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Vážení spoluobčané,
měsícem září se završilo volební období 
2014–2018 pro zvolené zastupitele naší 
obce. Poděkování patří zastupitelům za 
jejich aktivitu a spolupráci. Byli jsme vý-
borný tým lidí, který neměl vždy stejný 
pohled na věc, ale také tým, který když 
bylo třeba, táhl za jeden provaz. Přál 
bych Hornímu Třešňovci, aby i  po vol-
bách rozhodovali o  osudu obce v  jeho 
zastupitelstvu lidé moudří, odvážní, 

s  nadhledem a  zdravým rozumem. Ta-
koví, pro které je Třešňovec srdeční zá-
ležitostí.
V  neposlední řadě děkuji za odvedenou 
práci všem zaměstnancům obecního úřa-
du a všem lidem, kteří se podíleli na spo-
lupráci ve prospěch nás všech. Poděko-
vání za odvedenou práci patří také všem 
podnikatelům a  živnostníkům, kteří zde 
v obci vytvářejí pracovní místa a provo-
zují služby.

Komunální volby proběhnou v  pátek 
5. a v sobotu 6. října. Hodnocení toho, co 
se nám povedlo více nebo méně, nechám 
na vás, občanech naší obce. Je také na va-
šem rozhodnutí, koho si ze třech kandi-
dátek vyberete do nového zastupitelstva 
na další čtyři roky. Využijte svého práva 
a přijďte vyjádřit svůj názor k volbám.

Jan Dušek
Starosta obce

Zprávy z obce

Pardubický kraj podpořil nákup dopravního automobilu v Horním Třešňovci

Pardubický kraj pokračuje v  podpoře 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 
na obcích. Jedná se o  podporu v  rámci 
dotačního titulu generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České 
republiky. Celkově mezi obce v letošním 
roce kraj v rámci této dotace rozdělí 11,7 
milionu korun. Předání smluv se kromě 
hejtmana kraje Martina Netolického zú-
častnil starosta Jan Dušek.

„V  rámci dotačního titulu na pořízení 
dopravních automobilů a  rekonstrukci 

či výstavbu hasičských zbrojnic, který 
vyhlašuje Ministerstvo vnitra – generální 
ředitelství Hasičského záchranného sbo-
ru České republiky, vyčleňujeme finanční 
prostředky již potřetí. V letošním roce se 
jedná o největší částku, která dosahuje té-
měř 12 milionů korun na 37 dopravních 
automobilů a  tři zbrojnice. Stát vyčlení 
pro každou z  obcí 450 tisíc korun, kraj 
přidá 300 tisíc, což následně znamená, 
že příspěvek obce na zcela nové vozidlo 
se pohybuje okolo 200 tisíc korun,“ uve-
dl hejtman Martin Netolický. „Díky této 

dotaci se podaří v  letošním roce poří-
dit nový dopravní automobil v  Horním 
Třešňovci. Vzhledem k  tomu, že tento 
dotační titul je vypsaný i  na příští rok, 
bude možné žádat o prostředky na poří-
zení dalších vozů.“
„Byl jsem velice potěšen, že se nám v le-
tošním roce podařilo získat dotaci v cel-
kové výši 750 tisíc Kč na pořízení nového 
dopravního automobilu pro JSDH Horní 
Třešňovec. Rád bych touto cestou po-
děkoval nejen Ministerstvu vnitra – GŘ 
HZS ČR, ale také Pardubickému kraji 
za finanční podporu, díky které došlo 
k  obnově vozového parku našich hasi-
čů. Nově pořízený dopravní automobil 
VW Crafter nahradí 35 let starou Avii, 
kterou bylo čím dál složitější a  náklad-
nější udržet v provozu schopném stavu,“ 
uvedl starosta obce Horní Třešňovec Jan 
Dušek.

Bc. Petr Šilar
oddělení komunikace a vnějších vztahů 

kancelář hejtmana Pardubický kraj
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V SOBOTU 6. ŘÍJNA 2018 PROVEDE V NAŠÍ OBCI FIRMA KOS, s. r. o., 
JABLONNÉ NAD ORLICÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ

Předávání smluv

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

SVÁŽET SE BUDOU: 
nebezpečné odpady:
•  olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, lepidla
• léky
•  galvanický článek suchý nebo mokrý 

(akumulátor)
• zářivky, výbojky

objemné odpady:
• starý nábytek, čalouněný či plastový ná-
bytek, skříně, židle, stoly, postele, matrace, 
podlahové krytiny  – linolea, koberce, pe-
řiny (Objemný odpad jako např. skříň či 
postel před tím, než jej předáte, je nutné 
objemově upravit, tj. rozložit či rozdělat na 
desky.)
zpětný odběr elektrozařízení:  ledničky, 
televize, rádia, kuchyňské 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., Jablon-
né 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.

FIRMA KOS, s. r. o., 
Jablonné nad Orlicí
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V měsíci říjnu se uskuteční volby do zastupi-
telstev obcí 2018. (Volby byly vyhlášeny roz-
hodnutím prezidenta republiky č. 85/2018 
Sb.) Volby se budou konat v pátek a sobotu 
5. a 6. října 2018.
V  naší obci je volební místností, jako ob-
vykle, zasedací místnost na obecním úřadě. 
Volit v Horním Třešňovci může občan České 
republiky starší 18 let, přihlášený k trvalému 
pobytu v  Horním Třešňovci. Volit zde také 
mohou občané jiných členských zemí EU, 
kteří v  obci Horní Třešňovec mají trvalý 
nebo přechodný pobyt. Ti musí osobně na 
obecním úřadě požádat o zapsání do dodat-
ku stálého volebního seznamu. Není možné 
volit jinde než ve svém volebním okrsku po-
dle místa trvalého bydliště. Volební místnost 
je otevřená v pátek 5. 10. 2018 od 14:00 hod. 
do 22:00 hod., v sobotu 6. 10. 2018 od 8:00 
do 14:00 hod. Nezapomeňte si k volbám vzít 
platný průkaz totožnosti – tj. občanský prů-
kaz nebo cestovní pas.

Za okrskovou volební komisi
Hana Šilarová – zapisovatel

JAK VOLIT…
Volební lístek dostanete v komunálních vol-
bách jediný a budou na něm všechny kan-
didující strany v pořadí podle vylosovaných 
čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navr-
ženém stranami. Lístky dostanete domů nej-
později tři dny před konáním voleb. Pokud 
se tak nestane nebo volič lístek ztratí, nic se 
neděje, náhradní lístky jsou vždy k dispozici 
také ve volební místnosti.

Malé křížky
Volič má tři možnosti, jak může svůj volební 
lístek upravit. Tou první možností je dávat 
pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé 
kandidáty. Jim hlas dá, pokud křížkem ozna-
čí čtvereček u  jména každého vybraného 
kandidáta.

Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí 
zastupitelů, může tedy zakřížkovat právě to-
lik kandidátů. Když zakřížkujete méně kan-
didátů, váš hlas bude stejně platný, ale jeho 
síla bude slabší, protože část svého hlasu ne-
využije. Když naopak zakřížkuje více kandi-
dátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý 
hlasovací lístek neplatný.

Velký křížek
Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je 
volit pouze jednu z kandidujících stran (ko-
alic, sdružení nezávislých kandidátů). V ta-
kovém případě volič křížkem označí velký 
čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební 
strany.
V  praxi tímto způsobem dává hlas všem 
kandidátům vybrané strany. Pokud se tedy 
v našem případě v obci volí 9 zastupitelů, dá 
volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující 
strany hlas všem jejím 9 kandidátům. Kdy-
by ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude 
jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný.

