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Vážení spoluobčané,
náš obecní vánoční stromeček už zase 
svítí, což nám dává jednoznačně najevo, 
že  tu máme Vánoce a  že  se nezadržitelně 
blíží konec roku. Jako každoročně budeme 
bilancovat, přemýšlet, co jsme ještě mohli 
vylepšit, a hlavně, zda jsme dokončili to, co 
jsme začali, a co nám z plánovaných úkolů 
a předsevzetí chybí dodělat.
Určitě si většina z nás najde alespoň krát-
kou chvilku na promítnutí právě končícího 
roku a vyhodnotí, co se podařilo a co ne. 
Samozřejmě každé dobře provedené nebo 
uskutečněné věci dodají člověku jak radost, 

tak i energii k naplánování a pokračování 
v dalších aktivitách. Všichni si přejeme, aby 
se naše obec dále rozvíjela nejen po strán-
ce technické vybavenosti, ale i  po stránce 
občanských aktivit a společenského života.
Aby byl příští rok úspěšný, je třeba spolu-
práce celého týmu lidí, kteří se na fungo-
vání obce podílejí, ať už jde o  zastupitele, 
pracovníky obecního úřadu nebo o  členy 
spolků. Všem výše jmenovaným děkuji za 
spolupráci v  letošním roce a  do nového 
roku jim přeji zdraví a  hodně vytrvalosti 
v úsilí zlepšovat vše, co je v jejich možnos-
tech.

Velice rád bych využil této příležitosti a po-
přál i vám a vašim rodinám nádherné Vá-
noce a  krásné sváteční období. Chci vám 
osobně popřát, aby se vám v příštím roce 
vyhýbaly neúspěchy, nemoci, aby ve va-
šich rodinách vládla pospolitost, vzájem-
ná úcta, láska a aby se vám dařilo vytvářet 
pevné vztahy. V tomto překrásném období 
věnujte svůj drahocenný čas vašim rodi-
nám, blízkým a přátelům.

Za obecní úřad
Jan Dušek, starosta obce

Zprávy z obce

Komunální odpad
Připomínáme občanům, že od ledna 2020 
bude v naší obci svážet komunální odpad 
nová svozová firma: Ekola České Libchavy. 
Svozový den zůstává nadále pondělí, sudý 
týden. Posledním svozovým dnem firmy 
Eko Bi bude 30.  12.  2019, prvním svozo-
vým dnem firmy Ekola České Libchavy 
bude 6.  1.  2020. Firma Ekola České Lib-
chavy požaduje, aby nádoby na komunální 

odpad byly vystaveny v den svozu od 5.00 
do 24.00. Nádoby budou viditelně označe-
ny svozovou známkou, kterou obdržíte při 
hotovostní platbě poplatků za odpad na 
obecním úřadě, v případě platby na účet se 
budete muset pro známku stavit. Svozové 
nádoby, které nebudou známkou nejpozdě-
ji 31. 3. 2020 označeny, nebudou počínaje 
dubnem 2020 vyvezeny.

TELEFONNÍ KONTAKTY: 
při reklamaci nesvezení nádoby: 
493 646 340
při reklamaci poničení nádoby: 
493 646 344
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Splatnost poplatků za odpad a psa byla sta-
novena do 31. března 2020. Sazba poplatku 
za odpad pro rok 2020 je 350 Kč za osobu. 
Nárok na úlevu poplatku mají:
-  fyzická osoba, které je 1.  ledna  2020 70 

a více let, úleva ve výši 50 Kč,
-  dítě, které je 1.  ledna 2020 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.

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, převodem na účet obce 
č. 110 328 664/0600. Při platbě převodem 
uvede poplatník variabilní symbol násle-
dujícího složení:

10 2020 XXXX
11 2020 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, 
198, 200, 202, 205, 209, 223 a 234.

Sazba poplatku za psa pro rok 2020 je:
za prvního psa  100 Kč,
za druhé psa téhož držitele 300 Kč,
za třetího a každého dalšího psa 
téhož držitele 2000 Kč,

za třetího a každého dalšího psa, jehož drži-
telem je poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, kte-
rý je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo 
poživatel sirotčího důchodu  300 Kč.

Připomínáme: Od 1. ledna 2020 bude po-
vinné očkování psa proti vzteklině platné 
pouze v případě, že je pes označený mi-
kročipem. Od tohoto data by měl být na 
území České republiky označený každý 
pes.
Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v  době prvního očkování proti 
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří 
mají jasně čitelné tetování provedené před 
3. 7. 2011.

Splatnost poplatků za odpad a psa pro rok 2020
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Představenstvo společnosti Vodovody 
a  kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. 
(dále jen VAK) na svém zasedání dne 
29.  11.  2019 posoudilo všechny závazné 
podmínky cenové regulace oboru, kde 
úplaty za vodné a  stočné jsou zařazeny 
mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věc-
ně usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociál-
ní dopady zvýšení cen vodného a stočného 
a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2020 takto:

Odběratelé zaplatí od 1. 1. 2020 následující 
úplaty za vodné a stočné:
vodné

37,20 Kč/m3 bez DPH   
42,78 Kč/m3 včetně 15 % DPH

stočné
40,40 Kč/m3 bez DPH   
46,46 Kč/m3 včetně 15 % DPH

celkem
77,60 Kč/m3 bez DPH   
89,24 Kč/m3 včetně 15 % DPH

Poznámka: od 1. 5. 2020 dojde ke snížení 

sazby DPH z 15 % na 10 %.
 
Odběratelé tak zaplatí v  prvních čtyřech 
měsících roku 2020 za 1 m3, tj. 1 000 litrů 
vody, 89,24 Kč/m3 včetně 15% DPH. Cena 
za výrobu a  dodávku 1 litru pitné vody 
včetně následného odkanalizování a  vy-
čištění vyprodukované vody odpadní tak 
činí necelých 9 haléřů. Při průměrné spo-
třebě 100 l/osobu/den, tj. cca 36 m3/rok, je 
měsíční výdaj za vodné a  stočné jednoho 
obyvatele necelých 268 Kč, oproti cenové 
úrovni roku 2019 se jedná o navýšení o cca 
11 Kč/měsíc.

V  roce 2019 činil součet cen vodného 
a stočného (vážený průměr za celou ČR) – 
cca 90 Kč/m3 včetně DPH, ve společnosti 
VAK Jablonné nad Orlicí činil součet 85,57 
Kč/m3 včetně DPH 15 %.  Oproti tarifům 
platným v  roce 2019 dochází k  navýšení 
vodného a stočného celkem o 4,3 % (z toho 
vodné 4,2 %, stočné 4,4 %). V oblasti pů-
sobení akciové společnosti VAK zůstane 
i v roce 2020 cena vodného a stočného pod 
celorepublikovým průměrem.

