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Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí roku je již minulostí, překle-
nuli jsme zimní období, ve kterém jsme si 
zimní údržbu zajišťovali vlastními silami. 
Ne vždy se to obešlo bez problémů. Stále se 
máme co učit a kde zlepšovat.
V průběhu zimních měsíců jsme se věnova-
li převážně administrativním záležitostem 
v  podobě zpracování projektů a  uzavírání 
smluvních dokumentací v  souvislosti s  plá-
novanými investičními akcemi a  opravami, 
abychom je mohli postupně začít realizovat.
V  současné době máme vydané stavební 
povolení na cestu C9 (Prokopcova cesta) 
a  je požádáno o  vydání stavebního povo-
lení na cestu U Studně a od hnojiště k pís-
kovně. V  nejbližších dnech budeme žádat 
o  stavební povolení na cestu od hřbitova 
k  Lešikarovu statku. Samotná realizace 
cesty C9 je však závislá na Státním pozem-
kovém úřadu, který je hlavním investorem 
celé akce. Na cestu U studně a cestu k Leši-
karovu statku budeme vypisovat výběrová 
řízení na zhotovitele s realizací do letošní-
ho podzimu.
Do konce dubna bude v  naší obci prove-
dena instalace nového a úprava stávajícího 
dopravního značení podle projektu a  pa-
sportu DZ obce Horní Třešňovec. V minu-
losti jsme byli několikrát ze strany PČR – 
dopravního inspektorátu upozorněni na 
komunikační závadu spočívající v chybějí-
cím dopravním značení upravujícím před-
nost v jízdě.
V Horním Třešňovci bude v roce 2019 za-
hájena stavba veřejné splaškové kanalizace 
včetně vysazení kanalizačních odboček. 
Více k  tomuto tématu naleznete v  člán-

ku Ing. Lubomíra Fiedlera uvnitř našeho 
zpravodaje. Společnost Vodovody a  ka-
nalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., (dále 
jen VAK) za vlastníky nemovitostí pro-
jekčně vyřeší problematiku odkanalizová-
ní domácností do veřejné kanalizace (vč. 
zajištění územního rozhodnutí pro vaši 
kanalizační přípojku). Projekční práce na 
kanalizačních přípojkách začnou v  půl-
ce dubna  2018, proto v  průběhu měsíců 
dubna, května nebo června očekávejte ná-
vštěvu pracovníků VAKu, kteří provedou 
potřebné místní šetření, příp. měření, do-
hodnou s vámi technické detaily o vaší pří-
pojce (trasa přípojky, trubní materiál, po-
délný sklon, umístění revizní šachty, příp. 
domovní čerpací stanice, apod.) a „vyřídí“ 
doklady potřebné k vydání územního roz-
hodnutí (plná moc k  vašemu zastupová-
ní společností VAK u  stavebního úřadu 
Lanškroun, souhlas s umístěním přípojky 
na váš pozemek, apod.). V této souvislos-
ti si vás v  předstihu dovolujeme požádat 
o  zpřístupnění vašich stávajících domov-
ních septiků, aby mohla být ověřena nive-
leta (nadmořská výška) přítoku do septiku 
z vaší nemovitosti. Na základě tohoto údaje 
bude následně stanoven minimální podél-
ný sklon vaší kanalizační přípojky do nové 
kanalizace. Veškeré náklady na vypracová-
ní projektu pro vaši kanalizační přípojku 
uhradí obec Horní Třešňovec. Dle ustano-
vení § 3 odst. 2 a 3 zákona o vodovodech 
a  kanalizacích č. 274/2001 Sb., v  platném 
znění, je vlastníkem kanalizační přípojky 
vlastník pozemku nebo stavby připojené 
na kanalizaci. Pořízení této přípojky včetně 
projektu je tedy výhradně na vlastníkovi 

pozemku či stavby. Úhradou projektu vaší 
kanalizační přípojky vám obec Horní 
Třešňovec vyřeší problematiku admini-
strace povolení přípojky z  pohledu sta-
vebního zákona, a  to z  důvodu zajištění 
maximálního a rychlého napojení všech 
nemovitostí na veřejnou kanalizaci.
Zastupitelstvo obce na únorovém veřej-
ném zasedání svým rozhodnutím schválilo 
vypracování studie řešení umístění chod-
níků v naší obci. Cílem bude zjistit, zda je 
požadavek občanů na vybudování chod-
níků v  obci proveditelný, v  jaké variantě 
a  s  jakým předpokládaným investičním 
nákladem. Projekční firma Kokula, s. r. o., 
z Ústí nad Orlicí v tomto období zpracová-
vá výše zmíněnou studii, ve které navrhne 
trasu, stavební řešení a vyfiltruje vlastníky 
pozemků. Nejdůležitějším a zásadním hle-
diskem pro možnost vybudování chodníků 
bude odkup pozemků. Tímto bych rád po-
žádal vlastníky dotčených pozemků o spo-
lupráci a vstřícné jednání.
Během měsíce dubna je vyvěšeno „Vyhláše-
ní 2. kola konkurzního řízení na ředitele/ky 
Základní školy a mateřské školy v Horním 
Třešňovci“. Stávající paní ředitelka odchází 
do důchodu a my hledáme za ni náhradu. 
Touto cestou chceme poděkovat paní Mgr. 
Jiřině Kosové za dlouholetou obětavou prá-
ci ředitelky naší školy. Přejeme paní Kosové 
v zaslouženém důchodovém odpočinku co 
nejvíce životního elánu a zdraví.

S přáním krásného jara 
a příjemně prožitého léta
Jan Dušek, starosta obce

Zprávy z obce

V sobotu 28. dubna 2018 provede v naší obci firma KOS, s. r. o., 
Jablonné nad Orlicí svoz nebezpečných a objemných odpadů. 
Tím vám vzniká možnost zajistit správným 
způsobem likvidaci nebezpečných a  ob-
jemných odpadů, které se mohou vyskyto-
vat v domácnosti.

Svážet se budou:
nebezpečné odpady:
•  olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, 

lepidla
• léky
•  galvanický článek suchý nebo mokrý 

(akumulátor)
• zářivky, výbojky

objemné odpady:
•  starý nábytek, čalouněný či plastový ná-

bytek, skříně, židle, stoly, postele, matra-
ce, podlahové krytiny – linolea, koberce, 
peřiny (Objemný odpad jako např. skříň 
či postel před tím, než jej předáte, je nutné 
objemově upravit, tj. rozložit či rozdělat 
na desky.)

zpětný odběr elektrozařízení:
•  ledničky, televize, rádia, kuchyňské spotře-

biče, výpočetní technika, mobilní telefony
Odpady v  žádném případě nemíchejte. 
V patřičných obalech od vás odpad převez-

me zaměstnanec firmy KOS s. r. o. Jablonné 
nad Orlicí.
Ve svozový den bude technika stát na těch-
to stanovištích:
• u Národního domu 9.00 hodin
• u Kubešových na rozcestí 9.15 hodin
• u Hospůdky Za Vodou 9.30 hodin
• u Prouzů 9.45 hodin
• u Žabků 10.00 hodin

Svážený odpad předávejte osobně! Děkujeme.

