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Vážení spoluobčané,
nastal adventní čas a věřím, že i chvíle, 
kdy se zastavíme a  bilancujeme. V  le-
tošním roce se v  obci podařilo hodně 
vybudovat – k  největším akcím patřila 
oprava kostela Nanebevzetí panny 
Marie, která byla fi nancována z  dotace 
Pardubického kraje, obcí HT a  lanš-
krounskou farností. Velkou položkou 
v rozpočtu obce byla rekonstrukce prv-
ní části příčnice pod Mariánskou horou, 
v  dalším roce počítáme s  dokončením 
až k  místní komunikaci od hřbitova, 
opravila se stará hasičárna ( z dotace na 
kulturní památku), jsme rádi, že dopadla 
i  dotace EU na opravu dětského hřiště 
za školou, které je přístupné pro děti 
a jejich doprovod každý den.
V  říjnu proběhly volby už v  novém 
interiéru obecního úřadu, parkovat lze 
nyní i na novém parkovišti tamtéž. Byla 
položena zámková dlažba pod kontej-
nery, vznikly nové plakátovací plochy 
a úřední deska, zakoupily se nové židle 
a stoly do kulturního domu.
V  příštím roce chceme kromě již 
zmíněné opravy příčnice vybudovat 
multifunkční hřiště, provést fasádu 
a  zateplení budovy školy a  Národního 
domu, odvodnit a upravit hřbitov, opra-
vit okapy střechy Hospody Za vodou 
a investovat do opravy kuchyně, jeviště 
a výčepu kulturního domu. Další plány, 
např. na vybudování chodníků, se od-
víjejí od toho, zda dojde na kanalizaci, 
protože zatím není možnost připojení 
přes Dolní Třešňovec, podle zájmu 
občanů lze uvažovat o  vybudování 
prodejny potravin, pak budeme muset 
dotovat prodej z obecního rozpočtu.
Také chceme poděkovat vám, občanům, 
za třídění odpadu. Jen pro ilustraci – za 
rok 2011 se odvezlo 4,6 t plastu, 9 t skla 
a 5,2 t papíru. Zisk z prodeje druhotných 
surovin činí 24 480,- Kč. Naproti tomu 
uložení 1 tuny komunálního odpadu 
nás stálo 1 536,- Kč a  celkové náklady 
na odpadové hospodářství 252 023,- Kč. 
Snažíme se o  udržení cen poplatků za 
popelnice na stávající úrovni, i  když je 
každému jasné, že náklady rok od roku 
stoupají. Ještě jednou děkujeme za 
třídění odpadů a  prosíme o  pozornost 
- co do kontejneru dávat a co ne ( další 
článek p. Janouška - Komunální služby 

Odpad a odpad
Odpad je zjednodušeně defi nován jako 
něco, čeho se rádi zbavíme. Je to dobrý 
pocit, vzít nepotřebnou věc a jednoduše 
ji vyhodit s  vědomím, že o  ni bude 
správně postaráno. Mnozí přemýšlíme 
však i dále. To, co vyhazujeme, obracíme 
v  ruce a  přemýšlíme o  nějakém dalším 
využití. V  garáži místo není, kamarád to 
nechce, ale je to surovina a  tu lze ještě 
materiálově využít. Ano správně. Systém, 
který je u vás organizován, nabízí mimo 
jiné zpětný odběr elektrozařízení, aku-
mulátorů a  třídění obalů podle druhu 
materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. 
Pohled z  druhé strany nám tím napo-
vídá, že i  to, čeho se zbavujeme, je dále 
využíváno.
Smysl a význam lidské činnosti ovlivňuje 
mnoho faktorů a jsou vyjadřovány v růz-
ných intenzitách. Tam je důležitá přes-
nost a  jinde množství. Je tomu tak i  při 
třídění odpadů, nebo lépe vyjádřeno – 
surovin. Třídíte? Správná odpověď je ano. 
Prosíme však, dělejte to pozorně a  peč-
livě. Nezáleží jenom na barvě a  druhu 
suroviny, ale také na její čistotě. V řetězci 
využití jste první a  především vy znáte 
původ a obsah znečištění, a tak rozhodu-

jete zásadním způsobem o dalším osudu 
odpadu nebo suroviny. Zavařovačka 
s kompotem vhozená v letních měsících 
do kontejneru se sklem aktivuje nerovný 
souboj mezi obsluhou vyprazdňující 
kontejner a  rojem vos. Použitá papírová 
plena v kontejneru na papír nepříjemně 
zaútočí na všechny smysly.
Plastové obaly, které jsou vaším třídě-
ním sebrány do nádob, pytlů, nebo 
kontejnerů, najdou dočasné stanoviště 
v  naší třídící lince. Během krátké doby, 
přibližně 15 dnů, jsou dále roztříděny na 
5 ušlechtilých druhů. Šestou skupinu 
tvoří takzvaně směsné plasty. Ušlechtilé 
druhy jsou dále tříděny podle barev. Ná-
sleduje mechanické zpracování (lisování, 
drcení) a předání k dalšímu opětovnému 
využití. Proces třídění je částečně zme-
chanizovaná nepěkná manuální práce. 
Každý plastový výrobek, nebo obal musí 
naši zaměstnanci ještě jednou vzít do 
rukou a přisoudit mu správné místo.
Představit si, co se na pásu třídící linky 
může objevit, vyžaduje velkou dávku 
fantazie. Plast je použit i při výrobě růz-
ného zdravotního materiálu (hadičky, 
sáčky, ale také injekční stříkačky a jehly). 
Ostré předměty, které jsou biologicky 
znečištěny. Stačí jeden běžný pohyb, kdy 
rukavice nezabrání jehle v proniknutí do 
prstu obsluhy. Mladá dívka prochází ně-
kolikaměsíčním lékařským sledováním, 
podstupuje opakovaně odběry krve. Ale 
především. Co se jí tak může honit v hla-
vě? Je ta jehla od nějaké neškodné látky, 
nebo ji použil někdo HIV pozitivní? Peklo.
Plastové obaly a výrobky se v uvedeném 
případě staly nebezpečným odpadem. 
U  vás zavedené systémy jsou na to při-
praveny. S  odložením takového odpadu 
vám poradí lékař, personál lékárny, nebo 
může být odevzdán ve sběrném dvoře. 
Vždy však musí být řádně zabalen, do 
obalu, který nelze snadno propíchnout. 
Dobře poslouží láhev ze silnostěnného 
plastu s  širším víčkem, která bude po 
naplnění zašroubována. Odpad je ode-
bírán bezúplatně, tak proč to neudělat? 
Především proto, abychom si nezačali 
pro dobro věci vzájemně ubližovat.

