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Vážení spoluobčané,
letošní velmi suché léto se s  námi roz-
loučilo, děti ve škole už mají první měsíc 
vyučování za sebou. 1. září jsme s radostí 
uvítali 8 prvňáčků, kterým přejeme, ať se 
jim ve škole vše daří a neopouští je nadše-
ní z prvních školních zážitků.
Během jarních a letních měsíců se v obci 
podařilo uskutečnit několik plánovaných 
akcí. V  květnu byla dokončena sanace 
obvodového zdiva v  kostele Nanebevze-
tí Panny Marie, za použití technologie 
narážení nerezových plechů. Díky této 
opravě se zabránilo šíření vlhkosti do zdi-
va a zhotovitel udává životnost použitých 
materiálů nejméně 100 let. Další akcí byla 
oprava povrchu komunikace za hřbito-
vem. Firma Strabag a.s. zahájila práce 
11.  7. a  finální povrch pokládala 15.  7. 
K předání hotového díla došlo 30. 7. Sou-
časně v tomto období probíhala částečná 
oprava komunikací u  Martinků a  u  vo-
dojemu. Obec nadále plánuje průběžné 
opravy komunikací, ovšem za předpokla-
du, že je vlastníkem pozemků, na kterých 

se komunikace nachází, a  neleží v  místě 
plánované výstavby kanalizace. Po vybu-
dování kanalizace v  obci budou dotčené 
cesty opraveny.
Prázdninové období se využilo k celkové 
rekonstrukci vytápění ve zdejší škole. Sta-
ré plynové kotle byly nahrazeny novým 
kondenzačním plynovým kotlem, železné 
rozvody nahradily měděné trubky a mís-
to starých radiátorů visí nové deskové 
s termostatickými hlavicemi. Při této pří-
ležitosti byla vyměněna dlažba a obklady 
v přízemí školy. Věřím, že se tato investice 
promítne v úspoře za spotřebovaný plyn. 
Díky členství v Dobrovolném svazku obcí 
Severo-lanškrounsko jsme v  programu 
Obnovy venkova  – „Kulturní dědictví“ 
obdrželi dotaci na opravu drobných kul-
turních památek do výše 70% skutečných 
celkových nákladů. Ve svazku se bude 
v tomto roce opravovat 6 objektů v 5 ob-
cích. Celková dotace je ve výši 300 000 Kč. 
V  Horním Třešňovci proběhne oprava 
centrálního kříže s postavou Ježíše Krista 
na hřbitově.

Od 1. 10. má naše Hospoda Za Vodou no-
vého nájemce paní Radmilu Bielčikovou. 
Přejeme jí co nejvíce spokojených hostů 
a všem třešňovákům hospůdku, kam bu-
deme rádi chodit.
Na závěr bych rád požádal v  rámci dob-
rých sousedských vztahů o  ohleduplnost 
při likvidaci suchého listí a  větví. S  při-
cházejícím podzimem se po obci začínají 
objevovat dýmající hromady rostlinných 
zbytků, které zápachem a popelem mohou 
obtěžovat sousedy. Nechci tuto situaci ře-
šit obecně závaznou vyhláškou. Věřím, že 
jako sousedé jsme všichni rozumní a  tak 
jako v neděli neobtěžujeme okolí hlukem, 
nebudeme své sousedy obtěžovat zápa-
chem páleného listí. Veškeré rostlinné 
zbytky se dají zkompostovat, větve můžete 
zlikvidovat štěpkovačem, který je k zapůj-
čení na obecním úřadě.
Přeji všem co nejkrásnější barevný pod-
zim a hodně energie do dalších dní.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Jan Dušek, starosta obce

V měsíci říjnu se uskuteční řádné volby do 
zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parla-
mentu ČR. Podle rozhodnutí prezidenta 
republiky č. 138/2016 Sb. se budou volby 
konat v pátek 7. října a sobotu 8. října 2016. 
Případné druhé kolo voleb do Senátu Par-
lamentu ČR se uskuteční o  týden později, 
tj. v pátek 14. října a sobotu 15. října 2016.

V  naší obci je volební místností, jako ob-
vykle, zasedací 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 7. a 14. 10. 2016 od 14:00 
hod do 22:00 hod, v sobotu 8. a 15. 10. 2016 
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 – zapisovatel

Zprávy z obce

KANALIZACE HORNÍ TŘEŠŇOVEC

Projekt stavby se zabývá návrhem splaš-
kové kanalizace v rozsahu celé obce Horní 
Třešňovec. Navržená kanalizace je zaústěna 
do kanalizačního sytému obce Dolní Třeš-
ňovec, který byl realizován v  roce 2015. 
Tímto způsobem budou splaškové odpadní 
vody svedeny až na centrální čistírnu od-
padních vod Lanškroun.
Celková délka navržené splaškové kana-
lizace je 6599 m, z  toho 6483m gravitační 
kanalizace a 116m tlakové kanalizace.
Na kanalizační síti navrženy čtyři čerpací 
stanice na bočních stokách.

Čerpací stanice jsou osazeny tam, kde není 
možný gravitační podchod toku a zaústění 
bočních stok do kmenové stoky.
Trasa kanalizace je projednána s vlastníky 
dotčených parcel, jsou uzavřeny smlouvy 
o smlouvách budoucích na zřízení služeb-
nosti. Návrh kanalizace je od konce června 
projednáván s povodím Moravy, jsou upra-
vovány hloubky kanalizace v místě křížení 
potoka a vyjednávány menší krytí než po-
žaduje norma. Snahou je nezvyšovat počet 
přečerpávacích stanic.
Další komplikaci je stávající novela silnič-

ního zákona 268/2015, podle které není 
možné podélné uložení nové sítě do sil-
nic I až III. Tř. Změna Zákona se očekává 
začátkem roku 2017. Začátkem roku 2017 
zahájíme práce na projektové dokumentaci 
kanalizačních přípojek. Samotná realizace 
kanalizace je plánována na rok 2018.
Občanům děkujeme za vstřícnost při pro-
jednávání trasy kanalizace.

projektant Ing. Ondřej Hanuš
Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a.s.

Informace pro občany – Volby 2016
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V SOBOTU 1. ŘÍJNA 2016 PROVEDE 
V  NAŠÍ OBCI FIRMA KOS s.r.o. JAB-
LONNÉ NAD ORLICÍ SVOZ NEBEZ-
PEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ.

Tím Vám vzniká možnost zajistit správ-
ným způsobem likvidaci nebezpečných 
a objemných odpadů, které se mohou vy-
skytovat 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 

nábytek, skříně, židle, stoly, postele, 
matrace, podlahové krytiny – linolea, 
koberce, peřiny (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 

spotřebiče, výpočetní technika, mobilní 
telefony

Odpady v  žádném případě nemíchejte. 
V patřičných obalech od Vás odpad pře-
vezme zaměstnanec firmy KOS s.r.o. Jab-
lonné 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.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH OBJEMNÝCH ODPADŮ ŘÍJEN 2016

