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Vážení spoluobčané,
uplynulé dva roky byly v důsledku pan-

demie koronaviru provázené značnými 
omezeními. Média nás každý den infor-
movala o počtu nakažených, hospitalizo-
vaných a zemřelých. Dnes je vše jinak. Na 
covid si nikdo již nevzpomene, protože 
pozornost zaujala válka na Ukrajině. To, 
že Ruská federace napadne samostatný 
stát a při tom zaútočí i na civilní cíle, kde 
umírají civilisté, je v 21. století nepocho-
pitelné. Naše obec se zapojila do huma-
nitární sbírky pomoci lidem na Ukrajině 
a  lidem, kteří opustili své domovy před 
válkou. Dárci věnovali oblečení, hygienic-
ké potřeby, trvanlivé potraviny, deky, spa-
cí pytle a zdravotnický materiál. Vše bylo 
následně přepraveno do skladu humani-
tární pomoci v České Třebové. Odtud po-
moc putovala přímo na Ukrajinu. Všem 
dárcům ze srdce děkujeme za solidaritu. 
Dík patří i  našim hasičům, kteří zajistili 
přepravu materiálu do České Třebové.

A co nás čeká v  tomto roce? Plánova-
ných investic je hned několik. Největší 
akcí je oprava místní komunikace „od 
Macháčků k � rmě J. A. C. TRANS“, která 
byla využívána jako hlavní objízdná trasa 
při výstavbě kanalizace. Došlo zde k  po-
škození povrchu a ten je nutný co nejdříve 
opravit. Dále proběhne rekonstrukce vy-
tápění obecního úřadu a vybudování další 
parkovací plochy před obecním úřadem 

formou použití zatravňovacích panelů. 
Před budovou školy nás čeká zpevnění 
břehu potoka, čímž zamezíme jeho dal-
šímu sesuvu a  také zvětšíme bezpečnost 
při parkování před školou. Bohužel nás 
neustálé zdražování stavebních materiálů 
a  prací přimělo k  odložení plánovaného 
vybudování ubytování nad kulturním do-
mem. Zastupitelstvo se shodlo, že priorit-
ní akcí bude výstavba chodníků, u  které 
momentálně probíhá zpracování projek-
tové dokumentace a  zajištění stavebního 
povolení.

Blíží se konec června a to je termín, do 
kterého je nutné připojit Vaše nemovitosti 
do nově vybudované splaškové kanalizace. 
Kanalizace nemá znepříjemnit občanovi 
život. Naopak, je to nejkomfortnější způ-
sob likvidace odpadních vod v  souladu 
se zákonem a s potřebami ochrany život-
ního prostředí. Věřím, že přes „porodní 
bolesti“, které provázely výstavbu naší ka-
nalizace, nám bude toto dílo bez poruch 
sloužit a pro většinu občanů, producentů 
odpadních vod, tak bude problém likvida-
ce vyřešen jednou pro vždy, a to nejlepším 
možným způsobem.

V sobotu 30. dubna proběhl v Horním 
Třešňovci svoz velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu, bohužel se stále najdou 
lidé, kteří přes opakované výzvy hromadí 
odpady na stanovištích v pátek před svo-
zem a zakládají tak černou skládku. Pra-

covníci svozové � rmy nemají problém 
tyto hromady naložit, avšak takto odlože-
né odpady mohou znečišťovat životní pro-
středí a ohrozit zdraví obyvatel. V případě 
nebezpečných odpadů (chemikálie atp.) 
je nutné z  důvodu identifi kace odpadu 
osobní předání obsluze – občan sdělí, 
o jakou látku se jedná (olej, ředidlo, barvy, 
atp.), a podle toho je s odpadem následně 
nakládáno. Pokud se tento stav bude opa-
kovat i při podzimním svozu, bude � rma 
Komunální služby Jablonné s.r.o. poža-
dovat, aby obec určila místo, kde budou 
přistaveny kontejnery po určitou dobu 
a odpad bude předáván osobně pracovní-
kům svozové � rmy. V  případě naší obce 
by připadala v úvahu plocha u Národního 
domu. Každý občan by tak musel odpad 
dovézt na toto místo a osobně ho předat 
obsluze. Pevně věříme, že toto opatření 
nebude nutné realizovat a občané na pod-
zim při mobilním svozu svůj odpad pře-
dají osobně.

Nakonec mi dovolte popřát Vám poho-
dovou dovolenou, při které si odpočinete 
a  načerpáte spoustu energie. Přeji Vám 
krásné léto plné sluníčka a  dětem hezké 
prázdniny.

Za obecní úřad
Jan Dušek, starosta obce

Zprávy z obce
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Částečný výpis usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva obce 
Horní Třešňovec konaných ve dnech 1. 12. 2021–31. 05. 2022

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2022 pro Spolek důchod-
ců v Horním Třešňovci ve výši 12.000,– Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlou-
vy o poskytnutí dotace na rok 2022.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Hor-
ní Třešňovec na rok 2022 pro Spolek žen 
v  Horním Třešňovci ve výši 10.000,– Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlou-
vy o poskytnutí dotace na rok 2022.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2022 pro TJ Sokol Horní 
Třešňovec, spolek ve výši 30.000,– Kč a po-
věřuje starostu obce k  podpisu smlouvy 
o poskytnutí dotace na rok 2022.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Horní 
Třešňovec na rok 2022 pro Rodinné cent-
rum Serafínek, spolek ve výši 19.900,– Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlou-
vy o poskytnutí dotace na rok 2022.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z  rozpočtu obce Hor-
ní Třešňovec na rok 2022 pro Myslivecký 
spolek Třešňovské háje ve výši 20.000,– Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlou-
vy o poskytnutí dotace na rok 2022.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje dotaci z rozpočtu obce Horní Třeš-
ňovec na rok 2022 pro Sbor dobrovolných 
hasičů Horní Třešňovec ve výši 20.000,– Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy 
o poskytnutí dotace na rok 2022.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
projednalo návrh rozpočtu Obce Horní 
Třešňovec pro rok 2022 a schválilo rozpo-
čet Obce Horní Třešňovec pro rok 2022 
takto:

Celkové příjmy rozpočtu ve výši 10 860 400
Financování ve výši 2 450 100

CELKOVÉ ZDROJE 
ve výši 13 310 500

CELKOVÉ VÝDAJE 
rozpočtu ve výši 13 310 500
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Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje podání žádosti na rekonstruk-
ci místní komunikace od J.A.C. Trans 
s.r.o. k  Macháčkům z  Programu obnovy 
venkova.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene a  dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-2023796/SOBS 
VB/01, a pověřuje starostu obce k podpi-
su smlouvy.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňo-
vec schválilo fi nanční příspěvek ve výši 
5 000,– Kč pro Svaz tělesně postižených 
v ČR, z.s.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
určilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. f) záko-
na č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v plat-
ném znění, ve vazbě na ust. § 55 odst. 1 
a ust. § 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona, 
starostu obce Horní Třešňovec Jana Duška 
jako zastupitele, který bude spolupracovat 
s  pořizovatelem při vyhodnocení Územ-
ního plánu Horní Třešňovec a při zpraco-
vání návrhu Zprávy o uplatňování územ-
ního plánu Horní Třešňovec v uplynulém 
období.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje prodej nově vzniklého pozem-
ku p. č. 61/6 – zahrada o výměře 171 m2. 
Tento pozemek vznikl oddělením z  po-
zemku 61/3, zapsaného na LV č. 10001, ve-
deného u Katastrálního úřadu pro Pardu-
bický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí pro obec a  k. ú. Horní Třešňovec, 
dle geometrického plánu č. 666-398/2021.

