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Vážení spoluobčané,
na konci září  2022 proběhly komunální 
volby, ve kterých jste rozhodli o novém slo-
žení zastupitelstva obce, svou účastí a vol-
bou jste vystavili „vysvědčení“ a tím zhod-
notili práci dosavadního zastupitelstva. 
Děkuji všem voličům, kteří přišli k volbám. 
Věřím, že zvolení zastupitelé budou vyko-
návat svoji funkci svědomitě v zájmu obce 
a jejích občanů.
Ve středu 19.  října  2022 se v  zasedací 
místnosti obecního úřadu konalo veřejné 
ustavující zasedání nově zvoleného deví-
tičlenného zastupitelstva, vzešlého z  ko-
munálních voleb, které proběhly ve dnech 
23.–24. září letošního roku. Funkci starosty 
jsem obhájil. Dále byla zvolena místosta-
rostkou PaedDr. Lenka Marková. Byl usta-
noven i � nanční a kontrolní výbor jako dva 
orgány obce, jejichž zřízení je povinnost 
zakotvená v zákoně o obcích. Finanční vý-
bor bude pracovat ve složení: předseda Petr 

Jirásek, členové Dana Mačátová a Vladimír 
Čajnák. Do kontrolního výboru byli zvole-
ni: předseda Petr Mačát, členové Kateřina 
Hejkrlíková a Zuzana Mačátová. Předsedo-
vé komisí jsou tito zastupitelé: kulturní  – 
Ing. Kristina Lutzová, sportovní – Miroslav 
Šebrle, stavební – Mgr. Jan Zapletal, život-
ního prostředí – David Indra a komise pro 
SPOZ  – Jitka Marková. Nadcházející ob-
dobí nebude snadné. Probíhající válečný 
kon� ikt na Ukrajině, ale také energetická, 
in� ační i  klimatická krize budou témata, 
před kterými neutečeme a  se kterými bu-
deme muset pracovat. Nicméně i  v  tom-
to případě věřím, že je zvládneme a bude 
možné se věnovat též ostatním běžným 
záležitostem, včetně nových investičních 
akcí a  dalšího vyváženého a  udržitelného 
rozvoje obce.
Na konci ledna odchází do důchodu paní 
Hana Šilarová, která v roce 2016 nastoupila 
na obecní úřad do pozice účetní. Tímto jí 

děkuji za skvěle odvedenou práci, kolegiál-
ní přístup a zejména lidský osobní přínos. 
Za dobu působení v Horním Třešňovci se 
stala jednou z nás – Třešňovačkou. Věřím, 
že si následující léta při zaslouženém odpo-
činku bude Hanka užívat plnými doušky. 
Přeji jí hlavně pevné zdraví, radost a spo-
kojenost v osobním životě.
Závěrem, bych vám i  vašim rodinám rád 
popřál za všechny zastupitele krásné, klid-
né a  spokojené prožití vánočních svátků, 
hezkého silvestra a  šťastné vykročení do 
nového roku. Roku, který věřím, že bude 
rokem návratu. Návratu k lidskosti, vřelos-
ti, objektivitě, hospodárnosti, spokojenosti 
a základním životním radostem.

Za obecní úřad
Jan Dušek, starosta obce

Zprávy z obce

Částečný výpis usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva obce 
Horní Třešňovec konaných ve dnech 1. 6. 2022–30. 11. 2022
•  Zastupitelstvo obce povoluje Základní 

škole a  mateřské škole Horní Třešňo-
vec, okres Ústí nad Orlicí pro školní rok 
2022/2023 výjimku z  nejvyššího po-
čtu žáků v  mateřské škole stanoveného 
v  prováděcím právním předpise, kterým 
je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
a  to do počtu 4 dětí za předpokladu, že 
toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a  jsou splněny 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Maximální počet žáků v  mateřské škole 
bude ve školním roce 2022/2023 28 žáků.

•  Zastupitelstvo obce bere na vědomí infor-
maci o uzavření dohody o nájmu nebyto-
vých prostor – posilovny s panem Rober-
tem Benešem.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo příspěvek na podporu služeb 
Oblastní charity Ústí nad Orlicí z rozpoč-
tu obce Horní Třešňovec ve výši 8 000 Kč.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje vítěze výběrového řízení k ve-
řejné zakázce malého rozsahu „Oprava 
místní komunikace Horní Třešňovec“ 
firmu STRABAG a.s. IČ: 60838744, se 

sídlem Kladská 1082, 500 03 Hradec 
Králové, s  nejnižší nabídkovou cenou: 
603 742,81 Kč včetně DPH. Zastupitel-
stvo obce Horní Třešňovec pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy s vítězem 
výběrového řízení.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje poskytnutí jednorázového 
příspěvku na vybudování domovní čer-
pací stanice u č. p. 140 ve výši 40 000 Kč.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec pro-
jednalo pravidla pro pronajímání prostor 
ve vlastnictví obce (kluboven, Kulturního 
domu, Národního domu, sportovního 
areálu a  dalších nemovitostí) za účelem 
klubové, tedy nikoliv komerční činnosti 
spolkům, jež se podílejí na rozvoji území 
obce Horní Třešňovec či konají činnost ve 
prospěch občanů obce Horní Třešňovec, 
a schvaluje pronájem takových prostor za 
cenu, odpovídající nákladům spojených 
s  jejich provozem po dobu trvání nájmu 
s tím, že se v takovém případě neuplatní 
případný platný ceník pronájmu daných 
prostor.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec roz-
hodlo odložit projednávání a schválení 

pravidel pro poskytování dotací z  roz-
počtu obce.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. SLS / 90 / 22 / Hd, a po-
věřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
s Ing. Radkem Kopeckým na zhotovení 
projektové dokumentace k  akci s  ná-
zvem „Chodník podél silnice III/31117 
v obci Horní Třešňovec“a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu smlouvy.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec volí 
starostou obce Jana Duška.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec volí 
místostarostkou obce Lenku Markovou.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec zři-
zuje finanční výbor a  kontrolní výbor. 
Oba výbory budou tříčlenné.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec volí 
předsedou finančního výboru Petra Jirás-
ka.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec volí 
předsedou kontrolního výboru Petra Ma-
čáta.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec zvo-

Jirásek, členové Dana Mačátová a Vladimír 
Čajnák. Do kontrolního výboru byli zvole-
ni: předseda Petr Mačát, členové Kateřina 
Hejkrlíková a Zuzana Mačátová. Předsedo-
vé komisí jsou tito zastupitelé: kulturní  – 

děkuji za skvěle odvedenou práci, kolegiál-
ní přístup a zejména lidský osobní přínos. 
Za dobu působení v Horním Třešňovci se 
stala jednou z nás – Třešňovačkou. Věřím, 
že si následující léta při zaslouženém odpo-

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec zvo-•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec zvo-
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lilo členy finančního výboru Danu Mačá-
tovou a Vladimíra Čajnáka.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
zvolilo členy kontrolního výboru Zuzanu 
Mačátovou a Kateřinu Hejkrlíkovou.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
k  bodu 6  – Rozhodnutí o  odměnách za 
výkon funkcí neuvolněných členů zastu-
pitelstva schvaluje přijetí jednoho sou-
hrnného usnesení.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec sta-
novuje svým neuvolněným členům za 
výkon funkce odměny za měsíc v násle-
dujících částkách:
– místostarosta 7 200,– Kč,
– předseda výboru 1 590,– Kč,
–  člen zastupitelstva bez dalších funkcí 