Za obecní úřad Jan Dušek, starosta obce
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• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje zadání studie proveditelnosti na 
vybudování chodníků v Horním Třešňovci 
a pověřuje starostu oslovit více firem, aby 
dodali cenovou nabídku na studii provedi-
telnosti vybudování chodníků v obci Horní 
Třešňovec.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje Dohodu o  vytvoření společného škol-
ského obvodu spádové základní školy, jejíž 
činnost vykonává pro obec Horní Třešňovec 
Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Ji-
ráska 139, okr. Ústí nad Orlicí, IČ: 61234001, 
a pověřuje starostu obce k podpisu této do-
hody, která je přílohou č. 2 usnesení.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2017, kterou se stanoví část společného 
školského obvodu základní školy. Na zákla-
dě uzavřené dohody obce Horní Třešňovec 
a města Lanškroun o vytvoření společného 
školského obvodu základní školy je území 
obce Horní Třešňovec částí školského ob-
vodu Základní školy Lanškroun, náměstí 
Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí, 
IČ: 61234001, zřízené městem Lanškroun. 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 je pří-
lohou č. 3 usnesení.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec pro-
jednalo návrh rozpočtu obce Horní Třešňo-
vec pro rok 2018 a schválilo rozpočet obce 
Horní Třešňovec pro rok 2018 takto:
celkové příjmy rozpočtu 8 177 500 Kč
financování 7 232 300 Kč
celkové zdroje ve výši 15 409 800 Kč

celkové výdaje ve výši 15 409 800 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši  
 15 409 800 Kč
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje cenovou nabídku firmy Kokula, 
s. r. o., z Ústí nad Orlicí na studii provedi-
telnosti na vybudování chodníků v Horním 
Třešňovci a pověřuje starostu obce k pod-
pisu smlouvy o dílo s firmou Kokula, s. r. o., 
Na Štěpnici 970, 562 01  Ústí nad Orlicí, 
IČ: 28784189.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje uzavření pracovního poměru na 
dobu určitou, a to do 31. 7. 2018, pro jed-
noho provozního zaměstnance v obci Hor-
ní Třešňovec.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje Smlouvu o právu k umístění a provedení 
stavby a smlouvu o smlouvě budoucí o zříze-
ní služebnosti č. SBSL/02/2018/Ha mezi obcí 
Horní Třešňovec a  Vodovody a  kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a. s., týkající se vedení 
trasy podzemního vedení kanalizace, přípoj-
ných bodů a elektro přípojek čerpacích stanic 
u akce Kanalizace Horní Třešňovec. Zastupi-
telstvo obce Horní Třešňovec pověřuje sta-
rostu k podpisu této smlouvy, která je přílo-
hou č. 2 usnesení.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo 
na zhotovení projektové dokumentace 
č. 65/15/Jf ze dne 1. 12. 2015. Zastupitelstvo 
obce Horní Třešňovec pověřuje starostu 
k  podpisu tohoto dodatku, který je přílo-
hou č. 3 usnesení.

• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu 
mezi obcí Horní Třešňovec a Povodí Mora-
vy, s. p., týkající polní cesty C9 v k.ú., Horní 
Třešňovec – trubní propustek v km 0,64435 
na pozemku p. č. 5684 a rámový propustek 
v km 1,252 03 na pozemku p. č. 5747. Za-
stupitelstvo obce Horní Třešňovec pověřu-
je starostu k podpisu této smlouvy, která je 
přílohou č. 4 usnesení.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
projednalo a schválilo nové stanovy Dob-
rovolného svazku obcí Mikroregion Se-
vero-Lanškrounsko a  pověřuje starostu 
k hlasování o přijetí těchto stanov na valné 
hromadě svazku.

Kompletní znění všech přijatých usnesení 
naleznete na internetových stránkách obce 
v sekci Úřední deska. Veškerá jednání Za-
stupitelstva obce jsou veřejná. Pozvánky 
na jednání zveřejňujeme podle zákona na 
úřední desce, dále na webových stránkách 
a také je vyhlašujeme rozhlasem.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Jan Dušek, starosta obce

Částečný výpis usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce 
Horní Třešňovec konaných ve dnech 19. 12. 2017–28. 3. 2018

Mnozí z  nás, v  souvislosti s  věkem nebo 
zdravotním stavem, řešíme své majetkové 
poměry. Darujeme nemovitosti dětem nebo 
vnoučatům, prodáme své podíly, věnujeme 
movité věci příbuzným apod., abychom 
o svém majetku rozhodli sami, a nenechali 

rozhodovat notáře v dědickém řízení. Rádi 
bychom vás touto cestou upozornili na to, 
že i  hrobové zařízení (pomník, krycí des-
ka, rám apod.) je součástí dědického řízení. 
Pokud zemře nájemce hrobového místa, 
přechází nájemné na jeho dědice a je nutné 

sepsat s provozovatelem pohřebiště novou 
nájemní smlouvu.

Za obecní úřad
Bc. Hana Šilarová, Dis., účetní

Majetkoprávní „poradna“



Hornotřešňovské noviny / duben 2018

III. REPREZENTAČNÍ PLES
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

V jaké fázi je příprava investiční akce 
“KANALIZACE HORNÍ TŘEŠŇOVEC“ 
– napojení na stávající kanalizaci Dolní Třešňovec, Lanškroun a ČOV Lanškroun

V pátek 23. března 2018 se v sále Kulturního 
domu ve Verměřovicích konal v  pořadí již 
III. reprezentační ples Dobrovolného svaz-
ku obcí Mikroregion Severo-Lanškroun-
sko. Jeho moderaci opětovně převzal skvělý 
Ondra Pokorný a k tanci a poslechu zahrála 
skupina Streyci z  Přepych. Stejně tak jako 
v  předchozích ročnících byl ples i  letos za-
hájen slavnostním nástupem starostů člen-
ských obcí a  zaměstnanců svazku, na který 
se pečlivě připravovali s  tanečními mistry 
Monikou Hronovou a Davidem Weinhaue-
rem. Za tuto spolupráci moc děkujeme.
Vydařený slavnostní nástup odstartoval šňů-
ru tanečních bloků, kterého se všichni taneč-
níci zhostili naprosto skvěle, ale i řadu tří vel-
mi povedených vystoupení svěřenců taneční 
školy Nart Dance School z  Jihlavy. Tato ta-
neční škola spolupracuje s pražským klubem 
akrobatického rokenrolu Kolbdance pod 
vedením pětinásobných mistrů světa Roma-
na a Kateřiny Kolbových, což bylo skutečně 
znát. Čtyři jejich tanečnice doplnily repre-

zentační tým České republiky tohoto klubu 
v  kategorii dívčích formací senior a  získaly 
3. místo na světovém poháru v Belgii, 5. mís-
to na Mistrovství Evropy v Itálii a 3. místo na 
Mistrovství světa ve Švýcarsku. Za rok 2017 
se mohou pyšnit titulem Sportovec roku 
v akrobatickém rokenrolu v kategorii malých 
dívčích formací junior a senior.
Ani letos nechyběla bohatá soutěž o  ceny, 
která vyvrcholila losováním hlavních cen 
přesně o půlnoci. První cenu v podobě mo-
torové sekačky zn. VARI MP1 do soutěže vě-
novala ŽIVA zemědělská obchodní a. s., Stej-
ně tak jako v loňském roce, i letos první cena 
putovala do Horní Čermné. Gratulujeme.
Občerstvení v  podobě nápojů zajišťoval 
operativní SDH Horní Třešňovec a  vý-
tečných večeří včetně na jazyku se roz-
plývajících dezertů se zhostil pan Martin 
Křivohlávek  – Mathyss Catering se svým 
kolektivem. Soutěž o  ceny obsluhovaly 
členky SDH Bystřec. Všem patří od nás vel-
ké poděkování.

