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Vážení spoluobčané,
otevíráte první číslo Hornotřešňov-

ských novin v  letošním roce. Bohužel, 
omezení z důvodu pandemie koronaviru 
v různých podobách nás provází od loň-
ského roku doposud. Prožíváme období, 
které nikdo z nás nezažil a  ani si ho ne-
dokázal představit. Není snad jediná do-
mácnost v Horním Třešňovci, kde by ně-
kdo z rodiny nebo nejbližších příbuzných 
nepoznal onemocnění na vlastní kůži. 
Troufám si říct, že se už učíme s touto ne-
mocí žít, přizpůsobujeme se podmínkám, 
které nám mnohdy znepříjemňují zažité 
mechanismy… Nejen do naší obce se spo-
lu s letním počasím začíná vracet i život. 
U  Hospůdky Za Vodou se znovu ozývá 
cinkání sklenic, ožívat začínají i sportovi-
ště a pevně věřím, že se potkáme i na dal-
ších pořádaných společenských akcích. 
Tento ruch mi chyběl.

S díky konstatuji, že výstavba kanaliza-
ce v naší obci se chýlí k zdárnému konci. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
občanům za toleranci, ohleduplnost a tr-
pělivost, kterou měli během nelehké doby 
realizace. Výstavbu kanalizace provázelo 
neskutečné množství problémů způso-
bených specifickým podložím, zejména 

v dolní části obce. Dopravní komplikace, 
přerušované dodávky pitné vody, opa-
kované výkopové práce byly zkouškou 
naší trpělivosti. Chápu, že jsme již všich-
ni podráždění, unavení a  bez elánu. Ale 
prosím, vydržme to ještě chvíli, výsledek 
bude stát za to. Budeme mít odkanalizo-
vanou celou obec, bez toho, abychom se 
museli zadlužit. Investorem kanalizace 
v naší obci je společnost Vodovody a ka-
nalizace Jablonné nad Orlicí, naše obec 
zaplatila pouze projektovou dokumentaci 
a rozšíření vodovodního řádu. Toto se ne-
podařilo žádné obci v okolí. Již nyní víme, 
že je zajištěné financování opravy celé šíře 
komunikace III/31117. Polovinu vozovky 
bude financovat investor (v  rámci budo-
vání kanalizace), druhou polovinu Pardu-
bický kraj. Také většinu dotčených úče-
lových a místních komunikací v majetku 
obce opravíme v celé šíři. V plánu je opra-
va povrchu místní komunikace ke hřbito-
vu. Na tuto rekonstrukci se nám podařilo 
získat dotaci z Pardubického kraje ve výši 
110 000 Kč.

Co se týká investičních akcí, již od jara 
mohou rodiče s dětmi využívat nové dět-
ské hřiště ve sportovním areálu, které bylo 
realizováno za podpory Ministerstva pro 

místní rozvoj z  podprogramu Podpora 
obnovy a  rozvoje venkova. Dále pokra-
čujeme v  budování zázemí pro spolko-
vou činnost v podkroví obecního úřadu. 
Součástí tohoto projektu je i zpřístupnění 
obecního úřadu imobilním spoluobča-
nům.

Skutečností je, že obec nyní vypadá 
jako jedno velké staveniště. Může nás 
však uklidnit, že jakmile bude dokončena 
stavba kanalizace, bude Horní Třešňovec 
krásnější, posuneme se opět o  krok dále 
a  bude se nám všem zde lépe žít. Chtěl 
bych vám znovu poděkovat za vaši trpě-
livost, toleranci a rozumný pohled na věc.

Přeji vám krásné léto. Plné odpočin-
ku, času s  rodinou a  přáteli, grilovaček, 
letních posezení na zahradě, cyklovýle-
tů a  vycházek. Zkrátka všeho toho, čeho 
jsme si v posledním roce nemohli dopřát.

Za obecní úřad
Jan Dušek, starosta obce

Zprávy z obce
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Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2021 pro Spolek důchod-
ců v Horním Třešňovci ve výši 12.000 Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlou-
vy o poskytnutí dotace na rok 2021.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Hor-
ní Třešňovec na rok 2021 pro Spolek žen 
v  Horním Třešňovci ve výši 10.000 Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlou-
vy o poskytnutí dotace na rok 2021.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2021 pro TJ Sokol Horní 
Třešňovec, spolek ve výši 30.000 Kč a po-
věřuje starostu obce k  podpisu smlouvy 
o poskytnutí dotace na rok 2021.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2021 pro Rodinné cen-
trum Serafínek, spolek ve výši 19.900 Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlou-
vy o poskytnutí dotace na rok 2021.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2021 pro Myslivecký 
spolek Třešňovské háje ve výši 20.000 Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlou-
vy o poskytnutí dotace na rok 2021.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2021 pro Sbor dob-
rovolných hasičů Horní Třešňovec ve 
výši 20.000 Kč a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace 
na rok 2021.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
projednalo návrh rozpočtu Obce Horní 
Třešňovec pro rok 2021 a schválilo rozpo-
čet Obce Horní Třešňovec pro rok 2021 
takto:

Částečný výpis usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva obce 
Horní Třešňovec konaných ve dnech 1. 12. 2020–30. 6. 2021

Zastupitelstvo obce Horní Třešňo-
vec schvaluje zveřejnit záměr o  proná-
jmu části pozemku p. č. 178/2 o výměře 
cca  220 m2, dle přiloženého mapového 
podkladu, který je přílohou č. 4 usnesení.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene a  doho-
du o  umístění stavby č.  IV-12-2020820/
VB/002 Horní Třešňovec, par. č. 5440/2, 
kNN,apověřuje starostu obce k  podpi-
su smlouvy, která je přílohou č. 5 tohoto 
usnesení.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňo-
vec schvaluje pronájem části pozemku 
p. č. 178/2 o výměře cca 220 m2, dle při-
loženého nákresu, který je přílohou ná-
jemní smlouvy, panu Jiřímu Pecháčkovi, 
bytem Horní Třešňovec 62. Zastupitelstvo 
obce Horní Třešňovec pověřuje starostu 
obce k podpisu nájemní smlouvy, která je 
přílohou č. 3 usnesení.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje Dohodu o  výběru poplatků 
a předávání dokladů mezi Ekolou České 
Libchavy, s. r. o. a Obcí Horní Třešňovec. 
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec po-
věřuje starostu obce k  podpisu Dohody 
o  výběru poplatků a  předávání dokladů, 
která je přílohou č. 7 usnesení. Obec Hor-
ní Třešňovec, uděluje plnou moc k úko-
nům souvisejícím s  agendou ukládání 
dopadů na skládku firměEkola České 
Libchavy s.r. o, tato plná moc je součástí 
Dohody o  výběru poplatků a  předávání 
dokladů.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo Smlouvu pro umístění Z -Boxu 
a  spolupráci při jeho provozování mezi 
Zásilkovnou,  s.  r.  o. a  Obcí Horní Třeš-
ňovec, a pověřuje starostu obce k zveřej-
nění záměru o pronajmutí části pozemku 
p.  č.  179 v  k. ú. pro umístění Z -BOXU, 
a posléze k podpisu Smlouvy o umístění 
Z -Boxu, která je přílohou č. 8 usnesení.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
na základě zmocnění uvedených v  usta-
noveních § 6 odst.  5 písm.  a) a  § 55 b 
odst.  1 stavebního zákona rozhodlo 
o pořízení změny č. 3 územního plánu 
zkráceným postupem, dle požadavku 
pana Jaroslava Vernera. (návrh na poříze-
ní změny územního plánu jepřílohou č. 4 
tohoto usnesení.)

