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Vážení spoluobčané,
otevíráte podzimní číslo Hornotřešňov-
ských novin a  opět, jako každé září, jsem 
měl možnost v naší škole přivítat po prázd-
ninách všechny žáky, ale především nové 
prvňáčky, kteří poprvé zasedli do školních 
lavic. Do první třídy v  letošním školním 
roce nastoupily pouze dvě žákyně.
Během prázdnin bylo dokončeno oploce-
ní zahrady kolem základní školy. Jedním 
z důvodů pro realizaci plotu byl ten, že se 
upravily majetkové poměry  – odkoupili 
jsme od manželů Junkových část pozemku, 
který beztak děti dlouhé roky využívaly. 
V loňském roce, kdy byly při rekonstrukci 
vytápění budovy školy vyměněny v příze-
mí obklady a dlažba, o  letošních prázdni-
nách došla řada i na první podlaží. Interiér 
školy se zase o něco zpříjemnil.
Jistě mnozí z  vás zaznamenali, že naše 
obec zakoupila nový traktor Zetor Proxi-
ma HS 80 s  čelním nakladačem. Musím 
konstatovat, že je traktor nepostradatel-
ným pomocníkem. Naše obec byla jedna 
z mála, ne-li jediná, která neměla možnost 
svépomocí zajišťovat mnoho každoden-

ních věcí, počínaje zimní údržbou, přesu-
ny materiálů, úklidem obce, sekáním trav-
natých prostranství atd. Věřím, že krok, ke 
kterému se rozhodlo zastupitelstvo obce, 
byl správný.
V letošním roce se podařilo Dobrovolné-
mu svazku obcí Mikroregion Severo-Lanš-
krounsko, jehož je naše obce členem, opět 
získat dotaci z  rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje, Programu obnovy 
venkova na restaurování drobných sakrál-
ních staveb. V naší obci bude zrestaurován 
litinový křížek s pískovcovým podstavcem 
za č. p. 215. Celkové náklady na rekon-
strukci památky činí 60.950,– Kč, přičemž 
42.665,– Kč bude pokryto z dotace.
Od 1. 9. 2017 máme v obci znovu otevře-
nou Hospůdku Za Vodou. Novým nájem-
cem je paní Blanka Pecháčková. Nové paní 
hostinské přeji jen samé spokojené hosty, 
kteří se budou rádi vracet. Věřím, že i spol-
ky se zde budou scházet při pořádání schů-
zí a tím ji podpoří v jejím podnikání, aby 
vydržela provozovat hospůdku déle než 
jen pár měsíců jako předcházející nájemce.
Velké množství dotazů se týká realizace 

kanalizace. Přípravu projektu ovlivnilo té-
měř roční vyjednávání se správci povodí 
Moravy o  křížení Třešňovského potoka. 
Pro obhájení gravitačních podchodů s mi-
nimální výškou krytí byly zpracovány hyd-
rotechnické a hydrologické výpočty celého 
potoka a navržena protipovodňová opatře-
ní. Vyjednávání bylo náročné, ale úspěšné. 
V tuto chvíli je vydané uzemní rozhodnutí. 
Následovat bude žádost o stavební povole-
ní, žádost o dotace a vypracování prováděcí 
dokumentace. Reálný předpoklad zahájení 
výstavby je podzim 2018.
Na závěr bych vám všem chtěl připome-
nout, že já i  zastupitelé jsme tu pro vás 
občany, a proto budeme rádi, pokud se zú-
častníte zasedání obecního zastupitelstva. 
Zde si můžete vyslechnout projednávaný 
program a názory jednotlivých zastupitelů 
a také se můžete aktivně zapojit do diskuse 
nebo podat podnět pro další zvelebení naší 
obce.

Za obecní úřad
Jan Dušek, starosta obce

Zprávy z obce

Informace občanům k volbám 2017

V sobotu 7. října 2017 provede v naší obci firma KOS, s.r.o., 
Jablonné nad Orlicí svoz nebezpečných a objemných odpadů

V  měsíci říjnu se uskuteční řádné volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Podle rozhodnutí prezidenta republiky 
č. 135/2017 Sb. se budou volby konat v pá-
tek 20. října a sobotu 21. října 2017. V naší 
obci je volební místností, jako obvykle, za-
sedací místnost na obecním úřadě.

Volit v Horním Třešňovci může občan Čes-
ké republiky starší 18 let, přihlášený k trva-
lému pobytu v Horním Třešňovci. Chcete-li 
volit jinde než ve svém volebním okrsku-
podle místa trvalého bydliště, je možné si 
zařídit voličský průkaz. Volební místnost je 
otevřená v pátek 20. 10. 2017 od 14:00 hod. 

do 22:00 hod., v sobotu 21. 10. 2017 od 8:00 
do 14:00 hod. Nezapomeňte si k  volbám 
vzít platný průkaz totožnosti, tj. občanský 
průkaz nebo cestovní pas.

Za okrskovou volební komisi
Hana Šilarová, zapisovatelka

Tím vám vzniká možnost zajistit správným 
způsobem likvidaci nebezpečných a  ob-
jemných odpadů, které se mohou vyskyto-
vat v domácnosti.

Svážet se budou:
NEBEZPEČNÉ ODPADY:
•  olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, 

lepidla
• léky
• galvanický článek suchý nebo mokrý 
(akumulátor)
• zářivky, výbojky

OBJEMNÉ ODPADY:
• starý nábytek, čalouněný či plastový ná-
bytek, skříně, židle, stoly, postele, matrace, 
podlahové krytiny  – linolea, koberce, pe-
řiny (Objemný odpad jako např. skříň či 
postel před tím, než jej předáte, je nutné 
objemově upravit, tj. rozložit či rozdělat na 
desky.)

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ: 
– ledničky, televize, rádia, kuchyňské spo-
třebiče, výpočetní technika, mobilní tele-
fony

Odpady v  žádném případě nemíchejte. 
V patřičných obalech od vás odpad převez-
me zaměstnanec firmy KOS, s.r.o., Jablonné 
nad Orlicí.
Ve svozový den bude technika stát na 
těchto stanovištích:
u Národního domu 9.00 hodin
u Kubešových na rozcestí 9.15 hodin
u Hospůdky Za Vodou 9.30 hodin
u Prouzů 9.45 hodin
u Žabků 10.00 hodin
Svážený odpad předávejte osobně! Děkujeme.

Za obecní úřad
Jan Dušek, starosta obce
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• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje propachtování p. p. č. 5249 o vý-
měře 10 331 m2, zapsané na LV č. 10001, 
vedeného u  Katastrálního úřadu pro Par-
dubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí pro obec a k. ú. Horní Třešňo-
vec, a to Mysliveckému spolku Třešňovské 
háje Horní Třešňovec, IČ 44473613, sídlem 
Horní Třešňovec 225, 563 01, na dobu 5 let.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti č. IV-12-2013330/
VB/7 mezi obcí Horní Třešňovec jako povin-
nou a ČEZ Distribuce, a. s., jako oprávněnou, 
jejímž předmětem je zřízení umístění a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy – ka-
belové vedení nn na p. p. č. 1303/1.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje vítěze výběrového řízení k  ve-
řejné zakázce malého rozsahu „Dodáv-
ka traktoru a  přídavného zařízení“ firmu 
AGRICO, s.r.o., IČ: 49286838, se sídlem: 
Čapkova 802, Týniště nad Orlicí, s nejnižší 
nabídkovou cenou: 1.445.950,– Kč s DPH.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje vítěze výběrového řízení k veřej-
né zakázce malého rozsahu „Dodávka uni-
versálního mulčovače“, firmu BV–ZEMĚ-
DĚLSKÁ TECHNIKA, s.r.o., IČ: 25856731, 
se sídlem: K Vydralinám 705, Ostrava Po-
lanka, 725 25 s nejnižší nabídkovou cenou 
156.090,– Kč s DPH.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti mezi obcí Horní Třešňovec jako povin-
nou a ČEZ Distribuce, a. s., jako oprávněnou, 
jejímž předmětem je zřízení umístění a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy – ka-
belové vedení nn na p. p. č. 2461.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo nákup části pozemku parcelní 
číslo 522/1, trvalý travní porost ve výmě-
ře 651 m2, a  to nově vzniklého pozemku 
p. č. 522/7 dle GP 579-82/2017 ve výměře 
144 m2, vše v k. ú. Horní Třešňovec.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec ne-
schválilo příspěvek na provoz Linky bez-
pečí, z.s. z rozpočtu obce Horní Třešňovec.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo uzavření smlouvy o  právu 
k umístění a provedení stavby a o smlou-
vě budoucí o zřízení služebnosti mezi obcí 
Horní Třešňovec jako povinnou a  Vodo-
vody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., 
jako oprávněnou, která je přílohou usnese-
ní z veřejného zasedání zastupitelstva obce 
Horní Třešňovec.

• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje zhotovitele zakázky stavebních 
oprav v  Základní škole a  mateřské škole 
Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí, fir-
mu Calda, s. r. o., IČ: 03749118.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
se  rozhodlo schválit smlouvu o  poskyt-
nutí investiční dotace z  Programu obno-
vy venkova OŽPZ/17/22465 na výstavbu 
místní komunikace.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec ne-
schválilo příspěvek na výstavu a  soutěž 
ZO Českého svazu chovatelů z  rozpočtu 
obce Horní Třešňovec.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje ceník služeb platný od 1. 6. 2017.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje pronájem části budovy č. p. 216 (Hospo-
da Za Vodou) paní Blance Pecháčkové.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňo-
vec schvaluje návrh smlouvy o  budou-
cí smlouvě o  zřízení služebnosti č. 22748 
mezi obcí Horní Třešňovec a  Vodafone 
Czech Republik, a.s.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje cenovou nabídku firmy IDPro-
jekt, s.r.o., Kostelec nad Orlicí na vyhoto-
vení projektové dokumentace na cesty C39 
kolem hnojiště a C3 U studně.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje pronájem části pozemku p. č. 
2690/1 o výměře 82 m2 a 2690/4 o výměře 
7 m2 paní J. K., bytem Horní Třešňovec.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje návrh kupní smlouvy a smlou-
vy o zřízení předkupního práva mezi obcí 
Horní Třešňovec na straně jedné, jako pro-
dávající a předkupníkem, a paní P. Š., bytem 
Žichlínek, na straně druhé, jako kupující 
a  dlužníkem, jejímž předmětem je prodej  
p. č. 978/6 a 41/1 – zahrada v k. ú. Horní 
Třešňovec za vzájemně ujednanou kupní 
cenu ve výši 119.185,– Kč včetně DPH.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje návrh kupní smlouvy a smlou-
vy o zřízení předkupního práva mezi obcí 
Horní Třešňovec na straně jedné, jako pro-
dávající a předkupníkem, a panem J. T., by-
tem Jablonné nad Orlicí, na straně druhé, 
jako kupujícím a  dlužníkem, jejímž před-
mětem je prodej p. p. č. 13/2 – trvalý travní 
porost v k. ú. Horní Třešňovec za vzájemně 
ujednanou kupní cenu ve výši 338.800,– Kč 
včetně DPH.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje návrh smlouvy o  smlouvě bu-
doucí o  zřízení služebnosti inženýrské 
sítě mezi panem J. T., bytem Jablonné nad 

Orlicí na straně jedné, jako povinným ze 
služebnosti inženýrské sítě, a  obcí Horní 
Třešňovec, jako oprávněným ze služeb-
nosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k  p. p. 
č. 13/2 – trvalý travní porost v k. ú. Horní 
Třešňovec v souvislosti s uložením kanali-
začního potrubí pod povrchem předmět-
ného pozemku.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje umístění dopravních zrcadel na 
výjezdu od č. p. 177, 186 a 187 a na výjezdu 
z „Urbanovy stráně“.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňo-
vec schvaluje návrh smlouvy o  budou-
cí smlouvě o  zřízení věcného břemene 
a  smlouvu o  právu provést stavbu č. IV-
12-2016278/VB/4, H. Třešňovec 177, VAK 
Jablonné – nové OM mezi obcí Horní Třeš-
ňovec a ČEZ Distribuce, a. s.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňo-
vec schvaluje návrh smlouvy o  budou-
cí smlouvě o  zřízení věcného břemene 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-
2016279/VB/4, H. Třešňovec 2681/9, VAK 
Jablonné – nové OM mezi obcí Horní Třeš-
ňovec a ČEZ Distribuce, a. s.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
neschvaluje cenovou nabídku firmy AG-
POL, s.r.o., Olomouc na studie proveditel-
nosti na akci „Chodníky Horní Třešňovec“.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec re-
vokuje usnesení 79/16 ze dne 30. 8. 2016, 
kterým akceptovalo nabídku projektanta 
Ing. Aleše Sloupa, IČO: 46486461, na zpra-
cování projektové dokumentace pro staveb-
ní povolení a vybralo zhotovitele komuni-
kace p. č. 5411 v k. ú. Horní Třešňovec.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje cenovou nabídku firmy IDPro-
jekt, s.r.o., Kostelec nad Orlicí na vyhoto-
vení projektové dokumentace na cestu C49 
od hřbitova k bývalému Lešikarovu statku.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje účast obce v projektu „Moder-
nizace ekonomických informačních systé-
mů orgánů místní samosprávy a školských 
zařízení regionu Orlickoústecka“ a pověřu-
je starostu obce k podpisu Smlouvy o part-
nerství a  vzájemné spolupráci za účelem 
realizace projektu „Modernizace ekono-
mických informačních systémů orgánů 
místní samosprávy a  školských zařízení 
regionu Orlickoústecka“.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Jan Dušek, starosta obce

ČÁSTEČNÝ VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE HORNÍ TŘEŠŇOVEC KONANÝCH VE DNECH 19. 4. 2017–13. 9. 2017
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Oddlužení po novele insolvenčního zákona
Od roku 2006 mohou dlužníci řešit své 
dluhy formou oddlužení v  insolvenčním 
řízení.
Zákon upravující oddlužení se již něko-
likrát změnil, naposledy novelou insol-
venčního zákona k 1. 7. 2017.
Podle této novely si dlužník návrh na od-
dlužení už nemůže podat sám. Návrhy 
mohou podávat pouze advokáti, notá-
ři, insolvenční správci, soudní exekuto-
ři a  akreditované osoby (např. občanské 
poradny), kterým byla rozhodnutím mi-
nisterstva udělena akreditace pro posky-
tování služeb v oblasti oddlužení. Dlužník 
sám za sebe může podat návrh na povolení 
oddlužení pouze v případě, že má právnic-
ké či ekonomické vzdělání v magisterském 
programu.
Pokud návrh na povolení oddlužení po-
dává advokát, notář, insolvenční správce 
nebo soudní exekutor, náleží mu odmě-
na ve výši 4.000,– Kč nebo 6.000,– Kč 
v případě oddlužení manželů. Částky jsou 
uvedeny bez DPH. Akreditované osoby 
budou služby poskytovat bezplatně.
Tato změna reaguje na situaci, kdy na úze-
mí České republiky provozovalo svou čin-
nost velké množství komerčních subjektů, 
které za nepřiměřeně vysokou odměnu 
nabízely dlužníkům pomoc se sepsáním 
oddlužení. Jejich služby však postrádaly 
profesionalitu a dlužníkům přinášely často 
spíše další problémy než pomoc.
Stále platí, že pro vstup do oddlužení musí 
mít dlužník stálý příjem, musí mít 2 a více 
věřitelů, do návrhu musí uvést všechny 