1 340,– Kč.
Odměna bude poskytována od
20.  10.  2022. V  případě nástupu ná-
hradníka na uvolněný mandát čle-

na zastupitelstva obce bude odměna 
poskytována ode dne složení slibu.
V  případě budoucích změn v  obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna po-
skytována ode dne zvolení do příslušné 
funkce.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2023.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
projednalo návrh dodatku č. 5 ke Smlou-
vě o vytvoření dobrovolného svazku obcí 
ze dne 20.  12.  2012, jehož předmětem 
je ukončení členství obce Čenkovice 
v Dobrovolném svazku obcí Mikroregi-
on Severo-Lanškrounsko k 31. 12. 2022, 
a  dále návrh nových stanov  svazku 
s účinností od 1. 1. 2023, a pověřuje sta-
rostu obce Horní Třešňovec k vyslovení 
souhlasu s  jejich schválením při jejich 
projednávání na jednání valné hromady 
svazku.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schválilo vložení částky 20 mil. na ter-
mínovaný účet u MONETA Money Bank 
a.s., v  délce trvání 12 měsíců s  pevnou 
úrokovou sazbou 6,6 %, platnou po celou 
dobu trvání vkladu a  pověřuje starostu 
obce k potřebným krokům.

Kompletní znění všech přijatých usnesení 
naleznete na internetových stránkách obce 
v sekci Úřední deska. Veškerá jednání Za-
stupitelstva obce jsou veřejná. Pozvánky 
na jednání zveřejňujeme podle zákona na 
úřední desce, dále na webových stránkách 
obce.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Hana Šilarová, účetní obce

Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané 23. 09.–24. 09. 2022

Kandidátní listina Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost Hlasy Pořadí 

zvolení

číslo název poř. 
číslo

příjmení, jméno,
tituly věk abs. v %

1 KDU-ČSL 1 Dušek Jan 46 KDU-ČSL BEZPP 256 23,79 1
1 KDU-ČSL 3 Indra David 31 KDU-ČSL BEZPP 162 15,05 2
1 KDU-ČSL 2 Zapletal Jan Mgr. 50 KDU-ČSL BEZPP 121 11,24 3
1 KDU-ČSL 4 Lutzová Kristina Ing. 35 KDU-ČSL BEZPP 80 7,43 4

2 HASIČI HORNÍ 
TŘEŠŇOVEC 1 Mačát Petr 31 NK BEZPP 178 19,75 1

2 HASIČI HORNÍ 
TŘEŠŇOVEC 2 Šebrle Miroslav 46 NK BEZPP 155 17,2 2

2 HASIČI HORNÍ 
TŘEŠŇOVEC 3 Jirásek Petr 46 NK BEZPP 155 17,2 3

3 Nezávislí 2 Marková Lenka 
PeadDr. 58 NK BEZPP 152 25,54 1

3 Nezávislí 1 Marková Jitka 53 NK BEZPP 138 23,19 2

Volební účast při volbách
Počet volených

členů zastupitelstva

Počet 
volebních 

obvodů

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzda-
né obálky

Platné 
hlasycelkem zpr. v %

9 1 1 1 100 498 322 64,66 320 2 572

lilo členy finančního výboru Danu Mačá-
tovou a Vladimíra Čajnáka.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
zvolilo členy kontrolního výboru Zuzanu 
Mačátovou a Kateřinu Hejkrlíkovou.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
k  bodu 6  – Rozhodnutí o  odměnách za 
výkon funkcí neuvolněných členů zastu-

na zastupitelstva obce bude odměna 
poskytována ode dne složení slibu.
V  případě budoucích změn v  obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna po-
skytována ode dne zvolení do příslušné 
funkce.

•  Zastupitelstvo obce Horní Třešňovec 
schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2023.
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Z redakce

Informace pro občany – volba prezidenta České republiky
V  měsíci lednu se uskuteční volba pre-
zidenta České republiky. Podle roz-
hodnutí předsedy Senátu Parlamentu 
ČR č.  207/2022 Sb. se budou volby ko-
nat v pátek 13.  ledna a  sobotu  14.  led-
na  2023. Případné druhé kolo voleb se 
uskuteční v  pátek 27.  ledna a  sobotu 
28. ledna 2023.
V  naší obci je volební místností, jako 

obvykle, zasedací místnost na obecním 
úřadě. Volit v  Horním Třešňovci může 
občan České republiky starší 18 let, při-
hlášený k  trvalému pobytu v  Horním 
Třešňovci. Chcete-li volit jinde, než ve 
svém volebním okrsku podle místa tr-
valého bydliště, je nutné si zařídit volič-
ský průkaz. Volební místnost je otevřená 
v pátek 13. a 27. ledna 2023 od 14:00 hod 

do 22:00 hod, v  sobotu 14. a  28.  led-
na  2023 od 8:00 do 14:00 hod. Neza-
pomeňte si k volbám vzít platný průkaz 
totožnosti  – tj. občanský průkaz nebo 
cestovní pas.

Za okrskovou volební komisi
Petra Marková, DiS., zapisovatel

Komunální odpad v roce 2023
Komunální odpad bude nadále svážet svo-
zová � rma: Ekola České Libchavy. Svozový 
den zůstává nadále pondělí, a to lichý týden.
Prvním svozovým dnem � rmy Ekola České 
Libchavy bude 2. leden 2023. Firma Eko-
la České Libchavy požaduje, aby nádoby 
na komunální odpad byly vystaveny v den 
svozu od 5:00 do 24:00. Nádoby budou vi-
ditelně označeny svozovou známkou, kte-
rou jste obdrželi v  roce 2020 na obecním 
úřadě.

Telefonní kontakty:
při reklamaci nesvezení nádoby: 
493 646 340
při reklamaci poničení nádoby: 
493 646 344

Splatnost poplatků za odpad a  psa pro 
rok 2023:
– splatnost poplatků za odpad a  psa byla 
stanovena do 31.  března  2023. Sazba po-
platku za odpad pro rok 2023 je 500 Kč za 
osobu. Nárok na úlevu poplatku má:
poplatník, jehož bydliště či stavba je vzdá-
lená více jak 150 metrů od místa určeného 
k  odkládání sběrných nádob (popelnic), 
úleva ve výši 50,– Kč.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo 
ve správné výši, nárok na úlevu může za-
niknout. Konkrétní výši poplatků Vám sdě-
lí účetní Petra Marková, tel. č. 465 321 583, 
mail: obec@hornitresnovec.cz.

Prosíme, abyste poplatky platili před-
nostně převodem na účet obce, číslo 
účtu: 110 328 664/0600, nejdříve však 
2. 1. 2023.

Při platbě převodem uvede poplatník vari-
abilní symbol následujícího složení:
XXXX  – číslo popisné domu (např. pro 
č. p. 225 VS: 0225)

Seznam čísel popisných vzdálených více 
jak 150 metrů od místa určeného k odklá-
dání sběrných nádob (popelnic): 38, 42, 43, 

44, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 65, 66, 69, 
95, 102, 106, 108, 113, 125, 127, 128, 134, 
138, 144, 151, 162, 171, 172, 189, 191, 195, 
198, 200, 202, 205, 209, 223 a 234.

Sazba poplatku za psa pro rok 2023 je:
a) za prvního psa 100,– Kč,
b)  za druhé psa téhož držitele 300,– Kč,
c)  za třetího a  každého dalšího psa téhož 

držitele 2000,– Kč,
d)  za třetího a každého dalšího psa, jehož 

držitelem je poživatel invalidního, sta-
robního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
příjmů, anebo poživatel sirotčího dů-
chodu 300,– Kč.