Současně Obec Horní Třešňovec ku-
puje od manželů M. a M. K., dle geome-
trického plánu č. 666-398/2021  – nově 
vzniklou parcelu č. 61/5 o výměře 20 m2. 
Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec po-
věřuje starostu obce k  podpisu kupní 
smlouvy.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo Směnnou smlouvu mezi Obcí 
Horní Třešňovec a  M. M.a  pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje nákup pozemků p. č. 292/24 
a  2494/18 v  k. ú. Horní Třešňovec a  po-
věřuje starostu zajistit a  podepsat kupní 
smlouvu.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo cenovou nabídku � rmy Zdeněk 
Hluchý, se sídlem Horní Třešňovec 160, 
IČ: 73978132 na opravu vytápění Obecní-
ho úřadu č. p. 225 ve výši 223.276,46 Kč 
s  DPH a  pověřuje starostu k  podpisu 
smlouvy o dílo.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo Zprávu o uplatňování územního 
plánu Horní Třešňovec v  uplynulém ob-
dobí 05/2018–04/2022.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
vydává dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a  stavebním řádu (stavební zákon), 
v  platném znění, (dále jen „stavební zá-
kon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4, 
ustanovení § 54 odst. 2 ve spojení s ustano-
vením § 55 odst. 6 a § 55b odst. 10 staveb-
ního zákona, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o  územně ana-
lytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění, usta-
novení § 171 až 174 zákona č.  500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění, Změnu 
č. 3 územního plánu Horní Třešňovec
formou opatření obecné povahy, které je 
přílohou č. 3 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce povoluje Základ-
ní škole a  mateřské škole Horní Třeš-
ňovec, okres Ústí nad Orlicí pro školní 
rok 2022/2023 výjimku z nejnižšího po-
čtu žáků v  základní škole stanoveného 
v  prováděcím právním předpise, kterým 
je vyhláška č. 48/2005 Sb., o  základním 
vzdělávání a některých náležitostech plně-
ní povinné školní docházky, ve znění poz-
dějších předpisů, s tím, že uhradí zvýšené 
výdaje na vzdělávací činnost školy, a  to 
nad výši stanovenou normativem. Mini-
mální počet žáků v základní škole bude ve 
školním roce 2022/2023 31 žáků.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo účetní závěrku Základní školy 
a  mateřské školy Horní Třešňovec, okres 
Ústí nad Orlicí za rok 2021.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo výsledek hospodaření Základní 
školy a  mateřské školy Horní Třešňovec, 
okres Ústí nad Orlicí za rok a jeho rozdě-
lení do rezervního fondu ve výši 399,60 Kč 
podmínkou, že čerpání z rezervního fon-
du bude vždy schváleno starostou obce.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo celoroční hospodaření a  závě-
rečný účet Obce Horní Třešňovec za rok 
2021 včetně zprávy o  výsledku přezkou-
mání hospodaření obce Horní Třešňovec 
za rok 2021 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo účetní závěrku obce Horní Třeš-
ňovec za rok 2021.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje zveřejnit záměr o pronájmu – 
nebytového prostoru – posilovna, nachá-
zející se v přízemí budovy č. p. 190 Horní 

Třešňovec a pověřuje starostu tento záměr 
zveřejnit. V případě, že se přihlásí pouze 
1 zájemce, pověřuje zastupitelstvo obce 
starostu podepsat se zájemcem smlouvu. 
V případě, že bude zájemců více, vyhrazu-
je si zastupitelstvo obce právo rozhodnout 
o novém nájemci na příštím zasedání.

Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo nové ceníky – pronájmu kultur-
ního domu, pronájmu.

Zastupitelstvo obce podle ust. § 67 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění stanovuje pro následující volební 
období 2022–2026 počet členů zastupitel-
stva obce 9.

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu 
o  poskytnutí dotace z  Programu obnovy 
venkova od Pardubického kraje ve výši 
100 000 Kč na akci „Oprava místní komu-
nikace Horní Třešňovec“.

Kompletní znění všech přijatých 
usnesení naleznete na internetových 
stránkách obce v  sekci Úřední deska. 
Veškerá jednání Zastupitelstva obce jsou 
veřejná. Pozvánky na jednání zveřejňu-
jeme podle zákona na úřední desce.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Petra Marková, DiS., referentka
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Vážení spoluobčané,
vzhledem ke skutečnosti, že se na území 

naší obce opakovaně potulují psi, ale i jiná 
zvířata bez dohledu svých držitelů či ma-
jitelů, dovolte mi Vás upozornit na povin-
nosti, které majitelům těchto zvířat ukládá 
náš právní řád.

POHYB ZVÍŘAT NA VEŘEJNÉM 
PROSTRANSTVÍ

V úvodu je třeba zkonstatovat, že mož-
nost pohybu se psem bez vodítka po ve-
řejném prostranství vyplývá z obecné svo-
body jednotlivce vyjádřené v  čl. 2 odst. 3 
Listiny základních práv a  svobod, jakož 
i  z  obecného užívání veřejných prostran-
ství ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení). Je rovněž žádou-
cí s  ohledem na zachování fyziologických 
a  biologických potřeb psů ve smyslu § 13 
odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochra-
nu zvířat. Osoba, jež se pohybuje se psem 
po veřejném prostranství bez vodítka tak 
však činí vždy na vlastní odpovědnost, 
přičemž je vázána obecným principem 
prevence vyjádřeným výslovně v  § 2900 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ob-
čanský zákoník“), který zní:

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo 
zvyklosti soukromého života, je každý povi-
nen počínat si při svém konání tak, aby ne-
došlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, 
zdraví nebo na vlastnictví jiného.

Na veřejném prostranství tedy není ma-
jitel povinen opatřit psa náhubkem ani jej 
vést na vodítku. Musí však zabránit tomu, 
aby pes obtěžoval jiné osoby či zvířata. 
Pokud se pes vzdálí od držitele natolik, že 
ho není schopen ovládat, může být taková 
situace posouzena jako únik zvířete a po-
rušení povinnosti podle § 13 odst. 1 záko-
na na ochranu zvířat proti týrání, tj. učinit 
opatření proti úniku zvířete.

POHYB ZVÍŘAT NA POZEMNÍ 
KOMUNIKACI

V souvislosti s výše uvedeným lze dále 
upozornit na skutečnost, že dle § 60 odst. 
11 zákona č. 361/2000 Sb., o  provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách ně-
kterých zákonů (zákon o silničním provo-
zu) platí, že vlastník nebo držitel domácích 
zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto 
zvířat po pozemní komunikaci. Uvedená 
právní úprava explicitně nestanoví povin-
nost mít psa na pozemní komunikaci na 

vodítku, resp. ponechává na vlastníku nebo 
držiteli psa, aby zabránil nekontrolované-
mu pobíhání či výskytu psa na pozemní 
komunikaci způsobem, jaký uzná za vhod-
ný. Za porušení této povinnosti může ma-
jitel dostat pokutu od 1500 do 2500 korun, 
policista na místě může uložit pokutu až 
2000 korun.

POHYB ZVÍŘAT V HONITBĚ
Pokud se se svým zvířetem budete po-

hybovat v  honitbě, platí pro Vás zákon 
č.449/2001 Sb., o  myslivosti, který v  § 9 
a  10 stanoví v  rámci ochrany myslivosti 
a  volně žijící zvěře povinnosti vlastníků 
domácích zvířat, kdy:

•   je zakázáno vlastníkům domácích zví-
řat, včetně zvířat ze zájmových cho-
vů, nechat je volně pobíhat v honitbě 
mimo vliv svého majitele nebo vedou-
cího,

•  je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způ-
sobem, rušit zvěř při hnízdění a klade-
ní mláďat.