Výročí 150 let emigrace do Ameriky
Na podzim roku 2017 se v naší obci usku-
teční návštěva cca 25 Američanů. Členové 
této skupiny vedené panem Edwardem 
G.  Langerem mají předky, kteří odešli 
z  Horního Třešňovce (tehdy Ober Johns-
dorf) v letech 1853–1867. Pro mnoho jed-
notlivců a  rodin, kteří v  této zemi žili po 
staletí, byl hlavním důvodem vystěhování 
nedostatek pracovních příležitostí. Dalším 
důvodem emigrace byl únik před násled-
ky císařských válek, jakými byly stoupající 
daně a  odvody mladých mužů. Vystěho-

valci z Lanškrounska, jak Němci, tak Češi, 
nalezli zemi a mír, po nichž toužili.
Jak už jsem zmínila, hlavním protagonis-
tou této akce je pan Edward G. Langer 
(jeho předkové pochází z čp. 133). Společ-
ně se svojí přítelkyní Sabine Schwark celé 
setkání připravují. Mají v  plánu navštívit 
místa, která jsou spojena s  životem jejich 
předků a která by svým vzhledem nejvíce 
připomínala způsob života obyvatelstva 
té doby (například město Lanškroun, Ma-
riánská hora, Čermná – kostel, Lanšperk, 

Letohrad – muzeum, Albrechtice, Rybník, 
Černovír, Horní Houžovec, Horní Dob-
rouč, Horní Třešňovec – čp. 133, 100, 22, 
8, 67, 3, 109, 45 a spoustu dalších míst 
v  širokém okolí (čísla popisná 3, 109, 45 
byla opětovně přidělena novostavbám). 
V pátek 9. září navštívili pan Langer a paní 
Schwark Obecní úřad v Horním Třešňovci, 
aby nás o jejich plánované návštěvě infor-
movali.

Za redakci HN Petra Rouhová

Občané, kteří vycestovali z Horního Třešňovce (tehdy Johnsdorf) do Ameriky

Setkání s E. G. Langerem a Sabine Schwark

nahoře zleva: Ing. Stanislav Horák (překladatel), 
Edward G. Langer, Jan Dušek (starosta),  

Jiří Marek (místostarosta)
dole zleva: Erna Dušková, Sabine Schwark, 

Kateřina Valášková (překladatelka)
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Z pohledu do minulosti naší obce 
– Školství v naší obci, přehled školních budov

Historický přehled školních budov

1783–1877 – Školní budova čp. 116  – 
byla postavena v  roce 1783 na obecní 
útraty a  v  témže roce zde bylo zahájeno 
i  vyučování ve filiální jednotřídní škole. 
V  roce 1836 došlo za přispění knížete 
Lichtenštejna, patrona školy, k její opravě 
a rozšíření.
V období let 1870–1877 zde byla umístě-
na jednotřídní lidová škola. V roce 1877 
byla budova prodána v dražbě a dále už 
nesloužila pro potřeby školství. Dnes je 
zcela přestavěna. Po celou dobu se jed-
nalo o  školu s  vyučovacím jazykem ně-
meckým.

1877–2008 – Školní budova čp. 4 – byla 
postavena v  roce 1877 za podpory ně-
meckého spolku Schulverrin a  v  září 
téhož roku zde bylo zahájeno vyučová-
ní ve dvoutřídní lidové škole. Budova 
prošla mnohými rekonstrukcemi a  pře-
stavbami a výuka zde probíhala střídavě 
ve dvou nebo ve třech třídách. Od led-
na do září  1907 zde probíhala i  povin-
ná předškolní docházka dětí německé 
národnosti. I  přes protesty ostatních si 
zde v roce 1887 vymohli čeští evangelíci 
vyučování náboženství (německy) čer-
menským farářem. V  německém jazyce 
se zde vyučovalo nepřetržitě od roku 
1877 až do dubna 1945, kdy budova po 
krátkou dobu sloužila jiným než škol-
ským účelům.

České a německé školství 
v obci do roku 1946

V  roce 1774 byl za vlády Marie Terezie 
schválen Felbigerův „školský řád“, který 
byl inspirován osvícenectvím a  koncep-
cí J. A. Komenského, čímž byla v  čes-
kých a  rakouských zemích Habsburské 
monarchie započata školská reforma 
a  v  podstatě zavedena povinná školní 
docházka pro děti ve věku od 6 do 12 let. 
Na základě této reformy měly být v men-
ších městech a ve všech vsích s farou (ka-
tolickou) zřízeny jedno nebo dvoutřídní 
triviální školy se třemi základními před-
měty  – čtení, psaní, počty, které měly 
být doplněny výukou náboženství a  na 

venkově i základy hospodaření. Ve měs-
tech pak měli žáci získávat dovednosti 
potřebné pro průmysl a řemesla. Ve vět-
ších městech se jednalo o trojtřídní ško-
ly hlavní, které měly rozšiřovat znalosti 
z triviálních škol.
Z  prvních devíti let po školské reformě 
nejsou o  školství v  obci žádné zprávy. 
První zmínka o  škole pochází z  roku 
1783, kdy byla v Horním Třešňovci zří-
zena filiální škola. Zřejmě se jednalo o fi-
liální školu farní školy v Lanškrouně. To 
odpovídá té skutečnosti, že Horní Třeš-
ňovec nebyl nikdy farní obcí a v té době 
spadal pod správu lanškrounské farnos-
ti, kde byl také římskokatolický děkanát 
pro celou oblast Lanškrounska. Proto 

nemohla být v obci zřízena škola v přímé 
souvislosti se školskou reformou. První 
budova školy byla postavena v roce 1783 
na obecní útraty, což nasvědčuje tomu, 
že mít v  obci školu bylo spíš zájmem 
místních obyvatel než lanškrounské farní 
správy.
Po celou dobu, tedy od roku 1783 až do 
současnosti, byly v obci školy, které po-
skytovaly místním dětem 1. stupeň zá-
kladního vzdělání (s  výjimkou let 1956 
až 1959, 1965 až 1967 a 1976 až 2000, kdy 
5. ročník 1. stupně ZŠ navštěvoval školu 
v Dolním Třešňovci nebo v Lanškrouně). 
Vždy se také jednalo o  školy malotříd-
ní. Od roku 1907 bylo v  obci zavedeno 
i předškolní vzdělávání.

Budova české školy čp. 225 začátkem 30. let 20. století a dnes

Školní budova čp. 4 z roku 1905 a dnes

Školní budova čp. 224 - Kindergarten z roku 1905 a dnes
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Vážení čtenáři,
protože byl náš Klub na základě požadavků 
státní správy přeregistrován, oslovuji Vás 
dnes jménem 26 členek Spolku žen v Hor-
ním Třešňovci.
Na naší činnosti se však nic nezměnilo, dál 
se scházíme na pravidelných schůzích a vý-
letech, které si zorganizujeme.
Letos v  létě jsme se setkávaly v  místním 
sportovním areálu a  využily tam krbu 
k opékání buřtíků. Počasí nám přálo, takže 
posezení bylo vždy příjemné.
Hlavní výlet letní sezóny jsme podnikly 
do Prahy. 23.  6. jsme odjížděly ranním 
vlakem a potom po Praze metrem na vý-
stavu „Titanic“. Výstava byla připravena 
velmi zajímavě. Při vstupu jsme každá 
dostala palubní vstupenku s údaji skuteč-
ného pasažéra z Titaniku a vlastní „tele-
fonek“ a potom jsme už postupovaly fik-
tivní lodí. Na každém místě, označeném 
číslem, jsme si ho vymačkaly na svém 
ovladači a  poslechly si vyprávění, jak to 
tenkrát bylo. Na konci výstavy jsme si 
potom mohly vyhledat v  seznamu, jestli 
jsme se svou přidělenou totožností plav-
bu přežily nebo ne. Moc se nám to líbilo. 

Po výstavě jsme se přesunuly na oběd do 
centra Prahy a  potom ještě zaskočily do 
Národního muzea na „Retro výstavu“. Ta 
nás pobavila tím, že tam byly jako his-
torické exponáty vystaveny věci, které 
jsme doma používaly, a nebo je ještě stále 
máme.