své dluhy, musí být schopen zaplatit 30 % 
svých dluhů a musí mít dluhy déle než 30 
dní po splatnosti. Oddlužení trvá maxi-
málně 5 let od schválení návrhu. Své dluhy 
dlužník uspokojuje buď ve splátkovém ka-
lendáři, nebo prodejem majetku; po nove-
le také kombinací obou způsobů.
Dlužník je povinen osobně se dostavit 
k  insolvenčnímu správci na přezkumné 
jednání a  spolupracovat s  ním po celou 
dobu oddlužení. Insolvenční správce je 
povinen navštívit dlužníka v jeho obydlí 
a  vyhotovit o  tom záznam. Insolvenční-
mu správci náleží odměna ve výši 1.089,– 
Kč nebo 1.634,– Kč (v případě oddlužení 
manželů) měsíčně a  také jednorázově 
250,–  Kč za každou přihlášenou pohle-
dávku.
O  způsobu oddlužení rozhoduje insol-
venční soud.
Pokud dlužník řádně plnil podmínky od-
dlužení, bude po skončení osvobozen od 
zbytku nezaplacených dluhů, nově o osvo-
bození nemusí žádat.
Občanská poradna pomáhá dlužníkům 
sepisovat návrhy na povolení oddlužení 
již od roku 2008. Poradna bude o akredi-
taci žádat a návrhy i nadále bude bezplatně 
sepisovat a podávat.
Služby občanské poradny jsou určeny 
všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé 
sociální či životní situace, nebo jim tako-
vá situace hrozí, situaci neumí sami řešit 
a potřebují pomoc.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se 
vám budeme věnovat.

Informace o  provozní době a  kontakty 
na občanskou poradnu najdete na www.
uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 
734 281 415.

Pracovníci Občanské poradny  
Ústí nad Orlicí

Vážení občané,
chtěli bychom vás požádat o  součinnost 
při údržbě dřevin – stromů, keřů, případně 
popínavých rostlin, které zasahují ze sou-
kromých pozemků do veřejných prostran-
ství v naší obci a zakrývají dopravní značky 
či lampy veřejného osvětlení, znesnadňují 
pohyb a  ohrožují dopravu na komuni-
kacích nebo brání průjezdu traktoru při 
zimní údržbě. Nedůsledná údržba zejmé-
na živých plotů je příčinou nebezpečného 
vyjíždění na místní komunikace a  silnici 
III/31117.

Dle § 7 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny je péče o dře-
viny, zejména jejich ošetřování a  udržo-
vání, povinností vlastníků.
Prosíme vás proto, prověřte své dřeviny 
a v případě přesahu na veřejné prostranství 
proveďte vhodným způsobem řez.
Ořez dřevin a  keřů proveďte do 
15. 11. 2017.
Po 15.  11.  2017 budou postupně šetrně 
prováděna odstranění přesahujících dřevin 
pracovníky obce.

Obec je k  tomuto postupu oprávněna na 
základě § 1016 Občanského zákoníku 
poté, co prokazatelných způsobem vyzve 
vlastníky k odstranění přesahujících větví 
a  tyto zůstanou i  po přiměřené době ne-
odstraněny.
Mějte, prosím, na paměti, že ošetření stro-
mů je nutné provádět tak, aby nedošlo k je-
jich poškození.

Za obecní úřad
Jan Dušek, starosta obce

Údržba dřevin
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Z pohledu do minulosti naší obce   
Pokračování z minulého čísla…

Správní vývoj obce do roku 1945
Správní vývoj obce je až na výjimky – kdy
se jednalo pouze o záležitosti samotné obce 
– popisován v souvislosti se správním vý-
vojem lanškrounského panství, neboť Třeš-
ňovec a posléze Horní Třešňovec (Jansdorf, 
Ober Jansdorf/Johnsdorf) byl jeho nedíl-
nou součástí. Stejný přístup je zvolen i při 
popisu historického vývoje po skončení 
patrimoniální správy.

Patrimoniální (vrchnostenská) správa
„Vzájemný vztah dvou tříd obyvatelstva 
na panství – poddaných a vrchnosti – byl 
vlastně právním vztahem a  z  něho vyplý-
vající ekonomické a sociální důsledky byly 
základem všeho života, jak v poddanském 
městě, tak i  na vesnicích panství. Podda-
ný pracoval povinně na panském, odváděl 
činži a  jiné poplatky, byl nucen povinně 
odebírat některé produkty panského hos-
podářství a naopak svoje za nařízenou cenu 
vrchnosti prodávat. Bez souhlasu majitele 
panství nesměly poddanské děti do škol, 
na řemeslo, ženit se a  vdávat, stěhovat se. 
Praktické prosazování důsledků toho-
to vzájemného nerovnoprávného vztahu  
v každodenním životě bylo i prvním a hlav-
ním pramenem případné poddanské ne-
spokojenosti, stížností a bouří“. (5, str. 89).
Území lanškrounského panství, k  němuž 
patřil i Třešňovec, mělo ve své historii růz-
né majitele. V následujícím textu, jehož zá-
kladem je přehled majitelů panství, je po-
psán historický vývoj do roku 1848.

Do zahájení kolonizace  
– král Přemysl Otakar II.

V průběhu kolonizace (osídlování)  
– členové šlechtického rodu Heřman 
a Oldřich z Drnholce.

Po dokončení kolonizace – král Václav II.

1285–1290 – Záviš z Falkenštejna.

1290–1304 – král Václav II.

1304–1358 – klášter cisterciáků na Zbrasla-
vi u  Prahy  – první část panství (Lanšper-
sko) vlastnil již od roku 1292. V roce 1304 
získal i Lanškrounsko. Celé území značně 
trpělo loupeživými nájezdy majitelů sou-
sedních panství.

1358–1421 – litomyšlské biskupství  – Po-
stupně došlo ke zklidnění poměrů. Velký 
význam pro celou oblast mělo založení au-

gustiniánského kláštera v Lanškrouně. Do-
chází k značnému rozvoji panství, který je 
přerušen husitskými bouřemi, při nichž do-
cházelo k značnému pustošení celého kraje.

1421–1432 – husitští hejtmani Jan Městský 
z Opočna, Jan Kromějšín – situace se po-
stupně konsoliduje.

1432–1507 – rod pánů Kostků z Postupic – 
za vlády příslušníků tohoto rodu došlo 
k  značnému rozkvětu celého panství. Ob-
last měla českou správu, čímž došlo k po-
sílení českého vlivu. Panovala zde i  určitá 
náboženská svoboda: „Nábožensky tole-
rantní vrchnost Kostků z  Postupic dbala, 
aby nedocházelo ke zbytečným třenicím 
mezi katolíky a  nekatolíky, a  svolila také 
k založení náboženské obce českobratrské. 
Také Němci si založili obdobnou nábožen-
skou obec…“ (12, str. 13). Z tohoto období 
pochází i první písemná zmínka o českém 
názvu obce a o rozdělení Třešňovce na dvě 
části. F. Musil k  tomu uvádí: „Vzhledem 
k  značnému rozsahu vsi došlo již před 
rokem 1487 k  jejímu rozdělení na Horní 
a Dolní Třešňovec, což je poprvé doloženo 
v uvedeném roce…“ (22, str. 148). K tomu 
je ještě nutné dodat, že obec byla jednou 
z prvních, která se takto rozdělila. V roce 
1505 zemřel Bohuš Kostka a  panství po 
něm zdědily jeho dcery Markéta a  Anna. 
Jejich poručníkem se stal Vilém z Perštejna 
a obě dědičky provdal za své dva syny Jana 
a Vojtěcha. Panství tím přešlo do majetku 
Pernštejnů – konkrétně Vojtěcha z Perštej-
na, manžela Markéty Kostkové z Postupic.