Kombinace křížků
Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou 
voličskou vůli, je varianta, kdy volič zkombi-
nuje „velký“ křížek a „malé“ křížky. V tako-
vém případě označí „velkým“ křížkem někte-
rou z kandidujících stran a vedle toho přidělí 
„malé“ křížky jednotlivým kandidátům. 
„Malé“ křížky ale v  této situaci může dávat 
pouze jednotlivým kandidátům z  jiných 
stran, než kterou označil „velkým“ křížkem.
Kombinace „velkého“ křížku s  „malými“ 
totiž v  praxi funguje tak, že hlas se připo-
čítá všem kandidátům s  „malým“ křížkem 
a „dále tolika kandidátům označené volební 
strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastu-
pitelstva, kteří mají být zvoleni, a  označe-
ných jednotlivých kandidátů, a  to v pořadí, 
v  němž jsou kandidáti označené volební 
strany uvedeni v jejím sloupci“.
To poslední je určitě třeba vysvětlit na pří-

kladu. Pokud se volí 9 zastupitelů a  volič 
například dá „velký“ křížek některé straně 
a šest křížků „malých“ kandidátům z jiných 
stran, znamená to, že jeho hlas připadne 
6 kandidátům označeným „malým“ křížkem 
a prvním 3 kandidátům (9 – 6 = 3) ze strany, 
které dal „velký“ křížek.

Obálka a hlasovací lístek
Volič podle zákona upraví svůj volební lís-
tek a vloží ho do úřední obálky v prostoru za 
plentou. Samozřejmě ničemu nevadí, pokud 
má volič už lístek vyplněný z domova, pro-
tože za „plentou“ ho nikdo nekontroluje, ale 
i  v  takovém případě musí do vymezeného 
prostoru aspoň na chvilku zavítat.
Navíc platí, že do tohoto prostoru musí volič 
podle zákona vstoupit jen sám a nesmí tam 
za ním přijít ani člen okrskové volební ko-
mise. Jedinou výjimku mají lidé, kteří nejsou 
schopni volební lístek upravit kvůli tělesné 
vadě nebo protože nejsou schopni číst a psát. 
Ti si mohou vzít za plentu jiného voliče, kte-
rý za ně podle jejich pokynů lístek vyplní 
a vloží do úřední obálky. Takovým pomoc-
níkem ale nesmí být člen okrskové volební 
komise.
Upravený volební lístek v úřední obálce ná-
sledně volič vhodí před volební komisí do 
volební urny.

Přenosná urna
Voliči, kteří nejsou schopni do volební míst-
nosti přijít, mohou obecní úřad nebo v den 
voleb přímo okrskovou volební komisi ze 
závažných zdravotních důvodů požádat, aby 
za ním přišli 2 členové komise s přenosnou 
volební urnou.
Tuto možnost ale mohou využít jen ti, kteří 
se nacházejí na území okrsku, kde volí. Ko-
mise nemůže za voličem s mobilní urnou jít 
například do nemocnice, která se sice na-
chází ve stejné obci, ale patří už do jiného 
volebního okrsku.

VOLBY 2018

Částečný výpis usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce 
Horní Třešňovec konaných ve dnech 25. 4. 2018–15. 8. 2018
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje vítěze výběrového řízení k  ve-
řejné zakázce malého rozsahu „Dodávka 
nového dopravního automobilu pro JSDH 
Horní Třešňovec“ a  jako vítěze schvaluje 
fi rmu PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. 
s r. o., IČ: 00549142, se sídlem: Masojedy 59, 
Masojedy, s  nejnižší nabídkovou cenou: 
1.139.820,– Kč s DPH.

• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje propachtování pozemků p. č. 856/4, 
857/1, 862/2, 861/1 trvalý travní porost 
o  celkové výměře 8 545 m2 zapsané na LV 
č. 10001, vedeného u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí pro obec a k. ú. Horní Třešňovec, 
a to Bohuslavu Cinkovi, IČ 72563419, sídlem 
Horní Třešňovec 222, 563 01, na dobu 5 let.

• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec se 
rozhodlo schválit smlouvu o  poskytnutí in-
vestiční dotace z Programu obnovy venkova 
OŽPZ/18/22665 na výstavbu místní komuni-
kace „U Studny“.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec se roz-
hodlo schválit smlouvu o poskytnutí účelové 
investiční dotace z  rozpočtu Pardubického 
kraje v rámci dotačního programu MV – GŘ 
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Informace z občanské poradny Ústí nad Orlicí
V  Občanské poradně se v  poslední době 
množí dotazy klientů spojené s  podomním 
prodejem elektřiny či plynu.
I když je v mnoha městech a obcích podomní 
prodej zakázán, stále se najde dost lidí, kte-
ří podomním prodejcům své dveře otevřou 
a podlehnou jejich nátlaku.
Podomní prodej představuje riziko zvláš-
tě pro zranitelné skupiny osob, zejména pro 
osaměle žijící seniory.

JAK SE NENAPÁLIT
PŘI PODOMNÍM PRODEJI:

1. NEPOUŠTĚJTE K SOBĚ DOMŮ NE-
ZNÁMÉ OSOBY
Nikoho cizího nevpouštějte do bytu či domu. 
Vyžadujte prokázání totožnosti od všech osob 
a  jejich totožnost si následně ověřte u fi rmy, 
která je k takovému úkolu zmocnila.
V případě pochybností informujte o pohybu 
podezřelých osob obecní/městský úřad či 
státní/obecní policii. Stejně postupujte v pří-
padě, kdy je v obci zakázán podomní prodej.

2. NIKOMU NEUKAZUJTE
ŽÁDNÉ DOKLADY
Pokud nejste pevně rozhodnuti o změně do-
davatele, neukazujte nikomu žádné doklady 

o  stávajících dodavatelích energií, o  vyúčto-
vání energií, nepředkládejte doklady SIPO ani 
osobní doklady.

3. PŘEMÝŠLEJTE O TOM, K ČEMU SE 
CHCETE ZAVÁZAT
Při uzavírání smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny nebo plynu řádně zvažte, 
zda uzavřete smlouvu na dobu určitou nebo 
neurčitou. Obojí má své výhody i nevýhody.

4. NEŽ PODEPÍŠETE,
DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE
Nevěřte slibům podomního prodejce. Nejste-
-li si jisti nabídkou, nepodepisujte nic na mís-
tě, nechte si čas na rozmyšlenou a  proberte 
nabídku se svými blízkými, např. příbuzný-
mi. Nenechte se pod pohrůžkou výhodnosti 
nabídky v  určitém časovém období přinutit 
k podpisu, kterého byste později litovali.
Dále je třeba pamatovat na stávající smlouvu 
a zjistit dobu ukončení této smlouvy s doda-
vatelem tak, aby se předešlo pokutě, většinou 
z důvodu nedodržení sjednané doby smlouvy.

5. KDYŽ UŽ JSTE PODEPSALI
Pokud jste smlouvu podepsali a své rozhod-
nutí chcete změnit a  záležitost vyřešit bez 
sankcí, můžete u  smluv uzavřených mimo 

obchodní prostory (u vás doma, po telefonu 
nebo internetu) od uzavřené smlouvy odstou-
pit nebo smlouvu vypovědět. Odstoupení od 
smlouvy je v  tomto případě možné ve lhůtě 
14 dnů ode dne jejího uzavření. Bez sankcí 
můžete výpověď podat ve lhůtě do 15 dnů od 
zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.

6. POKUD NEJSTE SPOKOJENI
S POSTUPEM OBCHODNÍKA
V  případě, kdy nejste spokojeni, můžete se 
obrátit na Energetický regulační úřad (e-mail: 
podatelna@eru.cz, tel. 564 578 666).

Služby občanské poradny jsou poskytovány 
bezplatně, jsou určeny všem lidem, kteří se 
dostali do nepříznivé sociální či životní si-
tuace, nebo jim taková situace hrozí, situaci 
neumí sami řešit a potřebují pomoc.

Informace o provozní době a kontakty na ob-
čanskou poradnu najdete na www.uo.charita.
cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se vám 
budeme věnovat.

