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Vážení spoluobčané,
již několik let naše obec řešila problém, 
jak efektivně čistit odpadní vody v sou-
ladu s  platnou legislativou a  územně-
-technickými limity. Ve spolupráci se 
společností Vodovody a  kanalizace Jab-
lonné nad Orlicí, a.s., se nám podařilo 
dokončit všechny požadované stupně 
projektové dokumentace a  získat sta-
vební povolení na realizaci kanalizace. 
VaK Jablonné nad Orlicí bude investo-
rem této akce, za což patří této společ-
nosti velký dík. Jedním z  důvodů, proč 
je společnost VaK investorem akce, jsou 
náklady ve výši 31.557.654 Kč, které by 
obec i  přes získanou dotační podporu 
ze SFŽP musela dofi nancovat z  vlast-
ních prostředků. Dalším důvodem je 
následná údržba kanalizační sítě a  sou-
visející infrastruktury ze strany společ-
nosti VaK. Samotná výstavba kanalizace 
začne 1.  3.  2020. O  průběhu stavby vás 
budeme průběžně informovat na webo-
vých stránkách obce a také na stránkách 
www.vak.cz. Jedná se o  zatím nejná-
kladnější akci do veřejné infrastruktury, 
která kdy byla v obci vybudována. Další 
informace ohledně výstavby kanalizace 
naleznete uvnitř našeho zpravodaje.
S novým školním rokem bych chtěl upo-
zornit na změnu dopravního značení u ZŠ 
a MŠ. Především v ranní dopravní špičce 
v  době vyučování dochází u  MŠ k  vzni-
ku nebezpečných dopravních situací, 
spočívajících v  zúžení silničního profi lu 
podélně zaparkovanými vozidly v  obou 
směrech. Při průjezdu autobusů nebo ná-

kladních vozidel tak docházelo k ohrožení 
dětí a jejich doprovodu. Z těchto důvodů 
bude nově do konce září ve směru do 
Lanškrouna instalována dopravní značka 
zákaz zastavení. Pro parkování vozidel 
bude nově označeno parkoviště na zpev-
něné ploše před školou. Věnujte proto 
zvýšenou pozornost v  tomto úseku. Bez-
pečnost našich žáků – vašich dětí  je pro 
nás jednoznačně prioritou.
Z důvodu maximální úspory a zachová-
ní výše poplatku za svoz a  likvidaci ko-
munálních odpadů od 1.  1.  2020 dojde 
ke změně společnosti, která bude tuto 
činnost pro obec vykonávat. V druhé po-
lovině října máme naplánované jednání 
s vítězem výběrového řízení společností 
EKOLA, na kterém budeme řešit infor-
mační kampaň pro občany v souvislosti 
s výměnou dodavatele služby. Je možné, 
že v  prvním měsíci může dojít k  drob-

ným nesrovnalostem, proto vás prosím 
o trpělivost a shovívavost. Případné pro-
blémy budeme společně řešit ve spolu-
práci s uvedenou fi rmou. Na závěr bych 
chtěl poděkovat všem občanům obce, 
kteří třídí odpad do připravených kon-
tejnerů. Na základě analýzy, jak je patrné 
z níže uvedeného grafu, se zvyšuje podíl 
recyklovaného odpadu oproti komunál-
nímu, který je vyvážen na skládku. Jedná 
se o pozitivní trend, který má dopad na 
ekonomiku obce a životní prostředí.
Graf vývoje poměru mezi komunálním 
a  tříděným odpadem (sklo, papír, plast). 
Je patrné, že hmotnost tříděného odpadu 
roste, a to až k 30 % v roce 2018.

S přáním krásného podzimu
Za obecní úřad

Jan Dušek, starosta obce

Zprávy z obce
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Dodržování klidu o svátcích a nedělích
U většiny obyvatel naší obce je samozřejmostí, 
že ve večerních hodinách, v neděli a ve svátek 
neobtěžují své sousedy hlukem. Najde se však 
pár jedinců, u kterých není tento zvyk pevně 
ukotven. Věříme, že jim bude stačit toto upo-
zornění.
Prozatím to zkusíme touto formou, byť do-
držování nedělního klidu je pro mnohé z nás 
běžné. Určitě nebude na škodu, když se vrátí-
me ke zvyklostem našich předků a jeden den 
budeme odpočívat.
Zastupitelstvo obce po zvážení situace rozhod-
lo vydat upozornění a zatím tuto situaci neře-

šit vydáním obecně závazné vyhlášky, která by 
tyto činnosti v uvedené dny upravovala.
Vyzýváme občany a  obyvatele obce Horní 
Třešňovec, aby neprováděli  v  neděli a  ve 
státní svátek práce se zařízeními, které obtě-
žují ostatní nadměrným hlukem.
Věříme, že všichni pochopíte, že i vaši sousedé 
a okolí si chtějí užít klidné dny. Děkujeme pře-
dem za dodržování této výzvy a doufáme, že 
bude dostatečná a nebudeme muset přistoupit 
k legislativní úpravě.

Za obecní úřad
Jan Dušek, starosta obce
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Společnost Vodovody a  kanalizace Jab-
lonné nad Orlicí, a.s., po několika le-
tech přípravy a  projednávání projektové 
dokumentace dospěla do fáze ukončení 
výběru zhotovitele pro realizaci stavby 
„Kanalizace Horní Třešňovec“ a podpi-
su smlouvy o dílo.
Uvedená stavba naplní dlouhodobý zá-
měr na odvedení odpadních vod od vět-
šiny obyvatel obce Horní Třešňovec v ná-
vaznosti na již realizovanou kanalizaci 
v Dolním Třešňovci. Bude tak zakončen 
proces, který zajistí vyčištění odpadních 
vod z  hlavní spádové oblasti na čistírnu 
odpadních vod v Lanškrouně.
Stavba bude probíhat v  době, která pro 
investory vodohospodářských staveb 
není z hlediska cenových relací příznivá. 
Ceny stavebních prací v ČR totiž již ně-
kolik let rostou, což se negativně proje-
vilo i v rámci výběrového řízení. Nejnižší 
cena, kterou nabídl zhotovitel, byla o cca 
15 % vyšší, než byly předpokládané ná-
klady na stavbu v  době vyjednávání do-
tací v  roce 2018. I  přes tyto nepříjemné 
faktory se společnost Vodovody a  kana-
lizace Jablonné nad Orlicí, a.s., rozhodla 
do tohoto projektu vstoupit. Je zřejmé, že 
pokud bychom stavbu odložili, nemusela 
by být v budoucnu dotována za stejných, 
stále příznivých podmínek, jaké lze vyu-
žít v současnosti.
Zhotovitelem, který uspěl ve výběrovém 
řízení a  zvítězil s  nejnižší předloženou 
cenou se stala firma EVT Stavby, s.r.o., 
ze Svitav, která není v  tomto oboru vo-
dohospodářských staveb žádným nováč-
kem. Je tak na samý začátek dobrou zá-