1507–1558 – rod Pernštejnů – patřící k vr-
cholným politikům Českého království, což 
se velmi kladným způsobem projevilo i na 
rozvoji Lanškrounska, a to včetně nábožen-
ské tolerance. Z roku 1509 pochází listina, 
která dokazuje, že Horní Třešňovec měl již 
svou vlastní rychtu a omezenou obecní sa-
mosprávu. Tato skutečnost zřejmě souvisí 
s  rozdělením obce. To by znamenalo, že 
nejpozději v 80. letech 15. století byl Třeš-
ňovec rozdělen na dvě samostatné části 
(Horní a Dolní), z nichž právě Horní Třeš-
ňovec získal i  samostatnou rychtu. Český 
název obce, který se v těchto souvislostech 
také poprvé oficiálně vyskytuje, pochází 
zřejmě ze starší doby. Roku 1526 nastu-
puje na český trůn Ferdinand Habsburský 
a  České království se stává na dlouhou 
dobu součástí habsburské monarchie.

1558–1622 – rod Hrzánů z Harasova – zís-
kal panství koupí od bratrů Jana a  Max-
miliána z  Pernštejna. Pro zdejší obyvatele 
nastala doba útlaku. Nový majitel sice dál 
oblast rozvíjel, budoval rybníky či stavěl 
nové dvory, nicméně se zaměřil na režijní 
způsob hospodaření a  z  celého panství se 
snažil vytěžit co nejvíce. Byla zvýšena ro-
bota, rušena různá práva, výsady a svobody 
(včetně náboženské tolerance), takže zde 
došlo i ke vzpouře, která byla předmětem 
jednání u královského soudu v Praze. Míst-
ní lidé spor proti vrchnosti prohráli a mu-
seli se zavázat k poslušenství. V té době také 
docházelo k  častým útěkům poddaných 
z  panství. Od roku 1619 se město Lanš-
kroun stalo centrem panství, které tvořilo 
ucelenou správní jednotku s mocí politic-
kou, soudní a  berní, a  vrchnost rozhodo-
vala neomezeně. Hrzánovi synové prodali 
panství za sníženou cenu předsedovi kon-
fiskační komise – knížeti Karlu z Lichten-
štejna, a to z důvodu podezření, že oni nebo 
jejich otec podporovali stavovský odboj.

1622–1848 – rod Lichtenštejnů – do již tak 
utlačovaného kraje přicházejí noví majite-
lé v době třicetileté války, dva roky po bi-
tvě na Bílé hoře, a  přinášejí s  sebou další 
útlak – nejen hospodářský, ale i společen-
ský – rekatolizaci a germanizaci, která spo-
čívala i v tom, že bylo zásadně úřadováno 
v  německém jazyce. Slibný hospodářský 
a kulturní vývoj je na mnoho let pozasta-
ven a dochází k úpadku celé oblasti. V le-
tech 1714–1715 postihla Lanškrounsko po-
slední morová epidemie v  Čechách. Výše 
ztrát v Třešňovci není známá, ale například 
v Lanškrouně při ní zemřela čtvrtina jeho 
obyvatel. Pozitivní změny v  historickém 
vývoji přináší až 2. polovina 18. století, a to 
především díky císařským osvíceneckým 
reformám Marie Terezie a Josefa II. (např. 
školská reforma – 1774, toleranční patent, 
zrušení nevolnictví v Čechách – 1781, kon-
tribuční reforma – 1789) a také díky začí-
nající a rozvíjející se průmyslové revoluci.
V  roce 1835 vznikly dvě nové části Hor-
ního Třešňovce  – Sebranice a  Matějkov 
v  blízkosti Nepomuku, ke kterému byly 
v roce 1949 připojeny.

Správa od roku 1848 do října 1938
Z  revolučních událostí roku 1848 vzešly 
nejrozsáhlejší správní změny 19. století. 
Bylo zrušeno poddanství, robota a celá pa-
trimoniální správa a rozhodování v obcích 
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bylo postaveno na samosprávný princip. 
„Mezi nezadatelná práva každé obce měla 
nadále patřit především svobodná volba 
zástupců, správa obecního jmění, veřej-
nost výsledků obecního hospodaření a ve-
řejnost jednání. Byla rozlišena přirozená 
a  přenesená působnost obce. Přirozenou 
působností se rozuměla správa vlastních 
záležitostí obce, přenesenou pak věci veřej-
né, jejichž obstarávání přikazoval obci de-
legační cestou stát. Za výkon přenesených 
pravomocí byl vždy osobně zodpovědný 
starosta, který měl i výkonnou moc. Územ-
ně byla nadále rozlišována politická obec 
a  katastrální obec, které sice mohly být 
shodné, ale nebylo to nevyhnutelné. Kata-
strální obec byla stanovena jako území ná-
ležející k jedné obci na základě vyměřování 
stabilního katastru, které probíhalo v první 
polovině 19. století.“ (5, str. 135).
V  tomto období byl Horní Třešňovec vždy 
samostatnou obcí s  vlastním zastupitel-
stvem a  starostou (funkce rychtáře zanikla 
s koncem patrimoniální správy). Například 
začátkem 30. let 20. století mělo obecní za-
stupitelstvo 15 členů, z nichž 4 byli české ná-
rodnosti. V roce 1900 vznikla další část obce 
– Neunoth (Nouze). Ta později zanikla.

Vývoj vyšších stupňů veřejné správy byl 
v tomto období následující:
1849 – nové správní rozdělení Čech.

leden 1850 – v Čechách zřízeno 7 krajských 
vlád jako nových politických úřadů druhé 
stolice. V  Lanškrouně je zřízeno okresní 
hejtmanství pod krajskou vládou v  Par-
dubicích. Lanškrounské hejtmanství mělo 
60 obcí rozdělených do dvou soudních okre-
sů  – Lanškrounského a  Ústeckého. Třešňo-
vec byl součástí Lanškrounského soudního 
okresu, do kterého bylo zahrnuto 33 obcí.

1855  – vydáno nové ustanovení o  smíše-
ných okresních úřadech. Krajská vláda 
v  Pardubicích byla zrušena a  byl zřízen 
krajský úřad v Chrudimi. K Chrudimské-
mu kraji náležel i Lanškrounský okres.

1865  – v  Lanškrouně došlo k  ustavení 
okresního samosprávného sboru, jeho 
působnost byla omezena jen na obvod 
soudního okresu lanškrounského. Volbou, 
vykonanou v  červnu 1865, bylo zvoleno 
23 zástupců vesnic, 4 zástupci města a 3 zá-
stupci velkostatku. Do pravomoci okresní-
ho zastupitelstva patřil hospodářský dozor 
nad obcemi, záležitosti chudinské a sociál-
ní, zdravotní a komunikační.

1868  – smíšený politicko-soudní úřad byl 
rozdělen na soud a  okresní hejtmanství 
a zároveň s tím bylo v Lanškrouně zřízeno 
okresní četnické velitelství.

říjen 1918 – vznik samostatného Českoslo-
venského státu.

1918  – V  Lanškrouně byla vytvořena ně-
mecká Národní rada, která se hlásila k tzv. 
útvaru Deutschböhmen, ale brzy byla roz-
puštěna. Také okresní zastupitelstvo bylo 
zrušeno a  byla ustavena okresní správní 
komise, vykonávající funkci okresního za-
stupitelstva i okresního výboru.

1920 – okresní hejtmanství bylo přejmeno-
váno na okresní správu politickou.

1927  – okresní správa politická byla pře-
jmenována na okresní úřad.

1925 – nařízeny české nápisy na hostincích 
a české jednání s českými hosty.

