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Výtvarné práce dětí z MŠ a ZŠ 
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výloze České pošty v Lanškrouně.
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Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom vás informovali o probí-
hajících a  plánovaných akcích v  naší obci 
pro letošní rok.

Opravy cest
12.  února proběhla kolaudace cesty, která 
je spojnicí mezi Prachařovou cestou a  již 
dříve provedeným úsekem na Urbanově 
stráni. Opravu schválilo ještě minulé zastu-
pitelstvo s  rozpočtem 1 798 106 Kč s  DPH. 
Byla zde provedena prořezávka, srovnání 
terénu a  položení asfaltového koberce. Po 
provedení zátěžových zkoušek vyšlo na-
jevo, že není nutné sanovat podloží podle 
projektu, a  byly s  dodavatelem dohodnuty 
méněpráce. Jelikož se realizace cesty oproti 
uzavřené smlouvě poněkud protáhla, bylo 
zhotoviteli naúčtováno smluvní penále ve 
výši 31 000 Kč. Konečné náklady tak činily 
1 482 369 Kč. Ušetřené finanční prostředky 
byly použity na zakoupení kontejnerového 
nosiče za obecní traktor.
22.  března započala oprava cesty okolo 
pískoven spojující Mertovu cestu a  Švest-
kovu cestu. Tuto opravu schválilo OZ na 
svém zasedání 21.  2.  2019 s  rozpočtem 
3 570 740,25 Kč s DPH. V současné době je 
již položen asfaltový koberec a  zbývají do-
dělat krajnice. Vzhledem k tomu, že zátěžo-
vé zkoušky původní cesty vyšly velice dobře, 
bude poměrně velké množství méněprací 
a  značná finanční úspora oproti původní-
mu rozpočtu. Z  ušetřených peněz uvažuje 
OZ upravit a vyasfaltovat parkoviště u váhy 
před tenisovými kurty.
Poslední opravovanou cestou je tzv. Pro-
kopcova cesta. Tato oprava je realizována 
v rámci pozemkových úprav, které proběh-
ly v  naší obci v  roce 2015, a  tudíž ji hradí 
Státní pozemkový úřad. Ten si také řídí veš-
keré probíhající práce a  výběr zhotovitele 
stavby. Jak si mnozí z vás mohli všimnout, 
je pojata poměrně velkoryse. Práce započa-
ly již v loňském roce a hotovo by mělo být 
v  srpnu letošního roku. Celkový rozpočet 
stavby je 13 301 676,29 Kč s DPH a obec se 
na této částce podílí 623 144,72 Kč s DPH, 
které byly vynaloženy na realizaci cesty v za-
stavěném území (stoupání u  OMD) a  dále 
na obecním pozemku v katastru Nepomuk. 
Tyto úseky nebylo možno hradit z pozem-
kových úprav, ale byly podstatné pro samot-
nou realizaci polní cesty.

Lešikarův statek
Lešikarův statek, č. p. 7, koupila obec v loň-
ském roce za částku 2 500 000 Kč. V  bu-

doucnu by měla část sloužit k  uskladnění 
obecní techniky a zázemí s dílnou pro obec-
ní zaměstnance. O dalším využití této budo-
vy v  současné době jednáme a  mezi návr-
hy jsou např. vytvoření bytů, případně pak 
také centrálního sběrného dvoru. Během 
letošního roku by již mělo být v této otázce 
jasno a chtěli bychom začít se zadáním pro-
jektu na přestavbu, případně úpravu objek-
tu. V případě přestavby objektu na bydlení 
by připadalo v  úvahu zasíťování pozemků 
přilehlých k budově a vytvoření stavebních 
parcel.

Kulturní dům
V kulturním domě začíná celkem význam-
ným způsobem „pracovat“ střecha, která se 
prohýbá a bude potřeba ji v blízké budouc-
nosti opravit. U této příležitosti uvažujeme 
o půdní vestavbě. Během ní bychom chtěli 
vybudovat pokoje s vlastním sociálním za-
řízením, které by bylo možno si pronajmout 
během akcí v  kulturním domě. Především 
by pak ale sloužily jako jakási rezerva pro 
případ požáru, nebo jiné nenadálé situace, 
kdy by bylo potřeba rychle na dočasnou 
dobu poskytnout ubytování některému 
z  občanů naší obce. Během přestavby by 
se pak také měla vyřešit vzduchotechnika 
v sále. V současné době čekáme na vyjádře-
ní statika, který by nám měl sdělit, co bude 
možné v kulturním domě vybudovat.

Bezbariérový přístup na obecní úřad
Vzhledem k  tomu, že na obecní úřad lze 
v  tuto dobu vstoupit pouze po schodech, 
což limituje hendikepované spoluobčany 
a případné návštěvy, rozhodlo OZ o vybu-
dování bezbariérového přístupu. Ten by měl 
být zhotoven svépomocí zaměstnanci obce. 
Předpokládané náklady jsou 100 000  Kč 
a  hotovo by mělo být do konce letošního 
roku.

Radary u školy
Vzhledem k  narůstajícímu provozu v  naší 
obci a  nemožnosti vybudování přechodu 
pro chodce před budovou školy rozhodlo 
OZ pro zvýšení bezpečnosti dětí a  rodi-
čů o  umístění radarů, které budou měřit 
rychlost projíždějících vozidel. Směrem 
k  Lanškrounu by měl být radar na sloupu 
veřejného osvětlení v zahradě školy a smě-
rem k Mariánské hoře před starou hasičskou 
zbrojnicí. Náklady na umístění radarů bu-
dou činit 129 452 Kč s DPH a první auta by 
měla být změřena začátkem května letošní-
ho roku.

Kabiny na hřišti
Na začátku dubna proběhla výměna oken 
a dveří na budově kabin na hřišti. Stará dře-
věná okna a dveře již netěsnily, špatně se za-
víraly a některá okna již držela, jak se říká, 
silou vůle. Proto OZ rozhodlo o jejich výmě-
ně, během které byly vyměněny za plastové. 
Celková výše nákladů činila 132 268,73 Kč.

Kanalizace
Zřejmě nejdůležitější akcí, která ovlivní 
každého občana naší obce, bude výstavba 
splaškové kanalizace. Investorem akce jsou 
VAK Jablonné nad Orlicí, a. s., které zajiš-
ťují veškeré práce s výstavbou spjaté. Aktu-
ální stav popisuje technicko-hospodářský 
náměstek Ing. Lubomír Fiedler, který nám 
takto odpověděl na náš dotaz ohledně po-
stupu prací:
VŘ je vedeno dvoukolově. I. kolo – podání 
nabídek uchazečů pro splnění požadované 
kvalifikace; do 30.  4.  2019 bude ukončeno 
posuzování nabídek a I. kolo uzavřeno. Ná-
sledně bude vypsáno II. kolo VŘ na podání 
cenových nabídek. Předpoklad ukončení 
procesu výběru zhotovitele je do konce srp-
na 2019. Zahájení stavby září – 31. 12. 2019, 
dokončení do 7/2020. Je třeba zdůraznit, že 
termíny nejsou dogma a  ze zkušenosti jsou 
posunuty. Zahájení stavby a dokončení bude 
vždy voleno v  závislosti s  povolením vstupu 
do komunikace SÚS (tedy mimo zimní ob-
dobí). Zhotovitel není prozatím znám. Bližší 
podrobnosti k VŘ nelze v tomto čase sdělovat.
Platí to, že hlavní a vedlejší kanalizační sto-
ky budou financovat VAK, přípojky po hra-
nicích vlastníků včetně napojení na budovu 
si bude hradit každý majitel nemovitosti 
sám. Řešení jednotlivých přípojek bylo kon-
zultováno projektantem s vlastníky připojo-
vaných nemovitostí a následně zapracováno 
do projektové dokumentace. Obec – s ohle-
dem na to, že není investorem akce – nemů-
že ovlivnit vlastní průběh prací. Nahlédnout 
do schválené projektové dokumentace lze 
na obecním úřadě.