O prázdninách jsme měly ještě dva výlety, 
a to 13. července do Lanškrouna na Mani-
ny na dobrou večeři a potom ještě 11. srp-
na do Krčmy v Horní Čermné.
Léto už bude za námi, ale zážitky z příjem-
ných akcí si v sobě ještě chvilku uschováme.

Za Spolek žen Dana Mačátová

Spolek žen

Tehdy se stala útočištěm německých uprch-
líků i  kasárnami ruské armády. Vyučování 
zde bylo znovu zahájeno  – v  českém vy-
učovacím jazyce - 26. 6. 1946 v  jedné třídě 
obecné školy. Od školního roku 1947/1948 
již byla škola dvoutřídní. Od 1.  10.  1949 
v  této budově působí také mateřská škola 
a  školní jídelna. Až do roku 1945 byla tato 
školní budova nazývána „německou školou“. 
V polovině 19. století, kdy měl Horní Třeš-
ňovec nejvíce obyvatel, navštěvovalo zmiňo-
vanou školu 140 žáků. Po odsunu Němců do 
ní ve školním roce 1945/46 chodilo 33 žáků. 
Od školního roku 1947/48 až do současnos-
ti činí průměrný počet žáků navštěvujících 
tuto školní budovu 37 žáků.

1907–1949 – Školní budova čp. 224 – v této 
budově byl v září 1907 otevřen „Kindergar-
ten“ – mateřská škola, která sloužila přede-
vším dětem z  německy mluvících rodin. 
Tomuto účelu byla určena až do dubna 1946. 
Od 22. 6. 1946 sloužila již jen českým oby-
vatelům obce a působila zde jak jednotřídní 
obecná škola – do 25. 6. 1946, tak i mateřská 
škola – do konce září 1949. Od roku 1949, 
kdy zde byly zřízeny dvě bytové jednotky pro 
učitele místní školy, slouží bytovým účelům.

1910–1938 – Školní budova čp. 225 – byla 
nazývána „českou školou“, která vyrostla 
v myslích českých obyvatel obce již v  roce 
1905, ale její stavba byla dokončena v roce 

1911 a  vyučování zde bylo zahájeno, jako 
v Jednotřídní soukromé škole s českou řečí 
vyučovací, dokonce až 19.  3.  1919. Škola 
byla v provozu do 10. 10. 1938, kdy byla ně-
meckými úřady uzavřena a v době okupace 
využívána správou obce k  výkonu obecní 
správy a k ubytování učitele německé školy. 
Od roku 1945 zde byl umístěn Místní ná-
rodní výbor a v současnosti je objekt sídlem 
Obecního úřadu Horního Třešňovce.
PECHOVÁ, Blanka (2008).
                                                                                              

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

z hlediska historického vývoje.
Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze

Výlet do Prahy na výstavu Titaniku – foto: D. Dvořáková

Vycházka do Horní Čermné – foto: D. Dvořáková
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Tato básnička čekala napsaná na tabuli na 
nové prvňáčky, které jsme 1.  září  2016 za 
přítomnosti pana starosty slavnostně uvíta-
li ve škole. Letos jich bylo opravdu „požeh-
naně“. Osm prvňáčků usedlo v  naší škole 
naposledy do lavic přesně před čtyřmi lety. 
Dnes jsou z nich zasloužilí páťáci, kteří bu-
dou jistě pro své nové malé spolužáky dob-
rými kamarády a provedou je jejich prvním 
školním rokem. Přivítali jsme: Marka Do-
náta, Pavla Duška, Andreu Jelínkovou. Jana 
Klíže, Damiána Kupce, Terezu Šembero-
vou, Terezu Prouzovou a Martu Vítkovou. 
Ve škole máme letos zapsaných 31 žáků. 
Popřejme všem krásný školní rok, bohatý 
na nové vědomosti a dovednosti, bohatý na 
zážitky.

Čeká nás společně spousta práce, zažijeme 
určitě mnoho zajímavých okamžiků nejen 
při učení, ale i  v  kroužcích (již tradičně 
sportovní, přírodovědný, anglický jazyk 
a nově kroužek zdravotní), při akcích, které 
pravidelně zařazujeme v rámci vyučování, 
při činnostech, kterými obohacujeme dě-
tem nelehkou cestu poznávání. V letošním 
školním roce bude provázet žáky touto ces-
tou i nová paní učitelka Eva Chaloupková, 
která zastupuje paní vychovatelku Ivetu 
Vávrovou (její povinnosti jsou teď trochu 
jiné, neméně krásné, protože k  synovi Rí-
šovi přibyl do jejího života další chlapeček, 
Matyáš).
Nemohu nezmínit se i o tom, že na žáky 
školy čekalo překvapení hned při vstu-
pu do budovy. Škola prošla o  prázdni-
nách další rekonstrukcí. Nová dlažba na 
vstupní chodbě, nové obklady, podhled 
a dlažba v šatně – změny, kterých si nelze 
nevšimnout. Ze tříd a z tělocvičny zmize-
lo staré dřevěné obložení, staré radiátory 
jsou nahrazeny novými, všude je najed-

nou útulněji, příjemněji. Rekonstrukce 
topení je dalším krokem k úsporám ener-
gií, které klesly již v  minulém roce díky 
zateplení budovy. Za tyto příjemné změny 
děkujeme zřizovateli školy, obci Horní 
Třešňovec.
A na co se tedy mohou žáci těšit v průbě-
hu roku? Budou to divadla a koncerty ve 
škole, divadlo v Šumperku, návštěva kina 
v Lanškrouně, vystoupení dravců, plavec-
ký výcvik, tradiční Talentmánie a maškar-
ní karneval, zajímavé akce ve školní druži-
ně, podzimní akce na zahradě školy nejen 
pro děti a žáky školy a jejich rodiče, ale pro 
celou veřejnost, zakončená lampionovým 

průvodem, besídky, výlety…Budou to 
tedy i akce, na kterých rádi uvítáme nejen 
rodiče našich žáků, ale i  všechny, kdo se 
chtějí podívat do školy, kdo se chtějí poba-
vit a zavzpomínat na školní léta. Přijďte za 
námi, budete vítáni.

Mgr. Jiřina Kosová,
ředitelka školy

Zprávy z MŠ a ZŠ

Co to září na nebíčku?
To ví každé malé děcko.
Co to září na tvé tváři?

Slunce, radost, to je všecko.
Proč to září na tvé tváři?
To proto, že v kalendáři

Je dnes právě 1. září.
To jsme asi pěkně staří,
když nám máma dovolí

jít poprvé do školy.