Pracovníci Občanské poradny
Ústí nad Orlicí

4

HZS ČR – 2018 na nový dopravní automobil 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec se roz-
hodlo schválit smlouvu o společném zadávání 
veřejné zakázky Realizace společných zařízení 
– výběr nejvhodnějšího dodavatele na zhoto-
vení stavby polní cesty C9 – Prokopcova cesta.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo Zprávu o  uplatňování územního 
plánu Horní Třešňovec v  uplynulém období 
05/2014 – 04/2018.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schváli-
lo podíl na dofi nancování částkou 18 373,– Kč 
projektu Revitalizace odpočinkového místa 
Cyklotras Lanškrounska  – Mariánská hora, 
kterou podává Svazek obcí Lanškrounsko.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec schva-
luje vítěze výběrového řízení k veřejné zakáz-
ce malého rozsahu „Horní Třešňovec  – PC 
U Studně“ a  jako vítěze schvaluje fi rmu SaM 
silnice a mosty Litomyšl, a. s., IČ: 25274104, se 
sídlem: Sokolská 94, 570 01 Litomyšl, s nejniž-
ší nabídkovou cenou: 1.798.106,– Kč s DPH.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec bere 
na vědomí studii studií proveditelnosti na 
chodníky v  obci Horní Třešňovec. Zastu-
pitelstvo obce Horní Třešňovec pověřuje 
starostu obce pokračovat v  akci „Chodní-

ky v obci Horní Třešňovec“ a  to v  jednání 
s vlastníky dotčených pozemků o vykoupe-
ní pozemků, po kterých mají vést zamýšlené 
chodníky.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje vítěze výběrového řízení k veřejné 
zakázce malého rozsahu „Dodávka traktoro-
vého nosiče kontejnerů včetně 3 ks vanových 
kontejnerů“ a  jako vítěze schvaluje fi rmu 
AGRICO, s. r. o., IČ: 49286838, se sídlem: 
Čapkova 802, Týniště nad Orlicí, s nejnižší 
nabídkovou cenou: 496.100,– Kč s DPH.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec bere 
na vědomí znalecký posudek o  ceně ob-
vyklé č. 3671-27/18, zpracovaný znalcem 
Jaroslavem Záleským, znalcem z  oboru 
stavebnictví, odvětví stavby obytné, průmy-
slové a  pro základní obor ekonomika, od-
větví ceny a odhady se zvláštní specializací 
odhady nemovitostí, jež je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení a jehož předmětem je 
ocenění nemovitých věcí – parc. č. st. 136, 
jehož součástí je stavba původní zeměděl-
ské usedlosti čp. 7 s příslušenstvím, p. p. č. 
631/1, 634/1, 635, 2484/4, 2484/7 a  2708, 
vše v k. ú. Horní Třešňovec.
• Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec pro-
jednalo návrh kupní smlouvy mezi J. B., by-

tem Horní Třešňovec na straně jedné jako 
prodávající a obcí Horní Třešňovec na straně 
druhé jako kupující, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a  jehož předmětem je kou-
pě – parc.  č. st. 136 (zastavěná plocha a ná-
dvoří), jejíž součástí je budova čp. 7 (rodin-
ný dům), část obce Horní Třešňovec a  k. ú. 
Horní Třešňovec, p. p. č. 631/1 (trvalý travní 
porost), p. p. č. 634/1 (trvalý travní porost), 
p. p. č. 635 (ostatní plocha, ostatní komuni-
kace), p. p. č. 2484/4 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), p. p. č. 2484/7 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace) a p. p. č. 2708 (zahrada), 
vše zapsané na LV č. 168, vedeném pro obec 
a katastrální území Horní Třešňovec u Kata-
strálního úřadu pro Pardubický kraj, Katas-
trální pracoviště Ústí nad Orlicí, a  rozhodlo 
její uzavření schválit.

Kompletní znění všech přijatých usnesení na-
leznete na internetových stránkách obce v sek-
ci Úřední deska. Veškerá jednání zastupitelstva 
obce jsou veřejná. Pozvánky na jednání zveřej-
ňujeme podle zákona na úřední desce, také je 
vyhlašujeme rozhlasem.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Jan Dušek, starosta obce
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Kurz spolecenských tancu
Pro ty, kdo rádi tančí
Máte rádi hudbu? Líbí se vám taneční rytmy?
Chtěli byste se svým partnerem trávit společný čas 
spojený se vzájemnou zábavou a naučit se u toho tančit?
Zveme vás na taneční kurz společenských tanců pro MÍRNĚ POKROČILÉ, 
kde se můžete přiučit a zdokonalit nejenom v základních krocích 
ve STANDARDNÍCH a LATINSKOAMERICKÝCH tancích.
Škrtící kravaty a nepohodlné róby můžete nechat doma, 
přijďte spojit příjemné s užitečným v neformálním pojetí!

Lekce budou probíhat pod vedením Davida a Moniky 
každé úterý od 9. 10. 2018 do 27. 11. 2018 
v čase od 18:30 do 20:00 hod. (tj. 8 lekcí) v místním sále 
popř. zasedací místnosti (dle počtu párů).
Cena za kurz: 1500 Kč/pár

Přihlásit na kurz se můžete na obecním úřadě naší obce, 
nebo na tel. 724 186 225. Těšíme se na vás! :)

Z pohledu do minulosti naší obce 
V tomto čísle vám nabízíme fotografie zachycující společenský život v naší obci.

Divadelní představení místních ochotníků „Její Pastorkyňa“ v Kulturním domě, přibližně v letech 1955. Jmenuji některé z herců: Faltýsková 
Alenka, Jirásek František, Jelínek Bohuslav, Lešikarová Růžena, Šafránková (Junková) Eva, Junková Emílie, Marek Zdeněk a další.
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Divadelní představení k výročí Národního domu. Jmenuji některé z herců: Jindřiška Faltýsková, Marie Šilarová (učitelka), Bohuslava Cinková, 
Alena Šebrlová, Emílie Jirásková a další. 

Děvčata v krojích: Vlasta Buřvalová, Věra Chovancová,  
Anna Jelínková, Ludmila Štěpánková, Ludmila Mačátová. 

Roku 1950 – divadelní spolek
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Vážení a  milí, máme za sebou teplé jaro 
a neobvykle horké a suché léto, jaké málo-
kdo pamatuje. Na jedné straně minimální 
průtok vody v hornotřešňovském potoce, 
vyprahlé louky i  pole, téměř každodenní 
večerní či ranní zalévání zahrádek, starost 
o  žíznivá zvířata a  na straně druhé zpra-
covávání nadměrného množství sklizené-
ho ovoce a zeleniny. A k tomu přes třicet 
stupňů ve stínu. Docela perná zátěž pro 
mladé, natož pro nás, důchodce.
Projedeme-li se činností našeho spolku od 
dubna do začátku září, zjišťujeme, že jsme, 
přes všechny nástrahy počasí, vydrželi 
a plánovaný program spolku splnili.
Duben byl ve znamení setkávání. Někteří 
z  nás se zúčastnili důchodcovských akcí 
v  Jablonném n. Orlicí a v Bystřeci. Nelze 
opomenout sázení stromků – celkem jich 
bylo vysázeno osm set. Ukončení brigády 
se neobešlo bez posezení u ohně a opékání 
buřtů na Mariánce.

Květen patřil přípravě a uskutečnění „Má-
jového setkání“ u nás v Horním Třešňovci. 

Je to pro nás zásadní splnění našeho sna-
žení. Přípravné práce ovšem začínají už 
v  březnu. Samotné „Májové setkání“, ko-
nané 15. května v kulturním domě, se nad-
míru vydařilo. Plný sál hostů z  okolních 
obcí dlouze tleskal nejen hodinovému vy-
stoupení našich členů, ale také všem, kteří 
se podíleli na spokojenosti všech přítom-
ných  – výborná kuchyně, voňavé koláčky, 
dostatek nápojů, bohatá tombola…
Úsměvy na tvářích a veselá nálada započa-
la žertovnými scénkami a pokračovala po 
celé odpoledne.
Je prima, že se všichni rozehřejí vystou-
pením našich odvážných ochotníků  – 
důchodců. Dík ovšem patří i  Jirkovi Hu-
rychovi a  Bohoušovi Matějkovi, kteří za 
doprovodu kytar zazpívali v  programové 
hodince. A také Svatebčance, která násled-
ně hrála k tanci i poslechu.