Letošní svazkový ples je již za námi. Dovol-
te nám proto touto cestou poděkovat všem, 
kteří se podíleli na jeho přípravách a  or-
ganizaci. Děkujeme i  všem sponzorům za 
jejich štědrou podporu. A konečně je také 
třeba poděkovat vám všem, kdo jste ples 
podpořili svou účastí, protože bez občanů 
členských obcí našeho svazku bychom ne-
mohli na plese nikdy docílit tak příjemné 
a přátelské atmosféry, jako tomu bylo pro-
zatím na všech jeho ročnících. Věřme, že 
tuto tradici neovlivní blížící se komunální 
volby a  že se v  příštím roce společně opět 
sejdeme na tanečním parketě za skvělé hud-
by, dobrého jídla a pití, a to již na IV. roční-
ku našeho svazkového plesu.

Video se slavnostním nástupem a  více fo-
tografií naleznete na www.dsomsl.cz nebo 
facebooku svazku.

Na setkání s vámi se těší
Lenka Bártlová, manažerka svazku

Vážení občané obce Horní Třešňovec, 
odběratelé.
Společnost Vodovody a kanalizace Jablon-
né nad Orlicí a. s., na základě společného 
záměru s  obcí Horní Třešňovec zahájila 
v prosinci 2015 projektové přípravy na za-
mýšlenou stavbu veřejné kanalizace obce 
Horní Třešňovec, která má za cíl vytvořit 
funkční celek s již existující podobnou in-
frastrukturou města Lanškrouna. Dokon-
čením odkanalizování v místní části Dolní 
Třešňovec v říjnu 2015, by tak obec Horní 
Třešňovec zůstala bez možnosti centrální-
ho odvádění odpadních vod a  jejich ná-
sledného čištění.
Od uvedeného startu projektové přípravy 
do dnešních dnů, kdy je vydáno pravomoc-
né územní rozhodnutí a  probíhá stavební 
řízení, uplynuly více jak 2 roky. Tento čas 
sám o sobě svědčí o značné technické ná-
ročnosti projektu, který svým zadáním 
a následně technickým řešením dává šanci 
na odkanalizování převážné většiny sou-
časné zástavby v obci.
Společnost VAK a. s., jako budoucí investor 
stavby v lednu 2018 podala v rámci 71. vý-

zvy příslušnou žádost na Ministerstvo ži-
votního prostřední k  přidělení dotace ze 
Státního fondu životního prostředí a fondu 
Evropské unie na spolufinancování stavby, 
která v  optimálním případě může dosáh-
nout až 65 % z uznatelných rozpočtových 
nákladů stavby.
Co uvedený projekt vlastně obsahuje? Ve 
zjednodušení se jedná o  stavbu oddílné 
splaškové kanalizace o celkové délce 6 439 m 
(z toho gravitačních stok bude 6 344 m a tla-
kové stoky 95 m), 146 kanalizačních přípojek 
o  celkové délce 668 m a  4  čerpacích stanic 
odpadních vod na zajištění výškového pře-
čerpávání pro gravitační odtoky směrem na 
kanalizaci Dolní Třešňovec se 3 novými pří-
pojkami elektrické energie.
Jestli bude uvedený projekt dotačně pod-
pořen příslibem, bude známo cca v polo-
vině roku 2018, pak bude následovat veřej-
ná soutěž na zhotovitele stavby a nejdříve 
v polovině roku 2019 by mohla být stavba 
zahájena. Dobu, po kterou budou stavební 
práce probíhat, odhadujeme do konce roku 
2020. Potud je vše v  optimističtějším scé-
náři, o  který bychom jako investor stavby 

usilovali. Celkové náklady na uvedenou 
stavbu jsou projektantem odhadovány na 
47 mil. Kč bez DPH.
Celkovou situaci vedení kanalizace lze již 
dnes nalézt na webových stránkách VAK 
a.  s. Jablonné nad Orlicí v  oddíle Inves-
tice  – Připravované projekty do 2020. 
Do  této sekce budeme také průběžně do-
plňovat aktuální údaje o stavbě, harmono-
gramu prací, omezení při výstavbě apod. 
Tyto zprávy občané obce mohou v průběhu 
stavby ocenit.
Věříme, že se uvedený záměr s dotační pod-
porou podaří uskutečnit tak, jak je výše 
naplánováno. V případě, že by dotační pro-
středky nebyly přiznány, budeme hledat spo-
lečnou cestu s obcí na financování. Dle naše-
ho názoru by takto dobře připravená stavba 
měla doznat realizace v  každém případě. 
Bude prospěšná jak pro obyvatelstvo, tak 
i pro budoucí rozvoj obce Horní Třešňovec.

Za vedení společnosti VAK a. s. 
Jablonné nad Orlicí, Ing. Lubomír Fiedler, 

MBA, výrobně technický náměstek 
a člen představenstva
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Výzvy MAS ORLICKO, z. s. v roce 2018 
V  loňském roce podali žadatelé na MAS 
ORLICKO, z. s. celkem 84 žádostí o dota-
ce do celkem 12 opatření ze tří různých 
fondů. Poslední výzva, Neformální a  zá-
jmové vzdělávání I., se uzavřela na konci 
listopadu a bylo do ní přijato 6 projektů. 
A tento kolotoč se nezastavuje.
Zkraje tohoto roku se uzavřela také výzva 
Prorodinná opatření II., která přijala 2 pro-
jekty. Oba se týkají příměstských táborů 
v České Třebové. Na konci ledna jsme při-
jali ještě 5 žádostí ve výzvě Bezpečné silnice 
a chodníky pro všechny II. U žádostí z těch-

to výzev aktuálně probíhá proces hodno-
cení a  schvalování. Aktuálně je otevřená 
výzva s  názvem Komplexní podpora cyk-
listické dopravy I. Ta se uzavře 30. 4. 2018 
a očekáváme 1 projekt s žádostí o dotaci.
A my pro vás máme výzvy další. V průbě-
hu března až června letošního roku budou 
probíhat příjmy žádostí do výzev ze všech 
tří fondů:
–  Integrovaného regionálního operačního 

programu
– Operačního programu Zaměstnanost
– Programu rozvoje venkova

Bližší informace k  jednotlivým výzvám 
naleznete v  Harmonogramu výzev 2018 
a podrobnosti výzev budou průběžně zve-
řejněny na webových stránkách www.mas.
orlicko.cz.

MAS ORLICKO, z. s.
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Název výzy/ Název FICHE Podporované aktivity Míra dotace
Plánovaný 

měsíc 
a rok vyhlášení 

výzvy

Plánovaný 
měsíc 

a rok uzavření 
výzvy

Celkové alokace

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

  8.  Výzva MAS ORLICKO –IROP 
– Vzdělávání v klíčových kompetencích II.

Infrastruktura základních škol, Infrastruktura 
středních škol a vyšších odborných škol 95 % 3/2018 5/2018 12 000 000 Kč

  9.  Výzva MAS ORLICKO – IROP 
– Komunitní centra I. Rovoj komunitních center 95 % 3/2018 5/2018 5 000 000 Kč

10.  Výzva MAS ORLICKO – IROP 
– Infrastruktura pro sociální podnikání I. 

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních 
podniků 95 % 3/2018 5/2018 2 000 000 Kč

11.  Výzva MAS ORLICKO – IROP 
– Dostupná péče o děti II. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 95 % 3/2018 5/2018 2 500 000 Kč

12.  Výzva MAS ORLICKO – IROP 
– Neformální a zájmové vzdělávání II. 

Infrastruktura pro zájmové, neformální  
a celoživotní vzdělávání 95 % 3/2018 5/2018 5 000 000 Kč

13.  Výzva MAS ORLICKO – IROP 
– Bezpečné silnice a chodníky pro všechny III. Bezpečnost dopravy 95 % 10/2018 11/2018 9 000 000 Kč

14.  Výzva MAS ORLICKO – IROP 
– Infrastruktura sociálních služeb II. Rozvoj sociálních služeb 95 % 10/2018 11/2018 4 500 000 Kč

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Výzva MAS ORLICKO – OPZ 
– Podpora neformálních pečovatelů

Podpora pečujících osob a neformální péče a sdíle-
né péče, včetně rozvoje domácí paliativní péče 95–100 % 3/2018 5/2018 1 500 000 Kč

Výzva MAS ORLICKO – OPZ
– Podpora dětských skupin Podpora prorodinných opatření – dětské skupiny 85–100 % 3/2018 5/2018 2 500 000 Kč

Výzva MAS ORLICKO – OPZ
– Programy a aktivity v oblasti SPOD

Preventivní programy na podporu rodiny, aktivity 
směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, 
zapojování zdrojů komunit do řešení situace ohro-
žených rodin atd.