Na dodržování zákona dohlíží v honitbě 
myslivecká stráž, což je veřejně činná oso-
ba, která má mimo jiné oprávnění usmrco-
vat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv 
svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 
200 m od nejbližší nemovitosti sloužící 
k bydlení pronásledují zvěř (nevztahuje se 
na psy ovčáckých a  loveckých plemen, na 
psy slepecké, zdravotnické, záchranářské 
a služební). Má také oprávnění usmrcovat 
kočky potulující se v honitbě ve vzdálenos-
ti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti 
určené k bydlení. Za porušení zákazu vol-
ného pobíhání psů v  honitbě navíc hrozí 
pokuta až do výše 30 000 korun.

ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZVÍŘETEM 
ODPOVÍDÁ MAJITEL

Pokud zvíře, jehož jste majitelem, způ-
sobí mj. i při svém volném pohybu něko-
mu škodu, padne zodpovědnost na Vás. 
V  takovém případě půjde rovněž i  o Vaši 
trestněprávní odpovědnost, která bude 
zpravidla kvali� kována jako nedbalostní 
trestný čin.

VOLNÝ POHYB ZVÍŘAT MŮŽE OBEC 
REGULOVAT OBECNĚ ZÁVAZNOU 
VYHLÁŠKOU

Veškeré shora uvedené povinnosti pro 
Vás jako majitele a  držitele zvířat platí ze 
zákona. Obec však má navíc právo vydat 
obecně závaznou vyhlášku, kterou může 

volný pohyb zvířat (tedy nejen psů) sama 
regulovat. Vyhláškou může vyhlásit zákaz, 
nebo omezení jejich volného pobíhání, 
může stanovit povinnost mít psa na vodít-
ku na některých, případně všech veřejných 
prostranstvích a  pro volný pohyb psa bez 
vodítka může stanovit pouze určitá místa 
na území obce. Rovněž může stanovit i po-
vinnost, aby byl pes při pohybu na veřej-
ném prostranství dále vybaven náhubkem, 
pokud to nebude nevhodné pro některé 
druhy psů. Ve vyhlášce má obec dále i prá-
vo stanovit povinnost odstranit znečištění 
veřejného prostranství psími exkrementy.

NA ZÁVĚR
Upozorňuji všechny držitele a  majitele 

volně pobíhajících zvířat na jejich povin-
nosti tak, aby obec nebyla nucena výše 
uvedenou obecně závaznou vyhlášku, kte-
rá radikálně omezí především volný pohyb 
psů, vydat. Pokud se ovšem situace v naší 
obci v tomto smyslu nezlepší, nezbyde za-
stupitelstvu obce jiná možnost.

Budu proto moc rád, pokud si všichni 
majitelé volně pobíhajících zvířat uvědomí 
své povinnosti a  nebude tak nutné život 
v naší obci více omezovat.

Jan Dušek, starosta obce

Volný pohyb psů a jiných zvířat – UPOZORNĚNÍ

4
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Výroční valná hromada – 12. března
Výroční valnou hromadu jsme měli po 
2 letech. Tentokrát byla volební. Po o� ciál-
ní části (zpráva o hospodaření, zpráva re-
vizní komise, zpráva o činnosti hokejové-
ho klubu a naší organizace, plán práce na 
tento rok) následovala diskuse. V ní jsme 
vyslechli zdravici starosty a členů ostatních 
organizací obce. Potom byla výborná veče-
ře a volná zábava.

Turnaj ve stolním tenise a šachu – 
2. dubna
Turnaje se zúčastnilo celkem 23 sportov-
ních amatérů nadšenců.

V kategorii žen ve stolním tenise se utka-
lo 7 hráček.
1.  Marková Jitka – KRÁLOVNA 

HORNOTŘEŠŇOVSKÉHO 
STOLNÍHO TENISU

2. Holečková Kristýna
3. Pecháčková Blanka
4. Cinková Pavla
5. Vyhnálková Renata
6. Pražáková Eva
7. Fabiánková Renata

V mužské kategorii bylo 10 hráčů a 2 hráč-
ky – Lucka Kuncová a Lucka Šilarová.

1.  Kunc Zdeněk – KRÁL 
HORNOTŘEŠŇOVSKÉHO 
STOLNÍHO TENISU

2. Netek Michal
3. Holeček Tomáš
4. Formánek Martin
5. Kudláček Martin
6. Dvořák Robert
7. Tuček Jiří

8. Jirásek Petr
9. Skalický Radek
10. Motl Michal

Celkově to ale na bedně vypadalo takto:
1. Šilarová Lucie
2. Kunc Zdeněk
3. Kuncová Lucie

V šachu se utkalo 6 hráčů. Pořadí těchto 
hráčů bylo:
1.   Sedlák Jakub – KRÁL 

HORNOTŘEŠŇOVSKÉHO
 ŠACHU

2.  Šolc Petr ml.
3. – 4. Jirásek Jindřich
3. – 4. Cink Bohuslav
5.  Šolc Petr st.
6.  Dušek David
Děkujeme všem za účast a  trénujte pilně 
do příštího turnaje.

Brigáda na úklid paseky 
– 19. března a 21. května
Sešlo se nás v  osm ráno před Národním 
domem pokaždé 15. Pod odborným dohle-
dem hajného Františka Mačáta a  starosty 
Honzy Duška jsme na první brigádě uklidi-
li a spálili část paseky po polomu. Na druhé 
brigádě jsme paseku douklízeli. Na závěr 
jsme měli občerstvení v Národním domě.

Pochod přes 3 hrady – 7. května
Na Pochod přes tři hrady bylo opět úžasné 
počasí. My jsme vyjeli na kolách ze Žam-
pachu. Trasu jsme vybrali nenáročnou, 
pouze 35 km. Prostě jelo se „na pohodu“.
Trasa vedla přes Hnátnici, České Libcha-
vy, Sopotnici a  zpět. Vše bylo vedeno po 
cyklotrasách, po silnici se jelo minimálně.

Muzikál „Čas růží“ – 18. května
Hudebního divadlo Karlín předvedlo úžas-
nou podívanou největších hitů z repertoá-
ru Karla Gotta. Autorem scénáře je Sagvan 
To� . Skvěle jsme si to užili a zavzpomínali.

Za TJ Sokol Lenka Marková, 
předseda

Z činnosti spolku TJ Sokol

Pokud bude situace příznivá, čekají 
nás v tomto roce ještě tyto akce:

3. 9. (sobota)  – VÝLET – turistika
10. 9. (sobota)  –  VÝLET NA KO-

LECH – KOPA
30. 9. (pátek)  –  ZAHÁJENÍ SEZÓ-

NY cvičení žen
říjen (sobota)  –  TURNAJ v BOW-

LINGU – Tropic
5. 12. (sobota)  –  Průvod čertů 

 a Mikuláše
28. 12. (pondělí)  –  BRUSLENÍ 

V HALE B. MOD-
RÉHO od 15–16 h.

Podle možností  –  BIATLON, 
VÁNOČNÍ
SLAVNOSTI 
a ŽIVÝ BETLÉM 
(ještě nevíme 
kde)…

Pochod přes 3 hrady Tenisté
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V týdnu od 14. 3. do 18. 3. 2022 jsme 

v MŠ žili plesem. Ano, čtete dobře. Měli 
jsme společenský ples. Maminky o  této 
akci věděly dlouho dopředu a  měly za 
úkol připravit dětem plesové oblečení. 
Musím říci, že se toho zhostily na výbor-
nou. Přála bych vám to vidět! Holčičky 
měly dlouhé róby, šperky, účesy, kabelky, 
střevíčky. Kluci měli košile, vesty, saka, 
kravaty, motýlky, někdo i  bílé rukavičky 
a klobouk. Radost pohledět! Až jsem měla 
husí kůži. Vrcholem galantnosti byl živý 
květ pro každou slečnu. To mi i oči zvlhly.