Jan Janoušek
Komunální služby Jablonné nad Orlicí

s.r.o. v Jablonném n.O.).
A  protože koncem tohoto roku končí 
drtivá část smluv o  nájmu hrobů na 
místním hřbitově, musely se spočítat 
a  upravit ceny nájmu a  služeb, aby 
odpovídaly současnosti a  skutečným 
nákladům. Podle nového ceníku bude 
souhrn nájmu a  služeb činit za urnu 
24,- Kč, jednohrob 60,- Kč a  dvojhrob 
120,- Kč na 1 rok. Smlouvy se uzavírají 
na 10 let.
Již tradičně chceme poděkovat místním 
složkám za jejich bohatou činnost 
a  především našim dopisovatelům a 
fotografům, díky kterým vůbec existují 
tyto noviny. Závěrem nám nezbývá než 
popřát krásné, klidné a láskyplné vánoč-
ní svátky. Ať se i v příštím roce rodí tolik 
dětí, co letos. Ať se nám společně žije 
v Horním Třešňovci co nejlépe a máme 
k sobě ještě blíž. Všechno nejlepší v no-
vém roce 2013 přejí

Jiří Marek a Jaroslava Cvrčková

Zprávy z obce
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Školní rok 2012 – 2013 je v plném prou-
du. Naše mateřská škola opět „praská ve 
švech“. Máme zapsáno 27 dětí ve věku 
2,5 – 7 let. Paní učitelku Havlíčkovou 
zastupuje od září Mgr. Mirka Šilarová. 
Pracujeme podle Školního vzdělávacího 
programu Kdo si hraje, nezlobí!
Koncepce tohoto programu upřednost-
ňuje hru jako základní a  nejdůležitější 
činnost pro zdárný rozvoj dětí před-
školního věku. Umožňujeme získávat 
dovednosti, schopnosti, poznatky, roz-
víjíme jazykovou stránku. Vedeme děti 
k  sociální soudržnosti, zodpovědnosti, 
rozvíjíme schopnost spolupracovat, 
komunikovat…A  to formou hry didak-
tické, řízené i  volné, formou prožitko-
vého učení, formou názorných metod, 
využíváním didaktických pomůcek, 
hraček, metodou příkladu, povzbuzení 
...a tak dále a tak dále.
Celý výchovně vzdělávací plán kore-
sponduje se střídáním ročních období.
Podzim se již chystá k zimnímu spánku 
a  my máme za sebou mnoho činností 
a  zážitků. Děti se seznámily se základ-
ními jevy podzimu a  s  tím,co všechno 
k němu patří: ovoce, zelenina, barevné 
listí, polní plodiny, les a  jeho příprava 
na zimu. Znamená to, že si povídáme 
nad obrázky, stříháme, skládáme, vy-
trháváme, lepíme barevný papír...mo-
delujeme, konstruujeme z netradičních 
materiálů, pracujeme s  přírodninami 
(listy, kaštany, šišky, klacíky...).
Učíme se správně držet výtvarné náčiní, 
tužku. Při grafomotorickém kreslení 
procvičujeme jemnou motoriku ruky, 
abychom zdárně zvládli první krůčky 
k psaní.
Rozvíjíme paměť písničkami a básnička-
mi. Tuto určitě neznáte:

Hezké, že? A  takových tu máme ještě 
více! :-)
Cvičíme – s  náčiním, na nářadí (také 
venku), chodíme na procházky.
Rozvíjíme matematické představy, 
logické myšlení, posloucháme pohádky 
a učíme se reprodukovat je, používáme 
rytmické hudební nástroje a  rozvíjíme 
muzikálnost a kladný vztah k hudbě.
Společenskému chování se učíme při 
návštěvách divadel, výstav či jiných 
kulturních akcí. Sportovního ducha zase 
rozvíjíme na „plavání“ v bazénu v České 
Třebové. Jezdíme se školáky a je to věru 
nejen pěkná zábava, ale leckdy i  boj 
s vlastním strachem.
A strach – ale určitě jen malinký :-) - jsme 
zažili při „Slavnosti světel“. Tato akce se 
konala na zahradě školy ve středu 31. 10. 
za pomoci všech zaměstnankyň školy. 
Je to vlastně takový malý lampionový 
průvod dětí a  jejich rodičů. Kdo chtěl 
dojít se svým lampionkem až k  obec-
nímu úřadu (čekal tam pan starosta se 
sladkou odměnou), musel nejdříve zís-
kat ŘÁD STRAŠIDLA. Plnil několik úkolů, 
například : lezení po hadí pyramidě, let 
ke koštěti, vytrvalé strašidelné houkání, 
tajemný pytel u hřbitovní zdi...
Všichni to naštěstí zvládli, ohřáli se 
u ohně, opekli párek. K čaji nám paní ku-
chařka upekla výbornou buchtu...a  vy-
razili jsme k  cíli. Bylo to milé zábavné 
pozdní odpoledne a věřím, že si jej děti 
i rodiče pěkně užili :-) 

Napsali jsme Ježíškovi!!
Že jsme děti z  Horního Třešňovce, co 
všechno děláme v naší školce, jak tady 
žijeme, jak se máme. Otiskem prstu na 
dopis jsme stvrdili pravdivost svých slov 

a těšíme se, co nám odpoví.
Vánoce klepou na dveře, přípravy 
jsou veliké. Pečeme cukroví, vyrábíme 
vánoční ozdůbky a drobnosti, zpíváme 
koledy. Pozvali jsme do školky ke stro-
mečku i  své blízké, abychom se v  tom 
shonu na chvíli zastavili. Prostě prožívá-
me toto období jako každý jiný.. :-) .
Přeji Vám klidné a pohodové prožití vá-
nočních svátků...mír v duši…a děkuji! :-)

