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Zprávy z obce

Vážení spoluobčané,
končí rok 2013 a opět bilancujeme, co se 
nám podařilo, co nás potěšilo, co mohlo 
být lepší, čeho se vyvarovat. To dobré 
i špatné ale k životu patří a v podstatné 
míře záleží jen na nás, jak jej prožíváme. 
Na Vánocích je nejkrásnější, že k  sobě 
mají lidé blíž, že si najdou čas na své 
blízké a  na všechny potřebné, na což 
bohužel v  dnešní uspěchané době 
často zapomínáme.
Tradičně chceme touto cestou poděko-
vat všem občanům, kteří se svědomitě 
po celý rok starají o okolí svého domu, 
důsledně třídí odpad, (o  čemž se 
zmiňuji v  dalším článku). Řada z  vás je 
velice činných v místních složkách (díky 
vám mohou vycházet Hornotřešňovské 
noviny …Vám patří velký dík za 
všechnu práci.
Na straně druhé ale řešíme množství 
problémů, které jsou často zbytečné. 
Mám psa? Musím se o něj starat a mít 
ho pod dohledem! Toto pravidlo však 
někteří majitelé nedodržují, proto obec 
musela nově řešit smlouvu s Městskou 
policií v Lanškrouně a odchyt pejska se 
majiteli prodraží! Také apelujeme na ty 
občany, kteří pálí veškerý odpad doma 
na zahradě, nebo jsou známí tím, že 
kouř z  jejich komína jasně signalizuje, 
že zase přiložili třeba PET lahvemi! Je 
zbytečné si takto kazit sousedské vzta-
hy! A ještě jednu věc – na četné žádosti 
připomínám, aby si občané, pokud tak 
ještě neučinili, zřetelně označili schrán-
ky na poštu a noviny. Odpadne Vám tak 
zbytečné řešení problémů, když Vám 
něco nepřijde, jak má.
Další věc, kterou jsme museli v  tomto 
roce řešit, je zvýšený počet krádeží 
stromů v  hornotřešňovských lesích. 
Připravujeme opatření pro příští rok, 
aby byli pachatelé dopadeni. Rovněž 
žádáme občany, aby si více všímali lidí 
a aut u lesa, nebo v lese. Zapsali si SPZ 
automobilu, nebo přímo nafotili do 
mobilního telefonu. Pokud je těžba 
dřeva legální, nemusíte se obávat 
žádných nepříjemností! Pravdou je, 
že si řada majitelů své lesy pravidelně 
a častěji kontroluje, případně upozorní 
na podezřelý pohyb.
A to je dobře!
Ale zpět k našemu bilancování: I v tom-

to roce se v  obci hodně věcí opravilo 
a  zlepšilo, i  když velké akce jako např. 
výstavba tolik potřebných chodníků 
bohužel závisí na tom, kdy dojde na 
realizaci kanalizace v  obci, ve hře 
zůstává i  vybudování multifunkčního 
hřiště, které jsme zařadili do  rozpočtu 
na příští rok. Faktem ovšem zůstává, že 
počet a výše dotací rok od roku klesá. 
Ukazuje se, že v  budoucnu se budou 
muset obce spoléhat pouze na své 
vlastní peníze.
Přesto se nám letos díly dotaci Pardu-
bického kraje podařilo opravit další 
1 200 m dlouhý úsek příčnice od Mari-
ánské hory ke kravínu. Pokračují práce 
v  místní škole, kde byly podříznuty 
obvodové zdi zaražením nerezových 
desek, provedena kompletní příprava 
na zateplení a  novou fasádu. Smlouva 
se zhotovitelem je již podepsaná, 
termín dokončení je konec srpna 2014 
a opět se jedná o dotační akci.
Peníze z  dotací využijeme i  v  projektu 
bezdrátového rozhlasu v rámci protipo-
vodňového opatření, který se uskuteční 
v dubnu příštího roku. Letos již proběhla 
kompletní příprava včetně výběrového 
řízení a podpisu smluv. K větším akcím 
patří rovněž příprava stavebních parcel 
„Urbanova stráň“, byly zadány projekty 
na základní infrastrukturu, přístupové 
cesty, vodu, odvodní kanalizaci s cent-
rálním zasakováním, plyn a elektrickou 
energii. Což by po zdlouhavých jed-
náních mělo být konečně v  pořádku 
a  plánujeme na jaře 2014 zasíťované 
pozemky určené k výstavbě rodinných 
domků nabídnout k prodeji.
Trápí nás i  otázka spodní vody na 
místním hřbitově, určitě jste si všimli, 
že umístěné sondy monitorují výšku 
spodní hladiny v průběhu roku a v sou-
časnosti řešíme nerudovskou otázku 
„kam s ní“. Plán odvodnění předpoklá-
dá umístění odvodních kanálů, chceme 
upravit zeleň a vybudovat parkoviště.
I  v  tomto roce probíhá komplexní po-
zemková reforma. Mnozí jste zaregis-
trovali, že na internetových stránkách 
obce si můžete nově prohlédnout G 
mapy a  porovnat současný stav se 
skutečností v katastru. Podali jsme další 
žádost na dotace ohledně rekonstrukce 
dalších místních komunikací.