Společnost VAK bude v  letech 2019 až 
2022 realizovat další významné vodohos-
podářské projekty, které jsou podporované 

z  programu OPŽP, zaměřené na dlouho-
dobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění 
vod odpadních. Celkové investiční náklady 
bez DPH činí 323,9 mil. Kč, z toho vlastní 
zdroje společnosti VAK budou činit 153,7 
mil. Kč. Dotace SFŽP bude poskytnuta ve 
výši cca 170,2 mil. Kč.

Navýšení ceny vodného a stočného je pře-
devším důsledkem těchto faktorů:
-  zákonná povinnost tvorby zdrojů na ob-

novu vodohospodářské infrastruktury 
(tato povinnost vyplývá rovněž z podmí-
nek přijímání dotací ze Státního fondu 
životního prostředí);

-  zvýšení cen elektrické energie a zemního 
plynu o cca 22 % ve srovnání s fixací plat-
nou pro roky 2017 a 2018, což představuje 
zvýšení nákladů téměř o 3 mil. Kč;

-  nárůst odpisů investičního majetku vli-
vem nových nepeněžitých vkladů do zá-
kladního kapitálu společnosti, zde oče-
káváme zvýšení nákladů v  hodnotě do 
2 mil. Kč;

-  zahájením výše popsaných investičních 
projektů OPŽP dojde také k  růstu nákla-
dových úroků v hodnotě kolem 1 mil. Kč 
ročně z  bankovního úvěru, který bude 
sloužit k pokrytí vlastních zdrojů projektu;

-  pokračující tlak na růst mezd podporova-
ný i nárůstem minimální mzdy a odmě-
ňování ve státní správě.

Díky prostředkům vynakládaným do 
oprav, údržby a  obnovy vodohospodář-
ské infrastruktury, systematické péči o  ni 
a  úspěšným identifikováním skrytých po-

ruch dochází k poklesu havárií. Tato péče 
se rovněž projevuje vynikajícími výsledky 
v  parametru „ztráty vody v  síti“. V  roce 
2018 dosáhly ztráty ve vodovodních sítích 
provozovaných společností VAK hodnoty 
8,84 % (republikový průměr činí cca 17–
18 %). Ztrátami vody se řadíme ke špičce 
v  České republice.  Dlouhodobá koncepce 
v monitorování a sanování stávajících vod-
ních zdrojů a správné hospodaření s vodou 
v jednotlivých regionech, ke kterému nám 
slouží vypracované „Jímací řády oblastí“, 
jsou garancí dostatku pitné vody v  násle-
dujících letech.

Tarify od 1. 5. 2020 budou následující:
vodné

37,20 Kč/m3 bez DPH
40,92 Kč/m3 včetně 10 % DPH

stočné
40,40 Kč/m3 bez DPH
44,44 Kč/m3 včetně 10 % DPH

celkem
77,60 Kč/m3 bez DPH
85,36 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Po změně sazby DPH z  15 % na 10 % 
k 1. 5. 2020 se sníží cena za vodné a stočné 
včetně DPH na 85,36 Kč/m3, meziročně se 
tedy bude jednat o mírný pokles cen oproti 
roku 2019 ve výši 0,2 % (jedná se o porov-
nání cen z roku 2019 vůči novým cenám od 
1. 5. 2020, tj. po snížení sazby DPH).
 

Jablonné nad Orlicí 5. 12. 2019 
Ing. Bohuslav Vaňous

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Doma ve Třešňovci, foto: Petr Jirásek
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Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec pro-
jednalo analytickou část Strategického plá-
nu rozvoje obce Horní Třešňovec na roky 
2019–2023, jejíž součástí je SWOT analýza, 
a bere na vědomí přípravu návrhové části 
strategického plánu s  tím, že kompletní 
finální podoba strategického plánu bude 
Zastupitelstvu obce Horní Třešňovec před-
ložena k projednání do 31. března 2020.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec pro-
jednalo návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě 
o  vytvoření dobrovolného svazku obcí 
ze dne 20.  12.  2012 a  dále návrh nových 
stanov svazku, jež jsou nedílnou součás-
tí tohoto usnesení (příloha č. 3) a  jejichž 
předmětem je přistoupení obcí Lubník 
a Žichlínek do Dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Severo-Lanškrounsko s účin-
ností od 1.  1.  2020, a  pověřuje starostu 
obce k  vyslovení souhlasu s  jejich schvá-
lením při jejich projednávání na jednání 
valné hromady svazku.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec po-
dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) záko-
na č.  183/2006 Sb., o  územním plánování 
a  stavebním řádu v  platném znění, (dále 

jen „stavební zákon“), za použití ustanovení 
§ 55a a 55b stavebního zákona, ustanovení 
§ 13, § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o  územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti v plat-
ném znění, ustanovení § 171 a  následují-
cích zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, vydává pro 
katastrální území Horní Třešňovec Změ-
nu č. 2 územního plánu Horní Třešňovec 
formou opatření obecné povahy.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec pro-
jednalo žádost spolku Rodinné centrum 
Serafínek týkající se pronájmu prostor 
fotbalových kabin u hřiště v Horním Třeš-
ňovci pro činnost spolku. Zastupitelstvo 
obce Horní Třešňovec schvaluje výpůjčku 
prostor fotbalových kabin u  hřiště v  Hor-
ním Třešňovci pro činnost spolku Rodin-
né centrum Serafínek a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy o výpůjčce.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec jako 
vítěze výběrového řízení k  veřejné zakáz-
ce malého rozsahu „Univerzální vozidlo“ 
schvaluje: AGRICO, s.r.o., se sídlem Čap-

kova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 
49286838, s  nejnižší nabídkovou cenou: 
713.900 Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec pově-
řuje starostu obce k podpisu smlouvy s ví-
tězem výběrového řízení, která je přílohou 
č. 3 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje podání žádosti na rekonstrukci 
místní komunikace z  Programu obnovy 
venkova: cestu k Autolakovně, p. p. č. 2454 
v délce cca 150 m.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec bere 
na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2020.