rukou pro kvalitní zhotovení celého díla.
Celkové náklady na stavbu dosáhnou 
výše 65.865.236 Kč bez DPH, z  če-
hož přidělená dotace ze Státního fon-
du životního prostředí ČR bude činit 
34.307.582  Kč. Dofinancování z  vlast-
ních prostředků investora si dále vyžádá 
částku 31.557.654 Kč. Jak je z uvedených 
nákladů zřejmé, společnost Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se 
bude podílet na stavbě vlastními zdroji 
ve výši téměř 48 % z  celkových nákladů 
stavby. Z  uvedeného je zřejmé, že podíl 
vlastních prostředků společnosti není 
rozhodně zanedbatelný. Jedním z  důvo-
dů, proč bylo o  této investici rozhodnu-
to, je naplňování akreditované platformy 
společenské odpovědnosti, kterou se spo-
lečnost Vodovody a  kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s., při své činnosti v  rámci 
provozu vodovodů a kanalizací řídí.

Co uvedený projekt vlastně za uvedené 
peníze obsahuje?
Ve zjednodušení se jedná o stavbu oddíl-
né splaškové kanalizace o  celkové délce 
6.439 m (z  toho gravitačních stok bude 
6.344 m a  tlakových stok z  čerpacích 
stanic 95 m), 3 nových čerpacích stanic 
včetně elektro přípojek z níže položených 
lokalit za potokem a cca 193 přípojných 
bodů o celkové délce cca 700 m.
Harmonogram výstavby byl dojednán 
tak, aby vlastní stavba proběhla maxi-
málně intenzivním postupem pouze 
v roce 2020, tedy v hlavní stavební sezó-
ně od března do listopadu. Kratší časový 
úsek na realizaci vlastní stavby kanali-

začních stok tak bude co nejméně zatěžo-
vat obyvatelstvo a zkrátí nutná dopravní 
omezení na  hlavní komunikaci směrem 
na Dolní Třešňovec. Finální úpravy po-
vrchů pak budou následně realizovány až 
na jaře 2021.

Společnost Vodovody a  kanalizace Jab-
lonné nad Orlicí, a.s., nezapomněla ani 
na jednotlivé budoucí odběratele, pro 
které současně zpracovala a  projednala 
projektové dokumentace jednotlivých 
kanalizačních přípojek z  přípojných 
bodů. Na každou plánovanou přípojku 
je již vydán územní souhlas, což umož-
ní odběratelům legální napojení na nově 
vzniklou infrastrukturu ihned po jejím 
zřízení.
Investor bude pravidelně informovat 
o  průběhu a  plánech výstavby prostřed-
nictvím webových stránek. Pokud by 
občan chtěl být informován o  aktuál-
ních zprávách, lze se jednoduše přihlásit 
k  odběru nových informací z  webových 
stránek přímo prostřednictvím služby 
newsletter (službu naleznete na úvodní 
stránce po otevření www.vak.cz vlevo 
dole zadáním své e-mailové adresy).
V době zveřejnění tohoto článku je již na 
webových stránkách investora zveřejněn 
podrobný harmonogram výstavby a situ-
ace výstavby jednotlivých kanalizačních 
stok a  souvisejících stavebních objektů 
z finální prováděcí dokumentace.

Za vedení společnosti
Ing. Lubomír Fiedler, MBA 

– výrobně-technický náměstek

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V  SOBOTU 5.  ŘÍJNA 2019  PROVEDE 
V  NAŠÍ OBCI FIRMA KOS, s.r.o., JAB-
LONNÉ NAD ORLICÍ SVOZ NEBEZ-
PEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ.
Tím vám vzniká možnost zajistit správným 
způsobem likvidaci nebezpečných a  ob-
jemných odpadů, které se mohou vyskyto-
vat v domácnosti.
svážet se budou:
nebezpečné odpady:
olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, le-
pidla, léky, galvanický článek suchý nebo 
mokrý (akumulátor), zářivky, výbojky
objemné odpady:

starý nábytek, čalouněný či plastový ná-
bytek, skříně, židle, stoly, postele, matra-
ce, 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, vý-
početní technika, mobilní telefony
Odpady v  žádném případě nemíchejte. 
V patřičných obalech od vás odpad převez-
me zaměstnanec firmy KOS, s.r.o., Jablonné 
nad Orlicí.

Ve svozový den bude technika stát na těch-
to 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.

Vážení občané obce Horní Třešňovec
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Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec na 
základě zmocnění uvedených v  ustanove-
ních § 6 odst. 5 písm. a) zák. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona rozhodlo neschválit 
pořízení změny č. 3 územního plánu, dle 
požadavku firmy Gufero Rubber Produc-
tion, s.r.o.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec pro-
jednalo Smlouvu o poskytnutí programové 
účelové dotace na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany jednotky SDH 
obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 
2019 a rozhodlo se smlouvu schválit. Po-
věřuje starostu obce k  podpisu smlouvy 
o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec se 
rozhodlo schválit smlouvu o  poskytnu-
tí investiční dotace z  Programu obnovy 
venkova OŽPZ/19/22873 na rekonstrukci 
místní komunikace „Kolem hnojiště“. Za-
stupitelstvo obce Horní Třešňovec pověřu-
je starostu obce k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo dar ve výši 10.000,– Kč na nut-
nou rekonstrukci budovy OS ČČK v  Ústí 
nad Orlicí z rozpočtu obce Horní Třešňo-
vec a pověřuje starostu obce k podpisu da-
rovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje uzavření smlouvy o  pronájmu 

pozemku p. č. 134/1 zahrada o  výměře 
2352 m2, v  k. ú. Horní Třešňovec s  paní 
N.  Šilarovou a  pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy o pronájmu.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje vklad peněžních prostřed-
ků na termínovaný účet u  J & T ve výši 
10.000.000,– Kč na jeden rok.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo zhotovení pasportu vodního díla 
firmou s nejnižší cenovou nabídkou: Terra-
pozemkové úpravy, s.r.o., za 44.770,–  Kč 
s  DPH a  pověřuje starostu k  podpisu 
smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje propachtování p. p. č. 5170 o vý-
měře 10 096 m2, zapsaný na LV č.  10001, 
vedeného u  Katastrálního úřadu pro Par-
dubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí pro obec a k. ú. Horní Třešňo-
vec, a to Mysliveckému spolku Třešňovské 
háje Horní Třešňovec, IČ 44473613, sídlem 
Horní Třešňovec 225, 563 01, na dobu 5 let. 
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec po-
věřuje starostu obce k  sepsání a  podpisu 
pachtovní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje prodej st. pozemku p. č. 277 – 
zastavěná plocha o  výměře 9 m2, zapsaný 
na LV č. 10001, vedeného u Katastrálního 

úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pra-
coviště Ústí nad Orlicí pro obec a k. ú. Hor-
ní Třešňovec, firmě ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 
a  pověřuje starostu obce k  podpisu kupní 
smlouvy.
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje vítěze výběrového řízení k veřej-
né zakázce malého rozsahu „Svoz, využití 
a odstranění komunálních odpadů v letech 
2020–2021, jejichž původcem je obec Hor-
ní Třešňovec“ firmu EKOLA České Libcha-
vy, s.r.o., se sídlem České Libchavy172, IČ: 
49813862, s  nejnižší nabídkovou cenou: 
303.550,– bez  DPH. Zastupitelstvo obce 
Horní Třešňovec pověřuje starostu obce 
k  podpisu smlouvy s  vítězem výběrového 
řízení.

Kompletní znění všech přijatých usnesení 
naleznete na internetových stránkách obce 
v sekci Úřední deska. Veškerá jednání Zastu-
pitelstva obce jsou veřejná. Pozvánky na jed-
nání zveřejňujeme podle zákona na úřední 
desce, také je vyhlašujeme rozhlasem.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Hana Šilarová, účetní obce

Od 1.  ledna  2020 vstupuje na zákla-
dě novely veterinárního zákona č. 
302/2017 Sb. v  účinnost povinnost 
označovat psy na území České republi-
ky mikročipem.

Níže naleznete odpovědi na nejčastější 
otázky, s nimiž se Státní veterinární sprá-
va v souvislosti s „povinným čipováním“ 
psů setkává.

Na koho se povinnost povinného označe-
ní mikročipem bude vztahovat, kdy začí-
ná platit?
Od 1.  ledna  2020 bude povinné očkování 
psa proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem. Od tohoto 
data by měl být na území České republiky 
označený každý pes.

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v  době prvního očkování proti 
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří 
mají jasně čitelné tetování provedené před 
3. 7. 2011.
 
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na 
území ČR by mělo být přínosem zejména 
v těchto oblastech:
-  zjištění identity psa v  případě potřeby 

kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní 
správa, obce atd.),

-  účinnější monitoring chovů a  kontrola 
dodržování stanovených pravidel a před-
pisů (např.  počtu držených zvířat, jejich 
věk, vakcinace, dodržování zoohygienic-
kých podmínek, zajištění pohody zvířat) 

a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
-  umožnění kontroly při prodeji psů prostřed-

nictvím obchodníků, jak z  hlediska veteri-
nárních, tak z hlediska finančních předpisů,

-  bude možné prokázat vlastnictví psa, což 
je velmi důležité v  případě odcizených 
psů i  v  případě postihu vyplývajícího ze 
zodpovědnosti za psem způsobenou ško-
du (např.  případy, kdy pes způsobí do-
pravní nehodu, psi pytláci atd.),

-  zatoulané řádně označené a  evidované 
zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí 
ke  svému původnímu majiteli, jeho ná-
vrat je operativnější.

 
Kdo označení mikročipem provádí, jaká 
je jeho cena? Najdu někde seznam vete-
rinárních lékařů, kteří „čipování“ prová-
dějí?

Částečný výpis usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva obce 
Horní Třešňovec konaných ve dnech 1. 4. 2019 – 31. 8. 2019

Povinné označování psů
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Vážení občané,
od 1. 1. 2020 dojde ve vaší obci ke změně 
společnosti zajišťující svoz a  odstranění 
směsného komunálního odpadu. Novým 
provozovatelem této služby bude na zákla-
dě výsledků výběrového řízení společnost 
EKOLA České Libchavy, s.r.o., Dovolte 
mi touto cestou naši společnost předsta-
vit a poskytnout vám základní informace 
o  jejích podnikatelských aktivitách. Spo-
lečnost EKOLA České Libchavy, s.r.o., 
poskytuje svým obchodním partnerům 
z  municipální a  průmyslové sféry kom-
plexní služby v  oblasti nakládání s  od-
pady, facility managementu a  ostatních 
technických činností. Mezi její zákazníky 
patří celá řada subjektů od malých obcí až 
po velké nadnárodní společnosti. Ve svém 
areálu v  Českých Libchavách provozuje 
moderní řízenou skládku odpadů, kom-
postovací plochu pro zpracování biologic-
ky rozložitelných odpadů.

Vzhledem k  tomu, že jsme součástí sku-
piny fi rem Marius Pedersen Group, která 
je v  České republice nejvýznamnějším 
subjektem zabývajícím se nakládání s od-
pady a komunálními službami, rozvíjíme 
své aktivity také v přepravě odpadu, sběru, 
využití a zpracování druhotných surovin, 
provozu sběrných dvorů apod.
V současné době jsou hlavními obory naší 
činnosti: odstraňování odpadu kategorie 
ostatní, odstraňování odpadu kategorie 
nebezpečný, sběr a  svoz odpadu v  nádo-
bách 70 až 1 100 l, sběr odpadu ve velko-
objemových kontejnerech (typy ABROLL, 
BIKRAN, AVIA), separovaný sběr odpadů 
(papír, plasty, bílé a barevné sklo, kovy, ná-
pojové kartony, bioodpady), sběr odpadů 
ze zdravotnických zařízení, systémy kom-
plexního nakládání s odpady, vč. prodeje 
a  pronájmu nádob, zpracování a  úpravy 
odpadu přímo v místě jejich vzniku, tech-
nické služby a facility management – sprá-

va budov, provoz a údržba energetických 
zařízení a  kotelen, zimní a  letní údržba 
komunikací, údržba zeleně, úklidy výrob-
ních a  administrativních prostor apod., 
konzultační a poradenská činnost, skarta-
ce písemností.
Systémy řízení ve společnosti EKOLA 
České Libchavy, s.r.o., jsou certifi kovány 
dle norem ISO 14001:2005. Cílem čin-
nosti naší společnosti bude poskytnout 
vám kvalitně a  profesionálně odvedenou 
službu tak, aby se vaše obec stala naším 
dlouhodobým a  spokojeným obchodním 
partnerem. O  jednotlivých krocích, které 
chceme ke splnění tohoto našeho záměru 
realizovat, vás budeme průběžně infor-
movat v některém z dalších čísel obecního 
zpravodaje. Těšíme se na vzájemnou spo-
lupráci.