85–100 % 3/2018 5/2018 4 527 823,22 Kč

Výzva MAS ORLICKO – OPZ 
– Podpora sociálně vyloučených lokalit II 

Komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě  
Ústí nad Orlicí 85–100 % 3/2018 5/2018 1 400 000 Kč

Výzva MAS ORLICKO – OPZ 
– Sociální podnikání Sociální podnikání 85 % 3/2018 5/2018 2 000 000 Kč

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Výzva č. 3

PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby  
a šlechtění 

* investice do technologií, staveb a strojů  
do živočišné výroby

50 % 
+10 % LFA 
+10 % mladý 
zemědělec

5/2018 6/2018 3 000 000 Kč

PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy  
do zemědělské výroby

* investice do vybraných nezemědělských činností 
dle CZ-NACE; * podpora maloobchodu

25 % velký podnik 
35 %  střední podnik 
45 % malý podnik

 5/2018 6/2018 3 000 000 Kč

PRV/ 6 Podpora drobného nezemědělského 
podnikání

* investice do vybraných nezemědělských činností 
dle CZ-NACE; *podpora mikropodniku 

25 % velký podnik 
35 % střední podnik 
45 % malý podnik

5/2018 6/2018 3 000 000 Kč

PRV/7 Neproduktivní investice v lesích 

* investice na posílení rekreační funkce lesa (znače-
ní, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty – do 
šíře 2 m, herní a naučné prvky, …); * investice na 
usměrňování návštěvnosti území (přístřešky, závory, 
informační tabule, …); * údržba lesního prostředí 
(zařízení k odkládání odpadků, …); * zajištění bez-
pečnosti návštěvníků (mostky, lávky, zábradlí, …)

100 % 5/2018 6/2018 1 100 000 Kč

PRV/8 Zlepšení kvality polních cest
* výstavba a rekonstrukce polních cest; * podpora 
obnova či nová výstavba souvisejících objektů 
a technického vybavení (mosty, propustky, brody, 
nájezdy, bezpečnostní zařízení na polní cestě, …)

90 % 5/2018 6/2018 3 000 000 Kč
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Bálkův stateček – dnes již zbourán,
v současnosti na tomto místě stojí firma Kovoobrábění PK, s. r. o.

Fotografie mateřské školy z let 1974–1975,  
vyučujícími byly paní Marie Šilarová a paní Růžena Prouzová.
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Z pohledu do minulosti naší obce 
Vážení spoluobčané,
opět vám v naší rubrice přinášíme historické pohlednice pocházejí-
cí z naší obce. Pohlédněte do minulosti a porovnejte se současností, 
zavzpomínejte. Rádi bychom tímto také poprosili, pokud vlastníte 
nějaké historické 

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

Za případné fotografie velmi děkujeme. 



www.hornitresnovec.cz

Dechová kapela pod vedením pana Vejdy, která přišla zahrát Josefům k jejich svátku. 
V této kapela hrálo i několik muzikantů z naší vesnice – Josef Štěpánek, Ladislav Cinek, 
Ladislav Šilar, Josef Balcar, František Jelínek, Josef Jelínek.

Oslava Dne dětí, přibližně v roce 1957.
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CO NOVÉHO VE ŠKOLE?
V noci z pátku na sobotu 23. 3. 2018 bylo 
ve škole neobvykle rušno. Zatímco jindy 
v  pátek osiří chodby, třídy a  celá budova, 
aby v  pondělí opět přivítala svoje obyva-
tele, bylo tomu tentokrát jinak. 21 žáků 
školy zde prožilo neobvyklé dobrodružství 
a strávilo noc ve svých třídách, které znají 
ve zcela jiné podobě ze školního vyučování. 
Konal se totiž již 18. ročník Noci s Ander-
senem a naše děti jej prožily s knihou Po-
vídání o  pejskovi a  kočičce Josefa Čapka, 
která vznikla již v roce 1928.
Ve škole se se svými paními učitelkami sešli 
všichni v  18 hodin večer. Nejdříve se ko-
nala důležitá příprava na spaní  – každý si 
našel svoje místečko ve své třídě a ustlal si 
svůj pelíšek. Samozřejmě, že se také muse-
ly vybalit dobroty, noc bude přece dlouhá, 
co kdyby se ozval hlad. Rodiče své miláčky 
vybavili množstvím nejrůznějších sladkos-
tí a  mlsů a  také paní kuchařka myslela na 
hladová bříška dětí a upekla jim výbornou 
buchtu, kterou měly i k snídani.
Po všech nezbytných přípravách na nocová-
ní jsme se všichni konečně sešli v tělocvičně 
a mohlo se začít. Na úvod si děti poslech-
ly pohádku o  tom, jak si pejsek a  kočička 
upekli dort. To byla motivace k  prvnímu 
úkolu  – skupiny po třech žácích vyráběly 
svůj vlastní dort. Vystřihovaly z  reklam, 
nalepovaly, vybarvovaly  – to bylo nápadů 
a možností, co všechno by se do takového 
dortu mohlo dát! Pejsek s kočičkou by se asi 
divili, jakou fantazii mají naše děti. Potom 
si každá skupina přečetla jednu z  mnoha 
Čapkových pohádek a  plnila úkoly v  pra-
covních listech. Za splněné úkoly přibývaly 
dětem do domečků tiskátka pejska a kočič-
ky. Samozřejmě, že došlo i na nejočekáva-
nější úkol  – putování noční školou pouze 
s baterkou. To bylo dobrodružství, na které 
se všichni vždycky těší nejvíc. A  když ješ-

tě k tomu je potřeba najít sedm úkolů, ty si 
zapamatovat a  potom jejich řešení vyplnit 
do pracovního listu v tělocvičně, to je tepr-
ve napínavé! Nikdo to nevzdal, všichni byli 
odvážní a vyzkoušeli si na vlastní kůži, jak 
vypadá a  jakými zvuky promlouvá jejich 
důvěrně známá škola v noci. No a kdo byl 
rychlý, stihl si ještě vyrobit papírového pej-
ska nebo kočičku.
Po splnění všech aktivit následovalo vyhod-
nocení – někdo nasbíral razítek více, někdo 
méně, ale vyhráli všichni. Užili si spoustu 
legrace, poznali školu z úplně jiné stránky. 
Odměnou jim byly nejen vyhrané sladkos-
ti, ale především nezapomenutelné zážitky, 
které umocnila na závěr noc na podlaze ve 
třídě. To bylo nějakého hekání, převracení 
se, funění a vzdychání. Nakonec usnuli i ti 
nejzdatnější nespavci a škola se ponořila na 
pár hodin do svého tradičního klidu a ticha.
Ráno ještě děti předvedly, jak jsou šikov-
né při úklidu spacích pytlů a  karimatek  – 
a věřte, že někdy to byl skutečně nadlidský 
úkon dostat tyto zmiňované věci do mini-
aturních obalů. Ale i  to všichni nakonec 
zvládli a odešli do svých domovů s novými 
zkušenostmi a vzpomínkami.