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 úřed-
ní desce, také je vyhlašujeme rozhlasem.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Hana Šilarová, účetní obce

Částečný výpis usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva obce 
Horní Třešňovec konaných ve dnech 1. 9. 2019–30. 11. 2019

Lesní klub Březinka  
zvelebuje své zázemí
Během letošního léta proběhla velká re-
konstrukce v našem zázemí – v Evangelic-
kém kostele. Byly zavedeny nové elektrické 
rozvody a  proběhla i  výmalba. Následně 
na tyto opravy jsme se s  Březinkou opět 
zúčastnili Burzy filantropie v  Ústí nad 
Orlicí dne 23.  10.  2019. Díky hlasování 
široké veřejnosti jsme měli možnost zde 
vystoupit s  projektem Společně v  kuchy-
ni – společně v  lese. Cílem projektu bylo 
dovybavit kuchyň, tak abychom zde mohli 
s dětmi chystat jídlo, vařit, péct a dělat vše, 
co se v kuchyni dělá. Stávající kuchyň nám 
to neumožňovala. Na Burze filantropie 
jsme úspěšně obhájili svůj projekt a získa-
li jsme od místních donátorů potřebnou 
částku na nákup myčky nádobí, linolea, 
sporáku a  dalšího potřebného vybavení 
do kuchyně. V  této době probíhá nákup 
všeho potřebného zařízení.

Velké díky patří těmto donátorům:
Město Lanškroun, Pardubický kraj, Ive-
co Czech Republic, a. s., KONZUM, ob-
chodní družstvo v Ústí nad Orlicí, DŘE-
VOTVAR družstvo, SOLEA CZ výrobní 
družstvo.
Díky uvedeným donátorům se budou 
děti učit celému procesu přípravy jídla od 
škrábání, strouhání, vážení až po samotné 

mytí a úklid nádobí. Děti budou získávat 
manuální zručnost, povědomí o potravi-
nách a úctu k jídlu.

Velké díky donátorům, kteří nás podpo-
řili!

Za Lesní klub Březinka
Lucie Kolínská

Lesní klub Březinka
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Z pohledu do minulosti naší obce

Družstvo žen v roce 1981

Okrsková soutěž Lanškroun 2004

Krajské kolo dorostenky 2000

PRD 2003

Doma ve Třešňovci, foto: Petr Jirásek
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Bubnování s panem Andršem
Koncem září přijel do naší školy bubeník 
pan Andrš. Na zahradě rozestavěl asi 20 
velkých bubnů s paličkami. Bubnování je 
mi blízké, sám navštěvuji ZUŠ obor hra 
na bicí nástroje. Pán nás naučil základní 
rytmy. Začali jsme na jednoduché písnič-
ce, která se jmenuje Skákal pes. Líbila se 
mi hra na staré hrnce. Chtěl bych podě-
kovat paní ředitelce za pozvání pana bu-
beníka.

Pavel Dušek

Akce Bubnování se všem moc líbila. Nauči-
li jsme se nové rytmy. Bylo to velice zábav-
né. Pan bubeník byl moc šikovný. Byl bych 
moc rád, kdyby se akce opakovala.

Marek Donát

Exkurze v Sázavské pekárně
Se školou jsme byli na exkurzi v Sázavské 
pekárně. Moc se mi tam líbilo. Mohli jsme 
si něco zkusit upéct. Viděli jsme, jak pekaři 
pečou a  jak tam pracují stroje. A vyrábějí 
například housky, chleba, rohlíčky a zákus-
ky. Nakonec jsme ochutnali čerstvý chléb 
a mrkváček. Terka Jedličková

V pekárně se mi moc líbilo. Po celé pekár-
ně byla cítit vůně pečiva. Moc mi chutnal 
právě upečený chleba. Zkoušeli jsme dělat 
placky z  těsta. Podívali jsme se do obrov-
ského mrazáku. Naty Prokopová

V pekárně se mi líbilo, když jsme jedli chle-
ba. Byli jsme v mrazáku. V pekárně se mi 
líbilo, když jsme měli čepice. Byli jsme se 
podívat, jak se vyrábí chleba. V  pekárně 
jsme si vyzkoušeli péct rohlíky. Jan Klíž

Se školou jsme byli v  Sázavské pekárně. 
Nejdříve jsme šli do místnosti, kde jsme si 
odložili věci.
Potom jsme šli do místnosti, kde zpraco-
vávali těsto. Tam jsme si to prohlédli a pak 
jsme šli do obřích mrazáků. Potom jsme 
viděli velké pece a velký sklad. V pekařství 
bylo pěkně. Radim Dajč

Divadlo v Lanškrouně
V  listopadu jsme jeli do Lanškrouna na 
pantomimu s názvem Paper boy. Šlo o  to, 
že pán dokázal probudit papír. Nejvíc se mi 
líbilo, jak tam měl papírového kamaráda. 

Toho zachránil před papírovou nestvůrou. 
Nejdříve si vyrobil papírové brnění.
Na konci jsme všichni diváci tančili na jevi-
šti a prali se s papírem.

Andrea Jelínková

Hruškobraní
Koncem října se konalo hruškobraní. Rodi-
če a děti se jedno odpoledne sešli na školní 
zahradě. Bylo krásné počasí. Maminky při-
pravily občerstvení a paní učitelky vycház-
ku, kde se plnily různé úkoly. Každý mohl 
vymyslet podzimní veršíky, vyrábět hruš-
kového panáčka nebo zdobit podzimní pa-
letu. Na zahradě jsme si mohli opéct párky 
na ohni. Myslím, že si hruškobraní všichni 
užili. Elizabeth Pelclová

Byli jsme se projít a u toho jsme plnili úko-
ly, které nám připravily paní učitelky. Zdo-
bili jsme také hrušky. Rodiče nám připravi-
li ochutnávky z hrušek. Kdo chtěl, opekl si 
párek na ohni. Od 18.00 hod byl lampiono-
vý průvod. Klára Brendlová

Zprávy z MŠ a ZŠ
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Vítr fičí,

děti křičí.

Listí padá na hlavu,

mají dobrou náladu.

Vítr nám ted fouká,

na javor já koukám.

Fouká vítr, pouštím draka,

vznese se až na oblaka.

Slunce svítí

roste kvítí.

Padá listí, je
 to tak,

a ne věru naopak.

Ťuká, ťuká deštík

na široký deštník.

Barevné listí,

podzim nám jistí.

Jabko, jabko,

nech to, babko,

Ježek nosí jabka

jako stará babka.

Buřty si opečem,

punčem to zalejem.

Když zasvítí sluníčko,

ohřeje se jablíčko.

Dneska je krásně,

skládáme básně.

Kaštan, kaštan, kaštánek,

jabko padá pod stromek.