1928 – správní reforma – okresní správ-
ní komise zrušena a  zřízeno, za dozoru 
a předsednictví okresního zemana, okresní 
zastupitelstvo.

Správa od 10. října 1938 do května 1945
Obyvatelé Horního Třešňovce jsou v tom-
to období říšskými státními občany – župy 
Sudety. Veřejná správa v této době nestála 
na principu samosprávy, ale na tzv. vůdcov-
ském principu, což znamenalo, že zastupi-
telé obce nebyli voleni občany, ale jmeno-
váni státní správou, a  to včetně starosty. 
V prvních okupačních dnech byla veškerá 
civilní správa soustředěna a  prováděna 
německým vojenským velitelstvím, poté 
byly správní poměry přizpůsobeny veřejné 
správě platné v Německu.
Horní Třešňovec, který také přešel pod 
říšskoněmeckou správu, byl povinně čle-
nem veřejnoprávní korporace Deutscher 
Gemeindetag. Jeho vyšší správní jednotkou 
byl Lanškroun, který zůstal správním cen-
trem i v rámci říšské župy Sudety s místo-
držitelstvím v Liberci, jehož nižší územně 
příslušnou správní jednotkou byl obvod 
vládního prezidenta v  Opavě  – Opavský 
vládní obvod. Lanškroun se stal sídlem 
landráta (zemský rada), který byl prvoin-
stančním úřadem státní správy na úrovni 
okresu.
Na obecní věci měl ze zákona vliv zmoc-
něnec NSDAP, který měl zajišťovat soulad 
mezi obecní správou a  tehdy „všemocnou 

stranou“. Sídlo NSDAP bylo v  Králíkách. 
Byla zavedena všeobecná pracovní povin-
nost a  na významu získaly pracovní úřa-
dy. Třešňovec spadal pod pracovní úřad 
v  Lanškrouně. Vzhledem k  početné české 
menšině byla na území landráta Lanškroun 
zřízena tzv. venkovská služebna gestapa.
Okupační správa skončila v  květnu 1945. 
V  Lanškrouně byl ustanoven Okresní ná-
rodní výbor, který převzal státní moc a veš-
kerou odpovědnost. V  německých obcích 
byli ustanoveni vládní komisaři a  později 
byly ustaveny správní komise. V  témže 
roce také došlo ke zrušení Okresního sou-
du v  Lanškrouně i  Okresního národního 
výboru v  Lanškrouně a  jeho působnost 
byla přenesena do Ústí nad Orlicí. V Lanš-
krouně byla zřízena expozitura s omezenou 
pravomocí.
V Horním Třešňovci byl ustanoven Místní 
národní výbor, jehož první schůze se kona-
la 30. května 1945.

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

z hlediska historického vývoje. Praha: 
Česká zemědělská univerzita v Praze
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Léto a prázdniny utekly opět jako voda 
a my jsme již třetím rokem pořádaly pro 
děti a  jejich rodiče letní zábavné čtvrtky 
v „Serafínku“. Letos jsme zorganizovaly:

Návštěva uměleckého kováře 
Petra Mačáta – 13. 7. 2017
Petr nám umožnil seznámit se s řemeslem 
kováře. Předvedl nám, jak vykovat hřebík, 
zvoneček, list a  podkovu. Není to žádná 
sranda a to si také mohli všichni zúčastnění 
vyzkoušet. Petrovi tímto ještě jednou velmi 
děkujeme.

Pohádkový les – dobrodružná 
cesta s pohádkovými postavami 
– 27. 7. 2017
Na hřišti za školou jsme pořádaly akci pod 
vedením Ivy Řehuřkové (dlouholeté učitel-
ky MŠ) s  názvem Pohádkový les. Počasí 
celý den vůbec nepřálo, rozhodovaly jsme 
se, zda akci nezrušit, ale radar napovídal, 
že pršet nebude. A opravdu v 15:50 přestalo 
a všichni si i s dětmi (některé navlečené do 
nepromokavého oblečení) užili krásné od-
poledne plné zábavy a smíchu. Pro děti byl 
na zahradě přichystán okruh. Na každém 
stanovišti čekala na děti pohádková posta-
va, která měla pro děti nachystaný úkol. Po 
úspěšném splnění všech úkolů jsme „vy-
svobodili princeznu“. Jako odměna čekala 
na děti v  košíčku princezna k  vymalová-
ní, bonbonky a  meloun. Největší zábavou 

pro děti bylo opékání špekáčků na ohni. 
K tomu nám paní Řehůřková hrála na ky-
taru a  my si s  ní mohli zazpívat táborové 
písně. Akce se velmi vydařila!

Tvořivé dílny – Malujeme na 
trička – 10. 7. 2017
V tento prázdninový čtvrtek jsme v prosto-
rách Serafínku pořádaly akci s názvem Ma-
lujeme na trička. Na tuto akci se přihlásilo 
21 dětí a  9 dospělých. Vyzkoušeli jsme si 
techniku tisku obrázků speciálními barva-
mi na textil a malbu fixy na textil. Fantazii 
a kreativitě se hranice nekladly. Vznikla tak 
krásná originální trička. Je radost koukat 
na takto vydařené akce!

Olympiáda – 24. 8. 2017
Jako každý rok zařazujeme do letních čtvrt-
ků i Olympiádu. Olympijské čelenky, oheň, 
vlajka a 4 disciplíny – běh na 40 metrů, skok 
do dálky, hod do dálky a  běh na dlouhou 
trať. Děti se moc snažily, my jim fandily 
a  poctivě zapisovaly výsledky. Před vyhlá-
šením jsme všechny „zabavily“ melounem 
a nanukem (byl velmi teplý letní den). Vy-
hodnocení výsledků bylo náročné, musely 
jsme děti vyhodnotit dle věku, ale podařilo 
se, a tak se na každého olympionika dosta-
la medaile a  diplom. Poslední foto, třikrát 
„Sportu zdar“ a všech 16 dětí i s rodiči moh-
lo odejít do svých domovů.
Rády bychom občany informovaly o  tom, 
že prostory Evangelické modlitebny (po do-

mluvě s panem farářem a staršovstvem ČCE 
v  Horní Čermné) s  námi sdílí Lesní klub 
Březinka, a  tak nám pomáhá tyto prostory 
zvelebovat. Venku nově vzniklo pískoviště 
a spoustu změn se událo také uvnitř v pro-
storách Serafínka. Máme obrovskou radost!

Co plánujeme  
do konce roku?
Setkávání maminek a  dětí v  „Sera-
fínku“  – zveme všechny maminky 
a jejich děti jednou za 14 dní od 9 h do 
12 h do prostor Evangelické modliteb-
ny. Pro děti bude připraven program: 
hrátky s modelínou, výtvarné dílničky, 
hudební dílnička se zvířátky atd. Pro 
maminky káva či čaj a  něco dobrého 
na zub. Začínáme 5. 10. 2017. Těšíme 
se na společně strávené chvilky!
Vánoční slavnosti s  ŽIVÝM BET-
LÉMEM v  sobotu 2.  12.  2017. Opět 
zajistíme tvořivé dílny pro děti včetně 
tvorby přání jako ozdoby na vánoční 
strom u Obecního úřadu v H. T. Přijď-
te si i vy, dospělí, vytvořit přání!
Volné bruslení na Hale B. Modrého 
proběhne ve čtvrtek 28.  12.  2017 od 
15 h do 16 h.

