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Vážení Hornotřešňováci,
v  prvním povolebním zpravodaji začnu 
svůj příspěvek poděkováním všem obča-
nům voličům, tedy těm, kteří přišli k vol-
bám podpořit kandidáty do zastupitelstva 
obce pro období 2018–2022. V naší obci či-
nila volební účast 68,75 %. To znamená, že 
z celkových 496 voličů k volebním urnám 
dorazilo 341 voličů. Chtěl bych za sebe i za 
nové kolegyně a  kolegy zastupitele kaž-
dému z vás poděkovat za vaši účast, hlasy 
a podporu, velice si toho vážíme.
Dovolte mi, abych vás seznámil s výsled-
kem ustavujícího zastupitelstva obce, 
které se konalo ve středu 31.  října od 
19 hodin v zasedací místnosti OÚ v Hor-
ním Třešňovci.
V  devítičlenném zastupitelstvu obce je 
sedm nových tváří. Starostou obce byl 
zvolen Jan Dušek, místostarostkou Jitka 
Marková. Tito dva spolu s  nově zvole-

nými zastupiteli a  zastupitelkami, Ing. 
Lubomírem Cinkem, Davidem Indrou, 
Petrem Jiráskem, PaedDr. Lenkou Marko-
vou, Petrou Rouhovou, Miroslavem Šebr-
lem a  Mgr. Janem Zapletalem, zasednou 
v obecním zastupitelstvu. Finanční výbor 
bude mít na starosti předseda Petr Jirásek 
společně s kolegy Vladimírem Čajnákem 
a Danou Mačátovou. Kontrolnímu výboru 
bude předsedat Ing. Lubomír Cink a dal-
šími členy jsou Jaroslav Hejkrlík a  Edita 
Cinková.
Toto je stručný přehled kolegyň a  kole-
gů, se kterými se v dalších čtyřech letech 
budeme starat o fungování a rozvoj naší 
obce. Novému zastupitelstvu děkuji za 
odhodlání a  zájem podílet se na chodu 
a dalším rozvoji naší obce. Čeká nás opět 
další práce, výzvy a rozhodování. Budeme 
se snažit, abychom uspěli, pokud možno 
co nejlépe.

Milí spoluobčané, nastává čas svátků, kdy 
jsme si všichni bližší, snažíme se zapome-
nout na běžné problémy. Zároveň se blíží 
konec roku. Aby byl příští rok úspěšný, 
k tomu je potřeba spolupráce celého týmu 
lidí, kteří se na chodu obce podílejí. Vel-
mi si vážím každého, s  kým mám mož-
nost zlepšovat podmínky pro život v  naší 
obci, ať už jde o  zastupitele, pracovníky 
obecního úřadu, základní a mateřské ško-
ly a  v  neposlední řadě všech spolků a  sa-
motných občanů. Děkuji vám za podporu 
a  spolupráci v  letošním roce a do nového 
roku přeji zdraví a hodně vytrvalosti v úsilí 
zlepšovat vše, co je v možnostech každého 
z nás. Přeji vám, abyste vánoční svátky pro-
žili v  pohodě a  radosti, přeji vám mnoho 
štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2019.

Jan Dušek
Starosta obce

Zprávy z obce

ODPADY
Vážení spoluobčané,
v posledních dnech se v naší obci rozmohl 
nešvar a to odhazování nebezpečného, ob-
jemného, komunálního odpadu do kontej-
neru na kovový odpad nebo před kontejne-
ry na sběrných stanovištích.
Chtěli bychom upozornit, že každé uložení 
odpadu mimo stanovená místa a mimo ná-

doby k tomu určené je považováno za zalo-
žení černé skládky a občané mají dle zákona 
povinnost odkládat odpad pouze na místa 
k tomu určená, jinak jim hrozí pokuta až do 
výše 50 tisíc korun. V této souvislosti upo-
zorňujeme, že v naší obci budou rozmístěny 
fotopasti, pomocí kterých budou stanoviště 
pro sběr tříděných odpadů monitorovány. 

Zároveň touto cestou žádáme všechny spo-
luobčany, aby byli všímaví, a  pokud uvidí 
někoho znečišťovat naši obec, nahlásili ho 
na obecním úřadě. Vždyť jde o to, že chce-
me mít obec čistou a hezkou…
Připomeňme si, co patří a  co nepatří do 
barevných nádob na separovaný sběr vyu-
žitelných odpadů:
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Co do kterého kontejneru patří (či ne)
do nádob na papír patří noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartóny, krabice, kancelářský papír, 

knihy, sešity, čistý obalový papír a kartón
do nádob na papír nepatří uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, obvazy, vložky, použi-

té plenky, kombinované papírové obaly s plasty a kovovými fóliemi
do nádob na sklo patří skleněné láhve od nápojů, bílé a barevné sklo, velké skleněné střepy, skleněné nádoby, sklo by 

mělo být čisté, bez zátek, víček a šroubovacích závěrů
do nádob na sklo nepatří keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem, automo-

bilová skla, tzv. varné sklo
do nádob na plasty patří PET láhve (od nápojů), plastové obaly, nápojové kartony, sáčky, fólie, plastové sáčky od mléka, 

kelímky od jogurtů a dalších mléčných výrobků (bez kovové fólie), plastové obaly od spotřeb-
ního zboží, polystyrén, výrobky z plastů, obaly od šamponů, jedlých olejů, aviváží

do nádob na plasty nepatří vícevrstvé obaly kov-plast, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji, 
zbytky potravin, obaly od automobilových olejů a  chemických postřiků, injekční stříkačky, 
fólie znečištěné zeminou, barvivy apod.

V roce 2024 začne platit zákaz skládkování komunálního odpadu. Z toho důvodu výrazně poroste celková cena za skládkování 
a samozřejmě i poplatek, který platí občané za odpady.
Pokud chce obec a následně občan za odpady platit co nejméně, musí třídit více, kvalitně a zodpovědně, aby odpadů, které musí být 
uloženy na skládku bylo co nejméně.
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Připomínáme občanům, že splatnost po-
platků za odpad a  psa byla stanovena do 
31. března 2019. Sazba poplatku za odpad 
pro rok 2019 je 350 Kč za osobu. Nárok na 
úlevu poplatku mají:
•   fyzická osoba, které je 1.  ledna  2019 70 

a více let, úleva ve výši 50,– Kč,
•   dítě, které je 1. ledna 2019 mladší 15 let, 

úleva ve výši 100,– Kč,
•   poplatník, jehož bydliště či stavba je vzdá-

lená více jak 150 metrů od místa určené-
ho k  odkládání sběrných nádob (popel-
nic), úleva ve výši 50,– Kč.

Sazba poplatku za psa pro rok 2019 je:
•   za prvního psa  100,– Kč,
• za druhého psa téhož držitele 300,– Kč,
•   za třetího a každého dalšího psa   

téhož držitele 2000,– Kč,
•   za třetího a  každého dalšího psa, jehož 

držitelem je poživatel invalidního, sta-
robního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem 

příjmů, anebo poživatel sirotčího dů-
chodu 300,– Kč.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo 
ve správné výši nárok na úlevu může za-
niknout. Konkrétní výši poplatků vám sdě-
lí účetní Hana Šilarová, tel. č. 465 321 583. 
Poplatky je možno hradit v  hotovosti na 
obecním úřadě nebo převodem na účet 
obce č. 110 328 664/0600. Při platbě pře-
vodem uvede poplatník variabilní symbol 
následujícího složení:
10 2019 XXXX
11 2019 XXXX
Vysvětlivky:
10 – poplatek za odpad
11 – poplatek za psa
XXXX – číslo popisné domu (např. pro č. p. 
225 koncovka 0225)

Seznam čísel popisných vzdálených více 
jak 150 metrů od místa určeného k odklá-
dání sběrných nádob (popelnic):

38, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 
65, 66, 69, 95, 102, 106, 108, 113, 125, 127, 
128, 134, 138, 144, 151, 162, 171, 172, 189, 
191, 195, 200, 202, 205, 209, 223 a 234.