Asi nemá cenu vyjmenovávat spoustu 
dalších drobných akcí a  oprav – v  Ná-
rodním domě, na místním hřišti, na 
střeše skladu u  OÚ, tři nové sloupy 
veřejného osvětlení…
Na sezónní práce jsme přijali jednoho 
pracovníka z  úřadu práce, což je pro 
obec velice výhodné, neboť jeho mzda 
je dotována ze státního rozpočtu a nut-
ných drobných prací je nepřeberně…
Závěrem nezbývá nic, než popřát vám 
všem Hornotřešňovákům a příznivcům 
naší obce krásné vánoční svátky, hodně 
zdraví, štěstí, klidu, pohody a lásky Vám 
a všem vašim drahým. A rovněž úspěš-
ný nový rok 2014!

Jiří Marek – starosta
PhDr.Jaroslava Cvrčková - místostarostka

Odpady
Likvidace komunálního odpadu (dále 
jen KO) je problém, který se dotýká kaž-
dého z nás. Protože náklady na svoz KO 
se rok od roku zvyšují, hledá obec cesty, 
jak co nejvíce ušetřit. Jako nejefektivněj-
ší se ukazuje třídění odpadu. V obci jsou 
kontejnery na papír, sklo a plasty, jejichž 
počet byl navýšen, aby nedocházelo 
k  jejich brzkému přeplnění, což je pro 
občany demotivující. Méně jsou využí-
vány zvony na sklo a pytlový krabicový 
sběr. Nebezpečný odpad je svážen dva-
krát ročně, stejně jako objemné odpady. 
Statistika ukazuje, že v roce 2012 každý 
obyvatel Horního Třešňovce v průměru 
vytřídil 10,3 kg papíru, 6,8 kg plastu 
a 12 kg skla, což je mírně nadprůměrný 
výsledek v  rámci ČR, ale přesto máme 
ještě velké rezervy. Často totiž končí ve 
směsném odpadu věci, které je možné 
vytřídit zvlášť, což je pro obec daleko 
levnější, nebo nedodržujeme pravidlo, 
že do kontejneru se vejde víc, když plas-
ty sešlápneme, nebo karton rozložíme!
Protože ale většina občanů si dá tu práci 
a odpad třídí, nemusela obec sahat k ra-
zantnímu zvýšení poplatku za popelnici 
pro rok 2014 (náklady jsou totiž vyšší 
než 400,– Kč na obyvatele). Aby došlo ke 
snížení deficitu, schválilo zastupitelstvo 
na rok 2014 svoz popelnic celoročně 
jedenkrát za čtrnáct dní za poplatek 
350,– Kč na obyvatele a  835,– Kč za 
popelnici pro podnikatelské subjekty, 

což je zvýšení procentuálně stejné 
jako u  fyzických osob. Tento poplatek 
ale stále patří k nejnižším v okolí, obec 
i  nadále svoz KO výrazně dotuje. Dál 
hledá cesty, jak vzrůstající náklady 
ušetřit – jedním z  možných způsobů 
je posílení jednotlivých stanovišť pro 
vytříděný odpad. Platíme za svoz, proto 
je výhodnější navýšit počet kontejnerů, 
ale nezkracovat periodu odvozu. V rám-
ci úspor také upozorňuji na skutečnost, 
že od příštího roku bude svoz popelnic 
prováděn pouze jednou za čtrnáct dní 
– a to celoročně. Ukázalo se, že už není 
prakticky rozdíl mezi létem a  zimou, 
naopak se zdá, že více odpadu je v létě. 
Pořiďte si proto více popelnic, poplatek 
je za osobu, ne za počet nádob. A pro-
tože v  popelnicích čím dále více končí 
i biologický odpad, počítá obec s tím, že 
od příštího roku nabídne domácnostem
 kontejnery na biologický odpad. Pokud 
dopadne dotace, pak zdarma. Podrob-
nosti zveřejníme na webu a v rozhlase.
Chraňme si životní prostředí a  vodu. 
Víte, že do dřezu či WC nepatří předměty 
z  nerozložitelného materiálu? Papírové 

kapesníky, kosmetické tampony, ředi-
dla, oleje, laky, rozpouštědla? Vysoce 
nebezpečné je vlévání léků a  farmace-
utických přípravků do odpadu. Nevíte, 
co si počít se zbylým tukem na smažení 
v  kuchyni? Doporučuje se nechat jej 
vsáknout do ubrousku nebo do soli 
a  potom teprve vyhodit do směsného 
odpadu. Tuky se obtížně z  vody čistí, 
potrubí pomalu ucpávají a  znehodno-
cují stejně jako kávová sedlina neboli 
lógr. Velkou chybou je i  splachování 
zbytků jídla do odpadu. Jak konstatuje 
Barbora Martínková v časopise Priorita, 
č.11 (listopad 2013): „…Zbytky zeleniny, 
ovoce, obilnin či masa obsahují kon-
centrované organické látky, které jsou 
ve vodě velmi obtížně rozpustné, a ně-
které z nich neumíme z vody odbourat. 
Lze tomu lehce zabránit neplýtváním 
potravinami, důsledným používáním 
obyčejných sítek do dřezu a nesplacho-
váním potravin do WC. Mimo jiné náš 
odpad velmi hezky vykresluje, co sami 
jíme a pijeme. I to stojí za úvahu…“
Udělejme tedy sami něco dobrého 
pro sebe a  naše děti, není to tak velká 

námaha! Přeji nám všem v  roce 2014 
hodně kilogramů vytříděného odpadu, 
ušetřené životní prostředí a dobrý pocit 
sami ze sebe!