Výstavba chodníků
Po dokončení kanalizace by se mělo ply-
nule přejít na výstavbu chodníků, které 
jsou vzhledem k  narůstajícímu provozu 
prioritou OZ a pro bezpečnost občanů ne-
zbytností. V  současné době je zpracovaná 
studie proveditelnosti, kde je vytipovaná 
plánovaná trasa chodníků a  je z ní již také 
patrné, kterých pozemků ve vlastnictví 
jednotlivých občanů by se měla dotknout. 
Zastupitelé tyto občany navštíví a budou se 
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•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem 
Eko Bi, s. r. o., Česká Třebová, se sídlem 
Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, 
IČ: 64827500, na provádění svozu komu-
nálního odpadu v roce 2019.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Hor-
ní Třešňovec na rok 2019 pro Spolek 
důchodců v  Horním Třešňovci ve výši 
12 000 Kč.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2019 pro Spolek žen 
v Horním Třešňovci ve výši 10 000 Kč.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2019 pro TJ Sokol Hor-
ní Třešňovec, spolek, ve výši 49 900 Kč.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2019 pro Myslivecký spo-
lek Třešňovské háje ve výši 20 000 Kč.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2019 pro Sbor dobro-
volných hasičů Horní Třešňovec ve výši 
20 000 Kč.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
projednalo návrh rozpočtu Obce Horní 
Třešňovec pro rok 2019 a schválilo roz-
počet Obce Horní Třešňovec pro rok 
2019 takto:

– Celkové příjmy rozpočtu ve výši 
 9 439 000 Kč
– Financování ve výši 8 635 500 Kč
– CELKOVÉ ZDROJE ve výši  
 18 074 500 Kč
– Celkové výdaje rozpočtu ve výši  
 18 074 500 Kč

– CELKOVÉ VÝDAJE rozpočtu ve výši 
 18 074 500 Kč
•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec sta-

novuje, že ve výdajové straně rozpočtu 
nesmí být jednotlivými příkazci operací 
překročen jim stanovený objem provoz-
ních a  investičních výdajů, dle jednot-
livých paragrafů schváleného rozpočtu 
(v  rámci paragrafu se změna v  jednotli-
vých položkách povoluje). Dále Zastu-
pitelstvo obce Horní Třešňovec pověřuje 
účetní zpracováním rozpisu schváleného 
rozpočtu v  plném členění dle vyhlášky 
o rozpočtové skladbě.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec sta-
novuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
kompetenci starosty obce k  provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření v ná-
sledujícím rozsahu:

– do výše 100 000 Kč:
–  jsou-li vyvolaná organizačními změnami, 

pokud tyto změny nevyvolávají další náro-
ky na finanční prostředky obce (nezvyšuje 
se celkový rozpočet výdajů).

•  Rozpočtová opatření v  částkách vyšších 
může starosta obce samostatně provádět 
v případech:

a) rozpočtového zapojení účelově přiděle-
ných finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný vý-
daj na zajištění chodu obce, v  případě ha-
várií nebo stavu nouze výdaj k  odvrácení 
možných škod, dále když včasné provedení 
úhrady je vázáno penalizací a  dopady pe-
nalizací mohou výrazně překročit případná 
rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nad-
řízených orgánů a dohledů a další nutné vý-

daje, kdy schválení rozpočtového opatření je 
nezbytné a má jen formální charakter, pro-
tože výdaj musí být realizován.
•  Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na 

informaci o každém rozpočtovém opatře-
ní provedeném v kompetenci starosty na 
nejbližším zasedání zastupitelstva kona-
ném po schválení rozpočtového opatření 
starostou a jejího stručného odůvodnění.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec pro-
jednalo návrh Střednědobého výhledu 
rozpočtu obce Horní Třešňovec na ob-
dobí 2020–2022 a schválilo Střednědobý 
výhled rozpočtu obce Horní Třešňovec 
na období 2020–2022.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec pro-
jednalo mimořádnou odměnu starostovi 
obce Janu Duškovi. Důvodem poskytnu-
tí mimořádné odměny je: Starosta obce 
vykonává spoustu činností mimo svoji 
hlavní funkci, například v  uplynulém 
volebním období získával pro obec opa-
kovaně dotace na zaměstnance veřejně 
prospěšných prací, dotace na Program 
obnovy venkova, na Lesní hospodářský 
plán a dotace na obnovu lesních porostů. 
Pro obec velmi významnou dotací bylo 
získání finančních prostředků z  Pardu-
bického kraje a  Ministerstva vnitra na 
zakoupení dopravního vozidla pro jed-
notku sboru dobrovolných hasičů. JSDH 
tak získala plnohodnotnou náhradu za 
dosluhující Avii, kdy obec za automobil 
zaplatila ze svých prostředků jen 33 % 
ceny automobilu. Starosta se významně 
zasadil o vyřešení investorství a realizace 
kanalizace obce Horní Třešňovec, na kte-
rou už má obec stavební povolení. Osobně 
dohlíží na veškeré pobíhající akce, na čis-
totu obce a mnoho dalšího. Zastupitelstvo 

Částečný výpis usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva obce 
Horní Třešňovec konaných ve dnech 1. 11. 2018 – 31. 3. 2019

s nimi snažit dohodnout na odkupu dotče-
ných pozemků a  případných podmínkách, 
za kterých budou tito občané ochotni obci 
své pozemky odprodat. Snahou OZ bude, 
abychom se dohodli se všemi vlastníky 
a  chodník tak nebyl na některých úsecích 
přerušen, protože by to jednak snižovalo 
bezpečnost chodců a rozhodně by to ovliv-
nilo i výši případně získané dotace. Vzhle-
dem k tomu, že by pod chodníkem měla být 
umístěna dešťová kanalizace spolu s odvod-
něním silnice, elektrický rozvod pro obecní 
rozhlas, optický kabel a případně další sítě, 

nebude příprava výstavby jednoduchá. Pro-
jektant bude muset mít k dispozici již reali-
zovanou splaškovou kanalizaci. Mohlo by se 
totiž stát – a je to také velice pravděpodobné 
– že se při její výstavbě naskytnou nepřed-
vídatelné překážky, kvůli kterým se bude 
muset upravovat její poloha, což by ve vý-
sledku ovlivnilo i projekt na chodníky, který 
by se musel přepracovávat a vznikaly by tak 
další náklady. Stejně tak bude zřejmě nutné 
provést v některých místech přeložky elek-
trických sloupů. První fáze výstavby chod-
níků je plánovaná v úseku od Martinků po 

Národní dům a objevil si již i první výhled 
ceny – 15 milionů. Jak je z výše uvedeného 
patrné, bude tato akce velice náročná jak fi-
nančně, tak i  vlastní realizací. O  to více se 
chceme věnovat její přípravě.

Budeme velice rádi, když se rozhodnete 
aktivně zapojit do chodu naší obce. Každé 
zasedání zastupitelstva je veřejné a uvítáme 
vaše podněty a připomínky.

Za OZ
Jan Dušek a Petr Jirásek



Hornotřešňovské noviny / květen 2019

Volby do Evropského parlamentu 2019

obce Horní Třešňovec schvaluje, aby byla 
starostovi poskytnuta mimořádná odmě-
na ve výši jednonásobku měsíční odměny.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje vítěze výběrového řízení k ve-
řejné zakázce malého rozsahu „Horní 
Třešňovec – PC 39 Kolem hnojiště“ firmu 
JDR.CZ, s. r. o., IČ: 28813111, se sídlem: 
Bří Hubálků 161, Česká Třebová, s  nej-
nižší nabídkovou cenou: 2 951 025 Kč 
bez DPH, 3 570 740,25 Kč s DPH.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec pro-
jednalo žádost o poskytnutí dotace / ne-
návratné finanční výpomoci z rozpočtu 
obce Horní Třešňovec, ve výši 5 000 Kč, 
podanou organizací Záchranná stanice 
zvířat Zelené Vendolí na činnost záchran-
né stanice (svoz zvířat, péče, veterinární 
péče) a  rozhodlo se neschválit finanční 
příspěvek.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
projednalo žádost o  dar z  rozpočtu 
obce Horní Třešňovec ve výši 5 000 Kč, 
podanou spolkem TřešňovecNET na po-
krytí ročních nákladů a rozhodlo se dar 
schválit.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec ne-
schvaluje rozhodnutí připojit se k mezi-
národní kampani „Vlajka pro Tibet“.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo účetní závěrku Základní školy 
a mateřské školy Horní Třešňovec, okres 
Ústí nad Orlicí za rok 2018.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo výsledek hospodaření Základní 
školy a mateřské školy Horní Třešňovec, 
okres Ústí nad Orlicí za rok 2018 a  jeho 
rozdělení do fondů.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo celoroční hospodaření a  závě-
rečný účet obce Horní Třešňovec za rok 
2018 včetně zprávy o  výsledku přezkou-
mání hospodaření obce Horní Třešňovec 
za rok 2018 bez výhrad.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo účetní závěrku obce Horní 
Třešňovec za rok 2018.