NAŠE SPOLEČNÁ

PODZIMNÍ…

(báseň, která vznikla jako kolektivní

dílo při hruškobraní)

Brendlová Klára

Prouzová Veronika



V každém z nás kousíček anděla je,
ať nikdy žádné zlo nevyhraje!!!

Stalo se již tradicí, že nás místní spolky TJ 
SOKOL Horní Třešňovec a  Rodinné cen-
trum Serafínek prosí, abychom zpestřili 
svým vystoupením Vánoční slavnosti. Co 
vymyslet, aby to děti bavilo? Loni jsme to 
pojali čertovsky a letos byli na řadě (logic-
ky) ANDĚLÉ.
Básničky, písně, básně s pohybem, ve všem 
se muselo alespoň jednou objevit slovo an-
děl… KDO JE TO VŮBEC ANDĚL?
V původním hebrejském významu byl an-
děl prostě „posel“. V  pozdním židovství 
a  jeho prostřednictvím i  v  křesťanství se 

pak tento pojem přetvořil v pojem bytosti 
duchovního řádu, která slouží jako pro-
středník mezi Bohem a člověkem. Už jako 
dítě jsem znala básničku Andělíčku, můj 
strážníčku, opatruj mi mou dušičku, tak-
že z mého pohledu je anděl ochránce duší 
a dušiček.

3. 12. 2019 k nám do školičky opět zavíta-
la pekelná družina Mikroregionu Severo-
-Lanškrounsko. Myslím, že byla moc pře-
kvapena, když vstoupila do naší školičky. 
Všude samé třpytky, hvězdičky a  všechno 
BÍLÉ. I  stromeček máme plný andílků 
a peříček. Všechny děti byly přestrojené za 
anděly a byly „boží“. Velké díky patří všem 

maminkám. Nikdo z dětí se nebál, taky ne-
bylo proč. My totiž máme samé hodné děti. 
Mikulášské návštěvě děti zazpívaly písnič-
ku o  čertici a  jejím miminu, Čertovskou 
polku a samozřejmě písně o andělích, které 
máme připravené na sobotní slavnosti.

Líbezné melodie na nebi andílci pějí,
krásné Vánoce vám ze srdce přejí.
Na vločkách k vám nesou přáníčko,
ať v novém roce nechybí láska,
štěstí a zdravíčko.

Jaroslava Havlíčková,
učitelka MŠ

77

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY:

Obrázky žáků 5. ročníku – hodina informatiky – program Malování
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Prouzová Veronika Dušková Žaneta Dušková Žaneta 

Brendlová Klára

 Prouzová Veronika Radim Dajč



Hornotřešňovské noviny / prosinec 2019

Z činnosti TJ Sokol

Vánoční slavnosti

Čertovská družina

Muzikál
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Vánoční slavnosti

Čertovská družina

Čertovská družina

AKCE TJ SOKOL

Muzikál – 22. 10. 2019
V neděli 22. října jsme se vlakem vydali na 
muzikálovou komedie Sestra v akci do Hu-
debního divadla Karlín. Jeli jsme už ráno, 
abychom si prošli Prahu. Navštívili jsme 
Muzeum iluzí a restauraci Havelská Koru-
na. Muzikál byl ve skvělém hvězdném ob-
sazení v čele s Lucií Bílou.

Čertovská dužina – 5. 12. 2019
ČERTOVSKÁ DRUŽINA v  čele s  čertem 
Belzebubem, Mikulášem a  andělem pro-
chází naší obcí už mnoho let. Děti je vy-
hlížely se svými rodiči u silnice a měly pro 

ně připravené básničky. U Žabkových jich 
čekalo opět velké množství. Všechni se vy-
povídaly ze svých hříchů.

Vánoční slavnosti – 7. 12. 2019
Letos vyšly VÁNOČNÍ SLAVNOSTI na dru-
hý advent. V jednu hodinu odpoledne začala 
prodejní výstava výrobků a zároveň probíha-
ly dílny pro děti, které zorganizoval Serafí-
nek. K punči letos upekla cukroví Dana Ma-
čátová, Jana Motlová, Lucie Langrová, Lenka 
Žabková, Jitka Marková, Jitka Netková, Ma-
rie Zdvořilá, Lenka Marková, Hana Šebrlová 
a Zdena Tučková. Ke svačině byly připraveny 
křapáče, párky s chlebem nebo párek v roh-
líku. Každý si prostě přišel na své.

O  půl páté začal vlastní program. Tento-
krát to bylo doslova „andělské“. Děti jako 
andělé si připravily nádherný program 
a některým z nás dospělých ukápla i slzič-
ka. Díky učitelkám za veškerou práci, kte-
rou přípravě věnovaly. Pan starosta popřál 
ve svém projevu všem přítomným pěkné 
svátky a pohodový advent a společně pak 
rozsvítili strom u kulturního domu.

POZOR ZMĚNA:
Letos nás ještě čeká v  neděli 29.  12. 
BRUSLENÍ V  HALE B. MODRÉHO od 
11 do 12 hodin.
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11. 1. (sobota) –  VVH TJ Sokol – Národní dům HT od 18 h
15. 2. (sobota) –  TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

a ŠACHU – Národní dům HT – 13.30 h
29. 2. (sobota) –  MASOPUST – průvod masek od Žabků 

k ND od 13 h
7. 3. (sobota) –  TURNAJ v BOWLINGU – Tropic –

18–20 h
3. 4. (pátek) –  ZAKONČENÍ SEZÓNY cvičení žen

– od 17 h
4. 4. (sobota) – TURNAJ VE STOLNÍM TENISE dětí
31. 5. (neděle) – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE – hřiště
13. 6. (sobota) – VÝLET – turistika Polsko
28. 11. (sobota) –  VÁNOČNÍ SLAVNOSTI

a ŽIVÝ BETLÉM – Kulturní dům HT

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

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

CVIČENÍ ŽEN
Od 7. ledna bude cvičení probíhat podle klasického scénáře:
Úterý 18.30–19.30 h – cvičitelka M. JIRÁSKOVÁ (stepy)
Středa  17–18 h – starší ženy – cvičitelka L. MARKOVÁ 

(jóga, fi t balóny)
Čtvrtek  18.30–19.30 h – cvičitelka L. MARKOVÁ
(posilování, balóny, bodystyling)
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Za TJ Sokol L. Marková

Akce TJ Sokol na rok 2020

Děkujeme za vaši přízeň na našich akcích a přejeme pohodu a klid v celém roce 2020.

