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Milí a vážení spoluobčané,
za několik dní bude rok 2016 minulostí. 
Ve zbývajícím čase do vánočních svátků 
můžeme přemýšlet, jak udělat svým nej-
bližším radost, buď dárkem pod strome-
ček, nebo svou přítomností mezi nimi.
Také můžeme předvánoční dobu využít 
ke zklidnění po celoročním shonu a k za-
myšlení se nad uplynulým rokem. V těch 
posledních pár dnech můžeme vylepšit 
a hlavně dokončit to, co jsme začali a  co 
nám z  plánovaných úkolů a  předsevzetí 
ještě chybí dodělat. Myslím si, že na tomto 
místě není třeba podrobně rozebírat, co se 

nám, představitelům obce, podařilo, ale 
naopak v čem ještě vidíme rezervy.
Obecně platí, že jen co zhodnotíme rok, 
který se blíží ke svému konci, tak začneme 
znovu plánovat, rozpočtovat a připravovat 
se na ten další.
Při bilancování uplynulého roku bych 
chtěl poděkovat všem místním spolkům 
za pomoc, kterou po celou dobu posky-
tovali při zabezpečování sportovních, 
kulturních a společenských akcí. Také mě 
potěšili, a  jim patří můj dík, všichni hor-
notřešňováci, kteří se věnují nejen údržbě 
svého domu, ale také úpravě svého okolí.

Na závěr vám přeji jménem svým i všech 
zastupitelů nejen poklidný průběh před-
vánočních příprav, nákupů, pečení a ob-
starávání, ale především, abyste svátky 
rodiny, lidské sounáležitosti, lásky a ra-
dosti prožili ve zdraví, štěstí a  pohodě 
spolu s vašimi nejbližšími. A co do no-
vého roku 2017? Abychom se všichni 
snažili, prožít ten příští rok ještě lépe, 
než ten uplynulý.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Jan Dušek, starosta obce

Připomínáme občanům, že splatnost po-
platků za odpad a  psa byla stanovena do 
31. března 2017. Sazba poplatku za odpad 
pro rok 2017 je 350 Kč za osobu.

Nárok na úlevu poplatku mají:
a)  fyzická osoba, které je 1. ledna 2017 

70 a více let 
     úleva ve výši 50 Kč
b)  dítě, které je 1. ledna 2017 

mladší 15 let 
     úleva ve výši 100 Kč
c)  poplatník, jehož bydliště či stavba 

je vzdálená více jak 150 metrů od 
místa určeného k odkládání sběrných 
nádob (popelnic) 

     úleva ve výši 50 Kč

Sazba poplatku za psa pro rok 2017 je:
a) za prvního psa 100 Kč
b) za druhé psa téhož držitele 300 Kč
c)  za třetího a každého dalšího 

psa téhož držitele 2000 Kč
d)  za třetího a každého dalšího psa, 

jehož držitelem je poživatel invalid-
ního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmů, anebo poži-
vatel sirotčího důchodu 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, převodem na účet obce 
č. 110 328 664/0600. Při platbě převodem 
uvede poplatník variabilní symbol násle-
dujícího složení:
10 2017 XXXX
11 2017 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.

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 úřadu.
Podle § 13 zákona č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, ve znění poz-
dějších předpisů, podle něhož je každý po-
vinen učinit opatření proti úniku zvířat ze 
zájmového chovu.
Podle § 147 tr. zákoníku poranění způ-
sobené pokousáním psem, které je 
možno kvalifikovat jako těžkou újmu 
na zdraví, zakládá u majitele psa trest-
ní odpovědnost za trestný čin těžkého 
ublížení na zdraví z  nedbalosti, jestli-
že majitel, který psa náležitě neopatřil, 
znal nebo mohl a měl znát jeho nebez-
pečnost. Majitel psa je povinen počínat 
si tak, aby chováním jeho psa nedochá-
zelo ke škodám na zdraví, na majetku, 
na přírodě a na životním prostředí. Po-
kud navíc majitel psa ví o tom, že s cho-
váním jeho psa byly již v minulosti pro-
blémy, a neučiní nic pro to, aby ke škodě 
na zdraví jiné osoby nedošlo, bude mož-
no jednání takového majitele psa posou-
dit jako trestný čin těžkého ublížení na 
zdraví z nedbalosti podle § 147 tr. záko-
níku, dojde-li po útoku psa ke zranění 
některé osoby.
Upozorňujeme občany, že psi bez  dozoru 
budou odchyceni a umístěni do útulku, což 
držitel zaplatí v plné výši.

Hana Šilarová,
účetní obce

Zprávy z obce

Splatnost poplatků za odpad a psa pro rok 2017
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Emigrace obyvatel Horního Třešňovce do Ameriky

Pan Edward G. Langer věnoval našim novi-
nám pár řádků, které blíže popisují odchod 
jeho předků do Ameriky. Za napsání tohoto 
článku velmi děkujeme.

Emigrace Johanna Langera 
a jeho rodiny do Ameriky

Rakousko-pruská válka  roku 1866 byla 
zásadní událostí pro Johanna Langera 
v  rozhodování emigrovat s  rodinou do 
Ameriky. Nebylo to jednoduché rozhod-
nutí, protože jeho rodina žila v  Horním 
Třešňovci nejméně od roku 1653, kdy 
Martin Long koupil dům čp. 37. Když 
však Prusové obsadili vesnici a  zabrali 
mu jeho úrodu, rozhodl se, že se připojí 
k  mnoha jeho bývalým sousedům, kteří 
již do Ameriky emigrovali. Na jaře roku 
1867 tedy prodal farmu s  číslem popis-

ným 133 a do Ameriky odešel. Na cestě 
mu dělali společnost jeho 62 letý otec 
Anton, manželka Barbara Schmid Langer 
a  jejich tři malé děti Maria, Anna a Ed-
ward, jeho bratr Wenzel s manželkou The-
resií Schmeiser a  synem Josephem, jeho 
sestra Johanna s manželem Ferdinandem 
Jansou z Čermné a jeho nejmladší sestra 
Maria.
Pro členy výpravy nebylo jednoduché 
opustit svou rodnou zem. Nejenže opou-
štěli hrob jejich matky a  ostatních pří-
buzných, ale Johann opouštěl i další dva 
sourozence. Sestra Theresa byla vdaná 
za Josefa Schmeisera, bratra Wenzelo-
vi manželky Theresie Schmeiser, která 
pocházela z  Dolního Třešňovce čp. 101. 
Sestra Rosalie žila s manželem Josephem 
Marešem v Čermné čp. 154 (dnes Horní 
Čermná čp. 24).

Ačkoli cesta nebyla dlouhá, byla pozna-
menaná tragédií. Johannův syn Edward 
během ní zemřel ve věku 4 měsíců. Prav-
děpodobně byl pochován v moři. Bohužel, 
jejich syn, který se narodil v Americe také 
se jménem Edward, zemřel v roce 1883 ve 
věku 6 let.

28.  května  1867 Johann koupil statek 
o  rozloze 60 akrů poblíž Watertownu ve 
Wisconsinu. V této oblasti již žila spous-
ta Němců a Čechů, kteří dříve také emi-
grovali z  okolí Lanškrouna. Tento statek 
byl rozdílný od toho, který zanechal ve 
Třešňovci. Nový statek měl tvar obdélní-
ku a  budovy byly rozmístěny uprostřed 
pozemků. V důsledku toho byly od sebe 
jednotlivé budovy poměrně vzdáleny. 
Všechny budovy byly také postaveny sa-
mostatně ze dřeva (pozn. na rozdíl od 
našich typických čtvercových statků, kde 
jsou všechny budovy spojeny). Johann 
choval voly, koně, krávy, ovce a  prasata. 
Pěstoval brambory, pšenici, oves, žito, ku-
kuřici a vyráběl máslo.
Johann byl ve farmaření poměrně úspěšný 
a během roku 1883 si mohl koupit nedale-
ký statek o rozloze 157 akrů (více než dvoj-
násobná rozloha stávajícího statku). Tento 
statek je na obrázku níže.