•  12/19 Zastupitelstvo obce Horní Třeš-
ňovec revokuje své usnesení č. 83/18 
ze dne 19. 12. 2018 a tím i ruší smlouvu 
č. 1/2019 – Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Horní Třešňovec na rok 
2019 ze dne 2. 1. 2019.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2019 pro TJ Sokol Hor-
ní Třešňovec, spolek, IČO: 47502860 ve 
výši 30 000 Kč.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2019 pro Rodinné cent-
rum Serafínek, spolek, IČO: 47500336 ve 
výši 19 900 Kč.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo cenovou nabídku firmy AK-
TOS OKNA, se sídlem Sobotín 137, 

IČ: 27020550, prodejní středisko Zábřeh, 
na výměnu oken a  dveří na č. p. 190 ve 
výši 132 268,73 Kč s DPH.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo cenovou nabídku firmy EMPE-
SORT, s. r. o., se sídlem Valašské Meziříčí, 
IČ: 62362569 na instalaci 2 radarových 
měřičů rychlosti ve výši 129 452 Kč s DPH.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo žádost o dar na činnost Svazu 
tělesně postižených v ČR, z. s., podanou 
předsedou místní organizace panem Sta-
nislavem Svetlíkem, finanční příspěvek ve 
výši 5 000 Kč, slovy: pět tisíc korun čes-
kých.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo Kupní smlouvu na p. p. č. 292/4, 
292/9, 2494/12, 2494/19 a  p. st. č. 300/1 
vše v k. ú. Horní Třešňovec.

•  Kompletní znění všech přijatých usne-
sení naleznete na internetových strán-
kách obce v sekci Úřední deska. Veškerá 
jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. 
Pozvánky na jednání zveřejňujeme podle 
zákona na úřední desce, také je vyhlašuje-
me rozhlasem.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Hana Šilarová, účetní obce

Volby do Evropského parlamentu budou 
v  České republice probíhat od pátku 24. 
do soboty 25. května 2019. V naší obci je 
volební místností, jako obvykle, zasedací 
místnost na obecním úřadě.
Volební místnost je otevřená v  pátek 
24.  5.  2019 od 14:00 hod. do 22:00 hod., 
v sobotu 25. 5. 2019 od 8:00 do 14:00 hod.

Hlasování a značení volebního lístku
Sadu hlasovacích lístků si s  sebou vezmete 
do volební místnosti. Po předložení průka-
zu totožnosti a  zkontrolování na seznamu 
voličů dostanete úřední obálku, se kterou 
provedete hlasování.
Samotný výběr hlasovacích lístků probíhá 
za plentou. Tam vstupujete sami a případně 
upravujete volební lístek. Nejdříve vyberete 
politickou stranu, hnutí nebo koalici, které 
chcete dát svůj hlas. Poté můžete na jedné 
kandidátní listině udělit až dva preferenční 
hlasy zakroužkováním pořadového čísla 

u preferovaného kandidáta nebo 2 kandidá-
tů. Pokud volební lístek upravíte i jinak, ne-
bude na tyto další úpravy brán ohled.
Upravený hlasovací lístek vložíte do úřední 
obálky a  obálku vhodíte do volební urny. 
Pokud do obálky dáte více hlasovacích líst-
ků než jeden, bude váš hlas neplatný.

Hlasovací lístky, když volíte na volební 
průkaz
Pokud volíte na volební průkaz, dostanete 
sadu hlasovacích lístků až ve volební míst-
nosti. Budou vám předány po předložení 
průkazu totožnosti a  volebního průkazu. 
Poté už můžete odvolit běžným způsobem.

Kdo může volit do Evropského parlamentu
Voleb se může zúčastnit každý občan Ev-
ropské unie s hlasovacím právem. V Česku 
může volit každý občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let, a občan jiného členského státu, který 

alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let 
a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k tr-
valému pobytu nebo k přechodnému poby-
tu na území České republiky.

Voličský průkaz
Občané volí v místě svého trvalého bydliš-
tě. V případě, že v době voleb se budou na-
cházet jinde, a  přesto se budou chtít voleb 
zúčastnit, mohou využít možnosti nechat si 
vystavit voličský průkaz. Ten jim tentokrát 
nicméně NEUMOŽŇUJE volit v zahraničí, 
jako třeba u prezidentských voleb, ale pouze 
volit v jiném okrsku na území České repub-
liky. Hlasovací lístky získají voliči využívají-
cí voličský průkaz až ve volební místnosti.

O  vystavení volebního průkazu je nutné 
požádat obecní úřad v místě trvalého by-
dliště.

Za okrskovou volební komisi
Hana Šilarová, zapisovatel
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Poldr Žichlínek

IV. reprezentační ples Dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Severo-Lanškrounsko
V pátek 29. března 2019 proběhl v sále Kul-
turního domu ve Verměřovicích již IV. repre-
zentační ples našeho svazku. Vstupenky na 
ples byly vyprodány již v předprodeji a není 
se čemu divit. Stejně tak jako v předchozích 
ročnících, i letos byl totiž program plesu vel-
mi zajímavý…
Ples byl zahájen vystoupením akrobaticko-
tanečního uskupení VERTIGO z  Bratislavy. 
Tato úchvatná podívaná, která v  sobě zahr-
novala i  logo a  název našeho svazku, byla 
obecenstvem oceněna velkým potleskem. 
Následovalo představení starostů členských 
obcí svazku a  jeho zaměstnanců. Předseda 
mikroregionu Petr Helekal popřál účastní-
kům plesu příjemnou zábavu a současně pře-
dal květinu paní Zdeňce Duškové s poděko-
váním za dosavadní spolupráci. Zdeňka pro 
svazek pracuje již téměř tři roky, nicméně její 
kariéra se v  blízké době začne ubírat jinou 
cestou. Ještě jednou jí děkujeme za skvělou 
práci pro svazek a  do budoucna přejeme 
mnoho životních i pracovních úspěchů.

Ples se jedním slovem vydařil. Moderátor 
Ondra Pokorný byl skvělý, stejně jako skupi-
na Song z Kostelce nad Orlicí a všechna tři 
vystoupení bratislavské skupiny VERTIGO. 
Účastníci plesu ocenili i bohatou malou i vel-
kou tombolu, což nás skutečně těší a jsme za 
to velmi rádi. Poděkování patří všem našim 
sponzorům.
Plesová sezóna v  našem mikroregionu je 
tímto ukončena. Dovolte nám proto na závěr 
poděkovat všem, kteří se jakoukoliv měrou 
podíleli na organizaci akce. Děkujeme všem 
zaměstnancům svazku a starostům členských 
obcí za spoluorganizaci. Dále děkujeme SDH 

Verměřovice za obsluhu baru, Martinu Kři-
vohlávkovi a  jeho týmu za skvělý catering, 
SDH Bystřec za obsluhu tomboly a  zaměst-
nancům členských obcí svazku za přípravné 
práce. Za skvělé fotografie z  akce děkujeme 
paní Ludmile Ešpandrové.
Jak již v závěru akce zmínil moderátor Ond-
ra Pokorný, laťka našeho plesu je již skutečně 
vysoko. Věříme ale, že se nám v příštím roce 
tuto pomyslnou laťku podaří posunout zase 
o  trošku výše, ale to se nechme všichni pře-
kvapit…

Lenka Bártlová, manažerka svazku
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Vážení spoluobčané,
málokdo z nás tuší, že se v našem blízkém 
okolí nachází největší suchý poldr na území 
České republiky. Bývá také uváděn jako nej-
větší stavba svého druhu ve střední Evropě.
Jedná se o protipovodňové opatření v  po-
vodí Horní Moravy, které svým působením 
snižuje povodňové průtoky na řece Moravě 
až v Litovli a  Olomouci. Funkcí poldru je 
zachytit a  snížit povodňové průtoky Mo-
ravské Sázavy a Lukovského potoka. Průtok 
126 m3/s  odpovídající stoleté povodni sni-
žuje na 59 m3/s. Uvedený rozdíl je zachycen 
v  ploše, kdy dochází k  rozlití vod a  plnění 
objemu poldru. Po odeznění povodně do-
chází pět dní k  samovolnému  vypouštění 
poldru. Snížením průtoku a zachycením po-
vodňové vlny je tak docíleno zlepšení proti-
povodňové ochrany. Problematika ochrany 
před povodněmi se řešila od katastrofálních 
povodní v roce 1997, přičemž první studie 
řeky Moravské Sázavy byly zadány již v roce 
1998. Projektová příprava začala v roce 2003 
a realizace byla dokončena v roce 2007. Do 
současné doby se jedná o  největší stavbu 
obdobného charakteru nejen v ČR, ale i ve 
střední Evropě. Významnou součástí poldru 
jsou provedené revitalizace vodních toků, 
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Spolek žen
V  letošním roce se pravidelně scházíme  
každý druhý čtvrtek v  měsíci a někte-
ré členky chodí také ve středu na cvičení 
s Lenkou Markovou.
Společně jsme se vydaly 29. března do 
Dolní Dobrouče na divadlo. Jezdíme tam 
každé jaro a letos připravili místní ochot-
níci hru o životě Jana Amose Komenské-

ho. Dozvěděly jsme se zase něco nového 
a zajímavé bylo i sledovat, jak zdejší herci, 
osvědčení v  komediálních úlohách, doká-
zali zaujmout i ve vážných rolích.
V dubnu byly členky dvakrát sázet stromky 
v obecním lese. Nejprve 1. dubna, společně 
s  důchodci, nasázely 1300 stromků a po-
tom ještě v pátek dalších 600 dosadily.