David Černý,
ředitel EKOLA České Libchavy, s.r.o.

Označení psů mikročipem provádě-
jí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou 
oprávněni vykonávat veterinární léčeb-
nou a  preventivní činnost (jsou registro-
vaní u  Komory veterinárních lékařů ČR: 
www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).

Pořizovací cena mikročipu se pohybu-
je mezi 120–450 Kč a závisí na jeho typu. 
Další částku si soukromí veterinární lékaři 
účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Jaké hrozí sankce v  případě nesplnění 
této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 
hrozit správní řízení s uložením až 20tisí-
cové pokuty, protože na psa bude pohlíže-
no, jako kdyby neměl platné očkování proti 
vzteklině.

Můj pes má platné očkování proti vztekli-
ně. Termín přeočkování má až v průběhu 
roku 2020 (případně 2021 či 2022). Mu-
sím jej nechat čipovat ještě v  roce 2019, 
nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě 
zmíněné novely veterinárního zákona je 
s účinností od 1.  ledna 2020 očkování psa 
proti vzteklině platné, pouze pokud je pes 
označen mikročipem, případně označen 
čitelným tetováním provedeným před 
3. červencem 2011. Není tedy možné tuto 
proceduru odkládat až do dalšího přeoč-
kování. Pokud tak již chovatel neučinil, 
je nutné nechat psa označit nejpozději do 
konce roku 2019, jinak bude očkování po-
važováno za neplatné.

EKOLA SE PŘEDSTAVUJE
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Opětovná návštěva z Ameriky
V sobotu 10. srpna 2019 nás opět navštívila 
skupina turistů z USA pod vedením pana 
Eda Langera z  amerického státu Wiscon-
sin. Ed je povoláním daňový právník, ale 
jeho vášní je historie. Zejména pak ta, kte-
rá zahrnuje pátrání v rodokmenech. Pátrat 
po svých předcích se vrátil Ed do Horního 
Třešňovce po několikáté. První neoficiál-
ní návštěva proběhla již v  devadesátých 
letech minulého století. Poté se ještě ně-
kolikrát vrátil a v roce 2017 se rozhodl po-
žádat o oficiální návštěvu nejen v Horním 
Třešňovci, ale také v Lanškrouně a dalších 
okolních obcích. Během let totiž pan Lan-
ger nasbíral dostatečné množství informací 

o emigraci svých předků do USA v 50. le-
tech 19. století, aby mohl uspořádat dvace-
tičtyř člennou výpravu s cílem nalézt rodná 
místa všech zúčastněných. Jednalo se pře-
devším o místa předků z rodin Hoffmann 
Langer, Scheberle, Schwark, Pitterle a Klec-
ker. První výprava se zdařila.

Druhá návštěva proběhla v  komorněj-
ším duchu. Výprava totiž čítala pouhých 
12 účastníků. Kromě Eda navštívili všich-
ni ostatní turisté Horní Třešňovec poprvé. 
První zastávkou byla stará hasičárna, dále 
škola, kaplička, hřbitov, nová hasičár-
na. Oběd se podával na obecním úřadě 

a  pokračovalo se návštěvou statku rodiny 
Marků, dále se šlo k  paní Marešové, paní 
Martínkové a  výprava končila na statku 
u pana starosty Duška. Naši američtí přá-
telé byli nadšeni především pohostinností 
místních obyvatel a jejich vstřícností.

Na otázku, kdy pan Langer chystá další 
výpravu, se pouze usmál s odpovědí: „Kdo 
ví?“. Potomků emigrantů mohou být tisíce, 
a pokud Ed najde další nadšence v pátrání 
po svých kořenech, určitě se zase setkáme.

Kateřina Valášková

Dne 1. 11. 2019 oslaví paní Lidmila 
Štěpánková své úctyhodné 97. naro-
zeniny. V naší obci je tak nejstarším 
občanem. Paní Lidmila se stále ráda 

stará o zahradu a má upřímnou  
radost z milého lidského kontaktu.  

K tomuto významnému výročí  
jí přejeme mnoho a mnoho zdraví, 

radosti a pohody. 

Společná fotografie účastníků setkání při návštěvě místní školy

Významné narozeniny
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Z pohledu do minulosti naší obce
Vzpomínky ze základní a mateřské školy



Hornotřešňovské noviny / září 2019

Vážení čtenáři,
všichni jsme zaznamenali, že prázdniny 
skončily a  nový školní rok už je v  plném 
proudu. Mateřskou školu jsme letos otevře-
li již 19. srpna a je opět zcela naplněná. Má 
prodlouženou provozní dobu až do 16  h 
a novou paní učitelkou Jitkou Kubrovou.
1.  září jsme společně s  panem starostou 
ve škole přivítali 6 prvňáčků a jejich rodi-
če, dalších 18 žáků, novou paní učitelku 
Andreu Nožkovou a  p. asistentku Lenku 

Novotnou, která nám bude letos ve škole 
pomáhat. O  zajímavý program ve školní 
družině se i v roce 2019–2010 nadále bude 
starat p. vychovatelka Vlaďka Kulhavá.
Plány vzdělávání jsou pevně dány mi-
nisterstvem školství, potažmo školními 
vzdělávacími programy, tam je vše jasné. 
Každoročně je ale zatraktivňujeme do-
plňkovými aktivitami. Někteří se těšíme 
na dětská divadelní představení, koncerty, 
různá vystoupení, Noc s Andersenem nebo 

zahradní slavnost, jiní zase na novinky 
(bubnování v kruhu, bublinování, výlety na 
nová místa).
Začátek roku se ale neobešel bez vzpo-
mínek na prázdniny  – ty se nořily snad-
no a  rychle. Méně ochotně, ale přece jen, 
jsme dali dohromady i školní pozitiva. Tak 
takhle to vidí sami žáci:

žáci školy  
s třídními učitelkami

Zprávy z MŠ a ZŠ
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POZITIVA ŠKOLY
• volno jednou skončit muselo
• zajímá mě, jaké budou výlety
• vracím se mezi kamarády, postrádal jsem je
• konečně zase bude výtvarka, tělocvik a počítače
• začne plavání v bazénu
• těším se na p. učitelku a na přestávky
• bezva jsou přestávky na zahradě a v tělocvičně
• doufám, že zase bude Noc s Andersenem
• těším se na různá vystoupení a aktivity
• už se můžu těšit na další prázdniny
•  zapomněl jsem násobilku a asi ji budu  

potřebovat
• letos už budeme rýsovat
•  na počítači si pustíme zábavné výukové  

programy
•  hodně mě baví angličtina, zkoušela jsem se 

s ní domluvit v cizině

PRÁZDNINOVÉ ZÁŽITKY BYLY 
SUPER, SKVĚLÉ, ZÁBAVNÉ,  
VÝBORNÉ, NEJLEPŠÍ  
‧ vůbec jsem se nemusel učit
‧ bylo krásně teplo
‧ trhala jsem kytky na louce
‧ jeli jsme k moři a opírali jsme se o silný vítr
‧ projeli jsme 7 států
‧ dovolenkovali jsme a opalovali jsme se
‧ vstával jsem dost pozdě, rád jsem si pospal
‧ jeli jsme na kole až do Polska
‧ na táboře jsme chodili do lesa a k vodě
‧ byli jsme samý výlet
‧  na vycházkách v lese jsme pozorovali srnku,  

veverku a lišku
‧ byli jsme na soustředění
‧  líbilo se mi na Slovensku, v Bulharsku 

a v Polsku

 Zpět ve školních lavicích Naši novopečení školáci – 1. třída
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Jmenuji se Jitka Kubrová, bydlela jsem na Klad-
ně a téměř 22 let jsem pracovala v mateřské škole 
v Unhošti jako učitelka.
O letošních prázdninách jsem se přestěhovala do 
Opatovce a našla si místo v MŠ Horní Třešňovec. 
Měla jsem strach, jaké to tam bude a co mě tam 
čeká. Byla jsem překvapena, že jsem na prohlídku 
nového pracoviště mohla přijít i v neděli. I moje 
nová kolegyně se se mnou sešla na přátelský po-
hovor mimo pracovní dobu. Je velmi milé, když 
vám někdo věnuje svůj volný čas, aby vám usnad-
nil nástup do nového zaměstnání. Při první ná-
vštěvě se mi dostalo vlídného přijetí a tahle malá 
školička mě velmi okouzlila. Nachází se v pěkné 
malebné vesničce, která je obklopena zelení, což 
oceňuji hlavně při vycházkách s dětmi. Nikde žád-
né paneláky, betonové haly a mraky aut – HURÁ! 
Školička sice není tak vybavena, jako ta má bývalá, 
ale nabízí rodinné prostředí, příjemnou atmosféru 
a personál, což je báječné hlavně pro děti (a je to 
na nich znát), ale nejen pro ně. Jsou úžasné, mohu 
srovnávat. Tohle všechno přispívá k tomu, že se do 
školky těším a práce s dětmi mě tady velmi baví. 
Zkrátka a dobře – cítím se zde jako doma a jsem 
moc ráda, že tady můžu pracovat.

Jitka Kubrová, učitelka MŠ

Těším se? Těším se! 
Mé jméno je Andrea Nožková a od září jsem se 
stala součástí místního školního kolektivu dospě-
láků. Školu tu máte, i když nyní již mohu napsat 
máme, útulnou a  já se těším, že tu budu zažívat 
spoustu objevných okamžiků, které obohatí děti 
i mne v hodinách angličtiny, hudební výchovy, tě-
lesné výchovy, výtvarné výchovy, pracovních čin-
ností i  počítačů, ale i  o  přestávkách  či ve  školní 
družině. Také doufám,  že mne kolegyně  mezi 
sebe přijmou a budeme tak moci společně tvořit 
pro sebe i  žáky příjemné, až  rodinné, prostředí, 
kde bude nám všem dobře a  budeme se do něj 
každé ráno těšit. Překvapila mne školní zahrada, 
která vyniká svým terénem –  škola, z  které sem 
přicházím (také malotřídka), měla zahradu men-
ší a v docela prudkém svahu – ta místní působí 
rozlehle a  bezpečně. Těším se také na setkávání 
s vámi, místními obyvateli, protože vesnická škola 
je součástí obce a jejího života.

Andrea Nožková, učitelka ZŠ

Mateřská školka – hry dětí

Mateřská školka –  tvoření u stolečku
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9. června – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Pro rodiny s  dětmi jsme uspořádali v  ne-
děli 9.  června „Zábavné odpoledne“. Bylo 
tu připraveno plno atrakcí. Kromě nich si 
mohli všichni prohlédnout krásné trak-
tory a hasičská auta. Byla tu i  lukostřelba. 
Petra Rouhová a Milena Jiráková pomalo-
valy barvami na tělo malé i  velké. Michal 
Švestka představil svoji krásnou škodovku 
a Městská policie Lanškroun své auto. Jaro-
slav Indra a Jiří Macháček vozili zájemce na 
koních. Jarda Verner děti vozil v mototůč-
ku. Děti si jako vždy vyzkoušely střelbu ze 
vzduchovek, ale tentokrát i z jiných zbraní 
ze sbírky Jiřího Jedličky. Své umění před-
vedli i modeláři z Lanškrouna a Leoš Havla 
z Dolní Dobrouče. Z oblohy padaly na zem 
z letadla bonbóny, což je už několikátý rok 
nejoblíbenější atrakce. Skákací hrad tu byl 
zdarma pro všechny děti. Pro všechny bylo 
připraveno pestré občerstvení.
Díky všem sponzorům této akce.

22. června – TURISTICKÝ VÝLET  
DO POLSKA
Cílem letošního výletu bylo Miedzygórze 
(Mezihoří), které leží mezi horskými řeka-
mi na úpatí Králického Sněžníku a Černé 
hory (Czarna Góra). Miedzygórze je turi-
stické letovisko s  výjimečnou zástavbou 
v  tyrolském a norském stylu. Jedinečný je 
soubor dřevěných penziónů s  pavlačemi 
a bohatou řezbářskou výzdobou.
Významnou atrakcí je jeden z  největších 
vodopádů v Polsku, vodopád na říčce Wil-
czka, který padá z  výšky 21 m do skalní 
soutěsky. Původní lesní porost kolem vo-
dopádu je vyhlášen přírodní rezervací. Byli 
jsme z něho nadšeni.
Odtud jsme se vydali na horu Igliczna (šli 
jsme cca 2 h) k poutnímu kostelíku Panny 
Marie Sněžné po červené značce. Zpět jsme 
šli po žluté k unikátní Pohádkové zahradě 
(Ogród bajek). Pohádkové bytosti a  malé 
chaloupky jsou vyrobeny ze dřeva a z toho, 

co poskytuje příroda, pařezy, kořeny stro-
mů a šišky.
Závěrem jsme se stavili nejen na pstruha 
v rybárně Kamenčik. Byl to nezapomenu-
telný zážitek.