Celkově byla rodina Langerů v  Americe 
úspěšná. Nikdy svého rozhodnutí emigro-
vat nelitovali.

Více informací o autorovi i historii emigran-
tů naleznete na http://www.edlanger.com.

Autor: Edward Langer
Do češtiny přeložila Kateřina Valášková
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K dnešnímu dni navštívilo obec a její oko-
lí od roku 1970 celkem 8 botaniků. Prv-
ní systematický průzkum byl zahájen při 
floristickém kurzu botanické společnosti, 
který se konal v Lanškrouně v roce 1970. 
V letošním roce byl 25. září prozkoumán 
mimo jiné i místní hřbitov, na kterém bylo 
nalezeno téměř 100 druhů planě rostou-

cích rostlin, z  nichž některé druhy jsou 
velmi zajímavé a  vzácné. Na hřbitovech 
jsou sledovány i pěstované rostliny, které 
zplaňují a mohou se šířit do volné kraji-
ny jako nevítaní hosté. Průzkum bude 
pokračovat na jaře příštího roku, kdy se 
mohou objevit i další vzácní hosté z rost-
linné říše. V obci a jejím okolí bylo celkem 

zaznamenáno více než 300 druhů rostlin. 
Obdobný průzkum proběhl i  na hřbito-
vech v okolních obcích a výsledky budou 
vydány knižně. Informace o nálezech bu-
dou rovněž publikovány v Hornotřešňov-
ských novinách.

botanik RNDr. Vladimír Faltys

Horní Třešňovec neunikl pozornosti botaniků
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Z pohledu do minulosti naší obce 
– Budování české školy 
V minulém čísle Hornotřešňovských no-
vin jsme Vám nabídly historický pohled 
na školství v naší obci a historický přehled 
školních budov. V tomto čísle Vám nabízí-
me informace o budování české školy.

Ve druhé polovině 19. století a začátkem 
20. století došlo v obci k rozšíření českého 
etnika především tím, že se sem stěhovaly 
evangelické rody a rodiny z oblasti horní 
části sousední Čermné, které měly velmi 
silné náboženské a  příbuzenské vztahy 
právě na tuto obec. A právě v horní čás-
ti Čermné byla škola, kde se učilo česky. 
Tato skutečnost a zřejmě i stále sílící ná-
rodnostní uvědomění Čechů v  oblastech 
s  převažujícím německým etnikem při-
spělo k tomu, že místní Češi – především 
evangelíci - začali toužit po škole s  čes-
kým vyučovacím jazykem. „Česká škola 
vyrostla nejdřív v srdcích a myslích zdejších 
Čechů. Nebyli však mocni sami si ji opatři-
ti. Našli se dobří jednotlivci i celé korporace 
(zvláště odbor N.J. Severočeské v dolní části 
Čermné), kteří je podporovali při sbírce na 
stavbu a výtěžky různých podniků… Úsilí 
o  českou školu trvalo a  sílilo. Proděláva-
lo svou vlastní „křížovou cestu“. Dlouho 
bylo hledáno vhodné stavební místo. Když 
koupil je p. Thedor Merta z  Čermné, ná-
sledovaly články v  německých novinách, 
následovaly schůze a jednání, že ohrožen je 
německý ráz obce.“ (14, str. 3). Německá 
strana ale uvádí, že hlavní důvody proti 
vzniku české školy byly ekonomického 
charakteru. Především to, že si obec ne-
mohla dovolit vydržovat dvě školy. „Češi 
byli předvoláni na obecní úřad, aby prohlá-
sili se za Němce. Někteří skutečně byli zlá-
káni za trochu čočovice, že nebudou platiti 
na opravu německé školy. Ba v hospodář-
ském útisku šli Němci ještě dále. Ustavili 
zde spolek, aby znemožňoval Čechům se 
zde zakupovati. Vyloučili Čechy ze spolků 
pro pojištění hospodářského dobytka, pro 
pojištění koní, ze spolku hospodářského 
a mlékařského. To byly váhy Horního Třeš-
ňovce. Na jedné misce nabízeli hospodářské 
výhody, na druhé žádali rodný jazyk. Češi 
odmítli takovou čočovici a  volili to dru-
hé…“ (14, str. 3-4).
A  tak přípravy na stavbu školy pokračo-
valy. Byl pořízen soupis dětí, zhotoveny 
plány, zajištěna stavební firma a  podána 
žádost o  stavební povolení. Místní sta-
vební úřad ale v roce 1905 povolení stav-
by zamítl a  jeho verdikt potvrdil i okres-

ní výbor. Velice dlouho pak trvalo, než 
Zemský výbor vyřídil odvolání. Tak došlo 
k tomu, že povolení ke stavbě bylo vydáno 
až v roce 1909 a samotná stavba započala 
až v roce 1910. Jenže „… Účelům budovy 
však nevyhovovala schválená stavební čára 
a  proto bylo rozhodnuto stavěti budovu 
poněkud mimo schválenou stavební čáru, 
ježto jednání o schválení této vhodnější sta-
vební čáry bylo by zase na dlouho stavbu 
oddálilo. Obec však s  tímto nesouhlasila 
(což je samozřejmé, neboť v  dnešní době 
by bylo konstatováno, že nebyly dodrženy 
náležitosti stavebního povolení). Nestavě-
no klidně. Při stavbě došlo i k násilnostem 
v noci, když výrostci pobořili zeď, poškodili 
náčiní a jiné. (14, str. 5).
V  roce 1911 byla stavba dokončena 
a  úřední kolaudace potvrdila stavbu za 
způsobilou k provozu školy. Již v průběhu 
stavby se jednalo o povolení školy jako ta-
kové. Dne 17.  10.  1911 byl provoz školy 
povolen a  to jako Jednotřídní soukromé 
školy s českou řečí vyučovací s tím, že vy-
učování mělo být zahájeno 1. 3. 1912. Ale 
velká radost Čechů byla opět překažena, 
neboť „…Den před zahájením vyučování 
obecní zastupitelstvo jednoduše budovu 
zapečetilo z důvodu, že jako soukromá bu-
dova podléhá jen jejich rozhodování (kom-
petenci), a  že nebyla při stavbě dodržena 
jimi stanovená stavební čára; tudíž není 
prý oprávnění k  obývání. Po několik let 
trapně bylo čekáno na zahájení vyučování. 
Škola stála smutně při silnici zapečetěná. 
Úřady tehdejší nic nečinily proti odvolání. 
Vše bylo marné i když konečně bylo žádá-
no o  uznání nové, tedy změněné stavební 
čáry. Ve válce (1. světové – poznámka au-
torky) byla okna školní budovy vytlučena, 
škola vykradena i jinak zneuctěna, což ne-
lze ani vypsati. (14, str. 5).
Změnu a řešení celé situace zřejmě přinesl 
až vznik Československa v roce 1918, po 
němž dala obec na své náklady tuto škol-

ní budovu opravit. Dne 15.  března  1919 
přijel do obce správce školy, který si vy-
žádal u  starosty klíč od budovy, dodání 
ztraceného uhlí, zajištění bezpečnosti 
pro učitele a  schválení stavby na změ-
něné stavební čáře. Otevření české školy 
tak už nic nebránilo. „… Dávno čekaným 
mezníkem vývoje stalo se dne 19.  břez-
na  1919 slavnostní zahájení vyučování 
za přítomnosti rodičů, vojínů a  zástupců 
z Lanškrouna. Při slavnosti bylo doručeno 
od obce schválení k obývání, čímž ukončen 
byl dlouhý a  trapný spor ve prospěch čes-
ké školy, do níž toho dne přešlo z německé 
školy 24 dětí a nastoupily 2 děti z Čermné. 
Z nich pro zajímavost uvádím, že bylo jen 
5 katolíků a 21 evangelíků. Již dne 27. srp-
na 1919 dočkala se škola práva veřejnosti; 
dnem 1.  ledna  1921 Ministerstvo školství 
a národní osvěty převzalo nejen osobní, ale 
i věcný náklad; v roce 1923 převzalo i bu-
dovu. (14, str. 6).

