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Vážení spoluobčané,
prožíváme zvláštní dobu. Dobu koronaviro-
vou. Zastavil se kulturní, sportovní a spole-
čenský život nejen v naší obci, ale i v rámci 
celého světa. Rok 2020 se jistě nesmazatel-
ně zapíše do naší paměti a pravděpodobně 
i do paměti příštích generací. Ale jako byly 
překonány všechny krize v  historii lidstva, 
bude určitě brzy překonána i  tato. Bohužel 
na počátku října odstartovala tzv.  druhá 
vlna onemocnění covid-19. Po  falešném 
pocitu z jeho porážky na konci jara, a i s po-
žehnáním vlády, jsme se začali chovat, jako 
by už nic nehrozilo, jako bychom už vyhrá-
li, věřili jsme tomu, co jsme na  facebooku 
slyšet chtěli a  co jsme si slyšet přáli. Že je 
to zbytečné strašení, zbytečný humbuk pro 
nic… Okřídlenou se stala otázka: „Znáš 
někoho, kdo to má? Neznáš. No vidíš, zby-
tečné strachy.“ Jenže přírodní zákony jsou 
neúprosné. Virus nám ukazuje, jak zbytečně 
a možná trochu hloupě jsme se nechali uko-
lébat. Teď už všichni známe někoho, kdo byl 
nakažený anebo s onemocněním ještě boju-
je. Je úplně jedno, jestli jsme zastánci rou-
šek a opatrného, konzervativního přístupu, 
nebo naopak popírači covidu s  názorem, 
že je to jen obyčejná chřipečka. Tomu viru 
je skutečně šumafuk, na  jaké skupiny jsme 
rozděleni, co si o něm myslíme a o co se tak 
zuřivě a  mnohdy agresivně handrkujeme. 
A přitom stačí jen tak málo. Být zodpovědní 

sami k sobě, být zodpovědní ke svému okolí. 
Dodržovat chronicky známá opatření:
–  předcházet kontaktu s  lidmi, kteří mají 

teplotu, kašel, bolesti hlavy, ztrátu čichu 
nebo jiné příznaky;

– s příznaky nechodit mezi lidi;
– dobře si umývat ruce;
–  dodržovat rozestupy například ve fron-

tách;
–  používat roušky, respirátory, které snižu-

jí pravděpodobnost nákazy a  chrání vás 
i ostatní;

–  necestovat do rizikových oblastí, pokud to 
není nutné.

Je to asi to nejmenší, co můžeme my všichni 
v boji proti nákaze udělat.
Ale abych nezůstal jen u koronaviru. I přes 
všechna omezení se v  Horním Třešňovci 
odehrálo mnoho nového. Byla zahájena 
výstavba dětského hřiště ve sportovním 
areálu, nad obecním úřadem budujeme 
klubovnu Serafínku, opravili jsme povrch 
místní komunikace k  autolakovně. V  kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie byly opra-
veny a  nově naladěny varhany. Největším 
omezením pro všechny obyvatele Horního 
Třešňovce v letošním roce byla výstavba ka-
nalizace a vodovodu. Všem občanům velice 
děkuji za pochopení, trpělivost a především 
ohleduplnost. Se stavební akcí byla spojena 
značná dopravní omezení a  další vzniklé 

komplikace. O tom, jak stavba pokračuje, se 
dozvíte uvnitř našeho zpravodaje z  článku 
Ing. Lubomíra Fiedlera.
V červenci začala výstavba přístřešku u míst-
ního pohostinství, která byla bohužel spojená 
s tragédií a velkým neštěstím. Pádem ze stře-
chy vyhasl život Pavla Fišery, spolupracovní-
ka, kamaráda, přítele a hlavně bezva chlapa, 
kterého jsme všichni znali a měli moc rádi.
Budeme na něj navždy s  láskou vzpomínat 
a  nikdy nezapomeneme. Žije stále v  našich 
srdcích.
Přes všechny trable ale fungujeme dál. Buď-
me k sobě vzájemně slušní, ohleduplní a to-
lerantní, bez zbytečné zášti a nenávisti, která 
nám jen ubírá síly. A jak jsem psal na začát-
ku, každá krize má svůj konec. Věřím, že ko-
nec této už není daleko. Přeji vám krásné 
Vánoce v kruhu vašich nejbližších. Do no-
vého roku 2021 pak vše jen a jen to nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních 
i pracovních úspěchů, životního optimismu, 
zdravého rozumu a víry, že bude zase lépe.

Za obecní úřad
Jan Dušek, starosta obce

Zprávy z obce

Pár řádku z redakce novin …
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Částečný výpis usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva obce 
Horní Třešňovec konaných ve dnech 1. 6. 2020 – 30. 11. 2020
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec v  sou-
ladu se zákonem  o  obcích č. 128/2000 Sb. 
v  platném znění, § 84, odst.2, písmeno j) 
schvaluje dohodu o změně hranic obcí Hor-
ní Čermná a Horní Třešňovec a změně hra-
nic katastrálních území Nepomuky a Horní 
Třešňovec vyhotovenou v souladu s předlo-
ženými podklady – návrh změny hranic obcí 
a  k. ú.; přehled výměr; grafické znázornění 
změny.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje nákup pozemku p. č. 2552/2  – ostatní 
plocha o  výměře 812 m2, v  katastru Horní 
Třešňovec.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje Veřejnoprávní smlouvu o  výkonu pře-
nesené působnosti na úseku projednávání 
přestupků.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje Nabídku na projektovou činnost ve vý-
stavbě  – využití podkroví KD Horní Třeš-
ňovec  – ubytovací kapacity od firmy A-Zet 
ateliér, s. r. o.
I. etapa – dokumentace pro stavební povole-
ní: 265.595,– Kč s DPH
II. etapa – dokumentace pro výběr dodava-
tele s rozpočty a výkazy výměr: 163.350,– Kč 
s DPH
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje Nabídku na opravu místní komunika-
ce Horní Třešňovec od firmy STRABAG 
a.  s., Kačírkova 982/4, Praha 5  – Jinonice, 
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, a  to za 
278.565,35 Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje prodej nově vzniklého pozem-
ku p.  č.  2494/22  – ostatní plocha o  výmě-
ře 271  m2. Tento pozemek vznikl odděle-
ním z  pozemku 2494/15, zapsaného na LV 
č. 10001, vedeného u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí pro obec a k. ú. Horní Třešňovec, 
dle geometrického plánu č. 553-339/2017.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schvá-
lilo žádost o  dar na činnost Svazu tělesně 
postižených v ČR, z. s., podanou předsedou 
místní organizace panem Stanislavem Svetlí-
kem, finanční příspěvek ve výši 5.000,– Kč, 
slovy: pět tisíc korun českých.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje vítěze výběrového řízení k  veřejné 
zakázce malého rozsahu „Dětské hřiště 
Horní Třešňovec“ firmu Dřevoartikl, spol. 
s r. o. se sídlem Brněnská 3794/27, Znojmo, 