Červen. Uskutečnil se výlet na zámek 
v  Opočně a  na poutní místo v  Neratově. 
Barokní kostel i  samotná obec byl pro 
mnohé příjemným překvapením a  neza-

pomenutelným zážitkem. V tomto měsíci 
jsme se sešli na hřišti a v dobré pohodě ne-
jen schůzovali, ale i opékali buřty.

Červencové a  srpnové povídání na hřišti 
upřesňovalo zářijový výlet.

Září. Díky tandemu Karel Melezínek a Ma-
ruška Teichmannová, se uskutečnil dlouho 
plánovaný výlet na tolik obdivované a dis-
kutované Babišovo „Čapí hnízdo“ – Olbra-
movice u  Benešova. Díky průvodkyním 
byla procházka areálem velice zajímavá 
a poučná. Všechno klaplo na jedničku a vý-
let se moc líbil. Dík patří organizátorům.

Bohužel nás hluboce zasáhla smutná zprá-
va: naše řady opustila paní Jiřina Macháčko-
vá. Bude i nadále žít v našich vzpomínkách.

Spolek důchodců přeje všem vydařený 
zbytek léta a pohodový barevný podzim.

Za Spolek důchodců
František Teichmann

Spolek důchodců

Májové setkání. Foto: Drahoslava Dvořáková

Sázení stromků. Foto: Drahoslava Dvořáková

Výlet Opočno. Foto: Drahoslava Dvořáková

Výlet čapí hnízdo. Foto: Drahoslava Dvořáková
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Výlet MŠ do Oucmanic  na program „Včeličky“Muzikantské zpívání

Den s ČČK

Vyzkoušela jsem si 

Vyzkoušela jsem si 

ošetřit úraz nohy.

Zopakovali jsme 

si pravidla silničního 

provozu.

Vyzkoušel jse
m si n

a 

trenažéru náraz autem 

v 30ti km rychlosti. 

Už vím, jak správně

ošetřit popáleninu.

Nevěděla jsem, že existuje taxík pro starší lidi a tak jsem si vyzkoušela, jak se v něm sedí.

Nejvíce se mi líbilo, 

vyzkoušet si první pomoc 

u malého miminka.

Hasičská helma byla trochu víc těžká.

Poznámky dětí po dni straveném s ČČK.

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Prázdniny skončily a naši žáci se z táborů, 
pobytů u moře i od babiček a dědečků vrá-
tili zpět do školních tříd. A téměř všichni 
s  úsměvem. Zacinkání zvonku ukončilo 
dlouhou sérii volných dnů a zahájilo škol-
ní rok 2018–19. Pan starosta Dušek přiví-
tal pět statečných prvňáčků, kteří se 3. září 
vydali v doprovodu svých rodičů do školy 
poprvé. Někde ukápla dětská slzička, ale 
nový Slabikář a kornout se sladkostmi na 
ně daly rychle zapomenout. Po odchodu 
loňských čtyř páťáků, kteří pokračují v po-
vinné docházce na Základní škole Aloise 
Jiráska v Lanškrouně, navštěvuje letos ško-
lu v Horním Třešňovci dvacet čtyři žáků. 
Všechny společně nás čeká hodně práce, 
ale naše škola vždy stavěla a stavět bude 

na zážitkovém učení, a proto už v prvním 
školní týdnu jsme strávili den s ČČK a uči-
li se pomáhat a zachraňovat.
S muzikantem panem Drahotským jsme si 
zazpívali písničky starých řemeslníků, spo-
lečně se těšíme s dětmi do Ekocentra v Ou-
cmanicích, na drakiádu, plavání, karneval 
a další zábavné a zároveň vzdělávací aktivity.

Závěrem ještě změny v učitelském kolek-
tivu: s  minulým školním rokem ukon-
čila svou profesní dráhu paní ředitelka 
Mgr.  Jiřina Kosová a  do Chocně, místa 
svého bydliště, se vrátila paní učitel-
ka Hana Richter Strnadová. Nahradí ji 
p. Martina Miškolciová.
 

Mgr. Iva Vernerová,
ředitelka ZŠ a MŠ

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

…ty budeš KAMARÁD… ty budeš OB-
JEVITEL… ty budeš VÝJIMEČNÝ… ty 
budeš RESPEKTOVANÝ… ty budeš ten 
DŮVOD… PROČ JSME TU!!!
Tato slova jsou naším mottem letošního 
školního roku 2018–2019. Všichni se bu-
deme snažit, aby to všechno byla pravda 
a aby děti byly ve školce spokojené.
Z naší MŠ odešla na jiné pracoviště paní 
učitelka Hana Richter Strnadová a na její 
místo byla paní ředitelkou Kosovou vy-
brána nová paní učitelka Martina Miš-
kolciová. Přejeme jí i nám, aby se jí u nás 
líbilo.
V  letošním školním roce máme zapsáno 
28 dětí, z  toho je 6 nových, ani ne tříle-
tých. Nejmladšímu je 2 a čtvrt roku a nej-
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Výlet do Dinoparku

Rodinné centrum Serafínek

staršímu bylo o prázdninách 6 let. 10 dětí 
je tzv. v kategorii předškoláků, ti mají do-
cházku do MŠ povinnou. 1 dítě má speci-
ální vzdělávací potřeby, a proto nám byla 
z  poradenského zařízení přidělena peda-
gogická asistence. Tou bude nadále paní 
Lenka Novotná.
Každý rok zmiňujeme, že MŠ je výchov-
ně vzdělávací instituce a pracujeme podle 
školního vzdělávacího programu. Loňský 
název, „Barevný svět“ se nám osvědčil, 
a  tak nebyl důvod ho měnit. Snažíme se 
o  to, aby byl každý den ve školce pestrý 
a  abychom plnili cíle ve všech oblastech: 
Dítě a  jeho tělo, Dítě a  jeho psychika, 
Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě 
a  svět. Rozvíjíme rozumové schopnosti, 
logické myšlení, matematické představy, 

předčtenářské dovednosti, tělesnou zdat-
nost, řečový projev, fantazii, pracovitost, 
hudebnost, paměť…
Už od začátku října začneme jezdit na 
předplavecký výcvik do České Třebové 
(děti 4–6 leté).
Ale to se dozvíte v dalších zprávičkách.

Jaroslava Havlíčková, učitelka MŠ

Výlet do Ekocentra Paleta 
v Oucmanicích.
Sotva jsme se v naší školce stačili rozkou-
kat, už máme za sebou první dobrodruž-
ství. V pátek 14. září jsme se vydali s naší 
školkou na výlet do Ekocentra Paleta 
v  Oucmanicích, kde pro nás byl připra-
vený program vonící po medu s  názvem 

„Včeličky“. Naši malí výletníci si formou 
her vyzkoušeli roli královny, dělnic i trub-
ců. Zjistili, jak vlastně včela vypadá a čím 
je užitečná pro přírodu a člověka. Z plátů 
včelího vosku jsme si vyrobili voňavou 
medovou svíčku a  za odměnu ochutnali 
slaďoučký med. Na závěr nechyběla ani 
ukázka včelího úlu. Při té příležitosti jsme 
pozdravili i ostatní zvířecí obyvatele eko-
centra, ovečky, kozy a osla Amose. I když 
nám v tento den počasí nedopřálo strávit 
program venku, užili jsme si to i tak a ra-
dovali se stejně jako příroda, která se po 
dlouhé době dočkala vytouženého deště.