Ve školce jsme měli plesovou výzdobu, 
na stolech nechyběly křupky, brambůrky, 
sladké dobroty, dětské šampaňské, jedno-
hubky. Zkrátka jako na plese. Děvčata ze 
školy pro nás nacvičila krásné předtanče-
ní, děti z MŠ se naučily tancovat mazur-
ku, Letkis, Ptačí tanec, tanec Makaréna 
a Ramsamsam.

Ke každému plesu patří tombola a neji-
nak tomu bylo i u nás ve školce. Tombola 
byla a jaká!!! Hodně bohatá!!! Díky spon-
zorským darům našich maminek.

Děti se tím vším nenásilně učily sluš-
nému chování a to byl náš hlavní cíl.

ČARODĚJNICKÝ TÝDEN
Koncem dubna se naše školka na týden 

proměnila v  čarodějnou školu. Od pon-
dělí jsme stříhali, lepili, malovali, obtis-
kovali, aby se to všude čarodějnicemi jen 
hemžilo. Na vycházkách jsme se pokusili 
vyrobit březová košťata. Zpívali jsme pís-

ně s čarodějnickou tématikou, hráli jsme 
pohybovou hru „Na čaroděje“. Ani v ča-
rodějné škole nesmí chybět pracovní listy. 
Děti vykreslovaly čarodějnické klobouky 
podle pokynů – nahoře, dole, uprostřed, 
vlevo, vpravo. Kreslily čarodějnické do-
mino, kde si procvičovaly pojem „stejný“ 
a zlepšovaly si předčtenářskou a předma-
tematickou gramotnost.

Tento náš projekt vyvrcholil ve čtvrtek, 
kdy do školky přišly všechny děti převleče-
né za čarodějnice. Ta nejodvážnější z nich 
se proměnila v paní učitelku a učila ostatní 
pištět, míchat lektvary, strašit a čarovat.

Odpoledne přišli na školní zahradu 
také rodiče a  sourozenci. Tam proběhlo 
naše „Pálení čarodějnic“. Nejdřív musely 
děti splnit úkoly čarodějnické bojovky. 
Běhaly s  koštětem, házely jím do dálky, 
trefovaly se míčkem do otevřené pusy 
obrovské čarodějnice, prolézaly velkou 
pavučinou, namotávaly na klacík myši 
a pavouky přivázané k provázku, na ven-
kovní tabuli kreslily různé dráhy letící ča-
rodějnice (grafomotorika), v krabici plné 
různých drobných předmětů a cukru po-
hmatem hledaly gumové hady, na jiném 
stanovišti vařily čarodějné lektvary. Pro 
děti jsme připravili i  spoustu vědomost-
ních didaktických úkolů: čarodějnické 
sudoku, děti měly najít nejvyšší a nejnižší 
májku, hledaly rozdíly mezi dvěma ča-
rodějnicemi, určovaly nejvíce rozkvetlý 
strom, pod kterým by se na 1. máje měla 
dávat pusa, hledaly stíny čarodějnic.

Závěr byl klasický. Upálení vyrobené 

čarodějnice a  opékání buřtů. A  zase mu-
sím vyzdvihnout a pochválit naše šikovné 
a ochotné maminky, které napekly a dones-
ly dobroty pro všechny. Cupcakes ve stylu 
čarodějnic byly neuvěřitelně krásné a  vý-
borné. Od jedné maminky jsme ochutnali 
pro� terolky s  karamelovým krémem pod 
pavučinou ze slaného karamelu. Úžasný 
chuťový zážitek!!!

Co dodat závěrem? Byl to skvělý den 
i celý týden!

Jaroslava Havlíčková, 
učitelka MŠ

Zprávy z MŠ a ZŠ

Šachisté Brigáda

Nástěnka ve školce
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Školkový ples Školkový ples

Program Dostaveníčka nejen pro maminky

Družina 

Nahoru na horu netradičně „2“
Pravidelnému čtenáři jistě neuniklo, že 

příspěvek s  tímto názvem tu již byl. Ne-
pravidelného čtenáře si dovolím do tématu 
zasvětit…

Před časem jsem přemýšlela, jak školá-
kům zpestřit hodiny tělesné výchovy. Vy-
myslela jsem (a  děti souhlasily) „horskou 
výzvu“, kdy jsme zdolávali naše české kopce 
netradičně, a to šplhem na tyči. V tělocvič-
ně jsme na třímetrovém šplhadle s  mlad-
šími dětmi postupně došplhali až na Ma-
riánskou horu. Se staršími jsme se pustili 
na Sněžku, která však z covidových důvodů 
zůstala nepokořena.

V  září letošního školního roku jsem 
výzvu „oprášila“ a Sněžku jsme zdárně do-
šplhali. Každý vyšplhaný metr jsme poctivě 
zaznamenávali do tabulky, kterou jsem na 

jaře 2020 pečlivě uložila v  naději, že snad 
akci dokončíme později. Pravda, trvalo to 
trošku déle, ale přeci jen je tabulka plná.

Postřehy účastníků „horské výzvy“…
•   Šplh na Sněžku byl dobrý, společně se 

nám podařilo tam došplhat, někomu to 
šlo, někomu moc ne. Sice mi to moc ne-
šlo, ale aspoň trošku jsem se posunula. 
Paní učitelka nás hooodně podpořila.

•   Šplhali jsme na horu Sněžku, moc mě to 
bavilo a byla to sranda.

•   Dohromady jsme šplhali 3 roky s covi-
dovou přestávkou. Někdo vyšplhal jen 
do půlky tyče, někdo vyšplhal až naho-
ru.

•   S naší třídou jsme došplhávali horu Sněž-
ku, kterou minulí páťáci nedokončili. 
Byla to zábava.
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•   Poprvé jsem vyšplhala jen do půlky, pak 
jsem se postupně zlepšovala.

•   Moc mě šplhání nebavilo a nechtěla jsem 
šplhat. Trošku jsem se ale zlepšila.

•   Myslím, že si to všichni užili a ve šplhu se 
zlepšili. Moc jsme si fandili. Šplhali jsme 
každý týden a moc mě to bavilo.

•   Šplhadlo měří 3 metry, ale já vyšplhala 
jen 2 metry. Moc mě to bavilo, ale teď už 
šplháme jen občas.

•   Na třímetrové tyči se vystřídalo několik 
ročníků, s  přestávkou jsme na Sněžku 
šplhali 3 roky.

Andrea Nožková a žáci 4. a 5. ročníku

Co zajímavého se stalo ve škole…
V lednu 2022 si školáci spolu s lektorem 

Tondou Obalem znovu prakticky zopako-
vali, jak třídit stále rostoucí množství lidmi 
produkovaného odpadu a  jak právě třídě-
ním přispět k ochraně naší planety.

V únoru nám pan Urbánek přivezl uká-
zat nejrůznější druhy plazů a  pavouků. 
Někteří odvážlivci se jich vůbec nebáli, 
ale mezi dospělými se našli i  tací, kterým 
se dělalo „slabo“. Představa tarantule, kte-
rá utekla z terária a prochází se teď někde 
mezi námi, udělala své.

V  březnu se báječně vydařil místními 
hasiči připravený dětský karneval, kde si 
především malé děti užily kouzla převleků, 
her a  soutěží, tancování i  zábavného prů-
vodce Dana Kulhavého.

Duben zasvětila hlavně školní družina 
vyrábění dárků do tomboly na rodičovský 
ples. Děti tvoření zaujalo. Když jim pak 
paní Langrová za organizátory plesu přišla 
poděkovat, měly radost, že se návštěvní-
kům plesu jejich výrobky líbily.

V květnu děvčata a kluci naší školy ak-
tivně připravovali program pro maminky 
k jejich svátku. Všechny nás mile překvapili 
svou nápaditostí a zápalem.