IČ: 26306921, s nejnižší nabídkovou cenou: 
695.478,73 Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schvalu-
je vítěze výběrového řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu „Vybudování klubovny pro 
Rodinné centrum Serafínek v budově obec-
ního úřadu v  Horním Třešňovci č.  p.  225“ 
firmu ABM stavby s. r. o. se sídlem Slunečná 
237, Moravany, IČ: 05274371, s nejnižší na-
bídkovou cenou: 2.659.756,91 Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje změnu řádu veřejného pohřebiště.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory 
na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubic-
kého kraje mezi obcí Horní Třešňovec a Par-
dubickým krajem.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje prodej nově vzniklého pozemku 
p.  č.  856/13  – trvalý travní porost o  výmě-
ře 2000 m2 pro výstavbu rodinného domu. 
Tento pozemek vznikl oddělením z pozemku 
856/4, zapsaného na LV č. 10001, vedeného 
u  Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro 
obec a k. ú. Horní Třešňovec, dle geometric-
kého plánu č. 638-254/2020.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje vklad peněžních prostředků na termíno-
vaný účet u J & T ve výši 10.000.000,– Kč na 
1 rok.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje uzavření Dohody o  ukončení Dohody 
o partnerství k projektu Technologické cent-
rum Lanškroun, a to ke dni 1. 12. 2020.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schvalu-
je Smlouvu o bezúplatném převodu majetku 
mezi obcí Horní Třešňovec a Dobrovolným 
svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanš-
krounsko. Předmětem této smlouvy je bez-
úplatný převod štěpkovače tovární značky LS 
100/27C do majetku obce Horní Třešňovec.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec projed-
nalo návrh na rekonstrukci kulturního domu 
a schvaluje podání žádosti o poskytnutí dota-
ce v roce 2021 na projekt s názvem „Rekon-
strukce Kulturního domu v  Horním Třeš-
ňovci čp. 78“, a to na základě vyhlášené výzvy 
č.  1/2021/117D8210 z  podprogramu „Pod-
pora obnovy a rozvoje venkova“ pro dotační 
titul „Rekonstrukce a  přestavba veřejných 
budov“, jehož správcem a  poskytovatelem 
dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje prodej nově vzniklého pozemku 
p. č. 5389/3 – trvalý travní porost o výměře 
3478 m2. Tento pozemek vznikl oddělením 
z pozemku 5389/1, zapsaného na LV č. 10001, 
vedeného u Katastrálního úřadu pro Pardu-
bický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí pro obec a k. ú. Horní Třešňovec, dle 
geometrického plánu č. 643-377/2020.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec pro-
jednalo vymáhání regresní náhrady škody 
ve výši 100.000,00 Kč, spočívající v uhraze-
né pokutě, uložené obci Horní Třešňovec 
Příkazem Oblastního inspektorátu práce 
Královéhradeckého a  Pardubického kraje, 
č.j. 15068/8.30/20-3 ze dne 9.  10.  2020, po 
vedoucím zaměstnanci a starostovi obce Janu 
Duškovi, a v souladu s ust. § 85 písm. f) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo od 
tohoto vymáhání upustit.
 
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje podat cenovou nabídku na koupi trakto-
rové sekačky KUBOTA G 23 LD.

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

Vážení spoluobčané, rok nám opět utekl 
jako voda a letos možná i rychleji a my pro 
vás chystáme vánoční číslo Hornotřešno-
váku. V redakci novin došlo ke změně, kdy 
si vyměnily redaktorská křesla Miroslava 
Skalická s  Lucií Langrovou. Touto ces-
tou bych Mirce ráda poděkovala jménem 
svým, pana starosty, zastupitelů a občanů 
obce za perfektní spolupráci, za čas, ná-
pady a za vše, čím naše noviny obohaco-
vala. Společně jsme pro nás vytvořily 17 
čísel, častokrát nám hořely termíny, nebo 
se něco nedařilo, ale vždycky jsme to ně-
jak nakonec společně zvládly a  byla to 
radost. Nové redaktorce přeji, aby jí prá-
ce na novinách bavila a  aby jim přinesla 

svěží vítr do plachet. A vám vážení a milí 
spoluobčané děkuji za všechny náměty, 
nápady, články, fotografie, za spolupráci, 
ale i za připomínky, bez vás by to zkrátka 
nešlo. Velmi si vážíme vaší snahy přinést 
ve svém volném čase informace o činnos-
tech ve spolcích a o dění v naší obci. Z ce-
lého srdce vám přeji pokojné a požehnané 
prožití vánočních svátků a do nového roku 
mnoho, mnoho pevného zdraví, abyste 
byli všichni spokojení, šťastní a  naplněni 
radostí. Tato doba, i  když je pro mnoho 
z nás velmi nepříjemná a těžká, nám může 
přinést i něco dobrého a nadějného, když 
budeme chtít. Třeba i to, abychom se zasta-
vili a pochopili, co je pro náš život opravdu 

důležité, a mohli si toho tak vážit a radovat 
se z toho. Tak nám, milí spoluobčané, z ce-
lého srdce přeji, abychom to všichni našli. 

 Za redakci HN Petra Rouhová
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Další rok je u konce a MAS ORLICKO, z. s.  přináší zprávu o tom, co nám uplynulý rok přinesl. 

Více informací o činnosti  
MAS ORLICKO, z. s.  
naleznete na: 

www.masproorlicko.cz 

www.maporlicko.cz 

Facebook: @mas.orlicko 

 

V programu Malý LEADER se letos nové projekty nevybíraly. Bylo 
rozhodnuto, že za část alokace budou podpořený 4 projekty 
zaměřené na vybavení čtenářských koutků v celkové částce 120 tisíc 
korun a 7 projektů zaměřených na vybavení školních zahrad celkem 
ve výši 210 tisíc korun. Zbývající alokace se využila na podporu 
8 projektů v celkové výši 1,1 milionu korun, které byly přijaty již v roce 
2019. 

 

Byla realizována poslední výzva v 
rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu zaměřená 
na bezpečnost dopravy. Bylo 
předloženo celkem 18 projektů ve 
výši přes 25 milionů korun, z nichž 
bylo vybráno 7 projektů v celkové 
výši 8,6 milionů korun. 
 Do Programu rozvoje venkova (PRV) bylo letos přijato celkem 
89 žádostí, z nichž bylo celkem vybráno 24 žádostí o podporu 
živočišné a rostlinné výroby, a 36 žádostí o podporu občanské 
vybavenosti (19 neziskových organizací, 11 mateřských a 
základních škol, 5 veřejných prostranství a 1 hasičský sbor). 
Celková výše podpory projektů PRV činila necelých 30 milionů 
korun. 
Na základě letošní výzvy Podpora dětských skupin II v rámci 
operačního programu zaměstnanost (OPZ) bude již podruhé 
realizován projekt podporující sladění soukromého a 
pracovního života rodičů nabídkou péče o děti ve věku od 1,5 
roku do 7 let v dětské skupině Maceška. 
 

Rok 2020 byl plný nečekaných událostí a zvratů, ale přes to 
všechno se nám ve spolku MAS ORLICKO podařilo letos 
uskutečnit mnoho zajímavých projektů. 
 