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
pověřuje starostu k  podpisu smlouvy 
o  dílo na zpracování předmětné změny 
územního plánu, která je přílohou č.  5 
tohoto usnesení, s Ing. arch. Dagmar Va-
níčkovou.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje do odvolánívýjimkuz počtu dě-
tíZákladní školy a  mateřské Horní Třeš-
ňovec.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje zveřejnit záměr oprodeji po-
zemku p. č. 857/1 – trvalý travní porost 
-v  katastru Horní Třešňovec, a  pověřuje 
starostu tento záměr zveřejnit.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
neschvaluje zveřejnit záměr o  prodeji 
pozemku p. č. 5383 – trvalý travní porost 
-v katastru Horní Třešňovec.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje zveřejnit záměr oprodeji po-
zemku p. č. 1528/3– trvalý travní porost 
-v  katastru Horní Třešňovec, a  pověřuje 
starostu tento záměr zveřejnit.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo výsledek hospodaření Základní 
školy a mateřské školy Horní Třešňovec, 
okres Ústí nad Orlicí za rok 2020a jeho 
rozdělení do rezervního fondu ve výši 
15.983,22 Kčs podmínkou, že čerpání 
z rezervního fondu bude vždy schváleno 
starostou obce.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
zvolilo za člena Školské rady při Základní 
škole a mateřské škole v Horním Třešňov-
ci Lenku Markovou.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo celoroční hospodaření a  závě-
rečný účet Obce Horní Třešňovec za rok 
2020 včetně zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření obce Horní Třešňovec 
za rok 2020 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňo-
vec schválilo účetní závěrku obce Horní 
Třešňovec za rok 2020.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje prodej pozemku p. č. 857/1 – 
trvalý travní porost o  výměře 30 m2pa-
ní E. C., Horní Třešňovec.Zastupitelstvo 
obce Horní Třešňovecpověřuje starostu 
obce k  podpisu kupní smlouvy, která je 
přílohou č. 3 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje prodej pozemku p. č. 1528/3– 
trvalý travní porost o výměře 54 m2 paní 
E. M., Horní Třešňovec. Zastupitelstvo 
obce Horní Třešňovecpověřuje starostu 
obce k  podpisu kupní smlouvy, která je 
přílohou č. 4 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje zveřejnit záměr o  směně čás-
ti pozemku p.  č.  61/3 za části pozemků 
p. č. 61/2, 62/2 a st. p. 22 - vše v katastru 
Horní Třešňoveca pověřuje starostu tento 
záměr zveřejnit po dodání geometrického 
plánu.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje záměr o  propachtování po-
zemků zapsaných na LV č. 10001, vede-
ného u  Katastrálního úřadu pro Pardu-
bický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí pro obec a  k. ú. Horní Třešňovec 
za účelem zemědělské činnosti – prvo-
výroby:

p. p. č. 5202 o výměře 2 418 m2

p. p. č. 5526 o výměře 4 289 m2

Zastupitelstvo obce Horní Třešňo-
vec projednalo žádost o  poskytnutí fi-
nančního příspěvku na podporu služeb 
Oblastní charity Ústí nad Orlicí, z  roz-
počtu obce Horní Třešňovec, a  rozhod-
lo se schválit finanční příspěvekve výši 
5.000 Kč.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo Dohodu o  poskytnutí dotace 
z Programu rozvoje venkova ČR na pro-
jekt Vybudování klubovny pro Rodinné 
centrum Serafínek v  budově obecního 
úřadu v Horním Třešňovci č. p. 225 a po-
věřuje starostu obce k  podpisu Dohody 
o poskytnutí dotace, která je přílohou č. 5 
tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje Smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  Programu obnovy venkova mezi Obcí 
Horní Třešňovec a  Pardubickým krajem 
na opravu místní komunikace ke hřbito-
vu a pověřuje starostu k podpisu smlouvy, 
která je přílohou č. 6 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene a  doho-
du o  umístění stavby č.  IV-12-2021976/
SoBS VB/2Horní Třešňovec, par. č.  118, 
kNN, a  pověřuje starostu obce k  podpi-
su smlouvy, která je přílohou č. 7 tohoto 
usnesení.

Kompletní znění všech přijatých 
usnesení naleznete na internetových 
stránkách obce v  sekci Úřední deska. 
Veškerá jednání Zastupitelstva obce 
jsou veřejná. Pozvánky na jednání zve-
řejňujeme podle zákona na úřední des-
ce, dálena webových stránkách obce 
a také je vyhlašujeme rozhlasem.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Hana Šilarová, účetní obce

Celkové příjmy rozpočtu ve výši 7 590 600
Financování ve výši 11 643 400
CELKOVÉ ZDROJE ve výši 19 234 000
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 19 234 000
CELKOVÉ VÝDAJE rozpočtu ve výši 19 234 000
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Vážený odběrateli,
v  lokalitě Horní Třešňovec, kde se na-

chází Vaše nemovitost, se do konce roku 
2021 dokončí a zkolauduje stavba nové ve-
řejné kanalizace a dostavby úseků vodovo-
du, a  to včetně vysazených kanalizačních 
odboček pro budoucí kanalizační přípojky 
k  jednotlivým nemovitostem. Vyvedením 
odboček pro kanalizační přípojky mimo 
těleso komunikace bude splněn základní 
předpoklad k napojení i Vaší nemovitosti 
na tuto novou veřejnou kanalizaci.