Svozový plán pro rok 2022
druh odpadu četnost svozový den týdny

komunální 26 pondělí 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27, 
29,31,33,35,37,39,41,43,45, 47,49,51

Vážení spoluobčané,
rok 2022 se pomalu chýlí ke konci. Někteří 
z nás bilancují a hodnotí rok minulý, někte-
ří hledí s  nadějí do roku nového. Končící 
rok nebyl jednoduchý. I když jsme již ne-
byli svázáni protiepidemickými opatřeními 
a mnozí z nás si mysleli, že hůře být nemů-
že, nastaly události, které nám přidávají 
vrásky na čele. Události, o kterých jsme si 
mysleli, že se v dnešní moderní době už stát 
nemohou…
Podzim roku 2022 se nesl v duchu komu-

nálních voleb. Chtěla bych poděkovat všem 
zodpovědným voličům, kteří rozhodli 
o další budoucnosti obce a vložili svou dů-
věru do rukou nově zvolených zastupitelů.
Také v  redakci nastaly personální změny. 
Ráda bych touto cestou poděkovala paní 
Petře Rouhové, která se podílela na tvorbě 
novin neuvěřitelných osm let. Moc děkuji 
za její práci, obětavost, píli a  nadšení, se 
kterým časopis vytvářela.
Doufám, že se mi podaří na její práci úspěš-
ně navázat. Ráda bych v novinách nalezla 

i místo pro historii obce, rozhovory s lidmi. 
Zároveň bych chtěla poprosit i vás, spolu-
občany, pokud máte jakékoliv příspěvky, 
fotogra� e, články, postřehy, pozvánky, ne-
styďte se s nimi podělit a zasílejte na e-mai-
lovou adresu: hornotresnovak@hornitres-
novec.cz.
Přeji vám všem krásné, pohodové a lásky-
plné Vánoce v kruhu nejbližších. A úspěšné 
vykročení do nového roku, do roku 2023.

Ing. Kristina Lutzová

Informace pro občany – volba prezidenta České republiky
obvykle, zasedací místnost na obecním 
úřadě. Volit v  Horním Třešňovci může 
občan České republiky starší 18 let, při-
hlášený k  trvalému pobytu v  Horním 
Třešňovci. Chcete-li volit jinde, než ve 
svém volebním okrsku podle místa tr-

do 22:00 hod, v  sobotu 14. a  28.  led-
na  2023 od 8:00 do 14:00 hod. Neza-
pomeňte si k volbám vzít platný průkaz 
totožnosti  – tj. občanský průkaz nebo 
cestovní pas.

Ing. Kristina Lutzová

chodu 300,– Kč.
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Odhalení Pomníku smíření
Dne 11.  listopadu jsme se sešli před 
Obecním úřadem v  Horním Třešňovci 
u  příležitosti odhalení nového Pomníku 
smíření. Slůvko „nového“ není v  tomto 
případě úplně tak pravdivé. Na pomník 
byly instalovány původní pamětní desky 
obětem 1. světové války. V  naší obci se 
nacházely dva pomníky. Jeden věnovaný 
padlým německým a  druhý českým ob-
čanům Horního Třešňovce. Německé pa-
mětní desky byly umístěny na centrálním 
kříži u nás na hřbitově. Pomník věnovaný 
českým obětem stával na pozemku před 
budovou české školy, současného obecní-
ho úřadu.
Podle vyprávění pamětníků, došlo v roce 
1938 po přijetí Mnichovské dohody k de-
molici českého památníku. Jediné, co se 
podařilo z  pomníku zachránit a  ukrýt, 
byla pamětní deska. Po konci druhé svě-
tové války byly na hřbitově demontovány 
desky se jmény německých obětí a  ná-
sledně bylo vše uloženo na půdu obecní-
ho úřadu.
V roce 2018 mě oslovil pan Jan Ježek, ro-
dák z Horní Čermné, s tím, že by rád při-
spěl Hornímu Třešňovci na vybudování 
Pomníku smíření. Velice ho zaujal příběh 
našich pamětných desek a společně jsme 
došli k názoru, že bude vhodné tyto arte-
fakty zabudovat do pomníku. Samotnou 
realizaci potom provedla � rma Kamenic-
tví Kyčmol z Ostrova.
Pan Jan Ježek se celý život aktivně zajímal 
o  historii. Zaměřoval se především na 
svou rodnou obec a okolí. Za svou práci 
obdržel 8 státních vyznamenání, mno-
ho plaket a  čestných vyznamenání. Pro 
svá historická pojednání navštívil téměř 
všechny obce Lanškrounska a poté zpra-

coval rozsáhlou publikaci o odboji v na-
šem regionu nazvanou „Národní sdruže-
ní československých vlastenců“. Aktivně 
se zajímal o pamětihodnosti a významné 
stavby a snažil se, aby byly zachovány pro 
příští generace. Bohužel pan Ježek, pře-
zdívaný vojenskou hodností „Generál“, 
se dnešního odhalení nedožil. Patří mu 
veliký dík nejen za � nanční příspěvek, ale 
hlavně za podnět a myšlenku vybudovat 
tento Pomník smíření. Čest jeho památ-
ce!
Jistě vás také zajímá, proč byl den 11. lis-
topadu vybrán pro odhalení našeho po-
mníku. Vzhledem k  tomu, že při dneš-
ním uspěchaném moderním životě se 
dřívější události pro mnohé z nás stávají 
zcela všední historií, chtěl bych je připo-
menout nejen z hlediska vojenského, ale 
i dějepisného a místopisného. 1. světová 
válka byla vyhlášena Rakousko-Uher-
skem 28. 7. 1914 Srbsku po předchozím 
atentátu na následníka trůnu arcivévodu 
Františka Ferdinanda d’Este a jeho man-
želku Žo� i v  Sarajevu. Samotné válečné 
operace byly zahájeny až později, po vy-
hlášení všeobecné mobilizace. Válka při-
nesla smrt, bídu a strádání miliónů lidí na 
celém světě. Do válečných kon� iktů bylo 
postupně vtaženo aktivně cca 40 států, 
dalších 20 pasivně a  na bojištích našlo 
smrt cca 13 miliónů lidí a další statisíce 
byli zmrzačeni a postupně umírali na ná-
sledky válečných útrap. Toto strastiplné 
a smutné válečné období bylo ukončeno 
11.  listopadu 1918 v 11.00 hodin podpi-
sem příměří v  Compiegneském lese ve 
Francii. Tento den byl v celé Evropě vy-
hlášen jako Den „Velké války“, později byl 
slaven rovněž jako Den veteránů.