Jaroslava Cvrčková

Zprávy ze školy

Školní rok je v plném proudu
Všichni, kdo máte školou povinné děti, 
máte určitě ve vzpomínkách nedávné 
zahájení školního roku a najednou jsou 
před námi Vánoce. Opět se budeme 
scházet společně v  rodinném kruhu, 
vzpomínat na uplynulé dny, týdny, 
měsíce a  určitě nám proběhne hlavou 
i  to, co všechno již stihly naše děti ve 
škole absolvovat od 1.  září do dneška. 
Náročné probuzení z  prázdninového 
odpočinku, opakování všeho, co jim za 
prázdniny uniklo z  jejich myslí, nové 
poznatky, noví kamarádi, a spousta akcí 
a  zajímavých činností, které obohatily 
jejich docházku do školy. Navštivte 
webové stránky obce a podívejte se na 

V bazénu v České Třebové Návštěva Pražského hradu

Slavnost slabikáře
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fotografie, které zachycují mnoho zají-
mavých akcí školy. Ať už to byl plavecký 
výcvik, který v  České Třebové prostě 
nemá chybu, návštěva Prahy, zhlédnutí 
výstavy pohádek v  Lanškrouně, diva-
délko ve škole, výlet do Pardubic na 
lední revue, slavnost Světel či slavnost 
Slabikáře nebo Mikulášský den. Každý 
den přinesl žákům něco nového, něco 
zajímavého, něco poučného.
Popřejme si do příštího roku, aby 
čas v  naší škole plynul všem klidně 
a  v  pohodě, aby každá chvíle, kterou 
v ní naše dětí prožijí, byla pro ně něčím 
neopakovatelným, aby si odtud odnesly 
vzpomínky, které hřejí a aby vědomosti 
a dovednosti, které zde získají, dovedly 
uplatnit v budoucím životě.
Hodně radosti z  dětí, hodně krásných 
vzpomínek a všechno nejlepší v příštím 
roce všem přeje za všechny zaměstnan-
ce školy

Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka ZŠ a MŠ 
Horní Třešňovec

Zprávičky z naší školičky
Letos jsme se po prázdninách sešli 
v  počtu 25 dětí od dvou do šesti let. 
Máme za sebou již mnoho práce, zážit-
ků i  zábavy. S  dětmi pracujeme podle 
Školního vzdělávacího programu „Kdo 
si hraje, nezlobí“. S ohledem na věkové 
a  individuální zvláštnosti vytváříme 
a upevňujeme základní dovednosti, vě-
domosti a znalosti, jako je sebeobsluha, 
hygiena, řečový projev, jemná i  hrubá 
motorika, logické myšlení, muzikálnost 
a další a další. A to tak, aby děti byly co 
nejlépe připraveny na vstup do školy 
i do života.
Tradiční akce obohacujeme novými: 
letos to již byla Lanškrounská Kopa, 
Slavnosti světýlek, Pečení s  babičkou, 
byli u  nás ještěři a  hadi, navštívila nás 
pohádka „O  Palečkovi“ (divadlo JOJO). 
Zvládli jsme i  předplavecký výcvik 
v  České Třebové, podívali jsme se do 
velkého divadla v Šumperku.
Čertovská besídka nám zabrala tři týdny 
nacvičování tanečků, říkanek a písniček 
(podrobnosti k  aktuálním akcím si 
můžete přečíst na webových stránkách 
obce - ZŠ a MŠ).
Uplynulé dny a týdny nám přinesly dost 
perných chvilek i  mnoho příjemných 
zážitků – jak praví jedno latinské rčení: 
Per aspera ad astra…přes překážky ke 
hvězdám!

Brzy bude jedna taková hvězda připo-
mínat, že se máme zastavit, zamyslet 
a odpočinout si od všech strastí, problé-
mů a práce.
A  tak všem přeji klidné, pohodové Vá-
noce naplněné láskou a  také zdraví do 
nového roku 2014!

Hana Strnadová, vedoucí učitelka MŠ

Z činnosti sboru 
dobrovolných hasičů 
Horní třešňovec

ROCKOVÉ LOUČENÍ S LÉTEM
Poslední akcí, kterou náš sbor pořádá 
pro veřejnost, je tradiční Loučení s  lé-
tem. Nejinak tomu bylo i letos. Poslední 
srpnovou sobotu od 16. hod, za krásné-
ho počasí, patřilo místní hřiště nejprve 
dětem, pro které jsme měli nachystáno 
mnoho soutěží. Mimo jiných děti 
skládaly velké puzzle, se zavázanýma 
očima poznávaly různé předměty, chy-
taly magnetické rybičky, stavěly komíny 
z kostek, sestříkavaly plastové lahve, ale 
mohly si také zastřílet na střelnici – do 
terčů, balónků - a nebo si vystřelit růže, 
které předtím děvčata vyrobila – a  to 

vše za sladké odměny. Od 18. hodin 
pak začaly také soutěže pro „dospělé“. 
Náročné netradiční soutěže, při kterých 
nejde ani tak o předvedené výkony, jako 
spíš o zábavu, připravil letos Petr Jelínek. 
A bylo se opravdu na co dívat. Ve dvou 
disciplínách mezi sebou soupeřilo šest 
smíšených družstev. A  věřte, že diváci 
se skvěle bavili při“pivní“ a  „lentilkové“ 
disciplíně!