Společnost Vodovody a kanalizace Jab-
lonné nad Orlicí, a.  s. (dále jen VAK), za 
Vás již projekčně vyřešila problematiku 
odkanalizování Vaší nemovitosti do veřej-
né kanalizace zpracováním projektových 
dokumentací pro všechny nemovitosti 
v  dosahu nové veřejné kanalizace, tj.  vč. 
zajištění územního souhlasu pro Vaši ka-
nalizační přípojku. Veškeré náklady na 
vypracování projektu pro Vaši kanalizač-
ní přípojku, které činily cca  4 500 Kč bez 
DPH/přípojku za Vás uhradila obec Horní 
Třešňovec a společně s VAK tímto připra-
vila podmínky pro vlastní realizaci Vaší 
přípojky.

Dle ustanovení § 3 odst.  2 a  3 zákona 
o  vodovodech a  kanalizacích č.  274/2001 
Sb. v  platném znění, je vlastníkem kana-
lizační přípojky vlastník pozemku nebo 
stavby připojené na kanalizaci. Pořízení 
této přípojky včetně projektu je tedy vý-
hradně na vlastníkovi pozemku či stav-
by. Úhradou projektu Vaší kanalizační 
přípojky za Vás obec Horní Třešňovec 
vyřešila problematiku administrace 

k povolení přípojky z pohledu stavební-
ho zákona a z důvodu snahy o zajištění 
maximálního a rychlého napojení všech 
nemovitostí na veřejnou kanalizaci Vám 
toto povolení ke stavbě Vaší přípojky 
také poskytne.

Důležitost napojení Vaší nemovitosti je 
dána především povahou výstavby hlavní 
kanalizační páteře, která byla realizována 
za podpory Operačního programu ži-
votního prostředí. Tento program kromě 
jiného vyžaduje dosažení maximálního 
napojení odběratelů, kterým technické 
podmínky napojení umožňují.

• Vlastní realizaci kanalizační přípojky 
Vám naše společnost nabízí také. Re-
alizace by byla za úplatu a za předem 
dohodnutou cenu. Pokud budete rea-
govat operativně a kanalizační přípojku 
provedete do konce roku 2022, pak Vám 
projektovou dokumentaci s  povolením 
(s  územním souhlasem) pro přípojku 
poskytneme jako bonus bezplatně. 
Dále Vám nabízíme i  bezplatnou ná-
vštěvu našeho technika a  následné vy-
pracování cenové nabídky na realizaci 
této kanalizační přípojky. Pokud budete 
současně se zřízením nové kanalizač-
ní přípojky odpojovat (rušit) žumpu 
nebo septik, likvidaci jeho objemu pro 
Vás zajistíme také bezplatně. Odběratel 
si uhradí pouze náklady na manipulaci 
s  čerpáním a  dopravou na ČOV Lanš-
kroun. Tato nabídka je ale časově ome-
zena pouze na rok 2022, ve kterém by-
chom rádi zrealizovali většinu přípojek 

pro odvedení odpadních vod z nemovi-
tostí, které se nachází v dosahu nových 
kanalizačních stok.

• Případné dotazy ohledně kanalizace, 
kanalizačních přípojek a  vypracování 
cenové nabídky pro zhotovení Vaší ka-
nalizační přípojky Vám zodpoví: Radek 
Martinák, tel. 724 709 542.

Současně můžeme sdělit zájemcům 
o nové připojení svých nemovitostí v do-
sahu nového veřejného vodovodu, který se 
realizoval v  řadě vedlejších bočních větví 
současně s  novou kanalizací, že pro ně 
platí stejný postup jako pro připojení na 
kanalizaci. VAK má pro nemovitosti, které 
se na vodovod budou moci nově napojit 
také projektovou dokumentaci s územním 
souhlasem. Pro některé nemovitosti jsou 
také zajištěny podmínky pro přepojení ze 
stávajících společných vodovodních pří-
pojek na přípojky vlastní, napojené z no-
vých vodovodních sítí. O  které nemovi-
tosti se jedná, se v případě Vašeho zájmu, 
informujte u vedoucího provozu vodovo-
dů Lanškroun Ing.  Viléma Blümela, tel. 
731 680 085.

S pozdravem

Radek Martinák – vedoucí provozu 
kanalizace a ČOV Lanškroun

Ing. Vilém Blümel – vedoucí provozu 
vodovodů Lanškroun
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Oslovovací dopis
Vážení občané obce Horní Třešňovec.

Společnost Vodovody a kanalizace Jab-
lonné nad Orlicí, a. s. zahájila v roce 2020 
technicky i  územně náročnou stavbu ve-
řejné oddílné kanalizace ve vaší obci s do-
stavbou veřejného vodovodu.

Již na samém počátku projektové pří-
pravy a  navazující administrace zakázky, 
s využitím dotace ze strany Státního fondu 
životního prostředí a Evropské unie, nám 
jako investorovi stavby bylo zřejmé, že se 
z  hlediska jejího vlivu na komfortu žití 
ve vaší obci nebude jednat o  jednoduchý 
projekt.

Pro každého investora, tedy i  společ-
nost Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a. s., bylo jednou z priorit realizovat 
stavbu s dodržením nastavených a smluv-
ně zajištěných rozpočtových nákladů, ve 
výběrovém řízení vybrat spolehlivou a do-
statečně odborně erudovanou stavební 
firmu, která splní smlouvu bez zásadních 
vad a nedodělků. V transparentním a ote-
vřeném výběrovém řízení nemá zadavatel 
zakázky žádný vliv na jeho vítěze. Může 
jen doufat, že vybere v rámci nastavených 
hodnotících kritérií nejvýhodnější nabíd-
ky i toho nejschopnějšího.

V našem případě z tohoto výběrového 
řízení vyšla nejvýhodněji nabídka od spo-
lečnosti EVT Stavby, s. r. o. Svitavy, která 
zakázku plní jak svojí, tak dodavatelskou 
kapacitou. Pak velmi záleží na tom, jak do-
káže účinně řídit stavbu a zajišťovat sou-
činnost svou a  svých subdodavatelů vůči 
investorovi, ale i  obci a  jejím občanům, 
kteří v  prostředí stavby musí po jistou 
dobu žít a pracovat.

Stavby kanalizací jsou svým rozsahem 
náročné a zasahují tak velkou část území 
obce. V  našem případě jsou dále umoc-
něny skutečností, že velká část probíhala 
s  umístěním do krajských nebo místních 
komunikací, které výstavbou velmi trpí. 
I  umístění liniové stavby na soukromé 
pozemky je vždy pro vlastníka pozemku 
velkým zásahem a  o  to více je následně 
třeba takové plochy uvádět automaticky 
do původního stavu.