Stejně jako v loňském roce jsme i letos poskytovali pomoc 
s administrací Šablon, které umožňují školám zpestřit nabídku 
volnočasových aktivit a nabídnout učitelům možnost dalšího 
vzdělávání. V programu Šablony III bylo prozatím podáno a schváleno 
10 projektů v hodnotě více než 3 miliony korun. 

 

V projektech MAP II jsme v roce 2020 pokračovali v podpoře 
a rozvoji vzdělávání pro žáky, učitele i celé školy. Na území 
ORP Žamberk a Králíky realizujeme 5 dlouhodobých projektů 
a za rok 2020 jsme obdrželi celkem 23 investičních záměrů. 
Na území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová máme osm 
dlouhodobých projektů a za rok 2020 jsme obdrželi 16 
investičních záměrů z tohoto území.  
 

Nyní u nás probíhají přípravy na nové období 2021-2027, kde 
plánujeme zapojit mimo jiné i podnikatelské subjekty. 

 

Součástí projektů MAP je také pořádání workshopů, kulatých 
stolů, ukázkových hodin, seminářů, výjezdů, volnočasových 
kroužků, exkurzí a dalších aktivit, díky 

 
 

kterým se snažíme podporovat a zlepšovat 
vzdělávání žáků ve věku do 15 let. 

 
 

zzaa  ppooddppoorruu  vv  uuppllyynnuulléémm  rrooccee  aa  ppřřeejjeemmee    
ppookkoojjnnéé  VVáánnooccee  aa  rrookk  22002211  ppllnnýý  rraaddoossttii  aa  kklliidduu..  

 

DDěěkkuujjeemmee  VVáámm    
 

Komunální odpad v roce 2021
Komunální odpad bude nadále svážet 
svozová firma Ekola České Libchavy. 
Svozový den zůstává nadále pondě-
lí, a  to lichý týden. Prvním svozovým 
dnem firmy Ekola České Libchavy bude 
4. 1. 2021. Firma Ekola České Libchavy 
požaduje, aby nádoby na komunální od-
pad byly vystaveny v den svozu od 5:00 
do 24:00. Nádoby budou viditelně ozna-
čeny svozovou známkou, kterou jste ob-
drželi v roce 2020 na obecním úřadě.

Telefonní kontakty: 
při reklamaci nesvezení nádoby: 

493 646 340
při reklamaci poničení nádoby: 

493 646 344

Splatnost poplatků za odpad a psa pro 
rok 2021
-  splatnost poplatků za odpad a  psa byla 

stanovena do 31. března 2021. Sazba po-
platku za odpad pro  rok 2021 je 350 Kč 
za osobu. Nárok na úlevu poplatku mají:

-  fyzická osoba, které je 1. ledna 2021 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 
vzdálená více jak 150 metrů od místa 
určeného k odkládání sběrných nádob 
(popelnic), úleva ve výši 50,– Kč.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas 
nebo ve správné výši nárok na úlevu 
může zaniknout. Konkrétní výši poplat-
ků vám sdělí účetní Hana Šilarová, tel. 
č. 465 321 583, 724 158 356, mail: obec@
hornitresnovec.cz.
Prosíme, abyste poplatky platili před-
nostně převodem na účet obce číslo 
účtu: 110 328 664/0600.
Při platbě převodem uvede poplatník va-
riabilní symbol následujícího složení:
10 2021 XXXX
11 2021 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 od-
kládání 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 2021 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 dr-
žitelem je poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, kte-
rý je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo 
poživatel sirotčího důchodu 300,– Kč.

Vážení občané,
dovolte mi vás informovat o novém kon-
ceptu pohřebnictví, který byl nově na-
stolen v členských obcích našeho svazku, 
tedy i ve vaší obci. Novela zákona o po-
hřebnictví, která nabyla účinnosti v roce 
2017, uložila provozovatelům veřejných 
pohřebišť, tedy všem obcím, povinnost 
nejpozději k  1.  9.  2020 vydat nový řád 
veřejného pohřebiště. V  tomto doku-
mentu, ač se může na první pohled zdát 
pouhou formalitou, obec kromě svých 

povinností stanovuje i  povinnosti ná-
jemce hrobového místa a dále především 
podmínky, za jakých lze na hřbitově 
pohřbívat, tedy kdo a za jakých podmí-
nek je oprávněn otevírat hrob či hrobku 
a ukládat tam tělo zemřelého či urnu.
Otevírat hrob nebo hrobku a  ukládat 
tam lidské pozůstatky mohou podle zá-
kona o pohřebnictví, a tedy i podle řádu 
veřejného pohřebiště vaší obce, pouze 
dva subjekty, a  to buď pohřební služba, 
anebo obec prostřednictvím svého hrob-

níka. Jiná možnost neexistuje! Stejně tak 
není možné, aby obec před otevřením 
hrobu nebo hrobky k tomuto kroku ne-
vydala písemný souhlas. Obdobně to 
samozřejmě platí i  pro ukládání urny, 
ať již přímo do hrobu nebo do vitríny 
k  tomu určené. Povinnost si tento sou-
hlas u obce vyžádat má vždy vypravitel 
pohřbu. Pokud by pohřební služba, nebo 
dokonce vypravitel sám otevřel hrob bez 
vědomí obce, dopouští se přestupku, kte-
rý může být sankcionován pokutou až 

Nová pravidla na hřbitově

do výše 100 tisíc Kč. V této souvislosti je 
rovněž třeba podotknout, že za otevření 
hrobu je považováno již samotné sejmu-
tí vrchní desky hrobu či odkopání hlíny 
z hrobu, na kterém deska není, do hloub-
ky více jak 30 cm.
V  souvislosti s  novým řádem veřejné-
ho pohřebiště si vaše obec nově zajistila 
i svého hrobníka. Jde o pana Štefana Kyč-
mola z  Ostrova, který v  našem regionu 
působí již dlouhodobě a je v podstatě je-
diným místním hrobníkem, jenž má pro 
tuto činnost oprávnění. Vypravitel po-
hřbu, který hodlá pohřbít tělo zemřelého 
či uložit urnu na místním hřbitově, má 
tak nově dvě možnosti. Buď si hrobnické 
práce objedná přímo u pohřební služby, 
která je však v takovém případě povinna 
obci doložit řadu dokumentů v souladu 
s  řádem veřejného pohřebiště, anebo 
si je objedná přímo u obce a tyto práce 
pak zajistí obecní hrobník. Platbu za tyto 
služby pak vypravitel pohřbu hradí vždy 
tomu subjektu, u  kterého objednávku 
učinil, tedy buď pohřební službě, nebo 
obci.
Přílohou řádu veřejného pohřebiště vaší 
obce je formulář s  názvem „Žádost  – 
souhlas s  otevřením hrobu/hrobky 
a uložením pozůstatků/urny“. Bez po-