Po setmění proběhla další tradiční 
soutěž – hod sudem, do které se 
přihlásil rekordní počet soutěžících. 
V  mužské kategorii 21 a  v  ženské 14.  
Na stupních vítězů se umístili:

A  protože bylo letošní Loučení s  lé-
tem rockové, začala mezitím všem 
přítomným hrát první kapela večera - 
CHUPAKABRA, kterou posléze vystřídal 
KAT-A-PULT. Obě kapely hrály výborně 
a lidí přišlo také hodně, takže se akce ve 
všech směrech vydařila.

UKONČENÍ SEZÓNY A  NÁMĚTOVÉ 
CVIČENÍ
Již se stalo tradicí, že hasičský rok, ales-
poň co se sportu a kultury týče, společně 
zakončujeme při tzv. Ukončení sezóny. 
Sejdeme se v  hasičských zbrojnicích, 
kde provedeme podzimní úklid a  zazi-
mování techniky a  večer potom stráví-
me v nové hasičské zbrojnici, kde je pro 
členy sboru a jejich rodinné příslušníky 
připraveno občerstvení. V letošním roce 
jsme si k  tomu ještě přidali účast na 
okrskovém námětovém cvičení, takže 
někteří z  nás s  hasiči prožili opravdu 
celý den. Námětové cvičení si pro nás 
tentokrát připravili naši sousedé z Dol-

ního Třešňovce a  tématem byl zásah 
při autonehodě. Spolu s  dobrovolnými 
hasiči z  Lanškrounska se cvičení účast-
nili také profesionální hasiči a  Červený 
kříž. Profesionální hasiči a  lékaři nás 
nejprve teoreticky seznámili s  postu-
pem při zásahu a poté každý sbor dostal 
přidělen jeden autovrak, ve kterém byli 
věrohodně namaskovaní zranění. Úko-
lem bylo zraněné dostat z auta a ošetřit. 
Poté měli ještě všichni účastníci cvičení 
možnost vyzkoušet si rozstříhávání auta 
pomocí hydraulických nástrojů od pro-

fesionálních hasičů. Cvičení bylo skvěle 
připraveno a každý z nás si z něj odnesl 
mnoho užitečných informací. Ty jsme 
si mohli osvěžit hned vzápětí. Při cestě 
domů jsme totiž asistovali při menší 
nehodě, kdy z parkoviště před kostelem 
sjelo auto do potoka. To jsme s pomocí 
traktoru vytáhli zpět na parkoviště. Na-
štěstí se nikomu nic nestalo. Večer jsme 

si pochutnali na kančí pečeni s  knedlí-
kem a se zelím, které nám uvařila paní 
Marie Ježková a které touto cestou moc 
děkujeme.

SPORTOVNÍ SEZÓNA 2013
Letošní sportovní sezónu jsme ukončili 
trochu netradičně až měsíc po posled-
ním odběhnutém závodu – v  sobotu 
9.listopadu na sále Sokolovny v  Luka-
vicích. Zde se konalo první slavnostní 
vyhlašování Velké ceny Ústeckoorlicka 
v  požárním útoku. Organizace se 

ujal SDH Česká Rybná a  zvládl to na 
jedničku. Dámy v šatech, pánové v kra-
vatách, uniformách, nebo jinak týmově 
sladěných oblecích, takový byl pohled 
do nazdobeného sálu. Každé z družstev 
bylo představeno krátkou videopre-
zentací, kterou si družstva sama o sobě 
vytvářela, aby všem zúčastněným 
představila svůj tým. Nám se podařilo 

...a menší havárie ve skutečnostiZranění byla věrohodná

Loučení s létem se opravdu vydařilo

Výsledky soutěže:

1. místo ACH JO! s celkovým časem 
5:42:50
První disciplína 4:36:47, druhá 
disciplína 1:06:03

2. místo OBHÁJCI (VÍTEJ ZLATÝ 
HATTRICKU) s celkovým časem 
5:54:23
První disciplína 5:00:11, druhá 
disciplína 54:12

3. místo PÁÁÁRTY KACHNY 
s celkovým časem 6:49:53
První disciplína 5:33:87, druhá 
disciplína 1:15:66

4. místo NASPEEDOVANÁ 
PRASÁTKA A DVĚ ZBĚSILÉ SVINĚ 
s časem 6:53:82
První disciplína 5:56:35, druhá 
disciplína 57:47

5. místo HASIČI DOLNÍ ČERMNÁ 
s celkovým časem 8:05:28
První disciplína 6:22:50, druhá 
disciplína 1:42:78

6. místo NEPOMUKY s celkovým 
časem 10:01:42
První disciplína 8:33:10, druhá 
disciplína 1:28:32

