. Ano, čtete dobře. Předškoláky čekala 
taková mini školkovská maturita. Každý 
si vylosoval 3 papírky s otázkami, na které 
musel před „maturitní komisí“ odpovědět. 
Například: Co je to pečivo? Co je to víkend? 
Co potřebuje kadeřnice ke své práci? Co pa-
tří mezi exotické ovoce? Umíš nějakou pí-
seň o kočce? Vymysli slova začínající na pís-

meno „B“. Co jsou to hospodářská zvířata? 
Apod. Vše proběhlo samozřejmě v naprosté 
pohodě, klidu a přátelské atmosféře. A jaká 
byla odměna? Pochvala, gratulace a dárek – 
kniha s věnováním na památku. Tímto byli 
předškoláci PASOVÁNI na školáky.
Po obědě si děti opět vzaly na záda aktovky 
a šly na návštěvu do ZŠ. Tam je přivítala je-
jich budoucí paní učitelka Jana Bartoňová. 
Ukázala jim třídu, kam budou po prázdni-
nách chodit. Ta je úplně nová! VŠE je nové! 
I to, že děti budou od září v první třídě sa-
mostatně, ne spojeny s  dalším ročníkem. 
S paní učitelkou si povídaly, zpívaly, společ-
ně řešily zajímavé úkoly. Byl to tak trochu 
opožděný, náhradní zápis do 1. třídy. I zde je 
čekal zasloužený dárek. Děti byly nadšené, 
spokojené a  co je nejdůležitější? Do první 
třídy se TĚŠÍ!!!

Jaroslava Havlíčková, učitelka MŠ

Pasování na školáky

✳ Na začátku se pár dětí ani neudrželo na 
tyči, teď se na ní každý udrží. V  meziča-
se chodíme po stanovištích a děláme různé 
úkoly, abychom se v řadě nenudili. Musíme 
ušplhat 1 603 m a už jsme zvládli 964 m.
Teď se k tomuto dokumentu vracím po dvou 
měsících karantény kvůli „koronaviru“.
Došplhat až na Sněžku v tomto školním roce 
asi nezvládneme, ale čtvrťáci se třeťáky to 
v září dokončí.
Mladší to na rozdíl od nás došplhali, oni ale 
měli za úkol jen 503 m. S našimi 964 metry 
jsme ale v podstatě ušplhali víc.

✳ Šplhali jsme na Sněžku po tyči v tělocvič-
ně. My, třetí, čtvrtá a pátá třída, jsme nedo-
lezli kvůli koronaviru. Mně to moc nešlo, ale 
přeci jen jsem se ve šplhání zlepšil.
První a druhá třída stihla došplhat na Ma-
riánskou horu ještě před uzavřením škol.

Zprávy z MŠ a ZŠ
Školní rok 2019–2020 utekl díky nouzovému stavu velmi rychle. 
Jako pokaždé jsme se na závěr školního roku fotili, letos však velmi 
netradičně. Společné fotografi e dětí z místní mateřské a základní 
školy v této výjimečné době:

Mateřská škola

1. a 4. ročník

5. ročník

2., 3. a 5. ročník 

Nahoru na horu netradičně
Když jsem přemýšlela, jak školákům zpes-
třit hodiny tělesné výchovy po vánočních 
prázdninách, napadlo mě, že by je mohla 
zaujmout „horská výzva“. Ne, opravdu ne-
bylo mým záměrem zdolávat strmé osmi-
tisícovky. Stačily nám kopce české, výcho-
dočeské, ba přímo blízké. Po konzultaci 
s dětmi jsme se v případě mladších školáků 
pustili do zdolávání nedaleké Mariánské 
hory, se staršími žáky do zdolávání Sněžky.
A  co že je na tom tak netradičního? Prá-
vě způsob zdolávání. Rozhodli jsme se pro 
šplh na třímetrové tyči v  naší malé tělo-
cvičně. Vždy jednu hodinu v  týdnu jsme 
věnovali právě této disciplíně a pomalu se 
přibližovali k vrcholu. Byli mezi námi tací, 
kteří šplhali bravurně a stali se tak trochu 
vzorem pro ty, kteří se zprvu ani nezvládli 
správně tyče chytit. Postupně se však zlep-
šovali, ladili techniku a ke konci již vyšpl-
hali třeba i více než do poloviny šplhadla.
Každý vyšplhaný metr jsme pečlivě za-
znamenávali do tabulky, kterou páťáci 
postupně přepracovávali do počítačové 