tvrzeného souhlasu obce na tomto for-
muláři, který obdržíte buď od pohřební 
služby, nebo vašeho obecního úřadu, již 
není možné na místním hřbitově koho-
koliv pohřbít, a to ani uložit urnu. Podo-
týkám, že stejně tak jako uložení urny, 
i  její přemístění na jakékoliv jiné místo 
vyžaduje vždy souhlas obce.
Nový koncept pohřebnictví, který obec 
v  souvislosti s  nově vydaným řádem 
veřejného pohřebiště nastavila, je mj. 
důsledkem porušování povinností ze 
strany některých vypravitelů pohřbu či 
pohřebních služeb, kdy se obec o  ote-
vření hrobu či hrobky nedozvěděla buď 
vůbec, anebo až poté, co se tak stalo. 
Takovýto postup je skutečně v  rozporu 
se zákonem a nelze jej nadále přehlížet. 
Z tohoto důvodu proběhla s pohřebními 
službami, které v našem regionu nejčas-
těji působí, i schůzka starostů členských 
obcí našeho svazku, kde došlo k předsta-
vení řádu veřejného pohřebiště mj. i vaší 
obce a  k  vyjasnění si vzájemných práv 
a  povinností pohřebních služeb a  obcí 
jako provozovatelů veřejných pohřebišť. 
Zdejší pohřební služby jsou tedy již in-
formovány o  svých povinnostech a  ve 
stejném duchu by měly informovat i kaž-
dého vypravitele pohřbu, který hodlá na 

místním hřbitově uložit tělo zemřelého.
Řád veřejného pohřebiště je zveřejněn 
jak na webových stránkách vaší obce, tak 
i na místním hřbitově. Všem nájemcům 
hrobového místa, ale i každému vypravi-
teli pohřbu, který by hodlal na zdejším 
hřbitově otevírat hrob/hrobku a ukládat/
exhumovat tělo zemřelého či ukládat/
přemísťovat urnu, se s  ním doporučuji 
seznámit.
V případě jakéhokoliv dotazu k této pro-
blematice se samozřejmě můžete obracet 
jak na váš obecní úřad, tak přímo i  na 
náš svazek, který pro vaši obec řád veřej-
ného pohřebiště zpracovával.

Mgr. Lenka Bártlová
manažerka Dobrovolného svazku obcí

Mikroregion Severo-Lanškrounsko
tel.: 733 714 700

e-mail: mailto:dsomsl@dsomsl.cz, 
dsomsl@dsomsl.cz

Kontakt na obecního hrobníka:
Štefan Kyčmol
Ostrov čp. 237
tel. 775 637 237

Svozový plán pro rok 2021

DRUH 
ODPADU SVOZOVÁ FIRMA ČETNOST  

ZA ROK
SVOZOVÝ 

DEN TÝDEN

komunální Ekola České Libchavy, s. r. o. 26 pondělí
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 

25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,4
5,47,49,51

tříděný Komunální služby, s. r. o. 26
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 

25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,4
5,47,49,51

velkoobjemový 
a nebezpečný Komunální služby, s. r. o. 2 sobota 24. 4. 2021 a 2. 10. 2021
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Zprávy z MŠ a ZŠ
Vážení čtenáři,
o současné době koronavirové bylo a ještě 
bude řečeno i napsáno mnohé. Já bych za 
náš školní zorný úhel uvedla stručně jen 
několik poznámek se společným přívlast-
kem: POZITIVNÍ. Takovou deci výběru 
z  hroznů z  převážně trpké úrody, dalo by 
se říci.

1. BYLO SKVĚLÉ, ŽE ALESPOŇ MA-
TEŘSKÁ ŠKOLKA ZŮSTALA V  PRO-
VOZU. Poskytla svou náruč všem, kdo ji 
potřebovali, ale především předškoláčkům. 
Ti měli stoprocentní účast a  zažili něco 
hodně výjimečného. Dva týdny měli paní 
učitelky jenom pro sebe! Užili si tak pra-
vý luxus: klid i  čas na práci i  hru, osobní 
komunikaci i  kontakt s  paní učitelkou po 
celý den a dostatek její pozornosti, která se 
jinak musí trojnásobně dělit. Není proto 
divu, že děti byly v  „jiné“ školce nadšené 
a také v mnohém hodně pokročily.
Školáci takové štěstí neměli. I  když jsme 
tomu nevěřili, 14.  října zůstaly školy pro 
děti zase zavřené a  učitelé i  žáci přešli na 
tzv. vzdálenou výuku. Pro naši věkovou 
skupinu žáků v 1.–5. ročníku to není zrov-

na ideální způsob vzdělávání, ale pracovali 
jsme. Často za velké podpory rodičů, kteří 
svým dětem s domácí prací pomáhali.

2. Ministerstvo školství dalo tentokrát ško-
lám DEN A PŮL NA PŘÍPRAVU.

3. UŽ JSME VĚDĚLI, CO NÁS ČEKÁ.

4. PŘEDEM JSME NA ON-LINE VÝUKU 
PŘIPRAVILI ŽÁKY I  JEJICH RODIČE 
A PŘES OBČASNÉ TECHNICKÉ POTÍ-
ŽE HODINY PROBÍHALY.

5. ŽÁCI SE PŘI DISTANČNÍ VÝUCE 
VELMI OSAMOSTATNILI A  ZDOKO-
NALILI V  PRÁCI NA POČÍTAČI. Dnes 
s  ním pracují i  prvňáčkové, kteří počítač 
možná do této chvíle vůbec nepoužívali. 
Mnozí jsme si mysleli, že je to dobře, ale 
ukázalo se, že v dnešní době je tato doved-
nost nutná, ať se nám to líbí, nebo ne.

6. POSUN jsme museli udělat i my učitelé. Do 
letošního jara jsme videokonference zatím jen 
„navštěvovali“ na webinářích, nikdy ale ne-
zakládali ani nevedli. A věřte, že naučit žáky 

používat zlomky virtuálně místo např. rozkrá-
jením skutečného koláče není zrovna lehké.

7. DOMÁCÍ PRÁCE ŽÁKŮ BYLA 
V TÉTO DRUHÉ KARANTÉNĚ SAMO-
STATNĚJŠÍ, někteří už si ji zvládli velmi 
dobře rozplánovat i  splnit, hlavně u  star-
ších ročníků jsme viděli větší zodpověd-
nost, pečlivost.

8. Většina žáků využila k  plnění úkolů 
MOŽNOST NEOMEZENÉ ČASOVÉ 
DOTACE PRO SVÉ INDIVIDUÁLNÍ 
TEMPO a  na množství i  kvalitě práce to 
bylo opravdu znát.

9. Jedním z  důležitých pojítek se školou 
byly pro někoho po dlouhých šest týdnů 
také školní obědy paní kuchařky, pro které 
si děti s  chutí docházely; JÍDELNY ZŮ-
STALY V  PROVOZU a  určitě tak někte-
rým maminkám usnadnily situaci.
Všichni společně se teď těšíme na běžný 
školní život a věříme, že žádná další takováto 
situace už školy nečeká.