Každý si může vyložit symboliku tohoto 
Památníku po svém, důležitá je ušlechti-
lá myšlenka a  vědomí toho, že smířit se 
člověk musí nejdříve sám se sebou, být 
tolerantní a  respektovat své okolí.Jsem 
přesvědčen, že tento pomník bude sloužit 
jako pietní místo, kde se budou zastavo-
vat nejen současní občané Horního Třeš-
ňovce, ale i ostatní návštěvníci naší obce 
všech národností, kteří kolem budou 
procházet. Připomenutí těchto událostí 
budiž důvodem pro nás i další generace, 
abychom nadále dokázali žít ve vzájemné 
shodě bez ohledu na národnost či jazyk, 
kterým mluvíme.
Pravý smysl událostí je vždy hodnocen 
správně až po letech, po řádném odstupu 
malicherností, všech vedlejších a  méně-
cenných vlivů.
Pak mohou vzpomínky přinést i  smíře-
ní…

Jan Dušek, starosta obce

Čestná stráž Proslov pana starosty

Odhalení pomníku
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Zprávy z MŠ a ZŠ
Švestkobranní
V  naší MŠ se snažíme vytvořit pro děti 
i rodiče příjemné prostředí a vhodné pod-
mínky. Proto stále podporujeme spolupráci 
rodičů a MŠ, což se nám osvědčuje.
Letos v  říjnu jsme se rozhodly s  kolegyní 
zachovat tradici a  uspořádat „Švestko-
branní“. Počasí nám bohužel nepřálo, tak 
jsme akci přesunuly ze zahrady do třídy. 
Ale i tak si každý přišel na své, neboť akti-
vit bylo dostatek. Děti soutěžily v pojídání 
sušených švestek, skládaly puzzle, sestavo-
valy obrázek švestky z barevných koleček, 
házely švestkou (zmačkaný papír) do koše, 
kreslily švestkový knedlík, počítaly a třídily 
pecky atd. Za odměnu pak čekal na všech-
ny švestkový raut, který připravili rodiče. 
Nestačili jsme žasnout, co všechno se dá ze 
švestek připravit za dobroty. Výborný byl 
i švestkový čaj.
Celé odpoledne vládla příjemná atmosfé-
ra a  snad jediné mínus bylo, že to rychle 
uteklo.

Jitka Kubrová,
učitelka MŠ

NA SVATÉHO MARTINA,
KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA… nebo…
UŽ MARTIN NA BÍLÉM KONI,
UŽ ZASE PŘIJÍŽDÍ K NÁM…
My v mateřské škole se snažíme ctít všech-
ny tradice a svátek svatého Martina k nim 
rozhodně patří. A  tak jsme se tomuto 
tématu věnovali celý týden před 11. lis-
topadem. Děti se seznámily s  legendou 
o svatém Martinovi, s pranostikami, s pří-
slovími, se zvyky a symboly tohoto svátku. 
Děti malovaly svatomartinskou husu, tvo-
řily sněhové vločky z  chlupatých drátků, 
plnily spoustu tematických didaktických 
úkolů, kvízů, zaujala je hra, kolíčkovaná“ 
a mnoho dalších. Děti porovnávaly různé 
opravdické podkovy- malé, velké, nové, 
staré, lehké, těžké, rezaté. Učily se cval 
vpřed i  stranou, zpívaly písně o  koních 
a husách a o svatém Martinovi.
Ve středu jsme měli v MŠ „SVATOMAR-
TINSKOU SLAVNOST“. Začalo to už 
obědem, paní kuchařka připravila výbor-
né svatomartinské menu. Odpoledne při-
šli do MŠ rodiče, děti jim na úvod zazpí-

valy písně o svatém Martinovi a společně 
si s dětmi vyrobili svatomartinského koně 
na klacku. Za odměnu pak dostali svato-
martinské rohlíčky plněné ořechovou ná-
divkou.
Když se setmělo, odebrali jsme se na sva-
tomartinský lampionový průvod k  obec-
nímu úřadu, kde na nás a hlavně na děti už 
čekal pan starosta se sladkou maličkostí.
Myslím si, že jsme si všichni celý týden 
moc užili a děti se hravou formou mnohé 
naučily.
P. S. Chybělo jen svatomartinské víno :-)

Jaroslava Havlíčková, učitelka MŠ

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Návštěva policejní stanice ve Svitavách
První říjnové pondělí jsme se vydali na 
prohlídku policejní stanice na pozvání 
pana Caldy. Děti si tak mohly zblízka pro-
hlédnout celu pro zadržené osoby, míst-
nost s  počítači, které monitorují město 
díky kamerám, auta a motocykly vyjíždě-
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Hrátky s kaštany

Plavání

Vaříme a ochutnáváme šípkový čaj

Čertovský den v MŠ
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jící k případům nebo na preventivní jízdy. 
V  policejní tělocvičně prošly výcvikem 
fyzické zdatnosti, vyzkoušely si snímání 
otisků prstů a neméně zajímavé byly brýle 
simulující požití návykových látek.

Zdravá svačinka
Jeden z  říjnových pátků jsme věnova-
li zdravému stravování. Povídali jsme si, 
jak by měl vypadat „zdravý talíř“, co by 
na něm nemělo chybět a  naopak, co na 
něj nepatří. Společně jsme pak ochutnali 
zdravé pomazánky, ovoce, zeleninu i  ne-
známé druhy – křížence jablka a hrušky.

Zámek plný knih
V  listopadu jsme navštívili naše krajské 
město Pardubice. Kromě centra jsme na-
vštívili zámek, kam jsme byli pozváni na 
veletrh dětských knížek. Tvořivá dílna na-
bídla záložky do knih nebo titulní stranu 
komiksu. Na samotném veletrhu si děti 
prohlédly knižní novinky a dárkové před-
měty, které si mohly zakoupit. Některé 
stánky nabízely drobnosti pro děti zdar-
ma. Někoho zaujala i  výstava sklářského 
umění nebo archeologie na Pardubicku.

Plavecký výcvik
Po deset týdnů se našim dětem věnova-
ly lektorky orlickoústecké Plavecké školy. 
Učily se nebát vody, splývat, potápět, pla-
vat pod vodou, lovit puky ze dna bazénu, 
skákat do vody různým způsobem, hrát 
vodní pólo a  pilovaly plavecké styly. Sa-
mozřejmostí je také chování ve vodě při 
rizikových situacích, kdy děti zažily pobyt 
ve vodě v  oblečení. Všichni jistě udělali 
pokrok v plaveckých dovednostech, ať je to 
větší vytrvalost, rychlost, ladnější skok do 
vody nebo menší strach z vody.

Mgr. Andrea Nožková, DiS.,
učitelka ZŠ

Zprávy ze školní družiny
Po prázdninách jsme se sešli nejen s nově 
nabytým elánem, ale také v novém obsaze-
ní. Do našeho kolektivu přibylo 6 nových 
prvnáčků. Hned v  prvním měsíci jsme se 
snažili o  stmelení kolektivu. K  tomu nám 
nejvíce pomáhají naše pravidelné středeční 
vycházky do okolí obce.

Mezi nejzdařilejší akce patřilo rozhodně 
„moštování“. Děti sbíraly spadaná jablka 
na školní zahradě. Nejsilnější chlapci se 
chopili tůčka a odvezli ho k panu Junkovi, 
který dětem ukázal postup při moštování. 
Děti mu pomáhaly a odměnou byl čerstvě 
vylisovaný mošt.

Další zdařilou akcí bylo dýňové odpole-
dne. S  pomocí maminek si děti donesly 
dýně, vypěstované na svých zahrádkách. 
Děti dýně vydlabávaly, zdobily a  nakonec 
dovnitř umístily svíčky. Tento den si děti 
donesly nejen dýně, ale i občerstvení, různé 
dobroty a celé odpoledne se neslo v duchu 
Halloweenu, tance a her.
Nyní se blíží Vánoce, a tak hlavním téma-
tem je čert, Mikuláš a anděl, výroba dáreč-
ků na jarmark pro maminku a tatínka.
Na přiložených fotogra� ích můžete vidět 
atmosféru z jednotlivých akcí.