Muži:
1. místo Vláďa Čajnák 23,63 m 
2. místo Míra Šebrle 21,05 m
3. místo Petr Jirásek 20,34 m 

Ženy:
1. místo Hana Šebrlová 14,50 m
2. místo Markéta Jelínková 13,25 m
3. místo Radka Marková 12,61 m

Vyhlášení Velké ceny Ústeckoorlicka
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zvítězit v  soutěži o  nejlepší prezentaci 
v  kategorii mužů. Po vyhlášení násle-
dovala taneční zábava s živou kapelou, 
předtančení a tombola. A jak že si naše 
družstva v letošním roce vedla?
Družstvo mužů se zúčastnilo všech  
13 závodů letošního ročníku VCÚ a v cel-
kovém hodnocení obsadilo 11. místo ze 
40, se ziskem 60 bodů. Oproti loňskému 
roku je to pokles o čtyři příčky. Po celou 
sezónu se nepodařilo tým sladit, a když 
k  tomu přičteme nebývale chybující 
“proudaře“, tak nám vyjde, že nejlep-
ším umístěním bylo 6. místo z  Nekoře  
a 7. místo z Bystřece, což je hluboko za 
očekáváním a  možnostmi týmu. Pro 
příští sezónu nás tak čeká hodně práce, 
abychom se vrátili alespoň do bojů 
o první ligovou pětku.
Družstvo žen v  loňském roce řešilo 
problémy se sestavou a  chtělo za-
pomenout na nevydařenou sezónu  
a 7. místo. Letos však bylo skládání týmu 
ještě daleko obtížnější, a tak dívky na tři 
ligové závody vůbec nevyrazily. A  po-
kud by jim nepomáhaly Česká Rybná 
a  Nepomuky, bylo by těch vynecha-
ných závodů daleko více. Ženám se sice 
povedl alespoň jeden dílčí výsledek, 
když dokázaly vyhrát závod v  Černo-
víru, ale v  celkovém hodnocení jejich 
snažení stačilo pouze na osmé místo se 
ziskem 32 bodů. Pro příští sezónu je tak 
hlavním úkolem především stabilizovat 
sestavu a doufat, že nám ostatní týmy 
za ty dva poslední pokažené roky příliš 
neutekly.

Již dnes bychom Vás chtěli pozvat na 
některé akce, které bude náš sbor pořá-
dat v příštím roce:

Bližší informace o činnosti sboru, spolu 
s články a fotografiemi z akcí, videa ze 
soutěží a  mnoho dalšího najdete na 
obecních stránkách.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří 
nás jakýmkoliv způsobem podporují 
a  čtenářům Hornotřešňovských novin 
popřát klidné vánoční svátky a do příš-
tího roku pevné zdraví, spoustu štěstí 
a splněných snů.

Petr Jirásek

klub důchodců

Hezkého počasí babího léta jsme vyu-
žili k posezení u táboráku na Mariánské 
hoře a na hřišti.
Dále jsme měli dvě přednášky. Jednu 
si pro nás připravil ing. F. Teichman. 
Týkala se cestování po Anglii. Hezkým 
vyprávěním a vlastní dokumentací nám 
zpříjemnil odpoledne. Na přednášku 
o  osidlování Lanškrouna a  okolí byl 
pozvaný znalec historie Podorlicka 
PhDr. František Musil. První zmínka 
o Lanškrounu je z roku 1304, o Horním 
Třešňovci pak z roku 1368.
Cestovka pod vedením Karla Melezínka 
pro nás připravila krásný výlet do 
Českého ráje. Vyjeli jsme 3 září a první 
zastávka byla v Rovensku. Zde je zvoni-
ce z  roku 1630, má tři zvony obrácené 
vzhůru a  zvoní se šlapáním. Hlavním 
cílem ale byly Troskovice. Muzeum 
se nachází 500 m od hradu Trosky. Je 
zde rozsáhlá expozice, 1500 exponátů 
panenek a medvídků od roku 1840. Ma-
jitelka N. Šimková zde vystavuje mnoho 
panenek oceněných na výstavách a vy-
robených světovými výtvarníky. Nejsou 
to ale jen panenky na hraní. Součástí je 
novorozenecké oddělení sloužící jako 
učební a výchovná pomůcka. Ojedinělá 
expozice zaujme návštěvníky všech 
věkových skupin bez rozdílu pohlaví. 
Určitě stojí za zhlédnutí. Na zpáteční 
cestě jsme ještě navštívili hrad Pecku.
V Dolní Čermné pořádali důchodci Mar-
tinské posvícení, od nás se zúčastnilo 
15 členů.
Konec roku oslavíme v Kulturním domě 
HT silvestrovskou zábavou.
Nejsou však jen příjemné chvíle. Ve 
vesnici došlo k  požáru a  taková věc 
zasáhne snad každého. Proto důchodci 
rádi přispěli na opravu domu.
Naším přáním do nového roku je, aby 

se všem obyvatelům nepříjemné věci 
vyhýbaly. Přejeme všem hodně zdraví, 
štěstí a radosti v kruhu rodinném.