1. školní den

Slavnostní přivítání prvňáčků
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Letošní školní rok 2016/2017 je do naší 
mateřské školy zapsáno 26 dětí – z toho 8 
nových. Po prázdninách jsme zahájili pro-
voz ve školce v pondělí 22. 8. A hned jsme 
měli mnoho práce – umývat, čistit, oprašo-
vat, rovnat všechny hračky a  pomůcky ve 
třídě i  v  ložnici. Po rekonstrukci topení, 
šatny a chodby to bylo totiž potřeba. Může-
me tak říct, že máme opravdu čisťounkou, 
jako novou, úplně každou hračku – kostič-
ky, stavebnice, autíčka, skládanky, panenky, 
nádobíčko…
Pokaždé se v rozhovoru s rodiči na schůz-
kách zmiňuji o  tom, že MŠ je výchovně 
vzdělávací instituce. Pracujeme zde s  dět-
mi podle našeho vzdělávacího programu, 
který má název „Barevný svět.“ Tento 
vzdělávací program se neustále vyvíjí, mění 
a  doplňuje podle změn školské legislativy 
a samozřejmě také podle toho, aby co nej-

více vyhovoval podmínkám naší školky, 
našich dětí.
Pro nové děti je vstup do školky náročný, 
těžký, je to situace, kdy si musejí přede-
vším zvykat na jiné prostředí, režim, nové 
činnosti, nová pravidla soužití v kolektivu. 
Téměř každý den mají hlavně ti nejmladší 
nemalé trápeníčko a  slzavé údolí  – u  ma-
minky je to přece jen nejlepší, že :-)? Ale 
všechno má svůj čas a holt – život je boj! 
A tak se to snažíme těm malým drobečkům 
ulehčit. Nejen my učitelky, ale také děti, ty 
starší a otrkanější. To je jedna z velkých vý-
hod smíšeného kolektivu, kdy malým upla-
kánkům pomáhají kamarádské a  rodinné 
vztahy z běžného života.
Hrajeme pohybové hry, cvičíme s náčiním, 
zpíváme, říkáme si říkadla a básničky do-
provázené pohybem. Hodně pobýváme na 
zahradě – ještě stále nám to počasí dovolí.

Školní rok teprve začíná, čeká nás opět 
plno akcí a zážitků – divadla, kino, výstavy, 
besídky. Hned v pondělí 19. 9. k nám při-
jede hudební divadlo s programem „Když 
zahraje harfa“. V říjnu pojedeme do divadla 
do Šumperka. Od října také začneme jezdit 
na bazén do České Třebové. No… a máme 
do Vánoc co dělat. Takže nám všem přeji 
pevné nervy a úsměv na tváři.
 

Hana Richter Strnadová, 
vedoucí učitelka MŠ

Zprávičky z naší školičky

Obec Horní Třešňovec 
nabízí k pronájmu

pohostinství „Národní dům“, 
Horní Třešňovec č. p. 30

Žadatel je povinen podat písemnou žádost o pronájem.
V žádosti žadatel předloží podnikatelský záměr a podá nabídku 

s uvedením výše měsíčního nájmu.
Žádost o pronájem uvedené nemovitosti musí obsahovat jméno,

příjmení a trvalé bydliště fyzické osoby, příp. obchodní firmu  
či název, sídlo, IČO a DIČ právnické osoby,  

žádost musí být datována a podepsána.

Bližší informace na Obecním úřadě v Horním Třešňovci, příp. na tel.: 465 321 583, 465 323 549 nebo 724 186 225.

Vystoupení dravců
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Změna názvu a stanov

Vzhledem k  novému Občanské-
mu zákoníku má naše organi-
zace nový oficiální název  – TJ 
Sokol Horní Třešňovec, spolek. 
Zároveň jsme schválili i  nové 
stanovy.

Akce TJ Sokol
Od posledního vydání novin se v  našem 
spolku udály tyto akce:

Sázení stromků – 9. 4.
S počasím to zrovna v sobotu nevypadalo 
nejlépe. Už od rána pršelo. Přesto jsme to 
nevzdali, oblékli pláštěnky a vyrazili. Sešlo 
se nás v jednu hodinu dvacet. Pod odbor-
ným dohledem hajného Franty Mačáta 
a starosty Honzy Duška jsme vysázeli 800 
smrků. Buřty jsme opekli tentokrát v bou-
dě u hřiště. Byla i buchta, káva, čaj…pros-
tě, co kdo chtěl.

Výlet na kolech – 28. 05.
Letos jsme vyrazili po místních cyk-
lostezkách do Dobříkova. Předpověď 
počasí nebyla příznivá, tak jsme pro 
jistotu nabalili pláštěnky. Sraz jsme 
měli v  Lanškrouně u  haly B. Modré-
ho. Odtud jsme jeli přes Ostrov, Horní 
a  Dolní Dobrouč do Ústí nad Orlicí. 
Tam jsme najeli na cyklotrasu přes 
Brandýs do Dobříkova. Tady pro nás 
připravili oběd a  instruktáž na míst-
ním golfovém hřišti. Vyzkoušeli jsme 
si každý odpálit cca 50 golfových míč-
ků a nebyla to žádná sranda. Ani pato-
vání na greenu nebylo tak jednoduché, 
jak si člověk myslí. Navštívili jsme také 
dřevěný podkarpatský kostel Všech 
svatých z r. 1669. Průvodkyně nás se-
známila s jeho historií a zajímavostmi. 
Do Národního domu jsme dorazili 
o půl sedmé a začalo pršet. To byla kli-
ka. Cestou jsme měli „pouze“ 4 defek-
ty, ale vše se zvládlo.

Dětský den – 29. 05.

Sportovní odpoledne – 18. 06.
Závěr sezóny TJ Sokol jsme pořádali na 
hřišti formou sportovního klání. Utkali 
jsme se v těchto disciplínách:

Střelba ze vzduchovky:
na malý terč:
1. místo – Marek Michal st.
2. místo – Bílý Libor
3. místo – Dajčová Iveta

na velký terč:
1. místo – Vernerová Lenka
2. místo – Marková Jitka
3. místo – Langrová Lucie  
      a Marková Lenka

střelba prakem
1. místo – Holeček Tomáš
2. místo –   Jirásek Martin st., 

Robert Dvořák „Švejk“, 
Libor Bílý

3. místo –   Langrová Lucie, 
Marek Michal st.

Cyklovýlet – foto: L. Marková 

Dětský den – foto: L Marková Dětský den – foto: L Marková 

Z činnosti TJ Sokol

Dětský den – foto: L Marková 
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Sázení stromků – foto: L Marková 

Sportovní odpoledne – foto: L Marková 

Závěr cvičení žen – foto: L Marková 

Sportovní odpoledne – foto: L Marková 

kuželky - muži:
1. místo – Švejk (na 1 hod)
2. místo – Holeček Tomáš (na 5 hodů)
3. místo – Verner Jarda (na 3 hody)

kuželky - ženy:
1. místo – Jirásková Katka (na 1 hod)
2. místo –   Vernerová Lenka a Motlová 

Jana (na 6 hodů)
3. místo –   Ježková Eva a Marková Radka 

(na 7 hodů)
a na závěr se točilo kolo štěstí.

Zakončení sezóny cvičení žen – 24. 06.
Sezónu cvičení žen jsme zakončily v nové 
sportovní hale Forea. Z 25 nahlášených žen 
se nás nakonec zúčastnilo 20. Od šesti ho-
din jsme měly s Davidem Weihaurem lekci 
latinsko  – amerických tanců. Vyzkoušely 
jsme si na vlastní kůži salzu, sambu, cha- 
chu a  nový brazilský tanec zouk. Byl to 
skvělý zážitek. Moc jsme si to užily.
Potom jsme si poseděly v  novém music 
baru ve Foree, popovídaly si u večeře a na-
plánovaly další sezónu.

Den se sousedy – 13. 8.
V  druhém ročníku Den se sousedy jsme 
reprezentovali obec v  turnaji ve stolním 
tenise. Mohlo se zúčastnit pouze 1 druž-
stvo se 4 hráči. V  mezinárodní účasti se 
v kategorii žen umístila Jitka Marková na 
krásném 3. místě. V mužích jsme sice ne-
překvapili, ale Jirka Marek a Láďa Marek 
se umístili v první polovině.
Jinak jsme si celý den opravdu užili. Ur-
čitě stála za to přehlídka osmdesáti his-
torických vozidel, taneční vystoupení 
skupiny DC Dance a  Dolce Baby, komik 
a kouzelník Richard Nedvěd a třešničkou 
na dortu byl koncert skupiny Olympic.