Hana Strnadová, ved.uč. MŠ

Plavecký výcvik
v České Třebové
Začátkem nového školního roku 
2012/2013 jsme si kladli otázku, jak 
nejlépe vyřešit absolvování plaveckého 
výcviku žáků školy a  předplaveckého 
výcviku dětí z MŠ. Vzhledem ke změně 
jízdních řádů se stala pro nás výuka 
v  plaveckém bazénu při ZŠ Dobrov-
ského časově velmi nevýhodná a  děti 
by tak přišly zbytečně o spoustu hodin 
výuky. Napadlo nás tedy kontaktovat 
plavecké středisko v  České Třebové 
s  tím, že bychom jezdili celá škola i  se 
školkou v  jedno jediné dopoledne. 
Kolektiv pracovníků zajišťujících výcvik 
plaváčků nám vyšel vstříc a my jsme se 
tedy mohli vydat k získávání plaveckých 
dovedností do podstatně odlišného 
prostředí, než které jsme znali z  Lanš-
krouna. Nejednoho z nás a pochopitel-
ně i mnohé rodiče trápila myšlenka, jak 
budou lekce probíhat. Kde budou děti, 
které neumějí plavat, výuku absolvovat? 
Bude to probíhat jako za našeho mládí, 
kdy nás naházeli do bazénu a řekli: „Tak 
a plavte!“ a k tomu nás ještě postrkovali 

Zprávičky
z naší školičky

Když jsem jedl jablko
nejde mi to do hlavy
spolkl jsem i červa
a jsem celý červavý.

nebo

Skáče zajíc po poli
nožičky ho nebolí
skáče zajíc veselý
ptáte se kam-do zelí.
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Podzim v MS 
Třešňovské háje

dřevěnou tyčí…?
Tyto časy už jsou díky bohu za námi 
a dnešní plavecká výuka už je mnohem 
efektnější a  vstřícnější i  k  dětem, které 
se vody bojí. Celá výuka od 1. do 5. 
třídy probíhá ve velkém bazénu, kde 
děti dostávají spoustu různorodých 
podpůrných pomůcek, které je drží 
na hladině. Ony se tak mohou v  klidu 
věnovat nácviku nebo zdokonalení 
správných plaveckých dovedností 
a  návyků. Ke zpestření plavecké výuky 
mají do aktivit zařazen například aqua 
aerobik, plavání v  pyžamu, záchranu 
a dopomoc tonoucímu, návštěvu sauny, 
tobogánu a  masážní vany. Školka svoji 
výuku absolvovala v  malém bazénu. 
Naši nejmenší plaváčci se různými způ-
soby a hrami seznamovali s prostředím 
vody. Získali tak pevné základy pro 
další osvojení dovedností, které je bude 
v budoucnu plavecké výuky čekat.
Nyní, po ukončení plaveckého výcviku, 
mohu s  jistotou říci, že všem dětem 
se podařilo i  přes počáteční obavy 
a  nedůvěru ve vodní prostředí získat 
jistotu, posílit svoje dovednosti ve vodě 
a  z  neplavce se stát plavcem. A  proto 
jsme se rozhodli, že plavecký výcvik 
objednáme pro příští školní rok opět 
v České Třebové.

Petra Junková

Nové dětské hřiště
Na zahradě u školy vyrostlo během prázd-
nin nové hřiště, které bylo fi nancováno 
z dotací a z rozpočtu obce. Nabízí spoustu 
zábavy všem dětem z Horního Třešňovce. 
Využíváme ho všichni: děti z MŠ, ZŠ a sa-
mozřejmě i  školní družina. Toto hřiště je 
volně přístupné všem dětem z naší obce. 
Jsou zde herní prvky vhodné i  pro malé 

děti, takže mohou přijít i maminky s těmi 
nejmenšími a  využít možnosti, které jim 
zahrada poskytuje. Prosíme všechny, aby 
při návštěvě zahrady dodržovali pravidla 
bezpečnosti a chovali se k jejímu vybave-
ní tak, aby sloužilo nám všem co nejdéle. 
S příchodem jara určitě opět ožije.
Na závěr zpráv z  naší školy a  školičky 
dodávám jen přání, abyste prožili klidné, 
pohodové Vánoce, odpočinuli si od 
běžných starostí a  prožili krásné chvíle 
v kruhu svých nejbližších.

Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy

S nadcházejícím podzimem se péče v ho-
nitbě soustředí zejména na to, aby zvěř 
šla do zimního období v  plné kondici 
s dostatečnou tukovou zásobou. Za tím-

to účelem jsme jako každoročně začali 
s vlastním přikrmováním jadrnými krmi-
vy v  krmelcích, zásypech (přikrmováno 
od žní) začátkem měsíce října. Každý člen 
mysliveckého sdružení (MS) má přidělen 
krmelec, který pravidelně zakládá. I v le-
tošním roce jsme z příspěvku obce Horní 
Třešňovec zakoupili jadrná krmiva pro 
spárkatou zvěř, čímž bych chtěl tímto za 
tento dar poděkovat. Během podzimu 
jsme odpracovali brigádu v  lesích obce 
HT, kde jsme zhotovili oplocenku okolo 
vysázených stromků.
Začátek listopadu (2. 11. 2012) se v našem 
MS nesl ve znamení voleb do pětičlen-
ného mysliveckého výboru a  tříčlenné 
revizní komise. Už od začátku voleb bylo 
zřejmé, že dojde k personálním změnám 
v mysliveckém výboru, neboť dlouholetý 
předseda MS Ing. Jirásek Jindřich a mys-
livecký hospodář pan Mačát František se 
rozhodli nekandidovat. Nový výbor MS 
pracuje ve složení: předseda Ing.Ondřej 
Barcal, myslivecký hospodář: pan Jaro-
slav Buřval, místopředseda: pan Robin 
Calda, jednatel: pan Vladimír Jirásek, 
fi nanční hospodář: pan Jiří Mačát.
Listopadové a  prosincové soboty se 
ve většině  honiteb nesou ve znamení 
společných lovů, odkud pak znějí lovecké 
signály. Je to období hlavní lovecké sezó-
ny. Čas, na který se určitě těší myslivci, 
ale i  přátelé myslivosti nejen z  pohledu 
loveckého, nýbrž i  společenského. Pro 
nás tento čas nadešel 17. listopadu, kdy 
se konal velký hon spojený s tradiční Po-
slední lečí. Hon byl zahájen slavnostním 
nástupem s loveckými fanfárami. Celkem 
jsme stihli sedm lečí. V  průběhu honu 
byla v první a páté leči pozorována liška. 
Slavnostní výřad se nesl v  duchu tradic 
české myslivosti s poctami ulovené zvěři 
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v podobě loveckého signálu halali. A úlo-
vek? 4 x zajíc polní, 14 x bažant kohout, 
1x kuna skalní. Poté bylo pro účastníky 
honu podáváno pohoštění v  kulturním 
domě. Králem honu byl vyhlášen náš člen 
Ing. Jirásek Jindřich s  úlovkem 2 x zajíc 
polní, 1x bažant kohout, 1x kuna skalní 
a  to vše v  první leči. Večer následovala 
tradiční Poslední leč s  výbornou mysli-
veckou kuchyní (mnozí zájemci využili 
možnost prodeje jídla tzv. přes ulici) 
a  bohatou mysliveckou tombolou. Po 
parketu nás provedla hudební skupina 
Vepřoknedlozelo z Morašic u Litomyšle.
Jménem mysliveckého sdružení Třešňov-
ské háje přeji všem spoluobčanům ra-
dostné Vánoce a do roku 2013 vše dobré.