Mgr. Jiřina Kosová, 
ředitelka ZŠ A MŠ

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Milí přátelé!
Letošní boj o  zdraví jsme snad všichni 
prohráli na celé čáře. Děti i dospělí. Mno-
ho z nás se trápilo doma v posteli. Popíjeli 
jsme čaje s  citronem, užívali léky a  snažili 
se zaspat bolest hlavy, krku, kloubů a vůbec 
celého těla… ouvej, ouvej.
Naštěstí nic netrvá věčně!
A se zimou i nemocemi jsme se rozloučili 
KARNEVALEM ve školce. Děti měly krás-
né masky  – princezny, víly a  tanečnice, 
indián, kuchař, bojovníci, voják… Ve vy-

zdobené tělocvičně jsme soutěžili, tančili 
a řádili. Skákaná přes kroužky, běh o závod 
s  míčkem na lžíci, přenášení víček kolíč-
kem, skákání v pytli, běh pozpátku…
Pohádkové tanečky – znáte? Když přestane 
hrát hudba, děti ztvární zrovna určenou 
postavičku:
Jeníček  –  stoj rozkročný, rozhlížet se ko-

lem sebe,
Koblížek  –  leh na zem, sbalit se do klubíčka,
Karkulka  – ruce v bok, hopsat na místě.
Nebo taneček Slepeni dohromady  – opět 
se zastavuje hudba a  učitelka určí, čím se 
děti dotýkají ve dvojicích. Třeba nosem, 
uchem, chodidlem, dlaněmi, zadečkem… 
cha cha… možností je prostě mnoho. Tuto 
oslavu jsme si užili určitě všichni.
Jarní svátky prožíváme hlavně doma. Ale 
i  ve školce si vysvětlujeme zvyky a  tradice 
Velikonoc. Malujeme a  zdobíme vyfouklá 
vajíčka. Z  barevných papírů vyrábíme ku-
řátka, slepičky, všelijak zdobená vajíčka, 
velikonoční obrázky. Starší děti omotaly 
žlutou vlnou papírové vajíčko, přidaly pár 
očí, zobáček… a jéje – kuřátko jak malova-
né! Rulička od toaletního papíru skýtá snad 
stovky možností na vyrábění. My jsme letos 
zkusili zajíčka. A pokud chcete vidět ušaté 
vajíčko, přijďte do školky. Naše děti jsou 
moc šikovné, krásně ho vystřihly a nazdo-
bily – kuk!
Čekají nás dlouhé procházky do okolí, 
výlety. Chystáme se do Dolní Čermné na 
naučnou stezku, do Dolního Třešňovce na 
„zemědělku“ za zvířátky. Snad nám bude 
počasí přát.
A na závěr našeho příspěvku chceme ještě 
poděkovat paní Prouzové, která na nás my-
slela a věnovala naší školce finanční dárek: 
2.000,– Kč. Obohatíme naše zásoby hraček. 
Těch přece není nikdy dost.

H. Richter Strnadová,
učitelka MŠ

Zprávy z MŠ a ZŠ
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Noc s Andersenem
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Karneval v MŠ

Velikonoční tvořivé dílničky

Plaváním a saunováním na „Dobráku“ 
jsme zahájili letošní činnost.
I  letos jsme do programu Serafínka zařa-
dily oblíbenou akci Plavání a  saunování 
v bazénu na Dobrovského v Lanškrouně. 
Tentokrát jsme zkusily zarezervovat bazén 
v neděli od 16 h do 18 h a rodiče i děti si 
to velmi chválili. Byla radost koukat, jaký 
je zájem. Od ledna do března jsme stihli 
5 akcí.
Fandíme sportu, a tak se můžete na pod-
zim opět těšit na plavání a saunu na „Dob-
ráku“.

Velikonoční tvořivé dílničky  
v Serafínku
Letošní příchod jara a velikonočních svát-
ků jsme oslavili již tradičními a pro Serafí-
nek známými tvořivými dílničkami. Letos 
jsme se mohli naučit plést pomlázku, za 
což bych moc ráda touto cestou poděko-
vala panu Homolovi. Malovali jsme vajíč-
ka barevnými vosky pomocí špendlíkové 
hlavičky, zdobili jsme polystyrénová va-
jíčka barevnými kvítky z papíru, vyráběli 
jsme veselé hlavičky, či skřítky po jejichž 
zalévání jim začne růst na hlavě tráva. Po-
mocí špalíků z břízy, obyčejné svíčky a ze 
skořápky jsme jednoduše vytvořili jarní 
svícen a  nakonec nechybělo ani tradiční 
zdobení perníčků. Všem, kteří se do dílni-
ček jakkoli zapojili, patří velké díky a těší-
me se na příště.

  

Rodinné centrum Serafínek

Pozvánka 
do DINOPARKU 

a ZOO ve Vyškově
Rodinné centrum Serafínek 

Vás zve na rodinný výlet 
do DINOPARKU A ZOO ve Vyškově 

v sobotu 12. 5. 2018. 

Odjezd společným autobusem ICOM 
od zastávek je plánovaný cca v 8 hodin 

(doma kolem 18 hodin). 
Děti mají vstup zdarma, dospělí si  
zaplatí 200 Kč. Autobus je zdarma.

Ve vstupence je zahrnuto:
- vstup do DINOPARKU
-  vstup do vyškovské ZOO, kde je celkem  

456 zvířat a Babiččin statek
- vstup do unikátního 4D Kina
Je nutné se nahlásit u Lucie Langrové (tel. 
775 216 321, langrova.lucie@email.cz) nebo 
Petry Rouhové (tel. 732 566 799) a zaplatit 
zálohu 200 Kč/dospělý.

Za RC Serafínek  
Lucie Langová a Petra Rouhová

Plavání a saunování
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AKCE TJ SOKOL v roce 2018

Výroční valná hromada – 6. ledna
V  první části zazněla zpráva o  kontrole 
usnesení z  minulé VVH, zpráva o  hos-
podaření, zpráva revizní komise, zpráva 
o  činnosti hokejového klubu, rodinného 
centra „Serafínek“ a  naší organizace. Byl 
schválen plán práce na tento rok, noví 
členové a po diskusi i usnesení z VVH na 
tento rok.

Masopustní průvod – 24. února
Letos jsme se pokusili uspořádat maso-
pustní průvod naší vesnicí. Sraz masek 
byl u Žabků. Sešlo se nás asi 40. Zima byla 
veliká, ale odvážných masek bylo dost. Ne-
směly chybět tradiční masky jako je med-
věd, kůň, slon, policajt, cigánka, smrt…
Průvodu vévodilo 10 jezdců na koních 
v  čele s  Jardou Indrou a  Jirkou Macháč-
kém. Pro děti a „ušlé“ masky tu byl kočár 
Jana Cardy. Celou vesnicí se linuly písně 
živé hudby. První zastávka byla u  staros-
ty, který nás pohostil a předal Bakchusovi 
klíč. Pak nás čekalo ještě mnoho zastávek 
s  občerstvením. S  dívkami a  ženami si 
medvěd zatančil, aby se jim dobře daři-

lo. Závěr akce byl v Národním domě, kde 
nás čekaly tradiční zabíjačkové dobroty. 
Tam už všechny masky nedorazily. Pár fo-
tek od Petra Haniše předkládám. Fotil tu 
i Vladimír Provazník, jehož fotografie na-
jdete na odkazu: http://prov1.rajce.idnes.
cz/18. 02. 24._Masopust_Tresnovec.