Iva Vernerová, 
ZŠ a MŠ Horní Třešňovec

Kanalizace

Vážení občané obce Horní Třešňovec.
Máme za sebou již řadu měsíců probí-
hající projekt stavby veřejné kanaliza-
ce ve vaší obci. To, že se nebude jednat 
o  jednoduchou stavbu, bylo jasné již na 
jejím začátku na jaře 2020. Přípravy, kte-
ré celý projekt doprovázely, jako je výběr 
zhotovitele a  nakonec i  vlastní zahájení 
společně s dostavbou řady bočních větví 
nového vodovodu, které financuje obec, 
odstartovaly velkou stavbu, která se do-
týká většiny z  vás a  svým významem, 
ale i přínosem pro občany je za poslední 
léta výjimečná. To vše si vyžaduje nejen 
schopného zhotovitele, odpovědného in-
vestora a přísný stavební dozor, ale také 
velkou míru vaši trpělivosti a  tolerance, 
za kterou vám všem patří velké poděko-
vání.
Jako investorovi stavby je nám zcela jas-
né, že pokládka hlavní páteřní stoky pod 
hlavní komunikaci vyžadovala dlouho-
dobá a  značná omezení v  průjezdnosti 
celou obcí. Vzniklo nekonečně mnoho 
hrbolů a nerovností, neustálé potřeby na 
dosypy propadlých výkopů, blátivé úse-
ky po deštích, hluku, zvýšené prašnosti 
v  letních měsících a celé řady přerušení 
dodávek pitné vody v  důsledku poruch 
a  přepojování stávajícího vedení vodo-
vodů a  vynucených přeložek. Mnohdy 
se nedařilo průběžně udržovat ve sjízd-
ném stavu ani druhou část komunikace. 
Mechanismy, které prováděly výkopové 
práce, brzdily dopravu, části vozovky 
se při provádění zemních prací vlivem 
výkopových prací v  místech výskytu te-
kutých písků bortily a  rozšiřovaly tak 
vlastní výkopy i  přes snahu poctivého 
pažení. I přes všechny tyto komplikované 
překážky se letošní objem plánovaných 
prací podařilo naplnit a  všechny podél-
né i příčné stavební rýhy se podařily na 
zimu také provizorně zaasfaltovat. Zimní 
údržba komunikace by tak neměla být 
ohrožena. Nadcházející měsíce se díky 
tomu stanou klidnějšími, protože pokra-
čování prací by mělo přijít nejdříve po 
Novém roce, nebo spíše až na jaře, jak-
mile to počasí odvolí. Je před námi ještě 
pokládka více jak čtvrtiny délky kanali-
začních stok, stavby přečerpávacích sta-
nic odpadních vod a také pokládka zbý-
vajících bočních větví z projektu nového 
vodovodu. Je dobré ocenit, že obě stavby 
jsou prováděny současně, tzn. při jed-
nom nepořádku a stavebních omezeních.
V  letošním roce se ke konci listopadu 

podařilo proinvestovat z  celkových ná-
kladů, které činí na projekt 65,8 mil. Kč 
bez DPH včetně ostatních doprovodných 
uznatelných nákladů, celkem 35 mil. Kč 
bez DPH, což představuje více jak 50 % 
z celkových rozpočtových nákladů stav-
by. V  délkách zhotovených gravitačních 
kanalizačních stok se již blížíme k celko-
vé délce cca 4 412 m. Hotovo je tedy více 
jak 70 % z  celkové délky kanalizačních 
stok. Do současnosti bylo také zhotove-
no 61 ks nových kanalizačních přípojek 
o celkové délce 342 m. Zbývající finanč-
ní prostředky by měly být prostavěny do 
pololetí 2021. V jejich rámci pak zaujímá 
velmi významnou položku finální oprava 
komunikací, které musí být hotovy nej-
později do konce roku 2021, kdy stavba 
musí být také kompletně dokončena. Vo-
dovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
jako investor stavby, má na polovinu vo-
zovky v celé délce v rozpočtu vyčleněny 
potřebné investiční zdroje. Velmi dobrou 
zprávou pro nás i  pro občany obce je, 
že byl vyjednán společný postup s  ma-
jitelem a  správcem hlavní komunikace, 
Správou a  údržbou silnic Pardubického 
kraje, na společné finální asfaltáži v celé 
šíři a délce hlavní komunikace v obci na 
podzim 2021. Do konce letošního roku 
bude podepsána společná dohoda o této 
spoluúčasti. Pokud se nic nepředvídatel-
ného nestane, je reálný předpoklad, že po 
stavbě bude kompletně obnovena krycí 
živičná vrstva a stav komunikace by tak 
měl být lepší, než byl před zahájením 
vlastní stavby kanalizace.
Investor stavby má od jejího počátku 
zveřejněn celý projekt na svých webo-
vých stránkách www.vak.cz v  sekci In-
vestiční akce / dotované stavby a  bude 
nadále pravidelně informovat zástup-
ce obce o  průběhu a  plánech výstavby. 
Starosta obce je přítomen na každém 
kontrolním dnu stavby a  pomáhá tak 
koordinovat plánované činnosti zhotovi-
tele na další období, které jsou v  zájmu 
obce. Pokud by občan chtěl být informo-
ván o aktuálních zprávách ze stavby, lze 
se jednoduše přihlásit k  odběru nových 
informací z  webových stránek přímo 
prostřednictvím služby NEWSLLETER 
(službu naleznete na úvodní stránce po 
otevření  www.vak.cz vlevo dole zadáním 
své e-mailové adresy). V době zveřejnění 
tohoto článku je již na webových strán-
kách investora zveřejněn aktualizovaný 
harmonogram výstavby jednotlivých 

kanalizačních stok a  souvisejících sta-
vebních objektů z  finální prováděcí do-
kumentace s výhledem na rok 2021 a na 
situacích barevně znázorněn zaměřený 
stav již realizovaných úseků.
Věříme, že v příštím roce budeme moci 
již řadu z vás napojit na novou veřejnou 
kanalizaci a  vyřešit tak problematiku 
odvádění odpadních vod z vašich nemo-
vitostí zákonným způsobem. Projekty 
a  stavební povolení na nové kanalizační 
přípojky jsou pro vás již připraveny. Ni-
kdo již tedy nemusí na své napojení ka-
nalizace nic projektovat a jednat o povo-
lení přípojky s úřady.
Nové vodovodní rozvody, které se také 
současně s  kanalizací realizují, zajistí 
přivedení nových veřejných vodovodů 
i do těch částí obce, kde jsou historicky 
zřízeny většinou jen společné vodovodní 
přípojky, což komplikuje další napojová-
ní, limituje odběratele i kapacitně a brz-
dí další rozvoj zástavby. Ten by měl být 
v budoucnu tak mnohem snazší. Celkem 
je do dnešního dne položeno 1 315 m 
těchto nových vodovodů a  realizováno 
333 m přeložek vodovodů stávajících. 
Vyřešená základní technická infrastruk-
tura je totiž jednou ze základních pod-
mínek stavebního rozvoje a tím i rozvoje 
obce samotné.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou 
popřál vám, občanům obce Horní Třeš-
ňovec i  vašim blízkým v  nadcházejícím 
předvánočním čase co nejméně shonu 
a do nového roku pevné zdraví.