Vladimíra Kulhavá,
učitelka v družině

Návštěva policie Svitavy

Moštování

Návštěva Pardubic

Dýňové odpoledne
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Posezení – odhalení Pomníku smíření

Potštejn

Pečení koláčků

Herecké představení na zámku Potštejn

8

Spolek žen
Členky našeho spolku se scházely přes léto 
zase na hřišti a každý měsíc si tam popoví-
daly a upekly buřty.
25. května se jelo malým autobusem na vý-
let do Polska. První zastávka byla na tržnici 
něco málo nakoupit. V  polském Jarkowu 
jsme si ještě prohlédly japonské zahrady, 
které se nám moc líbily a potom přejely do 
Česka. Následovala prohlídka zámku v Ná-
chodě a výlet byl zakončen večeří U Vostré 
fazole.
V pátek 29. července vyjely některé členky 
na kolech do Verměřovic. Paní Sklenářo-
vá tam měla otevřenou pro veřejnost svoji 
zahrádku s  fuchsiemi i  jinými květinami. 
Cestou domů byla zastávka na zmrzlinu 
a  zakončení bylo u  Gábiny Pechancové, 
která má také krásnou zahradu.
V úterý 9. srpna jsme jely vlastními auty na 
zámek Potštejn, kde nás čekala hraná pro-
hlídka. Služka Dora nás prováděla zámkem 
a  z  návštěvníků si vybrala jednoho pána, 
aby probudil zámeckou paní a  připravil ji 
na večerní ples. Ten svou roli statečně hrál, 
takže jsme se dobře pobavily.

Byl krásný den, a tak jsme si ještě vyšláply 
i na prohlídku hradu a unavené, ale spoko-
jené, jsme jely domů.
Na podzim jsme se spolu sešly na pečení 
koláčků v kulturáku, což bylo také fajn pra-
covní setkání i s kafíčkem.
A nakonec jsme jely ještě autobusem v pá-
tek 18.  listopadu do Bystřece do hospody 
„U Špičáků“ na Bramborákové hody. Jídlo 
bylo jako vždy výborné a  s  milou obslu-
hou, takže jsme společně strávily další pří-
jemné odpoledne.

Tím jsme aktivity v letošním roce asi ukon-
čily a budeme se těšit na ty v roce příštím, 
už si plánujeme výlet do divadla v Ostravě.

Obci děkujeme za příspěvek na naši čin-
nost a  všem spoluobčanům přejeme do 
dalšího roku pevné zdraví a hodně pohody.

Za Spolek žen Dana Mačátová

Byl krásný den, a tak jsme si ještě vyšláply 
i na prohlídku hradu a unavené, ale spoko-

Na podzim jsme se spolu sešly na pečení 

Tím jsme aktivity v letošním roce asi ukon-
čily a budeme se těšit na ty v roce příštím, 
už si plánujeme výlet do divadla v Ostravě.

Japonské zahrady
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Pohodový a klidný předvánoční čas, přáte-
lé. Za oknem zrovinka padá vločka za vloč-
kou a já si vzpomněl právě teď’ na zasně-
žené krkonošské pláně, na ztichlé uličky 
mého rodného městečka, na sněhem zavá-
té chalupy… a v televizi sleduji � lm Přání 
Ježíškovi. Příběhy mužů, žen a  dětí, kteří 
zjistí na Štědrý den, že život umí nadělovat 
tvrdé lekce. V tento den se ale dějí zázraky 
pro každého a bez rozdílu. Příběhy laskavé, 
dojemné a  láskyplné. Přejme si navzájem 
nejen tiše sněhem zapadající naši vesničku, 
zaváté domky, ale pod stromkem hledejme 
podobné dárky zázraků… laskavosti, do-
jemnosti a láskyplnosti.

Listuji kalendářem zpět a  zastavuji až 
v měsíci červnu a to patnáctého. Od tohoto 
dne není písemná dokumentace o spolko-
vém životě nás, důchodců a tak se to poku-
sím napravit. Jak zjistíte, bylo toho docela 
dost. 15. června organizuje známá dvojka 
Karel a  Maruška autobusový výlet do zá-
meckého parku v Kopidlně a do skleníků 
tropické a  subtropické � óry. Postaveny 
byly již v 18. století a tak náš obdiv nebyl 
zaměřen jen na exotické rostlinstvo, ale 
i na architektonické provedení staveb. Jed-
ním slovem: úžasné do detailů. Druhá část 
zájezdu směřovala do Ratibořic. Procház-
ka údolím podél řeky Úpy, zastavení na ob-

čerstvení ve mlýně a  zámeckou zahradou 
zpět na parkoviště. Romantické rozloučení 
s krajinou Boženy Němcové. Červenec až 
září patřil nejen k pravidelným spolkovým 
setkáváním, ale uskutečnilo se i  několik 
posezení u táboráku. Opékání buřtů, dopl-
ňování tekutin a zpívání v doprovodu har-
moniky – báječné chvilky. 14. září výlet za 
humna, do známých i méně známých míst 
Orlických hor. Počasí nám příliš nepřálo 
a tak Zemskou bránu jsme viděli jen okny 
autobusu. První zastávka a  už bez deště, 
byla v Neratově. Návštěva místního kostela 
zaujme vždy svou barokní architekturou, 
originálním řešením střechy (skleněná), 
obnoveným hlavním schodištěm a  vstup-
ním portálem. Zvláštní atmosféra na nás 
dýchla uvnitř: strohé, ale účelné vybavení 
včetně moderně pojatého oltáře. V  době 
naší návštěvy probíhaly práce na opravě 
skleněného zastřešení. Po výborném obě-
dě následovala návštěva kostela v Klášterci 
n. Orlicí a zvláště pak nás zajímaly tajuplné 
fresky „ďáblů“ na venkovní zdi a strašidel-
né zazděné lebky v  kamenném oplocení. 
Vysvětlení těchto záhad se různí. Posled-
ní zastávkou byla Pastvinská přehrada 
a  protože znovu začalo pršet, tak jsme se 
ukryli v restauraci U mostu. Návaznost na 
zářijový výlet mělo 20. října povídání Kra-
jinou příběhů aneb promítání fotogra� í 

Rosti Bartoně z  Českých Petrovic. Foto-
graf Orlických hor a  podhůří nás zavedl 
nejen do míst známých, ale i  neznámých 
a zapomenutých. Opuštěné horské stavby, 
přírodní zajímavosti, potoky, fauna i � ora, 
doplněné krátkými videi a  komentářem 
pana Bartoně, okouzlila všechny přítom-
né v  našem kulturním domě. Příchozí si 
mohli zakoupit stolní nebo nástěnné ka-
lendáře s  fotogra� emi autora nebo jeho 
originální obrazy na plátně. Povedené od-
poledne a já, a mnozí další účastníci, jsem 
si v duchu uvědomil, jak málo znám blízké 
krajiny svého domova, malebné i tajemné 
Orlické hory. Listopadové setkání v  hos-
půdce Za vodou mělo na pořadu kromě 
běžné spolkové informace vzpomínkové 
promítání videa z  letošního Májového se-
tkání. Na prosincovém se probírala přípra-
va členské výroční schůze. Ta se uskuteční 
5. ledna 2023 od 12 hodin v naší hospůdce. 
Prosím, zapište si do kalendáře! Přátelé, 
a jakou moudrost si tentokrát dáme na zá-
věr? Nevěřte všemu, co slyšíte nebo vidí-
te… Vždy jsou tři strany každého příběhu. 
Vaše… jejich… a pravda…!