A co nás ještě tento rok čeká?

7. 12. (sobota) –  VÁNOČNÍ  
SLAVNOSTI  
– Kulturní dům HT

5. 12. (čtvrtek) –   Průvod čertů 
a Mikuláše

28. 12. (sobota) –   BRUSLENÍ V HALE 
B. MODRÉHO 
od 15–16 h

Za TJ Sokol
L. Marková

Z činnosti TJ Sokol
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Zábavné odpoledne

Zábavné odpoledne
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Turistický výlet

Turistický výlet

Zábavné odpoledneZábavné odpoledne

Zábavné odpoledneTuristický výlet
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OSLAVA SV. FLORIÁNA
Letošní Oslava patrona všech hasičů sv. 
Floriána byla opět ve znamení deště a chla-
du. Skoro by se dalo říci, že už jsme si na 
rozmary počasí zvykli, protože snad každý 
rok přijde alespoň malá přeháňka. Přesto si 
našla cestu k nové hasičské zbrojnici spous-
ta lidí, kteří nás „nenechali na holičkách“ 
a  přišli si dát něco dobrého na zub z  při-
chystaného občerstvení. Komu toto počasí 
nevadilo, tak to byly děti, které se vyřádily 
na skateboardových překážkách a  ohříva-
ly se u ohně. Dospělí se schovali pod stan 
a případně si dali něco ostřejšího na zahřá-
tí. K tomu všemu výborně vyhrávala kapela 
Půlitr písničky všech žánrů k poslechu i ke 
zpěvu. Prokřehlí statečně bojovali s  chla-
dem až do půlnoci, kdy už nebylo takřka 
komu hrát. Děkujeme všem, kteří nás přišli 
podpořit a budeme se těšit zase za rok…

HORNOTŘEŠŇOVSKÝ POHÁR
V  sobotu 1.  června pořádal náš sbor již 
16. ročník soutěže v  požárním útoku 
družstev – Hornotřešňovský pohár. Již od 
prvního ročníku je naše soutěž zařazena 
do Velké ceny Ústeckoorlicka a  třetím ro-
kem také do Východočeské hasičské ligy, 
takže k  nám vždy zavítá spousta špičko-
vých týmů. Nejinak tomu bylo i letos, kdy 
do místního sportovního areálu zavítalo 
26 mužských, 12 ženských a  3 veteránské 
týmy. V letošním roce nás čekaly dvě velké 
změny – tou první byla změna čepované-
ho piva. Hlavním sponzorem obou výše 
jmenovaných hasičských lig se stal pivovar 
Litovel, a tak byl u nás poprvé Bernard 11° 
nahrazen Livovel Hasičskou 11°. Tou dru-
hou, která se dotkla především závodníků, 
byla změna časomíry. Míra Franz z  SDH 
Černovír, který nám soutěž měřil všechny 
předešlé ročníky po loňské sezóně skončil 

a  užívá si důchodu. Jako náhradu se nám 
podařilo zajistit na nástřikové terče ča-
somíru z  SDH Dolní Dobrouč a  na terče 
sklopné časomíru z  SDH Horní Čermná. 
Bohužel se stalo to, co si nikdo z nás nepřál. 
Startovací pistole kluků z  Čermné začala 
stávkovat a  výstřel nespouštěl časomíru. 
Ani náhradní na tom nebyla o  moc lépe. 

A tak se především v ženské kategorii sta-
lo, že některá družstva vybíhala na dráhu 
hned několikrát. Pouze díky vypětí všech 
sil a plného nasazení Pavla Suldovského se 
však podařilo všechny pokusy odběhnout 
a  nemuselo tak dojít k  té nejhorší možné 
variantě – anulování soutěže. Zde musíme 
poděkovat jednak Pavlovi, že to nevzdal 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec
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Hornotřešňovský pohár – vítězná družstva mužů a žen Jinolice

Oslava Sv. Floriána

Hornotřešňovský pohár – závěrečný nástup

Loučení s létem – vítězný tým Rakváči a Květinka
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a udělal všechno možné i nemožné, a pak 
také zúčastněným družstvům, že tuto ne-
příjemnou situaci přijala s  pochopením 
a  prokázala velkou trpělivost! Do Výcho-
dočeské hasičské ligy, kde se běhá pouze 
na sklopné terče, se přihlásilo 19 družstev 
mužů a 9 družstev žen. O tom, že je špička 
naprosto vyrovnaná a o úspěchu rozhodu-
jí i  ty nejmenší detaily, svědčí, že prvních 
šest týmů v kategorii mužů ve výsledkové 
listině mezi sebou dělilo pouhých 25 setin 
vteřiny! Z  vítězství se radoval Renmotor 
Jinolice  – 16,64  s, druhou příčku obsadi-
ly Bašnice – 16,66 s a z bronzu se radoval 
Zderaz A – 16,69 s. Domácí tým Horního 
Třešňovce skončil s časem 18,01 s na mís-
tě dvanáctém. Mezi ženami se útok nejvíce 
povedl Renmotoru Jinolice – 17,02 s, dru-
hé skončily holky z  Letohradu-Orlice  – 
17,12 s a třetí místo si odnesl Letohrad-Čer-
vená  – 17,48 s. Ženské družstvo Horního 
Třešňovce dosáhlo času 19,02  s  a  to jim 
stačilo na celkové 8. místo. Do Velké ceny 
Ústeckoorlicka, kde musí zúčastněné týmy 
odběhnout ještě jeden pokus navíc na ná-
střikové terče, se přihlásilo 22 týmů mužů 
a  10 týmů žen. V  mužské kategorii se na 
stupních vítězů umístili Letohrad-Kunčice 
B, před Myštěvsí a  Zderazem A. Domácí 
tým po neplatném pokusu na nástřiko-
vých terčích obsadil 15. místo. Kategorii 
žen ovládl Renmotor Jinolice před Leto-
hradem–Červenou a  Nepomukami. Naše 
ženy braly nepopulární bramborovou me-
daili. Uzenou kýtu si z následujícího finále 
odnesli muži z Pšánek a ženy z Renmotoru 
Jinolice. Kategorii veteránů ovládl domá-
cí tým Horního Třešňovce před druhým 