Za vedení společnosti 
Ing. Lubomír Fiedler, MBA 

- výrobně-technický náměstek, 
zodpovědný za investora 

k řízení této stavby
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Spolek žen

Vážení spoluobčané,
i v letošním roce se členky Spolku žen snaži-
ly udržovat své pravidelné aktivity.
Už 21. ledna vyrazily na procházku do lanš-
krounského muzea na výstavu obrázků Jo-
sefa Lady a  prohlédly si i  nové postavičky 
v betlému.
Ve čtvrtek 12. března proběhla v hospodě Za 
Vodou výroční schůze Spolku žen, kde jsme 
si připomněly, co jsme podnikaly za 20 let 
fungování naší organizace. Vše nám Dráža 
Dvořáková promítala na plátno. Hostem byl 
pan starosta, který nás seznámil s připravo-
vanými investicemi v obci.
Od dalšího dne bylo zakázáno shromažďo-
vání a vše ustalo. Přesto se pár členek vydalo 
aspoň v  květnu na kolech do přírody a  po 
okolí.
Další schůzi jsme měly po uvolnění opatření 
2. června na hřišti. Tam jsme si opekly párky 
a vyměnily informace.
V úterý 30. června o půl osmé jsme se vy-
daly na výlet do Babiččina údolí. Nejprve 
jsme se zastavily v  České Skalici v  Muzeu 



Hornotřešňovské noviny / Prosinec 2020 www.hornitresnovec.cz

Milé adventní dny, přátelé. 
Opadané listí pohrabáno a zkompostováno, 
zahrádky a sady připraveny na zimní klídek, 
zasazený česnek přikryl první sníh, ptáč-
kům do krmítek nasypáno… máme proza-
tím vystaráno. Venku pochmurno, větrno, 
mrazivo a k tomu ještě řádí z jara nám zná-
mý  – coronavirus. Nevadí. Je tu právě ten 
správný čas na bilancování.
O  pohodlí a  útulno se postarají kanape 
a  polštáře, do kterých se zachumláte při 
čtení nejnovějšího čísla Hornotřešňovských 
novin.
Letošní rok se vymyká všem našim zvyk-
lostem. Jarní měsíce proběhly ve znamení 
nouzového stavu, léto si oddychlo od záka-
zů a příkazů a nasadilo si růžové brýle. No 
a podzim – průšvih.
Jak tak v lenošce přemítám, podařilo se nám 
z toho mála času vytěžit maximum.
Hned první červencový čtvrtek jsme se se-
šli v přístřešku na hřišti, prožili příjemnou 
chvilku s  povídáním a  zároveň si upřesnili 
akce na srpen a září. Bylo to pro nás poho-
dové odpoledne.
V úterý 11.  srpna jsme vyrazili autobusem 
do Polska. Náš cíl: pstruhový ráj Kamen-
cszik. Výběr byl bohatý  – pstruh uzený, 
smažený, grilovaný se slaninou, pečený se 
zeleninou… úžasný gurmánský zážitek za-
vršený českým pivem. Prostředí farmy pří-
jemné, počasí ideální. Zpáteční přestávka 

patřila chatě na Suchém vrchu a  malému 
občerstvení. Rychlá bouřka urychlila náš 
odjezd domů.
Září, úterý osmého. Tentokrát jsme zamířili 
o něco dál, do Žďáru nad Sázavou. Čekala 
nás tam cesta po stopách významného stavi-
tele Santiniho, úžasná Zelená hora, barokní 
skvost, výjimečný církevní areál s chrámem, 
zasvěceným Janu Nepomuckému.
Po této náročné procházce zajímavou mi-
nulostí nám notně vyhládlo. Čekal na nás 
výtečný oběd. Další naší zastávkou bylo 
malé arboretum upravené v japonském sty-
lu v  obci Škrdlovice. Zde nás čekalo další 
zajímavé zastavení, prohlídka soukromé 
sklárny a seznámení se s prací zdejších sklá-
řů a  s  jejich výtvory. Patřil jim náš obdiv 
a uznání za to, že tohle báječné řemeslo ne-
zaniklo a přináší radost a krásu nám všem. 
Výrobky jsme si mohli zakoupit. Následoval 
odjezd domů.
Oba letní výlety se vydařily a moc se líbily. 
Za to patří poděkování organizátorům, se-
hrané dvojce Karlu Melezínkovi a Marušce 
Teichmannové. Na druhém zájezdu se not-
ně podílel i Zdeněk Junek a jeho bratr Josef. 
I jim patří náš dík.
Čtvrtek 1.  října. Scházíme se tentokráte už 
v Hospůdce Za vodou k vyhodnocení naší 
letní aktivity a k akcím v následujícím ob-
dobí. Netušili jsme, že to bude poslední naše 
společné setkání v  tomto roce. V  pondělí 

5.  10. na základě druhé vlny koronavirové 
pandemie je vládou vyhlášen nouzový stav. 
Na dlouhé týdny je utrum.

Přátelé, není třeba propadnout trudomysl-
nosti a strachu. Musíme to přijmout tak, jak 
to je. A jak je známo o povaze českého člo-
věka a jeho vynalézavého ducha, tak Vánoce 
si nikdo nenechá vzít a užije si je i s vládním 
omezením. Za dobrého konce se posadíme 
do své hospůdky a  dáme si výborný oběd, 
pivko nebo i  štamprdlíčko. Poklábosíme 
a bude nám zase do zpěvu, třeba koled.

A nezapomínejme na humor, který je koře-
ním života a  v  této době zvláště. Závěrem 
tedy tři rouškové vtipy:
DEZINFEKCE. Mé tělo už absorbovalo to-
lik mýdla a  dezinfekce, že při močení rov-
nou čistím toaletu.
TRPASLÍCI. Sněhurka už má jenom šest tr-
paslíků. Kejchal je v karanténě.
ÚKLID. Vyděsil jsem se koronaviru a  roz-
hodl vyhodit všechno, co pochází z  Číny. 
Teď stojím v prázdném bytě. Nahý…

Mějte pohodové a  požehnané adventní 
a  vánoční dny. Sejdeme se zdraví a  silní 
v novém roce 2021.
 