Všechny tyto popisované události a sku-
tečnosti (a  nejen ony, ale i  celý vývoj 
a  systém obecního školství), měly beze-
sporu velký vliv (pozitivní i negativní) na 
soužití Čechů a  Němců v  obci. V  rámci 
této práce je tento aspekt popisován v ka-
pitole 3. 6. Přesto je ale v závěru kapitoly, 
která pojednává o vývoji školství v Hor-
ním Třešňovci, nutné zkonstatovat, že 
budování české školy bylo sice jedním 
z  mála, ale za to jedním zcela zásadním 
a  do dnešních dnů hluboce zakořeně-
ným problémem ve vzájemných vztazích 
Čechů a Němců společně žijících v obci. 
Faktem je i to, že na rozvoj českého a ně-
meckého školství v  obci měl opět velký 
vliv i historický vývoj.

PECHOVÁ, Blanka (2008).
Monografie obce – změny osídlení 

z hlediska historického vývoje.
Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze
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Budova české školy čp. 225 začátkem 30. let 20. století a dnes
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Podzimní období členky spolku zahájily 
brigádou v  hospodě „Za vodou“, úklidem 
po malování. Když byla hospoda předána 
novému nájemci, sešly jsme se tam na říj-
nové schůzce.
10.  listopadu jsme se ale nechaly zlákat 
nabídkou hospody „U Špičáků“ v Bystřeci 
a  vyrazily tam na svatomartinskou husu. 
Spojily jsme tak pravidelnou schůzi s výle-
tem i výbornou večeří, doplněnou opět do-
mácím moučníkem a příjemnou obsluhou.
Čerstvé zážitky máme z výletu do Morav-
skoslezského divadla v  Ostravě. V  neděli 
4. prosince jsme byly v divadle Jiřího Myro-

na na muzikálu „Edith a Marlene“. Maďar-
ská dramatička Éva Pataki se inspirovala 
životy dvou velkých osobností 20. století – 
Edith Piaf a Marlene Ditrich. I když tento 
komorní muzikál nebyl přímo životopi-
sem, ale spíše obrazem různých životních 
postojů, zcela nás všechny okouzlilo umění 
představitelky hlavní role paní Hany Fialo-
vé, vcítit se do života Edith. Ta nás svým 
sugestivním projevem postupně vtáhla do 
jejího nelehkého životního příběhu a nád-
herně zpívala její šansony ve francouzštině. 
Že byl sál nabit emocemi, dokládal závě-
rečný potlesk ve stoje a oči plné slz. Byl to 

skutečný umělecký zážitek. Velkou radost 
nám samozřejmě udělalo i to, že se s námi 
paní Fialová po představení vyfotila.
A  to už je v  letošním roce vše. Na začát-
ku toho příštího budeme opět chystat ples. 
Konat se bude 11. 3. a už nyní vás na něj 
srdečně zvu.

Za Spolek žen vám přeju příjemné prožití 
svátků vánočních a  v  dalším roce dobré 
zdraví a jenom samou pohodu.

Za Spolek žen
Dana Mačátová

Spolek žen

Svatomartinská husa – foto: D. Dvořáková

Divadlo Ostrava – foto: D. Dvořáková
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25. 10. 2016 se konala ve škole v Horním 
Třešňovci akce s názvem „KOLÁČOBRA-
NÍ“. Původně jsem vymyslela název „Bez 
práce nejsou koláče“ a  inspirací by nám 
byla známá pohádka. Ale v  době, kdy se 
konají různá vinobraní, jsme použily už 
zmíněné koláčobraní. To je vlastně tradič-
ní podzimní zahradní slavnost, jen se letos 
vše „točilo“ okolo koláčů. Děti měly za úkol 
přinést na školní raut nějaký koláč nebo 
koláče. To vám bylo dobrot! Mňam! Kdo 
má rád sladké, přišel si na své.
Na začátku dostalo každé dítě přívěšek jako 
rohový papírový koláč a na každém stano-
višti jim paní učitelky udělaly za splnění 
úkolu ozdobnou děrovačkou obrázek.
Při přípravě těsta na koláče je někdy potře-
ba mléko a  tak dostaly děti za úkol vypít 
o závod sklenici mléka brčkem a před tím 
ještě pozpátku doběhnout k  metě. Obdi-
vuhodné bylo, že to splnili i ti, kdo mléko 
zrovna nemusí.
Ke zhotovení koláčů potřebují hospodyňky 
téměř vždy vejce. A tak na dalším stanovišti 
měly děti nést vajíčko na kuchyňském pr-
kénku slalomem. Ještě že maminky napad-
lo přinést vajíčka uvařená.
K  upečení každého koláče je nezbytně 
nutná mouka. Někdy se stane, že se do 

mouky „nastěhují“ nežádoucí živočichové, 
kladou tam vajíčka a jinak ji znečišťují. To 
nás inspirovalo k dalšímu úkolu. Děti měly 
z velké sklenice plné mouky vybrat 5 fazolí. 
Malé děti si u toho ještě procvičily počítání.
Posledním soutěžním úkolem bylo co nej-
rychleji sníst sušenku a písknout.
U  krásně vyzdobené zahradní kůlny bylo 
připravené koláčové tvoření. Děti si podle 
své fantazie a zručnosti „upekly“ svůj frgál.
No a  začalo se stmívat. Konečně vynikla 
světýlka rozmístěná po celé zahradě. Krás-
né! Děti i  rodiče se mohli ohřát u  ohně, 
ochutnat z  množství koláčů a  zapít to ča-
jem. Pozor se musel dát jen na to, aby děti 
pily ten svůj „dětský“.

Nakonec to nejlepší! A tím je jako vždy 
lampionový průvod. Nevím, co zářilo 
víc, jestli lampiony nebo dětské oči. Cí-
lem průvodu byl obecní úřad, kde na 
děti i  jejich rodiče čekal pan starosta 
a  měl už tradičně připravenou sladkou 
pozornost.
Podle mého soudu to byla zdařilá akce. 
Také díky počasí, které se přesně na za-
čátku koláčobraní umoudřilo a  přestalo 
pršet. Snad si to užili všichni – děti i ro-
diče, jako jsme si to užili my, pedagogičtí 
i  nepedagogičtí pracovníci školy. Díky 
všem.

Jaroslava Havlíčková,
učitelka MŠ

Zprávy z MŠ a ZŠ
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Přesně tak by se  dalo nazvat pondě-
lí 5.  prosince. Ve škole se do lavic místo 
žáků usadili samí čerti, andělé a dokonce 
i  jeden Mikuláš. Vyučování mělo úplně 
jinou podobu než jindy. Psalo se, četlo 
i  počítalo, to ano, ale tak trochu po čer-
tovsku a známky se tentokrát nepsaly do 
obyčejné žákovské knížky, ale do pravé 
„Knihy čertovské“. To byste se divili, jak 
byli najednou všichni pilní, aby těch hez-
kých známek a bodíků nasbírali co nejvíc. 
A jaké bylo překvapení, když mezi ty naše 
školní čertíky a andělíčky najednou v do-
provodu pana starosty dorazili velcí čer-
ti s  Mikulášem a  dvěma anděly. To bylo 
smíchu a veselí. Čertovské vtípky nebraly 
konce, andělé krásně zazpívali a milé se-
tkání bylo zakončeno ještě nadílkou, kte-
rou přinesla všem dětem do školky i všem 
žákům do školy čertí návštěva z  obce. 
Nikdo z dětí se těch milých, roztomilých 
a  veselých čertů nebál a  určitě se budou 
všichni těšit na to, že se s nimi setkají zase 
příští rok.

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku 
2016, chtěla bych poděkovat zřizovateli 
školy – obci Horní Třešňovec, za podpo-
ru školy ve všech oblastech, protože bez 
ní by nebylo snadné naplňovat výchov-
ně-vzdělávací cíle takovým způsobem 
a s takovými výsledky, jak se to daří u nás 
ve škole.