Upozornění pro držitele psů
Upozorňujeme občany, že každý držitel 
(majitel) psa má povinnost platit poplatek 
za psa. Vznik, změnu a  zánik povinnosti 
je držitel povinen nahlásit obecnímu úřa-
du. Pohyb psů je upraven zákonem, volně 
pobíhat může pes pouze pod dohledem 
držitele psa. Pohyb bez doprovodu držitele 
je zakázán a za únik psa může být uložena 
pokuta až do výše 50 000 Kč! Žádáme tím-
to občany, aby měli své psy pod dohledem 
a nenechali je pobíhat bez dozoru! Upozor-
ňujeme občany, že psi bez  dozoru budou 
odchyceni a umístěni do útulku, což držitel 
zaplatí v plné výši.

Jan Dušek, starosta obce

Splatnost poplatků za odpad a psa pro rok 2019

• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje podání žádosti na Program 
obnovy venkova na rok 2019 na opravu 
místní komunikace: cestu PC C39 Kolem 
hnojiště, p. p. č. 5415.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu Pardubického kraje na požár-
ní techniku a  věcné prostředky požární 
ochrany jednotky SDH obce pro rok 2018.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje cenovou nabídku firmy SaM 
a  pověřuje starostu k  podpisu smlouvy 
o dílo na opravu části cesty p.č. 5555 v k. ú. 
Horní Třešňovec.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec zvo-
lilo starostou obce Jana Duška.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec zvoli-
lo místostarostkou obce Jitku Markovou.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec zvo-
lilo předsedou finančního výboru Petra 
Jiráska.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec zvo-
lilo předsedou kontrolního výboru Lubo-
míra Cinka.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec zvo-
lilo členy finančního výboru Vladimíra 
Čajnáka a Danu Mačátovou st.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec zvo-
lilo členy kontrolního výboru Editu Cin-
kovou a Jaroslava Hejkrlíka.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec zvoli-
lo předsedy komisí:
předseda stavební komise: Jan Zapletal
předseda sociální komise: Petra Rouhová
předseda sportovní komise: Lenka Marková
předseda komise životního prostředí: Da-
vid Indra
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec sta-
novuje svým neuvolněným členům za vý-
kon funkce odměny za měsíc v následují-
cích částkách:
- místostarosta 7 200,– Kč,
- předseda výboru 1590,– Kč,
-  člen zastupitelstva bez dalších funkcí 

1340,– Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018. 
V případě nástupu náhradníka na uprázd-
něný mandát člena zastupitelstva obce 
bude odměna poskytována ode dne složení 
slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jed-
notlivých funkcí bude odměna poskytová-
na ode dne zvolení do příslušné funkce.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec na 
základě zmocnění uvedených v  ustano-

veních § 6 odst. 5 písm. a) a § 55b odst. 1 
stavebního zákona rozhodlo o  pořízení 
změny č. 2 územního plánu zkráceným po-
stupem, dle požadavku paní Ireny Hluché 
a pana Ing. Bronislava Jiráska.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec na 
základě zmocnění uvedeného v  ustano-
vení § 6 odst. 5 písm. f) stavebního záko-
na určuje starostu obce Horní Třešňovec 
Jana Duška, který bude dle ustanovení § 53 
odst. 1 stavebního zákona spolupracovat 
s pořizovatelem při pořízení změny územ-
ního plánu zkráceným postupem.
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, také je vyhlašujeme rozhla-
sem.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Hana Šilarová, účetní obce

ČÁSTEČNÝ VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE HORNÍ TŘEŠŇOVEC KONANÝCH VE DNECH 24. 9. 2018–31. 10. 2018
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Setkání zastupitelů členských obcí 
Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Ve středu 28.  listopadu  2018 pořádal 
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion 
Severo-Lanškrounsko historicky první 
celodenní společné setkání zastupitelů 
svých členských obcí, a to zejména s ohle-
dem na proběhlé komunální volby na 
podzim letošního roku.
V sále Kulturního domu v  Horním Třeš-
ňovci se sešlo více jak 100 zastupitelů 
(z celkového maximálního počtu 118), aby 
si jednak prohloubili své znalosti v oblasti 
zákona o obcích prostřednictvím přednáš-
ky Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, specia-
listky na veřejnou správu a  samosprávu, 
ale také, a to především, aby se seznámili se 
svazkem, konkrétně s důvody jeho založe-
ní, orgány, zaměstnanci, zdroji financování 
a s jeho činností jak ve vztahu k členským 
obcím, tak i ve vztahu k externím subjek-
tům. V průběhu dopoledne se tak zastupi-

telům dostalo velkého množství informací 
k jejich právům a povinnostem, vyslechli si 
spoustu zajímavých příkladů z  advokátní 
praxe Mgr. Zwyrtek Hamplové. V  odpo-
ledních hodinách pak zaměstnanci svazku 
představili zastupitelům svou činnost v ob-
lasti odborného poradenství a přednáškové 
činnosti, projektového a  dotačního pora-
denství, veřejných zakázek, zrealizovaných 
společných projektů svazku či členských 
obcí ve spolupráci s  naší kanceláří. Na 
závěr celého dne proběhlo i  krátké škole-
ní pro starosty, místostarosty a členy rady 
k podávání oznámení podle zákona o stře-
tu zájmů prostřednictvím Centrálního re-
gistru oznámení.
První společné setkání zastupitelů člen-
ských obcí našeho svazku je za námi. Bylo 
ukončeno po celých 7 hodinách v  16:00. 
Věříme, že všichni zastupitelé odcházeli do 

svých domovů plní dojmů a  se spoustou 
nových informací a že i přes poměrně vel-
kou náročnost celého dne se dalších obdob-
ných akcí našeho svazku zase rádi zúčastní.
Rádi bychom touto cestou ještě jednou 
všem poděkovali za jejich účast. Jsme 
opravdu rádi, že se tak vysoké procento 
zastupitelů členských obcí zajímá o mezio-
becní spolupráci a činnost našeho svazku. 
Je to skutečně dobrá vizitka fungující spo-
lupráce v rámci našeho mikroregionu.
Další naše poděkování patří obci Horní 
Třešňovec, v  jejíchž prostorách se setkání 
konalo. Děkujeme panu starostovi a  za-
městnancům obce za výbornou spolupráci 
při organizaci této akce, paní Duškové dě-
kujeme za výborné koláče.

Lenka Bártlová,
manažerka svazku
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  Šance pro rodinu

• Má vaše dítě problémy ve škole? 
•  Nevíte, jakým způsobem s dětmi trávit volný čas, 

jak jim nastavovat hranice? 
•  Potřebujete pomoci s plánováním každodenního 

chodu rodiny? 
•  Nevycházíte s penězi a potřebujete pomoci se se-

stavením a vedením rodinného rozpočtu či pod-
poru při řešení dluhové problematiky? 

•  Bojíte se chodit na úřady, nerozumíte úředníkům 
a potřebujete, aby vás někdo doprovodil? 

•  Jsou vaše děti umístěny v náhradní péči a vy chce-
te vytvořit podmínky pro jejich návrat domů?