25. dubna se jelo auty na divadlo v  Jab-
lonném. Hráli komedii „Tchyně na zabití“ 
a také se velmi líbila.
Na 17. května je naplánován výlet do Pol-
ska. Něco o něm napíšeme příště.

Dana Mačátová 

Sázení stromků – foto: D. Dvořáková

výstavba 4 velkých tůní, nespočtu menších 
tůněk, zatravnění a  zalesnění původních 
podmáčených polí. Uvedená opatření měla 
za cíl částečně obnovit narušenou krajinu 
a  vodní ekosystémy. To byly základní cíle 
a  vize realizačního týmu. Po 10 letech od 
realizace poldru se projevily další efekty 
fungování poldru, které potvrdily vhodný 
způsob řešení. Níže jsou uvedena jenom ně-
které z nich:
•  Revitalizací vodních toků došlo ke zlep-

šení samočisticích funkcí, delší doba 
zdržení vody v území, obnova vhodných 
stanovišť pro ryby a další na vodu vázané 
živočichy a rostliny.

•  Zvýšení potenciálu pro návštěvnost 
a  volnočasové aktivity (sportovní rybo-
lov, turistika, kondiční běhání, procház-
ky s dětmi, vodáctví…). Zde se projevuje 
pozitivní vztah lidí k vodě v přírodě.

•  Poldr se stal významnou lokalitou z hle-
diska ochrany přírody. Objevily se vzácné 
druhy ptáků, rostlin, savců a dalších or-
ganismů, které v  daném území zmizely 
při úpravě vodních toků a zem. obhospo-
dařování.

•  Obnovou přirozených lužních porostů 
a travních porostů došlo ke zlepšení mik-
roklimatu.

•  Zlepšení hydrologické funkce Moravské 
Sázavy, která má od poldru níže větší 
průtoky i  v  málovodném období. To je 
způsobeno infiltrací říční vody do pod-
zemních horizontů v poldru v době vyš-
ších průtoků. Když je nižší úroveň hla-
diny v řece, dochází k opačnému efektu, 
kdy z  podzemních vod jsou zásobovány 
vodní toky. Jedná se o přirozenou funkci 
říčních ekosystémů, které se využívá jako 
jedno z opatření proti suchu.

•  Rychlost obnovy přírodních stanovišť 
rostlin z  původních semenných bank 
a migrace živočichů ze vzdálených lokalit.

•  Podklad pro metodiky a vzory na realiza-
ce poldrů obdobného charakteru.

Vybrané parametry poldru:
•  Max. výška hráze  – 7 m. Délka hráze 

1574 m
•  Plocha poldru zaplaveného při průtoku 

stoleté vody – 166 ha a  objem zadržené 
vody 5,9 mil. m3

•  Délka revitalizovaných koryt Morav-
ské Sázavy 3 360 m, Lukovského potoka 
2 450 m a propojovacích koryt 2 040 m

• Nové vodní tůně 15 ha
• Plocha zalesnění 75 ha, zatravnění 80 ha
• Délka obslužných komunikací 4570 m

Mgr. Jan Zapletal



www.hornitresnovec.cz

7

Z pohledu do minulosti naší obce
Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno 16. 9. 1950. Počátky nebyly jednoduché, nedostatečná mechanizace, neplnily se dodávky. 
Postupně se však situace zlepšovala. V roce 1975 bylo družstvo sloučeno se školním statkem v Lanškrouně.

Žně 50. léta 20. století. 

Pracovníci dílny JZD (č. p. 77) 60. léta 20. století. Zleva: Prokopec Čestmír, Jansa 
Josef, Jelínek Bohuslav, Faltejsek Vladimír, Dušek Bohuslav, Štěpánek Josef

Vzhledem ke stáří fotografie jmenujeme pouze některé účastníky výletu: Hegrová Věra, Jirásek František nejstarší, pan Matějka, Jirásková Blanka, Marek 
Jan, Jelínková Anna, Štěpánková Ludmila, Prachařová Ludmila, Jelínek Bohuslav, Buřval Karel starší, Jirásek Ladislav, Chovanec Antonín, manželé Ladislav 
a Bohuslava Cinkovi, manželé Ladislav a Miloslava Ježkovi 

Strojní traktorová stanice 50. léta 20. století. Zleva: Prokopec Čestmír,  
Dušek Bohuslav, Jelínek Bohuslav, Faltejsek Vladimír

Pracovníci JZD (č. p. 77) 70. léta 20. století. Zleva: Dušek Květoslav, Mačát  
František, Mačát Milan, Šilar Miroslav, Melezínek Václav 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Stalo se již tradicí, že i  v  mateřské škole 
míváme masopustní rej, bál, zkrátka KAR-
NEVAL. Letos nám to vyšlo přímo na po-
peleční středu. A vybraly jsme i přitažlivé 
téma – už od září maminky věděly, že musí 
připravit dětem masku, která se vyskytova-
la na hradě a  v  podhradí nebo na zámku 
a v podzámčí.
Poprosily jsme paní kuchařku, jestli by nám 
připravila na ranní svačinu masopustní ko-
blihy. K tomu si děti vyslechly báseň „Ko-
blihové dostihy“ a tím se učily, mimo jiné, 
porozumět humoru v poezii. Řekli jsme si 
také, jak se takové koblihy připravují, jaké 
marmelády v nich mohou být a z čeho jsou 
udělány.
Po svačině byla tradiční promenáda masek: 
princezny a princové, drak, bílá paní, čaro-
děj, šaškové, kníže, rytíř a další. Následova-
lo nezbytné FOTO a pak už vzhůru do víru 
tance a soutěžení. I soutěže byly tematické. 
Děti si hrály na pradlenky a věšely vyprané 
utěrky, stavěly hradní věže a  hradby (sta-
vební materiál si musely dovézt), obsluho-
valy panstvo u  stolu, namotávaly klíč od 
hladomorny, vozily princezny v „kočáře“ 
jako kočí.
Troufám si tvrdit, že se nám karneval vyda-
řil, a už se těšíme na ten příští.

Jaroslava Havlíčková,
učitelka MŠ

V  rámci týdenního projektu „Hádej, čím 
budu“ jsme obhlíželi některé provozov-
ny v  naší vesnici. Když jsme se zastavili 
u  zdejšího kadeřnictví, pozvala nás paní 
Šlesingrová na návštěvu. Slovo dalo slovo 
a ve čtvrtek 21. 3. se „bazénové děti“ vydaly 
do místního salónu. Tam se dozvěděly, co 
vše je potřeba k úpravě vlasů. Samy si vy-
zkoušely obarvit pramínky na umělé hlavě 
a některé děti si nechaly od paní kadeřnice 

udělat barevný pramínek na svých vlasech. 
To sklidilo velký úspěch. Tímto bychom 
chtěly poděkovat paní Šlesingrové za ocho-
tu a vstřícnost.

Martina Miškolciová
učitelka MŠ

V  týdnu od 18. 3. do 22.  3. bylo naším 
týdenním projektem téma „Z čeho se vy-
rábí“. Poprosili jsme zdejšího uměleckého 
kováře, jestli se můžeme přijít podívat na 
toto staré řemeslo. 25.  3. směřovaly naše 
kroky do místní kovárny. Děti se zde do-
věděly mnoho nového z tohoto „černého“ 
řemesla: co je to kovadlina (byla tam velká 
a malá), svěrák, buchar, jak se železo roz-
pálí na 1 300 C, z čeho má kovář zástěru. 
Děti si samy zkusily „kovat“ nejmenším 
kladivem, jaké tam pán měl, a i to bylo po-
řádné. Největší kladivo se ani nedalo unést. 
Zajímavá byla i  sbírka kleští a  kleštiček. 
Každé dítě si mohlo vzít do ruky podkovu, 
podkůvku, podkověnku a  taky podkovu 
do sněhu. Úplně nejmenší podkovičku pro 
štěstí a  malý okrasný lísteček vyrobil pan 
Mačát přímo před námi. Taky jsme mohli 

vidět v přímém přenosu, jak se dříve vyrá-
běly hřebíky. Jiskry jen létaly!
Byla to velmi zajímavá a poučná návštěva. 
Velké díky, pane Mačáte!!!