Turnaj ve stolním tenise a šachu – 3. března
Turnaj v  šachu a  stolním tenise se konal 
v  Národním domě.  Turnaje se zúčastnilo 
celkem 30 nadšených sportovních amatérů. 
Hrálo se od jedné hodiny do osmi večer. 
Šlo i  o  obhajobu putovních pohárů, které 
vytvořil Sláva Hejkrlík.

V kategorii žen ve stolním tenise se utkalo 
5 hráček (Lucka Kuncová byla mimo sou-
těž, hrála s ženami i muži. Byla jednoznač-
ně nejlepší. Porazila i krále :). S ženami to 
mimo soutěž zkusil i Kryštof Jirásek). A jak 
to skončilo?

1.  Dušková Eva  – KRÁLOVNA HORNO-
TŘEŠŇOVSKÉHO STOLNÍHO TENISU

2. Šebrlová Hana
3. Marková Lenka
4. Cinková Eva

V mužské kategorii bylo 11 hráčů. Tady je 
pořadí prvních 8:

1.  Kunc Zdeněk  – KRÁL HORNOTŘEŠ-
ŇOVSKÉHO STOLNÍHO TENISU

2. Rouha Tomáš
3. Holeček Tomáš
4. Verner Jaroslav
5. Marek Ladislav
6. Jirásek Petr
7. Dušek Jiří
8. Majer Luboš
Dále pak Šebrle Míra, Dajč Michal a Tuček Jiří.

V  šachu se utkalo 13 hráčů. Pořadí těchto 
neregistrovaných hráčů bylo:

1.  Balcar Vojtěch – KRÁL HORNOTŘEŠ-
ŇOVSKÉHO ŠACHU

2. Šolc Petr nejml.
3. Balcar Michal
4. Sedlák Jakub
5. Šolc Petr prostř.
6. Šolc Petr nejst.
7. Cink Bohuslav
8. Sudík Michal
9. Netek Jiří
10. Jirásek Jindřich

Z činnosti TJ Sokol

Naši králové stolního tenisu

Šachisté Turnaj ve stolním tenise dětí
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Dále pak Železník Míra a Šilar Petr (Karel 
Křístek to musel vzdát uprostřed turnaje).
Děkujeme všem za účast a  trénujte pilně 
na příští turnaj.

Volné bruslení – 15. března
O  jarních prázdninách jsme se sešli na 
tradičním bruslení. Od 15 do 16 hodin se 
bruslilo v hale B. Modrého. Tentokrát bylo 
pouze volné bruslení.

Turnaj ve stolním tenise dětí – 29. března
I  letos probíhaly v  Národním domě tré-
ninky dětí pod vedením Jitky Markové 
a Jana Vávry. Děti se učily základy stolní-
ho tenisu. Ve čtvrtek 29. března se na za-
končení této sezóny konal turnaj. 

Výsledek turnaje:
1. Jehlička Jiří
2. Sedlák Jakub
3. Jirásek Kryštof
4. Dušková Tereza
5. Hluchý Zdeněk
6. Dušková Žaneta
7. Šmiková Lucie
8. Dušek Petr

A co nás ještě tento rok čeká?
5. 5. (sobota) – VÝLET NA KOLECH – 
Přes 3 hrady.
26. 5. (sobota) – VÝLET – turistika – 
Kudowa Zdrój

3. 6. (neděle) – DĚTSKÝ DEN – hřiště
15. 6. (pátek) – ZAKONČENÍ SEZÓNY 
cvičení žen – od 17 hodin
23. 6. (sobota) – SPORTOVNÍ ODPO-
LEDNE – hřiště HT – od 17 hodin
27. 10. (sobota) – Oslava 100 let vzniku 
samostatného československého státu
1. 12. (sobota) – VÁNOČNÍ SLAVNOSTI 
– Kulturní dům HT
5. 12. (středa) – Průvod čertů a Mikuláše
29. 12. (sobota) – BRUSLENÍ V HALE 
B. MODRÉHO od 15–16 hodin

Za TJ Sokol 
L. Marková
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MasopustMasopust

Letošní zima byla velmi nepředvídatelná – 
bláto, bláto, sníh, mráz, zelená tráva… Ale 
i s tím si v Březince umíme poradit. Tak jak 
je rozmanité počasí, tak je pestrý i náš pro-
gram. Začátkem roku jsme měli možnost 
jedno dopoledne strávit v Rodinném inte-
gračním centru v Lanškrouně, kde si mohly 
děti pohrát s  místními hračkami. Do Bře-
zinky po obědě děti cestovaly autobusem, 
což je pro ně vždy velký zážitek a pro řidiče 
někdy také.
Několik dalších dní jsme strávili vypouště-
ním raket do vesmíru, tvořením vesmíru, 
povídáním o  planetách a  kosmonautech. 
Téma děti velmi zaujalo a  na Mars starto-
valy co chvíli.

Sněhovou nadílku jsme využili na bobo-
vání, barvení sněhu a  dovádění. Děti byly 
nadšené ze sjíždění rampy a bylo úplně jed-
no, jestli po zadku, po břichu nebo na pytli 
od granulí.
A co jsme dělali poslední zimní dny? To co 
celá Česká republika, sledovali velmi ak-
tivně olympiádu. Děti si vyzkoušely různé 
olympijské disciplíny a poté nesměla chybět 
pro všechny zlatá medaile.
Děti jsou po akcích venku někdy mokré „až 
na trenýrky“, někdy mají bláto úplně všude, 
ale jsou tak moc spokojené! A to je pro nás 
lektory největší odměna, rozzářené a  nad-
šené dětské oči!

Za Lesní klub Březinka Lucie Kolínská

Lesní klub Březinka a zima
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Výroční valná hromada SDH
Začátek nového roku je pro všechny obdo-
bím, kdy se ohlédnou a hodnotí rok před-
chozí. Velká část členů sboru se proto sešla 
20.  ledna v Kulturním domě u příležitosti 
výroční valné hromady, na které zhodnoti-
li svoji práci za uplynulý rok a naplánovali 
také akce pro nadcházející období.
Schůze měla obvyklý průběh. Po úvodním 
přivítání nás Hanka Šebrlová seznámila se 
zápisy našeho kronikáře Václava Melezín-
ka, který se bohužel pro nemoc nemohl 
zúčastnit. Následovala zpráva o  hospoda-
ření z  úst Lenky Žabkové, jejíž bezchyb-
nost potvrdila Lucka Langrová jménem 
revizní komise. Petr Jirásek odprezentoval 
přítomným plán akcí na rok 2018, kde opět 
nebudou chybět všemi oblíbené události 
jako Hasičský ples, Floriánek nebo Louče-
ní s  létem. V nabitém kalendáři se ovšem 
musí najít místo i na pracovní brigády. Zde 
je nutné apelovat na všechny dobrovolníky, 
kteří mají čas a  mohou tak přiložit ruku 
k  dílu. Účast na brigádách je totiž stále 
žalostná. Nejbližší akcí, která nás čeká, je 
Hasičský ples, takže jsme si v rámci členské 
schůze určili úkoly a  mimo jiné rozdělili 
i  úseky pro tradiční roznášení pozvánek. 
Došlo i na vášnivou diskuzi na téma před-
prodeje vstupenek formou místenek. Tato 
připomínka se ovšem nesetkala s  jedno-
hlasným přijetím, a proto budou lístky na 
ples v prodeji beze změn až na místě jako 
obvykle.
Před závěrem schůze dostali v diskuzi pro-
stor pro své zdravice přítomní hosté zastu-
pující místní spolky – TJ Sokol, Spolek žen, 
Spolek důchodců, Myslivecké sdružení 