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Pokud jste alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli ANO, jsme tu od toho, abychom vám s řešením 
vaší situace pomohli! Za rodinami docházíme přímo do domácností.

Službu poskytujeme bezplatně po celém okrese Ústí nad Orlicí.

Telefon: 734 281 416, E-mail: css@uo.hk.caritas.cz
Kontaktní osoba: Veronika Kuklová, DiS., ww.uo.charita.cz/sluzby/sance-pro-rodinu/
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Z pohledu do minulosti naší obce – Myslivci

Zleva: Cink Ladislav, Antonín Prouza, Buřval Karel,  
Ježek Čeněk, Štefan Miloslav

Zleva stojící: Jirásek František st., Šilar Ladislav st., Jelínek František nejstarší, Štefan Miloslav, Jirásek Vitěslav, Mačátová Hermína,  
Jelínek František st., Ježek Čeněk, Zleva sedící: Štěpánek Josef, Jelínek František nejmladší, Šilar Ladislav, Buřval Karel

Zleva: Buřvalová Vlasta, Ježková Ladislava, Mrázek Jiří, Buřval Karel

Zleva: Jelínek František, Mrázek Jiří, Štěpánek Josef, Buřval Karel
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BRAMBOROBRANÍ
A  zase se to povedlo… a  co? Bramboro-
braní  – nebo Bramborohraní? Ve středu 
31. 10. 2018 se na celé školní zahradě roz-
hořely svíčky v našich lucerničkách – dý-
ních a  začala tolik očekáváná podzimní 
akce, letos s názvem Bramborobraní. Děti 
z celé naší ZŠ a MŠ si postupně v jednotli-
vých soutěžích vyzkoušely skok s brambo-
rou mezi koleny a hod bramborou do dálky, 
stavění pyramidy, převoz větších kousků, 
slalom a  konečně i  bramborové tvoření. 
Fantazie dětí nebrala konce. Svižně jsme 
společně uzobávali dobroty z  brambor, 
popíjeli dětský a  dospělý čaj (mimocho-
dem byl velmi dobrý) a užívali si společné 
legrace. Odpoledne uteklo v rytmu Maxim 
Turbulence a pomalu se setmělo… Rozsví-
tili jsme si své lampiony a v čele s paní ře-
ditelkou se vydali k obecnímu úřadu, kde 
na nás již čekal pan starosta. Trošku jsme 
se po cestě báli, ale bylo to fajn. Troufám si 
tvrdit, že celá školní akce byla velmi zdaři-
lá. Zdařilá i díky loňským a předloňským 
páťákům, kteří se za námi přišli podívat. 
Moc mě potěšili. Za celý školní kolektiv 
bych chtěla poděkovat všem příznivcům 
naší školy za pomoc, úsměvy a ochotu.

Bramborobraní z pohledu našich žáků
Na zahradě naší školy se konalo Brambo-
robraní. Na stanovištích jsme házeli bram-
borou do koše, vyráběli bramborového 
panáčka nebo jsme přenášeli bramboru na 
prkýnku. Legrační a těžké bylo skákat s ní 
mezi koleny a  stavění bramborové pyra-
midy. Rodiče nám pomáhali. Také přinesli 
hodně dobrot z brambor na společný stůl. 
Všichni jsme je ochutnávali. My děti jsme 
dostaly i brambůrky.
Přišli i někteří sedmáci a deváťáci. Bylo pri-
ma si pohrát s kamarády jen tak. K večeru 
jsme rozsvítili lampiony a vydali se na cestu. 
Byla úplná tma. Někomu chytil lampion, ale 
neshořel celý. Náš průvod došel až k obec-
nímu úřadu. Tam na nás čekal pan starosta 
a každému nám dal malou sladkost.

Prvňáčkové a třeťáci s paní učitelkou

Sázení lípy k 100. výročí  
založení Československé republiky

Sté výročí založení naší republiky jsme i my 
v  ZŠ oslavili velmi stylově. Paní ředitelka 
Vernerová s  paní učitelkou Bartoňovou 
vymyslely zajímavý projekt k  tomuto vý-
ročí. Slavnostní páteční den jsme zahájili 

výstavou v muzeu v Lanškrouně. Děti zau-
jaly především vystavené exponáty z obdo-
bí první republiky  – dopravní prostředky 
(kola a  motorka Jawa), kroj Sokolů, uni-
forma legionářů, bankovky a  samozřejmě 
i tehdejší WC. Po návratu do školy nás če-
kalo překvapení v podobě zasazení našeho 
národního stromu – lípy. Pro tu jsme našli 
pěkné místo na školní zahradě. Počasí nám 
naštěstí přálo, tak jsme mohli vesele za-
hradničit. Lípě jsme popřáli, ať krásně ros-
te. Myslím, že jsme si to všichni užili. Opět 
bych ráda poděkovala všem, kteří nám tuto 
akci pomohli zrealizovat. A závěrem jeden 
pěkný citát k  zamyšlení: „Život měříme 
příliš jednostranně; podle jeho délky a ne 
podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak 
život prodloužit, než na to, jak ho opravdu 
naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedě-
lají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí 
jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez 
radosti.“ - Tomáš Garrigue Masaryk

Mgr. Eva Chaloupková,
učitelka ZŠ 

Zprávy z MŠ a ZŠ

6

 Sázení lípy

Bramborobraní

Příspěvek od K. Duškové
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Podzimní tvoření v Serafínku
Letošní podzim jsme v  Serafínku tvořili. 
První tvořivé dílničky se uskutečnily v so-
botu 20. října. Roztopily jsme v kamnech, 
nasbíraly potřebný materiál, nahřály tavné 
pistole a mohly jsme začít. Děti si s pomocí 
svých rodičů tvořily z  přírodnin podzim-
ního ježka a  sovu. Práce nám šla od ruky 
a  povedlo se nám vyrobit opravdu krásné 
dekorace, z nichž měly děti velkou radost. 
To je pro nás, pořádající, velká odměna, 
když se nám podaří vymyslet akci, kde 
vládne pohoda, tvořivost a  dobrá nálada. 
V  listopadu jsme proto uspořádaly ještě 
jedny tvořivé dílny, na kterých účastníci 
vyráběli anděla z  březového polínka. Nej-
dříve jsme s pomocí gázy a sádry tzv. kaší-
rováním vytvořili hlavu, poté vyrobili křeh-
ká a lehoučká křídla z hedvábného papíru. 
Z měděného drátku vykroužili svatozář, vše 
nasadili na správné místo a andílek byl na 

světě. A jací andělé… jedno umělecké dílo 
vedle druhého, fantastické! Bylo to opět 
skvělé odpoledne, budeme se těšit na další.

Plavání a saunování na „Dobráku“
Další oblíbenou akcí bylo plavání a  sau-
nování na „Dobráku“. Uskutečnilo se vždy 
v neděli od 16:00 h do 18:00 h a to 14. 10. 
a 25. 11. Další plavání a saunování plánuje-
me v novém roce.
 
Vánoční slavnosti – sobota 1. 12.
Letošní tvořivé dílny na Vánočních slav-
nostech byly v  duchu „vše z  přírodních 
materiálů“. Od 13 hodin měli děti i dospělí 
možnost vytvořit si vánoční vrkoč v  kvě-
tináči, ozdobit šišku k  zavěšení, věnec ze 
dřeva na dveře a  skleničku se svíčkou, fi-
xami namalovat ozdobu na vánoční stro-
meček ze dřeva a  bílou a  červenou pole-
vou perníčky. Další stůl nabízel vytvoření 

zvonečku z vosku a už několikátý rok zde 
byla možnost napsat a nakreslit přání, kte-
ré bude viset na obecním vánočním stro-
mečku.
U stolů od 13 h do 16 h bylo plno šikov-
ných ručiček z řad dětí, ale i dospělých. Vá-
noční slavnosti se povedly a my děkujeme 
všem, co přidali ruku k dílu.