Petra Rouhová, (zastupující uč. MŠ)

Výlet do Dinoparku
ve Vyškově u Brna
V České republice je poslední dobou spous-
ta vyžití pro rodiny s  dětmi. Letos jsme 
vybrali opět zvířátka, a to i ta z druhohor. 
Naplánovali jsme totiž výlet do Dinoparku 
a  ZOO ve Vyškově na sobotu 12.  května. 
Zájem o  výlet byl veliký, a  proto se není 
čemu divit, že do Vyškova dojel autobus se 
49 návštěvníky a jedním autem navíc.
Celý areál je navrhnutý tak, že ihned po 
vstupu se rodiče i děti dostanou do ZOO, 
kde se seznámí s domestikovanými zvířát-
ky (udaný počet 465 zvířat ve 133 druzích), 
dokonce se s  některými mohou setkat na 
vlastní kůži v  Babiččině statku. Do Dino-
parku, který je na druhém konci města, je 
poté doveze vláček DinoExpres.
Areál Dinoparku je umístěn na okraji Vy-
škova v  lese, což bylo pro den plný slu-
níčka úplně ideální. Děti byly fascinovány 
desítkami ozvučených modelů dinosaurů 
v životní velikosti. V ceně vstupenky bylo 
i unikátní 4D kino, dětská hřiště atd.
Každý si v  Dinoparku a  Zooparku přišel 
na své a výlet se velmi vydařil, i co do po-
časí. Příští rok v  květnu plánujeme výlet 
do Fajnparku v  Chlumci nad Cidlinou. 

Těšíme se opět na velkou účast a  skvělý 
zážitek.

Za RC Serafínek Lucie Langrová

Pozvánka na plavání 
a saunu na „Dobráku“
Zveme všechny děti a jejich rodiče/prarodi-
če na plavání a saunování v bazénu na Dob-
rovského v Lanškrouně a to vždy v NEDĚLI 
od 16 h do 18 h v těchto termínech:
■ 14. 10.   ■   28. 10.   ■   11. 11.  ■   25. 11.
Pokud chcete dostávat upozornění na blíží-
cí se akci, pošlete nám svůj e-mail na lan-
grova.lucie@email.cz a my vás vždy pár dní 
před akcí upozorníme zasláním e-mailu.

Tvořivá sobota se Serafínkem
Zveme všechny šikovné ručičky na tvoře-
ní se Serafínkem na sobotu 20. 10. od 15 h 
do 17 h do prostor Evangelického kostela 
v  Horním Třešňovci. Akce je vhodná pro 
děti od 1 roku výše a  pro jakéhokoliv do-
spělého. Tvořivé dílničky uzpůsobíme věku 
přihlášených dětí a dospělých.
Další tvoření plánujeme na sobotu 3.  11. 
opět od 15 h do 17 h.

Za RC Serafínek 
Lucie Langrová a Petra Rouhová

Děkuji za krásných třináct let…
Ano, uplynulo přesně třináct let od chvíle, 
kdy jsem přišla do Horního Třešňovce a na-
stoupila jako ředitelka ZŠ a MŠ. Ve školství 
jsem pracovala od roku 1976 a roky ve škole 
v  Horním Třešňovci byly pro mne těmi pra-

covně nejkrásnějšími a nejúspěšnějšími. Bylo 
to hlavně proto, že jsem byla obklopena lid-
mi, kteří chtěli změnu, kteří nebrali svoji prá-
ci pouze jako povinnost a nutnost, ale byli 
ochotní, vstřícní, otevření a měli hezký vztah 
k dětem. Děkuji nejen jim, ale také vedení 

obce, protože bez vzájemné dobré spoluprá-
ce by nebyla škola tam, kde je dnes. A děkuji 
všem dětem, které můj život vždy naplňovaly 
radostí.  Na Vás všechny z Horního Třešňovce 
budu vzpomínat a budu se k Vám ráda vracet. 

 Mgr. Jiřina Kosová



Hornotřešňovské noviny / září 2018

Z činnosti TJ Sokol

Pochod přes 3 hrady

10

Bludné SkályGory Stolowe

Kudowa Zdroj

AKCE TJ SOKOL

14. 4. – SÁZENÍ STROMKŮ.
Sešlo se nás v osm ráno u rozhledny Mariánka 
padesát. Pod odborným dohledem hajného 
Franty Mačáta a starosty Honzy Duška jsme 
vysázeli 3000 stromků. Na závěr jsme měli 
přichystané občerstvení v Národním domě.

5. 5. – VÝLET NA KOLECH
Výlet na kolech jsme tentokrát zorganizo-
vali na akci Pochod přes 3 hrady. Sraz byl 
u  Národního domu v  Horním Třešňov-
ci. Tady jsme naložili kola na vlečku auta. 
Start byl na Žampachu. Zaregistrovali jsme 
se na trasu 30 km. Odtud jsme ujížděli přes 
Hnátnici, České Libchavy, kde byla zastáv-
ka na Habřince. Další cíl byl v  Sopotnici 
na hřišti. Tady byl čas na oběd. Pak jsme 
vyrazili zpět na Žampach. Zakončení bylo 
v Národním domě. Počasí bylo krásné.

26. 5. – VÝLET – turistika
V 7 hodin jsme odjížděli ze zastávek. První 
zastávka bylo lázeňské městečko Kudowa 
Zdroj. Prohlídka města byla moc pěkná, 

rozchod byl na 2,5 hodiny. Oběd byl objed-
naný v Náchodě.
Ve 14 h jsme byli opět v Polsku. Čekali nás 
Gory Stolowe. Byla to nádherná asi dvou-
hodinová procházka. Odtud jsme vyjeli do 
skalního města Bludné Skály (Błędne Ska-
ły). Opět to byl úžasný zážitek.

3. 6. (neděle)
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE – hřiště
Pro rodiny s  dětmi se konalo na místním 
hřišti v neděli 3. června „Zábavné odpole-
dne“. Bylo tu připraveno plno atrakcí jako 
každý rok. Kromě nich si mohli všichni 
prohlédnout krásné nové traktory. K  na-
hlédnutí bylo i  nové hasičské auto. Lukáš 
Krejčí učil lukostřelbě. Jaroslav Indra a Jiří 
Macháček vozili zájemce na koních a  Jan 
Carda po vesnici v kočáře. Své umění před-
vedli i modeláři z Lanškrouna a Leoš Havla 
z Dolní Dobrouče. Z oblohy padaly na zem 
z letadla bonbony, což je už několikátý rok 
nejoblíbenější atrakce. Dominantou celého 
dne bylo představení šermířů. Skákací hrad 
tu byl zdarma pro všechny děti. Díky patří 
hlavně všem sponzorům této akce.

Co nás letos
ještě čeká?

1. 12. (sobota)
VÁNOČNÍ SLAVNOSTI

Kulturní dům HT

5. 12. (středa)
PRŮVOD 

ČERTŮ A MIKULÁŠE

29. 12. (sobota)
BRUSLENÍ

V HALE B. MODRÉHO
od 15–16 h

Za TJ Sokol
L. Marková
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V letošním roce jsme opět uspořádaly náš 
tradiční Babský bál. Konal se 10.  března 
a hrála na něm hudba z Litomyšle „Náho-
da“, která se líbila. Dodatečně děkujeme 
všem sponzorům, kteří náš ples podpořili.

V neděli 25. března jely některé členky na 
vystoupení ochotníků do Dolní Dobrou-
če. Letos hráli hru s  názvem „Monsieur 
Amédée“.

27.  dubna se uskutečnil výlet vlakem do 
Olomouce na výstavu Flora. Tam se děv-
čata ze spolku vždy dostatečně pokochají 
a  inspirují. Je jasné, že kytičky jsou našim 
srdcím blízké.

Na 25. května nám Dráža Dvořáková zor-
ganizovala výlet do Polska. Cílem byly 
Bludné skály u města Kudowa Zdroj. Je to 
pískovcový labyrint v národním parku Sto-
lové hory. Nejdříve jsme navštívili tržnici 
a  po obědě jsme se autobusem vydali na 
horní parkoviště asi 4 km jízdy. Na okruhu 
jsme viděli řadu skalních hřibů, bašt, stolů, 

prošli jsme několika tunely a bránami s ná-
zvy Dvojhřib, Kuří nožka, Tunel nebo Velký 
sál. V mnoha místech jsme se prodírali jako 
myšky, někdy i v podřepu. Po návštěvě skal 
jsme se zastavili v  lázních Kudowa Zdroj. 
Výlet jsme zakončili v motorestu na večeři. 
Dráže děkujeme, výlet byl moc hezký.
 