Jaroslava Havlíčková,
učitelka MŠ

Akce knihoven – Noc s Andersenem
„Za jak dlouho už budeme spát ve škole?“,
„Už se blíží Noc s Andersenem?“, „Jaké 
bude letos téma?“ – takové otázky pada-
ly v  obou třídách s  koncem března stále 
častěji. Tradici nocování ve škole s knihou 
pěstujeme v  HT již několik let a  je stále 
živá. Letos přilákala všechny žáky myš-
lenkou oslavit výročí narození samotného 
světového pohádkáře (2. 4. 1805).
S jeho méně známou pohádkou O Malen-
ce jsme spojili aktivity zaměřené hlavně 
na týmovou spolupráci a kreativní činnos-
ti. Své dojmy a  zážitky popisují sami žáci 
v tomto vydání HT novin (viz záhlaví). 
Pedagogickým cílem však nebyla jen zá-
bava a  samotný nocleh ve školní budově. 
Nabídli jsme žákům situace, kdy se chtěli 
zapojit všichni a  mohli vyniknout nejen 

Zprávy z MŠ a ZŠ
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Karneval v MŠ – foto: Martina Miškolciová Žluté úterý u prvňáčků a přehlídka velikonočních kraslic

ZŠ a škaredá středa

Hornotřešňovské noviny / květen 2019
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Tvořivé dílny Tvořivé dílny

Plavání a saunování
V  únoru a  březnu jsme třikrát objednaly 
bazén na Dobrovského ul. v  Lanškrouně 
pro oblíbenou akci Plavání a  saunování. 
Zájem byl veliký, a tak se můžete opět těšit 
na podzim.

1. Rodičovský ples
Ve spolupráci s  obcí Horní Třešňovec 
jsme v  sobotu 16.  3.  2019 uspořádali 
1. Rodičovský ples v  Kulturním domě 
v  Horním Třešňovci. Ples byl zahájen 
slovy pana starosty Jana Duška a  Pe-
try Rouhové. Následovalo taneční vy-
stoupení dětí z  místní základní školy. 
Večerem nás provázela kapela Vepřo, 
knedlo s Dádou. Pro zpestření plesové 
zábavy byl pro hosty, v  místech býva-
lého kuřáckého koutku, připraven fo-
tokoutek plný zábavných rekvizit. Ten 

pro nás vytvořila paní Šárka Kopecká, 
které tímto moc děkujeme. Děti s pod-
porou zaměstnanců školy připravily 
na stoly milé pohoštění v  podobě li-
neckých srdíček, jednohubek a slaných 
tyčinek. Členky ze Spolku žen pro nás 
uvařily tradiční a oblíbené knedlo, zelo, 
vepřo a smažený řízek s bramborovým 
salátem.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat 
za podporu a pomoc všem zaměstnan-
cům obce Horní Třešňovec, ženám ze 
Spolku žen, všem, kteří pomohli ples 
uskutečnit, připravit a  podpořili nás. 
Děkujeme také VŠEM SPONZORŮM, 
kteří věnovali dary do malé i velké tom-
boly. Tato akce byla připravována a or-
ganizována jako charitativní a  výtěžek 
z ní byl věnován místní základní a ma-
teřské škole.

Velikonoční dílny – čtvrtek 18. 4.
Letošní Velikonoční dílny se konaly opět 
v  Evangelické motlitebně, v  části určené 
pro Serafínek, a to ve čtvtek 18. 4. od 15 h. 
do 17 h. Pro děti i jejich maminky byly vy-
tvořeny 4 stanoviště  – tradiční malování 
vajíčka voskem, venkovní dekorace ze špal-
ku dřeva v podobě králíčka, tolik oblíbené 
malování perníčků a  králíček z  ponožky 
naplněné kamínky. Tvořit přišlo celkem 24 
dětí s rodiči a k tomu nám svítilo sluníčko, 
takže kdo měl hotové výrobky, mohl si jít 
pohrát ven na pískoviště nebo do lesíka. 
Akce se podařila, v  „Serafínku“ bylo plno 
a jsme za to moc rády.
Děkujeme Kláře Hluché, Terce Langrové 
a Míše Šilarové za pomoc a všem ostatním 
za účast na tvořivém odpoledni.

Za RC Serafínek Lucie Langrová

Rodinné centrum Serafínek

premianti. Bylo pro nás přínosné vidět, 
jak se uměly jednotlivé skupiny zapálit pro 
úkol, vybrat vhodné řešení, spolupracovat 
na něm i  zvládnout nečekanou překážku. 
Děti nás mile překvapily a zase se ukázalo, 
že ty v naší škole jsou moc prima.

Projektový den s hasiči a ČČK
Na zahájení projektového dne „Nešetři se 
a ošetři!“ (17. 4. 2019) do školy přijeli hasiči 
a učili nás, jak správně opustit budovu při 
požáru. Když byl vyhlášen poplach, rych-
le jsme všichni společně odcházeli. I  děti 
z mateřské školky, dokonce i paní kuchař-
ka. Už víme, že ve třídě musíme vždycky 
všechno nechat, i  aktovku, svačinu nebo 
žákovskou knížku. Protože chráníme hlav-
ně svůj život.
Pak jsme se rozdělili do skupin. Paní Sýko-
rová z ČČK namaskovala zranění u našeho 
spolužáka Šimona a my jsme ho zachraňo-
vali. „Jako“ jsme telefonovali na čísla 155, 
150 a 158, abychom uměli přivolat pomoc.

Také jsme vybírali důležité věci do eva-
kuačního zavazadla. Třeba vodu, spacák, 
trvanlivé potraviny, kartáček na zuby. 
Umíme i ochránit své tělo při vyhlášeném 
nebezpečí ze vzduchu. Jak na to? Pomůže 
nám pláštěnka, holínky, čepice, brýle, igeli-
tové sáčky na ruce a ručník před nos.
Každý jsme si mohl všechno vyzkoušet a to 
nás bavilo. A  když bude potřeba, snad už 
budeme i užiteční.

Mgr. Iva Vernerová
ředitelka ZŠ a MŠ

Noc s Andersenem a největší zážitek 
– dobrodružná cesta noční školou.
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AKCE TJ SOKOL

Poslední akce loňského roku byly tyto:
Předvánoční výlet – 8. prosince 2018
S  nástupem adventu je potřeba se vánoč-
ně naladit. Proto jsme vyrazili do skan-
zenu Veselý Kopec, kde se konala výstava 
ve všech roubených objektech přibližující 
lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo a život 
o Vánocích doby již dávno minulé. Probí-
hal tu i předvánoční jarmark a zabíjačkové 
hody.
Potom nás čekal oběd a  program ve zná-
mém Pekle Čertovina. Jde o  úchvatnou 
stavbu ze dřeva a oceli. Opravdu stojí za to 
ji navštívit. Líbil se nám i program Vrátný 
čert Vytřas.
Překvapením dne byla návštěva vánočně 
osvětleného domu v  Chotovicích, kde je 
možné vidět jesličky, betlém, sáně s dárky 
a různé doplňky českých Vánoc. To vše do-
kreslují koledy a nádherný kostel v soused-
ství domu.
Zakončení bylo v  Národním domě v  HT 
u výborného flamendra.

Bruslení v hale B. Modrého 
– 29. prosince 2018
O vánočních prázdninách jsme se sešli na 
tradičním bruslení. Od 15.15 do 16.30 ho-
din se bruslilo v hale B. Modrého. Na jedné 
polovině se hrál hokej, na druhé bylo volné 
bruslení.

V novém roce se uskutečnily tyto akce:

Výroční valná hromada 
– 12. ledna 2019
V  první části zazněla zpráva o  kontrole 
usnesení z  minulé VVH, zpráva o  hospo-
daření, zpráva revizní komise, zpráva o čin-
nosti hokejového klubu, rodinného centra 
„Serafínek“ a naší organizace. Byl schválen 
plán práce na tento rok a po diskusi i usne-
sení z VVH na tento rok.

Biatlon – 2. února 2019
Vzhledem k  letošní krásné zimě jsme opět 
uspořádali v  Horním Třešňovci za Národ-
ním domem biatlon. Zdeněk Kunc projel 
a  ofáborkoval trasu. Pro ty nejmenší jsme 
připravili jen kraťoučkou. Dívky napekly 
buchty a  uvařily flamendr. K  dispozici na 
půjčení bylo několik párů běžek od nej-
menších po největší včetně bot. Někteří, 
hlavně předškolní děti, stáli na lyžích popr-
vé a opravdu jim to všem šlo. Střelnici měli 
z  plechovek. Ostatní projeli trasu a  stříleli 
vzduchovkou na padací terče: 6 ran – 6 pa-
náčků. Pak si zopakovali okruh ještě jednou. 
Obecenstvo povzbuzovalo a skandovalo ce-
lou dobu závodu. Děti závodníky také po-
vzbuzovaly a běhaly s nimi celou trasu. Při 
vyhlášení dostali všichni medaili a diplom. 
Tady jsou výsledky jednotlivých závodů:

Předškolní děti:
1. místo – Samuel Dorazil,
Viktorka Langrová a Šimon Šebrle si lyžič-
ky jen vyzkoušeli.