Na závěr bychom vám, milí spoluobčané, 
děti a rodiče, rády poděkovaly za přízeň 
a  podporu, kterou nám věnujete. Panu 
starostovi a minulým i nově zvoleným za-
stupitelům obce za veškerou podporu a po-
moc. Přejeme vám klidný adventní čas, ra-
dostné prožití vánočních svátků a v novém 
roce mnoho zdraví a radosti.

Za RC Serafínek Lucie Langrová  
a Petra Rouhová

Rodinné centrum Serafínek

Tvořivé dílny - říjen, listopad

Vánoční slavnosti - tvořivé dílny 
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Z činnosti TJ Sokol

Čertovská družina

Vánoční slavnosti - prodejní výstava

8

Vánoční slavnosti - Ženský pěvecký sbor

Vánoční slavnosti - vystoupení dětí

Vánoční slavnosti – 1. 12. 2018
V sobotu před první adventní nedělí jsme 
uspořádali v  našem kulturním domě VÁ-
NOČNÍ SLAVNOSTI, abychom navodili 
atmosféru radostného očekávání příchodu 
vánočních svátků, dobu rozjímání a dobro-
činnosti. Celá akce byla nadační. Výdělek 
bude použit na Dětský den.
V  jednu hodinu odpoledne byla zahájena 
prodejní výstava výrobků převážně oby-
vatel z  HT. Zároveň probíhaly dílny pro 
děti. Ty si mohly vyrobit zvoneček z vosku, 
adventní věnec ze dřeva, skleněný svícen. 
Mohly si ozdobit perníček, kapříka razítky 
s vánočními motivy nebo srdíčko, které oz-
dobí strom u obecního úřadu. Dílny zorga-
nizoval Serafínek.
V kuchyni se tradičně vařil punč a k němu 
upekla cukroví Dana Mačátová, Lucie 
Langrová, Jitka Marková, Milena Junková, 
Marie Zdvořilá, Lenka Vernerová, Hana 
Šebrlová a Zdena Tučková. Ke svačině byly 
připraveny langoše, kuřecí stehno nebo pá-
rek v rohlíku. Každý si prostě přišel na své.
Odpoledne o  půl páté začal vlastní pro-
gram. Přivítali jsme mezi sebou novou paní 
ředitelku Mgr. Ivu Vernerovou. Pan staros-

ta popřál všem přítomným ve svém projevu 
pěkné svátky, pohodový advent a  rozsvítil 
se všemi přítomnými strom u  kulturního 
domu a obecního úřadu. Děti z naší školy 
a  školky jako krásní čertíci pod vedením 
učitelek zahájily souborem písní a tanců.
Na závěr programu zazpíval ženský pěvec-
ký sbor pod vedením Jarmily Uhlířové. Své 
vystoupení začaly společně s  dětmi písní 
Vánoce, Vánoce přicházejí.

Čertovská družina – 5. 12. 2018
Jako každý rok procházela naší vesnicí 
ČERTOVSKÁ DRUŽINA čerta Belzebuba 
v  čele s  Mikulášem a  andělem. Belzebub 
měl seznam všech dětí i  s  jejich hříchy 
v knize hříchů, do které se musely děti po-
depsat otiskem prstu a  slíbit,  že už budou 
hodné.
Čerti táhli plný vůz dobrot a v ohni pekli 
brambory. U Žabkových čekalo celou dru-
žinu opět občerstvení a  tentokrát i  plno 
dětí s rodiči. Málem se sem všichni nevešli.

Letos nás ještě čeká 
v sobotu 29. 12. BRUSLENÍ V HALE  
B. MODRÉHO od 15–16 h.

Vánoční slavnosti - prodejní výstava

Vánoční slavnosti - prodejní výstava
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12. 1. (sobota) –  VVH TJ Sokol  
– Národní dům HT od 18 h

7. 2. (čtvrtek)    –  BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO  
od 15–16 h

16. 2. (sobota)   –  TURNAJ VE STOLNÍM TENISE  
a ŠACHU – Národní dům HT – 13.30 h

2. 3. (sobota)   –  MASOPUST – průvod masek od Žabků 
k ND od 13 h

16. 3. (sobota)   –  TURNAJ v BOWLINGU – Tropic  
– 18–20 h

20. 4. (sobota)   – VELIKONOČNÍ DÍLNY – Serafínek
11. 5. (sobota)   – VÝLET NA KOLECH
24. 5. (pátek)   –  ZAKONČENÍ SEZÓNY cvičení žen  

– od 17 h
9. 6. (neděle)  – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE – hřiště
22. 6. (sobota)  – VÝLET – turistika

7. 12. (sobota) –  VÁNOČNÍ SLAVNOSTI  
– Kulturní dům HT

5. 12. (čtvrtek)  – Průvod čertů a Mikuláše
30. 12. (pondělí)   –  BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO  

od 15–16 h
Podle možností – BIATLON, SÁZENÍ STROMKŮ, TURNAJ 
ve ST. TENISE DĚTÍ…

CVIČENÍ ŽEN
Od 6. ledna bude cvičení probíhat podle klasického scénáře:
Úterý – 18.30 – 19.30 h  – cvičitelka M. JIRÁSKOVÁ (stepy)
Středa – 17.30 – 18.30 h   –  starší ženy – cvičitelka L. MAR-

KOVÁ (fit balóny, bodystyling)
Neděle – 18.30 – 19.30 h   –  cvičitelka L. MARKOVÁ  

(posilování, balóny, jóga)

9

Jak život přináší změny, tak přinesl změnu 
i k nám do Březinky. Od 1. 10. 2018 se stará 
o Březinku nový spolek Lesní klub Březin-
ka, z. s. Pevně věříme, že i nadále bude Bře-

zinka představovat pro děti i  rodiče místo 
plné zážitků, učení, sdílení radostí i starostí 
a prostor, kam se všichni rádi vracíme. Mís-
to a vše ostatní zůstalo nezměněné. Pouze 
došlo ke změně osob, které se o  Březinku 
starají.
Spolku Škola jinak Lanškrounsko, z. s., pod 
kterým fungovala Březinka do konce září, 
touto cestou děkujeme za vedení a podporu.
Další změnou je, že Březinka přidala pro 
velký zájem další den, kdy je s dětmi. Přida-
li jsme středu, tudíž je klub otevřen od stře-
dy do pátku. S nárůstem dětí jsme rozšířili 
i pracovní tým o další lektorku. Náš tým je 
nyní tvořen paní Petrou Jiráskovou, paní 
Ilonou Cinkovou a  Lucií Kolínskou. Dále 
nám jsou nápomocni rodiče. Těm patří vel-
ké díky za jejich kus práce, kterou během 
podzimu v  Březince odvedli. Na začátku 

září proběhla celodenní brigáda na dřevo, 
která zajistila otop na celou zimu. Dřevem 
se rodiče „bavili“ ještě další dva měsíce, 
jelikož ho bylo potřeba poštípat a  narov-
nat do kůlny. Maminkám se také podařilo 
umýt okna.
Brigády nám pomáhají s  provozem klubu 
a zároveň je to i příležitost ke stmelení, po-
znávání mezi sebou, sdílení, plánování. Jsou 
to příjemné chvíle, kdy děti mohou vidět 
své rodiče pracovat jen tak, bez nároku na 
mzdu, pro dobrou věc, jen tak z radosti…
Dále bychom chtěli poděkovat místním 
občanům za to, že můžeme občas projít po 
jejich cestách, zahradách. Někteří byli i tak 
ochotní, že nám umožnili posbírat si jabl-
ka, ořechy…

Za Lesní klub Březinka
Lucie Kolínská

Lesní klub Březinka

Za TJ Sokol L. Marková

Akce TJ Sokol na rok 2019

Děkujeme za vaši přízeň na našich akcích a přejeme pohodu a klid v celém roce 2019.