podoby v  hodinách „Práce na počítači“. 
Propočítávali, kolik metrů jsme ušplhali, 
kolik ještě zbývá k vrcholu, a odhadovali, 
kolik hodin tělesné výchovy ještě budeme 
potřebovat. Propojili jsme tak více vyučo-
vacích předmětů.
Co myslíte, povedlo se nám zdolat oba vr-
choly? Mladší žáci na svou horu vyšplhali. 
Ti starší zvládli něco málo přes půlku Sněž-
ky. Ne proto, že by je to přestalo bavit, ale 
zasáhla vyšší moc a kvůli vládním opatře-
ním v době koronavirové na vrchol Sněž-
ky nedosáhli. Po návratu do školních lavic 
díky uvolnění některých opatření jsme 
tělesnou výchovu nevyučovali. I tak výko-
nům žáků tleskám a obdivuji jejich zaujetí 
a nadšení pro věc.

Níže uvádím postřehy žáků 5. ročníku tak, 
jak je zapsali ještě v březnu a pak po návra-
tu do školy.

✳ Od 6. 1. 2020, na moje narozeniny, každé 
pondělí při tělocviku šplháme. Kdo odšpl-

há, jde na stanoviště, která nám připravuje 
paní učitelka. Neumím šplhat, ale myslím, 
že díky šplhání na Sněžku bych to mohla 
zvládnout.

✳ Každé pondělí při tělocviku šplháme na 
třímetrovou tyč. Paní učitelka rozmístí 
stanoviště, abychom se v  řadě nenudili. 
Někteří se na začátku ani neudrželi na 
tyči a  od poloviny se už udrželi alespoň 
chvíli. Tělocvik máme i ve čtvrtek, ale to 
děláme něco jiného. Musíme ušplhat 1603 
metrů. Snad to do konce školního roku 
zvládneme.

První a druhá třída šplhala na Mariánskou 
horu taky po třímetrové tyči, ale ti to došpl-
hali ještě před koronavirem.
Teď se ke psaní po dvou měsících vracím. 
Bohužel to nebudeme moct dokončit kvů-
li koronaviru. Příští rok se k  tomu možná 
čtvrťáci a třeťáci vrátí. V průběhu karanté-
ny jsme mohli šplhat jenom na stromy, ale 
ne na školní tyč.

Zapsala Andrea Nožková a žáci 5. ročníku
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Letošní výročka se oproti předchozím le-
tům pyšnila vysokou účastí členů sboru. 
Hlavním důvodem byly volby do nového 
hasičského výboru. Volby byly také prv-
ním bodem na programu, hned po úvod-
ním přivítání. Z  20 kandidátů se vybíralo 
13 členů výboru tajným hlasováním. A tak, 
zatímco probíhalo sčítání hlasů, vyslechli 
jsme si zprávu z činnosti sboru, kterou po 
několika letech přednesl osobně sám kroni-
kář Václav Melezínek. Od Lenky Žabkové 
jsme se dozvěděli informace o stavu hospo-
daření našeho sboru. Hanka Šebrlová nás 
seznámila s plánem práce pro nadcházející 
rok a následovala poměrně rychlá organi-
zace blížícího se plesu. Ani v letošním roce 
se nezapomnělo také na předání ocenění 
zasloužilým členům. To si převzali:
Za věrnost 20 let – Lucie Langrová
Za věrnost 30 let –  Petr Jelínek,

Marie Macháčková
Za věrnost 50 let – Jiří Marek, Milan Mačát

Medaile sv. Floriána – Zdeněk Horák, 
Radomír Šebrle, Petr Mačát st., Jiří Mačát, 
Petr Jelínek
Čestné uznání KSH ČMS – Lubomír 
Cink, Jiří Dvořák ml., Zdeněk Kunc, 
Drahoslava Dvořáková, Milena Junková, 
Alena Šebrlová, Lidmila Šebrlová
Čestné uznání SH ČMS – Jiří Dvořák st., 
Jaroslav Šebrle st., Milan Mačát, Zdenek 
Junek
Čestné uznání sboru – Jiří Netek, Jitka 
Netková, Markéta Jelínková, Lucie Mačá-
tová
Na závěr jsme vyslechli zdravice našich hos-
tů – starosty obce Jana Duška, starosty OSH 
Jana Růžičky, hasičů z  Nepomuk, Horní 
Čermné a Dolního Třešňovce a dále také zá-
stupců místních sdružení Třešňovské háje, 
TJ Sokol, Klubu žen, Klubu důchodců a Se-
rafínku. Poté již došlo na vyhlášení výsledků 
voleb do nového výboru SDH:
1. Mačát Petr ml.
2. Miroslav Šebrle