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec
Námětové cvičení
V  sobotu 14.  listopadu se členové naší vý-
jezdové jednotky účastnili okrskového ná-
mětového cvičení, které probíhá tradičně 
každý rok v  tomto období a  jehož cílem je 
spolupráce okrskových sborů při složitěj-
ších zásazích. Pořadatelem letošního cvičení 
byly Rudoltice a  námětem Ochrana okol-
ních budov při požáru skladu chemických 
látek v lokalitě u rudoltického zámečku. Vý-
jezd všech jednotek byl stanoven shodně na 
13.00 h, aby se ověřily časy dojezdu jednotky 
k  případnému požáru. Po příjezdu na mís-
to určení byl proveden zahajovací nástup, 
na kterém se rozdělily úkoly pro jednotlivé 
jednotky. U  nástrojárny nad Rudolticemi 
bylo určeno místo čerpání vody, která odtud 
byla pomocí stříkaček PS12 předávána mezi 
jednotkami až k místu požáru. Veškerá čin-
nost byla kontrolována po technické stránce 
i časově. Po splnění úkolu jsme se přesunuli 
k rudoltické hasičárně, kde proběhlo vyhod-
nocení, při kterém jsme si řekli, jaké chyby 
se kde udělaly a co by se dalo udělat lépe.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ 
VÝSLEDKŮ VCÚ 2019
Krásné dámy ve společenských šatech, 
elegantní pánové s kravatami a motýlky 
a k tomu všichni vždy sladěni do týmových 
barev. Tak to vypadalo ve vyprodaném sále 
místního kulturního domu v sobotu 23. lis-
topadu, kdy náš sbor pořádal Slavnostní 
vyhlášení výsledků Velké ceny Ústeckoor-

licka za rok 2019. Nejlepší hasičské týmy 
našeho okresu si přijely pro ocenění za 
svou celoroční práci a naposledy se potkat 
a pobavit se před dlouhou zimní přestáv-
kou. Krátce po devatenácté hodině se Petr 
Jirásek ujal mikrofonu a přivítal všechna 
soutěžní družstva a čestné hosty, mezi kte-
rými nechyběli starostové sboru a obce, ná-
městek starosty krajského sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, ligoví rozhodčí 
a sponzorů ligy. Po krátkých zdravicích se 
přistoupilo k vlastnímu vyhlašování. Větši-
na týmů si připravila svou vizitku formou 
krátkého videa, která pobavila všechny 
přítomné v sále a poté odpověděla na ně-
kolik zvídavých otázek. Nálada byla vý-
borná a po necelých dvou hodinách jsme 
mohli vyhlásit nejlepší týmy, které obdržely 
medaile, poháry a věcné ceny. Po vyhláše-
ní výsledků začala hrát kapela Letrando, 
kterou krátce přerušilo vystoupení děvčat 
z Forea Lanškroun s ukázkou pole dan-
ce. Všechny pak překvapil Martin Valda z 
týmu Jeleni Letohrad, který nezaváhal při 
nabídce vyzkoušet si některé cviky na tyči 
a za svou odvahu a předvedený výkon si 
vysloužil bouřlivý potlesk. Po celý večer se 
podávalo výborné občerstvení v čele hově-
zí svíčkovou s knedlíkem a kuřecím řízek s 
bramborovým salátem. K dispozici byl také 
fotokoutek, který byl neustále plný, když si 
v něm týmy pořizovaly pěknou vzpomínku 
na tento slavnostní večer. Za uspořádání 
akce jsme sklidili spoustu kladných ohla-

sů a sami jsme ji vyhodnotili jako velice 
povedenou. Myslím, že můžeme být pyšní 
na to, jak jsme pořadatelství zvládli. Velké 
poděkování patří všem, kteří se na její or-
ganizaci podíleli.

Kategorie muži 
(vyhlašováno od 15. do 1. místa):
1. místo – Letohrad-Kunčice D
2. místo – Bystřec A
3. místo – Horní Čermná A
7. místo – Horní Třešňovec

Kategorie ženy 
(vyhlašování od 8. do 1. místa):
1. místo – Letohrad-Červená
2. místo – Letohrad-Kunčice C
3. místo – Nepomuky

Kategorie veteráni 
– vyhlašováno pouze první místo:
1. místo – Horní Třešňovec

Kategorie veteránky 
– vyhlašováno pouze první místo:
1. místo – Černovír

Nejrychlejší útok sezóny muži:
Jeleni Letohrad na soutěži v Nepomukách 
s časem 16,02 s a novým rekordem ligy

Nejrychlejší útok sezóny ženy:
Nepomuky na soutěži v Nepomukách 
s časem 16,66 s
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Nejrychlejší proudař sezóny:
Josef Mládek z SDH Bašnice s dosaženým 
časem 15,87 s v Nepomukách

Nejrychlejší proudařka sezóny:
Kristýna Sýkorová z SDH Nepomuky s do-
saženým časem 16,53 s v Nepomukách

Soutěž roku 2019 – Nepomuky
Do Síně slávy VCÚ za rok 2019 byl uveden 
Pavel Černohous z Letohradu

Co plánujeme na příští rok?
Stejně jako v  letošním roce jsme pro vás 
i  v  tom nadcházejícím připravili spoustu 
akcí, na kterých si s námi budete moci za-
tančit, zasportovat a pobavit se…

Členové sboru se sejdou 18.  ledna na Vý-
roční valné hromadě a  budou volit nový 
hasičský výbor.
Na Hasičském plese si spolu s námi budete 
moci zatančit 22. února – hrát bude kapela 
Letrando.
Pro naše nejmenší chystáme Dětský karne-
val 13. března.
Patrona hasičů sv. Floriána oslavíme u nové 
hasičské zbrojnice 9. května.
6.  června v  místím sportovním areálu 
uspořádáme další ročník Hornotřešňov-
ského poháru, který bude opět zařazen do 
Velké ceny Ústeckoorlicka a Východočeské 
hasičké ligy.
S létem se rozloučíme 22. srpna v místním 
sportovním areálu s kapelou Quiz.

V  závěru bych rád jménem SDH Horní 
Třešňovec poděkoval všem, kteří nám pro-
jevili svoji přízeň ať pomocí při nejrůzněj-
ších sportovních a  společenských akcích, 
sponzorskými dary anebo svojí účastí. 
Akce, která má vysokou návštěvnost je tou 
největší odměnou za vynaloženou práci. 
Moc děkujeme a  přejeme vám příjemné 
prožití vánočních svátků, pevné zdraví 
a hodně úspěchů v novém roce 2020.