27.  června jsme jely do Lanškrounského 
muzea na výstavu plavek. Podívaly jsme 
se, jak se během uplynulých let materiál na 
jejich výrobu zdokonaloval a ubíral až do 

dnešní podoby. Potom jsme zašly ještě na 
svačinku do kavárny „U Jakuba“.
Zatím poslední výlet byl autobusem do 
Výprachtic k  hájence a  potom pěšky do 
Horní Čermné. Prohlédli jsme si cestou 
nové a hezky opravené domky, taky zahra-
dy plné ovoce a potom sešly do Krčmy na 
dobrou večeři.
Na prosinec plánujeme ještě výlet na mu-
zikál do Ostravy, tak se těšíme.

Za Spolek žen Dana Mačátová

Spolek žen



Hornotřešňovské noviny / září 2018

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec

12

HTP – Domácí tým veteránů při útokuFloriánek – Grill team

Sázení stromků

Sázení stromků
Stejně jako každý rok, tak ani letos nás ne-
minula dobrovolná jarní brigáda v  podo-
bě sběru železa, úklidu hasičáren a  sázení 
stromků. Jelikož tyto akce většinou plánuje-
me na duben, bývá do poslední chvíle pře-
kvapením, jaké vyjde počasí… A letos nám 
to aprílové opravdu ukázalo svůj smysl pro 
humor. Zatímco v pátek sběrači na voze se 
železem promokli na kost a  nevyhnulo se 
jim ani drobné krupobití, v  sobotu ze za-
mračeného rána postupně vykouklo slunko 
a nabídlo téměř letní den. Během sobotní-
ho dopoledne se do kontejneru dovezly po-
slední hromady železného šrotu a po obědě 
už jsme se scházeli u hasičárny, připraveni 
vyrazit do lesa na sázení stromků. Letos nás 
čekala výzva v podobě 4000 sazenic. Možná 
díky této předzvěsti, ale také díky krásnému 
počasí se nás nakonec sešlo mnohem víc 
než v posledních letech. V počtu asi 30 do-
spělých a 10 dětí jsme se vydali na první sta-
noviště pod centrálním hnojištěm. U  lesa 
jsme vybudovali provizorní základní tábor 
a po stručném školení pana Mačáta jsme se 
rozdělili na dva týmy sázející mladé buky 
a smrčky. Poté co nám sazenice buků došly 
a plocha pro smrky byla osázená, posvačili 
jsme napečené buchty a  koláče, podpořili 
pitný režim a přesunuli jsme se o pár me-
trů dál do „Jelínkáče“. Vzhledem k vysoké-
mu počtu sazečů byla práce rychle hotová. 
Bohužel školky, které zajišťovaly sazenice, 
nedokázaly dodat celé sjednané množství 
najednou a  my, sic plní elánu, už neměli 
co sázet. Vysazeno tedy nakonec bylo “jen“ 
3000 stromků. Po hotové práci jsme se vrá-
tili do základního tábora, kde jsme si na 

ohni opekli pár buřtů, zvlažili hrdlo ztepla-
lým pivkem a vyrazili zpět k hasičárně, od-
kud jsme se postupně rozešli domů. Tímto 
děkujeme všem dobrovolníkům a doufáme 
ve stejný trend v účasti i do budoucna.

Floriánek 2018
V sobotu 5. 5. se na place u nové hasičár-
ny konaly tradiční Oslavy svatého Floriána. 
Letos se zdálo, že nám všechny okolnosti 
hrají do karet a schyluje se k úspěšné akci. 
Hliněný pohár a Den školy v Dolním Třeš-
ňovci se letos konal až o týden později a po-
časí se tento den také obzvláště vyvedlo, což 
je obrovské plus vzhledem ke zkušenostem 
s předchozími propršenými ročníky.
A  opravdu, ofi ciální začátek akce byl od 
18  hodin a  již po 19 hodině bylo obtížné 
najít volné místo k  sezení. Obsluha u  gri-
lu a výčepu se nestíhala otáčet. Jako dobrá 
volba se ukázala i kapela Půllitr, která zajiš-
ťovala hudební doprovod, dokonale ladící 
s  celou povahou akce. A  přestože přilehlé 
skateparkové atrakce byly až do tmy v ob-
ležení dětí, vše se obešlo bez úrazu. Mož-
ná ale stojí za zamyšlení, zda při takové 
účasti, nesměrovat do budoucna jejich elán 
do případných her a  soutěží… Inu, je nad 
čím přemýšlet na příští rok. Dobroty z gri-
lu rychle mizely, a  když večer pokročil do 
pozdních hodin, začali se vytrácet i hosté. 
Vinu za to lze však klást pouze chladnému 
májovému večeru. Přesto se ale našlo i ně-
kolik vytrvalců, kteří poseděli i déle a jejich 
vydařený večer nenarušila ani vlezlá zima. 
A jedna vtipná perlička na závěr – navzdory 
přítomnosti mnoha členů hasičského sboru 
se nepodařilo předejít požáru udírny, kte-

rému i přes včasný zásah padla za oběť ne-
jedna šrůtka uzeného… Ale přestože k udá-
losti došlo až pozdě večer, našli se labužníci, 
kteří se i  tak postarali, aby ani kousek ne-
přišel na zmar.

Hornotřešňovský pohár
V sobotu 2. 6. 2018 se ve sportovním are-
álu konal již 15. ročník Hornotřešňovské-
ho poháru. Soutěž byla letos stejně jako 
v  posledních letech zařazena jak do Velké 
ceny Ústeckoorlicka (VCÚ), tak do Výcho-
dočeské hasičské ligy (VČHL). Své síly tak 
přijelo poměřit k  40 družstvům ze všech 
koutů východních Čech, ale i blízkého oko-
lí. Během úvodního nástupu využil starosta 
obce Jan Dušek příležitosti k  ofi ciálnímu 
předání klíčů od nového automobilu Volks-
wagen Craft er, který ve vozovém parku 
našeho sboru nahradil stařičkou „babičku“ 
Avii. Výstřel startéra v  10 hod dopoledne 
zahájil první pokus domácího týmu mužů 
a  zároveň celé klání o  poháry… Bohužel 
ač se naše týmy snažily sebevíc, medailo-
vé pozice se na domácí půdě urvat nepo-
dařilo. Přesto je umístění mužů na 5. mís-
tě (sklopky 19,90 s, nástřik 22,82 s) v  této 
konkurenci více než chvályhodné. Holkám 
se pokusy nevyvedly podle představ a  na-
konec zakotvily na 7. příčce (sklopky 33,81 
s, nástřik 26,41). Z  domácích se nejlépe 
vedlo veteránům, kteří jako jediní vystou-
pili na bednu… To ostatně měli jisté už od 
začátku především díky faktu, že v kategorii 
veteránů měli jen jediného soka, a  to sou-
sedy z  Horní Čermné. Tento duel dopadl 
vítězně pro naše hochy s  časy 20,29 s  na 
sklopkách a 28,09 s na nástřiku. Kategorie 
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Loučení s létem – dětské soutěže
HTP – Slavnostní předání klíčů