Jako investor přiznáváme, že právě 
v tom má zhotovitel stále velké dluhy. Na 
každém kontrolním dnu důrazně apeluje-
me na zajišťování uvedených součinností 
s obcí i s vámi, jejími občany. Mnohdy to 
opravdu nefunguje, jak by mělo, a za to se 
v průběhu stavby i před jejím dokončením 
všem omlouváme. Plně odpovídáme i  za 

chyby zhotovitelů, ať se již týkají nepláno-
vaných vynucených odstávek pitné vody, 
které v  době, kdy píšeme tyto řádky již 
nehrozí, ale i  za velký počet obtěžujících 
prašných míst nebo neustále se obnovují-
cích děr v komunikacích, blátě po deštích 
i mnoha různých obtížností v běžném ži-
votě vás občanů.

Stavba se již naštěstí blíží ke svému 
konci. V současné době jsou již položeny 
všechny trubní sítě kanalizace i  nového 
vodovodu, který se s kanalizací rozšiřoval 
do řady bočních míst od hlavní komuni-
kace. Myslím, že řada z  vás již bude mít 
konečně přístup nejen ke kanalizaci, ale 
i k možnosti napojení pitné vody z hlav-
ního řadu krátkou, a hlavně vlastní vodo-
vodní přípojkou. Volba společné pokládky 
kanalizace a  chybějících vodovodů byla 
myslím velmi efektivním rozhodnutím, ke 
kterému společnost Vodovody a kanaliza-
ce Jablonné nad Orlicí, a. s. a obec Horní 
Třešňovec přistoupili. Jen pro znázornění, 
co se v obci za tuto stavbu podařilo uložit 
do země. Celkem se realizovalo 1 755 m 
nových vodovodů, připojilo se nově 43 
odběratelů a velký počet odběratelů moh-
lo vyrušit své staré dlouhé vodovodní 
přípojky a přepojit se na nové vodovodní 
řady, a  to většinou na náklady investora. 
Celkové náklady za vodovody činily 3,9 
mil Kč a  byly hrazeny z  účelové dotace 
z rozpočtu obce.

U kanalizace to je 6 439 m nové kanali-
zační soustavy a na ni 3 přečerpávací sta-
nice odpadních vod. Celkové náklady na 
kanalizaci činí 63,8 mil. bez započtení cen 
nákladů za projekty a management stavby. 
Nová kanalizace vytvoří rozvojové a  sta-
vební prostředí, a  kde neschází základní 
infrastruktura, tam se může obec nadále 
rozvíjet.

Aby byl pro občany, kteří jsou nuceni 
snášet úskalí stavby tohoto rozsahu, tento 
rok přijatelnější, můžeme jim slíbit, že do-
končovací práce budou ze strany investo-
ra prioritně sledovány. Věříme, že i z vaší 
strany, při přebírání pozemků po stavbě, 
bude vyžadováno jejich řádné uvedení do 
původního stavu.

Zhotovitel si je plně vědom, že k  pře-
dání pozemků musí vynaložit maximál-
ní úsilí a  občanům vyjít ve všem vstříc. 
Za investora a obec již můžeme slíbit, že 
se podařilo dohodnout se zhotovitelem 

komplexní obnovu místních, stavbou za-
sažených bočních ulic tak, aby byl v  celé 
délce a šíři komunikace obnoven souvislý 
asfaltový kryt.

Co již můžeme říci dnes veřejně, a  je 
to velmi podstatné pro obec, je dohoda se 
správcem hlavní komunikace Pardubic-
kého kraje, která společně s fy Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí,  a.  s. na 
podzim tohoto roku obnoví celoplošně as-
faltový kryt komunikace v celé délce a šíř-
ce, která byla stavbou kanalizace (tzv. sto-
ky U) postižena.

Společně vynaložené prostředky na fi-
nální povrch komunikace, kdy má inves-
tor v rozpočtu obnovu ½ šíře vozovky a tu 
druhou k  tomu dofinancuje Pardubický 
kraj, určitě vylepší pohled na celou staveb-
ní akci v očích občanů.

Investor věří, že den 31. 10. 2021 bude 
tím datem, kdy bude vše dokončeno 
a upraveno.

Za investora, společnost Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Ing. Lubomír Fiedler, MBA

Dopis VAK Jablonné nad Orlicí

4

Voda je základ života!
A ta rezatá s pěnou 
jeho kořením...

Zdroj: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. (vak.cz)
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JAKÉ KONKRÉTNÍ DOPADY NA 
VÁS OBČANY BUDOU TYTO ZMĚ-
NY MÍT?

Abychom znali přesnou odpověď 
na tuto otázku, pustili jsme se u nás na 
svazku do práce a pro celý mikroregion 
jsme zpracovali prvotní analýzu naklá-
dání s odpady v  jednotlivých členských 
obcích. Jednoznačným výsledkem této 
analýzy je nutnost maximálně zvýšit 
třídění odpadu ve všech obcích, a  tím 
co nejvíce snížit množství směsného 
komunálního odpadu, který je obča-
ny odkládán do popelnic. Jak je vidět 
na níže uvedeném grafu, v každé obci 
existují ještě značné rezervy.
JAK TOHO DOSÁHNOUT?

V  tuto chvíli pracujeme na další 
analýze, tentokrát finanční, která nám 
ukáže, jakým nejvhodnějším směrem 
se vydat a jak společně s vámi – občany 
dosáhnout kýženého výsledku. Ve hře je 
již nyní několik možných variant řešení. 
Jakou variantu nakonec konkrétně vaše 
obec zvolí, bude samozřejmě záviset na 
výsledku zmíněné finanční analýzy, ale 
i  na vás občanech a  vaší ochotě spolu-
pracovat.

Pro každou obec je samozřejmě vel-
mi důležité vědět, jaké finanční náklady 
ze svého rozpočtu ponese v  souvislos-
ti se svozem a  likvidací komunálního 
odpadu, který je tvořen na jejím úze-

mí. V  tuto chvíli je již zcela jasné, že 
pokud nedojde ke snížení množství 
odpadu v  popelnicích v  každé z  obcí 
našeho mikroregionu, náklady budou 
geometrickou řadou narůstat každým 
rokem téměř v každé z nich, což se ná-
sledně může odrazit i  ve zpoplatnění 
vás občanů. Důvodem je mimo jiné 
fakt, který jsem uvedla již výše, že bude 
každým rokem docházet ke zvyšování 
poplatku za ukládání odpadů na sklád-
ku. Možný vývoj těchto nákladů vidíte 

v následující tabulce. Důležité je k tomu 
říci, že skutečná výše poplatku v daném 
roce se bude odvíjet od množství vy-
produkovaného odpadu a  počtu trvale 
žijících obyvatel v obci a dále od skuteč-
nosti, zda v daném roce bude množství 
odpadu převyšovat stanovené limitní 
množství na jednoho obyvatele, které je 
na skládku ukládáno. Rovněž je ovšem 
třeba v této souvislosti dodat, že se jedná 
pouze o  část veškerých nákladů spoje-
ných s komunálními odpady.