3. Petr Jirásek
4. Petr Jelínek
5. Hana Šebrlová
6. Lenka Žabková
7. Petr Mačát st.
8. Václav Melezínek
9. Karel Melezínek ml.
10. Lucie Mačátová
11. Jan Dušek
12. Vladimír Čajnák
13. Vojtěch Čajnák

Zatímco sestava nového výboru vypraco-
vávala návrh rozdělení funkcí, který musel 
být ještě téhož večera společně odhlasován, 
podával se výborný guláš, který nám opět 
připravila Jarča Vávrová.
Přes technické problémy jsme se nakonec 
dočkali i  prezentace fotoklipu z  činnosti 
sboru a videí sportovních týmů, jež vznikly 
k příležitosti podzimního Slavnostního vy-
hlášení VCÚ.
A na závěr dostala prostor volná zábava.

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec HASIČSKÝ PLES
Letošní Hasičský ples připadl na krásné datum 22. 2. 2020. Jako 
každý rok se sál kulturního domu zaplnil během krátké chvíle a po 
tombole se rychle zaprášilo. Ples otevíralo předtančení klasických 
a latinsko-amerických tanců v podání manželů Pokorných a jejich 
malých žáků. Finální potlesk za jejich výkon byl opravdu zaslouže-
ný. Dobrý základ do žaludku jsme si mohli zvolit z nabídky teplé 
kuchyně, a to řízek se salátem nebo knedlo-vepřo-zelo. Sytou ve-
čeři mohli hosté vzápětí vytančit na parketu za doprovodu už zdo-
mácnělé kapely Letrando. Koho nelákal tanec, mohl využít připra-
veného fotokoutku se spoustou vtipných rekvizit. Každoročním 
vrcholem večera bylo losování o ceny a pak už následovala volná 
zábava. Ještě ve 2 hodiny ráno byl parket plný tanečníků a podle 
toho lze usoudit, že si u nás všichni užili příjemný večer plný hud-
by, dobrého jídla, pití a především zábavy.

Za SDH Martina Čajnáková

SBĚR ŽELEZA A JARNÍ ÚKLID
V  sobotu 6.  června měl podle původních 
plánů probíhat v místním sportovním are-
álu další ročník Hornotřešňovského pohá-
ru. Ten byl však kvůli omezením spojeným 
s  koronavirem bez náhrady zrušen, a  tak 
jsme tento termín využili alespoň k  bri-
gádnické činnosti. Část po nouzovém stavu 
odpočatých brigádníků se s chutí vrhla na 
sběr starého železa, ostatní pilně pracova-
li v  hasičárně. Kromě tradičního jarního 
úklidu jsme se pustili do větších úprav díl-
ny a  skladu. Do dílny během zimy začalo 
střechou zatékat, a  tak bylo nutné vše vy-
klidit a otlouct omítku ze stropu a části zdí. 
Ve skladu jsme instalovali nově zakoupené 
regály. Po opravě zdí nás čeká malování, 
instalace dalších regálů v  garáži a  oprava 
skříní v  klubovně. Hanka Šebrlová nám 

ze skrytých rezerv k  obědu uvařila kuřecí 
plátky se sýrem, uzené a sýrové smaženky. 
K tomu se narazil sud piva, který nám rov-

něž zbyl z hasičského plesu. Pracovalo se až 
do večera a stihli jsme toho udělat opravdu 
hodně.

VÝJEZD JSDH
V  sobotu 6.  června měl podle původních 
plánů probíhat v místním sportovním are-
álu další ročník Hornotřešňovského pohá-
ru. Ten byl však kvůli omezením spojeným 
s  koronavirem bez náhrady zrušen, a  tak 
jsme tento termín využili alespoň k brigád-
nické činnosti. Část po nouzovém stavu 
odpočatých brigádníků se s chutí vrhla na 
sběr starého železa, ostatní pilně pracova-
li v  hasičárně. Kromě tradičního jarního 
úklidu jsme se pustili do větších úprav díl-
ny a  skladu. Do dílny během zimy začalo 

střechou zatékat, a  tak bylo nutné vše vy-
klidit a otlouct omítku ze stropu a části zdí. 
Ve skladu jsme instalovali nově zakoupené 
regály. Po opravě zdí nás čeká malování, 
instalace dalších regálů v  garáži a  oprava 
skříní v  klubovně. Hanka Šebrlová nám 
ze skrytých rezerv k  obědu uvařila kuřecí 
plátky se sýrem, uzené a sýrové smaženky. 
K tomu se narazil sud piva, který nám rov-
něž zbyl z hasičského plesu. Pracovalo se až 
do večera a stihli jsme toho udělat opravdu 
hodně.