Co nás letos ještě čeká?
26. 11. (sobota) – VÁNOČNÍ  
     SLAVNOSTI
05. 12. (pondělí) –  PRŮVOD ČERTŮ 

a MIKULÁŠE
10. 12. (sobota) –  PŘEDVÁNOČNÍ  

VÝLET rodičů s dětmi
Zimní prázdniny –  BRUSLENÍ V HALE 

B. MODRÉHO

CVIČENÍ ŽEN

Neděle (začínáme 2. 10. ) – 19–20 h 
– cvičitelka L. MARKOVÁ 
(posilování, balóny, jóga)

Úterý (začínáme 1. 11. ) – 19–20 h 
– cvičitelka E. JEŽKOVÁ (stepy)

Středa (začínáme 5. 10. ) – 18–19 h 
- cvičitelka L. MARKOVÁ (starší ženy)

Čtvrtek (začínáme 3. 11. ) – 19–20 h 
– cvičitelka M. JIRÁSKOVÁ (Zumba)

SAUNA
Začátek sauny u Libora Bílého  
bude už v pondělí 24. 10.
ŽENY – od 18:45 h
MUŽI – od 20:00 h

Děkujeme za Vaši přízeň
na našich akcích.

Za TJ Sokol L. Marková
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Seznámení s bubny djembe  
– lekce muzikoterapie
Pod vedením paní Mgr. Růženy Gally Jadr-
né proběhly v dubnu a květnu dvě lekce hry 
na djembe (bubny). V první lekci jsme se 
naučili základní techniky a v druhé už jsme 
přidávali k  zvukům bubnů i  zpěv. O  pře-
stávkách mezi hraním jsme si vyzkoušeli 
i hru na netradiční hudební nástroje.

Výlet do ZOO a lanového parku  
v Olomouci
V sobotu 14. 5. 2016 jsme pořádali náš his-
toricky první rodinný výlet.
Ráno jsme vyráželi s řidičem, panem Hej-
krlíkem, po 8. hodině z autobusových za-
stávek. Cestou jsme hráli různé hry, zpívali 
a  těsně před 10. hodinou jsme dorazili na 
Svatý Kopeček. V ZOO jsme měli možnost 
zažít mnoho zážitků a vidět spoustu zvířat. 
V rámci ZOO jezdil vláček, děti mohly vy-
zkoušet lanové centrum Lanáček, skákací 
žirafu, v tento den bylo naplánováno něko-
lik komentovaných krmení různých zvířat, 
procházeli jsme v blízkosti dravců, centrem 
opic, klokanů a pštrosů. Před 16. hodinou 
jsme odjížděli plni dojmů z  Olomouce 
a před šestou hodinou jsme byli doma. Vý-
let se vydařil, i co se týče počasí.

Hudebně pohybové odpoledne  
– lekce muzikoterapie
V  květnu a  červnu měly možnost děti ve 
věku 6 až 11 let zažít lekci muzikoterapie 

pod vedením paní Jadrné – děti si mohly 
vyzkoušet hru na různé netradiční hudební 
nástroje jako jsou brumle, fujara, dešťová 
hůl nebo bubny, hrály, zpívaly a tancovaly.

Hudební hrátky pro nejmenší
Odpoledne konané v  květnu a  v  červnu 
bylo plné zpěvu, povídání, poslechu hry 
na netradiční hudební nástroje za vyprá-
vění pohádky z úst paní Jadrné. Malé děti 
(ve věku 2 až 5 let) si mohly zkusit zahrát 
na tyto nástroje, tancovaly se šátky, hrály 
si a společně s maminkami si hodiny moc 
užily.

Zážitkový seminář o přirozené komunikaci
V sobotu 21. 5. od 13 hodin pořádala Hana 
Brodinová v  zasedací místnosti Obecní-
ho úřadu zážitkový seminář, kde jsme si 
vyslechly teorii o  přirozené komunikaci 
a poté jsme v praktické části konzultovaly 
různé životní situace a jejich řešení. Na zá-
věr jsme se na sluníčku odreagovaly vybar-
vováním antistresových omalovánek.

Divadélko Pohádka o bezové víle  
a jóga pro nejmenší
Ve čtvrtek 9. 6. v 16:30 jsme k nám pozvaly 
paní Marcelku z Letohradu, která v prosto-
rách Serafínka (Evangelický kostel v Hor-
ním Třešňovci) nejmenším dětem zahrála 
pohádku a spolu i s rodiči zacvičila jógu na 
téma Zvířátka v  lese. O akci byl velký zá-
jem, což nám dělá obrovskou radost!

Taneční večer s barvami  
– lekce muzikoterapie a arteterapie
Pod vedením paní Jadrné jsme v  neděli 
12. 6. zorganizovaly velmi netradiční akci – 
tanec spojený s malbou pod širým nebem. 
Podmínkou bylo bílé oblečení a tanec na-
boso. Využily jsme zahradu za místní ško-
lou, kde jsme cca 2 hodiny tančily a  poté 
malovaly celým tělem, nejdříve na papír 
a  poté i  na sebe navzájem. Akce se velmi 
povedla, i co se týče počasí.

Zakončení cvičení rodičů s dětmi výletem 
na Mariánskou horu
V úterý 14. 6. bylo krásné počasí a  tak 
jsme mohli společně vyrazit za skřítky 
na Mariánskou horu. Hlavní skřítek, 
skřítek Vendelín, nám zanechal vzkaz 
na bříze u Kubešů, kde stálo, že děti mají 
hledat cestu pomocí fáborků a  plnit 
úkoly schované u skřítků různě cestou. 
Za splněný úkol jim byl nakreslen na 
ruku znak jako důkaz, že úkol opravdu 
splnily.
A  úkoly? 1. říct tři říkanky nebo za-
zpívat písničku, 2. najít tři šišky a trefit 
jimi strom, 3. najít pařez a skočit z něj, 
4. namalovat křídou na asfalt obrázek, 
5.  najít poslepu, pomocí provázku za-
vázaného kolem stromů, cestu ke skřít-
kovi. Děti byly moc šikovné a tak jsme 
společně na konci zavolali skřítka, aby 
za námi přišel, zkontroloval, zda děti 
úkoly splnily, a řekl nám, kde je ukrytý 

Zdobení dortíků cupcakes – foto: V. CinkBatikujeme - foto: Petra Rouhová 

Zakončení cvičení rodičů s dětmi 

Taneční improvizace – foto: Lucie Langrová 

Rodinné centrum Serafínek

Olympiáda – foto: Petr Haniš
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poklad. Zatímco si děti rozdělovaly po-
klad, dospělí už opékali špekáčky a uží-
vali si společné chvíle.
Děkujeme za účast, za cvičitelky: Lucie 
Langrová,  Lucie Hluchá a Petra Rouhová

PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY: 
na červenec a  srpen jsme naplánovaly 
těchto 7 akcí pro děti:

Návštěva městské policie v Lanškrouně
Na čtvrtek 14. 7. 2016 nám prap. Jiří Marek 
domluvil návštěvu městské policie v Lanš-
krouně. Uvítali nás dva milí policisté, kte-
ří dětem ukázali vše, co při své práci po-
užívají  – webové kamery, služební zbraň, 
obušek, želízka, neprůstřelnou vestu, hel-
mu, záchranářský kufřík, vysílačky, kola, 
služební auto atd. Kromě kufříku, kukly 
a kola si mohly děti vše osahat a vyzkoušet. 
Deštivé odpoledne se vydařilo a děti měly 
zážitek na celé prázdniny.