Hornotřešňovské noviny / prosinec 2018

Meeting ligových týmů - Horní Čermná, 
Horní Třešňovec a Nepomuky
Pod tímto názvem proběhla akce, která se 
konala v  sobotu 20.  října na místním fot-
balovém hřišti. Sešly se zde soutěžní týmy 
mužů a  veteránů z  výše uvedených obcí, 
aby si zde zaběhly, vyzkoušely novou hor-
nočermenskou časomíru, ale především 
si společně poseděly a  pobavily se. Horní 
Čermná na akci dodala beránka na rožeň 
a sud piva, náš tým sud piva a uzené a Ne-
pomuky dovezly něco na zahřátí. Akce se 
velice vydařila, a tak jsme se společně do-
mluvili, že se za rok sejdeme znovu.

Příprava zásahové jednotky
V  sobotu 3.  listopadu proběhlo tradiční 
okrskové námětové cvičení, které v  letoš-
ním roce organizoval a  připravil Dolní 
Třešňovec. Ve 13 hodin vyrazilo 9 členů 
zásahové jednotky našeho sboru k Coufa-
lovu rybníku, kde cvičení probíhalo. Náplní 
letos bylo hašení hořící budovy spojené se 
sáním vody z  rybníku, vyhledávání osob 
v  zakouřeném prostředí, jejich evakuace 
a případné ošetření. Vyhledávání osob pro-
váděli hasiči z Lanškrouna, kteří na to mají 
potřebné vybavení, ostatní jednotky (Hor-
ní Třešňovec, Dolní Třešňovec a Rudoltice) 
zajišťovaly hašení budovy a Ostrov měl na 
starosti evakuaci osob a  jejich ošetření.
Průběh cvičení jsme následně vyhodnotili 
na závěrečném nástupu. Následovalo po-
sezení s občerstvením v hasičské zbrojnici 
v Dolním Třešňovci, které pro nás připra-
vili místní hasiči.

Na začátku letošního roku absolvovalo ně-
kolik členů našeho sboru odborný kurz na 
práci s motorovou pilou. Kurz by měly mít 
osoby pracující s motorovou pilou při zása-
zích. Tuto činnost jsme si osvěžili v sobotu 
17. listopadu při likvidaci spadlého stromu 
v  obecním lese, který nám byl dán k  dis-
pozici k tomuto účelu. Strom byl rozřezán 
a  následně rozštípán a  odvezen k  hasič-
ské zbrojnici. Dřevo nám bylo ponecháno 
a bude sloužit jako topivo na akcích našeho 
sboru v příštím roce.

Sportovní sezóna 2018
Letošních hasičských soutěží se za náš sbor 
účastnily tří týmy – muži, ženy a veteráni.
Tým mužů nastupoval ve stejné sestavě jako 
v  loňském roce, tj. Míra Šebrle, Petr Mačát 
ml., Vláďa Čajnák, Filip Martínek, Michal 
Sudík, Michal Marek ml. a Petr Jirásek. Jeli-
kož jsme se v loňském roce umístili ve Velké 
ceně Ústeckoorlicka na historicky nejlepším 
3. místě, byla očekávání před letošní sezónou 
velká. Stejně tak velká je ovšem také konku-
rence. Muži zahájili svou sezónu tradičně na 
okrskové soutěži v Lanškrouně, kde obsadili 
celkové 1. místo. VCÚ jsme zahájili 26. květ-
na v  Záchlumí, kde jsme obsadili 7. místo. 
Následovalo dalších 9 soutěží, na kterých 
jsme získali dvě pátá, tři sedmá, jedno devá-
té, jedno jedenácté a dvě dvanáctá místa, než 
jsme dospěli k  závěrečné soutěži letošního 
ročníku. Ta již tradičně proběhla v  Nekoři 
a my jsme na ní zakončili ne příliš úspěšnou 
sezónu 11. místem. Ačkoliv jsme do tabulky 
zapsali celkem 83 bodů, což je o 4 body více, 

než v loňském roce, stačilo nám to „pouze“ 
na celkové 8. místo. Za úspěch můžeme urči-
tě považovat dosažení nejlepšího času v po-
žárním útoku na okresním kole, kde všechna 
družstva běhala s jednotnou mašinou. Jinak 
se nám ale bohužel nepodařilo přenést tré-
ninkové časy na závodní dráhu. Třešničkou 
na dortu pro nás byla účast na recesní sou-
těži O putovní pohár VŘSR. Jedná se o nej-
prestižnější soutěž v  naší republice, kde je 
úspěchem již samotné přihlášení se. V loň-
ském roce nám k tomu nestačilo ani takřka 
čtyři tisíce telefonátů na registrační číslo. 
V  konkurenci 145 týmů z  ČR a  Slovenska 
jsme obsadili 72. místo a tím jsme zakončili 
letošní soutěžní sezónu.
O  poznání lépe se dařilo družstvu veterá-
nů, i  když ani oni letošní sezónu nebudou 
považovat za úspěšnou. Na jednotlivých 
soutěžích se vystřídali: Radek Šebrle, Míra 
Šebrle, Olda Štěpánek, Petr Mačát st., Pavel 
Fišera, Karel Melezínek, Petr Jelínek, Vláďa 
Čajnák, Michal Marek st., Michal Marek 
ml., Petr Mačát ml. a Petr Jirásek. Tým ve-
teránů se zúčastnil šesti soutěží Velké ceny 
Ústeckoorlicka, na kterých se umístil čty-
řikrát na místě prvním a  dvakrát na místě 
druhém. Jako rozhodující se ukázala neúčast 
na okresním kole. Tam se nám kvůli specific-
kým pravidlům nepodařilo sestavit družstvo 
a ztrátu bodů se nám už nepodařilo dohnat. 
V přímém souboji jsme na poslední soutěži 
v Nekoři prohráli s veterány z Horní Čermné 
a skončili tak v celkové tabulce o jeden bod 
za nimi.

Za SDH Petr Jirásek

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec
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O putovní pohár VŘSR Cold water challenge