Ing. Ondřej Barcal

Milí přátelé,
v  dnešním článku bych chtěla shrnout 
aktivity našeho klubu v letošním roce.
V  květnovém čísle jsem psala o  „Bab-
ském bále“ a divadle v Dobrouči.
V  září jsem zavzpomínala na květnový 
zájezd na hrad „Červený újezd“ a  do 
lomu „Amerika“.
Nyní bych se zmínila i o dalších akcích.
V  březnu už některé členky vyjely na 
velikonoční výstavu do Letohradu, kde 
si prohlédly různé způsoby zdobení 
vajíček i perníčků.
18. dubna se nás sešlo 21 na sázení 
v  obecním lese a  podařilo se zasadit 
1050 stromků.
29. června jsme jely autobusem do 
Bystřece na výstavku „Letní setkání 
s  uměním a  řemesly“, kde si vždy rády 
prohlédneme nové práce šikovných 
rukou. Tkaní, drátkování, krajky, batika 

i další techniky nás velmi zajímají. Tento-
krát jsme si díky pěknému počasí výlet 
zpestřily i pěknou procházkou nad obcí, 
kolem památného dubu a sjezdovky.
Táboráček u  Balcarů v  dolíčku jsme 
měly v pátek 13. července. Sešlo se nás 
hodně, zpívaly jsme a opekly párky.
O  prázdninách jsme si udělaly další 
výlety.
31. července jsme byly střídavě auto-
busy a  pěšky, protože navazující spoje 
nečekají, v Dolní Dobrouči. Tam byla na-
ším cílem „Horákova kaple“. Procházku 
k ní, s následným občerstvením u dobré 
studánky, můžeme určitě doporučit.
Podobný výlet jsme zvolily na 16. srpna 
a  tentokrát jsme jely na kolech na 
Rychnovský kopec. Zde je „Mariánské 
poutní místo“, také včetně zázračného 
pramene.
Některé členky jely ještě 29. srpna do 
Kunčic a  vycházkou po cyklostezce 
došly k  tvrzi Orlice, kterou si prohlédly 
po rekonstrukci. Pak pokračovaly dále 
do Letohradu, odtud vlakem do Jablon-

ného a autobusem zpět domů.
Poslední akcí bylo divadlo v Letohradě 
s názvem „Sborovna“ 1. listopadu. Tam 
jsme jeli auty i  s  rodinnými příslušníky 
a  velmi jsme se pobavili komedií na 
téma učitelé versus žáci. Hrálo ji divadlo 
Pavla Trávníčka a nás asi nejvíce pobavi-
la herečka Uršula Kluková.
Během roku chodily členky opět cvičit 
do tělocvičny ve škole pod vedením 
Lenky Markové, které za její čas a ocho-
tu mnohokrát děkujeme.
Teď nám do konce roku zbývá poslední 
posezení, tentokrát v  Národním domě, 
a  plán plesu, který se bude konat 
19. ledna 2013. Již nyní na něj všechny 
srdečně zveme, bude nám hrát nová 
hudba „Kontakt band“ z  Moravské 
Třebové.
Děkujeme na závěr roku všem sponzo-
rům i  těm, kteří se zúčastňovali našich 
akcí. Těšíme se na spolupráci i v dalším 
roce a  přejeme do něj jenom samou 
pohodu.

Dana Mačátová

Klub žen

Táboráček u Balcarů

Letní výlety 
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Ve středu 5. září jsme jeli na výlet 
po krásách v  blízkém okolí. První 
zastávkou byl Suchý vrch. Je zde 
opravena rozhledna a  Kramářova 
chata. Dalším cílem bylo vojenské 
muzeum v  Králíkách. Po zhlédnutí 
vojenské techniky se jelo na Hedeč. 
Bylo krásné počasí a  nám všem se 
naskytl úchvatný pohled na Králíky 
a celé okolí. Kdo chtěl, navštívil kláš-
ter. Další zastavení bylo v lyžařském 
areálu Buková hora. Nově tady ote-
vřeli lanovou dráhu. Na konec jsme 
si nechali prohlídku skokanských 
můstků Aleše Valenty ve Štítech. Při 
občerstvení jsme měli štěstí a mohli 
sledovat skoky do vody. Výlet se 
všem líbil, děkujeme „cestovce“ a tě-
šíme se, co pro nás připraví příští rok.
Na pátek 12. října jsme měli připrave-
nou přednášku v místním kulturním 
domě. Pozvali jsme si našeho rodáka 
RNDr. Antonína Prouzu, aby se s námi 
podělil o zážitky z cest po Amazonii. 
Povídání bylo doplněné diapozitivy. 
Není to jen krásná příroda a dobro-
družství, ale i  nebezpečí, které při 
cestách zažije. Máme slíbenu další 
přednášku, na kterou rádi přijdeme.
Na schůzkách 4. října a  1. listopadu 
nám povyprávěl Ing. František Tei-
chmann o cestování po Itálii.
13. listopadu jelo dvacet našich čle-
nů do Dolní Čermné na „Martinské 
posvícení“.