Cesta medu pod vedením Dany Cinkové
Na začátek čtvrtečního odpoledne (21.  7.) 
Dana dětem připravila každému omalován-
ku na vykreslení a u toho jim četla pohádku 
z knížky Pohádkové včely od Jana Lebedy. Po 
pohádce jsme se všichni přesunuli k prázd-
nému včelímu úlu a prohlídli si včelky (živé 
včely, včetně královny, byly schované ve spe-
ciální krabičce). Dana nám ukázala části úlu, 
vysvětlila rozdělení včel a  jejich práce, jaká 
je práce včelaře v  průběhu roku, jaké jsou 
včelí produkty atd. Děti si mohly vyzkou-
šet pomůcky (kuklu, rukavice, smetáček, 
dýmák…) a  hlavně ochutnat včelí produk-
ty – letošní med, levandulový a rozmarýnový 
med a med z plástve. A také bylo pro děti od 
Lucie Langrové připraveno malé občerstvení 
ve formě perníčků  – medovníčků, aby děti 
věděly, že z medu se dá dělat spoustu dobrot.

Návštěva místního hasičského muzea  
se Zdeňkem Junkem
Pan Junek nám ukázal ve čtvrtek 28.  7. 
vybavení hasičského muzea a  vysvětlil, 
k  čemu všechno vybavení slouží a  za-
brouzdal i do historie budovy. Poté jsme se 
s dětmi přesunuli na hřiště za školou, kde 
si děti ještě cca hodinku hrály. Tímto panu 
Junkovi děkujeme.

Batikujeme
Ve čtvrtek 4.  8. jsme pořádaly batikování 
pro děti. Zájem byl veliký a  tak si posled-

ní příchozí neměli ani kam sednout. Petra 
Rouhová nám představila batiku a její sty-
ly (jak různě navázat provázky, jak použít 
dřívka na batiku…). Hlasovalo se i jakými 
barvami budeme batikovat  – vyhrála čer-
vená a modrá. Ze zašlého a škaredého oble-
čení tak vznikla krásná díla.

Zdobení cupcakes (minidortíků)  
s Danou Cinkovou
Ve čtvrtek 11.  8. se Serafínek proměnil 
v  cukrářskou dílnu. Děti s  Danou Cinko-
vou zdobily čokoládové minidortíky sme-
tanovým krémem a  různými cukrovými 
posypy a  lentilkami. Také si mohly zkusit 
práci s  potahovou hmotou a  modelování 
pomocí cukrářských pomůcek. Ozdobily 
si vanilkovo-jahodový minidortík jako be-
rušku nebo medvěda. Pak už se jim nechala 
volná ruka a zdobily a tvarovaly podle své 
fantazie :-). A moc jim to šlo! Hotové, krás-
ně nazdobené dortíky si děti snědly buď 
hned na místě, nebo si je odnesly domů. 
Nakonec se do zdobení a  tvoření pustily 
i maminky. Všechny minidortíky se dětem 
(a maminkám) povedly krásně nazdobit.

Olympiáda
Ve čtvrtek 18. 8. jsme zorganizovaly Olym-
piádu pro děti. Sraz byl v Serafínku, kde si 
děti namalovaly olympijské kruhy na vlaj-
ku, převzaly si olympijské čelenky a  spo-
lečně s maminkami a olympijským ohněm 
vyrazily na místní hřiště. Proběhla rozcvič-
ka a  mohlo se začít s  první disciplínou  – 
běh na 40 metrů. Druhou disciplínou byl 
skok do dálky, kde zejména ty největší 
děti předvedly skvělé výkony. Na třetí dis-
ciplínu bylo potřeba pořádně „prokrou-
tit“ ruce  – házelo se kriketovým míčkem 
do dálky. Poslední disciplínou byl běh na 
dlouho trať, kdy jsme děti rozdělili do dvou 
skupin  – starší běžely od fotbalové brány 
k  bráně a  zpět, mladší děti jen do půlky 
hřiště a zpět. Nejlepšího rychlíka, skokana, 
oštěpaře a vytrvalce jsme měli, a tak nezbý-
valo, než vypsat diplomy a vyhlásit vítěze. 
Pro větší spravedlnost jsme děti rozdělili 
podle věku na žabičky, rybičky a lvíčky. Pro 
nás jsou všechny děti jedničky, a tak každý 
dostal diplom a medaili.

Výlet za myslivci do lesa
Ve čtvrtek 25. 8. byl netradičně sraz u mysli-
veckého rybníka u Jakubovic, kde už pro nás 
měli program myslivci David Mačát a Robin 
Calda. Poslechli jsme si vše o  krásné práci 

myslivců, poté byly pro děti připraveny ob-
rázky zvířat  – ty menší děti hádaly, co je 
to za zvířátko, a ty větší určovaly, zda patří 
nebo nepatří do lesa. Mohli jsme si prohléd-
nout trofeje a  různé vybavení myslivců od 
zbraní, dalekohledu, přes čepici, nože atd. 
Nejvíce samozřejmě děti bavila hra s vysta-
venými parohy a kly a troubení na vábnič-
ku. Poté jsme se vydali do lesa, kde si děti 
nasbíraly šišky a trefovaly se do zavěšeného 
obrázku lišky. Nedaleko jsme měli možnost 
prohlédnout si krmelec a  poslechnout si 
z úst Davida, jaká je s ním práce nejen v létě, 
ale hlavně v zimě. Po návratu na louku nám 
Robin představil svého pejska a  řekl nám 
vše o práci s  loveckými psy. Třešničkou na 
dortu, ze které měly děti asi největší zážitek, 
bylo vystřelení ze zbraně. Moc děkujeme 
myslivcům za krásné odpoledne v lese!

Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na 
prázdninových čtvrtcích!

Co plánujeme na podzim?
·  setkávání maminek a dětí v Sera-

fínku – začínáme 13. 10. od 9 h  
do 11 h (pravidelně každých 14 dní)

·  výlet na Dolní Moravu společným 
autobusem (autobus zdarma,  
některé vstupy po domluvě pro děti 
zdarma). Vsobotu 1. 10., na výlet je 
nutné se přihlásit u Lucie Langrové 
(tel. 775  216  321) nebo Lucie Hluché

·  masáže dětí a kojenců (2 kurzy)  
– čtvrtek 27. 10. a 24. 11.

·  vánoční slavnosti v Kulturním 
domě – v sobotu 26. 11. 2016

·  vánoční tvořivé dílny pro děti  
(13–17 h)

·  vánoční trhy (13–17 h)
·  koncert dětí ze ZŠ a MŠ  

Horní Třešňovec (od 17 h)
·  koncert Lanškrounského ženského 

pěveckého sboru pod vedením  
J. Uhlířové (17:30)

Kdo má chuť upéct vánoční cukroví 
na prodej nebo prodávat na vánočních 
trzích, ať se ozve Lence Markové nebo 
Lucii Langrové.