KOMUNÁLNÍ ODPADY NOVĚ A JINAK
část I. – Nové povinnosti obcí v oblasti odpadového hospodářství

Produkce odpadu 2020

Jak sami vidíte, všechny obce našeho 
mikroregionu stávající situaci s  množ-
stvím komunálního odpadu ukládaného 
na skládku budou muset řešit a již na tom 
společně s námi pilně pracují.

Náš svazek, který se na řešení této pro-
blematiky metodicky podílí, počítá i se se-
mináři pro zastupitele a  širokou veřejnost 
v  každé obci, na kterých bude provedena 
co nejširší osvěta k významu třídění a nově 
nastavenému systému nakládání s odpady 
a  kde budou zodpovídány iVaše případné 
dotazy tak, abychom společnými silami do-

cílili již zmíněného kýženého výsledku, te-
dysplnění zákonných povinností ze strany 
Vašich obcí a co možná nejšetrnější přístup 
nás všech k životnímu prostředí.

Přeji vám příjemné  
pozdní léto a pevné zdraví.

Mgr. Lenka Bártlová
manažerka Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Severo -Lanškrounsko

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás v příštích několika článcích postupně seznámila s novým přístupem ke komunálním odpadům, jenž byl po-

čínaje letošním rokem nastaven novou odpadovou legislativou a bude mít samozřejmě dopad především na vás – jednotlivé občany, 
kteří komunální odpad vytváří a odkládají na území své obce, resp. na místech, která k tomu obec určila. Konkrétně zde hovořím 
o směsném komunálním odpadu, který ukládáte do svých popelnic, dále o objemném odpadu, který odkládáte při mobilním svozu, 
příp. na sběrných místech ve vaší obci, a v neposlední řadě samozřejmě i o tříděném nebo   -li separovaném odpadu, který odkládáte do 
barevných kontejnerů, popř. pytlů.

Změn, které počínaje letošním rokem v odpadovém hospodářství obcí postupně nastanou, je hned několik. Za ty nejzásadnější lze 
považovat především:

• každoroční zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku
• stanovení limitního množství odpadu (na jednoho obyvatele) ukládaného na skládku, které se bude každoročně snižovat
• stanovení povinného minimálního procenta recyklace odpadu od roku 2025
• zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku od r. 2030 
• povinnost obcí v  letošním roce vydat obecně závazné vyhlášky, které nově stanoví obecní systém nakládání s odpady 

a místní poplatek za odpady

JAK CELÉ VĚCI  
MŮŽETE POMOCI  

PRÁVĚ VY?
Důsledně třiďte své  

odpady a do popelnic  
vhazujte pouze takový  

odpad, který již  
vytřídit nelze!
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Zprávičky z naší školičky

Školní rok 2020/2021 již skončil a ško-
láci si právě užívají prázdnin. Byl to rok, 
který nás hodně potrápil. 

 Žáci nedokončili plavecký kurz a přišli 
téměř o všechny naplánované sportovní či 
kulturní akce. Smutné pohledy do prázd-
ných tříd trvaly příliš dlouho a  společné 
radosti i starosti nám opravdu chyběly.

Jsme rádi, že po skončení všech ome-
zení jsme alespoň zvládli některé tradiční 
aktivity. Vydařil se Dětský den plný neob-
vyklých disciplín. Žáci tvořili krásné stro-
my z  přírodnin či stavby z  rozmanitých 
papírových materiálů, zahráli si piškvorky 
s pohybem tzv. TIK TAK TOK, házeli pě-

novým oštěpem, prošli překážkovou drá-
hou, vyzkoušeli si různé postřehové a ryt-
mické hry…

Také jsme odjeli na školní výlet na Ba-
biččin statek v  Líšnici u  Žamberka. Pro 
žáky byl připravený bohatý a  zajímavý 
program se zaměřením na péči o domácí 
zvířátka a trasa, na které plnili rozmanité 
úkoly – hledali poztrácená kuřátka, pro-
běhli se po lese, prošli se po pocitovém 
chodníku a  vstoupili i  beze strachu do 
bludiště. Naštěstí se nám nikdo neztra-
til. Krásně upravené hřiště snad nadchlo 
všechny – houpačka z  pneumatiky, ko-
lotoč, trampolína, domečky. Výlet jsme 
zakončili nákupem suvenýrů v obchůdku 

s výrobky z chráněných dílen. Ač se občas 
na nás spustil déšť, výlet se vydařil a  ně-
kteří se na toto poklidné místo rádi vrátí.

Věříme, že blížící se nový školní rok 
2021/2022 prožijeme již v poklidu a hlav-
ně všichni spolu ve škole.

Jana Bartoňová
učitelka ZŠ

Zprávička z MŠ

V  rámci projektu „O  poznávání rost-
lin“ se děti ve školce seznamovaly s léčivý-
mi bylinami. Během pobytu venku sbíraly 
jitrocelové lístky a pak i ochutnaly sirup, 
který pro ně paní učitelka uvařila. Napad-
lo nás, že bychom mohli navštívit bylin-
kovou kavárnu „Billerbin“ v Lanškrouně.

Děti měly možnost pozorovat, jaký je 
rozdíl mezi městem a vesnicí. Prošli jsme 
si zámeckou zahradu, náměstí v  Lanš-
krouně, ukázali jsme si některé významné 
budovy - radnici, ZUŠ, infocentrum, poš-
tu, služebnu městské policie, knihovnu 
a jiné.

Majitelka kavárny měla připravenou 
malou výstavu bylinek a  k  tomu vel-
mi hezké povídání. Děti měly možnost 
ochutnat několik šťáv z bylinkových siru-
pů. Jeden dostaly dokonce jako dárek do 
MŠ. Ochutnaly domácí nanuky, které byly 
vyrobené z čerstvého ovoce. Paní majitel-
ka nám do MŠ dovezla výborné muffinky, 
které si děti odnesly domů.

Jitka Kubrová, učitelka MŠ

 

Školní družina při ZŠ a MŠ Horní Třešňovec se společně se SZeŠ lanškroun  
od září 2021 zapojí do projektu Iplementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje.

Zájemci z řad dětí budou navštěvovat kroužek polytechnického vzdělávání.  
Vybavení pořízené v rámci projektu žákům umožní pracovat i s moderními technologiemi.