Blíží se konec roku a tím i konec první části 
LHL, a  proto malé zhodnocení letošních 
úspěchů. Každou sezonu zahájíme schůzí, 
kde se volí vedení klubu. Na té letošní 
se událo několik změn. Pauzu v  aktivní 
činnosti a v pozici zástupce kapitána si dal 
Jirka Jirásek a v roli kapitána skončil Martin 
Maršík. Novým kapitánem byl zvolen 
Ladislav Vilč a  zástupce kapitána Petr 
Černohorský. Vedení a hráčský kádr zůstal 
beze změn.
Hokejové ligy se hrají v  mnoha městech, 
ale ta lanškrounská s  počtem 36 týmů je 
největší v celé ČR. Pro nás je tedy velkým 
úspěchem, že hrajeme druhou ligu a  vy-
padá to, že se v ní i udržíme. První zápas 
letošní sezony jsme odehráli s  Bystrcí. 
Byl tak trochu bojácný, čemuž odpovídá 
i výsledek 1 : 1. Druhý zápas se Svitaváky 
byl naopak velmi otevřený a  pro diváky 
určitě zajímavý. Remíza 7 : 7 hovoří za 
vše. Vypadalo to, že jako v loňské sezoně, 

tak i  v  té letošní budeme jen remízovat. 
Přišel však zápas proti Flyers a my zvítězili 
nejtěsnějším rozdílem 4 : 3, pak další těsné 
vítězství nad Bleskosvody 3 : 2 a  Tatenicí 
8 : 7 a rázem jsme byli na špici druhé ligy. 
Zápas s Auto Štefan jsme prohráli 2 : 6, ono 
se těžko hraje po výborných zvěřinových 
pochoutkách na Poslední leči. K ukončení 
kola zbývá ještě pět zápasů a to se soupeři 
z nižších pater tabulky. Věříme tedy, že se 
po prvním kole udržíme ve druhé lize a na-
vážeme na loňský překvapující výsledek.
Opět musíme poděkovat věrným fanouš-
kům a fanynkám za podporu při zápasech. 
Naše hokejová utkání jsou divácky velmi 
atraktivní nejen počtem gólů, ale i  dra-
matickým napětím až do konce zápasu. 
Většinou o  výsledku rozhodují poslední 
minuty, sekundy a  divácká kulisa. Ještě 
jednou tedy děkujeme všem fanouškům 
za stálou podporu a  přejeme jim a  všem 
občanům Horního Třešňovce mnoho zdra-
ví, úspěchů v novém roce a klidné prožití 
vánočních svátků v kruhu svých blízkých.

Vedení HCHT

Podzim 
důchodců Hokejový klub

Výlet na Hedeč Přednáška RNDr.Prouzy
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Od posledního čísla v  září 2012 jsme 
realizovali pouze jednu akci – relaxační 
víkend v  Bystrém u  Poličky. Tuto akti-
vitu nabízíme všem ženám, a  to nejen 
těm, které navštěvují cvičení. Vždy se 
uskuteční v  polovině listopadu, který 
je ještě měsícem klidu. Letos nás jelo 
pouze pět. Kromě šesti druhů cvičení – 
bodybalance, kruhový trénink, pilates, 
dance aerobic a  2x aquaaerobic, jsme 
relaxovaly při tvorbě adventních věnců. 
A opravdu se nám dařilo. Vrátily jsme se 
odpočaté a s chutí budeme pokračovat 
v  našem hornotřešňovském cvičení, 
které je v  tělocvičně místní školy vždy 
od sedmi hodin večer v těchto dnech:
úterý – Martina Jirásková – Zumba
středa – Lenka Marková – cvičení 
starších žen
čtvrtek – Eva Ježková – stepy
neděle – Lenka Marková – posilování.

Chci ještě připomenout, že v úterý pro-
bíhá od 15.30 do 16.30 v téže tělocvičně 
cvičení rodičů s  dětmi pod vedením 
Petry Junkové.

Do konce roku ještě připravujeme:
 5. 12. průvod Mikuláše s čerty
 8.12. předvánoční výlet rodičů s dět-

mi do Brna s návštěvou 3D kina, 
Bongo arény, vánočních trhů 
a aquaparku

 22.12. bruslení v hale B. Modrého (další 
informace upřesníme na webu 
nebo rozhlasem).

Za TJ Sokol L. Marková

Loučením s létem jsme dali sbohem 
nejen prázdninám a  sluníčku, ale 
byla to také poslední akce, kterou 
náš sbor pořádal pro širokou veřej-
nost. Začali jsme jako již tradičně 
soutěžemi pro děti, které mohly 
vyhrát spoustu sladkostí při střelbě 
ze vzduchovky, skákání na skákacích 
míčích nebo „lovení ryb“ a  mnoha 
dalších soutěžích. K  soutěžím sa-
mozřejmě patřily hasičské helmy, 
opasky a další náčiní, které mají děti 
v oblibě. Nakonec přišlo přetahování 
lanem v  družstvech, do kterého 
se posléze zapojili i  někteří rodiče. 
Nejvíce se ale všem asi líbilo stříkání 
hasičskou hadicí. Poté, co se děti 
vydováděly, následovaly soutěže 
pro dospělé. Jejich začátek se letos 
zpozdil, protože soutěžní družstva se 

Akce TJ Sokol

Konec roku
u hasičů

Na rok 2013 připravujeme:

 5. 1. VVH TJ Sokol v  Národním 
domě v HT

 6. 1. Turnaj ve stolním tenise 
a  šachu v  Kulturním domě 
v HT

 16. 3. Turnaj v bowlingu
 8. 6. Dětský den na hřišti
 13. 6. Maratón v tělocvičně ZŠ
 14. 6. Závěr sezóny cvičení žen
 16. 6. Výlet pro děti
 22. 6. Sportovní odpoledne
  na hřišti
 14. 9. – 15.9. Výlet na kolech - Vosí 

údolí
Listopad – víkendový pobyt 
  pro ženy
 5.12. Průvod čertů a Mikuláše
 7.12. Předvánoční výlet - Vídeň 

a lázně Laa
Bruslení v hale B. Modrého

Víkendové cvičení žen v Bystrém
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s některými rekvizitami nestihla včas 
vrátit ze závodů v Brandýse nad Orli-
cí. Ještě více jsme byli tlačeni časem 
po zjištění, že se do soutěže o pohár 
starosty obce přihlásilo rekordních 
deset týmů. Záludné soutěže stejně 
jako v loňském roce vymyslela Lenka 
Žabková a o zábavu nebyla nouze.