Námětové cvičení
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Náš ženský tým v  letošní sezoně čekalo 
11 závodů. Hned první závod pro nás byla 
velká neznámá, neboť SDH Záchlumí po-
řádalo závody zařazené do VCÚ poprvé. 
S  holkami jsme se nenechaly neznámou 
dráhou zaskočit a  hned na prvních závo-
dech jsme braly zlato. Start do sezony se 
tedy vydařil. Druhý závod, který se konal 
na domácí půdě, už taková sláva nebyla 
a  díky ne zcela povedenému pokusu na 
sklopky jsme braly sedmé místo. A v tomto 
duchu se prakticky nesla celá naše sezona. 
Jednou nahoře, jednou dole. Ačkoliv byly 
naše výkony jako na houpačce, do Nekoře, 
kde se již tradičně konal poslední závod, 
jsme se jely porvat o celkové první místo. 
Naše největší soupeřky, holky z Nepomuk, 
šly na start o něco dříve než my, a protože 
se jim pokus příliš nevydařil, byla tu pro 
nás velká šance. Přestože jsme v předešlých 
ročnících z takto těsných soubojů většinou 
vyšly jako vítězky, tentokrát tomu bylo ji-
nak a  po propastném průstřiku na levém 
proudu jsme šanci neproměnily.
Po prvotním zklamání nás zavalila vlna 
štěstí, protože druhé místo není vůbec 
špatné, a je tedy přeci co oslavovat.
Ještě bych zmínila naši největší výzvu v této 
sezoně, a  tou se stalo okresní kolo, které 
bylo letos poprvé zařazené do celkového 
bodování VCÚ. Po vášnivé diskuzi jsme 
se rozhodly tuto výzvu přijmout a  po le-

tech vyrazily trénovat jednotlivce a  štafe-
tu. 10. 6. nastal den D a my směle vyrazily 
směr Mladkov vybojovat nějaký ten bodík. 
Boj to byl zdlouhavý a bolavý, ale stálo to za 
to. Domů jsme se vracely unavené, hrdé, ale 
hlavně zdravé, a navíc s pár bodíky v kapse 
za čtvrté místo.
I  přesto, že náš tým skončil celkově na 
krásném druhém místě, byla pro mne le-
tošní sezona tak trochu zklamáním. Vždyť 
všechny závody zařazené do VCÚ odjez-
dilo pouho pouhé jedno ženské družstvo 
a stejný počet týmů vynechalo pouze jeden 
závod. S nedostatkem závodnic a tedy i zá-
vodních týmů se kategorie žen potýká už 
pár let, ale tento ročník byl z mého pohle-
du za posledních pár let nejslabší. Stálice 
odcházejí a nově příchozím bohužel chybí 
výdrž a v nemalé míře také smysl pro zod-
povědnost. Budeme tedy doufat, že tento 
stav není trvalý a postupně nám snad do-
roste další generace, která po nás převezme 
pomyslný štafetový kolík.
Chtěla bych velmi poděkovat mužskému 
týmu, který nás celou sezonu podporoval 
a pomáhal nám, a věřte, že to s námi ti naši 
hoši neměli vždy jednoduché.

Za SDH Lenka Žabková

Coldwaterchallenge
V  sobotu 1.  prosince v  den slavnostního 
vyhlašování Velké ceny Ústeckoorlicka za 

rok 2018 se mužský tým vydal do prosto-
ru lanškrounských rybníků, aby zde splnil 
výzvu Coldwaterchallenge. Tu jsme přijali 
od našich kamarádů z Lanšperka. Vyzvaný 
se při jejím plnění musí buď vykoupat v le-
dové vodě, anebo se jí alespoň polít. Cílem 
této výzvy, která probíhá po celém světě, je 
upozornit na chorobu Amyotrofická late-
rální skleróza. Jedná se o  neurodegenera-
tivní onemocnění motorických neuronů 
mozku a  míchy, způsobující degeneraci 
a  ztrátu mozkových (horní) a  spinálních 
(dolní) motoneuronů, tj. buněk centrální 
nervové sestavy, které ovládají vůlí ovlivni-
telné svalové pohyby. Kvůli tomu dochází 
k postupné svalové slabosti až atrofii. Mo-
zek nakonec není schopen ovládat větši-
nu svalů a  pacient zůstává paralyzován, 
při zachování psychických a  mentálních 
schopností. Plnění nám trochu kompli-
kovala venkovní teplota, která byla -3 °C 
a především pak, že rybník byl již zcela za-
mrzlý. To nás však nemohlo zastavit a  led 
jsme si pomocí sekyrek prosekali. Následně 
se všichni členové týmu (chyběl pouze ne-
mocí limitovaný Michal Sudík) ponořili do 
ledové vody. Výzvu jsme tak úspěšně splni-
li a především jsme se skvěle pobavili. Jako 
další jsme nominovali hasičské týmy mužů 
z Horní Čermné, žen z Nepomuk a mužů 
z Letohradu-Kunčic D.

Za SDH Petr Jirásek
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 Tým žen při přebírání 2. místa ve VCÚ

Závody v Záchlumí- zároveň poslední jízda AVIÍ na závody

Na vyhlášení VCÚ bylo veselo…

Tým mužů při přebírání 8. místa ve VCÚ
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Slavnostní vyhlášení VCÚ
První prosincovou sobotu jsme vyrazili na 
tradiční Slavnostní vyhlášení Velké ceny 
Ústeckoorlicka. Ačkoliv jsme se tohoto 
společenského večera neúčastnili poprvé, 
letos byl přesto premiérový. Oproti před-
chozím ročníkům, které už několikrát 
pořádaly hasičky z České Rybné a  jednou 
hasiči z Bystřece, se letos pořadatelství ujal 
sbor z Kunčic. Naše kroky tak poprvé ved-
ly do kulturního domu ve Verměřovicích. 
Program začínal v  19.30 postupným vy-
hlašováním mužských týmů od 15. místa 
a ženských od 7. příčky. Vyhlašování jed-
notlivých umístění bylo proloženo oce-
něním vítězů i v dalších kategoriích, jako 
veteráni/veteránky, nejrychlejší proudař/
proudařka a nechyběla ani trocha kulturní-
ho zpestření v podobě vystoupení taneční 
skupiny DC Dance. Letošní novinkou bylo 
vyhlášení Skokana roku, kterého si v kate-
gorii žen vysloužily naše holky. Ty během 
večera vystoupaly na pódium ještě jednou, 
a  to aby si převzaly ocenění za celkové 

2. místo ve VCÚ. První příčka jim bohužel 
utekla o pouhé dva body a zlaté medaile si 
domů odnesly sousedky z Nepomuk. Třetí 
pozici v  kategorii žen obsadil tým děvčat 
z Letohradu-Červené. Naši chlapi letos na 
bednu nedosáhli a loňsky úspěch se tak už 
bohužel neopakoval. Přesto je i  letošní 8. 
příčka krásná a uvidíme, s  jakým předse-
vzetím kluci zahájí příští sezónu. Vítězství 
v kategorii mužů slavili borci z Kunčické-
ho Déčka, následovaní Kunčickým Béč-
kem a překvapivým 3. místem, které urvali 
chlapi z Horní Čermné. Každý tým si také 
mohl připravit krátkou prezentaci druž-
stva, ať už formou videa nebo básničky. 
Kdo zná, už jistě tuší, že Petr Jirásek opět 
nezklamal a  při nástupu našich chlapů 
přednesl všem zúčastněným asi tří strán-
kovou báseň. Další perličkou a překvape-
ním pro přítomné byla závěrečná premiéra 
videa k výzvě Cold water challenge, které 
natočili naši chlapi na popud kamarádů 
z Lanšperka (více k tomuto tématu v člán-
ku Petra Jiráska výše). Když už nezbyly 

k  předání žádné medaile ani poháry, ná-
sledovala volná zábava s  DJ. K  dispozici 
byl i  fotokoutek, který slavil velký úspěch 
a  po zbytek večera už nezůstal prázdný. 
Tato společenská akce je vždy pomyslnou 
tečkou za sezónou a všechny soutěžní týmy 
teď čeká především odpočinek.

Na závěr bych vám chtěla jménem SDH 
Horní Třešňovec poděkovat za projevenou 
přízeň v  uplynulém roce a  popřát krásné 
a  ničím nerušené prožití vánočních svát-
ků. Hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém 
roce 2019 a  těšíme se na vás na některé 
z nejbližších akcí.