Poděkování patří také všem sponzorům 
školy, kteří ať již finančně nebo materiálně 
podpořili naši práci ve škole i ve školce.
Přeji všem krásné, klidné vánoční svátky 
a úspěšný rok 2017.
 

Mgr. Jiřina Kosová,
ředitelka ZŠ a MŠ Horní Třešňovec

Koláčobraní

MIKULÁŠSKO-ČERTOVSKO-ANDĚLSKÝ DEN VE ŠKOLE

Čerti ve škole

Koláčobraní
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Vážení spoluobčané. Rádi bychom Vás in-
formovali o  malé, pouze formální změně. 
Od září používáme název „Spolek důchod-
ců“ na místo „Klub důchodců“, jak tomu 
bylo doposud. I  s  novým jménem se rádi 
scházíme a bavíme. A co jsme dělali v po-
sledním čtvrtletí tohoto roku? Navštívili 
jsme akce důchodců v  okolních obcích. 
Nejprve jsme vyrazili do Bystřece, poté 
do Výprachtic a zakončili jsme u kamará-
dů v  Dolní Čermné. Všude se nám líbilo 
a  doufáme, že se setkáme s  velkou účastí 
našich sousedů také na akci u nás.
4. 10. 2016 zemřel náš dlouholetý člen, prv-
ní předseda, pan Josef Štěpánek. Na našeho 
všemi oblíbeného kamaráda s úctou vzpo-
mínáme.
Jelikož se blíží konec roku, ráda bych popřá-
la všem spoluobčanům příjemný adventní 
čas, radostné Vánoce a  v  roce 2017 přede-
vším zdraví, radost a stále dobrou náladu.

Za Spolek důchodců
Eva Jirásková
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Spolek důchodců

Takhle se jmenuje projekt, do kterého se 
zapojili žáci naší ZŠ v  Horním Třešňovci 
v  průběhu měsíce října a  listopadu. Jeho 
cílem bylo vzbudit u  žáků vztah k  přiro-
zenému životnímu prostředí, blíže poznat 
okolní přírodu, mít úctu k  přírodě, zvířa-
tům a všemu živému na naší planetě, citově 
prožívat a vnímat pobyt v lese a v přírodě 
vůbec a  seznámit se s významem lesa pro 
člověka. Učit se naslouchat přírodě a trávit 
v ní volný čas, pomáhat jí a mít ji rád.
Na uskutečnění tohoto projektu získala 
naše škola dar ve výši 10 000,– Kč od Lesů 
České republiky, s.p. Peníze byly určeny na 
mimoškolní zájmovou činnost, na zakoupení 
darů do školní soutěže a  na vybavení školy 
moderními učebními pomůckami. Převážná 

část daru byla využita právě na zakoupení 
pomůcek  – odborné literatury a  naučných 
encyklopedií o lese a o přírodě.
Žáci 3.–5. ročníku, kteří mají zájem o příro-
du a všechno, co s ní souvisí, se v rámci Pří-
rodovědného kroužku setkávali pravidelně 
každé úterý odpoledne s paní učitelkou Bar-
toňovou a  postupně naplňovali cíle tohoto 
projektu.
Vyvrcholením projektu byla velká vycház-
ka všech žáků školy do lesa. Uskutečnila se 
v den, kdy má svátek patron myslivců Hu-
bert – 3. listopadu 2016 a provázeli nás na 
ní zkušení myslivci a znalci místních lesů 
a  okolní přírody: Jindřich Jirásek a  Vla-
dimír Jirásek. Žáci se zábavnou formou 
dozvěděli mnoho zajímavostí o lese, o zví-

řátkách, které zde mohou vidět, o tom, jak 
jim pomáhat, jak přírodu chránit. Nechy-
běly trofeje ani lovecký pes, soutěžilo se 
a všichni byli nadšeni a spokojeni, i když 
foukalo trochu víc, než bychom si přáli. 
Dopoledne s  myslivci se vydařilo a  patří 
jim od nás ze školy velké poděkování za 
čas, který našim dětem věnovali. Dopole-
dne jsme zakončili výtvarným ztvárněním 
dojmů z vycházky.
Žáci se díky projektu seznámili blíže s  vý-
znamem lesa pro člověka, získali nové zna-
losti o rostlinách a živočiších a o profesích, 
které se v lese uplatňují.

Mgr. Jiřina Kosová,
ředitelka ZŠ a MŠ Horní Třešňovec

CO NÁM ŘÍKÁ LES? UMÍM HO POSLOUCHAT?

Co nám říká les? Umím ho poslouchat? 

Důchodci v D. Čermné; foto: D. Dvořáková

Den matek pro babičky; foto: D. Dvořáková
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Vánoční slavnosti
– 26. 11. 2016

V  sobotu před první adventní nedě-
lí jsme uspořádali v  našem kulturním 
domě VÁNOČNÍ SLAVNOSTI, aby-
chom navodili atmosféru radostného 
očekávání příchodu vánočních svátků, 
dobu rozjímání a  dobročinnosti. Celá 
akce byla nadační. Výdělek bude použit 
na Dětský den.
V  jednu hodinu odpoledne byla zahá-
jena prodejní výstava výrobků převážně 
obyvatel z Horního Třešňovce. Zároveň 
probíhaly dílny pro děti. Ty si mohly 
vyrobit zvoneček z vosku, ozdobičky na 
stromek z  těsta, skleněný svícen s vloč-
kami. Mohly si ozdobit perníček, kapříka 
razítky s vánočními motivy nebo srdíč-
ko, které zdobí strom u obecního úřadu. 
Dílny zorganizoval Serafínek.
V  kuchyni se tradičně vařil punč 
a  k  němu upekly cukroví Dana Mačá-
tová, Lucie Langrová, Marie Barcalová, 

Jitka Marková, Lenka Marková, Milena 
Junková, Iva Buryšková, Marie Zdvořilá 
a  Pavlína Šilarová. Zdravé cukroví při-
pravila Lenka Žabková a Leona Kysilko-
vá. Slané šneky udělala Lenka Vernerová. 
Ke svačině byly připraveny langoše nebo 
párek v rohlíku. Každý si prostě přišel na 
své.
Odpoledne v  pět hodin začal vlastní 
program. Pan starosta popřál všem pří-
tomným ve svém projevu pěkné svátky 
a pohodový advent. Děti z naší školy pod 
vedením učitelek zahájily souborem pís-
ní a básní s vánoční tématikou.
Na závěr programu zazpíval Ženský pě-
vecký sbor pod vedením Jarmily Uhlířové.

Čertovská družina
– 5. 12. 2016

Jako již tradičně procházela naší vesni-
cí ČERTOVSKÁ DRUŽINA čerta Bel-
zebuba v  čele s  Mikulášem a  andělem. 
Belzebub měl seznam všech dětí i s jejich 

hříchy v knize hříchů, do které se musely 
děti podepsat otiskem prstu a slíbit, že už 
budou hodné.
Čerti táhli plný vůz dobrot a  v  ohni 
pekli brambory. Letos bylo tolik dětí, že 
jím brambory pro všechny děti nevyšly. 
U Žabkových čekalo celou družinu opět 
občerstvení. To už se stává tradicí. Proto 
se tu sejde plno lidí.
Mikuláš rozdával dětem dárečky. Ale 
i on sám jich od dětí plno dostal, např. 
kalendář na nový rok, obrázky…

Předvánoční výlet
– 10. 12. 2016

V  sobotu jsme o  půl osmé odjížděli ze 
zastávek autobusem Karla Mačáta. Od 
9 do 12 hodin jsme si udělali zastávku 
v Pardubicích. Každý podle svého – trhy, 
nákupy, výstava České korunovační kle-
noty na dosah …prostě, kdo co chtěl.
Potom jsme přejeli do Dětenic. Tam nás 
ve 14 hodin čekala prohlídka pivovaru 

Vánoční slavnosti – foto: L. Marková

Čertovská družina – foto: L Marková

Z činnosti TJ Sokol

Vánoční slavnosti – foto: L Marková
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Čertovská družina – foto: L Marková

Čertovská družina – foto: L Marková Předvánoční výlet – foto: L. Marková

Předvánoční výlet – foto: L. Marková

s  ochutnávkou. Pivo mají výborné. Od 
15 hodin nás čekala strašidelná prohlíd-
ka zámku. Opravdu to byl nezapomenu-
telný zážitek. Dozvěděli jsme se netra-
dičním způsobem od čarodějnice zámku 
důležité informace a  zároveň se skvěle 
pobavili.
Pak nás čekala Středověká krčma. Někteří 
měli objednané jednotné menu, někdo si 
objednal z  tzv. ŽRÁDELNÍKU. Prostře-
dí připomínalo středověk se vším všudy. 
I obsluha se chovala podle této doby.