Také přišli do školy hasiči paní Žabko-
vá a pan Petr Jirásek oznámit, které dětské 
a žákovské výkresy v letošní soutěži s hasič-
skou tématikou porotu nejvíc zaujaly a kdo 
tedy zvítězil. Drobnou odměnu a poděko-
vání však dostaly všechny děti, protože vel-
kou snahu opravdu vynaložily.

Iva Vernerová, ředitelka ZŠ a MŠ

Dostaveníčko nejen pro maminky
Po dlouhé době jsme zase pozvali ma-

minky na oslavu jejich svátku.
Společně se spolužáky jsme vymysleli 

program na uvítanou, připravili jsme ně-
kolik společných aktivit a malé pohoštění.

Líbilo se mi vše, nejvíce vyrábění. S mam-
kou se přišla podívat i babička, což mě po-
těšilo. Vše jsem si užila, i  má mamka byla 
spokojená. Občerstvení mi chutnalo, při pří-
pravě byla super spolupráce. Také jsme se fo-
tili s maminkami, a s Natálkou na naše tablo.

Myslím, že se to líbilo všem. Také mě 
bavilo vystupovat. Všichni se zapojili, což 
bylo nejlepší. Už se těším na další akci.

Terezka Jedličková, 5. ročník

Střípky z dojmů a zážitků žáků 4. ročníku
… Líbilo se mi, když jsme s maminkou 

tvořily, protože s ní byla zábava… 
 Simonka Klížová

… Nejlepší bylo, jak jsme s maminkou 
skládaly puzzle, ale táta nám pak musel 
pomoct, protože to bylo hodně složité…

Natálka Večeřová

… Moje maminka byla dojatá… Líbilo 
se mi taky, že se všichni zapojili do aktivit…

Laura Dajčová

… Mé mamince se to hodně líbilo… 
Pochválila, když jsme vyráběli srdíčko 
z keramiky… 

Péťa Dušek

… Bavilo mě trénovat s holkama taneček… 
 Anetka Hluchá

… Zpívání bylo taky dobré. Užívala jsem 
si, když jsme se s kamarádkami fotily ve 
fotokoutku… 

 Adélka Nagyová

… Byla jsem nervózní, aby se nám 
všechno povedlo. Ale dopadlo to dobře… 

 Adélka Šemberová

Krátké zprávy ze školní družiny
•    Děti pokračují v plnění projektu při SZŠ 

v Dolním Třešňovci. Poslední návštěva je 
plánována na měsíc červen, kde budou 
mít děti možnost jezdit v traktoru.

•   Jednou z mnoha činností ve školní druži-
ně je tvoření výrobků z různých materi-
álů. Výrobky do tomboly na ples z kera-
mické hlíny, ze dřeva, papíru a vlny. 

•   Odměnou za výrobky byly zažehlovací 
korálky pro děti.

•   Jedna z aktivit ke Dni matek byla výroba 
papírové květinky a skládání srdce.

Družina

PohoštěníDružina – výrobky do tomboly na ples

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI ČERVNU:
•   Minigolf
•   Dětské hřiště Lanškroun
•   Zmrzlina Lanškroun
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Výroční valná hromada
Jelikož nám epidemiologická situace 

konečně dovolila uspořádat akci pro vět-
ší počet účastníků, sešli jsme se 22.  ledna 
v  kulturním domě u  příležitosti Výroční 
valné hromady. Schůze se ale konala za 
přísných proticovidových opatření, což 
mělo významný dopad na účast. Svou pří-
tomností nás ale i  přesto poctili delegace 
z  místních spolků a  okolních sborů. Vy-
slechli jsme si tak zdravice od zástupců TJ 
Sokol, Spolku žen, Klubu důchodců a My-
sliveckého sdružení Třešňovské háje. Z řad 
dobrovolných hasičů nás navštívili sousedi 
z Lanškrouna, Dolního Třešňovce a Horní 
Čermné. V  rámci programu schůze nám 
kronikář Václav Melezínek přečetl shrnutí 
událostí za rok 2020 a 2021. Nastínili jsme 
si i  plán akcí pro nadcházející rok 2022 
a  na závěr došlo na předávání ocenění 
jednotlivým členům sboru. Jelikož se vý-
roční schůze konala po dvouleté odmlce, 
oceněných se letos nashromáždilo více než 
v předchozích letech. Po závěrečném usne-
sení a zakončení o� ciální části schůze jsme 
ještě využili příležitosti a v klidu poseděli 
a popovídali.

Dětský Karneval
Poslední plánovaný karneval byl v roce 

2020 zrušen 3 dny před jeho konáním kvů-
li epidemii Covidu-19. Děti si tak musely 
počkat další 2 roky, než mohly navléknout 
barevné kostýmy a vyrazit znovu na parket 
bez dalšího omezování. Karneval se konal 
19. března a dorazilo na něj téměř 50 ma-
sek. Jako pokaždé nás překvapila neomeze-
ná fantazie tvůrců a tak bylo na co se dívat. 
Po akčním odpoledni plném soutěží došlo 
na zlatý hřeb dne, a  to vyhlášení nejkrás-
nějších masek. Na základě hlasování pří-
tomných diváků byly zvoleny tyto masky:

1. místo – Kosmonauti
2. místo – Ovečka
3. místo – Potapěči
4. místo – Karkulka a Vlk
5. místo – Dalmatini
Na závěr karnevalu každé z přítomných 

dětí obdrželo sladkou odměnu a následo-
valo tradiční spuštění sítě s balónky, mezi 
nimiž se okamžitě strhla hlasitá vřava. 
Doufáme, že děti odcházely domů spoko-
jené a příští rok nás opět překvapí originál-
ními kostýmy.

Výlet do Národního technického mu-
zea a Studia Ypsilon

V  sobotu 23.  dubna jsme se konečně 
mohli vypravit na dlouho plánovaný ha-
sičský výlet, na který jsme čekali opravdu 
dlouho. Přípravy nám komplikovala na-
řízení spojená s  covidem. Původně jsme 
měli jet už 28.  listopadu loňského roku. 
Vše bylo zamluveno a  začali se hlásit zá-
jemci. Bohužel se opatření natolik zpřísni-

la, že jsme museli výlet zrušit. Naštěstí nám 
v divadle i v restauraci vyšli vstříc a nechali 
nás vše přeložit na letošní jaro. Před sed-
mou hodinou ráno se začali u  autobuso-
vých zastávek scházet první nedočkaví 
výletníci a  zakrátko jsme směřovali směr 
Praha. První kávová zastávka proběhla za 
Hradcem Králové. Krátce před jedenáctou 
hodinou náš autobus zastavil před Ná-
rodním technickým muzeem, kde jsme se 
rozešli do jednotlivých expozic, abychom 
obdivovali historické exponáty. Pokud zde 
někdo z  vás nebyl, tak určitě doporučuji, 
protože si zde to své určitě najde každý. 
Největší výstavní plochu zabírají doprav-
ní prostředky - od bicyklů, přes motorky, 
auta až po letadla. Najdete zde však i do-
mácí spotřebiče, astronomii, tiskařství, ar-
chitekturu a stavitelství a mnoho a mnoho 
dalšího. Odborník se diví, laik žasne, co 
všechno byli schopni naši předci vymyslet 
a  následně vyrobit. Skvělým zpestřením 
byla ukázka některých historických moto-
cyklů a automobilů u vchodu v prostran-
ství za muzeem. Celkem nám bylo před-
staveno 6 motorek, 2 auta a jako zlatý hřeb 
dakarská tatrovka Karla Lopraise. Prohlíd-
ka byla individuální, a tak zde někdo strá-
vil více času a někdo méně. Jelikož pano-
valo nádherné slunečné počasí, vyměnila 
většina z nás přepravu na večeři městskou 
hromadnou dopravou za procházku roz-
kvetlou Prahou. Společná večeře se po-
dávala v Plzeňské restauraci u Sadlerů na 
Karlově náměstí, kde si zase přišli na své 
pivaři, protože se zde točila tanková Plzeň. 
Po výborné večeři jsme přešli do Studia 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec
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2. místo