Za Spolek důchodců
František Teichmann

Spolek důchodců informuje
Boženy Němcové. Potom jsme se přemístily 
do Ratibořic a  navštívily herecké muzeum 
Viktorka, kde jsme také poobědvaly. Další 
byla procházka údolím, k chaloupce babič-
ky, splavu, prohlídka mlýna a  zámku. Vše 
jsme zakončily v hospůdce Vostrá fazole na 
Šedivci.
15.  července jely některé členky linkovým 
autobusem na zámek do Moravské Třebové. 
Výlet byl pěkný, a tak se naplánoval ještě je-
den do Nových Hradů.
Zámek Nové Hrady s  celým komplexem je 
nazýván „malý Schonbrunn“ nebo „české 
Versailles“. V  roce 1997 zámek zakoupili 
Petr a Magda Kučerovi z Prahy a od té doby 
prochází celý zámecký areál rozsáhlou re-
konstrukcí. Otevřen veřejnosti byl v  roce 
2001. Ve středu 16. září tam vyrazil i Spolek 
žen. Nejdříve jsme si prošly zahrady a v 10 
hodin byla prohlídka zámku. Potom se če-
kalo hodinu na výstavu klobouků, a  tak 
jsme poobědvaly v  místní restauraci. Další 
zastavení bylo na chatě Polanka na kávičku 
a  jiné dobroty a potom v  japonské zahradě 
v obci Sněžná. Posledním překvapením byla 
pohádková vesnička Podlesíčko, kde jsou 

pohádkové domečky s  možností ubytování 
a  s pěkným hotelem jako zázemím. Cestou 
domů bylo ještě občerstvení v  restauraci 
v Opatově. Byl to pěkně prožitý slunný den.
A pak už se rozšířil zase ten Covid-19, naši 
činnost zastavil a v tomto roce už asi nepo-
volí.
Takže přeji všem do toho dalšího roku 2021 
hlavně zdraví a volnost pohybu, hodně opti-
mismu a trpělivosti.

Za Spolek žen Dana Mačátová
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Rok 2020 byl co do činnosti pro naše rodin-
né centrum trošku jiný. Tak jako pro každý 
jiný spolek. Gro našeho spolku je setkávání 
a  to nebylo po většinu roku možné, a  tak 
jsme se letos zaměřili na pořízení vybavení, 
her a hraček do naší budoucí nové klubov-
ny sídlící nad obecním úřadem. Koupili 
jsme motorický padák, balanční kameny, 
podložky na cvičení pro děti a rodiče, chů-
dy pro děti, dřevené tácy, pinzety a misky, 
geoboardy atd. Vybírali jsme velmi pečlivě, 
ve většině případů z  vlastních zkušeností, 
co děti nejvíce baví. A tak se už moc těšíme, 
až vše budeme moci zkusit s dětmi a rodiči.
Rádi tvoříme, a tak i přes omezené fungo-
vání jsme stálým účastníkům našich tvo-
řivých dílen v měsíci září nabídli výtvarný 
materiál pro tvorbu okrasných dýní z dře-

vených koláčů, barev, korálků a  různých 
podzimních dekorací. Předání proběhlo za 
přísných hygienických podmínek.
Maminky nám poté posílaly fotky s dýně-
mi, které s dětmi vytvořily. Vznikla krásná 
díla a maminky psaly, že se s dětmi opravdu 
bavily. A to nás těší!

Na závěr tohoto roku nezbývá nic jiné-
ho, vážení spoluobčané, než poděkovat 
vám všem, kdo jste se zasloužili o chod či 
podporu Serafínku. Přejeme vám klidné 
a ničím nerušené prožití vánočních svát-
ků a do nového roku hlavně hodně pevné 
zdraví a mnoho lásky :-)

Za RC Serafínek 
Lucie Langrová

Rodinné centrum Serafínek

Podzimní tvoření

Divadlo – 5. 9. 2020
Vzhledem ke koronavirové situaci byl náš 
naplánovaný jarní termín přesunut na 
září. Všichni jsme se moc těšili na divadel-
ní představení Boeing  – boeing, aneb tři 
letušky v Paříži.
Francouzská příjemně rozverná komedie, 
kde lásky přilétají a odlétají, nás rozesmí-
vala od začátku do konce představení. 
Všichni jsme se moc bavili a  všem vře-
le doporučujeme. Představení se konalo 
v  Divadélku R. Brzobohatého ve Strašni-
cích. U  divadla je i  příjemná restaurace, 
kde jsme si dali oběd, a  je nedaleko i ka-
várna.

Čertovská družina – 5. 12. 2020
Musíme ocenit, že i  letos procházela naší 
vesnicí ČERTOVSKÁ DRUŽINA čerta 
Belzebuba v čele s Mikulášem a andělem. 
Byla to po dlouhé době jedna z mála akcí 
v tomto roce. Čertů bylo dvanáct. Byl tu již 
tradičně Belzebub, který ví o všech všech-
no. Ostatní čerti vezli plný vůz dobrot. 
V ohni se pekly brambory. U Žabkových 
čekalo celou družinu bohaté občerstvení 
a tentokrát tu bylo snad nejvíce dětí, které 
netrpělivě čekaly na čertovskou družinu. 
Málem jsme se tam ani všichni nevešli.

A co nás ještě čeká v roce 2021? Zatím ne-
víme. Akce budeme realizovat dle aktuální 
epidemiologické situace. Informace najde-
te na webových stránkách obce.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme 
pohodu, klid a hlavně pevné zdraví 
v celém roce 2021.

Za TJ Sokol L. Marková

Z činnosti spolku TJ Sokol

Čertovská družina čerta Belzebuba 
(foto: Lenka Marková)

Výlet na divadelní představení Boeing – Boeing aneb Tři letušky v Paříži

Výlet na divadelní představení Boeing – Boeing aneb Tři letušky v Paříži
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Sportovní sezona
Letošní konání Velké ceny Ústeckoorlicka 
bylo zrušeno kvůli koronaviru, takže sou-
těžní týmy letos neměly pořádně možnost 
porovnat se s ostatními ve sportovních are-
álech při hasičských útocích.
Jediné závody, které naše soutěžní týmy na-
vštívily, se konaly u našich sousedů v Ne-
pomukách. Závody se konaly 5.  září jako 
obvykle „pod poldrem“ dle pravidel VCÚ 
2019. Ženské družstvo zaválelo a po pou-
hých pár trénincích se umístilo na prvním 
místě, což holky řádně dokázaly zapít na 
večerní zábavě, která byla pokračováním 
závodů. Tým mužů se umístil na krásném 
čtvrtém místě.

Plánované závody VCÚ  
na rok 2021
 
 29. 5. 2021  – Letohrad – Kunčice – 14:00
 5. 6. 2021  – Horní Třešňovec
 6. 6. 2021  – Bystřec
 12. 6. 2021  – Okresní kolo
 19. 6. 2021  – Černovír – 13:00
 7. 8. 2021  – Česká Rybná
 28. 8. 2021  – Brandýs nad Orlicí
 4. 9. 2021  – Lanškroun
 5. 9. 2021  – Lanšperk
 11. 9. 2021  – Nekoř

Vyhlášení – Letohrad-Kunčice

Loučení s létem
Jsme rádi, že v  nepřízni událostí letošní-
ho roku jsme byli schopni uspořádat naši 
každoroční akci Loučení s  létem. Akce se 
konala 22.  srpna v  místním sportovním 
areálu. V  letošním roce proběhlo Louče-
ní s  létem trochu netradičním způsobem, 
a  jelikož jsme nebyli schopni pořádat 
Hornotřešňovský pohár, tak jsme pozvali 
týmy z okolních vesnic, aby si mohly troš-
ku zazávodit. Jeden útok byl tradiční a ten 
druhý pak s  vylosovanými posty a  trošku 
ztíženými podmínkami. Soutěží se zú-
častnily týmy z Nepomuk, Horní Čermné, 
Lanškrouna, Horního i Dolního Třešňovce. 
Věříme, že se všem tato netradiční soutěž 
líbila a že se v příštím roce sejdeme na Hor-
notřešňovském poháru.