Za RC Lucie Langrová
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FLORIÁNEK
Pravidelné posezení u  příležitosti svátku 
Svatého Floriána letos připadlo na 7. květ-
na. V tomto případě nám přinesla sedmič-
ka štěstí v podobě krásného počasí, jaké za 
poslední léta nepamatujeme. Termínem 
akce jsme se sice trefili do probíhajícího 
Mistrovství světa v hokeji a to v den, kdy 
probíhal právě zápas české reprezentace, 
ale to nás neodradilo. Vypořádali jsme 
se s  tím po svém a  v  prostorách hasičár-
ny zřídili mini „fanzónu“ s  projekcí. Ani 
večer s sebou nepřinesl žádný déšť a pro-
to se návštěvníci vydrželi bavit dlouho do 
noci. Písničkář Jirka Hurych letos sice ne-
dorazil, ale o skvělou atmosféru se posta-
rali jeho přátelé muzikanti. Po makrelách 
a dalších dobrotách z grilu se jen zaprášilo 
a  komu bylo chladno, mohl se u  okénka 
zahřát rumem. Akce se povedla a  těšíme 
se, až za rok tímto způsobem opět zahájí-
me sezónu venkovních akcí.

OKRSEK
Na konci května proběhlo v  Lanškrouně 
cvičení našeho okrsku za účasti sborů z Hor-
ního Třešňovce, Lanškrouna, Ostrova a Ru-
doltic. Za náš sbor se ho stejně jako v minu-
lém roce zúčastnila pouze družstva mužů. 
Z  týmů žen totiž letos nedorazila ani naše 
děvčata, ani jejich rivalky z  Dolního Třeš-
ňovce. Vzhledem k  silně podmáčené dráze 
bylo pořadateli rozhodnuto vynechat zápole-
ní jednotlivců, a proto bylo rovnou přistou-
peno k soutěži družstev v požárním útoku. 
Náš sbor se zúčastnil v  kategoriích Muži  I. 
a Muži II.(veteráni) a v obou případech zví-
tězil a převálcoval tak ostatní sbory. Byla to 
skvělá příležitost zajet naši novou soutěžní 
mašinu, kterou jsme si přes zimu připravo-
vali, ještě než začne ta pravá soutěžní sezóna.

HORNOTŘEŠŇOVSKÝ 
POHÁR
S letošním ročníkem jsme si vzali velké 
sousto. Při už tak složitém systému soutě-
že jsme se letos ještě přihlásili k pořádání 
Východočeské hasičské ligy. Pro předsta-
vu – všechny týmy účastnící se Velké ceny 
Ústeckoorlicka (VCÚ) musí absolvovat útok 
jak na průstřikové, tak i na nástřikové terče 
a umístění z každého pokusu se sčítá a urču-
je konečné pořadí. V případě Východočes-
ké hasičské ligy (VČHL) se ale započítávají 

pouze útoky na průstřik. Museli jsme tedy 
v první řadě správně zorganizovat přihlášky 
týmů, které se chtěly zúčastnit pouze jedné 
ligové soutěže a které se přihlásily do obou. 
Výsledkem bylo 46 týmů ve VCÚ a 39 týmů 
ve VČHL. Už tato čísla napovídala napínavý 
program na celý nadcházející den. Při úvod-
ním nástupu jsme také využili slavnostní 
příležitosti a předali panu Štěpánkovi Řád 
svatého Floriána. Za zmínku stojí fakt, že 
pan Štěpánek patřil mezi zakládající členy 
českého sboru, který v loňském roce oslavil 
70. výročí vzniku.
Budeme-li hodnotit každou ligu zvlášť, ve 
VČHL v kategorii žen nejvíce zazářila děv-
čata z Myštěvsi (okres HK), která zvládla 
průstřiky za 16,45 s. Na záda jim dýchaly 

holky z Letohradu Orlice s časem 16,50 s 
a bronzovou příčku obsadily ženy z Rokyt-
na (okres PU) s časem 17,16 s. V kategorii 
mužů zvítězili kluci z Letohradu Orlice s ča-
sem 16,55 s, následováni družstvem mužů 
z Jinolic (okres JC) s těsným časem 16,60 s 
a poslední stupínek na bedně urvali muži 
z  Bystřece A s časem 17,16 s. V lize VCÚ 
se již sčítala umístění z průstřiků i nástřiků. 
Na bronzové příčce v kategorii žen skončily 
ženy z Vitiněvsi (okres JC), o stupínek výš 
vystoupala děvčata z Letohradu Orlice, kte-
rým v celkovém součtu pomohl vydařený 
útok na průstřik, ale v nástřikách byly jistější 
domácí holky a čas 24,80 s s průstřikem za 
18,53 s jim nakonec pomohl získat krásné 
první místo. Kategorii mužů opět ovládli 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec

Hornotřešňovský pohár 2016 – Vítězové 

Focení sboru 2016
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Hornotřešňovský pohár 2016
 Předání řádu sv. Floriána panu Štěpánkovi

muži z Letohradu Orlice stejně jako VČHL, 
druhé místo obsadilo družstvo z Pšánek 
(okres HK) a medailovou trojici uzavřel tým 
z Trnova (okres RK). Nechybělo finále o 
uzenou kýtu, kterou si nakonec vybojovaly 
naše holky a muži z Letohradu Orlice. Při 
závěrečném nástupu byli oficiálně oceněni 
vítězové soutěže o nejkrásnější obrázky s ha-
sičskou tématikou, které byly opět použity 
na diplomy. Dárky si letos převzali Černo-
horský Petr, Klíž Jan, Prokopová Ella, Dajč 

Radim, Dušková Tereza, Teichmann Radek, 
Faltysová Nikola, Jehlička Jiří a Jirásek Kryš-
tof.  Následovala pivní štafeta, letos s výzvou 
130 piv a na závěr nechyběla soutěž veterá-
nů, které se tentokrát zúčastnili kromě naše-
ho týmu pouze sousedé z Horní Čermné. Ti 
nám nakonec dali na frak a odvezli si domů 
pohár za první místo. 
Letošní ročník soutěže byl velikou vý-
zvou, nároky byly vysoké a výsledkem 
byl všudypřítomný stres... Ale nezalekli 

jsme se a myslím, že na sklonku dne se 
pořadatelé mohli oprávněně poplácat po 
rameni, za vydařenou akci. Samozřejmě 
vše nebylo dokonalé, ale chybami se člo-
věk učí a mouchy do příštího roku určitě 
vychytáme. Touto cestou moc děkujeme 
všem, kteří se na pořádání akce nějakým 
způsobem podíleli, a děkujeme také našim 
sponzorům, díky jejichž přízni můžeme 
soutěžním týmům každý rok nabídnout 
tak bohaté ceny.