1. místo

3. místo Společné foto
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Ypsilon, kde na nás čekal hlavní bod vý-
letu – představení Národní tragédie, aneb 
Překrásný nadhasič pražský. Představení 
proběhlo pod heslem „hrajeme hasiče pro 
hasiče“. U  vstupu do divadla nás přivítal 
zakladatel a  ředitel prof. Jan Schmid. Ty-
pické představení Ypsilonky plné humoru, 
zpěvu a výborných hereckých výkonů skli-
dilo velký potlesk. Mimo to se divák mohl 
dozvědět spoustu historických informací 
spojených s  požárem Národního divadla. 
Po zhlédnutí představení jsme se pomalu 
přesunuli na hlavní vlakové nádraží, kde 
parkoval autobus a vydali se zpátky k do-
movu. Na závěr bychom chtěli poděkovat 
třešňovské rodačce Ing. Bc. Blance Pecho-
vé (Šilarové), která je v Ypsilonce zástupky-
ní ředitele. Blanka nám sehnala vstupenky, 
pomohla se změnou termínu a především 
domluvila sobotní představení, protože 
jinak se o víkendech hraje pouze v neděli. 
Přišla nás pozdravit do divadla a nakonec 
nás doprovodila i k autobusu. Ještě jednou 
moc děkujeme. Výlet se po všech stránkách 
vydařil a už se těšíme na ten další. Pokud se 
vše podaří domluvit a zajistit, měli bychom 
v příštím roce vyrazit na výlet dvoudenní.

Oslava patrona hasičů sv. Floriána
Stejně dlouho jako na hasičský výlet 

jsme si museli počkat také na Floriánka. 
Po „dvouleté nečinnosti“ jsme se konečně 
mohli 7.  května opět setkat u  nové hasič-
ské zbrojnice u  příležitosti oslavy patrona 
všech hasičů sv. Floriána. Od 18 hodin 
sem nejprve trochu nesměle přicházeli 

první návštěvníci, ale nakonec se připra-
vené posezení zaplnilo. Počasí nám přálo, 
ačkoliv to po ranním probuzení, kdy lehce 
pršelo, moc příjemně nevypadalo. K  tanci 
a  poslechu hrála již tradiční kapela Půli-
tr. Podávaly se makrely a další pochoutky 
z  roštu a  udírny, panovala dobrá zábava. 
S postupem času se stále více lidí přesuno-
valo k ohni, protože noci jsou ještě chladné.

Jarní brigády a členská schůze
Pokud nám v  poslední době chyběla 

kultura a  výlety, tak práci jsme se mohli 
víceméně věnovat naplno. Tradiční jarní 
brigády probíhaly každoročně a  nejinak 
tomu bylo letos. Sice jsme se posunuli až na 
polovinu května, ale to na našem nasazení 
nebylo nijak znát. V pátek 13. května jsme 
začali se sběrem starého železa a  úklidem 
v hasičské zbrojnici a okolí. V sobotu bri-
gáda pokračovala opět sběrem železa a pro-
bíhaly přípravy na hornotřešňovský pohár, 
který se blížil snad nějak rychleji, než ob-
vykle. V rámci příprav jsme dokončili vo-
dovodní přípojku na hřišti, kterou jsme si 
nechali vybudovat pro usnadnění tréninků 
a  soutěže. Ve špatném stavu už byla také 
dřevěná základna k požárnímu útoku. Do-
vezla se nová prkna a  latě, vše se nařeza-
lo, sešroubovalo a natřelo. Stihli jsme také 
umýt naši erenu a  zásahový vozík, neboť 
byli pokryty vrstvou prachu po bourání ka-
nalizační přípojky v hasičárně. Od 18 ho-
din proběhla členská schůze sboru. Byla 
potřeba předat ocenění členům, kteří se 
nemohli zúčastnit výroční valné hromady 

a naplánovat hornotřešňovský pohár, jehož 
příprav a průběhu se účastní většina sboru. 
Nejdůležitější částí schůze bylo sestavení 
hasičské kandidátky pro volby do obecního 
zastupitelstva, které proběhnou v září. Stej-
ně jako při předešlých volbách byli osloveni 
všichni členové sboru s trvalým bydlištěm 
v  Horním Třešňovci s  tím, že kandidátka 
bude uzavřená a tvořená pouze hasiči. Se 
svou kandidaturou souhlasilo 8 členů. Ná-
slednou volbou byla na základě získaných 
hlasů pro jednotlivé kandidáty sestavena 
kandidátní listina, na kterou pevně věříme, 
doplníme i 9 kandidáta.

Diplomová soutěž
V  letošním roce jsme mohli opět ob-

novit naší tradici diplomové soutěže. Ve 
spolupráci se ZŠ a  MŠ v  Horním Třeš-
ňovci připravujeme pro soutěžní družstva 
na Hornotřešňovském poháru netradiční 
diplomy. Děti ze školy a  školky namalu-
jí výkresy s  tématem hasiči. Výbor sboru 
pak vybere nejlepší malíře a  jejich obráz-
ky se objeví na diplomech. Aby bylo hla-
sování nestranné, jsou výkresy označeny 
pouze čísly a  jejich autory se dozvíme až 
po hlasování. Úspěšné autory pak přijdou 
do školy a školky zástupci sboru pozvat na 
Hornotřešňovský pohár, kde jsou předsta-
veni soutěžním družstvům a  obdrží ceny 
na památku. Všem dětem předáváme za 
jejich snahu dárek. Dalším poděkováním 
bude hasičské dopoledne, které pro děti 
připravíme v červnu na školní zahradě se 
spoustou soutěží a ukázkou hasičské tech-
niky. Děkujeme všem malým malířům za 
krásné obrázky, které budou vystaveny na 
Hornotřešňovském poháru a paním učitel-
kám za přípravu soutěže.

Mateřská škola
Kopecký Kryštof, Krejsar Jakub, Večeřová 
Veronika
1. a 2. ročník ZŠ 
Brabec Rosalie, Hluchá Sabina, Ježková 
Julie
3.–5. ročník ZŠ 
Dajčová Laura, Jedličková Tereza, Večeřo-
vá Natálie

Za SDH Martina Čajnáková a Petr Jirásek

Studio Ypsilon Oslava sv. Floriána

Národní technické muzeumDiplomová soutěž
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Fotokoutek na pleseTaneční parket

Kapela BrillantBand

Úklid kabin

Výrobky dětí do tomboly Stěhujeme

2. Rodičovský ples
Po dvou letech kulturního půstu jsme 

v sobotu 9. 4. uspořádali Druhý rodičovský 
ples. Duben sice není tradičním plesovým 
měsícem, sněhové vločky nám však tuto 
atmosféru částečně navodily. Sál místní-
ho kulturního domu byl příjemně zapl-
něn tanečníky a  doladěn hudbou kapely 
Brillant Band. Během večera mohli hosté 
vyhrát některou ze 300 cen malé tombo-
ly nebo povečeřet dobré jídlo, které stejně 
jako minulý rok připravily dámy ze Spol-
ku žen. Každý, kdo si zakoupil vstupenku, 
mohl o půlnoci vyhrát některou z osmnácti 
hodnotných cen velké tomboly, jejíž hlavní 
výhrou byla televize. Tombolou však večer 
zdaleka nekončil, tanec a zábava pokračo-
valy do ranních hodin. Velké poděkování 
patří sponzorům, kteří věnovali spoustu 
cen do malé i velké tomboly, žákům míst-
ní základní školy o zpestření malé tomboly 
milými výrobky, a všem ostatním, kteří při-
ložili ruku k dílu. Na viděnou opět za rok.