Eva Jirásková

klub žen

V  úterý 22.  10.  2013 jsme byly na pod-
zimní procházce po nové asfaltové cestě 
na Mariánskou horu, kterou vybudovala 
obec. Listí už bylo zbarveno do červena 
a pěkně foukalo.
Od října už také probíhá každou středu 
od 18. hodin v místní škole cvičení pro 
ženy.
V sobotu 9. 11. jsme vlakem vyrazily do 
„matičky Prahy“ na divadlo. Využíváme 
slev, jak to jde. V Lidlu nakupujeme ce-
lodenní jízdenku se slevou, vstupenky 

máme rovněž nakoupeny výhodně. 
Těšíme se na hru s  názvem „ A  pak už 
tam nebyl ani jeden (aneb Deset malých 
černoušků)“ v divadle Radka Brzoboha-
tého. Děj napínavého příběhu Agathy 
Christie patří mezi nejznámější díla 
svého žánru, dočkal se i pěti filmových 
verzí. Deset lidí z  různých sociálních 
vrstev přijme pozvání na tajuplný os-
trov. Po příjezdu však pozvaní zjistí, že 
hostitelé chybí. Na úvodní večeři jsou 
všichni přítomní hlasem z nahrávky ob-
viněni z činů, které v minulosti spáchali, 
ale nebyli za ně odsouzeni. A  kolotoč 
záhadných vražd začíná… Hru pod 
režijním vedením Hany Gregorové 
s  hudbou Ondřeje Brzobohatého vám 
všem doporučujeme zhlédnout!
Když jsme v novinách objevily pozván-
ku na výstavku spodního prádla v mu-
zeu Česká Třebová, slovo dalo slovo, 
a my jedeme zjistit, o co jde. V muzeu je 

stálá expozice pod názvem „ Do České 
Třebové vlakem, velorexem, letadlem 
i  lodí.“ Název v  sobě spojuje – s  jistou 
nadsázkou – čtyři dopravní kanály, kte-
ré jsou pro Českou Třebovou příznačné 
či nějak spjaté s její historií.
Kromě stálé expozice jsme navštívily 
i  výstavu spodního prádla, která nás 
rovněž velmi zajímala. Mnohé části 
prádla patřily do našeho života, které 
z mládí známe.
Poslední společnou akcí byla návštěva 
rodinné firmy „ VELEBNÝ & Fam - VYŠÍ-
VÁNÍ.“
Firma zhotovuje a  vyšívá prapory, cír-
kevní zboží, portréty i betlém. A to vše 
od návrhu až po konečný výrobek. To 
není práce, to je umění. Opravdu pěkný 
zážitek.
Členky klubu také přispěly peněžní 
částkou na odstranění následků povod-
ní i požáru v naší obci.

Blíží se konec roku, a tak bych chtěla za 
Klub žen všem spoluobčanům popřát 
hodně zdraví, lásky a  ohleduplnosti 
v novém roce.

Drahoslava Dvořáková

Akce tJ sokol

30. 11. 2013 jsme uskutečnili předvánoč-
ní výlet rodičů s dětmi do Prahy.
Odjezd byl ráno v 7 hodin od zastávek. 
Do Prahy jsme dorazili o půl jedenácté. 
Tady jsme měli dostatek času na oběd, 
prohlídku vánoční Prahy a  nákupy.Od 
14 hodin jsme si užili úžasný muzikál 
Děti ráje v GOJA Music Hall na Výstavišti. 
Někteří navštívili Národního technické 
muzeum a někdo měl vlastní program. 
Po muzikálu nás ještě čekala procházka 

22. února 2014
Hasičský bál s kapelou Letrando

22. března 2014
Dětský karneval

10. května 2014
Oslava Sv. Floriána

7. června 2014
Hornotřešňovský pohár

23. srpna 2014
Loučení s létem

Na společném posezení u táboráku 
si máme vždy co vyprávět

Návštěva firmy VELEBNÝ & Fam VYŠÍVÁNÍV muzeu v České Třebové

…a v nociVáclavské náměstí ve dne
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večerní Prahou a  hlavně rozsvěcení 
vánočního stromu na Staroměstském 
náměstí. Z Prahy jsme odjeli ve 20 hodin.

5. 12. - průvod Mikuláše s čerty
Jako každý rok procházela naší vesnicí 
ČERTOVSKÁ DRUŽINA v  čele s  Mikulá-
šem a  andělem. Belzebub měl seznam 
všech dětí i s jejich hříchy. Děti se musely 
podepsat do velké knihy hříchů a stvrdit 
svým otiskem prstu, že už budou hodné.
Čerti táhli plný vůz dobrot a v ohni pekli 
brambory. Dorazily sem i děti z okolních 
vesnic i z Lanškrouna podívat se na pravé 
čerty. U Žabkových čekalo celou družinu 
opět občerstvení.