Dolním Třešňovcem a  třetí Horní Čerm-
nou. Po celou dobu soutěže, jak je u  nás 
již dobrým zvykem, byla dětem k dispozici 
zdarma velká nafukovací skluzavka a letos 
nově také stánek s popcornem (ten už se ale 
musel platit). Při závěrečném vyhlašování 
výsledků byly družstvům předány medaile, 
krásné poháry a opravdu hodnotné věcné 
ceny. Závodníkům byli představeni vítězo-
vé diplomové soutěže, jejichž obrázky byly 
umístěny na diplomy. Autoři obrázků si 
také odnesli něco na památku. Velice tou-
to cestou děkujeme všem sponzorům, kteří 
nám dlouhodobě věnují svou přízeň a díky 
jejichž příspěvkům jsme schopni připra-
vit skvělé zázemí pro diváky i  zúčastně-
ná družstva, která jsou za své předvedené 
výkony náležitě oceněna. Velký dík patří 
všem členům sboru, kteří se podíleli na or-
ganizaci soutěže, a také obci Horní Třešňo-
vec, která nás podporuje v činnosti.

LOUČENÍ S LÉTEM
Také Loučení s  létem, které proběhlo 
17.  srpna v  místním sportovním areálu, 
zaznamenalo jednu celkem zásadní změ-
nu. Letos poprvé jsme kvůli malému zá-
jmu upustili od dětských soutěží a začátek 
se posunul až na 17 h. Upraveny byly také 
soutěže smíšených družstev v netradičních 
disciplínách. Rovněž kvůli malému zájmu 
byla i  tato část akce zredukována na pou-
ze jednu soutěž a  družstvo nemuselo mít 
5 členů, jak tomu bylo dříve, ale mohlo si 
vystačit pouze se třemi členy. Tytam jsou 
časy, kdy mezi sebou soupeřilo i osm, vět-
šinou rodinných týmů. Letos to byly týmy 
čtyři, které se s  těžkostmi skládaly přímo 

na místě. Markéta Jelínková pro ně vymy-
slela a připravila zcela novou soutěž, která 
měla spoustu záludností, ale především 
měla za úkol pobavit soutěžící a přihlížející 
diváky. Každé z družstev si vylosovalo svou 
barvu. Na základně pak byly rozmístěny 
lístky s jednotlivými úkoly. Mezi nimi i líst-
ky s barvami týmů – pro každé družstvo tři. 
Úkolem soutěžících bylo přiběhnout vždy 
po jednom členovi k základně, otočit lístek 
a buď si odnést ten se svou barvou na sta-
noviště, anebo plnit některý z úkolů. Soutěž 
končila v okamžiku, kdy některé z družstev 
našlo tři lístky se svou barvou. Mezi úkoly 
byl velký výběr jídel a pití, které musel sou-
těžící zkonzumovat – největším strašákem 
byla asi miska müsli – ale našly se také po-
četní úkoly, dělaly se kliky, kopalo se mí-
čem na branku, běhal se slalom a spousta 
a  spousta dalších. S  nástrahami dráhy se 
družstva vypořádala a následně se umístila 
v tomto pořadí:

1. Rakváči a Květinka
2. Ani jsme nechtěli
3. Nejkulaťoulinkatější
4. Nejobhospodařovatelnější

Po ukončení soutěže a vyhlášení výsledků 
začala hrát kapela Quiz, která přilákala vel-
kou spoustu návštěvníků ze širokého okolí. 
A protože kapela hrála jako vždy výborně, 
končilo se až v časných ranních hodinách. 
Mezitím za umělého osvětlení proběhla 
ještě tradiční soutěž v hodu sudem. Muž-
ské kategorie se zúčastnilo celkem 23 borců 
a na stupně vítězů vystoupili:

1. Jan Cink – 33,0 m
2. Jiří Jirásek st. – 24,3 m
3. Josef Křivohlávek – 22,9 m

V ženské kategorii nebyla konkurence tak 
velká, protože se jí účastnilo pět soutěží-
cích, které se umístily takto:

1. Markéta Jelínková – 13,6 m
2. Radka Křivohlávková – 11,2 m
3. Lenka Žabková – 11,0 m

Do dětské kategorie se přihlásil pouze Pav-
lík Dušek ml., který si za svůj výkon 3,3 m 
odnesl první místo.

Za SDH Petr Jirásek
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Dobrý den, přátelé. Sotva jsem se vrátil 
z  toulek po Krkonoších, už na mě juknul 
e-mail od děvčat z redakce Hornotřešňov-
ských novin: nejpozději v pondělí devátého 
září příspěvek k  činnosti spolku. Ještě že 
jsem sova a ponocování mně nevadí. Začal 
jsem listovat v  kalendáři a  věřte nevěřte, 
spolková činnost byla náramně pestrá a bo-
hatá, ač téměř po celou dobu teploty lámaly 
rekordy, a  tudíž by se hodilo nicnedělání. 
Přesvědčím vás o opaku.
 
Květen. Po dvouměsíčních přípravách při-
šla na řadu nejdůležitější akce roku: Májové 
setkání (14. 5.). Organizačně a programo-
vě zvládnout tradiční setkání důchodců 
z  okolních obcí s  hornotřešňovskými, je 
pro členy našeho spolku náročné. Zabez-
pečit jídlo, občerstvení, tombolu, připravit 
sál… a v neposlední řadě nacvičit program, 
to je pro zdar takovéto akce nezbytné. 

Plně obsazený kulturní dům spokojenými 
a usměvavými lidmi je tou největší odmě-
nou pro všechny, kteří se na tomto setká-
vání podílejí svou prací a umem. A potěší, 
když se loučí se slovy: bylo nám tu dobře, 
za rok na shledanou.
Letošní program obohatilo vystoupení žáků 
naší školy pod vedením paní Petry Rouho-
vé. Děkujeme, bylo to milé zpestření.

A u května ještě zůstaneme. Výlet do Zlí-
na (28. 5.). Počasí v ten den nic moc, ale 
naplánované návštěvě muzea a  vily To-
máše Bati to nevadilo. Naopak, bylo ale-
spoň dost prostoru se seznámit s historií 
rodu Baťů a s  jejich úspěšným podniká-
ním v obuvnictví.
 