od nového vozu

veteránů je navíc od letošního roku ofi ciál-
ně zařazena do VCÚ, a tudíž se stejně jako 
ostatní týmy mohou účastnit celého seriálu 
soutěží a sbírat body pro celkové umístění 
na závěr sezóny. Vítězové se tradičně vyhla-
šovali zvlášť pro VCÚ, kde týmy absolvova-
ly pokusy na oba druhy terčů, a zvlášť pro 
VČHL, kde se běhá pouze na sklopky. Vítězi 
Hornotřešňovského poháru – 2. kola VCÚ, 
v kategorii mužů se stali borci z kunčického 
„Béčka“ (sklopky 16,74 s, nástřik 21,78 s), 
za nimi se umístil tým Bystřece „B“, a aby 
se to nepletlo, 3. příčku obsadil Bystřec „A“. 
V kategorii žen se z 1. místa radovaly ženy 
z  České Rybné (sklopky 18,90 s, nástřik 
25,33 s), na paty jim šlapaly holky z  Ne-
pomuk a  bronz si odvezla děvčata z  kun-
čického „Áčka“. Vítězi tohoto kola VČHL 
v kategorii mužů se stala Myštěves s časem 
16,63 s, která velmi těsně unikla týmu Re-
nmotor Jinolice, a  3.  místo obsadili chlapi 
z Dubence. V kategorii žen obsadily zlatou 
příčku holky z Letohradu – Orlice s časem 
17 s, následoval tým Libuně a bronz putoval 
do Hrobic. Pauzy před vyhlášením výsled-
ků jsme tradičně využili pro fi nálové klání 
o  uzenou kýtu. Kvůli dřívějším odjezdům 
vítězných týmů se fi nále v  kategorii mužů 
zúčastnily týmy Bystřece, Horní Čermné 
a Horního Třešňovce. V kategorii žen o kus 
žvance zabojovaly Nepomuky, Česká Ryb-
ná a Kunčice. Dvě kýty nakonec skončily ve 
spárech Bystřece a  Nepomuk. Při závěreč-
ném nástupu byli také slavnostně vyhlášeni 
vítězové diplomové soutěže. Letos jsme to-
tiž opět spolupracovali s místní MŠ a ZŠ na 
vytváření diplomů pro soutěžní družstva. 
Autory nejkrásnějších obrázků jsme před 
nastoupenými družstvy ocenili věcnými 
dary  – jednalo se o  Petra Duška, Ladisla-

va Kubce a Tomáše Pelcla za kategorii MŠ; 
Terezu Šemberovou, Marka Donáta a Eliza-
beth Pelclovou za 1.–2. třídu a Terezu Duš-
kovou, Milana Jiráska a Pavlu Zapletalovou 
za 3.–5. třídu. Rozchodem jsme zakončili 
další úspěšný ročník soutěže a šli se rychle 
věnovat úklidu, jelikož druhý den odjížděla 
naše družstva na další kolo VCÚ do Bystře-
ce a hřiště muselo být včas v pořádku pře-
dáno na nedělní Dětský den.

Za SDH Martina Čajnáková

DIPLOMOVÁ SOUTĚŽ
A HASIČSKÉ ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE
Již čtvrtým rokem probíhala v místní mateř-
ské a základní škole tzv. Diplomová soutěž. 
Děti kreslí obrázky s  hasičskou tematikou 
v  kategoriích mateřská škola, 1.–3. ročník 
ZŠ a  4.–5. ročník ZŠ. Z  každé kategorie 
pak hasičský výbor vybere tři nejhezčí ob-
rázky, které jsou umístěny na diplomy pro 
družstva účastnící se Hornotřešňovského 
poháru. Stala se z  toho hezká tradice, kte-
rá sklidila úspěch jak u dětí, tak u soutěž-
ních družstev, která si z naší soutěže odváží 
netradiční diplomy. Během měsíce května 
vždy zavítají zástupci sboru s poděkováním 
do školy a školky, kde dětem předají dárky 
a vítězné autory pozvou na Hornotřešňov-
ský pohár, kde jsou při závěrečném nástupu 
odměněni a představeni soutěžícím a divá-
kům. Všechny obrázky jsou pak na soutě-
ži vystaveny. Letos jsme se do školy vydali 
ještě na konci června, abychom zde připra-
vili zábavné hasičské dopoledne. Děti se 
rozdělily do čtyř skupin a  na jednotlivých 
stanovištích soutěžily, plnily úkoly a  byla 
jim představena hasičská technika. Chtěli 
bychom poděkovat kamarádům z  Horní 

Čermné, kteří přijeli s cisternou a na závěr 
dětem předvedli, jak funguje vodní dělo.

LOUČENÍ S LÉTEM
Loučení s  létem je poslední akcí, kterou 
náš sbor v  letošním roce pořádá. Stejně 
jako tomu bylo i  v  letech minulých, pro-
bíhá tato akce již takřka v polovině srpna, 
takže její název je tak trochu zavádějící. 
Obzvlášť v  letošním roce, kdy léto probí-
há víceméně od dubna a ani v září se ještě 
nehodlá vzdát. Důvodem k  takto časné-
mu termínu je kalendář hasičských sou-
těží a  fakt, že 17.  srpen byl pro soutěžní 
družstva poslední volnou sobotou, kdy se 
mohla plně věnovat přípravám akce. Za-
čínám mít podezření, že ačkoliv jsou léta 
poslední dobou delší a teploty vyšší, je toto 
roční období u  lidí ve stále větší oblibě. 
Usuzuji tak podle toho, že jen málokdo se 
s  námi měl chuť s  létem rozloučit. A  za-
tímco před pár lety nebyl problém sestavit 
šest i  více pětičlenných družstev do ne-
tradičních soutěží, letos jsme byli rádi za 
čtyři tříčlenná družstva. Podobně na tom 
byla i účast na dětských soutěžích. Ty pro-
bíhaly od 15 hodin a děti si při nich měly 
možnost spojovat hasičské hadice, běhat 
v hasičských helmách, střílet ze vzducho-
vek, poslepu podle hmatu poznávat nej-
různější předměty, pomocí vodních pistolí 
sestříkávat PET lahve a  mnoho dalších. 
Za každou splněnou soutěž na ně čekala 
sladká odměna. Při „srandasoutěžích“ se 
jednotliví členové družstev nosili na zá-
dech, prolézali, přeskakovali a překonávali 
nejrůznější překážky, ale také počítali (což 
některým dělalo místy problémy), jedli, 
pili, ale především dobře bavili nejenom 
sebe, ale i přihlížející diváky.
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1. místo: JELÍNCI
2. místo: NAŠE SKUPINA
3. místo: LÍBEZNÍCI
4. místo: BORCI
Večer nechyběla tradiční soutěž v hodu
sudem s těmito konečnými výsledky:

Kategorie muži:
1. místo – Jan Melezínek – 34,70 m
2. místo – Jakub Melezínek – 32,60 m
3. místo – Jaroslav Šmika – 27,30 m

Kategorie ženy:
1. místo – Eva Dušková – 18,70 m
2. místo – Vendula Pechancová – 14,10 m
3. místo – Lenka Žabková – 13,70 m

Kategorie dětská:
1. místo – Jiří Jehlička – 16,60 m
2. místo – Kryštof Jirásek – 11,80 m
3. místo – Lucie Šmiková – 6,60 m
4. místo – Žaneta Dušková – 5,10 m

Od 20 hodin akce pokračovala taneční 
zábavou s kapelou Quiz. Ta nám výborně 
hrála až do tří hodin do rána a  přilákala 
také další návštěvníky. Takže jsme se už 
po setmění nebáli a občas jsme i někoho 
potkali. Každopádně účast na akcích ko-
naných v  naší obci nejen naší složkou je 
poměrně tragická a  pořadatelé takřka po 
každé z  nich stojí před otázkou, jestli se 
jim vynaložená energie alespoň nějakým 
způsobem vrací a  jestli má smysl v pořá-

dání takových akcí pokračovat. Je to urči-
tě dáno dobou, kdy nabídka akcí v  okolí 
je obrovská a  především města do nich 
investují nemalé prostředky a  každý tak 
může vidět nejlepší kapely z  republiky 
zdarma. Omlouvám se za možná až trochu 
negativní pohled, ale jakožto patriotovi, za 
kterého se považuji, mi přijde líto, když 
se hornotřešňováci chodí bavit po okolí 
a akce místních složek nepodpoří. Spous-
ta dříve úspěšných akcí, jako třeba Kácení 
máje, Myslivecký táborák nebo v poslední 
řadě Babský bál (pevně věřím, že si to ještě 
Klub žen rozmyslí) končí a už se je s nej-
větší pravděpodobností nepodaří obnovit. 
Může se tak za čas stát, že bychom se chtěli 
bavit na místních akcích, ale už bohužel 
nebude na kterých, protože to místní po-
řadatele přestane bavit.