1. soutěž
Ta spočívala v  pěti štafetových 
úsecích. Na prvním z nich musel ujít 
první závodník část dráhy na sudu, 
zbytek dráhy do konce doběhl, 
otočil se a  při cestě zpět v  pozici 
ležmo musel metrovým brčkem 
vypít točené pivo, poté se vrátil zpět 
na start a  předal štafetu dalšímu ze 
závodníků. Ten si vybral jeden ze čtyř 
zbývajících nápojů (lahvové pivo, 
0,5 l kofoly, velkou kapku a  nebo 
tuplák piva). Po jeho vypití se pětkrát 
otočil okolo kolíku a dále běžel k při-
pravené čáře, kde ležela nachystaná 
smotaná hadice, jejímž rozkulením 
se snažil shodit co nejvíce kuželek 
(za každou shozenou se odečítalo 5s 
z dosaženého celkového času). Po je-
jím rozkulení doběhl na konec dráhy, 
kde se otočil, a za krk si dal dvě pet 
lahve naplněné vodou, přivázané na 
tyčce, a  bez pomoci rukou, aniž by 
spadly, musel doběhnout zpět do 
prostoru startu, kde předal štafetu 
třetímu závodníkovi. Ten opět vypil 
jeden z  nápojů a  během pozpátku 
se dostal k připravenému špalku, do 
kterého musel zatlouci hřebík. Ztíže-

no to měl tím, že před každým úho-
zem kladívka na hlavičku hřebíčku 
se musel otočit dokola. Když hřebík 
zatloukl, pokračoval na konec dráhy, 
odkud se opět vracel s lahvemi za kr-
kem. Čtvrtý závodník po vypití svého 
nápoje uchopil do ruky připravený 
kbelík s vodou a běžel s ním k čáře, 
odkud se jejím vyšplíchnutím snažil 
shodit co nejvíce plastových lahví 
(za sražené lahve se opět odečítal 
čas). Poté pokračoval na konec dráhy 
a vracel se zpět s  lahvemi za krkem. 
Poslední ze závodníků vypil poslední 
nápoj a vzal do rukou hliníkový pivní 

sud, se kterým musel proběhnou 
svůj úsek dráhy. Po cestě na něho 
čekaly dvě překážky na přeskočení 
a  dvě na podlezení. Čas se zastavil, 
když se závodník vrátil zpět do pro-
storu startu.

2. soutěž
Po zaznění povelu start si každý ze 
závodníků oblékl hasičskou helmu 
a  hasičský pásek. Když byli všichni 
oblečeni, musel každý člen družstva 
sníst bez pomoci rukou půl krajíce 
chleba namazaného marmeládou. 
Poté, co dojedl poslední (jedli všich-
ni zároveň), muselo družstvo se-
stříknout 5 plastových lahví pomocí 
berlovky, takže někdo sestřeloval, 
někdo pumpoval a  ostatní nosili 
vodu z  kádě. Po shození poslední 
lahve musel libovolný člen družstva 
pro ukončení soutěže vytáhnout 
pusou bez pomoci rukou pětikorunu 
z talíře plného šlehačky. Jakmile byla 
pětikoruna venku, čas se zastavil.

A výsledky:
1. místo: OBHÁJCI (Petr Jirásek, Mirka 
Šilarová, Míra Šebrle, Josef Šilar, 
Lukáš Marek).
2. místo: ATLETI, 3. místo: HORNÍ 
ČERMNÁ, 4. místo: GRILÁCI, 5. místo: 
ŽABÁCI, 6. místo: JELENI, 7. místo: 
STS CHVOJKOVICE BROD, 8. místo: 

Loučení s létem – vítězné družstvo

Ukončení sezóny
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VO NIC NEJDE, 9. místo: NEPOMUKY 
ACH JO! 10. místo: TISOVSKÁ GRUPA

Již za umělého osvětlení následovala 
soutěž v  hodu sudem, do které se 
přihlásilo 16 mužů a 15 žen. V kate-
gorii mužů obsadili stupně vítězů: 
Jiří Dvořák, David Polanský a  Míra 
Šebrle.
V kategorii žen: Mirka Elnerová, Hana 
Šebrlová a Kristýna Holečková.
Následovala volná zábava za zvuků 
kapely Morybundus band a poté se 
až do rána tančilo při rockotéce.

Členové sboru se spolu se svými 
rodinnými příslušníky sešli v  nové 
hasičské zbrojnici na Ukončení se-
zóny. Tady se víceméně rozloučíme 
s  aktivním hasičským rokem, popo-
vídáme si, zazpíváme a před Výroční 
valnou hromadou tak trochu neofi -
ciálně mezi sebou zhodnotíme, co 
se nám podařilo, případně začínáme 
kout pikle do roku nadcházejícího. 
V  letošním roce jsme opět změnili 
občerstvení, a tak se po praseti
a  krocanovi podávalo uzené a  gy-
ros, které nám připravil Jaromír 
Ježek. Všichni si to moc pochvalovali 
a  nikomu se nechtělo jít domů. Ti 
nejvytrvalejší zamykali hasičárnu až 
ráno o půl sedmé.

Po Ukončení sezóny se přece jen 
konala ještě jedna společná akce 
a tou bylo tradiční námětové cvičení. 
Letošním námětem byl požár školy
a  školky. Místem konání byl Ostrov, 
kam se sjely zásahové týmy z  naše-
ho okrsku. Trénovala se evakuace 
osob a  jejich vyhledávání, dálková 
přeprava vody a  hlavně součinnost 
dobrovolných hasičů s  profesionál-
ními jednotkami. Akce se za velkého 
počtu přihlížejících vydařila a splnila 
svůj účel. Místní sbor pak všem zú-
častněným připravil občerstvení. 
Poté jsme se odebrali k domovu, kde 
na nás ještě čekalo čištění kanálu pod 
silnicí. To se poměrně protáhlo, a tak 
bylo do večera o práci postaráno.