V. Kulhavá, DiS., vychovatelka ŠD

Zprávy z MŠ a ZŠ
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Domeček s klouzačkou Hlazení kůzlete

Dětský den - Stromy z přírodnin

Výlet Návštěva bylinkové kavárny v Lanškrouně

Indiánský týden ve školce

Výlet
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Letošní rok pro nás začal tak, jako kon-
čil ten loňský. Díky coronavirové pandemii 
jsme byli nuceni postupně rušit všechny 
plánované akce. Neproběhla Výroční val-
ná hromada sboru, Hasičský ples, Dětský 
karneval ani Oslava sv.  Floriána. První 
akcí, nad jejímž pořádáním jsme moh-
li alespoň teoreticky uvažovat, tak byl až 
Hornotřešňovský pohár, jenž měl proběh-
nout 5.  června. Nakonec jsme ale i  tuto 
akci „odpískali“. Důvodů bylo více – ne-
ustále se měnící podmínky pro pořádání 
hromadných akcí, probíhající práce na ka-
nalizaci a především pak rozkopané hřiště. 
Poslední plánovanou akcí pro letošní rok, 
alespoň z těch určených pro širokou veřej-
nost, bude tradiční Loučení s  létem, které 
pevně věříme proběhne 21.  srpna v míst-
ním sportovním areálu i s večerní zábavou 
s  kapelou Quiz. O  její konečné podobě 
vás ještě budeme informovat na obecních 
stránkách a místním rozhlasem. Pro členy 

sboru se snažíme připravit na konec září 
výlet. Pouze pro pozvané pak bude náš 
sbor pořádat 18. září sraz zasloužilých ha-
sičů Pardubického kraje.

Bavit jsme se sice nemohli, ale hned jak 
to bylo možné, pustili jsme se s chutí ales-
poň do práce. 15. května jsme naplánovali 
velkou brigádu. Část prácechtivých členů 
sboru se věnovala sbírání starého železa. 
Druhá parta uklízela v hasičské zbrojnici 
a  opravovala skříně v  hasičské klubovně. 
Tu jsme přeorganizovali tak, aby se sem 
vešly nové skříňky na zásahové obleky pro 
výjezdovou jednotku – ty by měly díky 
tomu být lépe přístupné a především více 
v suchu, protože se tato místnost dá v pří-
padě potřeby vytápět. Několik lidí se ještě 
mohlo věnovat úpravě hřiště. Právě tudy 
se koncem loňského roku propojovaly 
dva vodovodní řády a  zbyl tu neuprave-
ný zahrnutý výkop. My jsme toho využi-
li a  zřídili si novou vodovodní přípojku, 

abychom mohli jednodušeji odebírat vodu 
pro trénování, během hasičské soutěže 
a  především mohli spotřebu vody lépe 
kontrolovat a následně hradit. Z povrchu 
výkopu bylo nutné pomocí bagru odebrat 
a odvézt vrstvu jílu. Obec následně zajisti-
la hrubé rozhrnutí nové kvalitní hlíny. My 
jsme pak vše uhrabali, dovozili, zaseli trá-
vou a chodili zalévat.

Členové zásahové jednotky sboru byli 
rozvážet antigenní testy do základních 
a  mateřských škol. Po trase Lanškroun 
– Luková – Damníkov – Rudoltice – Os-
trov – Petrovice – Dolní Čermná – Hor-
ní Čermná a  Horní Třešňovec se vydali 
hned třikrát. Střídali jsme s dalšími sbory 
z Lanškrounska vždy po týdnu až do zru-
šení povinného testování.

Za SDH Petr Jirásek

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec
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Dvacet let Spolku důchodců v  Horním 
Třešňovci

Na stole mi leží dvě objemné knihy, 
kroniky, které od prvního zápisu pečlivě 
doplňuje paní Miloslava Marková. Obra-
cím stránku po stránce a  objevuji příbě-
hy lidí a  jejich aktivit v Klubu důchodců 
v Horním Třešňovci po dobu dvaceti let. 
Je to až neuvěřitelné, co všechno se dá 
prožít ve společnosti přátel důchodového 
věku. Obě kroniky se dají přirovnat ke ga-
lerii, v níž je obsaženo vše, co se v těchto 
letech odehrálo. Kde začít?

Vracím se na první stránky: šestnáct 
přátel se schází na jaře roku 2000 a zaklá-
dají občanské sdružení. Klub je otevřen 
i  pro další zájemce. Volí si vedení, před-
sedu, na světě jsou první stanovy. Rodí se 
řada námětů a nápadů, jak obohatit život 
důchodců na malé vesničce a zároveň svou 
činností přilákat další členy. Za dva roky 
poté už má klub 51 členů. Setkávají se pra-
videlně jedenkrát do měsíce, - v hospůd-
ce „Za Vodou“ nebo v  Národním domě. 
V letních měsících přibývá posezení u tá-
boráku na Mariánské hoře nebo u  krbu 
na hřišti. Scházejí se, aby se viděli, slyše-
li, užili si přátelskou atmosféru a cítili se 
dobře. Při těchto setkáních hodnotí svoji 
činnost a věnují se přípravě dalších akcí. 
Samozřejmostí je i povyprávění o součas-
ném dění v obci a ve světě, různé příběhy 
ze života, někdy i  zpívání s  doprovodem 

harmoniky. Ke slovu přišly v průběhu let 
i  různé hry při pořádání šepkyády, pra-
kyády, lukostřelby, šipky, nebo dokonce 
módní přehlídky „plážového oblečení“ 
v podání pánských modelů.

V roce 2016 přichází změna a celostát-
ně se mění kluby ve spolky, což se projevi-
lo i v názvu našeho klubu.

K činnosti spolku patří od počátku také 
výlety za poznáním. Za celé uplynulé ob-
dobí uskutečnil spolek šedesát sedm vlas-
tivědných zájezdů pro členy i  nečleny po 
Čechách, Moravě, Slezsku a zavítal několi-
krát i do Polska. Navštívila se místa blízká: 
Litomyšl, Kozlov, Nové hrady, Pastviny, 
Kralicko… i ta vzdálená: Vysočina, Praha, 
Lány, Jižní Morava, Zlín a  mnohá další. 
Hrady, zámky, zajímavé přírodní lokality, 
muzea, skanseny, řemeslné dílny, trhy…

V roce 2015, na pozvání senátora Pet-
ra Šilara, byla pro členy zorganizována 
návštěva Senátu ČR. Sedět na místě sená-
torů bylo pro mnohé úžasným zážitkem. 
Fotografie z cest vyjadřují radost a poho-
du účastníků. Jsou plní dojmů a poznatků, 
které zpříjemňují a obohacují jejich život.