CO NÁS LETOS JEŠTĚ ČEKÁ?

28. 12. od 15 do 16.15 hodin 
- BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO

Přejeme všem pohodové Vánoce v kruhu 
svých blízkých a šťastný nový rok 2017.

Za TJ Sokol L. Marková
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Akce na příští rok 2017:
07. 01. (sobota) – VVH TJ Sokol – Národní dům HT od 18 hodin
18. 02. (sobota)  – TURNAJ VE STOLNÍM TENISE a ŠACHU 

– Národní dům HT – 13.30 hodin
06. 03. (pondělí) – BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO od 16–17 h.
25. 03. (sobota) – TURNAJ v BOWLINGU – Tropic – 17–19 h.
27. 05. (sobota) – VÝLET NA KOLECH
03. 06. (sobota) – Dětský den – hřiště
16. 06. (pátek) – ZAKONČENÍ SEZÓNY cvičení žen – od 17 h.
24. 06. (sobota) – SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – hřiště HT – od 17 h.
25. 11. (sobota)  – VÁNOČNÍ SLAVNOSTI a ŽIVÝ BETLÉM 

– Kulturní dům HT
05. 12. (úterý) – Průvod čertů a Mikuláše
28. 12. (čtvrtek) – BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO od 16–17 h.

CVIČENÍ ŽEN

Neděle (začínáme 11. 1.) 18.30–19.30 –   cvičitelka L. MARKOVÁ 
(posilování, balóny, jóga)

Středa (začínáme 4. 1.) 17–18 h– cvičitelka L. MARKOVÁ (starší ženy)
Čtvrtek (začínáme 8. 1.) 19–20 h – cvičitelka M. JIRÁSKOVÁ (Zumba)
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Vánoční slavnosti
Letošní Vánoční slavnosti jsme pořá-
daly spolu s TJ Sokol Horní Třešňovec 
v Kulturním domě, kde jsme měly pro 
děti připravené tvořivé dílny. A  co si 
děti mohly vyrobit? Papírového kapra, 
voskový zvoneček s  mašličkou, přání 
se sněhulákem z  vatových tampónů, 
hvězdu z dřívek od nanuků a bavlnky, 
ozdobu na stromeček z hmoty ze škro-
bu a  jedlé sody a  malovaný perníček. 
Děti si mohly hrát v připraveném hra-
cím koutku se skluzavkou, hračkami, 
knížkami a  velkým papírem na malo-
vání. Novinkou na slavnostech byl ná-
pad ozdobit strom u  obecního úřadu 

velkými srdci s přáním. Každý, kdo na-
vštívil Vánoční slavnosti, mohl na srd-
ce z  papíru napsat přání a  dle libosti 
něco nakreslit. Ve většině případů toho 
využily děti. Tato přání jsme poté zala-
minovaly a  ozdobily mašličkou. Krás-
ně zdobí vánoční strom u  obecního 
úřadu. 
Rády bychom zdobily strom každý rok, 
proto neváhejte v dalších letech a staň-
te se součástí tradice.
Moc děkujeme všem, kteří se jakkoliv 
zapojili do příprav a organizace.

Cvičení rodičů a dětí
Jako každý rok, i tento, jsme zahájily cvi-
čení rodičů s  dětmi v  říjnu v  tělocvičně 
místní školy. Cvičení je určeno pro děti 
od 2 do 6 let pro rozvoj různých doved-
ností. Na cvičení totiž zpíváme, říkáme 
si říkanky, někdy hrajeme na netradiční 
hudební nástroje, taky skáčeme, házíme, 
bubnujeme do balónů, využíváme nářadí 
a náčiní, které jsou v  tělocvičně (kužely, 
kruhy, balóny, overbally, hokejky atd.) 
a v půlce hodiny postavíme „opičí dráhu“, 
aby si děti samy určily, co chtějí dělat. Vy-
hrává samozřejmě skluzavka a trampolí-
na. Letos cvičení už nebude, ale v  lednu 
začínáme ve čtvrtek 12. 1. 2017 v 16:30.

Vánoční stromeček přání u obecního úřadu

Předvánoční setkání maminek a dětí v Serafínku

Rodinné centrum Serafínek

Naši malí výtvarníci
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Lesní klub Březinka v Horním Třešňovci

11

Dne 14. 10. 2016 poprvé otevřela své dve-
ře maringotka, která slouží jako zázemí 
Lesnímu klubu Březinka. Skupinka nadše-
ných rodičů, kteří se zajímají o alternativní 
a inovativní směry ve vzdělávání, uskuteč-
nila tak svůj velký plán  – umožnit dětem 
trávit čas v přírodě – poznávat její kouzlo 
za každého počasí. Inspirací nám jsou lesní 
mateřské školky, které již delší dobu fun-
gují po celé naší republice a ve světě ještě 
déle – www.lesnims.cz.

Provozovatelem do 31. 12. 2016 je Rodinné 
centrum Dětský svět z. s. v Lanškrouně. Od 
Nového roku bude Březinku provozovat 
Škola jinak, z. s.
Březinka je v  provozu zatím každý pátek 
od 8–16 hodin. Kapacita šesti dětí je po-

malu naplněna. Věk dětí je od 3–7 let, ale 
lze individuálně vzít i  děti mladší. Záze-
mí nám tvoří upravená maringotka, kde 
se děti ráno schází, svačí, obědvají a poté 
i spinkají. Maringotka se nachází na sou-
kromém pozemku, který sousedí s  do-
mem s č. p. 20.

Po ranní svačince děti vezmou batohy na 
záda a vyrážíme do lesa. Na 12 h se vracíme 
hladoví na oběd. Oběd nám zajišťuje paní 
Leona Kysilková, její strava vychází ze se-
zónních potravin s ohledem na alternativní 
stravovací směry. Po obědě si připravíme 
matrace, každé dítě si vleze do svého spa-
cáku a odpočíváme. Někteří znaveni příro-
dou usnou, a jiní si jdou po pohádce malo-
vat či něco tvořit.

O  děti se stará pracovník Lesního Klubu 
Březinka – Lucie Kolínská a k ruce má vždy 
jednu asistentku.

Vše důležité lze nalézt na webových strán-
kách Březinky - www.lesniklubbrezinka.cz 
a poté u pracovníka Březinky - Lucie Kolín-
ská, tel: 603 721 724, email: kolinska159@
email.cz

Vánoční setkání maminek  
a dětí v Serafínku

Ve čtvrtek 8.  12. jsme pořádaly vánoční 
setkání maminek a  dětí v  evangelickém 
kostele v Horním Třešňovci (v „Serafín-
ku“) od 9 h do 11:30. S  dětmi jsme vy-
tvářely ozdoby, malovaly, stříhaly, děti si 
střídavě hrály spolu a  s  hračkami, které 
v Serafínku máme. A ke konci jsme spo-
lečně vyzdobily okna a  vnitřní prostory 
vánočními motivy. Čas strávený spolu 
jsme si moc užily.

Volné bruslení
Spolu s  TJ Sokol Horní Třešňovec Vás 
zveme na bruslení ZDARMA! Konat se 
bude ve středu 28. 12. od 15.15 do 16:30 
na Hale B. Modrého v Lanškrouně. Vez-
měte brusle a přijďte!

Co plánujeme na rok 2017?