V  sobotu 15. září naše soutěžní 
družstva ukončila své putování 
letošní Velkou cenou Ústeckoorlicka 
na soutěži v  Nekoři. V  celkovém 
hodnocení se jak družstvo mužů, tak 
družstvo žen umístilo na 7. místě. Za-
tímco u  mužů se jedná o  vyrovnání 
historicky nejúspěšnějšího umístění 
z  roku 2005, ženské družstvo oče-
kávalo na začátku sezóny umístění 
lepší.
Družstvo mužů běhalo po celou 
sezónu ve stabilní sestavě a bylo to 
hodně znát na jeho výkonech. Vů-

bec poprvé se mu podařilo zvítězit 
v ligovém závodě – navíc na domácí 
trati a  výrazně si vylepšilo všechny 
své osobní rekordy. Na nástřikové 
terče se 3B hadicemi o  0,7 s  na čas 
22,12 s, na trati 2B sklopné terče 
o  0,6 s  na čas 16,07 s  a  na trati 3B 
sklopné terče dokonce o  1,22 s  na 
čas 17,62 s. Navíc se neustále pohy-
bovalo v  celkovém pořadí ligy do 
5. místa s  těsnou ztrátou na stupně 
vítězů. Poslední dva závody se však 
příliš nevydařily. I tak to byla sezóna 
velice úspěšná a  především zkvalit-
nění tréninků přineslo své ovoce.
Družstvo žen se oproti svým muž-
ským kolegům neustále potýkalo 
s  problémy se sestavou. Na většině 
závodů nám vypomáhala děvčata 
z  jiných družstev, převážně z  České 
Rybné. Když už se útok povedl 
pěkně rozběhnout, selhalo nářadí. 
A  tak jedinými pěknými umístěními 
zůstalo 1. místo v  Brandýse nad Or-
licí a  2. místo v  Lanšperku. I  když si 
dívky zlepšily svůj osobní rekord na 
nástřikových terčích o  2,19 s  na čas 
22,29 s a na sklopné terče o 0,17 s na 
18,31 s, konkurence ženských druž-
stev především pak z Letohradska je 
obrovská a většina z nich je prozatím 
o krok před námi.
V příštím roce pro vás opět chystáme 
spoustu akcí. Prvními z  nich budou 
Hasičský ples, který proběhne 
tentokrát v  pátek 15. února 2013 
v místním kulturním domě a Dětský 
karneval 23.března 2013. O  dalších 
připravovaných akcích se dozvíte na 
internetových stránkách obce, kde 
také můžete najít videa a  fotografi e 
z  akcí a  soutěží. Za zmínku určitě 
ještě stojí již X. ročník Hornotřeš-
ňovského poháru, který proběhne 
1. června 2013 v místním sportovním 
areálu – soutěž bude opět zařazena 
do Velké ceny Ústeckoorlicka v  po-
žárním útoku.
Na závěr bych chtěl poděkovat 
za podporu všem sponzorům, 
fanouškům, návštěvníkům našich 
akcí a obci Horní Třešňovec za pod-
poru a popřát krásné vánoční svátky 
a v příštím roce mnoho zdraví, štěstí 
a úspěchů.

Za SDH Petr Jirásek

Námětové cvičení



Hornotřešňovské noviny I prosinec 201210 www.hornitresnovec.cz

Adventní a vánoční Lanškroun 2012

Bohoslužby o vánočních a novoročních svátcích

Srdečně zvou Městské muzeum Lanškroun, Kulturní centrum Lanškroun a Římskokatolická farnost – děkanství Lanškroun.

Vážení spoluobčané, jistě mi dáte za pravdu, že svátky vánoč-
ní nejsou jen konzumní příležitost, ale také doba pro zklidnění 
a posílení našeho vnitřního duchovního života. Proto přijměte 
pozvání na některé akce a bohoslužby, které jsou v tuto dobu 
vhodné.

Bohoslužby o Vánocích a na přelomu Starého a Nového 
roku ve sboru Českobratrské církve evangelické
v Lanškrouně:
Třetí adventní neděle 16. 12. ve 14.00 setkání (nejen) sedm-
desátníků
Čtvrtá adventní neděle 23. 12. v 9.00 dětská vánoční slav-
nost – vánoční hra „Patero pokušení“
Štědrý den 24. 12. v 16.00 bohoslužby
Hod Boží vánoční 25. 12. v 9.00 bohoslužby s večeří Páně, 
sbírka na bohoslovce a vikariát
Na Štěpána 26. 12. letos bohoslužby v našem sboru nebudou.
Poslední neděle v roce 2012 - 30.12. v 9.00 bohoslužby
Silvestr 31. 12. od 15. hod. silvestrovská procházka, od 17.hod 

silvestrovské setkání – hry, zábava.
Nový rok 1. 1. 2013 v 16.00 novoroční bohoslužby s VP

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Horní Čermné:
Horní Třešňovec evangelická modlitebna
Třetí adventní neděle 16. 12. bohoslužby od 14.00
Boží hod vánoční 25. 12. bohoslužby od 14.00
na Tři krále 6. 1. 2013 bohoslužby od 14.00

Horní Čermná
Třetí adventní neděle 16. 12. od 18.00 nešpory v  kostele 
s místním chrámovým sborem
Boží hod vánoční 25. 12. bohoslužby v kostele od 8.45
Druhý svátek vánoční 26. 12. bohoslužby na faře od 8.45
Nový rok 1. 1. bohoslužby na faře od 8.45
na Tři krále 6. 1. bohoslužby v  kostele od 8.45 a  tříkrálový 
koncert od 16.00
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Program tříkrálového koncertu:
Missa brevis – J. Pavlica - dolnočermenský chrámový sbor
pod vedením P. Vašíčka
Missa pastoralis – J. Schreier - hornočermenský chrámový 
sbor pod vedením D. Duška

Římsko-katolická farnost Lanškroun
Třetí neděle adventní 16. 12. kostel sv. Václava 9.30 mše sv.
15.00 adventní koncert – Lanškrounský smíšený sbor 
KomoKrák ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a  hosté pod vedením 
Vladimíry Jetmarové.
Čtvrtá neděle adventní 23. 12. kostel sv. Václava 9.30 mše sv.
15.00 adventní koncert – Chrámový sbor a  Lanškrounský 
ženský pěvecký sbor pod vedením Jarmily Uhlířové
kostel Nanebevzetí Panny Marie v  Horním Třešňovci 11.00 
mše sv.
Štědrý den 24. 12.  kostel sv. Václava 15.00 půlnoční mše pro děti
24.00 půlnoční mše za doprovodu kapely PPS Ústí nad Orlicí
Boží hod vánoční 25. 12. kostel sv. Václava 9.30 slavnostní 
mše sv. s doprovodem Chrámového sboru 
15.00 Vánoční koncert – Hlasy ve tmě
kostel Nanebevzetí Panny Marie v  Horním Třešňovci 
11.00 mše sv.
Svatý Štěpán 26. 12. kostel sv. Václava 9.30 mše sv.
První neděle vánoční 30. 12.
Silvestr 31. 12. kostel sv. Václava 15.00 mše sv. na závěr ob-
čanského roku