Těšíme se na společná setkání, 
za RC Serafínek Petra Rouhová  

a Lucie Langrová

Pohádkový les

Olympiáda

Olympiáda

Barvení triček

Rodinné centrum Serafínek

Návštěva kováře Petra Mačáta
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INFORMACE ZE ŠKOLY

V  pondělí 4.  září  2017 se opět rozezněly 
chodby školy hlaholem dětí, znovu byl sly-
šet smích, štěbetání, povídání, zvědavé vy-
ptávání, netrpělivé dotazování. Začal nám 
nový školní rok. Do lavic v  první třídě 
usedly letos pouze dvě holčičky: Terezka 
Jedličková a Natálka Prokopová. Při slav-
nostním zahájení školního roku nechyběl 
ani pan starosta, který všechny pozdravil 
a popřál všem školákům hezký a úspěšný 
rok. Jaký ten rok bude a  co komu přine-
se? Žákům určitě přinese spoustu nových 
poznatků, vědomostí a  dovedností, bez 
nichž by se těžko orientovali v  okolním 
světě, v  životě. Čeká je i  množství zají-
mavých akcí, různých aktivit a  činností, 
které k  naší škole neodmyslitelně patří 
a bez nichž by to určitě „nebylo ono“. Prv-
ní z nich, na kterou Vás všechny již nyní 
srdečně zveme, bude podzimní „Dýňobra-
ní“, akce pro děti, žáky a všechny příznivce 
školy, která bude zakončena lampionovým 
průvodem.

Mgr. Jana Bartoňová,
učitelka v ZŠ

ZPRÁVIČKY 
Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Na letošní školní rok 2017/2018 jsme se 
připravovali již čtrnáct dní před zahájením 
běžného provozu. O prázdninách se škol-
ka malovala, a  tak jsme museli rozrovnat 
nábytek zpět, všechny hračky a pomůcky 
omýt, očistit a  nanosit do správných při-
hrádek, polic a  šuplíků. K  prvnímu září 
školka svítila čistotou jako sluníčko.
Máme zapsáno 28 dětí, z  toho 6 nových. 
Nejmladšímu je 2,5 roku, nejstaršímu 
bude v říjnu 6 let. Vzhledem k počtu dětí 
a  k  tomu, že některé vyžadují zvýšenou 
péči a  speciální přístup, byla poraden-
ským zařízením doporučena do třídy MŠ 
pedagogická asistentka. Proto jsme náš 
mateřinkový kolektiv rozšířily o  asistent-
ku p. Lenku Novotnou. Pomáhá nám uči-
telkám, abychom se všemi dětmi dosáhly 
cílů Školního vzdělávacího programu „Ba-
revný svět“.
Každý den ve školce je velmi pestrý. Hraje-
me pohybové hry, cvičíme s náčiním, zpí-
váme, tvoříme. Rozvíjíme tím rozumové 
schopnosti, logické myšlení, matematické

představy, předčtenářské dovednosti, tě-
lesnou zdatnost, řečový projev.
Učíme se říkanky, písničky… a  hned na 
začátku září jsme vítali nové děti milou 
básničkou:
Otvíráme naší školku
vstupte všichni do ní zvenku.
Všude hračky a smích dětí
slunce tu i v zimě svítí.
Vůkol květy, mnoho stromů
nikomu se nechce domů.
Vítejte všichni – dospělí i dětičky!
Těšíme se na vaše usměvavé tvářičky!

Věřím tomu, že se dětem u nás bude líbit.

Na letošní předplavecký výcvik v  České 
Třebové budou jezdit děti, které k 1. 9. 2017 
dosáhly 4 let věku. Ostatní zůstanou s uči-
telkou v MŠ. V říjnu nás čeká naše tradič-
ní lampionová akce tentokrát pod názvem 
„Dýňobraní“. Tak doufejme, že vyjde poča-
sí a bude dost dýní.

H. Richter Strnadová,
učitelka MŠ

Zprávy z MŠ a ZŠ
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Lesní klub Březinka odstartoval školní 
rok v novém zázemí.
7. 9. 2017 v 8 hodin ráno Březinka uvítala 
po prázdninách děti a jejich rodiče. Tento-
krát ovšem už ne v maringotce, jako tomu 
bylo první rok fungování, ale nyní v  pro-
storách Rodinného centra Serafínek. Jedná 
se o prostory v evangelickém kostele v Hor-
ním Třešňovci naproti obecnímu úřadu.
Hlavním důvodem změny zázemí bylo to, 
že maringotka už neposkytovala dostatek 
místa pro ukládání věcí, odpočinek a tvo-
ření. Děti nám přibývají, ale maringotka 
bohužel rozměry nezměnila. Máme nyní 
k  dispozici místnost, která slouží ke hře, 
tvoření, odpočinek a  ukládání věci. Dále 
šatnu, kde se děti přezouvají a  převlékají, 
a WC. Nové prostory jsou pro nás velkou 
a příjemnou změnou.
Kolem kostelíku jsou stromy, keře, zahrada, 
potok… Vše, kde děti mohou zapojit svoji 
fantazii a vytvářet si různé skrýše, domečky 
a ještě spoustu dalšího, co nás dospěláky by 
nikdy nenapadlo.
Zahradu jsme ještě ve spolupráci se Sera-
fínkem obohatili o pískoviště, což je neod-

myslitelná součást dětského světa.
Jsme na začátku nové éry Březinky, někte-
ré věci „ladíme“ za provozu, některé věci 
zkoušíme, jak se osvědčí, mnohdy na nás 
padá únava, ale naše nadšení posunovat 
děti směrem, kterému věříme, je tak velké, 
že frčíme kupředu.
Jak trávíme čas v  Březince? Tak např. je-
den čtvrtek a pátek jsme strávili s opicemi. 
Opičky jsme hledali v pralese, kde ty „lum-
pice“ vysypaly plastová víčka. Všechny se 
nám podařili najít a vysbírat. U toho jsme 
natrénovali barvy, jelikož někdo chtěl sbí-
rat jen zelená, někdo červená nebo žlutá… 
Poté děti z nasbíraných víček tvořily různé 
obrázky, např. rybičku, sluníčko. A  někdo 
našel zalíbení v tom, jen tak víčka vysypat 
a brouzdat se v nich.
V  pátek nám opičky nachystaly lanovku. 
Opičí máma převážela svoji rodinu po la-
novce. Děti byly nadšené, kdybychom ne-
museli na oběd, možná posíláme doteď.
A co neodmyslitelně patří ke každému pro-
gramu v Březince – pohyb v přírodě. Děti 
se učí lézt do kopců, z  kopců, zkouší, na 
který kopec stačí, kde si musí pomoci chy-

cením větve, kde si řeknou o pomoc dospě-
láka. Poznávají, kde to klouže nebo naopak, 
kde jde vylézt hladce… toto vše umožňu-
je, aby děti lépe poznávaly své schopnosti, 
v čem jsou „borci“, co je třeba více trénovat, 
kde potřebují pomoci, a co třeba zatím i vy-
nechat. V tom je kouzlo přírody, rozvíjí děti 
zcela přirozeně.
Co chystáme pro veřejnost? Na podzim se 
můžete těšit na den otevřených dveří a před 
Vánocemi chystáme tvořivé dílny pro rodi-
če s dětmi.

Pokud vás naše činnost zaujala a rádi bys-
te se dozvěděli více o  našem fungování, 
navštivte internetové stránky www.les-
niklubbrezinka.cz nebo vám rádi odpoví-
me na vaše otázky na tel. č. 603 721 724 či 
e-mailu: kolinska159@email.cz.

Za Lesní klub Březinka
Bc. Lucie Kolínská

Lesní klub Březinka

Lesní klub Březinka
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AKCE TJ SOKOL od posledního vydání

27. 5. – VÝLET NA KOLECH
Pro zájemce tohoto sportu jsme uspořáda-
li výlet na kolech po našem okolí. Sraz byl 
u  Národního domu v  Horním Třešňovci. 
Vydupali jsme kopec k rozhledně Marián-
ka a odtud se vydali přes Nepomuky do Sá-
zavského údolí. Přes Výprachtice a Heřma-
nice jsme dojeli k hospůdce u skokanských 
můstků. Stavili jsme se i na jarmarku, který 
byl na náměstí ve Štítech. Na Drozdovské 
Pile jsme poobědvali a pak se vraceli přes 
Korunu a Žichlínek do Třešňovce. Zakon-
čení bylo v  Národním domě. Počasí bylo 
krásné. Ujeli jsme 62 km.