Nečekaný příchod koronaviru a  s ním spoje-
ná opatření zhatily během pár dní organizaci 
hned několika plánovaných akcí. Museli jsme 
zrušit březnový Dětský karneval, v květnu to 
byla Oslava sv. Floriána a v červnu jedna z nej-
větších akcí – Hornotřešňovský pohár. Nicmé-
ně, situace se nyní změnila a my si tak můžeme 
dovolit vás pozvat na nejbližší veřejnou akci, 
kterou bude tradiční LOUČENÍ S  LÉTEM! 
Budeme se na vás těšit 22. 8. 2020 v místním 
sportovním areálu spolu s kapelou Quiz.

Za SDH Petr Jirásek

VVHVVH – Volba nového hasičského výboru

Brigáda v hasičárně

Hasičský ples

Hasičský ples – na parketu bylo opět plno

Hasičský ples – kapela Letrando

JSDH – čerpání vody ze zatopeného sklepaJSDH – čerpání vody v Lanškrouně
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AKCE TJ SOKOL od posledního vydání

11. 1. – Výroční valná hromada TJ Sokol
V  první části zazněla zpráva o  kontrole 
usnesení z  minulé VVH, zpráva o  hos-
podaření, zpráva revizní komise, zpráva 
o činnosti hokejového klubu a naší orga-
nizace. Byl schválen plán práce na tento 
rok. V diskusi jsme vyslechli zdravici sta-
rosty a  členů ostatních organizací obce. 
Potom následovala výborná večeře a vol-
ná zábava.

15. 2. –  TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
A ŠACHU

Turnaje se zúčastnilo celkem 34 sportov-
ních amatérů. Hrálo se od jedné hodiny. 
Obhajovaly se putovní poháry.
V kategorii žen ve stolním tenise se utkalo 
8 hráček.
1.  Marková Jitka – KRÁLOVNA 

hornotřešňovského stolního tenisu
2. Dušková Eva
3. Šebrlová Hana
4.–5. Holečková Kristýna a Dušková Tereza
6.–7. Marková Lenka a Šmiková Lucie
8. Marková Veronika

V mužské kategorii bylo 15 hráčů 
a 1 hráčka – Lucka Šilarová.
Tady je pořadí prvních 8:
1.  Kunc Zdeněk – KRÁL 

hornotřešňovského stolního tenisu
2. Formánek Martin
3. Šilarová Lucie
4. Marek Daniel

5. Vávra Jan
6. Jirsa Petr
7. Holeček Tomáš
8. Netek Michal
Dále pak Rouha Tomáš, Faltejsek Emil, 
Jirásek Petr, Tuček Jiří, Šmika Jarda, Marek 
Láďa, Marek Michal a Dušek Jiří.

V šachu se utkalo 10 hráčů. 
Pořadí těchto neregistrovaných hráčů bylo:
1.  Večeř Martin – KRÁL 

hornotřešňovského šachu
2. Sedlák Jakub
3. Balcar Vojtěch
4. Balcar Michal
5. Šolc Petr prost.
6. Jirásek Jindřich
7. Šolc Petr nejst.
8. Netek Jiří
9. Cink Bohuslav
10. Fajt Jiří
Děkujeme všem za účast a trénujte pilně do 
příštího turnaje.

Z činnosti spolku TJ Sokol

29. 2. – MASOPUST
Třetí ročník masopustního průvodu naší 
vesnicí začal u Žabků. Masek bylo 50. Med-
vědi letos byli opět dva a  tančili s každou 
hospodyňkou ve vesnici, která se přišla po-
dívat. Jezdci na koních byli 4 v čele s Jardou 

Indrou a Jirkou Macháčkem. Živou hudbu 
zajistil Jiří Klain s  harmonikou, Emil Fal-
týsek s  bubnem a  Jiří Marek st. s  vozem-
bouchem. Starosta nás i s rodinou pohostil 
a  předal Bakchusovi klíč od vesnice. Pak 

nás čekalo ještě mnoho zastávek s  občer-
stvením. Akci jsme zakončili v Národním 
domě, kde nás čekaly tradiční zabíjačkové 
dobroty. Fotil Petr Haniš a Petr Kotyza.
Další akce přerušil nouzový stav.