–  Cvičení rodičů s dětmi (vždy ve čtvr-
tek od 16:30 do 17:30, choďte zadním 
vchodem, začínáme 12. 1. 2017, s sebou 
přezůvky a pití)

–  Volné plavání v bazéně na Dobrovské-
ho v  Lanškrouně (zamluvíme na 1  h 
celý bazén, únor/březen  2017, přesné 
termíny vyvěsíme na webové stránky 
obce)

–  Kurzy muzikoterapie pro děti a rodi-
če (hodina plná zpěvu, říkanek, hraní 
na netradiční hudební nástroje, březen/
duben  2017, přesné termíny vyvěsíme 
na webové stránky obce)

–  Velikonoční dílny pro děti a  dospělé 
(sobota 15.  4.  2017 v  prostorách Sera-
fínku, od 13 h do 16 h)

–  Letní zábavné čtvrtky (program od 
16 h každý čtvrtek v červenci a srpnu, 
začínáme 6. 7. 2017)

–  Vánoční dílny pro děti na Vánočních 
slavnostech v Kulturním domě (sobo-
ta 2. 12. 2017)

–  Volné bruslení na Hale B. Modrého 
v Lanškrouně (prosinec 2017)

Chcete dostávat informace o  akcích od 
RC Serafínek a  TJ Sokol? Napište nám 
e-mail na langrova.lucie@email.cz a  my 
vás zařadíme do adresáře.

Za RC Serafínek  
Lucie Langrová a Petra Rouhová
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NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ 
A UKONČENÍ SEZÓNY
V  sobotu 22.  října pořádal náš sbor ce-
lookrskové námětové cvičení. Abychom 
zkusili také něco jiného než v  předešlých 
letech, zvolili jsme pro zúčastněné sbo-
ry plnění hned několika úkolů na celkem 
pěti stanovištích. Cvičení absolvovalo pět 
družstev, která zastupovala SDH Horní 
Třešňovec, Dolní Třešňovec, Rudoltice 
a Lanškroun – ten postavil družstva dvě. Po 
vyhlášení poplachu přijela družstva k nové 
hasičské zbrojnici, kde je přivítali starosta 
našeho sboru spolu s velitelem. Předali jim 
mapku s vyznačenými stanovišti a vysvět-
lili, jaké úkoly se budou plnit. Vylosovalo 
se, kdo na kterém stanovišti začne, a poté 
se už všichni vydali k  jejich plnění. Členy 
družstva našeho sboru byli Petr Mačát ml., 
Míra Šebrle, Zdenek Kunc, Michal Ma-
rek ml. a  Petr Jirásek. První stanoviště se 
jmenovalo Přeprava zraněného a  místem 
plnění byla „pískovna“. Zde členové druž-
stva měli za úkol dostat se ke zraněnému, 
který byl v  nepřístupném terénu, provést 
základní ošetření a  na nosítkách ho od-
nést k  cestě, odkud by byl dále transpor-
tován k  lékařskému ošetření. Nacvičovala 
se zde spolupráce mezi jednotlivými slož-
kami integrovaného záchranného systé-
mu, kterými v  tomto případě byli hasiči 
a  zdravotníci, komunikace se zraněným, 
správné zafixování zraněných končetin, 
nasazení chrániče krku a  vlastní přepra-
va zraněného. Zraněným figurantem byl 
Olda Štěpánek a na správné plnění dohlížel 
Petr Mačát st. Na stanovišti č. 2, které bylo 
umístěno u  Ježkova borečku byla náplní 
zdravověda. Zde byla družstvu předána zá-
kladní informace, co se stalo. Konkrétně se 
jednalo o pád člověka ze stromu. Úkolem 
bylo zraněného nalézt, pokusit se o komu-
nikaci s  ním, přivolat doktora a  provést 
základní ošetření do jeho příjezdu – vše sa-
mozřejmě ve správném pořadí. Figurantem 
byla Mirka Skalická a na správné ošetření 
dohlíželi Jitka a  Karel Melezínkovi. Tře-
tím stanovištěm, umístěným u  rybníčku 
v  Jelínkově lese bylo překonávání překáž-
ky. Konkrétní překážkou zde byla voda 
a úkolem členů jednotlivých družstev bylo, 
dostat se z jednoho břehu rybníčku na dru-
hý pomocí lana, zavěšeného na stromech 
nad jeho hladinou. Na správné plnění úko-
lu dohlíželi Radek Šebrle a  Petr Jelínek. 

Na čtvrtém stanovišti si všichni osvěžili 
práci s  buzolou a  pohyb v  terénu pomo-
cí azimutů. Výchozím bodem byl Šilarův 
dub, kde družstvo dostalo první instruk-
ce a muselo pomocí buzoly vyhledat další 
bod s  dalšími informacemi. Užitečnými 
radami jim byl nápomocen Vláďa Čajnák. 
Posledním stanovištěm v  lese pod sadem 
bylo vyhledávání osob. Jelikož byl omezen 
počet lidí v jednotlivých družstvech a také 
času nebylo příliš, vyhledávali se místo 
osob dva dobře ukryté předměty  – stará 
propanbutanová bomba a  hadice C. Poté, 
co všechna družstva splnila všechny úko-
ly, sešli jsme se opět u hasičské zbrojnice, 
kde proběhlo vyhodnocení námětového 
cvičení. Zkonstatovali jsme, že se všech-
ny úkoly provedly až na některé drobnos-
ti velice dobře a  námětové cvičení splnilo 
svůj cíl. Následovalo posezení a „sdělování 
dojmů“. V podvečer jsme pokračovali akcí 
„Ukončení sezóny“ pro členy našeho sboru 
a  jejich rodinné příslušníky. Tato akce se 
koná již několik let a cílem je, abychom se 
společně setkali, popovídali si a třeba i za-

zpívali u kytary a harmoniky. Ačkoliv do-
stal každý člen pozvánku, sešlo se nás opět 
velice málo, z  čehož vyplynul závěr, že se 
tato akce letos s největší pravděpodobností 
konala naposled.

SPORTOVNÍ SEZÓNA 2016

Slavnostním vyhlášením výsledků byl v so-
botu 19. listopadu zakončen letošní ročník 
Velké ceny Ústeckoorlicka. Pořádání se uja-
li kluci z Mostku, kteří vyzdobili tamní kul-
turní dům a vše nachystali k této slavnostní 
události. Naše soutěžní družstva se tam vy-
dala spolu s Nepomukami a Horní a Dolní 
Čermnou společně autobusem. Vyhlašová-
ní se pořadatelům povedlo, až na některé 
drobnosti. Jako třeba, když krátce po půl-
noci došly nealkoholické nápoje, což ovšem 
podle nálady v sále nikomu nevadilo.
A jaká tedy ta letošní sezóna vlastně byla? 
Nejprve tedy to lepší a  trochu veselejší – 
družstvo žen. Holky obhajovaly loňské 
celkové první místo a tudíž měly laťku na-

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec
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sazenou velmi vysoko. Hned prvním zá-
vodem na domácí trati, kde se jim podaři-
lo zvítězit, navázaly tam, kde loni skončily. 
První místo, navíc v konkurenci družstev 
z Východočeské hasičské ligy bylo oprav-
du velkým úspěchem a příslibem do začí-
nající sezóny. Hned druhý den však pokra-
čovaly nulou ze závodů v Bystřeci a tak by 
se vlastně dal vyjádřit celý letošní ročník – 
houpačka. Dobré výkony střídaly ty horší. 
K tomu vynikající výkony pozdějších cel-
kových vítězek z Letohradu-Orlice a velice 
vyrovnané celé startovní pole. O výsledku 
tak nakonec rozhodoval poslední závod 
v Nekoři, kde se holky mohly radovat, ale 
také utápět zklamání ve sklenici vína. Na-
štěstí opět v  rozhodující chvíli předvedly 
vynikající výkon a sezónu ukončily stejně 
tak, jako začaly  – vítězstvím. Díky tomu 
se nakonec umístily na celkovém třetím 
místě za již zmiňovaným Letohradem-
-Orlicí a Letohradem-Červenou. A tak se 
nakonec přece jen utápěly ve sklenicích, 
ale při oslavách. A proč jsem psal na za-
čátku „trochu veselejší“? Především proto, 
že holek je po celou sezónu málo a musí 
si po celou sezónu půjčovat alespoň jednu 
proudařku.
Trochu smutnější už je pohled na výsledky 
družstva mužského. To nemělo po mizer-
ných výkonech a celkovém desátém místě 
z předešlé sezóny takřka na co navazovat 
a  tak jsme všichni čekali, že už může být 