Školní děti:
1. místo – Tereza Dušková
2. místo – Petr Dušek
3. místo – Žaneta Dušková
4. místo –   Natálka Prokopová 

Veronika Marková  
a Eliška Marešová

Ženy:
1. místo – Eva Dušková
2. místo – Eva Cinková
3. místo – Jana Dušková
4. místo –  Kateřina Marešová 

a Jitka Marková

Muži:
1. místo – Zdeněk Kunc
2. místo – Jan Marek
3. místo – Jiří Marek nejml.
4. místo – Sláva Cink a Jiří Marek st.

Doufáme, že to opět některé účastníky 
nadchlo a motivovalo, že se tomuto sportu 
budou věnovat a zdokonalovat se. Pěkný 
článek napsal o této akci František Tei-
chmann st. do Orlického deníku.

Bruslení v hale B. Modrého 
– 7. února 2019
O jarních prázdninách proběhlo bruslení 
ve čtvrtek od 15 do 16 hodin. Tentokrát 
bylo pouze volné bruslení.

Turnaj ve stolním tenise a šachu – 
16. února 2019
Turnaje se zúčastnilo celkem 37 sportov-
ních amatérů a nadšenců. Hrálo se od jedné 
hodiny do osmi večer. Obhajovaly se putov-
ní poháry, které vytvořil Sláva Hejkrlík.
V kategorii žen ve stolním tenise se utkalo 
6 hráček.

1.  Marková Jitka  
– KRÁLOVNA HORNOTŘEŠŇOVSKÉ-
HO STOLNÍHO TENISU

2. Holečková Kristýna
3. Dušková Eva
4. Šebrlová Hana
5. Cinková Pavla
6. Marková Lenka

V mužské kategorii bylo 17 hráčů a 2 hráč-
ky – Lucie Kuncová a Lucie Šilarová. Tady 
je pořadí prvních 8:

1.  Rouha Tomáš  
– KRÁL HORNOTŘEŠŇOVSKÉHO 
STOLNÍHO TENISU

2. Formánek Martin
3. Kuncová Lucie
4. Kunc Zdeněk
5. Šilarová Lucie
6. Jirsa Petr
7. Holeček Tomáš
8. Vávra Jan

Z činnosti TJ Sokol

Biatlon
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Dále pak Verner Jarda, Dvořák Robert, 
Šmika Jarda, Marek Láďa, Faltejsek Emil, 
Kudláček Martin, Jirásek Petr, Marek 
Michal, Tuček Jiří, Dušek Jiří a  Jirásek 
Kryštof.

V šachu se utkalo 12 hráčů. Pořadí těchto 
neregistrovaných hráčů bylo:

1.  Šolc Petr nejml.  
– KRÁL HORNOTŘEŠŇOVSKÉHO 
ŠACHU

2. Šolc Petr nejst.
3. Sedlák Jakub
4. Šolc Martin
5. Balcar Vojtěch
6. Balcar Michal
7. Šolc Petr prost.
8. Cink Bohuslav
9. Netek Jiří
10. Wendlik Zdeněk

Dále pak Sudík Michal a Fajt Jiří. Děkuje-
me všem za účast a trénujte pilně do příš-
tího turnaje.

Masopustní průvod – 2. března 2019
Druhý ročník masopustního průvo-
du naší vesnicí se opravdu povedl. Sraz 
masek byl u Žabků. A bylo jich letos 60. 
Medvědi letos byli dva a tančili s každou 
hospodyňkou ve vesnici, která se přišla 
podívat. Letos bylo 6 jezdců na koních 

v čele s  Jardou Indrou a Jirkou Macháč-
kem. Živá hudba nesměla chybět – letos 
v podobě harmoniky, bubnu a vozenbou-
chu. Nejprve nás přivítala a pohostila ro-
dina starosty. Starosta předal Bakchusovi 
klíč od vesnice. Pak nás čekalo ještě mno-
ho zastávek s  občerstvením. Akci jsme 
zakončili v  Národním domě v  HT, kde 
nás čekaly tradiční zabíjačkové dobroty. 
Pár fotigrafií od Petra Haniše předklá-
dám. Fotil tu i Vladimír Provazník a fo-
tografka Zdena, jejichž fotografie najdete 
na odkazech na webu HT.

Turnaj v bowlingu – 9. března 2019
Turnaj jsme měli v Tropicu od 18 do 20 
hodin. Hrálo se na všech třech drahách. 
Letos se nás nezúčastnilo mnoho. Vznik-
lo jen 5 dvojic. Výsledek turnaje vypadal 
takto:

1. místo – Lucie Langrová a Petra Havlová
2. místo – Tučkovi
3. místo – Kunertovi

Turnaj ve stolním tenise dětí 
– 12. dubna 2019
I  letos probíhaly v  Národním domě tré-
ninky dětí pod vedením Jitky Markové 
a Jana Vávry. Děti se učily základy stolní-
ho tenisu. V pátek 12. dubna od 17 hodin 
se na zakončení této sezóny konal turnaj.
Výsledek turnaje:

1. Dušková Tereza
2. Vávra Šimon
3. Dušková Žaneta
4. Šmiková Lucie
5. Dušek Petr

Závěr sezóny cvičení žen 
– 12. dubna 2019
Zakončení cvičení žen bylo naplánová-
no na pátek 12. února v Národním domě 
v  HT. Sešlo se 14 cvičenek. Popovídaly 
jsme si a naplánovaly další sezónu.

11

Masopust

Stolní tenis – děti

Šachový turnaj

Stolní tenis – muži

A co nás ještě tento rok čeká?

11. 5. (sobota)  –  VÝLET NA KOLECH 
přes 3 hrady

9. 6. (neděle)  –  ZÁBAVNÉ ODPOLE-
DNE – hřiště

22. 6. (sobota)  –  VÝLET – turistika - 
Polsko

7. 12. (sobota)  –  VÁNOČNÍ SLAV-
NOSTI – Kulturní 
dům HT

5. 12. (čtvrtek) –  Průvod čertů  
a Mikuláše

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

Za TJ Sokol L. Marková
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Na konci ledna jsme opět uzavřeli rok 
2018 výroční valnou hromadou. Účast 
byla tentokrát opravdu žalostná, a to pou-
hých 45 členů. Těžko říct, zda příčinou 
bylo nevlídné počasí, nevhodný termín či 
epidemie chřipky. Hosté z místních složek 
ale nezklamali, a  tak nás i  letos přítom-
ností poctili zástupci TJ Sokol, myslivců 
z Třešňovských hájů, Spolku žen, Spolku 
důchodců a  v  neposlední řadě starosta 
obce Jan Dušek. Nechyběli ani naši přá-
telé ze sousedských sborů Lanškrouna, 
Dolního Třešňovce, Horní Čermné a Ne-
pomuk. Po úvodním slovu Petra Jelínka 
shrnul činnost v uplynulém roce Petr Ji-
rásek, který přečetl zápis z  kroniky. Petr 
nakonec zastoupil v nepřítomnosti i naši 
pokladnici Lenku Žabkovou a  přednesl 
zprávu o  hospodaření. Že je účetnictví 
sboru v pořádku potvrdila i revizní komi-
se zastoupená Luckou Langrovou. Michal 
Marek st. nás seznámil s plánem práce na 
rok 2019 a poté byla otevřena volná disku-
ze, kde dostali prostor hosté ke svým zdra-
vicím. Z několika úst jsme si tak vyslechli 
doporučení zvážit co nejdříve práci s dět-
mi a mládeží, neboť omlazení sboru je dů-
ležitý krok pro zajištění jeho dalšího fun-
gování do budoucna. Nám tato myšlenka 
samozřejmě není cizí. Bohužel se však 
jedná o činnost náročnou na lidi i čas, ne-
mluvě o potřebném zájmu ze strany dětí, 
respektive rodičů. Určitě se ale nevzdává-

me a věříme, že najdeme způsob, jak práci 
s mládeží rozjet i v našem sboru. V rámci 
diskuze jsme se mimo jiné také dozvědě-
li statistiku letošních zásahů na katastru 
obce a  nový záměr uspořádat slavnostní 
vyhlášení Velké ceny Ústeckoorlicka 2019 
naším sborem v  hornotřešňovském Kul-
turním domě. Poté následovalo tradiční 
předání ocenění členům sboru:
Za věrnost za 20 let: Kateřina Valášková, 
Jitka Melezínková, Lenka Žabková, Blanka 
Mačátová, Jaromír Ježek, Vladimír Čajnák, 
Roman Motl a Eva Dušková
Za věrnost za 30 let: Petra Jehličková, 
Miroslava Jirásková, Jarmila Vávrová, 
Vladimír Jirásek
Za věrnost za 40 let: Drahoslava Dvořá-
ková
Za věrnost za 60 let: Jaroslav Šebrle st.
Za zásluhy: Petra Jehličková, Miroslava 
Jirásková
Čestné uznání KSH: Jiří Marek st.
Čestné uznání sboru: Miroslav Šebrle, 
Vladimír Čajnák, Petr Mačát ml., Jan 
Dušek
Medaile sv. Floriána: Karel Melezínek st., 
Josef Šebrle

Nakonec zbývalo schůzi uzavřít plánem 
nadcházející akce, kterou bude Hasičský 
ples, a po ukončení oficiální části následo-
vala večeře v podobě výborné svíčkové od 
Jarči Vávrové, prezentace fotoklipu z uply-
nulé sezóny a volná zábava. Bohužel konec 

oficiální schůze se projevil i  hromadným 
odchodem velké části účastníků. Mrzí 
nás, že výročka se stává povinností, místo 
příležitostí se něco dozvědět a strávit pří-
jemný večer mezi známými tvářemi. Snad 
budeme příště v  tomto směru úspěšnější, 
sejdeme se v hojném počtu a vydržíme se 
bavit do pozdních hodin.