Za SDH Petr Jirásek
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Tým muži Horní Třešňovec

1. místo veteráni – Horní Třešňovec

Tým ženy Horní Třešňovec
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Plavání a saunování
V  neděli 17.  11. jsme opět zarezervovali 
bazén na Dobrovského ulici v  Lanškrouně 
a  jako pokaždé byla tato akce velmi úspěš-
ná. Děti a rodiče z Třešňovce se dobře bavili, 
a tak se mnohdy stávalo, že v bazénu a sauně 
vydrželi i celé dvě zarezervované hodiny.

Podzimní tvořivé dílny
Jako již tradičně jsme pořádali na podzim 
tvořivé dílny pro děti a  rodiče. Tentokrát 
jsme se více zaměřili na práci se dřevem 
a přírodninami – v sobotu 9. 11. jsme vytvá-
řili obrazy z hřebíků a nití na dřevěné kolá-
če, a také věneček z krásně barevného pod-
zimního listí dozdobený bílými kuličkami.
Předposlední sobotu v listopadu jsme vyu-
žili krás nízkého koláče ze dřeva, a tak nám 
pod rukama vznikaly krásné netradiční 
adventní věnce. Vánoční atmosféru nám 
doladila vůně skořice, badyánu, čerstvě 
ustřižených větví, a hlavně celkové pohody 
této akce.

Kurz keramiky pro začátečníky
Rodinné centrum Serafínek zorganizovalo 
celodenní kurz keramiky pro začáteční-

ky u Míly Vackové z Dolní Čermné. Akce 
se konala v  keramické dílně Rodinného 
centra KUK v neděli 27. 10. 2019 v Dolní 
Čermné. Zkusili jsme si rozličné techniky 
a  pomůcky, a  tak jsme od rána do večera 
stihli vytvořit truhlíky, andělky, vánoční 
ozdoby, aroma lampičky a dózy a dózičky 
na pečení. Následovalo sušení hliněných 
výrobků, broušení, vypalování v peci a po 
měsíci a půl jsme mohli své výrobky nagla-
zovat. A před Vánocemi se můžeme těšit na 
hotové výrobky.

Vánoční slavnosti – 7. 12. 2019
Letošní přicházející vánoční svátky jsme 
v  naší obci opět uvítali v  místním kultur-
ním domě společně s TJ Sokol a základní 
a mateřskou školou. Tato akce je již tradiční 
a velmi milá. Se Serafínkem jsme připravi-
li pro děti a  jejich rodiče tvořivé dílničky, 
kde jsme vyráběli jako každý rok vánoční 
dekorace a  přání. U  Petry Havlové jste si 
mohli uvázat dekoraci z  březových větví, 
této možnosti využily snad všechny věkové 
kategorie dětí, maminek, babiček i  praba-
biček.  Řetěz ze šišek, jutového provázku, 
jutoviny, oříšků… pomohla tvořit Klára 

Hluchá. Přání  – vánoční stromeček po-
mohla dětem vyrábět Veronika Dorazilová. 
Letos jsme vyzkoušeli tvořit z  keramické 
hlíny, kterou není potřeba vypalovat. Stačí 
pouze nechat vyschnout v suchém a teplém 
prostředí. Děti si tak mohly vytvořit andě-
la, zvoneček, stromeček, vločku anebo sví-
cen na čajovou svíčku, zde nám pomohla 
tvořit Lída Zapletalová. U Lucie Langrové 
se zdobily perníčky a vyráběly vánoční lu-
cerničky zdobené solí. A na závěr nemohlo 
chybět ani malování vánočního přání na 
stromeček u obce. Všem, kteří nám s touto 
akcí pomohli, patří velké díky. A velké díky 
a  potlesk patří dětem a  jejich paním uči-
telkám z místní školy za přípravu nádher-
ného andělského vystoupení, užili jsme si 
ho všichni… A co dále? Nezbývá než zpo-
malit, zastavit se, upřímně poděkovat všem 
občanům, zastupitelstvu, panu starostovi 
a zaměstnancům obce za ochotu, podporu 
a pomoc. Velmi si toho vážíme a přejeme 
vám všem šťastné a veselé Vánoce, v novém 
roce jen to dobré.

Za RC Serafínek Lucie Langrová 
a Petra Rouhová

Rodinné centrum Serafínek
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Podzimní tvořívé dílnyVánoční slavnosti

Kurz keramiky pro začátečníky
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V  posledním článku našeho spolku jsem 
slíbila, že příště napíšu o chystaném výletě 
do Polska. Byla to čistě dámská jízda. Ženy 
vyrazily miniautobusem v  pátek 17.  5. 
Nejdříve se vydaly na nákup do Kudowy 
Zdroje. Po obědě odjely do parku miniatur 
v Klodsku a další zastavení bylo na pstru-
ha v  Kamienczyku 5 km od naší hranice. 
Protože ten den jim počasí přálo, tak si tam 
příjemně poseděly a potom už jenom pře-
jely do bystřecké hospody „U Špičáků“, kde 
je jako zlatá tečka čekala večeře.

V červenci jsme si udělaly dvě vyjížďky na 
kolách. 9. 7. se jelo k lanškrounským rybní-
kům s posezením na „Knoflíku“ a 23. 7. do 
Dolní Čermné.
18.  září se uskutečnil další výlet malým 
autobusem. Tentokrát to bylo do lázeňské-
ho města Poděbrady. V  10 hodin už byla 
děvčata na místě a prošla si město. Oběd si 
dámy zajistily individuálně a  ve 14 hodin 
měly sraz na objednanou projížďku lodí po 
Labi. Přestože ten den byla zima a větrno, 
výlet se moc líbil.

29.  října jsme se ještě vypravily autobu-
sem do Lanškrouna, prošly se zámeckým 

parkem a navštívily v muzeu retrovýstavu 
hraček. Mohly jsme tam zavzpomínat na 
dětská léta a připomenout si hračky, které 
jsme měly doma. Výlet jsme zakončily na 
kafíčku se zákuskem „U Jakuba“.

V prosinci bychom chtěly zajet ještě na vý-
let a večeři do Bystřece a tím svou činnost 
v tomto roce ukončit.

Děvčatům bych chtěla poděkovat za všech-
ny společně strávené chvíle a  jim i  vám 
všem za celý spolek žen popřát hodně štěs-
tí, dobré zdraví a spoustu příjemně proži-
tých chvil i v dalším roce.