Klidné prožití Vánoc a pohodu v novém 
roce 2014 přeje

PaedDr.Lenka Marková

Myslivecké sdružení 
třešňovské háje

S  nadcházejícím podzimem se péče 
v  honitbě soustředí zejména na to, 
aby zvěř šla do zimního období v  plné 
kondici. Za tímto účelem jsme jako 
každoročně začali s  vlastním přikrmo-
váním jadrnými krmivy a  doplňkovou 
granulovanou krmnou směsí pro 
spárkatou zvěř v  krmelcích – zásypech 
(přikrmováno od žní) od poloviny září. 
Každý člen mysliveckého sdružení (MS) 
má přiděleno krmicí zařízení, které 
pravidelně zakládá. Také v letošním roce 
jsme z  příspěvku obce Horní Třešňovec 
zakoupili doplňkovou krmnou směs pro 

spárkatou zvěř, čímž bych chtěl tímto za 
tento dar poděkovat. Celkový objem ja-
drných a granulovaných krmiv určených 
pro srnčí a zaječí zvěř jsme letos navýšili 
a nově zařadili do přikrmování minerálie 
s vitamíny, hlavně vitamín C.
Na konci jara jsme odpracovali brigády 
v lesích obce HT, kde jsme zhotovili dvě 
oplocenky okolo vysázených stromků. 
Poslední týden v  červnu jsme pro širo-
kou veřejnost uspořádali na fotbalovém 
hřišti TJ Sokol v  Dolním Třešňovci, teď 
už tradiční myslivecký táborák. Tato 
akce získává čím dál větší oblibu, počet 
návštěvníků se pravidelně zvyšuje, k če-
muž nemalou měrou přispívá kvalitní 
myslivecká kuchyně v podání našich ku-
chařek, kterým velí pan Miroslav Ježek.
V  měsíci říjnu jsme pořádali výlet na 
20. Svatohubertské slavnosti, které 

byly pořádané na zámku Karlova 
koruna a  v  přilehlém zámeckém parku 
v Chlumci nad Cidlinou. Zúčastnili se ho 
i  někteří nečlenové našeho MS. Počasí 
bylo výtečné po celý den, celodenní 
program byl perfektně zorganizován, 
každý z  účastníků si jistě našel svůj 
okruh zájmu. Krátce z programu zmíním: 
troubená svatohubertská mše, národní 
soutěž juniorů ve vábení jelenů, ukázka 
loveckých signálů, ukázka sokolníků, 
vystoupení country kapely, laserová 
střelnice…Odjížděli jsme po 18. hodině, 
po cestě zpět nás čekala chutná večeře 
dle vlastního výběru v motorestu Čestic-
ká hospoda.
Týden po výletě jsme měli na programu 
pro naše členy, rodinné příslušníky a přá-
tele myslivosti celodenní akci u rybníčka 
u  Jakubovic. Dopoledne se menší část 

našich členů zúčastnila soutěže v broko-
vé střelbě na asfaltové holuby. Vítězem 
se stal pan Dušek Jiří, na druhém místě 
skončil pan Buřval Jaroslav a třetí byl pan 
Buřval Karel. Po poledni jsme provedli 
výlov rybníka a  poté dokončili druhou 
část střeleb - a  to soutěží ve střelbě ze 
vzduchové pušky.
Hlavní společný hon jsme měli 16.  11. 
za účasti hostů z okolních mysliveckých 
sdružení. Celkem nás bylo 25 střelců 
a 12 honců a 6 lovecky upotřebitelných 
psů. Vlastní hon započal slavnostním 
nástupem, poté proběhlo sedm lečí. 
Ukončení honu bylo na slavnostním 
výřadu, kde vedoucí honu pan Buřval 
Jaroslav zhodnotil průběh honu a ozná-
mil, že byla ulovena jedna liška, osm 
zajíců polních a devět kohoutů bažanta 
obecného. Králem honu se stal náš člen, 

bývalý myslivecký hospodář pan Mačát 
František, který ulovil lišku a kohouta ba-
žanta. Večer jsme, už jak je naší dobrou 
tradicí, pořádali „Poslední leč“ s kvalitní 
mysliveckou kuchyní, bohatou myslivec-
kou tombolou a  hudbou s  ozvučením 
na velmi vysoké úrovni v podání kapely 
Letrando. Letošní počet návštěvníků 
byl po dlouhé době vysoký, dá se říci 
rekordní.
Ke konci roku budeme mít poslední 
společnou akci - a  to již také tradiční 
hon 26.  12.  - „na Štěpána“. Je to takové 
pomyslné společné rozloučení se starým 
rokem.
Jménem mysliveckého sdružení Třeš-
ňovské háje přeji všem spoluobčanům 
radostné Vánoce a do roku 2014 mnoho 
sil a vitality.

Ing. Ondřej Barcal

Vánoční svátky nejsou jen o dárcích a hodování, přijměte také pozvání na povznesení ducha ve společnosti věřících bratří a sester.

Výřad honuÚspěšní střelci

Bohoslužby v evangelickém kostele v Lanškrouně:
22. 12. 9.00 vánoční hra dětí a mládeže
 14.00 setkání nejen sedmdesátníků
24. 12. 16.00 štědrovečerní bohoslužby
25. 12. 9.00 Hod Boží vánoční
26. 12. 9.00 Na Štěpána
29. 12. 9.00 poslední neděle v r. 2013
31. 12.  silvestrovská procházka od 15.00, 
  zábavný večer od 17.00
1. 1. 2014 16.00 novoroční bohoslužby

Vánoce v pravoslavném chrámě sv. Cyrila a Metoděje 
v Lanškrouně:
28. 12. 17.00 Večerní bohoslužba