Krásný a klidný vánoční čas přeje Vám 
František Teichmann

Spolek důchodců informuje

Posezení u táboráku Výlet

Beseda s fotografem Posezení u táboráku

9

Pohodový a klidný předvánoční čas, přáte-
lé. Za oknem zrovinka padá vločka za vloč-
kou a já si vzpomněl právě teď’ na zasně-
žené krkonošské pláně, na ztichlé uličky 

čerstvení ve mlýně a  zámeckou zahradou 
zpět na parkoviště. Romantické rozloučení 
s krajinou Boženy Němcové. Červenec až 
září patřil nejen k pravidelným spolkovým 

Spolek důchodců informuje
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Rodinné centrum Serafínek  pořádalo na 
podzim mnoho akcí. Nové prostory k tomu 
přímo vybízely. Zde je pár momentek z nich:

Slavnostní otevření klubovny – 27. srpna
Poslední prázdninovou sobotu se obyvate-
lům obce otevřela nová klubovna Rodinné-
ho centra Serafínek. Potěšil nás velký zájem 
napříč věkovými kategoriemi. Na úvod 
pronesla místostarostka obce Jitka Mar-
ková pár milých slov a děti z místní školy 
si připravily taneční vystoupení. Během 
akce si návštěvníci mohli zakoupit ruko-
dělné výrobky od místních, pro děti byly 
připravené malé dílny, malování na obličej 
a prostorná herna. Nechybělo ani „soused-
ské“ povídání u kávy a zákusků, které jsme 
připravily. Děkujeme spolkům za štědré 
dary, návštěvníkům za příjemně strávené 
odpoledne a  těšíme se na další společné 
setkávání.
Kdo by měl zájem dostávat (a ještě nedostá-
vá) e-maily na naše akce, dejte nám vědět na 
langrova.lucie@email.cz.

Podzimní tvoření s přírodninami – 8. října
Na tuto akci jsme pro účastníky měli při-
praveno spoustu přírodnin a  samotvrd-
noucí hmotu na výrobu lístečků. Samo-
tvrdnoucí hmota se vyválela a obtiskla na 
například list muškátu nebo třešně, a  tím 
vznikl krásný vzor. Do lístečku se udělala 
dírka a po zatvrdnutí se zde uvázal prová-
zek a na něj navlékly korálky. Z přírodnin 
jako jsou klacíky, listy, šišky atd. jsme tvo-
řili dle své fantazie podzimní dekorace do 
svých domovů. Pod ručkama malých i vel-
kých vznikala krásná díla, kterými si mohli 
ozdobit své domovy.

Halloween párty – 22. října
Naše kamarádka Daniela Motl, která se 
nedávno vrátila se svojí rodinou z  Anglie, 
dostala nápad, že by nám mohla představit 
tradici, kterou slavili každý rok v Londýně. 
Ano, řeč je o  Halloweenu. Na program si 
připravila dlabání dýní, zdobení mu�  nků 
se strašidelnými ozdobami, tvoření strašidel 
z ruliček od toalentího papíru a Halloween-
ský kvíz. Účastníci měli možnost ochutnat 
speciální strašidlácké koblihy a  pobavit se 
v  herně. Děti se mezi sebou namalovaly 
barvami na obličej a  „otetovaly“ se straši-
delnými tetovačkami. Jakmile se setmělo, 
byla již pro děti připravena stezka odvahy se 
svítícími dýněmi, spoustou strašidýlek a hej-
kalů (stezka vedla od obecního úřadu, přes 
hřiště a kolem kabin zpět). Na konci se děti 
podepsaly, aby tím stvrdily, že akci zvládly. 
Akce se velmi povedla a  děti i  dospělí si ji 
moc užili.

Zdobení lžiček � mo hmotou – 5. listopadu
Naše tvoření se neslo v  duchu � ma. Téma 
bylo zdobení kávových lžiček � mem. Zapo-
jili se děti, rodiče i  zástupkyně Klubu žen. 
Fantazii se meze nekladou. Každý si vyrobil 
krásnou sadu, která byla originální. Fimo je 
hmota, která má spoustu barev a  dobře se 
s ní tvoří a na konci se zapéká v troubě, aby 
držela tvar a mohla se třeba i mýt v myčce.

Plavání a saunování – 12. listopadu
Jako každý rok se snažíme zorganizovat co 
nejvíce plavání a saunování. A konečně jsme 
i  jedno zorganizovat mohli. Plavání v  bazé-
ně na Dobrovského je vždy ideální volbou – 
máme bazén a saunu pro sebe na celé 2 hodi-
ny. Chvilku se plave, chvilku se řádí a komu je 

zima, tak se jde zahřát do sauny. Na své si tak 
přijdou rodiče i děti. Přijďte mezi nás – další 
tyto akce plánujeme opět na leden až březen.

Tvorba adventních věnců – 26. listopadu
Pro navození vánoční nálady jsme se roz-
hodli, že uspořádáme tvoření adventních 
věnců. Na sobotní odpoledne jsme připravili 
různé ozdoby na věnce, stuhy, přírodní ma-
teriály a za pomoci pracovníka z obecního 
úřadu také chvojí z různých stromů. Účast-
níci si mohli přinést korpus, svíčky a kalíšky. 
Každý věnec, který vznikl, byl velmi krásný 
a originální. Všude vonělo chvojí a byla po-
hodová atmosféra. Děti si také vytvořily věn-
ce a pak si hrály v herně.

Vánoční slavnosti – 10. prosince
Spolu s TJ Sokol jsme 10. prosince pořáda-
li Vánoční slavnosti. Na starosti jsme měli, 
jako již mnoho let, tvořivé dílničky pro děti. 
Děti si mohly udělat andílka z plata od vajec, 
vánoční hvězdu z kartonu, dřevené zápichy, 
tašky na dárečky a ozdobené šišky.

Je na čase opět poděkovat všem, kteří přispě-
li k tomu, že máme prostory, které jsou nejen 
krásné, ale i svou velikostí prostorné a účel-
né. Na jakékoliv tvoření, které jsme prozatím 
měli, si děti vytvářely v  místnosti se stoly 
a pro zábavu si šly hrát do herny, kde naplno 
využily svůj čas s ostatními dětmi.
Děkujeme všem za podporu a účast na ak-
cích a přejeme do nového roku 2023 hlavně 
mnoho zdraví a pohody.

Za RC Serafínek Petra Havlová, 
Veronika Dorazilová a Lucie Langrová

Rodinné centrum Serafínek

Lžičky z � mo hmoty Tvorba věnců Vydlabané dýně, které pak svítily na cestu

Halloween párty – 22. října
Naše kamarádka Daniela Motl, která se 
nedávno vrátila se svojí rodinou z  Anglie, 
dostala nápad, že by nám mohla představit 

zima, tak se jde zahřát do sauny. Na své si tak 
přijdou rodiče i děti. Přijďte mezi nás – další 
tyto akce plánujeme opět na leden až březen.
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10. září – 
LANŠKROUNSKÁ KOPA – na kolech
Letos jsme vyrazili na Lanškrounskou kopu 
na kolech. Jeli jsme trasu 50 km. Zúčastnilo 
se nás pouze deset, ale stálo to za to. Cyk-
lovýlet jsme zahájili společným srazem na 
náměstí Al. Jiráska. První zastávka byla 
v Dolní Dobrouči na kávičce. Oběd jsme si 
dali v  Letohradě na „nádražce“. Závěr byl 
na Mariánské Hoře a  potom samozřejmě 
v Lanškrouně.