HASIČSKÝ PLES
Je těžké psát dokola články o akcích, které 
se opakují šablonovitě každý rok. Na dru-
hou stranu je ale vždy příjemné se pochlu-
bit, když jde o akce úspěšné. Mezi takové 
patří i Hasičský ples.
Není to sice „Ples v Opeře“, ale i tak se stal 
nepostradatelnou součástí zdejší spole-
čenské sezóny. I letos se sál s přísálím zapl-
nily velmi rychle a kdo dorazil na poslední 
chvíli, už těžko hledal volnou židli. Přesto 
se ale další návštěvníci trousili ještě v prů-
běhu večera a  ples si nakonec nenechalo 
ujít přes 180 lidí. Tančilo se, jedlo a pilo… 
Hudební doprovod zajistila už prakticky 
domácí kapela Letrando a  večerní pro-
gram zpestřilo vystoupení pole dance. 
O půlnoci se rozlosovala bohatá tombola, 
ve které bylo přes 60 cen a zábava pokra-
čovala ještě dlouho poté. Kapela nakonec 
sbalila své nástroje až ve 3 hodiny ráno.
Děkujeme tímto za podporu všem spon-
zorům, dobrovolníkům u  obsluhy a  pře-
devším všem návštěvníkům, kteří jsou tím 
pravým důkazem, že náš ples se dlouho-

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec
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době těší velké oblibě nejen v Třešňovci, 
ale i blízkém okolí. Nám nezbývá než dou-
fat, že to tak zůstane i nadále…

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
I letošní karnevalový rej byl pestrou podí-
vanou. Na parketu se promenádovalo 60 
masek ve všech barvách a velikostech. Tra-
diční představení všech soutěžních kostý-
mů si vzali na starost naši dva veselí klauni 
Petr a  Kája. Odpoledne vyplnily soutě-
že pod taktovkou našich milých učitelek 
z  místní mateřské a  základní školy. Když 
se vyčerpaly všechny soutěže, nastal čas na 
hromadnou fotografii zúčastněných masek 
a následné vyhlášení nejkrásnějších kostý-
mů, které svými hlasy zvolili návštěvníci 
karnevalu. Krásné dorty pro pět oceněných 
masek nám i letos upekla Danča Cinková, 
tentokrát s tématem českých večerníčků.
1. místo obsadila „Zdravotní sestřička“ 
Julie Ježková. Na 2. místo doplul „Noe“ 
Radim Dajč ve své arše plné zvířectva a 3. 
místo obsadilo děsivé „Bezhlavé strašidlo“ 
Petra Duška. Dort za 4. místo si rozdělili 
bráškové Kryštof a Filip Kopečtí jako „Bob 
a Bobek“ a 5. místo získala Anička Cinková 
jako vznešený „Páv“.
Všechny děti nakonec obdržely za účast 
balíček sladkostí a karnevalové veselí bylo 
zakončeno neočekávanou salvou ran, kte-
rá se strhla ihned po spuštění sítě s balón-
ky. Ty, které nepopraskaly, si děti odnesly 
domů jako připomínku na další prima od-
poledne.

Za SDH Martina Čajnáková

Jarní úklid a sběr železa
V pátek 12. a v sobotu 13. dubna proběhly 
již tradiční jarní brigády. Jarní jsme tyto 
brigády nazvali jen díky tomu, že probíha-
ly v dubnu, jinak ale byla zima jako o Vá-
nocích a chvílemi proletoval i sníh. Hrstka 
odvážných se sešla v pátek odpoledne. Ně-
kteří se vydali sbírat staré železo podél sil-
nice a ostatní uklízeli v hasičárně a okolí. 
Členky ženského soutěžního týmu umyly 
všechna okna a  prováděly lehčí úklidové 
práce. Muži se starali o těžší práci a úklid 
okolo hasičárny. Umylo se hasičské auto, 
zastavila se voda v  nádrži a  brousila se 
soutěžní káď. V  sobotu se nás sešlo ještě 
o poznání méně. Znovu jsme projeli obec 
a  sesbírali nově přinesené železo a  do-
končili úklidové práce. Po oba dny nás 
výborným jídlem zásobovala Hanča Šebr-
lová – podávaly se kuřecí plátky, buřtguláš 
a klobásy a párky na pivu.

Spolupráce se ZŠ a MŠ Horní Třešňovec
V  úterý 16.  dubna navštívily naší novou 
hasičskou zbrojnici děti z místní mateřské 
školy se svými učitelkami, aby zde načer-
paly inspiraci pro kreslení obrázků do di-
plomové soutěže. Děti si prohlédly vyba-
vení hasičárny, naše nové zásahové auto, 
vysloužilou Avii i  veterána Erenu. Zkou-
šely se obléknout do zásahových obleků 
a bot a zjistily, že ani zásahová helma není 
žádná lehká hračka. Před odchodem do-
staly od svých průvodců – Lenky Žabko-
vé, Vládi Čajnáka a Petra Mačáta st. něco 
dobrého na zub.

Hned druhý den se tři členové zásaho-
vé jednotky  – Vláďa Čajnák, Petr Jirásek 
a Míra Šebrle – vydali do místní školy, aby 
zde s dětmi a zaměstnanci nacvičili chování 
při vyhlášení požárního poplachu. Oproti 
předešlým zkouškám, kdy se poplach vy-
hlašoval během vyučovací hodiny, jsme ho 
letos vyhlásili během přestávky, kdy se děti 
pohybují po budově, a není tudíž tak lehké 
evakuaci provést. Po úspěšném provedení, 
když se všechny děti i  zaměstnanci školy 
shromáždili na školní zahradě, jsme se ná-
sledně přesunuli do tělocvičny, kde jsme 
vše vyhodnotili. Především dětem jsme pak 
vysvětlili, jak se mají chovat a  co by měly 
během případného požáru dělat. Na závěr 
jsme ještě odpovídali na jejich dotazy.

Návštěva v MŠ Vančurova v Lanškrouně
Po loňské úspěšné premiéře jsme se ve stře-
du 24. dubna opět vydali do Mateřské školy 
Vančurova v  Lanškrouně. Pro děti jsme si 
připravili soutěže, během kterých si vyzkou-
šely spojování hadic, běhání v  hasičských 
helmách a  překonávání překážek. Na dal-
ším stanovišti pomocí džberovky sestříká-
valy plechovky a na posledním se oblékaly 
do hasičských zásahových obleků, zkoušely 
si helmy, pásky a  další hasičské vybavení. 
U  našich kamarádů z  Lanškrouna, kteří se 
akce účastnili spolu s námi, si pak prohlédly 
hasičskou cisternu a její vybavení. Nakonec 
si děti ještě vyzkoušely, jak se stříká z hasič-
ské hadice. Nemohla chybět ani společná 
fotka všech zúčastněných.

Za SDH Petr Jirásek
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Hasičský ples – ukázka pole danceVVH – p. Melezínek a p. Šebrle s Medailí sv. Floriána

VVH – Výbor sboru Hasičský ples – zaplněný parket
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Hokejový klub
Ohlédnutí za účastí našeho týmu v soutě-
ži LHL 2018/2019
V této sezóně jsme odehráli 19 zápasů. 
V prvním kole jsme hráli druhou ligu ze 
tří. Utkali jsme se ve 13 zápasech a skon-
čili na celkově 9. místě. Celkový výsledek 
ovlivnili velmi těžcí soupeři v této skupině.
Ve druhém kole jsme byli zařazeni do 
čtvrté ligy z šesti a uhráli jsme 6 zápasů. 
Nakonec na nás čekalo celkové 4. místo. 
Nakonec jsme tedy vybojovali 25. příčku 
z celkových 42. 