Lanškroun patří mezi města, kde mohou 
senioři, osoby zdravotně oslabené a rodi-
če s dětmi, kteří potřebují navštívit lékaře 
či přátele, zajít na úřad nebo na nákup, 
využít Senior dopravu ČČK.
Automobil nezbytný pro zavedení této 
služby byl pořízen z  výtěžku golfového 
turnaje ZIBI Cup, který v roce 2009 pořá-
dal lanškrounský farář Zbigniew Czendlik.
Na její provoz přispívá město Lanškroun, 
Pardubický kraj, Gaudium, o.p.s., a  další 
sponzoři. Je spolufi nancována také z pří-
spěvků klientů na dopravu a  z  činnosti 
Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí.
Senior doprava je v  provozu každý 
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin (po 
dohodě je možné i  mimo tyto hodiny 
a  dny). Jízda se objednává předem, a  to 
v Lanškrouně a okolí na tel.č. 773 595 126. 
Modrý Renault Kangoo řídí ochotná paní 
Michaela Kráčmarová.
Platí se zakoupením některé z  perma-
nentek na 5 (za 150 Kč), 10 (za 290 Kč) 
nebo 15 jízd (za 410 Kč). Jedna jízda po 
městě (nástup – cesta – výstup) tak vyjde 
nejvýše na 30 Kč. Pokud jede více osob ze 

stejného nástupního místa do stejného 
cíle, platí se jen jednou. Cesta k  lékaři 
a zpět jsou dvě různé jízdy. Permanentka 
je přenosná a je možné hradit z ní také jíz-
dy mimo město (kde vychází cena za 1 km 
na 7,50 Kč). Když řidička odjede za dalším 
klientem a později se vrátí klienta odvézt 
domů, neplatí se čekací doba. Pokud 
ale pracovnice Senior dopravy ČČK čeká 
s klientem na místě, platí se za 30 minut 

čekání jako za jednu jízdu.
Fotografi e zachycují jednu typickou jízdu: 
paní Kráčmarová přijíždí v dohodnutý čas 
k domu, zazvoní, pomůže klientům dojít 
k  vozidlu a  nastoupit. Poté je odváží do 
cíle jejich cesty.

(převzato z webových stránek Římskokato-
lické farnosti - děkanství Lanškroun)

Nový rok 1. 1. 2013 kostel sv. Václava 9.30 slavnostní 
novoroční mše sv.
Pátek 4. 1. kostel sv. Václava 18.00 mše sv.
18.30 Vánoční hra – Musica Viva, cimbálek,  žáci 2. ročníku ZUŠ 
J. Pravečka a Divadlo Ve středu.
Neděle 6. 1. 2013 kostel sv. Václava 9.30 mše sv. kostel Nane-
bevzetí Panny Marie v Horním Třešňovci 11.00 mše sv.

Ostatní doprovodný program adventní a  vánoční doby 
najdete na webových stránkách Městského muzea v  Lanš-
krouně nebo na stránkách Obce Horní Třešňovec.

Koledování na Vánoce:
Na Štědrý den 24. 12. se opět můžeme slavnostně naladit 
s  našimi dětskými účinkujícími pod vedením paní Adély 
Hejkrlíkové vánočními zpěvy a  koledami. Začátek je v  13.30 
v  kostele Nanebevzetí Panny Marie v  Horním Třešňovci. 
Všichni jste srdečně zváni.
V sobotu 5. ledna 2013 proběhne v naší obci během dopole-
dne již tradiční Tříkrálová sbírka.
Pořadatelem sbírky je Oblastní Charita Ústí nad Orlicí ve spo-
lupráci s Obcí Horní Třešňovec.
Předem děkuji všem, kteří se zúčastní sbírky, i  za všechny 
příspěvky občanů.
Na závěr přeji všem radostné prožití vánočních svátků, zdraví, 
lásku a optimismus do nového roku 2013.

Božena Marková

Senior doprava v Lanškrouně je dostupná i pro obyvatele 
Horního Třešňovce



Paní Štěpánková Lidmila 90 let 
Paní Prouzová Růžena 86 let 
Paní Kozojedova Miluše 85 let 
Pan Šilar Ladislav 84 let 
Paní Mačátová Marie 84 let
Pan Tatzel Jaroslav 84 let 
Paní Ježková Miloslava 83 let 
Paní Macháčková Jiřina 81 let 
Pan Svetlík Josef 80 let 
Paní Vávrová Amália 80 let
Pan Vávra Josef 75 let
Paní Motlová Zdeňka 75 let
Paní Jirásková Marie 70 let 
Pan Šebrle Jaroslav 70 let

Cejnarová Sára 

Vilušínská Nela

Černohorská Ella

Jedličková Barbora

Hrabáčková Tereza

Milí oslavenci, přejeme vám pevné 
zdraví, životní optimismus a hodně 
lásky v kruhu svých blízkých.
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25. 11. 2012 proběhlo 
slavnostní vítání nových 
občánků naší obce

Narodily se
Jubilanti, kteří do konce 
roku oslavili nebo oslaví své 
významné narozeniny

Radim BudinaLaura Dajčová Adéla Šemberová

Natálie VečeřováSára Cejnarová

Společenská kronika

Sbor pro občanské 
záležitosti
Tímto chceme poděkovat dlouholeté 
předsedkyni paní Aleně Martinkové za 
její obětavou práci ve Sboru pro občan-
ské záležitosti v Horním Třešňovci. Tolik 
dlouhých let evidovala každé význam-
né narozeniny, navštěvovala oslavence 
s gratulací, uváděla slavnostní akt vítání 
nových občánků …Každý v  obci zná 
paní Alenku…Určitě se nebude zlobit, 
že otiskujeme její fotografii, kde je tak 
zvaně v akci…:-) Děkujeme.

Ještě omluvu – v  minulém čísle jsme 
vítali malého Erika Faltuse, nikoli Patrika, 
jak bylo uvedeno.

Blahopřejeme k  narození Vašich 
dcerušek. Ať je životem provází 
láska, štěstí, zdraví a láskyplná 
rodičovská náruč.