4. listopadu – 
ZAHÁJENÍ SEZÓNY, cvičení žen
Cvičení jsme začaly ve čtvrtek 20.  října 
a pak společně zahájily v Hospůdce Za vo-
dou v  pátek 4.  listopadu společnou večeří 
a tam domluvily podrobnosti. Cvičení je pro 
všechny ženy v Horním Třešňovci podle to-
hoto rozpisu:

Každý čtvrtek
17.30–18.30 h – cvičitelka L. MARKOVÁ
18.30–19.30 h – cvičitelka M. JIRÁSKOVÁ

3. prosince – 
VÝLET do Brna, Slavkova a Tvarožné
Předvánoční výlet byl tentokrát do Slav-
kova u Brna a potom na rekonstrukci bi-
tvy Tří císařů v Tvarožné u Slavkova, jed-
né z nejslavnějších napoleonských bitev.
Odjížděli jsme v  8 hodin ze zastávek. 
Někteří vystoupili už v Brně, kde si užili 
vánoční náladu. Ostatní pokračovali do 
Slavkova, kde byly velké vánoční trhy, 
nádherný kostel a prohlídky zámku, ko-
mentované ukázky vojenského výcviku 
a  bitevních střetů, ruský vojenský tábor 
v  zámeckém parku, vystoupení bubení-
ků, šermířské souboje, koně v  promě-
nách staletí (uváděl Václav Vydra), ukáz-
ky výstroje a  výzbroje armád, vojenské 
ležení v  parku…  Každý si mohl vybrat, 
co mu vyhovovalo.
O půl druhé jsme se přesunuli na bojiště. Od 
dvou do půl čtvrté tady byla rekonstruk-
ce bitvy. Byl to úžasný zážitek. V 16 ho-
din jsme se vraceli opět do Brna, kde na-
stoupili ostatní „účastníci zájezdu“.

5. prosince – Průvod čertů a Mikuláše
Tak jako každý rok i  letos procházela naší 
vesnicí ČERTOVSKÁ DRUŽINA čerta Bel-
zebuba v čele s Mikulášem a andělem. Čerti 
táhli plný vůz dobrot a v ohni pekli brambo-
ry. U Žabků čekalo celou družinu opět ob-
čerstvení a plno nedočkavých dětí.

10. prosince – VÁNOČNÍ SLAVNOSTI
Společně s  rodinným centrem Serafínek 
jsme uspořádali již tradiční Vánoční slav-
nosti. Tentokrát se konaly na Obecním úřa-
dě v Horním Třešňovci. Serafínek zajistil díl-
ny pro děti, my vánoční trhy a občerstvení. 
Byl tu klasický punč, káva, čaj a k tomu kolá-
če a cukroví. Ze slaného to byl párek rohlíku 
a sendviče.

Co nás letos ještě čeká?
29.  12.  (čtvrtek)  – BRUSLENÍ V  HALE 
B. MODRÉHO od 10–11.30 h.

Krásný celý nový rok, plný lásky, pohody 
a štěstí. 

Za TJ Sokol Lenka Marková, předseda

Z činnosti spolku TJ Sokol

Zahájení sezóny v Hospůdce Za Vodou - cvičitelky Lanškrounská kopa

Třešňovští čerti Třešňovští čerti

10. září – 
LANŠKROUNSKÁ KOPA – na kolech
Letos jsme vyrazili na Lanškrounskou kopu 
na kolech. Jeli jsme trasu 50 km. Zúčastnilo 

3. prosince – 
VÝLET do Brna, Slavkova a Tvarožné
Předvánoční výlet byl tentokrát do Slav-
kova u Brna a potom na rekonstrukci bi-

Z činnosti spolku TJ Sokol
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec
Hornotřešňovský pohár
Po dvouleté přestávce, zaviněné proticovido-
vými opatřeními a pracích na kanalizaci, se 
příznivci hasičského sportu konečně dočka-
li a mohli vyrazit do místního sportovního 
areálu, kde 4. června proběhl už 17.  ročník 
Hornotřešňovského poháru. A  netěšili se 
samozřejmě jen diváci, ale také my, pořa-
datelé. Soutěž byla opět zařazena do Velké 
ceny Ústeckoorlicka i  Východočeské hasič-
ské ligy. Velkými neznámými bylo jednak 
to, jak se dlouhá přestávka projeví na účas-
ti družstev a  jak bude fungovat vodovodní 
přípojka, kterou jsme vybudovali, abychom 
nemuseli čerpat vodu z hydrantu. Pokud to 
vezmu odzadu, tak přípojka naše problémy 
s čerpáním vody příliš nevyřešila. Ta sice už 
nebyla zakalená, ale velký odběr snižoval 
tlak ve vodovodní síti a několik občanů vo-
lalo na VAK, že jim teče málo vody. Za to 
se samozřejmě omlouváme a pokusíme se to 
do příštího ročníku nějakým způsobem vy-
řešit. Účast družstev byla sice trochu nižší, 
než v předchozích ročnících, ale v porovnání 
s  ostatními závody ještě velice slušná. Kaž-
dopádně ti, kdo si našli na naši soutěž cestu, 
byli určitě potěšeni skvělými výkony zúčast-
něných družstev. Do kategorie mužů se jich 
ve VCÚ přihlásilo 18 a soutěž vyhráli Jeleni 
Letohrad před Letohradem-Orlicí a  Lan-
šperkem – náš tým skončil na 10 místě. Žen-
ských týmů se představilo osm a  vítězství 
vybojovala děvčata z  Letohradu-Kunčic  C 
před Přívratem a  Českou Rybnou  – naše 
holky obsadily nepopulární 4. místo. V ka-
tegorii veteránů běžela pouze 3 družstva, 
která stupně vítězů obsadila v  pořadí Lan-
šperk, Horní Třešňovec a  Horní Čermná. 
Mezi veteránkami se na nejvyšším stupni 
cítily osamocené holky z České Rybné, které 
bohužel nenašly vyzyvatelky. Opět se běhalo 
v  kombinaci sklopných a  nástřikových ter-
čů, takže celkové vítězství je o  to cennější. 
Ve VČHL se do mužské kategorie přihlásilo 
16 týmů a vyhrál Dubenec s časem 16,70 s, 
na druhém místě skončil Frýdštejn s časem 
16,82 s a stupně vítězů doplnili Jeleni Leto-
hrad díky dosaženému času 17,45 s – domá-
cí tým obsadil 7.místo. V ženské kategorii se 
prezentovalo pouhých 7 týmů a z vítězství se 
radoval Přívrat s  časem 16,69 s  před Leto-
hradem-Kunčicemi C za čas 17,08 s a stupně 
vítězů doplnily Bohuslavice za čas 17,83 s – 
domácí ženy obsadily 6.místo. Po skončení 
základní části soutěže proběhlo ještě tradiční 
� nále o uzené kýty. Ty si odvezli mezi muži 
Jeleni Letohrad a ženy z České Rybné. Celý 
úspěšný den byl zakončen slavnostním vy-

hlášením výsledků, odkud si družstva od-
nesla spoustu krásných cen, za což velice 
děkujeme všem sponzorům. Díky jejich pří-
zni jsme mohli náležitě ocenit jejich snažení 
a krásné předvedené sportovní výkony. Rov-
něž byli soutěžním družstvům představeni 
autoři obrázků na diplomech, kteří si odnesli 
i něco na památku. Po celý den se podávalo 
tradičně bohaté občerstvení. Za bezproblé-
movou organizaci rovněž děkujeme všem, 
kteří se na přípravách a průběhu podíleli.