3. 6.  
– ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Pro rodiny s  dětmi se konalo na místním 
hřišti v  sobotu 3.  června „Zábavné odpo-
ledne“. Bylo tu připraveno plno atrakcí. 
Kromě nich si mohli všichni prohlédnout 
krásné nové traktory z BV Technik, z  far-
my Jirásek a Indrových. K nahlédnutí bylo 
i hasičské auto. Lukáš Krejčí učil lukostřel-
bě, Jiřina Vymetálková pomalovala barva-
mi na tělo malé i velké, Jaroslav Indra a Jiří 
Macháček vozili zájemce na koních a  Jan 
Carda po vesnici v kočáře. Jarda Šmika po-

vozil zájemce v traktoru. Své umění před-
vedli i  modeláři z  Lanškrouna. Z  oblohy 
padaly na zem z letadla bonbony, což je už 
několikátý rok nejoblíbenější atrakce. Ská-
kací hrad tu byl zdarma pro všechny děti. 
Pro všechny bylo připraveno pestré občer-
stvení. Začátek i  konec celé akce ohlásila 
rána z kanónu.
Díky všem sponzorům této akce.

16. 6. – ZAKONČENÍ SEZÓNY 
cvičení žen
Tentokrát bylo zakončení sezóny opět ne-
tradiční. Lída Zapletalová (roz. Jirásková) 
pro nás připravila v  bazénu na Dobrov-
ského v Lanškrouně lekci cvičení ve vodě. 
Mohlo by se zdát, že cvičení ve vodě je 
jednoduché, ale daly jsme si pěkně do těla. 
O patro výše, tedy v jídelně školy, pro nás 
byl přichystaný bohatý raut od Jarušky 
Vávrové. Zhodnotily jsme sezónu a naplá-
novaly další rok.

24. 6.  
– SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Letos se konalo Sportovní odpoledne v Ná-
rodním domě. Střelba ze vzduchovky, há-
zení šipkami na terč a kolo štěstí – to byly 
hlavní disciplíny. Jako každý rok si všich-

ni zúčastnění mohli vybrat cenu. Nejlepší 
soutěží večera však bylo opékání špekáčků 
a klobás. Hlavně děti byly nadšené, dospělí 
se mohli radovat z dobrého piva.

1. 9. – ZAHÁJENÍ SEZÓNY
Na prvního září jsme naplánovali akci s ná-
zvem „Zahájení sezóny“ konané v  Národ-
ním domě. Jirka Marek spolu s Jirkou Net-
kovým pro nás už od rána připravovali prase 
na rožni. Plné pusy a ticho na sále mluvily za 
své. Účastnili se zástupci jednotlivých oddí-
lů, a tak jsme mohli domluvit následující se-
zónu za všechny. Děti dostaly darem vtipné 
nosánky, které pobavily i dospělé.

Co nás ještě letos čeká?
2. 12. (sobota)  
– VÁNOČNÍ SLAVNOSTI  
a ŽIVÝ BETLÉM – Kulturní dům HT
5. 12. (úterý)  
– Průvod čertů a Mikuláše
28. 12. (čtvrtek)  
– BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO 
od 15 do 16 hodin

Za TJ Sokol L. Marková

Z činnosti TJ Sokol

Cyklovýlet
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Májové setkání se konalo 16. května. Opět 
se ho zúčastnili důchodci z okolních vesnic, 
pro které bylo připraveno pohoštění. Naši 
herci nacvičili program. K tanci a poslechu 
zahrála Svatebčanka. Dobrá nálada a  velká 
účast nás potěšila. Děkujeme sponzorům za 
ceny do tomboly.

27.  6. jsme jeli na výlet do Ryzmburku. 
Zde na nás čekala prohlídka Vodního domu. 
Dále jsme pokračovali na zámek ve Zruči 
nad Sázavou na výstavu panenek.

V červnu jsme se rozloučili s naší předsed-
kyní Jindřiškou Faltýskovou. Všichni moc 
vzpomínáme… Za novou předsedkyni byla 
zvolena Jaruška Sontáková.

V létě jsme se také sešli na dvou táborácích 
na hřišti.

19.  9. jsme se vydali na náš druhý výlet, 
jehož cílem byly Čechy pod Kosířem. Na-
vštívili jsme zámek, kde je filmová expozice 
J. a Z. Svěrákových. Zámek rád navštěvoval 

a  tvořil zde Josef Mánes. Krásná byla pro-
hlídka parku a muzeum kočárků.

Před pár dny přišla další smutná zpráva. 
Loučíme se s paní Lidmilou Melezínkovou. 
Vzpomínky nám zůstanou.

Za Spolek důchodců
Eva Jirásková

Spolek důchodců

Májové setkání – foto: D. Dvořáková

Zábavné odpoledne

Prohlídka Vodního domu – foto: D. Dvořáková
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OSLAVA SV. FLORIÁNA
Pokud se řekne Oslava Sv. Floriána, kte-
rou náš sbor pořádá již řadu let, každému 
se pravděpodobně vybaví déšť, chladno, 
případně alespoň nějaká bouřka. Takové 
počasí přicházelo s železnou pravidelností 
vždy začátkem května, kdy akci pořádáme. 
V letošním roce tomu však bylo jinak a slu-
níčko se na nás smálo po celý den. Toho 
využila spousta hostů, kteří se přišli k nové 
hasičské zbrojnici pobavit, dát si něco dob-
rého k jídlu a případně si zatančit a zazpí-
vat s živou kapelou. Také ta byla v letošním 
roce nová a nesla stylové jméno Půlitr. Na 
své si přišli všichni, od nejmladších až 
po pamětníky, protože snad neexistovala 
písnička, kterou by tato parta nedokázala 
skvěle zahrát. Ti nejvytrvalejší se bavili až 
do rána a my jsme byli rádi, že se nám akce 
vydařila.

HORNOTŘEŠŇOVSKÝ  
POHÁR
Z čeho jsme měli radost na květnové osla-
vě sv. Floriána, to nám přidělávalo vrásky 
na čele při 14. ročníku Hornotřešňovského 
poháru, který proběhl 17.  června v  míst-
ním sportovním areálu. Typické vánoční 
počasí posledních let  –11 °C, chladný se-

verní vítr a  dešťové přeháňky. To čekalo 
na více než čtyřicet soutěžních družstev 
z celých Východních Čech, která se přijela 
utkat o body do tabulky do Východočeské 
hasičské ligy a  Velké ceny Ústeckoorlicka. 
Stejně tak jako v  loňském roce, byla totiž 
naše soutěž zařazena do obou lig v  po-
žárním sportu. Do VČHL se přihlásilo 
20 týmů mužů a 11 týmů žen. Tato soutěž 
se běhá pouze na sklopné terče a nejlépe se 
s dráhou vypořádali Jeleni Letohrad, kteří 
zastavili časomíru v  čase 16,73 s. V  těs-
ném závěsu za nimi skončili jejich sousedi 
Letohrad Kunčice B s  časem 16,75 s  a  na 
bronzový stupínek vystoupal Trnov za 
čas 16,86  s. Mezi ženami se nejlépe ved-
lo Roudnici, která si odvezla zlato za čas 
18,16  s, druhý Dolní Přím 18,42 s  a  třetí 
Nepomuky 19,60 s. Ve VCÚ to mají druž-
stva o něco těžší, protože musí odběhnout 
dva pokusy – jeden na sklopné a jeden na 
nástřikové terče a při obou musí předvést 
perfektní útoky, aby mohla pomýšlet na 
stupně vítězů. Tuto kombinaci si vyzkouše-
lo 21 družstev mužů a 9 družstev žen. Z ví-
tězství se mezi muži mohl radovat Letohrad 
Kunčice B, před Pšánkami a Rohovládovou 
Bělou. Ženskou kategorii ovládl Letohrad 
Červená, před Nepomukami a  Letohra-
dem Kunčicemi. Ve finále o  uzené kýty, 