Pokud situace dovolí, budeme letos ještě 
pořádat tyto akce:

28. 11. (sobota) – VÁNOČNÍ SLAVNOS-
TI a ŽIVÝ BETLÉM – Kulturní dům HT
5. 12. (sobota) – Průvod čertů a Mikuláše
28. 12. (pondělí) – BRUSLENÍ V HALE B. 
MODRÉHO

CVIČENÍ ŽEN
Od 5.  října bude cvičení probíhat podle 
klasického scénáře:
Úterý – 18.30–19.30 h
– cvičitelka M. JIRÁSKOVÁ (stepy)
Středa – 17–18 h – starší ženy
– cvičitelka L. MARKOVÁ (jóga, fi t balóny)
Čtvrtek – 18.30–19.30 h
– cvičitelka L. MARKOVÁ
(posilování, balóny, bodystyling)

Za TJ Sokol L. Marková

1110

VVH TJ Sokol

Vítězové stolního tenisu Stolní tenis – muži

Šachový turnaj

6.  června jsme měli střelecké odpoledne 
vedle obecního rybníčku u Jakubovic. Pro-
běhla hlavní soutěž našich členů, a to v bro-
kové střelbě na asfaltové holuby. Soutěžila 
většina našich členů. Vítězem brokových 
střeleb se stal p. Buřval Jaroslav, na druhém 
místě byl p. Dušek Jiří a třetí skončil p. Ma-
čát David. Dále proběhla soutěž ve střelbě 
ze vzduchové pušky různě složených sou-
těžních dvojic. Letošní ročník jsme poprvé 
otevřeli pro veřejnost.

Týden po střelbách jsme pořádali ve spolu-
práci s  OMS Ústí nad Orlicí zkoušky vloh 
ohařů a malých plemen. Dále pří té příleži-

tosti proběhl svod psů. Obě dvě akce měly 
původně proběhnout v  dubnu a  květnu 
tohoto roku. Při svodu bylo posouzeno 38 
psů a na zkoušky vloh nastoupilo 10 ohařů 
a 16 psů ostatních plemen. Jako zázemí nám 
posloužil Národní dům v H. Třešňovci. Byla 
připravena myslivecká kuchyně a veřejnost 
se této akce mohla opět účastnit.

Letošní ročník mysliveckého táboráku ne-
bude.
Z plánovaných společenských akcí nás čeká 
na podzim 21. 11. 2020 „poslední leč“.
Na jaře jsme za účelem zlepšení krytiny pro 
drobnou zvěř v dolní části honitby na vy-

tipovaných místech provedli výsadbu keřů 
– trnek, v  tom budeme pokračovat. Dále 
jsme okolo silničního úseku vymezujícího 
hranice honitby umístili modré refl exní 
odrazky, které mají za cíl minimalizovat 
střet zvěře s motorovými vozidly. V honit-
bě jsme založili šest mysliveckých políček. 
Hlavní lovecká sezóna – odlov srnčí zvěře 
– začal letos 1. 5. (změna vyhlášky o době 
lovu srnců). Letos z  větší části proběhla 
první seč pícnin a  luk v  průběhu června. 
Děkuji za včasné hlášení termínů sečí.

Za Myslivecký spolek Třešňovské háje
Ing. Ondřej Barcal, předseda spolku

Akce v Mysliveckém spolku Třešňovské háje

Střelby 2020 Střelby 2020
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Nastalo nám léto, které pro většinu dětí 
znamená prázdniny. Pro oživení času strá-
veného doma jsme pro děti, ale i  dospělé 
připravili stezku s úkoly. Stezka má počátek 
u Základní a mateřské školy Horní Třešňo-
vec s prvním úkolem na brance u vchodu 
školy. Dále je značena látkovými fáborky 
vedoucími od školy směrem k  hřbitovu, 
poté nahoru směrem k  Mariánské hoře, 
kde je poslední úkol u tábořiště mezi bříz-
kami (U LIŠEK). Úkolů je celkem 6 s třemi 
stupni obtížnosti na každém stanovišti:

1. pro malé děti
2. pro děti prvního stupně
3.  pro děti druhého stupně,

studenty a dospělé
Vyrazit plnit úkoly můžete hned. Pro prv-
ních 50 dětí je připravena v Hospůdce Za 
Vodou odměna ve formě pitíčka a  nanu-

ku. Pro získání odměny je potřeba splnit 
všechny úkoly a minimálně u dvou úkolů 
se vyfotit. To poslouží jako důkaz, kterým 
se prokážete v Hospůdce Za Vodou v této 
otevírací době:

– středa od 18 h
– čtvrtek od 18 h
– pátek od 18 h
– sobota od 18 h
– neděle od 17 h

Pondělky a úterky bývá zavřeno. Dále mají 
zavřeno 1. 8. a 22. 8. 2020.
Účelová komunikace, tedy „zadní cesta“, je 
v současné době hodně využívána automo-
bily a nákladními auty, dbejte tedy na cestě 
a při plnění úkolů opatrnosti.
Přejeme hezkou zábavu.