Za Spolek žen
Dana Mačátová

Spolek žen

Výlet do Polska

Výlet do muzea

Výlet do Poděbrad

Výlet na kolech

Výlet do PolskaVýlet do Poděbrad
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21. září jsme měli střelecké odpoledne ved-
le obecního rybníčku u Jakubovic. Proběh-
la hlavní soutěž našich členů, a to v brokové 
střelbě na asfaltové holuby. Soutěžilo deset 
našich členů a  jeden budoucí člen (v sou-
časnosti čekatel). Vítězem brokových stře-
leb se stal p. Mačát František, na druhém 
místě byl p. Buřval Jaroslav a třetí skončil p. 
Dušek Jiří. Dále proběhla soutěž ve střelbě 
ze vzduchové pušky různě složených sou-
těžních dvojic.
Od poloviny září jsme začali přikrmovat 
srnčí zvěř jadrným krmivem (oves). Pro 
zaječí zvěř máme ve vytipovaných částech 
honitby zřízeny zaječí krmelce, kde jsou 
předkládány kromě jadrných i  dužnatá kr-
miva. Od konce žní je přikládána zadina do 
bažantích zásypů, které jsou v  lokalitách, 
kde se vyskytuje divoká populace bažanta 
obecného a také koroptve polní. Odlov zví-
řat a zvěře škodící v myslivosti probíhá celo-
ročně, samozřejmě podle doby lovu jednot-
livých druhů zvěře a dle vyhlášek MZe ČR. 
Celkový přehled ulovené zvěře bude zveřej-
něn v následujícím článku v příštím roce.
V  polovině září jsme provedli za přítom-
nosti i  sousedních myslivců, psovodů, 
loveckých psů a  honců naháňku v  kuku-
řičných polích za účelem snížení škod 
od černé zvěře na této plodině v  katastru 
Dolní a  Horní Třešňovec. Výsledkem této 
akce nebyl žádný úlovek černé zvěře. Dne 
28.  září v  ranních hodinách obeznal náš 
člen p. Jirásek Jiří přítomnost těžko určitel-
ného množství černé zvěře v honitbě – poli 
s kukuřicí. Přítomnost této zvěře umožnil 
uspořádat společný lov na tuto zvěř s jisto-
tou možností úlovku černé zvěře. Za tímto 
účelem jsme narychlo svolali naše členy, 
honce a  nejbližší sousedy myslivce (kdo 
v  tu danou chvíli mohl). Po skončení této 
akce bylo na výřadu jedenáct úlovků černé 

zvěře. Pro náš spolek se jednalo o historic-
ky nejvyšší úlovek této zvěře na jedné spo-
lečné lovecké akci.
Dne 4.  10.  2019 jsme na naší pravidelné 
členské schůzi zvolili nového mysliveckého 
hospodáře pro honitbu HS Horní a Dolní 
Třešňovec (toho času ustanovený myslivec-
ký hospodář p. Mačát David rezignoval na 
tuto funkci), kterým je p. Dušek Jiří – úřed-
ně ustanovený ve funkci od 1.  11.  2019. 
Byl zvolen nový člen mysliveckého výboru 
spolku p. Ježek Jaromír, který vykonává 
funkci jednatele, a kontrolní komise spolku 
má nového člena p. Jiráska Vladimíra.
V  měsíci listopadu začala hlavní lovec-
ká sezóna společných lovů. My jsme opět 
uspořádali společný velký hon druhou 
sobotu v listopadu (9. 11.) spojenou s tra-
diční „poslední lečí“ pro účastníky honu. 
Na hon přijelo několik hostů z  blízkých 
i  vzdálených mysl. spolků. Jednotlivé leče 
byly směrovány na „nepomuckou“ stranu 
směrem k Albrechticím. Ulovena byla jed-
na liška, dále 11 zajíců polních, 14 kohoutů 
bažanta obecného a  také jedna kuna les-
ní. Hon byl ukončen výřadem s předáním 
úlomku lovci za ulovenou lišku. Během 
honu byly dodržovány myslivecké tradice. 

Král honu byl host – lovec lišky p. Šlesingr 
Miroslav z Kunvaldu. Proběhla myslivecká 
tombola a všichni mohli posedět dlouho do 
noci při občerstvení a využít svých doved-
ností v myslivecké latině.
Týden po honu jsme pořádali v  místním 
kulturním domě naši hlavní společenskou 
akci „Poslední leč“. Počet hostů na této akci 
byl asi o patnáct návštěvníků nižší než loni. 
Začátek byl ve 20.00, připravena byla tra-
dičně kvalitní výborná myslivecká kuchyně 
(mnozí zájemci využili prodej jídel „přes 
ulici“) a bohatá, nejen zvěřinová myslivec-
ká soutěž o  ceny. 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.
Děkuji obci Horní Třešňovec za spolupráci 
a za finanční příspěvek na naši činnost za 
rok 2019.
Jménem Mysliveckého spolku Třešňovské 
háje přeji spoluobčanům, čtenářům HT 
novin radostné Vánoce a do roku 2020 pev-
né zdraví a vše dobré.

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

Podzim v Mysliveckém spolku Třešňovské háje
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p. Mačát František – vítěz – střelby 2019

Naháňka 28. 9. 2019 – výřad

Hon 9. 11. 2019 – výřad
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Dobrý den, přátelé. Těšení na zimní krá-
lovství se ještě nekoná, ač tu už máme 
astronomickou zimu. Vše se za pár dnů 
může změnit: příjde žena v bílém a obdaří 
zem sněhovými vločkami a  na větvičkách 
se usadí bělostné cukrové čepice… a  my 
z  půdy oprášíme běžky, sáně, brusle, kaž-
dému jak se zlíbí.
My, starší, určitě nezůstaneme pozadu 
a  nějaké té zimní radovánky se zúčastní-
me. O tom ale až příště. Dnes mám za úkol 
zmapovat naše podzimní cesty.
V září (10. 9.) jsme cestovali k  sousedům, 
do Olomouckého kraje. Uvítal nás Dům pří-
rody Litovelského Pomoraví – přírodní ga-

lerie. V rozlehlém areálu objevujete maleb-
ná zákoutí krajiny lužních lesů, meandrující 
vody řeky Moravy, na dotek je zde nedotče-
ná příroda a do ní citlivě vsazeny stavby: ne-
tradiční herní prvky, odpočinková poseze-
ní… prožitky, na které se nezapomíná.
V říjnu se naskytla poslední příležitost letoš-
ního roku: sejít se a popovídat si v přístřešku 
na hřišti. Povedlo se, bylo i občerstvení.
Listopadové i  prosincové setkání nás již 
zastihlo v hospůdce Za Vodou. Obě schůz-
ky se zaměřily na přípravu výročky. Pro ty, 
kdo nebyli přítomni, opakuji termín: čtvr-
tek 9. ledna 2020 od 12 hodin v kulturním 
domě!