Rády bychom poděkovaly paní vycho-
vatelce Vlaďce Kulhavé a  dětem ze školní 
družiny za to, s jakou vervou se zapojily do 

tvoření výrobků do tomboly na náš ples. 
Původním záměrem bylo pár výrobků, 
abychom ještě více prohloubily spolupráci 
se školou a rodiče si pak mohli v tombole 
vyhrát výrobky svých dětí. Nakonec paní 
učitelka namotivovala děti tak, že společně 
vytvořily spousty krásných výrobků. Vě-
říme, že vám udělaly stejnou radost jako 
nám.

Stěhování do nové klubovny a úklid kabin
V pátek 20. 5. proběhlo poslední stěho-

vání do nových prostor rodinného centra 
Serafínek. Naším cílem bylo přestěhovat 
nábytek z  kabin na hřišti do nové klu-
bovny. Po odstěhování nábytku jsme celé 
kabiny uklidily. Za jejich zapůjčení děku-
jeme obci. V další fázi realizace klubovny 
nás teď čeká renovace stávajícího nábytku 
a  montáž nových stolů a  židlí. Tyto nové 
stoly a  židle jsme si mohli pořídit díky 
vaší podpoře - účastí na plese. Po sestave-
ní a  renovaci nábytku již bude klubovna 
dokončena. Těšte se s námi na její otevře-
ní. Chystáme pro vás tvůrčí dílny, hernu 
a mnoho dalšího.

V plánu tento rok máme otevření nové 
klubovny, společný výlet autobusem do 
ZOO Jihlava, objednání divadelního před-
stavení v místním kulturním domě a tvo-
řivé dílny (podzimní, vánoční). Otevření 
nové klubovny plánujeme v sobotu 27.  8. 
2022 – jste srdečně zváni. 

Za RC Serafínek Petra Holečková, 
Šárka Kopecká a Lucie Langrová

Rodinné centrum Serafínek



www.hornitresnovec.cz

13

Májové setkáníValná hromada

Divadlo

Májové setkání

Besídka

Příprava na Májové setkání

Dobrý den, přátelé. Konečně jsme 
se mohli svobodněji nadechnout, covid 
ustoupil… ale vše je relativní. Jedna vleklá 
patálie nás minula a  jsou tu další: energe-
tická krize, drahota, předzvěst sucha, eko-
logie na hraně a  ještě k  tomu Putin přišel 
o rozum a jeho žoldáci likvidují Ukrajinu… 
Není toho málo co nás dnes a denně zne-
pokojuje a znervózňuje. Hledejme společ-
ně cestu, jak se nezbláznit: humor, úsměv 
a milé pohlazení po duši i po těle.

Vrátím se o nějaký ten pátek zpět. V led-
nu (6. 1.) se po pauze uskutečnila spolko-
vá výročka. I  přes covidová omezení se 
podařilo v minulém roce uskutečnit řadu 
zajímavých zájezdů a akcí, což bylo dobré: 
neomezily se úplně kontakty mezi námi. 
Díky nejistému ubývání pandemie se úno-
rové setkaní nekonalo, březnové a dubno-
vé již proběhlo pracovně. Řada rozpaků 
se objevila, zda uskutečnit po dvou letech 
půstu Májové setkání důchodců. Nakonec 
zvítězil názor: pokud by se tato naše nej-
důležitější akce roku neuskutečnila, bude 
těžké její tradici obnovit.

Připravit tuto akci není jednoduché 
a i přes krátké přípravné období, se setká-
ní podařilo v  plné míře uskutečnit. Díky 
sehraným skupinkám členů spolku, jsme 
zabezpečili jídlo, občerstvení, tombolu, 
připravili sál... a v neposlední řadě nacvičili 
zkrácený program. Pozvání dostalo tento-
krát již třináct okolních obcí.

Plně obsazený kulturní dům spokoje-
nými a  usměvavými lidmi byl odměnou 

všem, kteří se na zdaru akce podíleli. 
Návštěvníci byli mile překvapeni, že se 
nám podařilo v  této složité, nejisté době 
setkání v  takovém rozsahu zrealizovat. 
A už se těší na příště k nám do Horního 
Třešňovce.

Přátelé, a jakou moudrost si dáme na 
závěr: Nejsme ve věku, kdy se dělají volo-
viny z mladické nerozvážnosti, ale ve věku, 
kdy je děláme s plným vědomím a s radostí.

Mějte humor a radost stále u sebe.

Besídka v naší školičce
Babička měla poznamenáno v kalendá-

ři: ve čtvrtek 19.  května o  deváté dopole-
dne besídka ve školce. Přišel za mnou dva 
dny před konáním akce vnouček a řekl mi: 
„Dědo, to není jen pro babičky, ale mohou 
přijít i  dědové. Příjdeš také?“ Takové po-
zvání se neodmítá, tak jsem se šel na ško-
láčky podívat. Nelitoval jsem.

Paní učitelky s malými děvčátky a chlap-
ci připravili hodinový program písniček 
a  tanečků. Vystoupení dětí bylo pro nás, 
babičky a  dědečky, dojemným pohlaze-
ním. Přirozenost, nelíčená radost, nadšení 
a spontánnost dětí při tanečcích, vykouzli-
ly u nás úsměvy. Kde je smích, je i naděje. 
Proto přejeme našim vnoučatům šťastné, 
ničím nerušené dětství.

Děkujeme dětem a učitelkám mateřinky 
za krásné dopoledne a milý prožitek.

Za Spolek důchodců 
František Teichmann

Spolek důchodců informuje
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V mysliveckém roce 2021 bylo v honitbě 
HS Horní a Dolní Třešňovec uloveno:
Jelen evropský: jelen 1 ks
Srnec obecný: srnec 31 ks
  srna 14 ks
  srnče 8 ks
Prase divoké: 13 ks
Zajíc polní: 24 ks
Bažant obecný – kohout: 22 ks
Kachna divoká: 14 ks
Liška obecná: 39 ks
Kuna (skalní, lesní): 21 ks
Jezevec lesní: 6 ks
Psík mývalovitý: 7 ks
Straka: 2 ks
Holub hřivnáč: 3 ks

V  dubnu jsme pro obec HT zhotovili 
dvě oplocenky okolo nové výsadby stromků.

V  sobotu 10.  9.  2022 budeme pořá-
dat zvěřinové hody ve sportovním areálu 
v  Horním Třešňovci. Při této příležitosti 

proběhne připomenutí 30 let výročí za-
ložení Mysliveckého spolku Třešňovské 
háje, kdy budou vystaveny význačné trofeje 
zvěře ulovené ve zdejší honitbě, obrazo-
vé dokumenty… za 30 let činnosti našeho 
spolku.

10.  9. až 11.  9.  2022 by v  naší honitbě 
měly proběhnout všestranné zkoušky oha-
řů, které budeme pořádat v  součinnosti 

s Mysliveckým spolkem Lány – Horní Heř-
manice, OMS Ústí nad Orlicí. V naší honit-
bě budou disciplíny – práce v poli.

Děkuji obci HT za � nanční podporu na-
šeho spolku.