Jako každý rok se také konala 
soutež v hodu sudem
Václav Novotný – 21,45 m
Jiří Jirásek – 19,90 m
Jiří Dušek – 19,60 m

Markéta Jelínková – 13,5 m
Eva Dušková – 11,7 m
Lenka Žabková – 14,20 m

Kapela Quiz, jak to již každoročně bývá, 
přilákala velkou spoustu návštěvníků. 
A protože kapela hrála výborně jako vždy, 
končilo se až v časných ranních hodinách.

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…

23. 1. 2021 – Výroční valná hromada
20. 2. 2021 –  Hasičský ples s již tra-

diční kapelou Letrando
20. 3. 2021 – Dětský karneval
  8. 5. 2021 – Oslava sv. Floriána
   5. 6. 2021 –  Hornotřešňovský pohár 

opět zařazený jak do 
VCÚ tak do VČHL

21. 8. 2021 – Loučení s létem

Na závěr bych vám chtěla jménem SDH 
Horní Třešňovec poděkovat za projevenou 
přízeň v  uplynulém roce a  popřát krásné 
a ničím nerušené prožití vánočních svátků. 
Hodně štěstí, zdraví a  úspěchů v  novém 
roce 2021 a  těšíme se na vás na některé 
z nejbližších akcí.

Za SDH Lucie Mačátová

Nepomuky ženy (foto: Petr Jelínek) Loučení s létem, družstvo Dolní Třešňovec (foto: Petr Jelínek)

Loučení s létem, družstvo ženy (foto: Petr Jelínek)

Nepomuky muži (foto: Petr Jelínek)

Loučení s létem (foto: Petr Jelínek) Loučení s létem družstvo žen (foto: Petr Jelínek)

Loučení s létem, družstvo lanškrounských veteránů (foto: Petr Jelínek)

Z činnosti Sboru dobrovolných 
hasičů Horní Třešňovec
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Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a požehnáním - přáním pokoje, štěstí, zdraví.  
Jednou ročně nám koledníci přinášejí zvěst, že nikdo není sám. 

 
Charita je tu také s vámi. 

Denně pečujeme o desítky nemocných a potřebných. V době ohrožení koronavirem 
nevynechaly naše zdravotní sestry a pečovatelky u svých klientů ani jeden den.  
Vedle starých, nemocných a umírajících lidí pomáháme sociálně potřebným, 
rodinám s dětmi, lidem bez domova, dětem a mládeži, handicapovaným lidem. 

 
V naší práci je nejdůležitější vztah – dát najevo druhým lidem, že mají  

svou cennou hodnotu. 
 

TŘI KRÁLOVÉ v lednu PŘIJDOU!…Možná nezazvoní fyzicky u vašich dveří,  
ale můžete je pozvat dál online na www.trikralovasbirka.cz ! A pokud budete chtít, 
můžete přispět na naši činnost: 

 dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777 (cena jedné SMS  
je 30, 60 a 90 Kč), trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777 

 sledováním TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU v neděli 10. ledna 2021 od 18 hod. na ČT 1 
 odesláním FINANČNÍHO DARU na účet: 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 77705036 

Děkujeme všem dárcům a koledníkům za pomoc. 

 

Přejeme Vám klidné a požehnané Vánoce! V novém roce 2021 
hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví! 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
Více informací najdete na www.uo.charita.cz 

Pro hokejový klub HC Horní Třešňovec se-
zona 2019/2020 nezačala dobře. Bylo hod-
ně zranění, takže výsledky odpovídaly mo-
mentálnímu stavu mužstva. Závěr sezóny 
jsme odehráli v šesté lize. Ta byla v březnu 
2020 přerušena pandemií Covid-19. Sezó-
nu jsme dohráli v říjnu 2020 a umístili jsme 
se první ve skupině 6. ligy. Ligu 2020/2021 
jsme opět nezačali hrát z důvodu uvedené 
pandemie.
Velké díky patří sponzorům: GMS velko-
obchod, s. r. o., CALDA, s. r. o., SOMA 
spol. s. r. o., Ekofarma Rybár a FARMA JI-
RÁSEK, s. r. o., s jejichž podporou se nám 
podařilo zhotovit nové dresy. Dále děku-
jeme obci Horní Třešňovec za dlouhole-
tou podporu a těšíme se na novou sezónu 
2020/2021.
 

Jiří Marek, předseda spolku

V Březince se už peče a vaří

Přesně před rokem jsme vás informovali, 
že Lesní klub Březinka získal v Burze filan-
tropie dostatečný finanční obnos na to, aby 
mohl zrekonstruovat kuchyň. A hurá! Před 
pár dny byly dokončeny poslední úpravy 
kuchyňské linky. Z darovaných peněz jsme 
zakoupili sporák, myčku nádobí, kuchyň-
ské skříňky, dřez a novou pracovní desku.

Našim hlavním cílem bylo, abychom všich-
ni společně mohli péct a vařit. A to se nám 
podařilo. Pečeme např. tyčinky ze slaného 
těsta, pizzu na oběd nebo teď před Váno-
ci perníčky. Jsou dny, kdy si uvaříme sami 
celý oběd, např. dýňovou polévku a špage-
ty. Děti velmi baví škrábat, strouhat, krájet 
atd. Poté s velkým nadšením běhat do ku-
chyně a sledovat „kdy už to bude konečně 
hotové.“

Našim dalším plánem, který chceme ve 
velmi blízkém čase realizovat, je zavedení 
plynového topení do kuchyně. A  tak pev-
ně věříme, že se nám i tato investice poda-
ří uskutečnit a  v  Březince bude zase ještě 
o něco lépe.

Za Lesní klub Březinka
Lucka Kolínská

Hokejový klub

Lesní klub Březinka
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Václav a Marie Melezínkovi 
23. 10. 2020

Zlatou svatbu oslavili

Ze srdce přejeme, aby Vás i v dalších společně  
prožitých letech manželství provázela harmonie,  
radost, láska a mnoho mnoho dobrého zdraví.

Zemřeli: Marie Mačátová, Marta Vítková, Pavel Fišera, 
Roman Nýdecký, Jarmila Beranová

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

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodily tyto děti:

Viktorie Hajnovičová, Isabela Indrová, Šimon Ptáček
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.

Společenská kronika

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

Uvedená životní jubilea se zveřejňují na základě písemného souhlasu občanů.

Jubilanti, kteří od začátku měsíce července 2020 do konce prosince 2020  
oslavili nebo oslaví své významné narozeniny:

Jelínková Vlasta 85 let
Bečvářová Hana 70 let
Ježková Miloslava 91 let
Šolcová Marta 70 let
Dvořák Jiří 70 let
Žabková Alena 60 let

Štěpánková Lidmila 98 let
Ježek Miroslav 70 let
Motlová Zdeňka 83 let
Marešová Eva 84 let
Kozojedová Miluše 93 let