Třešňovské háje a v neposlední řadě i sta-
rosta Jan Dušek za obecní úřad. Z okolí nás 
svou přítomností poctili sousedé z  Horní 
Čermné, Dolního Třešňovce, Lanškrouna 
a Nepomuk.
Následovalo slavnostní předání ocenění 
členům sboru:
Za věrnost:
10 let – Lucie Mačátová
10 let – Rostislav Dušek
30 let – Radka Marková
50 let – Antonín Maršálek
Za příkladnou práci – Petr Mačát ml.
Za zásluhy – Pavel Dušek
Uznání OSH – Pavel Marek, Vojtěch Čajnák
Uznání KSH Pardubického kraje – Ladislav 
Jirásek, Petr Jirásek, Stanislav Cink, Bohu-
slav Cink, Michal Marek st., Václav Mele-
zínek, Jaroslav Šebrle ml., Jiří Dvořák ml.
Schůzi jsme uzavřeli schválením návrhu 
usnesení a večer zakončili chutnou večeří, 
zatímco jsme na plátno promítali některé 
fotografie z akcí z uplynulého roku.

Za SDH Martina Čajnáková

Hasičský ples
17. února pořádal náš sbor v místním Kul-
turním domě tradiční Hasičský ples. Po 
loňském roce, který byl s počtem 204 pla-
tících účastníků historicky nejúspěšnější, 
jsme netrpělivě vyhlíželi, kolik zábavy-
chtivých návštěvníků dorazí letos. Vlivem 
několika dalších akcí v okolí a probíhající 
první vlny chřipkové epidemie se počet 
prodaných lístků zastavil na konečném 
čísle 133. I  tak jsme byli velice spokojeni 
a stejně tak i příchozí, kteří měli větší pro-
stor k  tančení na parketu. Také se zvýšila 

jejich šance odnést si některou z krásných 
cen z  našeho „losování o  ceny“. Ty nám 
darovali místní podnikatelé, kterým tou-
to cestou moc děkujeme. Kapela Letrando 
byla opět skvělá a bavila nás až do časných 
ranních hodin. Zpestřením plesu bylo letos 
také předtančení, o  které se postarala ta-
neční skupina DC DANCE z Dolní Čerm-
né, která předvedla své vystoupení pod ná-
zvem Dost dobrá párty.
A ještě jedna zajímavost. Hasičský ples je 
nejstarší nepřetržitě pořádanou akcí v naší 
obci. Vůbec poprvé byl pořádán 18.  led-
na 1947. Od té doby neproběhl pouze v le-
tech 1981 a 1996 z důvodu opravy Kultur-
ního domu. Z těchto informací vyplývá, že 
letošní ples oslavil kulaté jubileum, neboť 
byl sedmdesátým v  pořadí. Za tuto dobu 
zažil roky výborné, ale i chudší, zahrálo si 
na něm mnoho různých kapel a pobavilo se 
zde již několik generací Hornotřešňováků. 
S trochou nadsázky se dá klidně říci – časy 
se mění, ale Hasičský ples zůstává. My mu 
přejeme mnoho dalších úspěšných roční-
ků, aby si i  do dalších let zachoval přízeň 
návštěvníků, spoustu skvělých kapel, pro-
tančených střevíců a dobré zábavy.

Za SDH Petr Jirásek

Dětský karneval
17.  března bylo v  kulturáku veselo. Toto 
sobotní odpoledne totiž celý sál patřil dě-
tem. Rok od roku se laťka originality zvy-
šuje a  s  ní úměrně roste i  velikost masek. 
Po parketu se tak letos proháněla letadla, 
tanky, horkovzdušný balón nebo obří fast-
-foodové menu. Co by to ale bylo za kar-

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec
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neval, kdyby na něm chyběli piráti, krásné 
princezny, víly a další známé i neznámé po-
hádkové postavy. Paleta maškar tedy byla 
velmi obsáhlá a celkem se sešlo k padesá-
ti úžasných masek, které bojovaly o  titul 
5 nejkrásnějších. Aby se děti nenudily, celé 
odpoledne bylo provázeno soutěžemi jen 
tak pro radost, ale i o nějaký ten mls. Zába-
vu si vzaly na starost paní učitelky z místní 
MŠ a ZŠ. Během úvodní promenády a prů-
běžného křepčení na parketu probíhalo 
hodnocení masek veleváženou porotou  – 
rodinnými příslušníky a  návštěvníky kar-
nevalu. Po sečtení hlasů bylo jasno a nastal 
čas rozdat dorty od Dany Cinkové, tento-
krát s motivem Mickeyho a jeho kamarádů. 
Ocenění masek bylo následující:
5. místo – Filip Kopecký – Bagrista
4. místo –  Laura Dajčová – Letec v horko-

vzdušném balónu

3. místo – Jaromír Ježek – Voják v tanku
2. místo – Radim Dajč – Gorilí zajatec
1. místo –  Petr a Žaneta Duškovi  

– Hurvínek a Mánička

Aby ani  neoceněné masky neodešly 
s prázdnou, byly pro ně připraveny balíčky 
s dobrotami, po kterých se zaprášilo ihned 
po vyhlášení vítězů. Pak už se celý dav ma-
sek tradičně shromáždil pod sítí s balónky 
a hlasitě se dožadoval jejich spuštění. Ještě 
než dopadl první balonek, spustila se mela 
plná barev. Každé dítko ale pak odcházelo 
domů spokojené s  minimálně jedním ba-
lónkem a na nás už zbyl jen úklid… Už teď 
se ale těšíme, čím nás děti s pomocí svých 
rodičů překvapí příští rok!

Za SDH Martina Čajnáková

Kalendářní jaro už jsme sice přivítali, ale to 
pravé, hřejivé teprve pozvolna vykukuje za 
okny… My ale neleníme. Zimní plesovou 
sezónu jsme uzavřeli obsluhou na III. re-
prezentačním plesu Dobrovolného svazku 
obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko 
ve Verměřovicích, kde jsme pracovně strá-
vili prakticky celou páteční noc z 23. břez-
na. S  touto akcí jsme měli zkušenost už 
z  loňského roku, takže jsme dobře věděli, 
o co jde. Teď nás čekají další brigády týka-
jící se obvyklého jarního úklidu. Jde hlavně 
o  úklid hasičáren, sázení stromků a  sběr 
starého železa, který proběhne v nejbližších 
dnech. V květnu nás čeká také první ven-
kovní akce, kterou oficiálně otevřeme letoš-
ní sezónu, a tou je oblíbený Floriánek, který 
je naplánován na sobotu 5. 5. Poznamenej-
te si tedy tento den do kalendáře a přijďte se 
s námi pobavit.
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Dětský karneval – klauní kvarteto Dětský karneval – vítězná maska – HURVÍNEK A MÁNIČKA
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Přehled akcí SDH pro rok 2018:

duben   Sázení stromků, sběr starého 
železa, jarní úklid hasičáren

5. 5.  Oslava sv. Floriána
2. 6.   Hornotřešňovský pohár – 

XV. ročník
18. 8.  Loučení s létem
říjen  Okrskové námětové cvičení
listopad   Zazimování techniky, podzimní 

úklid hasičáren 

Poslední již tradiční akcí bude hasičský vý-
let, jehož termín bude zařazen operativně, 
až bude určen jeho cíl. S  největší pravdě-
podobností to bude červen, případně září.