Za Myslivecký spolek Třešňovské háje
Ing. Ondřej Barcal, předseda spolku

Myslivecký spolek Třešňovské háje

Ještě v  loňském roce se nám podařilo 
sehnat vstupenky do Moravského divadla 
na představení „Podskalák“. Do poslední 
chvíle jsme však nevěděly, zda se v  době 
pandemie uskuteční. Naštěstí ho jako jed-
no z  mála představení nezrušili. Tak jsme 
10. 12. 2021 usedly do autobusu a vydaly se 
do Olomouce. Prošly jsme se po vánočně 
vyzdobeném náměstí a  navzdory zákazu 
adventních trhů u  nás, tam panoval čirý 
ruch. Pak už jsme zasedly do divadla a za-

poslouchaly se do staropražských písniček 
Karla Hašlera.

V letošním roce jsme začaly s pravidel-
nými schůzemi v restauraci „Za vodou“, na 
kterých si popovídáme o  dění v  naší obci 
a o tom, co bychom mohly podniknout.

Několikrát jsme navštívily kino v Lanš-
krouně, kde jednou za 14 dní vždy v 10 ho-
din promítají pro důchodce. Udělaly jsme 
si výlet na elektrokolech do Dolní Čermné 
a plánujeme další.

Některé členky našeho spolku pomohly 
při přípravě plesu Serafínku.

Ve čtvrtek 19. 5. nás pozvaly děti do ma-
teřské školky, aby předvedly babičkám ně-
kolik písniček a tanečků, které doprovodila 
paní učitelka Havlíčková na piano. Bylo to 
veselé, pěkné a  roztomilé. Moc se nám to 
líbilo.

Další akcí bude zájezd do Polska, ale 
o tom až příště.

Za Spolek žen, Alena Žabková

Spolek žen

Besídka v MŠ Besídka v MŠ
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Nejkrásnější vajíčko již podesáté.

Po zmírnění covidové epidemie se Svaz 
tělesně postižených Lanškroun rozhodl po 
dvouletém odkladu opět uspořádat výstavu 
a soutěž O nejkrásnější vajíčko Lanškroun-
ska. Výstava byla od 10. 4. do 13. 4. 2022 
v prostorách Domova pro seniory v Lanš-
krouně. Je velice náročné vše zorganizovat 
tak, aby vše proběhlo v  klidu a  pohodě. 
Díky našim skvělým vedoucím Standovi 
a  Blance Svetlíkovým jsme to zvládli. Do 
soutěže se přihlásilo 367 vajíček, na výstavu 
dalších 82  plus dekorace, takže vystaveno 
bylo celkem 600 vajíček. Vajíčka byla zdo-
bená voskem, voskovou batikou, akrylem, 
vejce vrtaná technikou Madeira, korálková, 
háčkovaná a jiná. Hlavní program byl v ne-
děli. Návštěvníci mohli hlasovat prostřed-
nictvím anketních lístků pro to nejkrásněj-
ší vajíčko. O děti se po celou výstavu staraly 
pedagogické pracovnice DDM DAMIÁN 
v Lanškrouně a dobrovolnice z Polska Syl-
vie. Děti si mohly zasoutěžit a vyrobit ku-
řátko, motýlka nebo zajíčka a  vybarvit si 
ušitého a  vycpaného motýlka či slepičku. 
Úžasný byl pohled na dětičky šťastné, že 
si to samy vyrobily. Při vernisáži se mohly 
ještě podívat na vylíhlá kuřátka a pohladit 

malé kůzlátko nebo uplést pomlázku. Naši 
výstavu poté v týdnu navštívily školy, škol-
ky z Lanškrouna a okolí.

Nejtěžší úkol měla naše desetičlenná 
porota. Ohodnotit a dohodnout se na nej-
krásnějším vajíčku v  jednotlivých katego-
riích. Porota se dohodla a  vybrala vajíčka 
pro X.  výstavy 2022 takto: 1. místo – Marie 
Kubešová Dolní Čermná, 2. místo – Krasa-
va Šerkopová Rudoltice, 3. místo – klienti 
DSP Lanškroun. Cenu Jindříšky Holečkové 
za zdobení klasickou technikou získal pan 
František Bulena z Hradce Králové, cenu za 
originalitu Dana Šindelářová z  Lanškrou-
na. V dětské kategorii se umístily Viktorie 
Chvojková 2,5 roku Králíky, Anežka Pe-
cháčková 4 roky Lanškroun, Daniela Po-
mikálková 14 let Verměřovice a Nikola Ře-
háková 10 let Lanškroun. Pro porotu bylo 
těžké rozhodnutí, všechna vajíčka měla své 
kouzlo. V divácké anketě a titul nekrásněj-
ší vajíčko Lanškrounska získala se svým 
košíčkem vajíček zdobených technikou 
Madeira paní Eva Šebrlová ze Žichlínka.

Krásné vystoupení měl připraven při 
vernisáži dětský taneční soubor ZŠ Dob-
rovského. Moc jim děkujeme. Výstava byla 
vyhlášením divácké ankety ukončena. Dě-
kujeme všem našim sponzorům, městu 

Lanškroun, Pekařství a  cukrářství Sázava, 
panu fotografovi Vladimíru Provazníkovi, 
porotě a všem, kdo pomáhal během přípra-
vy a výstavy samotné.

Náš STP Lanškroun sdružuje 
k 2. 2.  2022 157 zdravotně postižených ob-
čanů z Lanškrouna a 26 obcí kolem. Už 24 
roků manželé Svetlíkovi vedou naši organi-
zaci. Moc jim za to děkujeme. Vždy se těší-
me na schůze, zájezdy, rekondiční pobyty, 
sportovní hry a další akce. Standa a Blanka 
vždy mají vše perfektně přípravené. Práci 
našich vedoucích ohodnotila a  vyzname-
nala krajská organizace tělesně postiže-
ných Duhové Křídlo Pardubice a  město 
Lanškroun. My, členové STP Lanškroun, si 
také velice vážíme všeho, co pro nás dělají, 
máme je rádi a přejeme oběma hodně síly 
a zdraví do dalších akcí.

Za členy STP Lanškroun 
Slávka Tomanová

Soutěž o nejkrásnější vajíčko

Nejkrásnější vajíčka 2022
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Jubilantům přejeme ve zpravodaji na základě získaného souhlasu se zveřejněním jejich jubilea.

Za období od 1. 1. 2022 do 31. 05. 2022

Jirásková Marie 92 let
Hrušková Evžena 88 let
Martinková Zdenka 86 let
Štěpánková Ludmila 84 let
Černohorský Rudolf 83 let
Svetlíková Helena 83 let
Dušek Bohuslav 83 let
Čermák Václav 82 let

Marková Miloslava 82 let
Faltejsková Květuše 82 let
Marek Josef 80 let
Mačátová Marie 80 let
Teichmann František 75 let
Šebrlová Lidmila 75 let
Černohorský František 70 let
Hajzler Miroslav 70 let

Maršálková Jiřina 65 let
Dušková Mária 65 let
Hajzler Vladimír 65 let
Chládek Jiří 65 let
Dušková Zuzana 60 let
Klimešová Jana 60 let

Společenská kronika

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

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodily tyto děti:

Bín Jan, Brabec Anastasie, Folta Tomáš, Mačát Josef, Tauer Adam
Milé děti, vám i vašim rodičům přejeme, abyste rostly ve zdraví a lásce,

aby vás stále obklopovala radost, smích a hřejivá, něžná náruč svých rodičů.

Vítání občánků se uskutečnilo 15. 5. 2022. Přivítali jsme 5 nových občánků:
Anastasie Brabec, Jan Bín, Josef Mačát, Marta a Gréta Langrovi

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

Zemřely: Paní Donátová Marta, Paní Kozojedová Miluše, Paní Dušková Erna
Vše zmizí, jen stopy Tvé lásky a práce zůstanou… Hluboký zármutek zůstává po tom, kdo nás opustil.

Anastasie Brabec s rodinou

Jan Bín s rodinou

Marta a Gréta Langrovi s rodinou

Josef Mačát s rodinou