Členové projevují svoji aktivitu i  po-
mocí při konání různých akcí v  rámci 
obce. Téměř každoročně se účastní sázení 
stromků při obnově obecních lesních po-
rostů. Starosta i zastupitelstvo obce všem 
spolkovým aktivitám fandí a  přispívají 
spolku finančně.

Spolek důchodců

Fotografie z historie Spolku důchodců: Společný výlet

Beseda v Hospůdce Za vodou Foto: F. Teichmann

Výlet na Čapí hnízdo Foto: F. Teichmann Fotografie z historie Spolku důchodců: Májové setkání 2019

Rok 2020 přinesl pro každého z  nás 
řadu zklamání. Omezení nařízená vládou 
z  důvodu coronavirové epidemie zastavila 
i přípravu a uskutečnění v  řadě již dvacá-
tého májového setkání. Tato, pro spolek 
nejvýznamnější společenská akce v  roce, 
probíhá pod heslem: bavíme sebe i druhé, 
hrajeme si, zpíváme, tančíme a  radujeme 
se. Setkání má pravidelný scénář: krátké 
vítací projevy, program pro pobavení pří-
tomných, bohatou tombolu, hudbu k tanci 
i poslechu a veškeré pohoštění. Pozvání ob-
drží spolky z okolních obcí předem a jed-
no úterní odpoledne v polovině května, se 
otvírá kulturní dům v  Horním Třešňovci 
všem důchodcům. Celou náročnou něko-
likatýdenní přípravu zabezpečují členové 
spolku sami. Podílejí se na veškeré přípravě 
a provedení nejen zábavné části programu, 
ale i uspořádání

a výzdobě sálu, tomboly. Důležitou sou-
částí je i příprava pohoštění – napečení ko-
láčů, navaření jídel, příprava nápojů a pro-
dej, zkrátka veškerá péče o  hosty, kterých 
vždy bývá plný sál. A největším oceněním 
pro ně je ohlas spokojených účastníků: lí-
bilo se nám u Vás, určitě přijedeme za rok 
zase.

Spolek uspořádal i několik vzdělávacích 
akcí. Již v roce 2011 to byl kurz obsluhy po-
čítačů pro seniory. Na zdravotnická témata 
přednášeli MUDr. Martin Procházka a Ma-
ria Dušková.

O osídlování Podorlicka profesor Fran-
tišek Musil, o cestách po Africe a Jižní Asii 
profesor Jiří Štyrský, na kole po ostrovech 
Jadranu a  o  peruánském dobrodružství 
František Teichmann, Václav Turek o ces-
tě na Sibiř… radost udělal svým vtipným 
vyprávěním farář Zbigniew Czendlik, farář 

a člen rady pro Český rozhlas a televizi Er-
vín Kukučka.nechyběla ani přednáška pří-
slušníka policie ČR.

Výčet aktivit spolku důchodců v  Hor-
ním Třešňovci by mohl pokračovat. Rok 
2020 a letošní rok 2021 se zapíšou do kro-
niky nesmazatelně vlivem coronavirové 
pandemie. Další stránky ať jsou již naplně-
ny radostnými a pohodovými příběhy spo-
kojených seniorů.

Přátelé, od letošního června jedeme dál. 
Nové akce se připravují. Neváhejte a přijďte 
mezi nás. Kdy? Každý první čtvrtek v mě-
síci. Kde? V hospůdce Za vodou a nebo na 
hřišti.

Za spolek důchodců 
František Teichmann
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Dětské hřiště dnes, foto: L. Langrová

Tetris z platíček od vajíček Foto: P. Havlová

Správné přiřazování obrázků Foto: P. Havlová

Beran, foto: L. Langrová

Dětské hřiště při realizaci, foto: J. Dušek

Dětské hřiště dnes, foto: L. Langrová

Hra na papání Foto: P. Havlová

Tvoření geometrických tvarů z gumiček Foto: P. Havlová

Ovečky, foto: L. Langrová

V roce 2019 jsme byli osloveni panem 
starostou, abychom sepsali seznam zámě-
rů, které bychom tady v Horním Třešňov-
ci jako rodinné centrum chtěli pro rodiče 
s dětmi. Mezi všemi bylo také dětské hřiště 
a  klubovna pro rodinné centrum. Naše 
nadšení bylo veliké, když nastala možnost 
zažádat o dotaci na tyto dva projekty a do-
tace byla v roce 2020 ze zdrojů Minister-
stva pro místní rozvoj získána.

Společně se zastupiteli obce a panem 
starostou jsme jednali o návrzích, jak 
by hřiště mohlo vypadat. Máme v  obci 
krásné hřiště, které mohou využívat ne-
jen maminky s  dětmi, rodiče, prarodiče, 
účastníci akcí na hřišti v  rámci různých 
oslav, ale také sportovci pro své aktivity na 
workoutové části. Je na místě poděkovat 
panu starostovi, zastupitelům, Dobrovol-
nému svazku obcí Mikroregion Severo-
-Lanškrounsko za získání dotace a  všem, 
kteří se podíleli na vytvoření tak krásné-
ho a zábavného místa pro trávení volného 
času.

Jistě spousta z  vás zaznamenala zvý-
šenou činnost kolem budovy Obecní-
ho úřadu v  Horním Třešňovci. Jedná se 
o další projekt, na který byla získána do-
tace – a  to Klubovna pro Rodinné cent-
rum Serafínek.

Začátky našeho rodinného centra jsou 
spojovány s pobytem v evangelické mod-
litebně naproti obecnímu úřadu. Poté se 
naše činnost přesunula do kabin u hřiště. 
Za možnost být v  obou prostorách moc 
děkujeme těm, kteří nám to nabídli, a zá-
roveň se moc těšíme do nových prostor.

Klubovna v  prvním patře obecního 
úřadu je nyní ve stavu stále pokračujících 
stavebních prací. Snad nám to situace, až 
bude klubovna hotová, dovolí, a my se bu-
deme opět moci společně setkávat. Máme 
pro vás připraveny některé nové aktivi-
ty. Vytvořili jsme hry a hračky z běžných 
a  odpadových materiálů (např.  z  platíček 
od vajíček, starých tenisových míčků atd.) 
pro rozvoj nejmenších dětí a pro vaši in-
spiraci. 

Dále jsme nakoupili nové pomůcky 
pro trénování pozornosti, představivosti, 
samostatnosti a  pohybových dovedností 
dětí. Tyto pomůcky a hračky budou běžně 
přístupné v naší nové herně a při dopro-
vodných programech na místních akcích. 
Počítáme jednou za měsíc s  pravidelným 
setkáváním maminek a dětí.

Těšíme se také na pořádání velikonoč-
ních, podzimních, vánočních a  různých 
tvořivých dílniček. Budeme hodně použí-
vat různé látky – zhotovíme si například 
látkovou květinu na kolíčku a oblíbená zá-
věsná srdíčka.