V listopadu jsme sezení obohatili filmovým 
záznamem z letošního květnového setkání 
a v prosinci se uskutečnilo povídání s pro-
mítáním fotografií z  cesty lodí Aloha po 
Jónském moři a  na kolech po ostrovech 
Dalmácie, kterou podnikli lanškrounští tu-
risté letošního října.

Přátelé, věřím, že příjde sněhová nadílka, 
která nám přinese milou pohodu Vánoc do 
našich domovů, úsměvy našim nejmenším
a s novým rokem 2020 příjemné prožitky. 
Mějte prima dny a buďte fit.

Za Spolek důchodců
František Teichmann

Spolek důchodců
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Schůze na místním hřištiTáboráček na Mariánské hoře Autor: Drahoslava Dvořáková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 4. ledna 2020 se v naší obci uskuteční již dvacátá Tříkrálová sbírka.
Děkuji předem všem, kteří se aktivně podílíte na samotném provedení sbírky, i všem, 
kteří jste ochotni tuto sbírku podpořit.
Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě. Také stabilní rodina je základní životní 
jistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří 
dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku: • Sociálně-terapeutické dílny • Centrum pod střechou a činnost jeho služeb • Pečovatelská služba 
• Domácí hospicová péče • Rodinná centra • Sociální rehabilitace • Zařízení pro osoby bez přístřeší • Přímá pomoc lidem v nouzi. Ve sbírce 
se v orlickoústeckém okrese vybralo v roce 2019 do 603 pokladniček celkem 3 078 392 Kč. 65 % výtěžku použila Oblastní charita v souladu se 
svými záměry zejména na zajištění chodu Charitní pečovatelské služby, dále Rodinného centra Mozaika a Nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež, jejichž cílem je posílení základních funkcí rodiny, prevence problémů v rodině, sociálního vyloučení nebo pomoc při začleňování 
dětí do kolektivu. Další podíl z výtěžku je určen na projekty Diecézní charity HK (15 %), na zahraniční humanitární fond CHČR (10 %), na 
režii TS (5 %) a na projekty CHČR (5 %). Tříkrálová sbírka (TS) je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její organi-
zací. Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou pečetěny a rozpečeťovány za přítomnosti zástupce 
obecních/městských úřadů a zástupců Charity (asistentů TS). O každé pokladničce a  jejím obsahu je veden úřední záznam (výčetkový list). 
Veškerá dokumentace je po sbírce uložena na Diecézní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen dle schválených záměrů použití. Každá 
skupinka koledníků TS má u  sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné 
s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje. Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity 
naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete 
na www.trikralovasbirka.cz.
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Bohoslužby v době vánočních svátků

Vánoční zpívání v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Třešňovci
se uskuteční v pondělí 23. prosince od 18.00 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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Vážení čtenáři Třešňovských novin, dovolte mi, abych vám přiblížila alespoň krátce pořady bohoslužeb
v době vánočních svátků v římsko-katolické farnosti Lanškroun.

15. 12. 2019 3. neděle adventní v 9.30 v kostele sv. Václava v Lanškrouně
 v 11.00 mše sv. se křtem dítěte v Horním Třešňovci
 v 15.00 adventní koncert u sv. Václava v Lanškrouně
22. 12. 4. neděle adventní v 9.30 v kostele sv. Václava v Lanškrouně
 v 15.00 hod. adventní koncert
24. 12. Štědrý den v 15.00 půlnoční mše sv. pro děti v kostele sv. Václava v Lanškrouně
 ve 24.00 půlnoční mše sv.
25. 12. Boží hod vánoční v 9.30 mše sv. v kostele sv. Václava v Lanškrouně
26. 12. sv. Štěpána v 9.30 mše sv. v kostele sv. Václava v Lanškrouně
29. 12. v 9.30 mše sv. v kostele sv. Václava v Lanškrouně
 v 11.00 mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Třešňovci v 11.00 mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Třešňovci v
31. 12. 2019 sv. Silvestra v 15.00 mše sv. na závěr občanského roku v kostele sv. Václava v Lanškrouně
1. 1. 2020 Nový rok v 9.30 novoroční mše sv. v kostele sv. Václava v Lanškrouně
5. 1. v 9.30 mše sv. v kostele sv. Václava v Lanškrouně
12. 1. v 11.00 mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Třešňovci

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin
oslavili významné výročí

Zlatou svatbu
Marie a Josef Hurychovi
20. 9. 2019
Ze srdce přejeme, aby Vás i v dalších společných letech
provázela radost, láska, harmonie a pevné zdraví.

Na závěr přeji vám všem spokojené ničím nerušené vánoční svátky 
a do nového roku zdraví, osobní úspěchy, lásku, toleranci a pochopení ve svém okolí. Božena Marková
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Vám všem, vážení spoluobčané, přejeme především hodně zdraví, 
životního optimismu a elánu do dalších let.

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

Paní Štěpánková Lidmila 97 let
Paní Kozojedová Miluše 92 let
Pan Tatzel Jaroslav 91 let
Paní Marešová Eva 83 let
Paní Motlová Zdeňka 82 let
Pan Ježek Tomyslav 75 let
Pan Hurych Josef 75 let
Paní Marková Marie 75 let
Paní Melezínková Ludmila 70 let

Paní Sontáková Jaruška 70 let
Pan Junek Zdeněk 70 let
Pan Vávra Jan 70 let
Pan Jirásek Vladimír  65 let
Paní Danielová Hana 60 let
Pan Langr Milan 60 let
Paní Mrázková Jindřiška 60 let
Paní Dočekalová Zdeňka 60 let
Pan Kopecký Milan 60 let

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodily tyto děti:

Scarlett Cink, Štěpán Marek, Markéta a Jakub Tobiškovi
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.

Zemřeli:
Paní Jaroslava Šilarová, Pan Rostislav Dušek

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

Dne 20. 10. 2019 jsme přivítali 5 nových občánků Horního Třešňovce. 
(Richard Melezínek, Ondřej Folta, Filip Kuttich, Jaroslav Kočí, Ondřej Pecháček) 

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

Ondřej Folta s rodičiJaroslav Kočí s rodičiFilip Kuttich s rodiči a sestrou

společné fotoRichard Melezínek s rodiči a sestrouOndřej Pecháček s rodiči a sourozenci
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