SPOLUPRÁCE S LANŠKROUNSKOU 
FIRMOU FORTELL
S lanškrounskou fi rmou Fortell spolupra-
cujeme již řadu let. Firma je nepřetržitým 
sponzorem Hornotřešňovského poháru 
po celou dobu, kdy soutěž pořádáme, tj. již 
15 let. My jim za to na oplátku zajišťuje-
me vždy v prosinci občerstvení a obsluhu 
na fi remní splnění. V  letošním roce For-
tell slavil výročí 10 let od otevření nového 
závodu v Lanškrouně formou Fortellfestu 
a my jsme byli osloveni, abychom na této 
akci zajistili prodej piva, nealko nápojů 
a kořalky. Toho jsme se s úspěchem zhosti-
li, rozděleni na dvě směny a přispěli tak ke 
zdárnému průběhu akce, jejímž vrcholem 
bylo vystoupení skupiny Queenie. Firmě 
Fortell děkujeme za podporu, přejeme jí 
mnoho úspěchů, spokojených zákazníků 
a těšíme se na další spolupráci.

Za SDH Petr Jirásek

Hasičské dopoledne v ZŠ a MŠ

Diplomová soutěž – školka

Obsluha na Fortellfestu
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V  loni v  létě se ze strany obce naskytla 
otázka, zda by nechtělo zauvažovat nad 
výměnou zásahového vozidla jednotky 
sboru dobrovolných hasičů. A  protože le-
titá Avie pomalu ale jistě dosluhovala a ze 
strany obce, zvláště pak starosty, byla na-
bídnuta součinnost s řešením této situace, 
rozhodli jsme se, že se pokusíme zažádat 
o investiční dotace v rámci programu „Do-
tace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2018. 
Na podzim 2017 byla tato žádost spolu 
s technickými požadavky na nový doprav-
ní automobil vypracována, odeslána na 
schválení na okres, kraj a  nakonec na ge-
nerální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České Republiky. Odtud se nám na 
konci podzimu vrátilo kladné vyjádření 
k vypracovanému projektu a po odsouhla-
sení zastupitelstvem mohlo být vyhlášeno 
výběrové řízení na dodávku tohoto vozidla 
dle schválených technických podmínek. 
Odtajnění došlých nabídek proběhlo dne 
24.  4.  2018 ve 13:30 hodin a  po kontrole 
bylo rozhodnuto, že s nejnižší nabídkovou 
cenou 1 139 820,– Kč s DPH vyhrála výbě-
rové řízení fi rma Progres Servis Sibřina, 
spol.  s r. o., s nabídkou na dopravní auto-
mobil Volkswagen Craft er. Tato částka byla 
fi nancovaná z  výše uvedené dotace HZS 
ČR ve výši 450 000,– Kč, dále z další dotace, 
o kterou obec zažádala a úspěšně ji získala 
z Pardubického kraje ve výší 300 000,– Kč 
a  zbytek ve výši 389 920,– Kč z  vlastních 
prostředků obce Horní Třešňovec.
Tímto bych rád za celou výjezdovou jed-
notku a SDH poděkoval starostovi Honzo-
vi Duškovi za trpělivost a podporu s tímto 
nelehkým projektem a obecnímu zastupi-
telstvu za schválení a zajištění fi nančních 
zdrojů nutných k  úspěšnému dotažení 
této akce.

Technické parametry nového vozidla 
VW Craft er dle požadavků HZS:

Výrobce: Volkswagen
Model: Craft er 2.0 TDI
Výkon motoru kW/k: 130/170
Převodovka: 6-ti stupňová manuální
Počet míst k sezení: 9
Barva: Červená, RAL 3000

Další výbava vozidla:
Airbag řidiče a  spolujezdce, automatic-
ká klimatizace včetně druhého výparní-
ku, lapače nečistot, boční poziční světla, 
kompletní LED osvětlení – vnější, vnitřní, 
mlhové světlomety s  přisvěcováním, mul-
tifunkční ukazatel, nezávislé horkovzduš-
né topení, Parkpilot, tažné zařízení na 
3 000 kg, vysoká střecha – téměř 2 000 mm 
vnitřní výška atd.
Dále je vozidlo dovybaveno dle vyhlášky č. 
35/2007 Sb., vyhlášky 53/2010 sb. a vyhláš-
ky č. 247/2001 Sb.: zásuvkou pro dobíjení 

a konzervaci baterií, analogovou radiosta-
nicí Hytera, na kterou byla získána staros-
tou obce další dotace, dvěma požárními 
světlomety s  magnetickým uchycením, 
dvěma ručními radiostanicemi značky 
HYT, dvěma ručními svítilnami značky 
Survivor LED, autorádiem s  USB zásuv-
kami, kompletním zvláštním výstražným 
zařízením typu „rampa“ a dalšími výstraž-
nými světly modré barvy na všech stranách 
vozidla, svodovou alejí oranžové barvy na 
zadní části vozu, LED osvětlením okolí 
vozidla, lékárničkou, přenosným hasicím 
přístrojem CO2, přenosným hasicím pří-
strojem práškovým, ručním vyprošťova-
cím nástrojem, jednorázovými lékařskými 
rukavicemi, řezákem na bezpečnostní pásy, 
vytyčovací páskou a  dalším vybavením 
předepsaným k  tomuto typu dopravního 
automobilu.

Za JSDHO Horní Třešňovec
Vladimír Čajnák

Nový dopravní automobil pro jednot-
ku sboru dobrovolných hasičů obce 
Horní Třešňovec

Začíná nám další hokejová sezóna. Za-
pojíme se do 15. ročníku LHL roku 
2018/2019.
První kolo této soutěže je rozděleno do 
3  skupin. Horní Třešňovec bude hrát ve 
druhé skupině, ve které bude se muset 
utkat s těmito soupeři:

- LDM Česká Třebová
- Těchonín
- Petrovice

-  Sloni Dolní Morava 
1. zápas (23. 9. v 16:45 hod.)

- Yellow Sharks
- Qanto Bystřec
- Lev Banín
- Verměřovice
- Bobři Lanškroun
- Forez
- Rafani Dolní Čermná
- Štíty
- Tatenice

Nutno říci, že se jedná o opravdu těžké sou-
peře.
Po první části, tedy po odehraných 17 zá-
pasech, následuje rozdělení do šesti skupin 
po 7 týmech (tedy dalších 6 zápasů).

V  závěru bychom rádi poděkovali všem 
sponzorům a obci H. Třešňovec za podporu.

Jaroslav Šmika
Za HC Horní Třešňovec

Hokejový klub

Nový vůz JSDHO Volkswagen Craft er
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Vám všem, vážení spoluobčané, přejeme především hodně zdraví,
životního optimismu a elánu do dalších let.

Jubilanti, kteří od května roku 2018 do konce měsíce října 2018
oslavili nebo oslaví své významné narozeniny:

Paní Mačátová Marie 90 let
Pan Tatzel Jaroslav 90 let
Paní Ježková Miloslava 89 let
Paní Cinková Bohuslava 87 let
Pan Svetlík Jozef 86 let
Pan Motl František 85 let
Paní Jelínková Vlasta 83 let 
Pan Marek Jiří 70 let

Pan Beneš Robert 70 let
Paní Barcalová Marie 70 let
Pan Hluchý Rudolf 70 let
Paní Kubešová Jiřina 70 let
Pan Ptáček Vladimír 60 let
Paní Chládková Zdeňka 60 let
Paní Maršálková Božena 60 let

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodila

Leontýna Ketrin Láznická
Milá Leontýnko, tobě i tvým rodičům přejeme, abys rostla ve zdraví a lásce, aby tě stále obklopovala

radost, smích a hřejivá, něžná náruč tvých rodičů.

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin 
oslavili významné výročí – zlatou svatbu:
Jan a Jarmila Vávrovi
Ze srdce přejeme, aby Vás i v dalších společných letech provázela 
radost, láska, harmonie a pevné zdraví.

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

Benjamín Langr s rodiči a sourozenci Mariana Valášková s rodiči a se sestrou Gabriela Lutzová s rodiči

Jakub Sudík s rodiči

Dne 29. 4. 2018 jsme přivítali 4 nové občánky Horního Třešňovce. 

Jakub Sudík, Benjamín Langr, 
Mariana Valášková a Gabriela Lutzová 

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