Za RC Serafínek Lucie Langrová

Rodinné centrum Serafínek

Kvíz pro starší děti a dospělé: 
Každá správná odpověď skrývá písmeno do tajenky. 
K vyluštění kvízu využijte informace z článku „Z pohledu do minulosti naší obce – Historie obce“ na str. 5.

Tajenka: ...........................................................................................................................................................................

1. První zmínka o Horním Třešňovci 
pochází z roku:
S  – 1304
B  – 1853
L  – 1509

2. Jak se jmenovala obec 
při jejím založení?
A  – Landskron
Ú  – Johnsdorf
E  – Tresnovcie

3. Podle čeho dostala naše obec název?
S  – podle jména lokátora*
K  –  podle jména majitele pozemků
R  –  podle jména držitele 

panství
*Lokátor byla osoba, která ve středověku prováděla loka-
ci. Majitel půdy ho tedy pověřil založením vsi či města.

4. Co je to „HAMFEŠT“?
K  – kniha
N  –  nástroj používaný k orbě
M  –  spis, který byl určený rychtáři a který 

upravoval povinnosti k vrchnosti

5. Z kterého roku pochází první zmínka 
o tom, že se Třešňovec rozlišuje na Hor-
ní a Dolní?
Ě  – 1509
I  – 1877
U  – 1900

6. Jaký národnostní charakter převládal 
v minulosti v Horním Třešňovci?
S  – český
V  – česko-německý
L  – německý

7. Kam v roce 1853 proběhla první vlna 
vystěhovalectví?
E  – Amerika
O  – Španělsko
U  – Austrálie

8. Ve kterém roce byla v Horním Třeš-
ňovci zřízena první škola?
P  – 1887
Z  – 1919
M  – 1783

9. Kdy byl v Horním Třešňovci založen 
Sbor dobrovolných hasičů?
D  – 1520
J  – 1886
A  – 1630

10. Z jakého obyvatelstva se skládal spo-
lek „Národní dům“ založený roku 1934?
D  – Češi
B  – Němci
F  – Poláci

11. Co je to „KAMPELIČKA“?
Y  – kapela
I  – kaplička
E  –  kampelička se lidově říkalo místu, 

kde se poskytovaly půjčky a přijímali 
vklady, ale jenom pouze členům, 
nikoli veřejnosti

12. K jakým účelům se využíval 
Národní dům?
V  –  společenské akce, hostinec, 

kampelička
Ř  – obchod
N  – škola

13. Vyber správný název místního 
kostela z roku 1869–1870:
S  –  kostel Nanebevstoupení Panny Marie
Š  –  kostel Nanebevzetí Panny Marie
C  –  kostel svaté Panny Marie Vítězné

14. Jak se jmenoval 1. hornotřešňovský 
rychtář?
I  – Petr Ulrich
A  – Vojtěch z Pernštejna
E  – Petr Istrychar

15. Proč musel spolek Národní dům 
v roce 1938 ukončit svoji činnost?
CH  –  z důvodu německého záboru
V  –  z důvodu malého počtu členů spolku
D  –  z důvodu chřipkové epidemie

16. K místním památným stavbám patří:
V  –  sportovní areál, tenisové kurty, 

kabiny
N  –  hasičské muzeum, pískovcové souso-

ší Kalvárie, Národní dům
D  – Hospůdka Za Vodou

17. Jak se jmenují osady, které dříve 
patřily k Hornímu Třešňovci?
U  –  Mariánská hora a část Horní Čermné
I  –  Pískovna a část Dolního Třešňovce
O  – Sebranice a Matějkov

18. Současný myslivecký spolek má 
tradici již od:
L  – od 50. let minulého století
K  – od založení obce
M  –  od založení Sboru dobrovolných 

hasičů

19. Jaké organizace jsou aktivní 
od roku 2000?
A  –  Tělovýchovná jednota Sokol
Í  –  Klub důchodců a spolek žen (činný 

od roku 1954 s názvem svaz žen)
O  – Serafínek

20. Co je to „RYCHTA“
P  –  rychta je název stavby z feudálního 

období, kdy v ní sídlil rychtář – 
úředník

R  – stavba sloužící k uskladnění obilí
H  –  místo určené k vyvážce chlévské 

mrvy

Poskládej slovo z červeně zabarvených písmen   _______________________________Y

Milí čtenáři, připravili jsme si pro vás prázdninové luštění. Pro menší děti křížovku s obrázky a pro starší děti a třeba i dospělé 
jsme vytvořily kvíz, který prověří vaše znalosti o historii naší obce. Za správně vyluštěné tajenky si můžete na obci u pana starosty 
vyzvednout odměnu.