Za RC Serafínek  
Lucie Langrová,  
Petra Holečková  

a Veronika Dorazilová

Rodinné centrum Serafínek

OVCE OUESSANTSKÁ
Jedna z  našich členek - Lucie Hluchá 

vlastní s manželem ovečky a rádi by Vám 
přiblížili jejich plemeno.

Ovce ouessantská pochází z mlého os-
trova z  francouzké Bretagne – Ouessant, 
který leží přibližně deset mil od pobřeží. 
První zdokumentovaný výskyt ovse oue-
ssantské byl popsán v roce 1754 v zázna-
mech lodních deníků obchodních lodí. 
Ovce byly popisovány jako velmi malé, 
nepřesahující 35–40 centimetrů s  velmi 
hustou vlnou a svinutými rohy mufloního 
typu. Brava rouna byla černá. Maso bylo 

velmi dobré kvality, připomínjíci zvěřinu. 
Dnes je plemeno nejvíce populární v Ho-
lansku, Belgii a  Francii. Hlavní význam 
plemene je v  údržbě krajiny a  produkci 
jemné vlny masa. V  České republice se 
plemeno začalo objevovat nejdříve v zoo-
logických zahradách v našich podmínkách 
se nejčastěji využívají jako velmi nenároč-
né,živé sekačky“ na udžování zahrad, jako 
domácí mazlíčci apod.

Klub chovatelů plemene ouessantské 
ovce pořádá velké množství výstav pro 
popularizaci chovu a i my bychom se rádi 
vystavy zúčastlili.

Chováme ovce od roku 2019. Toho 
roku jsem si pořídili první ovečku s jehně-
tem. Nyní máme stádo o 6 ovcích a jedno-
ho chovného berana.

Ovečkám stačí k  celoročnímu uživení 
malá plocha. Pro základní stádečko dvou 
tří oveček a beránka stačí zhruba 3000 m². 
Pak už potřebují jen minerální liz, seno 
a samozřejmě přístup k vodě.

Lucie a Lukáš Hluchý

Dětské hřiště a klubovna pro Rodinné centrum Serafínek

 Hry a hračky vytvořené z běžných odpadových materiálů
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Vám všem, vážení spoluobčané, přejeme především  
hodně zdraví, životního optimismu a elánu do dalších let.

Jubilantům přejeme ve zpravodaji na základě získaného souhlasu se zveřejněním jejich jubilea.

Jubilanti, kteří od ledna 2021 do konce měsíce června 2021 oslavili své významné narozeniny:

Jirásková Marie 91 let 
Dušková Erna 90 let
Macháčková Marie 88 let
Motl František 88 let
Hrušková Evžena 87 let
Martinková Zdenka 85 let
Štěpánková Ludmila 83 let
Černohorský Rudolf 82 let
Dušek Bohuslav 82 let
Svetlíková Helena 82 let

Čermák Václav 81 let
Faltejsková Květuše 81 let
Marková Miloslava 81 let
Ježková Alenka 75 let
Ježková Marie 70 let
Jirásek Jindřich 70 let
Lorencová Libuše 70 let
Pecháček Jiří 70 let
Ježková Jaroslava 65 let
Jirásková Zdeňka 65 let

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodily tyto děti:

Ester Šrámková, Valerie Kopecká, Lukáš Kočí, Alex Láznický, Gréta Langrová
Milé děti, vám i vašim rodičům přejeme, abyste rostly ve zdraví a lásce, 

aby vás stále obklopovala radost, smích a hřejivá, něžná náruč svých rodičů.Společenská kronika

Zemřeli:
Pan Ivan Homola, Pan Josef Pulkrábek, Pan Jaroslav Šebrle

Paní Alena Černohorská, Pan Rudolf Martinek

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

V mysliveckém roce 2020 bylo v honit-
bě HS Horní a Dolní Třešňovec uloveno:

Srnec obecný: srnec 39 ks
 srna 18 ks
 srnče 10 ks
Prase divoké:  6 ks
Zajíc polní:  15 ks
Bažant obecný – kohout: 21 ks
Kachna divoká:  12 ks
Liška obecná:  35 ks

Kuna (skalní, lesní):  9 ks
Jezevec lesní:  3 ks
Psík mývalovitý:  11 ks
Straka:  1 ks
Holub hřivnáč:  17 ks

V  květnu jsme pro obec HT zhotovili 
3 oplocenky okolo nové výsadby stromků.

V  červnu jsme ve sportovním areálu 
obce HT pořádali zvěřinové hody. Tuto 
akci budeme, pokud to bude možné, opa-

kovat v  sobotu 11.  9.  2021, kdy budeme 
pořádat podzimní zkoušky ohařů ve spo-
lupráci s OMS pro náš okres.

Děkuji obci HT za finanční podporu 
našeho spolku.

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

Myslivecký spolek Třešňovské háje

Z činnosti TJ Sokol
Nouzový stav v ČR postihl i chod naší 

organizace. Naše činnost byla pozastave-
na.

Jediným počinem naší organizace byla 
finanční pomoc postižené Moravě. Le-
tošní členský příspěvek od našich členů 
byl odeslán obci Moravská Nová Ves. Ně-
kteří zaslali i větší obnos, a tak se vybralo 

10 500 Kč. Všem těmto členům moc děku-
jeme.

Doufám, že od září se vše změní a no-
vou sezónu zahájíme jako obvykle. Přála 
bych si, aby se situace stabilizovala, aby si 
lidé vydechli, řekli si „zvládli jsme to“ a ze-
jména se poučili a nezapomněli na všech-
na předsevzetí, která si dali, když jim bylo 

nejhůř. Nejde si v této době přát nic jiného 
než stálé zdraví a ať se náš život co možná 
nejdřív vrátí do normálu, na který jsme 
byli zvyklí před covidem.

Za TJ Sokol
L. Marková

Vítání občánků se uskutečnilo 18. 7. 2021.  
Přivítali jsme 8 nových občánků: 

Maxim Švestka, Viktorie Hajnovičová,  
Isabela Indrová, Šimon Jureček,

Valerie Kopecká, Ester Šrámková, Lukáš Kočí, 
Alex Láznický

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

DO 
NEBE...

Vzpomínáme
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Isabela Indrová s rodiči Šimon Jureček s maminkou

Ester Šrámková s rodiči

Maxim Švestka s rodiči a bratrem

Viktorie Hajnovičová s rodiči

Alex Láznický s maminkou a sestrami

Lukáš Kočí s rodiči a bratrem

Valerie Kopecká s rodiči a bratry