jenom lépe. Hned první závod na domácí 
trati a první nula. Oproti ženám jsme však 
ve stejném duchu pokračovali a  z  dru-
hého závodu  – druhá nula. Na několika 
závodech jsme sice zahlédli nějakou tu 
„první vlaštovku“ v podobě pátého místa 
z Dolního Třešňovce a šestého z Lanšper-
ka. To však bylo z  těch lepších umístění 
vše a rozhodně se tedy nebylo čím chlubit. 
Sezónu jsme mohli alespoň trochu zachrá-
nit postupem do první desítky v celkovém 
pořadí na poslední soutěži v  Nekoři, ale 
bohužel jsme se zhlédli v našem ženském 
družstvu. To začalo i  končilo vítězstvím, 
my jsme začali a  končili nulou. Konečné 
dvanácté místo v  celkovém pořadí je tak 
velkým zklamáním. Ne že bychom netré-
novali, ale přístup některých členů k  zá-
vodům je takový, že další pokračování je 
přinejmenším ztrátou času. A tak je další 
osud mužského týmu někde ve hvězdách.
Nejvyrovnanější výkony tak podávalo 
družstvo veteránů, které letos startovalo na 
pěti závodech, ze kterých si odvezlo hned 
čtyři vítězství a  jedno druhé místo. Takže 
jdeme tak trochu proti zaběhnutému heslu, 
že v  mládí je naše naděje a  razíme to, že 
veteráni zdaleka nepatří do starého železa.
Za náš sbor bychom vám chtěli popřát 
klidné a pohodové vánoční svátky a v no-
vém roce především hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů v osobním i pracovním životě. 
Pevně věříme, že se spolu setkáme na ně-

které z  akcí, které pro Vás v  příštím roce 
chystáme. První z nich bude Hasičský ples, 
který proběhne 25.  února opět s  kapelou 
Letrando. S našimi nejmenšími se pobaví-
me na Dětském karnevalu 18. března. Svá-
tek patrona hasičů Sv. Floriána oslavíme 
u nové hasičské zbrojnice 6. května. S nej-
lepšími hasičskými týmy se naše družstva 
poměří na Hornotřešňovském poháru 
17. června, přičemž tato soutěž bude opět 
zařazena do Velké ceny Ústeckoorlicka 
i  Východočeské hasičské ligy. O  všech 
těchto akcích Vás budeme blíže informo-
vat na webových obecních stránkách.

Hasičská svatba

28.  října nevznikl pouze samostatný Čes-
koslovenský stát, ale také jedna nová hasič-
ská rodina. To když si proudařka z Horního 
Třešňovce Mirka Šilarová vzala proudaře 
z  Lanšperka Radka Skalického. A  protože 
mají oba spoustu kamarádů hasičů, roz-
hodli jsme se je v tento jejich velký den tro-
chu pobavit při zastavování svatby. U této 
příležitosti byla ustanovena plánovací de-
legace, která vyrazila domlouvat jednotlivé 
detaily do Lanšperka  – díky čemuž také 
většina z  nich zjistila, že Lanšperk nejsou 
pouze tři baráky u  železničního přejezdu, 
kde probíhají hasičské soutěže. Pikle jsme 
kuli v  hospůdce, kterou provozují místní 
hasiči a  tak bylo veselo už při přípravách. 
V  pátek se pak zástupci obou sborů sešli 
u bývalého konzumu s nazdobedou erenou. 
Hornotřešňováci převlečeni za školáčky 
a  Lanšperští v  hasičských zásahových ob-
lecích. Novomanželé si vyzkoušeli napsat 
diktát, uhasit požár školy, slalomovou ces-
tu ze Třešňovce do Lanšperka na dětském 
traktůrku a  nechybělo ani tradiční řezání 
hrázky. Následovala společná fotka a odvoz 
novomanželů našim historickým vozem do 
místního Kulturního domu, kde probíhala 
svatební hostina, na které se většina zasta-
vujících večer opět sešla a společně jsme se 
veselili až do ranních hodin. Novomanže-
lům Skalickým přejeme na jejich společné 
cestě životem hodně lásky, aby jim všechny 
spoje klaply na poprvé, na hadicích se jim 
neudělal žádný uzel a měli stále dost vody 
na plnění manželského terče.

Za SDH,
Petr Jirásek
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Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá 
Charita ČR již posedmnácté a její výtěžek 
je určen především na podporu charitních 
služeb v  našem regionu. Oblastní charita 
Ústí nad Orlicí zaměstnává cca 120 lidí 
a v celém okrese poskytuje už 25 let více 
než desítku služeb lidem všech generací.
Našimi klienty jsou mladí i staří - lidé čelící 
nemocem a  zdravotním potížím, chudobě, 
samotě apod. Stabilní rodina je základ život-
ní jistoty každého člověka, a právě podpora 
rodiny je jedním z hlavních cílů naší práce. 
I tento ročník Tříkrálové sbírky podpoří dár-

ci naše služby na Orlickoústecku:
-  Domácí specializovanou hospicovou péči
- Pečovatelskou službu
- Rodinná centra
-  Sociálně-aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Občanskou poradnu
- Zařízení pro osoby bez přístřeší

„Máme právo brát a  povinnost dávat,“ 
tak formuloval své životní krédo prof. 
MUDr.  Josef Koutecký, zakladatel české 

dětské onkologie. Až nám v lednu budou 
koledníci zpívat „štěstí, zdraví vinšujem 
vám…“, můžeme se nechat obdarovat je-
jich přáním.
Naše společnost patří k  té, která se může 
rozdělit s těmi, kdo v životě neměli takové
štěstí. Proto nám i tentokrát koledníci na-
bídnou možnost přispět prostřednictvím
organizací Charit potřebným.

Těšíme se na krátká setkání 
u vašich dveří.

24.  září jsme měli střelecké odpoledne 
u obecního rybníčku u Jakubovic. Nejprve 
probíhala soutěž našich členů v  brokové 
střelbě na asfaltové holuby a poté následo-
vala soutěž ve střelbě ze vzduchové zbraně 
na papírový terč různě zkombinovaných 
dvojic. Vítězem brokových střeleb se stal 
Buřval Jaroslav, na druhém místě byl Bu-
řval Karel a třetí skončil Calda Robin.
Výlov obecního rybníka u Jakubovic jsme 
letos provedli 28. října.
Od poloviny září jsme začali přikrmovat 
srnčí zvěř jadrným krmivem a také kom-
pletní krmnou směsí pro srnčí zvěř. Touto 
cestou bych chtěl obci Horní Třešňovec 
poděkovat za finanční příspěvek na naši 
činnost za rok 2015. Pro zaječí zvěř máme 
ve vytipovaných částech honitby zřízeny 
zaječí krmelce, kde jsou předkládány kro-

mě jadrných i dužnatá krmiva. Od konce 
žní je přikládána zadina do bažantích zá-
sypů, které jsou v lokalitách, kde se vysky-
tuje divoká populace bažanta obecného. 
Odlov zvířat a  zvěře škodící v  myslivosti 
probíhá celoročně, samozřejmě podle 
doby lovu jednotlivých druhů zvěře a dle 
vyhlášek MZe ČR. Celkový přehled ulo-
vené zvěře bude zveřejněn v následujícím 
článku v příštím roce.
Hlavní hon a „ Poslední leč“ jsme pořádali 
tradičně třetí sobotu v listopadu a to 19. 11. 
Honu se účastnila většina našich členů 
a  několik hostů, takže střelců bylo třicet. 
Letos jsme měli méně honců, jak loni. Hon 
se měl původně skládat z osmi lečí na stra-
ně směrem k Albrechticím, ale pro nepří-
zeň počasí jsme museli pár lečí vynechat 
a společný lov předčasně ukončit. Ulovena 

byla jedna liška, pět zajíců polních, osm-
náct kohoutů bažanta obecného. Králem 
honu byl lovec lišky, náš člen Dušek Jiří. 
Od 20:00 jsme v místním kulturním domě 
pořádali pro naše spoluobčany „Poslední 
leč“. Připravena byla tradičně výborná my-
slivecká kuchyně, což ocenil nejeden ná-
vštěvník naší akce a dále bylo připraveno 
vše, co k řádné zábavě patří.
Poslední naše společná akce v tomto roce 
bude tradiční hon na Štěpána 26. 12.