Hornotřešňovský pohár 2016 – Družstvo mužů
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Psal se rok 1886, když byl v  Horním Třeš-
ňovci založen první hasičský sbor a  jeho 
základnu tehdy tvořilo 48 členů převážně 
německé národnosti. Léta běžela, počet čle-
nů narůstal a hasiči se stali neodmyslitelnou 
součástí života v obci. Letos 13. ledna uběhlo 
od založení místního sboru už 130let a my se 
toto krásné výročí rozhodli náležitě oslavit.
Oficiální oslavy proběhly 20. srpna na míst-
ním hřišti po slavnostním průvodu od sta-
ré hasičské zbrojnice. V  čele průvodu jela 
historická koňská stříkačka, kterou zapůjčil 
sbor z Osic (Královehradecký kraj), tažená 
koňským spřežením od pana Matějky z Cot-
kytle. Do kroku vyhrávala dechová hud-
ba z  Letohradu a  za ní pochodovali mimo 
hornotřešňováků i  zástupci okolních sbo-
rů se svými slavnostními prapory  – Dolní 
Třešňovec, Horní Čermná a  Rudoltice. Do 
průvodu se zapojila i spousta místních a celé 
procesí uzavírala naše technika v  podobě 
„Kačeny“ – Tatra 805 a „Ereny“- Praga RN, 
takže se opravdu bylo na co dívat. Po krátké 
pauze po příchodu na hřiště následoval ofi-
ciální nástup, během něhož jsme si vyslechli 
proslovy starosty obce Jana Duška, starosty 
sboru Petra Jelínka a starosty OSH Ústí nad 
Orlicí Jana Růžičky, který našemu sboru pře-
dal čestné uznání. Poté si slovo převzal Kája 
Melezínek a přečetl stručný výcuc z historie 
sboru. Na závěr došlo na slavnostní předání 
pamětní stuhy ke 130. výročí založení sbo-
ru. Po této oficiální části mohl začít zábavný 
program. Prvním bodem byl nástup decho-
vé hudby Letohrad, která oslavám dodala tu 
správnou lidovou atmosféru. Překvapením 
a  zpestřením odpoledne byl požární útok 
„staré gardy“ v podání pánů Jiřího Dvořáka 
st., Josefa Fišery, Zdeňka Junka, Jiřího Ma-
čáta, Jaroslava Šebrleho st. a Jiřího Marka st. 
s  historickou fládrovkou. O  zábavu diváků 
i  zúčastněných se postaraly soutěže smíše-
ných družstev z okolních sborů, kterých se 
nakonec přihlásilo pět  – Horní Třešňovec, 
Dolní Třešňovec, Nepomuky, Horní Čerm-
ná a  Lanškroun smíšený s  Žichlínkem. 
Soutěže byly rozděleny do dvou kol a pro-
stor mezi nimi byl vyplněn vystoupením 
šermířské skupiny Kronland z  Lanškrou-
na. Po druhém kole soutěží, při kterém se 
účastníci docela zapotili, došlo na vyhlášení 
vítězů. Zlatou příčku neobsadil nikdo jiný 
než Horní Třešňovec, druzí skončili sousedi 
z Horní Čermné a pomyslný bronz převzali 
Nepomuky. Pod bednou skončili kamarádi 

z Dolního Třešňovce následováni Lanškrou-
nem/Žichlínkem. Večer byla zahájena volná 
zábava s kapelou QUIZ a posledním bodem 
programu byla noční ohňová show skupiny 
AKÁDA, kterou si nenechala ujít spousta 
diváků. V  průběhu celého dne jste mohli 
navštívit kabiny, kde byla připravena výsta-
va fotografií z činnosti sboru a  letité úspě-
chy soutěžních družstev v  podobě spousty 
nablýskaných pohárů. Venku na hřišti byl 
rozestavěn vozový park čítající Avii a  již 
zmiňované „Kačenu“ a „Erenu“ a nechybě-
la ani výstavka historických stříkaček až po 
současnou soutěžní mašinu. Neposedné děti 
se vyřádily na šmoulí nafukovací skluzavce, 
a koho neoslovil žádný bod programu, při-
šel se aspoň dobře najíst a napít. Oslavy se 
velmi vydařily a to především i proto, že po-
časí nám přálo. Děkujeme tímto za veškerou 
přízeň a  doufáme, že místní sbor má před 

sebou bohatou budoucnost čítající mini-
málně dalších 130 let, po které budeme dál 
věrně stát po boku našich sousedů a chránit 
jejich majetek, tak jako tomu bylo doposud.

Za SDH Martina Čajnáková

OSLAVY 130 LET OD ZALOŽENÍ SBORU V HORNÍM TŘEŠŇOVCI

Oslavy 130 let založení sboru
– Slavnostní průvod 

Oslavy 130 let založení sboru
– Předání pamětní stuhy Oslavy 130 let založení sboru
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Léto u důchodců začalo přípravami Májo-
vého setkání, které se uskutečnilo v  úterý 
10. 5. Pozvání přijal senátor pan Petr Šilar 
a  starosta Horního Třešňovce Jan Dušek. 
Program, jehož nacvičení se opět ujal Ing. 
František Teichman, pobavil hosty z okol-
ních vesnic. Bohatá tombola, dobré jídlo 
a  osvědčená hudba Svatebčanka navodi-
ly veselou atmosféru. Zpívalo se, tančilo 
a hostům se nechtělo ani domů. Všem dě-
kujeme za tombolu a pomoc s přípravami. 
Akci příští rok rádi zopakujeme.

Ve středu 8. 6. jsme se vydali na výlet do 
Brna. První zastávkou byl hrad Špilberk 
a po obědě projížďka lodí po přehradě.

V úterý 6. 9. jsme navštívili naše krajské 
město Pardubice. Nejprve jsme si pro-
hlídli zámek a poté jsme pluli lodí z Par-
dubic ke Kunětické hoře. Plavba trvala 
2 hodiny. Cestu jsme si zpříjemnili dob-
rým obědem a  sladkou tečkou na závěr. 
Dále jsme pokračovali autobusem do 
skanzenu Krňovice.

Oba výlety pro nás zorganizoval pan Ka-
rel Melezínek. Děkujeme a  budeme se tě-
šit na příští rok, co pro nás připraví. Letos 
jsme poseděli u dvou táboráčků. Jeden byl 
na Mariánské hoře a druhý na hřišti. Naše 
řady opustila paní Růžena Prouzová, na 
kterou budeme s láskou vzpomínat.

Za Klub důchodců 
Eva Jirásková

Klub důchodců

Výlet Pardubice 

Májové setkání, divadelní představení Májové setkání, skupina herců Táboráček na Mariánské hoře 

Výlet na přehradu v Brně Táboráček na Mariánské hoře 

Společenská kronika

foto: D. Dvořáková

Jubilanti, kteří od května do konce října 2016 oslavili nebo oslaví své významné narozeniny:

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

pan Mareš Jan 91 let
paní Mačátová Marie 88 let
pan Tatzel Jaroslav 88 let
paní Ježková Miloslava 87 let
paní Cinková Bohuslava 85 let
paní Vávrová Amalia 84 let
pan Svetlík Jozef 84 let
pan Motl František 83 let
paní Jelínková Vlasta 81 let

paní Jelínková Josefa 81 let
paní Kubíčková Radoslava 75 let
paní Fišerová Marie 70 let
pan Kubeš Vítězslav 70 let
paní Ježková Alenka 70 let
pan Jirásek Jindřich 65 let
paní Ježková Marie 65 let
paní Lorencová Libuše 65 let
pan Brabec Jan 60 let
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Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodily tyto děti:

Kryštof Kopecký, Štěpán Rouha, Matěj Marek
Štěpánka Čajnáková, Rozálie Valášková

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.

Zemřely: Marie Nýdecká, Zdenka Jurenková
Vše zmizí, jen stopy Tvé lásky a práce zůstanou… Hluboký zármutek zůstává po tom, kdo nás opustil…

Společenská kronika
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Novomanželé Blažkovi Novomanželé Tobiškovi

V letošním roce oslavili 
dva naši spoluobčané 
diamantovou svatbu:

Eva a Jan Marešovi

Dne 19. 6. 2016 jsme přivítali 
tři nové občánky Horního Třešňovce. 

Přinášíme některé momentky z této akce, 
jejichž autorem je pan Petr Jirásek.

Valentýna Elen Láznická s rodiči Katka Jirásková s rodinou Kryštof Kopecký s rodinou

Upřímně gratulujeme k tak významnému 
výročí a přejeme spoustu dalších,  

společně prožitých let.

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin 
uzavřeli sňatek:

Jan Blažek a Andrea Augustynová
Kristýna Králová a Michal Tobiška

Ze srdce všem novomanželským párům přejeme,  
aby Vás v každém společném krůčku životem provázela radost, 

láska, harmonie a spousta splněných přání a snů. 