kam postupují nejlepší tři týmy mužů a žen 
v  kategorii VCÚ se nejlépe vedlo mužům 
z Pšánek a ženám z Horního Třešňovce. Po 
slavnostním vyhlášení výsledků proběhla 
ještě soutěž veteránů. Do té se přihlásila tři 
družstva a  na stupínek nejvyšší vystoupil 
domácí Horní Třešňovec, před Lanškrou-
nem a Horní Čermnou. Po celou dobu sou-
těže byla kromě tradičně bohatého občer-
stvení dětem k  dispozici velká nafukovací 
skluzavka a  pro několik odvážlivců také 
stánek se zmrzlinou. Chtěli bychom touto 
cestou velice poděkovat sponzorům, díky 
jejichž příspěvkům jsme schopni uspořádat 
soutěž v rozsahu a kvalitě, na kterou může 
být náš sbor pyšný.

LOUČENÍ S LÉTEM
Loučení s  létem je další tradiční akcí na-
šeho sboru. Vzhledem k  soutěžním po-
vinnostem závodních družstev a velkému 
množství akcí, probíhajících v okolí během 
posledního prázdninového víkendu, jsme 
se s  létem loučili již poněkolikáté o týden 
dříve. Ač takřka v půlce srpna – 16. srpna, 
bylo venku poměrně chladno, což se zřej-
mě podepsalo i pod malý počet účastníků. 
Akci zahajují soutěže pro děti, při kterých 
si děti vyzkouší některé hasičské náčiní, ale 
také si třeba zastřílí ze vzduchovky a plní 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec
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 HTP – Vítězná družstva – VCU muži HTP – Vítězná družstva – VCU ženy

HTP – Vítězná družstva – VČHL ženy HTP – Vítězná družstva – VČHL muži
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nejrůznější úkoly. Hlavně si ale z  každé-
ho stanoviště odnáší něco sladkého na 
zub. Děti v  podvečer vystřídala pětičlen-
ná smíšená družstva, která se mezi sebou 
utkala v  netradičních soutěžích. Celkem 
se přihlásila čtyři a během plnění disciplín 
pobavila nejenom sebe, ale také přihlížejí-
cí diváky. A netradiční nejsou jen připra-
vené soutěže, ale také názvy týmů. Večer 
pak proběhla soutěž v  hodu hliníkovým 
sudem a především taneční zábava s kape-
lou QUIZ. Ta hrála výborně až do ranních 
hodin.

Výsledky netradičních soutěží:
1. místo:  BERU VŠECHNO
2. místo:   STATKÁŘI NEJNEOBHOS-

PODAŘOVÁVATELNĚJŠÍCH 
STATKŮ

3. místo:  VÍTĚZOVÉ
4. místo:  PORAŽENÝ

V hodu hliníkovým sudem obsadili stup-
ně vítězů:
V kategorii mužů: Jiří Jirásek, Miroslav 
Šebrle a Jaroslav Šmika
V kategorii žen: Hana Šebrlová, Eva Duš-
ková a Lenka Žabková

Za SDH Petr Jirásek
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Oslava sv. Floriána

HTP – Vítězná družstva – veteráni

Loučení s létem – Vítězové hodu sudem  
– mužská kategorie

 Loučení s létem – Vítězové hodu sudem  
– ženská kategorie

Loučení s létem – Vítězné družstvo netradičních  
soutěží – ,,BERU VŠECHNO“



Hornotřešňovské noviny / říjen 2017

14

Návštěva z Ameriky
Druhý zářijový víkend 9. 9. 2017 navštívila 
naši obec skupina turistů z Ameriky. Wis-
consin, Kalifornie, Jižní Karolína, Florida, 
New York – to jsou místa, ze kterých se sje-
li, aby navštívili místa, kde žili jejich před-
kové před tím, než emigrovali do Ameriky. 
Na Obecním úřadě v Horním Třešňovci na 
hosty čekal slavnostní přípitek a bohaté po-
hoštění. Celé setkání proběhlo v duchu milé 
a  přátelské atmosféry. Radost, sentiment 
a  dojetí se častokrát nedal skrýt. Tímto 
bychom chtěli moc poděkovat všem obča-
nům, kteří se do přípravy setkání zapojili. 
Z celé akce vám přinášíme pár fotografií.
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Poslední neděli v srpnu 27. 8. 2017 se konala 
schůze místního hokejového klubu. Zde bylo 
na programu projednat blížící se začátek dal-
ší hokejové sezóny, a  hlavně novou sestavu. 
Doufali jsme zároveň v nábor nových členů, 
jenž se bohužel k našemu zklamání nekonal. 
Prosíme tímto případné zájemce, aby nás 
kontaktovali, pokud chtějí posílit náš tým.

Letošní sezónu zahájíme těmito zápasy:

∙ Švédi Svitavy – 29. 9. ve 21:30 hod.

∙ Blue boys Štíty – 6. 10. ve 21:15 hod.

∙ Ina Lanškroun (Schaeffler)

∙ Auto Štefan Trnávka 

Bude se hrát dvoukolově a budeme moc rádi 
za vaši fanouškovskou podporu. Překvape-
ním pro vás mohou být naše nové dresy, ve 
kterých budeme reprezentovat naši obec.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
sponzorům, kteří nás finančně podporují.

Za HC Horní Třešňovec Jaroslav Šmika

Hokejový klub

Hokejová schůze

Společenská kronika

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

Jubilanti, kteří od konce dubna 2017 oslavili své významné narozeniny:

paní Mačátová Marie 89 let
paní Ježková Miloslava 88 let
paní Cinková Bohuslava 86 let
pan Svetlík Jozef 85 let
paní Jelínková Vlasta 82 let
paní Hejkrlíková Gertruda 75 let
paní Jirásková Marie 75 let
paní Hurychová Marie 70 let 
pan Mačát Milan 70 let 

pan Vician Milan 70 let
pan Melezínek Václav 70 let
paní Jirásková Eva 65 let 
paní Ptáčková Jaroslava 60 let
pan Švestka Jan 60 let
paní Jehličková Svatava 60 let
paní Pulkrábková Marie 60 let
paní Šilarová Naděžda 60 let
paní Pražáková Jiřina 60 let

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodily tyto děti:

Emily Havlíková, Štěpánka Kuttichová
Jiří Teichmann, Lucie Vávrová

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.
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Zemřeli pan Jiří Šilar, pan Jan Mareš, paní Jindřiška Faltýsková,  
pan Alois Nýdecký, paní Lidmila Melezínková 

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

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin uzavřeli sňatek:

3. 6. 2017 - Kristina Cvrčková a Jan Lutz
12. 8. 2017 - Pavla Zelenková a Pavel Červenka

2. 9. 2017 - Markéta Pluhařová a Aleš Voksa
Ze srdce novomanželům přejeme, aby Vás v každém společném krůčku životem  

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

Dne 25. 6. 2017 jsme přivítali čtyři nové občánky Horního Třešňovce.  
Přinášíme některé momentky z této akce, jejichž autorkou je paní Martina Čajnáková.

Karolína Sáblíková se sestrou a maminkou

Viktorie Langrová s rodiči

Veronika Tobišková s rodiči

Emily Havlíková s rodiči