26. 1. 2019 –  Výroční valná hromada SDH
23. 2. 2019 – Hasičský ples
23. 3. 2019 – Dětský karneval

Za SDH Martina Čajnáková
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V podzimních měsících jsme se scházely na 
pravidelných schůzích a některá děvčata i na 
vycházkách do Lanškrouna nebo každou 
středu na cvičení v  místní tělocvičně opět 
s Lenkou Markovou. Té chci moc poděkovat, 
že našim členkám věnuje svůj čas, vymýšlí 
pro ně cvičební sestavy a předcvičuje jim.
Jedinou větší akcí byl výlet do Ostravy na 
rockovou operu „Jesus Christ Superstar“, 
který se uskutečnil v  neděli 2.  12. Lístky 
nám opět zajistila paní Hana Fialová, kte-

rá také zpívala jednu z  hlavních rolí, Máří 
Magdalenu. Moderní zpracování tématu 
života a  smrti Ježíše Krista, s  hudbou An-
drewa Lloyda Webbera a českým překladem 
Michaela Prostějovského, se líbilo všem 
přítomným, od dětského publika až po nás 
starší a zasloužilo si dlouhý potlesk ve stoje.
Další potlesk a  poděkování si od nás vy-
sloužil i  řidič autobusu, pan Milan Šilar, 
který nás po silnicích pokrytých náledím 
a za silného deště, přivezl v pořádku domů.

Do konce roku je naplánována ještě vy-
cházka na výstavu vánočních výrobků do 
penzionu v Lanškrouně a závěrečná schůze 
s večeří v hospodě Za Vodou.
Spoluobčanům, kteří naši činnost v  le-
tošním roce podpořili, děkujeme a  všem 
Hornotřešňovákům přejeme krásné proži-
tí svátků vánočních a v dalším roce dobré 
zdraví a pohodu.

Za Spolek žen
Dana Mačátová

Spolek žen

Výlet do Ostravy na rockovou operu „Jesus Christ Superstar“ - foto: D. Dvořáková
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Podzim v Mysliveckém spolku  
Třešňovské háje
28.  září jsme měli střelecké odpoledne 
vedle obecního rybníčku u  Jakubovic. 
Proběhla hlavní soutěž našich členů, a  to 
v brokové střelbě na asfaltové holuby. Sou-
těžilo třináct našich členů a jeden budoucí 
člen (v  současné době vykonávající mys-
liveckou praxi v  našem spolku). Vítězem 
brokových střeleb a  obhájcem vítězství 
z minulého roku se stal Buřval Jaroslav, na 
druhém místě byl Jirásek Jiří a třetí skon-
čil Ježek Jaromír. Dále proběhla soutěž ve 
střelbě ze vzduchové pušky různě slože-
ných soutěžních dvojic.
Od poloviny září jsme začali přikrmovat 
srnčí zvěř jadrným krmivem a také mine-
rálním premixem určeným pro tuto zvěř. 
Touto cestou bych chtěl obci Horní Třeš-
ňovec poděkovat za finanční příspěvek na 
naši činnost za rok 2018. Pro zaječí zvěř 
máme ve vytipovaných částech honitby 
zřízeny zaječí krmelce, kde jsou předklá-
dány kromě jadrných i  dužnatá krmiva. 
Od konce žní je přikládána zadina do 
bažantích zásypů, které jsou v  lokalitách, 
kde se vyskytuje divoká populace bažan-
ta obecného a také koroptve polní. Odlov 
zvířat a zvěře škodící v myslivosti probíhá 
celoročně, samozřejmě podle doby lovu 
jednotlivých druhů zvěře a  dle vyhlášek 
MZe ČR. Celkový přehled ulovené zvě-
ře bude zveřejněn v  následujícím článku 
v příštím roce.

6. 10. jsme se po delší době sešli ráno na 
autobusových zastávkách a  vyrazili na 
myslivecký výlet směr hospital Kuks (hu-
bertské slavnosti pořádané řádem sv. Hu-
berta). Účastníci zájezdu byli z řad našich 
členů, jejich rodinných příslušníků, honců 
a  jejich partnerů, ostatních hostů - přátel 
myslivosti. Příjezd na Kuks byl v  poled-
ne a  do 18.00 mohl každý výletník oku-
sit něco málo z  připraveného programu. 
Výlet byl zakončen posezením na večeři 
v motorestu Lípa nad Orlicí.
V  měsíci listopadu začala hlavní lovecká 
sezóna společných lovů. My jsme po delší 
době uspořádali společný velký hon dru-
hou sobotu v  listopadu (10. 11.), spojený 
s  tradiční „poslední lečí“ pro účastníky 
honu. Na hon přijelo několik hostů z blíže 
i vzdálených mysliveckých spolků. Jednot-
livé leče byly směrovány na „nepomuc-
kou“ stranu. Uloveno bylo 5 zajíců pol-
ních a 11 kohoutů bažanta obecného. Hon 
byl ukončen výřadem s troubením halali. 
Během honu byly dodržovány myslivecké 
tradice, což uznal i uspořádaný myslivec-
ký soud během posezení při poslední leči. 
Král honu byl host z  Kunčic p. Hubálek 
Tomáš st. Proběhla myslivecká tombola 
a  všichni mohli posedět dlouho do noci 
při harmonice, občerstvení a využít svých 
dovedností v myslivecké latině.
Týden po honu, 17.  11., jsme pořádali 
v  místním kulturním domě naši hlavní 
společenskou akci „Poslední leč“. Počet 

hostů na této akci se asi dlouhodobě sta-
bilizoval kolem 120–130 návštěvníků. Za-
čátek byl ve 20.00, připravena byla tradič-
ně kvalitní výborná myslivecká kuchyně 
(mnozí zájemci využili prodej jídel „přes 
ulici“),  bohatá nejen zvěřinová tombola. 
Pozvaná, kvalitní, hudební skupina Melo-
dik rock z Jedlí hrála do ranních nedělních 
hodin.
Poslední naše společná akce v tomto roce 
bude tradiční hon na Štěpána 26. 12.

Jménem Mysliveckého spolku Třešňovské 
háje přeji spoluobčanům, čtenářům HT 
novin, radostné Vánoce a  do roku 2018 
pevné zdraví a vše dobré.

Za Myslivecký spolek Třešňovské háje
Ing. Ondřej Barcal

Myslivecký spolek Třešňovské háje

Střelby 28. 9. 2018

Výřad - hon 10. 11. 2018
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Vysvěcení památky na kapličku
Příčnice, táhnoucí se za humny celým 
Dolním a Horním Třešňovcem, je mi tolik 
známá včetně jejího okolí. A přece, více než 
čtyřicet let po ní chodím do Lanškrouna 
a zpět a nikdy mě nenapadlo, že právě tady, 
na rozhraní dvou Třešňovců, stávala kap-
lička z  roku 1714 zasvěcena panence Ma-
rii. Přežila 18. a 19. století, první i druhou 
světovou válku, ale bohužel nepřežila dobu 
socialistickou. Nikdo neměl zájem na jejím 
udržování, chátrala a  začátkem osmdesá-

tých let minulého století její zhoubu doko-
nala radlice buldozeru.
Měla zůstat zapomenuta, leč nestalo se tak. 
Kovový, umělecky ztvárněný kříž s  dře-
věnými boky a  malovanými obrazy bude 
pocestným kapličku připomínat. V  sobo-
tu 20. října l. p. 2018 před hojnou sešlostí 
byla odhalena historie kaple a zároveň bylo 
vzpomenuto na vše, co předcházelo so-
botnímu slavnostnímu aktu, kterým bylo 
vysvěcení pamětního kříže. Tohoto aktu 
se ujal děkan Zbigniew Czendlik. Součástí 

akce bylo vysazení lípy jako symbolu pro 
příští generace a vzpomenutí na vznik Čes-
koslovenska právě před sto lety.
Památník se nachází na rozhraní Horního 
a Dolního Třešňovce, a to mě vedlo k po-
dání této informace. Organizátory potěšila 
hojná účast občanů od nás. Zároveň podě-
kovali našemu kováři Petru Mačátovi, který 
zhotovil pamětní kříž.