Jménem Mysliveckého spolku Třešňov-
ské háje přeji spoluobčanům radostné 
Vánoce a  do roku 2017 pevné zdraví 
a vše dobré.
 

Za Myslivecké sdružení Třešňovské háje,
Ing. Ondřej Balcar

Myslivecké sdružení Třešňovecké háje

Brokové střelby 2016- stupně vítězů Výřad na honě 19. 11. 2016

Tříkrálová sbírka 2017

Tříkrálová sbírka proběhne v  naší obci již tradičně v  sobotu 7.  ledna  2017 asi od půl deváté do oběda  
za pomoci dětí a některých dospělých, kteří zajišťují doprovod. Všem, zúčastněným upřímný dík.
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Oslavme narození Kristovo při těchto bohoslužbách:

Českobratrská církev evangelická – Husův dům
Čtvrtá adventní neděle 18. 12. v 9:00 vánoční hra dětí a mládeže
  od 14:00 setkání nejen sedmdesátníků, 

na programu vyprávění a promítání obrázků z cesty po USA – manželé Jozovi
Štědrý den 24. 12. v 16:00 bohoslužby
Hod Boží vánoční 25. 12. v 9:00 bohoslužby se slavením VP, sbírka na bohoslovce a vikariát
Na Štěpána 26. 12. v 9:00 bohoslužby – host bratr farář Kamil Vystavěl
Silvestr 31. 12. od 15:00 Silvestrovská procházka
 od 17:00 Silvestrovský večer
Nový rok 1. 1. 2017 v 9:00 bohoslužby se slavením VP

Srdečně zveme na další setkání:
Koncert Lanškrounského smíšeného sboru v pátek na Tři krále 6. 1. 2017 od 18:00
Ekumenické setkání je výjimečně plánované na úterý 17. ledna 2017 od 18:00

Římskokatolická církev – sv. Václav
4. Neděle adventní 18. 12. 9:30 mše sv.
 11:00 Horní Třešňovec
24. 12. Štědrý den 15:00 dětská půlnoční
 24:00 – půlnoční mše sv. se zpěvy Rybovy České mše vánoční
25. 12. Boží hod vánoční 9:30 – slavnostní mše
26. 12. Sv. Štěpána 9:30 – svatoštěpánská mše
1. 1. 2017 Nový rok 9:30 

Českobratrská církev evangelická v Horní Čermné
Modlitebna Horná Třešňovec:
18. 12. čtvrtá neděle adventní ve 14:00 bohoslužby
25. 12. Boží hod vánoční ve 14:00 bohoslužby s Večeří Páně
1. 1. 2017 Nový rok ve 14:00 bohoslužby

Horní Čermná
18. 12. čtvrtá neděle adventní v 18:00 adventní nešpory v kostele
25. 12. Boží hod vánoční v 8:45 bohoslužby se sv. večeří Páně v kostele
26. 12. Druhý svátek vánoční v 8:45 bohoslužby se sv. večeří Páně na faře
1. 1. 2017 v 8:45 novoroční bohoslužby na faře se sv. večeří Páně
7. 1. v 18:00 Tříkrálový koncert v kostele

Pozvánka na duchovní program vánočních svátků 2017
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám už tradičně přiblížila pořady bohoslužeb před a během vánočních svátků a některé dopro-
vodné programy – neboť nejen fyzickou stravou, ale také duchovní, živ je člověk.

Celý doprovodný program včetně výstav, koncertů a trhů v Lanškrouně dostala každá domácnost v Magazínu REKLAMA již koncem 
měsíce listopadu.

Závěrem chci poděkovat za uplynulý rok se všemi plusy i chybami, přeji Všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 
pevné zdraví, lásku a radost ze života se vším, co k němu patří.
 Božena Marková

Vánoční zpívání v  kostele Nanebevzetí Panny Marie v  Horním Třešňovci bude v  sobotu na Štědrý den 24.  prosince od 
13.30 hod. Uslyšíme několik vánočních písní a koled v podání našich dětí pod vedením paní Petry Rouhové a Adély Hejkrlíkové. 
Jistě se všichni s radostí přidáme a svátečně se naladíme. Svíčky a lampičky na Betlémské světlo vezměte s sebou.

27. 12. 2016 pořádá český svaz turistů pěší pochod na Mariánskou horu, kde se již tradičně budou v kostele zpívat vánoční 
koledy. Všichni jste srdečně zváni.



Hornotřešňovské noviny vydává Obec Horní Třešňovec
Adresa: Horní Třešňovec 225, 56301 Lanškroun, IČO 278939 pod č. MK ČR E 11169

Archiv starších čísel: www. hornitresnovec.cz
Redakce: Mgr. Miroslava Skalická, Petra Rouhová. Jednotliví respondenti, Foto: soukromé archivy autorů, E-mail: hornotresnovak@seznam.cz

Redakce nezodpovídá za obsah článků. Ten se nemusí shodovat s jejími názory. Počet výtisků: 250 ks. Zdarma.

Štěpán Rouha s rodinou Matěj Marek s rodiči Štěpánka Čajnáková s rodiči

Rozálie Valášková s rodiči

V letošním roce oslavili 
dva naši spoluobčané zlatou svatbu:

Miroslava a Rudolf Hluchý

Upřímně gratulujeme k tak významnému 
výročí a přejeme spoustu dalších, 

společně prožitých let.

Společenská kronika

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

Jubilanti, kteří do konce roku 2016 oslavili nebo oslaví své významné narozeniny:
paní Štěpánková Lidmila 94 let
paní Kozojedová Miluše 89 let
paní Macháčková Jiřina 85 let
pan Martínek Miloš 83 let
paní Marešová Eva 80 let
paní Šilarová Jaroslava 78 let

pan Šebrle Jaroslav 74 let
paní Dušková Marta 65 let
paní Dvořáková Drahoslava 65 let
pan Lorenc Josef 60 let
paní Homolová Alena 60 let
paní Beranová Zdeňka 60 let

Dne 23. 10. 2016 jsme přivítali čtyři nové občánky Horního Třešňovce.  
Přinášíme některé momentky z této akce, jejichž autorem je pan Petr Jirásek.

Zemřeli: pan Josef Štěpánek, pan Josef Vávra, paní Marie Koníčková
Vše zmizí, jen stopy Tvé lásky a práce zůstanou… Hluboký zármutek zůstává po tom, kdo nás opustil…

Od posledního vydání Hornotřešňovských  
novin uzavřeli sňatek:

Miroslava Šilarová 
a Radek Skalický

Ze srdce novomanželům přejeme,  
aby Vás v každém společném krůčku  

životem provázela radost, láska, harmonie  
a spousta splněných přání a snů.

Na závěr bychom Vám milí spoluobčané popřály i my - redakce Hornotřešňovských novin. 
Atmosféra přicházejících vánočních svátků se nedá ničím nahradit a přichází pouze jednou za rok. Přejeme Vám tedy,  

abyste si tento nádherný čas radosti a veselosti vychutnali v klidu a pohodě společně se svými nejbližšími.  
V novém roce 2017, aby Vás vedle štěstí, zdraví a lásky stále provázela  spokojenost a radostná mysl. 

Ze srdce přejí Petra Rouhová a Mgr. Miroslava Skalická 

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodila Karolína Sáblíková
Milá Karolínko, přejeme ti, abys rostla ve zdraví a lásce, aby tě stále obklopovala radost, smích a něžná náruč tvých rodičů.