Doplň chybějící písmena a vylušti tajenku:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, 
SRPEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
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1.

2.

6.

7.

9. 5.

3.

4.

8.

11.

10.
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Vám všem, vážení spoluobčané, přejeme především 
hodně zdraví, životního optimismu a elánu do dalších let.

Uvedená životní jubilea se zveřejňují na základě písemného souhlasu občanů.

Jubilanti, kteří od začátku ledna 2020 do konce června 2020 
oslavili své významné narozeniny:

paní Jirásková Marie 90 let
paní Dušková Erna 89 let
paní Macháčková Marie 87 let
pan Motl František 87 let
paní Martinková Zdenka 84 let
paní Štěpánková Ludmila 82 let
pan Černohorský Rudolf 81 let
paní Svetlíková Helena 81 let
pan Dušek Bohuslav 81 let
pan Čermák Václav 80 let
paní Marková Miloslava 80 let
paní Faltejsková Květuše 80 let
paní Teichmannová Marie 75 let
paní Černohorská Marie 75 let

paní Zdvořilá Marie 75 let
paní Hluchá Miroslava 75 let
paní Vávrová Jarmila 70 let
paní Benešová Jarmila 70 let
paní Junková Milena 70 let
paní Vítková Marta 70 let 
paní Šilarová Jaroslava 70 let
pan Jirásek Ladislav 65 let
pan Žabka Josef 65 let
pan Mrázek Jiří 65 let
paní Cvrčková Jaroslava 60 let
paní Šmiková Ivana 60 let
paní Bílá Lenka 60 let
paní Seidlmanová Zdeňka 60 let
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Pohodové letní dny, přátelé. Poslední červ-
nové dny jsou ve znamení přívalových deš-
ťů, krup a konečně téměř úplného uvolňo-
vání zákazů a příkazů z období epidemie. 
Koukám, že i náš hornotřešňovský potok se 
po mnoha měsících naplnil přes míru. Su-
cho je zatím zažehnáno. Je tedy ten správný 
čas na rekapitulaci prvního pololetí tohoto 
roku v  činnosti našeho spolku. Rozdělím 
ji do tří částí: leden až 12. březen, období 
koronaviru a období ukončení nouzového 
stavu.
V lednu (9. 1. ) jsme se v hojném počtu se-
šli na novoročním posezení, které se jako 
tradičně uskutečnilo v  kulturním domě. 
Kromě shrnutí činnosti za předešlý rok, 
fi nančních a dalších záležitostí včetně pro-
jednání plánovaných akcí na rok 2020 bylo 
připraveno bohaté obědové menu a široký 
výběr nápojů. Hodnocení roku 2019: po 
všech stránkách se nám povedl a za to dík 
všem, kteří se aktivně na akcích podíleli.

V  únoru (6.  2.  ) schůzka v  Hospůdce Za 
Vodou spojená s  fundovaným povídáním 
pana profesora Jiřího Štýrského o jeho ces-
tě po kapverdských ostrovech u pobřeží zá-
padní Afriky. Díky promítnutým fotogra-
fi ím jsme mohli cestovat s  ním po těchto 
báječných místech.
Únor (25. 2. ) Početná skupina našich členů 
se zúčastnila ostatkového setkání v  Horní 
Čermné.