Za spolek důchodců
František Teichmann

Pestrobarevné podzimní dny jsou za 
námi a  zima se pomalu, ale jistě osmě-
luje. Snad nás nenechá opět na suchu 
a napadne postupně alespoň metr sněhu. 
Vraťme se trochu zpět a připomeňme si, 
co nového se odehrálo v činnosti Spolku 
důchodců.
V září se mnozí z nás zúčastnili jubilejní-
ho ročníku Lanškrounské kopy. Pěšky či 
na kole, jak se kdo cítil. Koncem měsíce se 
několik členů spolku vydalo do Rudoltic na 
akci Veselé trojky.

Na posezení v  říjnu jsme se sešli ještě na 
hřišti, kde jsme probrali další plánované 
akce a samozřejmě opekli buřtíky.
19.  října se někteří vydali do Bystřece na 
hudebně taneční odpoledne pod názvem 
„piňakoláda“.
Listopadová schůzka proběhla již v  hos-
tinci. Tentokrát byl našim hostem profesor 
Jiří Štyrský, který k nám přijel s povídáním 
o Ománu. Velice poutavě a fundovaně nám 
přiblížil arabský svět v  podstatně jiném 
světle, než je nám prezentováno. Oman je 
jiná země, než je Syrie nebo Irán. 13. 11. vy-

užili někteří pozvání do Dolní Čermné na 
„posvícenské dozvuky“.
Začátkem prosince vedle přípravy na vý-
roční schůzi se tradičně promítal video 
záznam z  květnového setkání důchodců 
v našem kulturním domě.
Blíží se čas Vánoc a příchod nového roku. 
I  my se připojujeme k  přáním pro všech-
ny naše občany: nepodlehněte předvánoč-
ní panice, pohoda a  mír ať vládne u  vás 
doma po dobu svátků a setrvá dobrá nála-
da, úsměv a pevné zdraví i do dnů nového 
roku 2019.

Spolek důchodců

Přednáška s prof. Jiřím Štyrským Posezení na hřišti

Vysvěcení památky na kapličku - foto: F. Teichmann
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ADVENT A VÁNOCE 2018

Milí věřící, v prosinci v Třešňovci bohoslužby nebudou – až v lednu 6. 1. 2019.
Posílám však pozvání do Horní Čermné a moc zdravím. Jakub Keller.

Tak jako léta minulá proběhne i tentokrát v naší obci TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
Sbírka bude probíhat již 5. ledna 2019 v 9.00–12.00 dopoledne.
Přijměte, prosím, skupinky do svých domovů – tři králové by měli být prvními posly s přáním zdraví a všeho dobrého do nového roku.

Na závěr roku chci poděkovat zastupitelům obce, kterým skončil mandát, a popřát zdraví a moudré rozhodování všem nově zvoleným.
Do nového roku 2019 přeji všem spoluobčanům pevné zdraví, lásku, radost a spokojenost.

Božena Marková

Vánoční zpívání v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Třešňovci
se uskuteční na IV. adventní neděli 23. prosince od 17.00 h.

Tradičně vystoupí zpěváčci a hudebníci z naší obce.  
Jistě se všichni s radostí přidáme a svátečně se naladíme. 
Svíčky a lampičky na Betlémské světlo vezměte s sebou.
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Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné

23. 12.  v 16.00 adventní nešpory v kostele s chrámovým sborem
25. 12. Boží hod vánoční  v 8.45 sváteční bohoslužby v kostele
26. 12. Druhý svátek vánoční  v 8.45 sváteční bohoslužby na faře
30. 12. neděle v oktávu vánočním  v 8.45 bohoslužby na faře
31. 12.  od 18.00 bohoslužby na závěr roku na faře
1. 1. 2019  v 8.45 novoroční bohoslužby na faře
6. 1. neděle  Zjevení Páně 8.45 bohoslužby
odpoledne Tříkrálová sbírka po domech v Horní Čermné
v 17.00 Tříkrálový koncert v kostele - Slávek Klecandr a Jiří Smrž

ADVENT A VÁNOCE V LANŠKROUNĚ
16. 12. 15.00   kostel sv. Václava 3. adventní koncert 

Lanškrounský smíšený sbor a KomoKrák pod vedením paní Vladimíry Jetmarové
23. 12. 15.00    kostel sv. Václava 4. adventní neděle Lanškrounský ženský pěvecký sbor 

vedený paní Jarmilou Uhlířovou
24. 12. 15.00  kostel sv. Václava Půlnoční mše pro děti
            24.00  kostel sv. Václava Půlnoční mše
25. 12.   9.30  kostel sv. Václava Boží hod vánoční – Slavnostní mše
            15.00  kostel sv. Václava Vánoční koncert: Eliška Slavíková – hoboj
 Marie Minářová – varhany
 Martina Bártová – housle
31. 12. 15.00  kostel sv. Václava Mše na závěr občanského roku
01. 01.  9.30  kostel sv. Václava Slavnostní Novoroční mše

16. 12. 11.00  Horní Třešňovec Mše svatá
30. 12. 11.00  Horní Třešňovec Mše svatá

Ostatní informace najdete ve vývěsní skříňce před kostelem.
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Společenská kronika

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

Jubilanti, kteří oslavili nebo oslaví své významné životní jubileum  
od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018

Paní Štěpánková Lidmila 96 let
Paní Kozojedová Miluše 91 let
Pan Martinek Miloš 85 let
Paní Marešová Eva 82 let
Paní Motlová Zdeňka 81 let
Paní Šilarová Jaroslava 80 let

Pan Šebrle Jaroslav 76 let
Pan Hurych Josef 74 let
Paní Marková Marie 74 let
Paní Cinková Marie 70 let
Pan Fišera Josef 70 let
Paní Kozubová Hana 60 let

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodila

Ester Zemanová
Milá Esterko, tobě i tvým rodičům přejeme, abys rostla ve zdraví a lásce, aby tě stále obklopovala radost, 

smích a hřejivá, něžná náruč tvých rodičů.

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin oslavili významné výročí:

Diamantovou svatbu: Helena a Jozef Svetlíkovi
Zlatou svatbu: Marie a Josef Fišerovi, Marie a Milan Mačátovi,

Jarmila a Věnek Beranovi
Ze srdce přejeme, aby Vás i v dalších společných letech provázela radost, láska, harmonie a pevné zdraví. 

Manželé Svetlíkovi Manželé Fišerovi Manželé Beranovi

Vážení spoluobčané, čas nám opět utekl jako voda a za dveřmi jsou vánoční svátky a konec roku. Rády 
bychom vám všem poděkovaly za články, fotografie, příspěvky, připomínky a tipy, které jste nám celý rok 
dávali. Velmi si jich vážíme, díky vám Hornotřešňovské noviny vznikají a každoročně končí u svých čtenářů 
v každé domácnosti naší obce. Přejeme si, abyste nám zachovali svoji přízeň i nadále a svoje náměty či při-
pomínky posílali směrem k nám do redakce HN. 
Na závěr zbývá už jen přání: Vážení a milí spoluobčané, prožijte přicházející vánoční svátky v radosti a po-
hodě se svými blízkými a v novém roce ať se vám vše daří tak, jak si opravdu přejete.  

 Za redakci Hornotřešňovských novin Petra Rouhová a Mgr. Miroslava Skalická