Léto bylo ve znamení přátelského posezení 
na hřišti, a to každý první čtvrtek v měsí-
ci – od června až do září. Ani v tuto dobu 

se nezahálelo. Nejdříve se připravil výlet na 
pstruží farmu kousek za hranice, do pol-
ského Kamienczika. Pro členy spolku to 
byla odměna za práci pro spolek i pro obec. 
Pstruhy tam umějí připravit znamenitě  – 
na grilu, pečené, smažené v alobalu, jak si 
kdo vybral. Farma je citlivě zasazena do 
okolní krajiny včetně rybničního hospo-
dářství. Organizace přípravy a výdeje jídel 
a  nápojů funguje bez zbytečného zdržení 
a posezení v areálu je příjemné. Zajímavý 
byl i výlov ryb ze sádek.

Na schůzce 5.  září se projevilo určité ne-
dorozumění právě kvůli tomuto výletu za 
odměnu. Aby k těmto neshodám nedochá-
zelo, bylo by dobré, kdyby členové spolku 
na schůzkách pozorně naslouchali, a  ti, 
kteří z  různých důvodů nedorazili, aby se 
poptali, co nového se na pravidelných seze-
ních projednávalo. Potom určitě zavládne 
klídek a pohoda. A  ještě jedno upozorně-
ní: kdo z  důchodců té naší malé vesničky 
by měl zájem využívat výhody spolkového 
členství, nechť přijde mezi nás na některou 
další naši schůzku. Bude vítán.
 
Na zářijové schůzce se projednával další le-
tošní výlet, a to do Litovelského Pomoraví. 
Jedná se o návštěvu unikátní galerie v pří-
rodě. O tomto putování zase příště. Podě-
kování patří Karlu Melezínkovi a Marušce 
Teichmannové za přípravu a  organizaci 
výše uvedených zájezdů a výletů.
 
Přejeme vám příjemné dny babího léta 
a buďte v pohodě.
 

Za Spolek důchodců
František Teichmann

Spolek důchodců

Májové setkání (účinkující)

Výlet na pstruží farmu – výlovKamienczik, Autor: Tomyslav Ježek
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Rodinný výlet
V sobotu 11. 5. 2019 jsme se se Serafínkem 
vrátili na krátký čas do minulosti – navští-
vili jsme roubenou polygonální stodolu 
v  Trstěnici u  Litomyšle. Zde pro nás byl 
majiteli připraven bohatý program toho, 
jak se žilo dříve. Prohlédli jsme si zblízka 
roubenou polygonální stodolu a  zkusili 
a okoukali jsme, jak se dělá chleba od se-
mínka. Tedy – jaké jsou druhy obilí, jak se 
mele a  drtí zrno na kamenném mlýnku, 
zadělává těsto na chleba a následně v peci 
peče. Děti střídavě s  dospělými mezitím 
venku tloukli máslo ze smetany v dřevěné 
máselnici. Následně nám byla představena 
sušárna ovoce  – menší stavení, ve kterém 
se zatopilo a  ovoce se tam pomalu usuši-
lo. Celý program byl zakončen společným 
vařením polévky v  kotlíku nad ohněm. 
Rodiče, a věříme i děti, si velmi pochutna-
li nad jídlem, které jsme společně uvařili, 
upekli a utloukli. Po programu v Trstěnici 
jsme navštívili Záchrannou stanici a  eko-
centrum v  Pasíčkách, jejímž posláním je 
záchrana zvířat z  volné přírody na území 
Pardubického kraje a jejich navrácení zpět 
do přírody. V  areálu stanice se nacházela 
trvalá expozice handicapovaných zvířat, 
kde bylo možné pozorovat různé druhy 
dravců a  sov, ale také třeba kance, pštro-
sy, rysa či vydry. Velmi zajímavou částí byl 
také přilehlý Geopark, kde si děti mohly na 
vlastní kůži osahat exponáty a v písku si za-
hrát na geology.

Pomoc na charitativní akci  
„Martine, běž, běž, běž“
V  půlce léta bylo naše rodinné centrum 
osloveno k  vytvoření dílen a  her pro děti 
v  rámci charitativní akce „Martine, běž, 
běž, běž“. Akce na pomoc Martinu Janso-
vi, který utrpěl velmi vážná zranění v  lese 
a ocitl se v těžké životní situaci. Organizá-
toři H. C. Foosball, z.s., z  Horní Čermné 
připravili bohatý hudební program a  my 
jej doladili akcemi pro děti – výtvarné díl-
ničky, tetování barevnými třpytkami, psy-
chomotorický padák, skákání přes gumu, 
koulovačku v  létě a  jiné. Také jsme chtěli 
Martinovi zaslat nějaký vzkaz, podporu, 
energii… a  tak vznikl nápad na velkou 
mandalu, kam mohl každý účastník něco 
Martinovi nakreslit a  napsat. Děkujeme 
organizátorům, že jsme mohli být součástí 
tak skvělé akce!

Za RC Serafínek Lucie Langrová
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Mandala se vzkazy pro Martina; foto: Mgr. Adam Dušek, www.fotokokos.cz

Rodinné centrum Serafínek

Tvořivé dílničky na akci Martine, běž, běž, běž!; foto: Mgr. Adam Dušek, www.fotokokos.cz

Co plánujeme?
- Plavání a saunování v bazéně v Lanškrouně (říjen až listopad)
- Podzimní mini-dílničky (říjen až listopad)
- Základy keramiky s Mílou Vackovou v Dolní Čermné (27. 10. 2019)
- Dílny na Vánočních trzích 7. 12. 2019
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Zemřeli:
Pan Miloš Martínek, Pan Josef Faltus

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

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodily tyto děti:

Antonie Rouhová, Filip Kuttich, Jaroslav Kočí, Ondřej Pecháček
Milé děti, vám i vašim rodičům přejeme, abyste rostly ve zdraví a lásce, aby vás stále obklopovala 

radost, smích a hřejivá, něžná náruč vašich rodičů.

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

Jubilanti, kteří od začátku měsíce června 2019 do konce měsíce září 2019
oslavili nebo oslaví své významné narozeniny:

Paní Mačátová Marie 91 let
Paní Ježková Miloslava 90 let
Paní Jelínková Vlasta 84 let
Pan Marek Jan 80 let
Pan Pulkrábek Josef 65 let
Paní Vávrová Marie 65 let
Paní Prokopcová Eva 65 let
Pan Motl Jiří 60 let
Pan Cink Lubomír 60 let

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin
oslavili významné výročí zlatou svatbu:

manželé Zdeněk a Milena Junkovi
Ze srdce přejeme, aby Vás i v dalších společných letech

provázela radost, láska, harmonie a pevné zdraví.