29. 12. 9.00 Neděle svatých praotců – Božská liturgie
4. 1. 17.00 Večerní bohoslužba
5. 1. 9.00 Neděle svatých otců – Božská liturgie
6. 1. 8.30 Královské hodinky
 9.30 Předvečer narození Kristova – Božská 
  liturgie sv. Basila Velikého s večerní 
  bohoslužbou
 20.00 Všenoční bdění
7. 1. 9.00 Narození pána našeho Ježíše Krista –  
  Božská liturgie
 17.00 Večerní bohoslužba
8. 1. 9. 00 Sbor přesvaté bohorodice – Božská liturgie
 17.00 Večerní bohoslužba
9. 1. 9.00 3. den svátku narození – Božská liturgie

vánoční pozvánka

Letošní ČERTOVSKÁ DRUŽINA

Nástup honu
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Bohoslužby Římskokatolické církve 
v kostele sv. Václava:
22. 12.  nedělní mše svatá v 11.00 hodin 
  v Horním Třešňovci
24. 12. 15.00 Půlnoční mše pro děti
 0.00 Půlnoční mše za doprovodu kapely PPS  
  Ústí nad Orlicí
25. 12. 9.30 Boží hod vánoční Slavnostní mše 
  s doprovodem Chrám. sboru
26.12 9.30 Sv. Štěpána
31. 12. 15.00 Mše svatá na závěr občanského roku
1. 1. 9.30 Slavnostní novoroční mše svatá
10. 1. 18.30 Tříkrálová hra – ZUŠ J. Pravečka, Lanškroun
V novém roce by měla být mše sv. v neděli 5. 1. 2014 v 11.00 
v Horním Třešňovci.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické - 
H.Čermná, H.Třešňovec:
čtvrtá neděle adventní 22. 12.
bohoslužby s dětmi v 8.45 na faře v H.Čermné, adventní 

nešpory s chrámovým sborem pod vedením Daniela 
Duška v 18.00 v kostele
Boží hod vánoční 25. 12.
sváteční bohoslužby v 8.45 v kostele, ve 14.00 v Horním 
Třešňovci

2. svátek vánoční 26. 12.
sváteční bohoslužby v 8.45 na faře

Nový rok 1. 1. 2014
novoroční bohoslužba v 8.45 na faře

neděle 5. 1. 2014
Tříkrálová sbírka v H. Čermné v odpoledních hodinách, 
Tříkrálový koncert v kostele v 18.00 - vystoupí Klavírní trio 
z pražské konzervatoře - P. Mazancová housle,  
M. Ochmanová klavír. M. Keller violoncello s programem:  
S. Rachmaninov: Elegické trio, A. Dvořák: Dumky,  
F. Mendelssohn-Bartholdy: Trio c-moll, A. Dvořák: Klid lesa, 
R. Gliére: duo pro housle a cello.

Na Štědrý den 24.  prosince  2013 jsou 
všichni občané srdečně zváni od 13. 30. 
na tradiční vánoční koledování v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie v  Horním 
Třešňovci. Tentokrát si pro nás připravily 
koledy Eva a Pavlína Cinkovy ve spolu-
práci se skupinkou mládeže z Orliček.
Přijďte se všichni potěšit a  naladit na 
vánoční svátky.
Snad se opět podaří zajistit Betlémské 
světlo – vezměte s  sebou lampičky 
(svíčky).
V sobotu 4. ledna 2014 během dopole-
dne proběhne jako obvykle Tříkrálová 
sbírka. Předem všem zúčastněným 
děkuji za jakýkoli obnos i  za samotné 
provedení sbírky.
Na závěr přeji všem spokojené vánoční 
svátky a  hodně zdraví, lásky a  pohody 
do nového roku 2014.

Božena Marková

Touto cestou děkuji všem 
pravidelným i občasným autorům 
článků a fotografům, kteří mají
nemalou zásluhu na tom, aby 
Hornotřešňovské noviny vycházely. 
Přeji vám všem hodně
sil, dostatek času a soustu nápadů  
i v příštím roce 2014.

Jaroslava Cvrčková

foto: Martina Jirásková
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Jubilanti, kteří do konce roku 2013 oslavili nebo oslaví 
své významné narozeniny narodili se

paní Štěpánková Lidmila 91 let
paní Prouzová Růžena 87 let
paní Kozojedová Miluše 86 let
pan Šilar Ladislav 85 let
pan Tatzel Jaroslav 85 let

paní Macháčková Jiřina 82 let
paní Vávrová Amalia 81 let
pan Martínek Miloš 80 let
paní Šilarová Jaroslava 75 let

Ladislav Kubec
Jaromír Ježek
Filip Kopecký
Samuel Dorazil

Milí oslavenci, přejeme Vám hlavně hodně zdraví, životního optimismu 
a spousty lásky v kruhu svých blízkých.

Ať jsou kluci veselí a  zdraví, 
obklopeni láskou a péčí a ať vám 
rostou jako z vody!

Zleva: Ladislav kubec s rodiči, Jaromír Ježek s rodiči, václav klíž s rodiči a sourozenci, Jiří 
Pecháček s rodiči, místostarostka a starosta Horního třešňovce

Dne 13. října 2013 jsme přivítali další nové občánky Horního Třešňovce. 
Přinášíme některé momentky z této akce, které nafotil Petr Jirásek.