Březen (5.  3.  ) Proběhla schůzka opět 
v hospůdce. Na pořadu byla příprava květ-
nového setkání a  projednání tipů na zá-
jezdy a  výlety. Sedm dnů po této akci byl 
vyhlášen nouzový stav!
Život je nepředvídatelný jako dobrá detek-
tivka. Od 12. března jsme museli přijmout 
tvrdá omezení dosavadních svobod a zvyk-
lostí. Jak se začlenit do pevně daných pra-
videl? Co nám nejvíc bude chybět? Co nám 
dává naději? Otázky, které jsme si museli 
zodpovědět. Každý sám za sebe. Bylo toho 
kolem epidemie koronaviru řečeno a pro-
vedeno dost a dost.
Proto jen pár příkladů z naší vesnice: větši-
na nás se nepotentočkovala strachy a vrhla 
se do práce na zahradě, v  lese, uklízelo se 
na půdách i ve sklepech… mnozí se věno-
vali dohledu nad zdivočelými školáky… 
někdo si možná i zalenošil.
Konkrétní příklady, které přiznali naši čle-
nové: Jirka, ten riskoval svůj život a od de-
seti metrů nad zemí postupně seřezával bo-
rovici, která ohrožovala už dlouhou dobu 
kůlnu. Přežil krácení borovice i čas nouze… 
Zdeněk, ten zase zachraňoval sazenici révy, 
neboť mu ji vytrvale vyhrabával pes, který 
si zrovinka v tom koutě zahrabával kosti do 
zásoby… a  Vlasta, ta vylíčila stav v  jedné 
rodině: Manžel v době nouzové soustavně 
setrvával u televize, sledujíc počet nakaže-
ných a další temné informace. Při tom si co 

chvíli měřil teplotu, tep a  prověřoval, zda 
neztrácí chuť a čich… manželce po něko-
lika dnech došla trpělivost, vypnula ČT 24 
a zařvala: „Člověče, tak už dost! Jde se hrát 
„Člověče, nezlob se!“… a  co Velikonoce? 
Nikde žádný koledníček… a  přeci, virus 
nevirus, vodník Frantík vyrazil z Dlouhého 
rybníka na koledu do mlýna a  také on to 
přežil (viz foto).

Přátelé jen žádné strachy, bude dobře 
a s humorem ještě lépe.

A přišel 4. červen, kdy se již zase mohlo do 
hospůdky a  setkávat se. Toho jsme využi-
li a  schůzku uskutečnili. Květnové setkání 
se přehodilo na příští rok, a tak se v klidu 
mohlo rokovat o akcích druhého pololetí. 
Na pořadu byla příprava především dvou 
zájezdů: v  srpnu na pstruhové menu do 
Polska a v září na posvátné místo, na Zele-
nou horu u Žďáru nad Sázavou.
A  co závěrem? Věnujme se svým koníč-
kům, cestujme, rozmazlujme svá vnoučata 
a pravnoučata, choďme do naší hospůdky, 
na houby… a zapomeňme na strach a nou-
zový stav.
A vy, kteří jste váhaví, přijďte mezi nás do 
spolku. Zaženete nudu a  bude vám mezi 
námi dobře.

Za Spolek důchodců
František Teichmann

Spolek důchodců

Přednáška – Foto: D. Dvořáková Horní Čermná – Foto: D. Dvořáková

Horní Čermná – Foto: D. DvořákováHorní Čermná – Foto: D. Dvořáková

Vodník Frantík na Dlouhém rybníku

Rudolf a Marie Černohorští 
18. 4. 2020

Marie a František Teichmannovi 
12. 12. 2019

Zlatou svatbu oslavili

Ze srdce přejeme, aby Vás i v dalších společně prožitých letech manželství provázela 
harmonie, radost, láska a mnoho mnoho dobrého zdraví.
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Zemřeli:  pan Jiří Klimeš, pan Jaroslav Tatzel, pan Miroslav Šilar,
paní Věra Urbanová, paní Marie Mačátová, paní Marta Vítková

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

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodily tyto děti:
Josefína Sudíková, Jan Lutz, Marta Langrová, Maxim Švestka

Milé děti, vám i vašim rodičům přejeme, abyste rostly ve zdraví a lásce, aby vás stále obklopovala radost,
smích a hřejivá, něžná náruč vašich rodičů.

Dne 28. 6. 2020 jsme přivítali 8 nových občánků Horního Třešňovce
Matthew Seidlman, Antonie Rouhová, Štěpán Marek, Scarlett Cink, Markéta a Jakub Tobiškovi, Josefína Sudíková, Jan Lutz. 

Přinášíme některé momentky z této akce, jejichž autorkou je paní Martina Čajnáková.

Josefína Sudíková s rodiči a bratremJan Lutz s rodiči a sestrouJakub a Markéta Tobiškovi s rodiči

Antonie Rouhová s rodiči, sestrou a bratrySpolečné fotoSpolečné foto

Štěpán Marek s rodiči a bratremScarlett Cink s rodičiMatthew Seidlman s rodiči

Dne 1. 2. 2020 by oslavil 70. narozeniny 

pa�   Jar� lav Sontá� 
Pracoval vždy do únavy, klidu sobě nedopřál, za vše dobré, co vykonal, tichý spánek 

buď mu přán. Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál. 
S láskou vzpomíná manželka, děti, ostatní příbuzní.