Podrobnější informace a výsledkové tabul-
ky jsou ke zhlédnutí zde: http://www.zslan.
cz/ – LHL 2018/2019

Ukončení LHL
Dne 6. dubna 2019 HC Horní Třešňo-
vec pořádal Slavnostní ukončení LHL 
2018/2019, které se všem snad líbilo. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat všem, kteří se 
podíleli na organizace této akce, a také těm, 
kteří se postarali o kuchyň – všem moc 
chutnalo! 

V závěru děkuji obci Horní Třešňovec 
a  všem sponzorům, kteří nás podporují. 
Zvláštní poděkování patří našim fanouš-
kům, kteří s námi sdílejí naše úspěchy i ne-
úspěchy při zápasech, i když jsou to někdy 
nervy. 

Jaroslav Šmika
Za HC Horní Třešňovec

Velikonoční pondělí. Venku se trousí táto-
vé s dětmi, mládenci i hloučky kluků s po-
mlázkami a  odříkávají: „hody, hody do-
provody…“. A já usedám k počítači, abych 
splnil termín uzávěrky Hornotřešňováku 
a  zavzpomínal, co ten náš spolek od pro-
since prožil. Ano, přátelé, prožil. V tomhle 
věku se musí žít naplno, i když to jde někdy 
ztuha.
Konec roku patřil svátečním dnům  – pe-
čení, vaření, ale i  těšení a  obdarovávání. 
A přece řada z nás si našla chvilku na pro-
cházku a přidala se ke zpívání koled na Ma-
riánce. Tradičně požehnané chvíle vzájem-
né pospolitosti a lásky.
Nový rok pro nás jako spolek začíná vý-
roční schůzí (10.  1.). Pod drobnohled se 
dostala naše činnost za uplynulý rok jak 
po stránce kulturně-společenské, tak i  fi -
nanční. Dopadlo to na výbornou, pláno-
vané akce i fi nance se splnily. Předsedkyně 
Jaruška Sontáková všem za aktivní přístup 
poděkovala.

Únor. Tady je třeba vyzvednout účast na-
šeho člena Jiřího Marka na tradičním 
Třešňovském biatlonu (2.  2.). Na běžkách 
i s puškou si vedl skvěle.
Sedmé únorové odpoledne jsme se sešli 
v hospůdce Za Vodou. Do duše nám pro-
mlouvala Maruška Dušková. Nabádala nás 
k tělesné i duševní aktivitě, kterou lze čelit 
problémům přibývajícího věku. Zdůrazni-
la všestraný pohyb, namáhání mozkových 
závitů a  všemocný humor. Díky jí za léty 
prověřené praktické zkušenosti.
Březen. Hornotřešňovský masopust (2. 3.) 
se neobešel bez účasti našich členů. Byla to 
skvělá a veselá podívaná.
7. března na naše sezení v hospůdce přijel 
vzácný host, profesor František Musil. Jeden 
z  našich předních historiků nám přiblížil 
dějinný průběh od osídlování lanškrounska 
až po dvacáté století. Uvědomili jsme si při 
této příležitosti, že vědomosti o naší minu-
losti jsou nezbytnou nutností pro naše sou-
časné i budoucí bytí. Díky, pane profesore.

V druhé polovině března a v dubnu je čin-
nost spolku zaměřena na přípravu tradiční-
ho vyvrcholení našeho snažení – květnové 
setkání důchodců z okolních obcí v našem 
kulturním domě. Zorganizování takovéto 
akce je náročné a vyžaduje obětavost a chuť 
se na přípravě podílet. Ta, jak minulá vyda-
řená setkání ukázala, nám nechybí. To platí 
i pro skupinku ochotníků, která připravuje 
programovou část.
Duben je i  měsíc, kdy je nutné pomoci 
obnově obecních lesů. Tentokrát se sázení 
stromků uskutečnilo nadvakrát, a to spoje-
nými silami se spolkem žen. Spolupráce se 
povedla a 1 400 stromků může růst.
Letošní dubnové počasí připomíná svou 
uspěchaností spíše květen. Vše kolem 
kvete, voní a  hřeje. Trochu víc deště by 
bylo zapotřebí. Snad i  ten přijde. Přeje-
me vám, přátelé, rozkveťte i vy do krásy 
a pohody.

 Za Spolek důchodců
František Teichmann

Spolek důchodců

Vystoupení pana profesora F. Musila Konec roku 2018
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HOLBA LHL 2018/2019 – 4. liga, 
4. místo, H. Třešnovec
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Loňský rok jsme hodnotili na výroční člen-
ské schůzi 9. 2. 2019 v pohostinství Za Vo-
dou v  Horním Třešňovci. V  mysliveckém 
roce 2018–2019 bylo v  honitbě HS Horní 
a Dolní Třešňovec uloveno:

Srnec obecný:
srnec 25 ks
srna 22 ks 
srnče 15 ks

Prase divoké:
sele 2 ks
lončák 1 ks

Zajíc polní: 13 ks
Bažant obecný – kohout: 19 ks
Kachna divoká: 15 ks
Liška obecná: 23 ks
Kuna (skalní, lesní): 7 ks
Jezevec lesní: 4 ks
Straka: 2 ks

Letošní chovatelská přehlídka trofejí zvěře 
ulovené v  honitbách Podorlicka za mysli-
vecký rok 2018–2019 proběhne v  prosto-
rách Kulturního centra v Lanškrouně (bu-

dova u Městského muzea, nám. A. Jiráska) 
ve dnech od 27. 4. 2019–30. 4. 2019. Akce 
je určená 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  ho-
nitbě obhospodařují o  nahlášení termínu 
těchto sečí minimálně 24 hodin předem. 
Každý z členů našeho spolku má přidělený 
úsek v honitbě a bude předem kontaktovat 
příslušného zemědělského uživatele za úče-
lem upřesnění termínu sečí. Cílem je spo-
lupráce a nic jiného, než ochrana v té době 
rozených srnčat před jistou a krutou smrtí.
Z plánovaných akcí pořádaných pro veřej-
nost – spoluobčany v tomto roce, bych vás 
rád pozval na myslivecký táborák, který 
bude 8. 6. 2019 ve sportovním areálu TJ So-
kol Dolní Třešňovec a na podzim „Poslední 
leč“ 16. 11. 2019 v Horním Třešňovci.

Za Myslivecký spolek Třešňovské háje
Ing. Ondřej Barcal

Myslivecký spolek Třešňovské háje

Práce psa v honitbě při vyhledávání srnčat

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

Jubilanti, kteří od začátku roku 2019 do konce měsíce května 2019 oslavili 
nebo oslaví své významné narozeniny:

paní Jirásková Marie 89 let
paní Dušková Erna 88 let
paní Macháčková Marie 86 let
pan Motl František 86 let
paní Martinková Zdenka 83 let
paní Štěpánková Ludmila 81 let
paní Dušková Marie 80 let
pan Černohorský Rudolf 80 let
paní Svetlíková Helena 80 let
pan Dušek Bohuslav 80 let
paní Donátová Marta 80 let

paní Martinková Alena 75 let
paní Šilarová Antonie 75 let
pan Beran Věnek 75 let
pan Karel Melezínek 75 let
paní Čermáková Hana 75 let
pan Buřval Karel 70 let
pan Barcal Josef 70 let
pan Maršálek Antonín 70 let
pan Dušek Květoslav 70 let
pan Dušek Rostislav 60 let
pan Jiří Zelenka 60 let
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Zemřeli:
pan Ladislav Marek, paní Bohuslava Cinková, pan Jozef Svetlík

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:

Rozálie Mačátová, Vít Mlatec, Richard Melezínek, Ondřej Folta, Matthew Seidlman
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.

Pro zajímavost přikládáme krásnou fotografi i 
rodiny Mačátovy, 

na které je zachyceno celých pět generací.

Děkujeme, že jste se s námi podělili o tak významný životní 
okamžik a přejeme spoustu dalších takových milých fotografi í 

a společně strávených chvil v rodinném kruhu.

Dne 28. 4. 2018 jsme přivítali 4 nové občánky Horního Třešňovce.
(Ester Zemanová, Leontýnka Ketrin Láznická, Rozálie Mačátová a Vít Mlatec)  

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

Zleva: Vít Mlatec s rodiči, Ester Zemanová s rodiči, starosta obce Jan Dušek, Rozálie Mačátová s rodiči, 
Leontýnka Ketrin Láznická s maminkou, paní Jitka Marková Rozálie Mačátová s rodiči

Vít Mlatec s rodičiLeontýnka Ketrin Láznická s maminkou a sestrouEster Zemanová s rodiči