Činnost našeho sboru se ustálila na po-
řádání již tradičních akcí, které jsou vždy 
určeny pro širokou veřejnost a  které se 
již po několik let snažíme pořádat pokud 
možno ve stejných termínech. Ne vždy 
je to však možné, protože jsme závislí na 
termínových listinách kapel, které na nich 
vystupují, a pak také na kalendářích sou-
těží, které taktéž nejsme schopni ovliv-
nit. Níže jsou vypsány soutěže, kterých se 
budou v letošním roce účastnit naše sou-
těžní družstva – 1 tým mužů, 1 tým žen 
a ve Velké ceně Ústeckoorlicka také nově 
1 tým veteránů.

Okrsková soutěž Lanškroun – květen
26. 5.  VCÚ – Záchlumí
2. 6.   VCÚ + VČHL Hornotřešňovský 

pohár
3. 6.  VCÚ + VČHL Bystřec
23. 6.  VCÚ Černovír
30. 6.  VCÚ + VČHL Nepomuky
7. 7.  VCÚ Dolní Třešňovec
28. 7.  VČHL + EX Letohrad – Orlice
29. 7.  VČHL + EX Letohrad – Kunčice
25. 8.  VCÚ Brandýs nad Orlicí
26. 8.  VCÚ Lanšperk
1. 9.  VCÚ Lanškroun
15. 9.  VCÚ Nekoř

Za SDH Martina Čajnáková

4. 1. jsme se sešli v Kulturním domě, aby-
chom zakončili rok 2017 a  přivítali rok 
nový. S  dobrou náladou jsme naplánovali 
akce na rok 2018 a také přijali nového člena.

12. 2. vyrazilo patnáct našich členů do Hor-
ní Čermné na „Ostatky“. Naši sousedé mají 
vždy připravený pěkný program, tak jsme 
se i letos dobře bavili.

V 1. čtvrtletí tohoto roku také proběhli dvě 
přednášky.
1.  2. nám povyprávěl legionář pan Josef 
Švarc z Lanškrouna a 1. 3. pan farář Erwin 
Kukuczka.

S příchodem jara se již všichni těšíme na 
hezké počasí, sluníčko, táboráčky a výlety.

Bohužel nás hned z kraje roku zasáhly dvě 
smutné zprávy - rozloučili jsme se s  paní 
Josefou Jelínkovou a  také s  paní Alenkou 
Faltýskovou. Na obě naše členky budeme 
s láskou vzpomínat.

Za Spolek důchodců
Eva Jirásková

Spolek důchodců

,,Ostatky“ v Horní Čermné

Přednáška p. Švarce

Zakončení roku 2017

,,Ostatky“ v Horní Čermné
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Loňský rok jsme hodnotili na výroční člen-
ské schůzi 10. 2. 2018 v pohostinství Za vo-
dou v  Horním Třešňovci. V  mysliveckém 
roce 2017–2018 bylo v  honitbě HS Horní 
a Dolní Třešňovec uloveno:
Srnec obecný: 

srnec 31 ks
srna 28 ks
srnče 19 ks

Prase divoké:
kňour 1 ks
lončák 11 ks

Zajíc polní: 27 ks
Bažant obecný – kohout: 31 ks
Kachna divoká: 15 ks
Liška obecná: 28 ks
Kuna (skalní, lesní): 13 ks
Jezevec lesní: 4 ks
Letošní chovatelská přehlídka trofejí zvěře 
ulovené v  honitbách Podorlicka za  mysli-
vecký rok 2017–2018 proběhne v prostorách 
Kulturního centra v  Lanškrouně (budova 
u  Městského muzea, nám. A. Jiráska) ve 

dnech od 29. 4. 2018–3. 5. 2018. Akce je urče-
ná pro širokou, nejen mysliveckou veřejnost.
S  blížícím se termínem prvních sečí tr-
valých travních porostů a  pícnin na orné 
půdě v květnu a červnu daného roku pro-
sím o  spolupráci a připomínám zákonnou 
povinnost těch, co dané pozemky v honitbě 
obhospodařují o  nahlášení termínu těchto 
sečí minimálně 24 hodin předem. Každý 
z  členů našeho spolku má přidělený úsek 
v honitbě a bude předem kontaktovat pří-
slušného zemědělského uživatele za účelem 
upřesnění termínu sečí. Cílem je spoluprá-
ce, a hlavně ochrana v té době narozených 
srnčat před jistou a krutou smrtí.
Z  plánovaných akcí pořádaných pro ve-
řejnost – spoluobčany v tomto roce, bych 
vás rád pozval na myslivecký táborák, 
který se bude konat 9. 6. 2018 ve sportov-
ním areálu TJ Sokol Dolní Třešňovec a na 
podzim už na naši tradiční „Poslední leč“ 
17.  11.  2018. Samozřejmě nedílnou sou-
částí námi pořádaných akcí je možnost 

ochutnat kvalitní mysliveckou kuchyni ze 
zvěřiny ulovené ve zdejší honitbě.

Za Myslivecký spolek Třešňovské háje
Ing. Ondřej Barcal

Ohlédnutí za účastí našeho týmu v soutěži LHL 2017/2018
Této soutěže se zúčastnilo celkem 43 týmů. HC Horní Třešňovec skončil na celkovém 21. místě.
Hrálo se tříkolově. Zde je přehled našich umístění v jednotlivých kolech.

1. KOLO (7 lig) 
- HC H. Třešňovec hrál ve 3. lize

BODY
Schaffler (INA) 15
Švédi Svitavy 11
Štíty 7
H. Třešňovec 6
AUTOŠTEFAN Trnávka 1

2. KOLO (7 lig) 
- HC H. Třešňovec hrál v 5. lize 
- hrálo se dvoukolově

BODY
Sloni Dolní Morava 16
H. Třešňovec 8
Lev Banín 6
Rafani Dolní Čermná 6
Tatenice 4

3. KOLO (11 lig)
- HC H. Třešňovec hrál v 6. lize
„Holba HORSKÉ BYLINY“

BODY
Yellow Sharks 4
Qanto Bystřec 4
H. Třešňovec 3
Lev Banín 1

Myslivecký spolek Třešňovské háje

Hokejový klub

HC Horní Třešňovec odehrál celkem 19 zá-
pasů.
Do soutěže LHL 2017/2018 se zapojilo 855 
hráčů. V  KANADSKÉM BODOVÁNÍ se 
na 1. místě umístil Bařica Dušan (Soma – 
77 bodů). Z našich hráčů se nejlépe umístil 
na 23. místě Hryzlík Luděk (29 bodů), na 

29. místě Felcman Martin (28 bodů) a na 
45. místě Jaroš Jaroslav (24 bodů).

7. 4. 2018 se konala výroční schůze v Ná-
rodním domě a 21. 4. se dva zástupci na-
šeho týmu zúčastní slavnostního ukončení 
LHL v hale B. Modrého.

V  závěru bychom rádi poděkovali všem 
sponzorům a  obci H. Třešňovec za pod-
poru.

Jaroslav Šmika
Za HC Horní Třešňovec
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Společenská kronika

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

Jubilanti, kteří od začátku roku 2018 do konce měsíce dubna 2018
oslavili nebo oslaví své významné narozeniny:

Paní Macháčková Marie
Paní Dušková Erna
Pan Šebrle Josef
Pan Marek Ladislav
Paní Jirásková Marie
Paní Kuncová Marta

Pan Kunc Zdeněk
Paní Martinková Zdenka
Paní Štěpánková Ludmila
Paní Šebrlová Alena
Paní Hluchá Irena

Zemřely: 
paní Josefa Jelínková, paní Alenka Faltýsková

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:

Benjamín Langr, MarianaValášková, Gabriela Lutzová
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.