Zábavné soutěžní dopoledne v ZŠ a MŠ
V pátek 17. června jsme se vydali na zahradu 
místní základní a  mateřské školy, abychom 
dětem oplatili jejich snahu při malování ob-
rázků do diplomové soutěže. Připravili jsme 
si pro ně soutěže a sladké odměny. Nejprve 
jsme cvičně vyhlásili požární poplach, kde 
si děti i zaměstnanci školy vyzkoušeli orga-
nizované a rychlé opuštění budovy. Poté, co 
se všichni seběhli na zahradě a  seřadili se, 
vyhodnotili jsme společně průběh a řekli si 
na co si dát během evakuace pozor, co udě-
lali dobře a co by se dalo ještě vylepšit. Děti 
se pak rozdělily do skupinek a postupně se 
posunovaly po různých stanovištích. Tam si 
mohly vyzkoušet obléknout zásahový oblek 
včetně bot a helmy, zaběhnout si překážko-
vou dráhu, zkusit si spojovat hadice a další. 
Všichni jsme si to moc užili a dobře se po-
bavili. Stejné akce – diplomovou soutěž i zá-
bavné dopoledne – chystáme i na příští rok.

Petr Jirásek

Loučení s létem
Letošní rok naštěstí nebyl výjimkou a mohl 
se tak v  sobotu 20.  srpna uskutečnit další 
ročník hasičské akce „Loučení s  létem“. Le-
tos byl název opravu příhodný, neboť hodi-
nu před začátkem akce začalo vydatně pršet 
a  teplota klesat. Vypadalo to, že plánované 
soutěže družstev se ani neuskuteční. Místní 
ale nejsou z  cukru, takže když déšť trochu 
ustal, soutěží se zúčastnil možná rekordní 
počet týmů, a to 8. Čtyřčlenné smíšené týmy 
bojovaly ve dvoukolové soutěži. V  prvním 
kole měly za úkol vylovit bez rukou jablko 
z kýblu, přejít pomocí bas od piva určenou 
dráhu a tre� t se jablkem do připravené ná-
doby. Druhým kolem pak byla štafeta, vypít 
točené pivo, velkou kapku, lahvové pivo, 
sníst rohlík (překvapivě největší problém) 
a nakonec nafouknout balónek k prasknutí. 
Na prvním místě se umístil tým „Ti, co neví“ 
ve složení Barbořáková Nelča, Cink Bobyn, 
Jelínková Eliška a  Sonták Zdenda. Za nimi 

pak „Mladá krev“ a „Děj se vůle boží“. Jak je 
již zvykem, následovala také soutěž v hodu 
sudem. Mužskou kategorii ovládli Jirás-
ci 1.   Jirka ml. – 29,7 m, 2. Jirka st. 27,6 m 
a 3. Honza 23,7 m. Mezi ženami byla 1. Lu-
cie Šilarová 11,5  m, 2. Aneta Chrobáková 
10,8 m a 3. Hana Horáková 10,0 m. K tanci 
i poslechu tradičně do ranních hodin zahrá-
la kapela Quiz. Děkujeme, že ani nepřízeň 
počasí vás nezastavila a přišli jste nás pod-
pořit.

Markéta Jelínková

Tradiční podzimní brigády
Stejně jako v  předešlých letech, proběhly 
i  letos tradiční podzimní brigády. Napláno-
vali jsme si je na pátek 14. a sobotu 15. říj-
na. V  pátek jsme se pustili do úklidu nové 
hasičské zbrojnice. Přidělali jsme nové re-
gály, zametlo se, vše se porovnalo a  umyla 
se okna. V klubovně se připevnily police na 
poháry a  již po několikáté opravily skříně, 
které díky vlhku neustále „mění svůj tvar“. 
Hlavně u pohárů si holky mákly, protože se 
nám jich už podařilo vyhrát opravdu hodně. 
Ale vynaložené úsilí stojí za to a na nových 
policích vypadají opravdu krásně. V úklidu 
se pokračovalo i v sobotu. Krom toho se ješ-
tě holky vydaly do staré hasičské zbrojnice, 
kde se v rámci úklidu popraly s pavouky vel-
kými jak pěst a  instalovaly zde přehozy na 
historickou hasičskou techniku, aby se na ni 
neprášilo. Část mužů vzala pily a vyrazila do 
lesa na dřevo, jehož těžbu jsme měli domlu-
venou se starostou a  lesním hospodářem. 
Kácely se převážně suché borovice, kterých 
byl zřejmě kvůli suchému počasí posledních 
let doslova plný les. Práce nám šla pěkně od 
ruky, a tak jsme dovezené dřevo stihli i roz-
štípat a  srovnat. V  podvečer pak proběhlo 
tzv. Ukončení sezóny. Přátelské posezení, 
kde se sejdou členové sboru se svými rodin-
nými příslušníky, se stalo nedílnou součástí 
hasičského roku. K jídlu se podávala pečená 
krůta, uzené a  klobásky, točilo se pivo, na-
chystáno bylo i  dobré vínečko a  další ob-
čerstvení. Poslední účastníci akce odcházeli 
domů až v časných ranních hodinách. Akce 
se vydařila, jak v množství odvedené práce, 
tak v dobré přátelské náladě při následném 
posezení.

Petr Jirásek

Námětové cvičení zásahové jednotky
– autonehoda
Krátce po poledni v sobotu 22. října vyrazila 
naše jednotka osobním automobilem Craf-
ter s přípojným výjezdovým vozíkem na ná-

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec
hlášením výsledků, odkud si družstva od-
nesla spoustu krásných cen, za což velice 
děkujeme všem sponzorům. Díky jejich pří-
zni jsme mohli náležitě ocenit jejich snažení 

pak „Mladá krev“ a „Děj se vůle boží“. Jak je 
již zvykem, následovala také soutěž v hodu 
sudem. Mužskou kategorii ovládli Jirás-
ci 1.   Jirka ml. – 29,7 m, 2. Jirka st. 27,6 m 
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Hornotřešňovský pohár

Zábavné dopoledne v MŠ a ZŠ Podzimní brigády

mětové cvičení k našim blízkým sousedům 
do Dolního Třešňovce. Společně s  jednot-
kou Dolního Třešňovce, Rudoltic, Ostrova 
a Lanškrouna jsme se sešli u jejich hasičárny, 
kde bylo nachystané menší občerstvení.
Po nástupu jednotek jsme se pro nepřízeň 
počasí přesunuli do hasičárny, kde byla zahá-
jena první část cvičení. Školitel z Červeného 
kříže nám popsal, jakým způsobem by měla 
jednotka postupovat po příjezdu k  doprav-
ní nehodě. Počínaje správným zastavením 
vozidla jednotky u nehody, zjištění rozsahu 
nehody, umístění a vážnost raněných, zabez-
pečení vozidla proti vznícení a pohybu až po 
ošetření raněných. Probrali jsme nejčastější 
zranění u  dopravní nehody a  jakým způ-
sobem určit jejich priority k  ošetření. Taky 
jsme viděli, jak funguje � xační límec krční 
páteře a  jak ho aplikovat. Po hodině teorie 
následovala i ukázka v praxi. Na � guríně tor-
za dospělého jsme si každý z členů vyzkouše-
li resuscitaci v týmové spolupráci, kde se dva 
střídali v masáži srdce a jeden přikládal re-
suscitační vak s maskou na obličej. U dospě-
lého člověka je poměr stlačení a vdechů 30:2, 

přičemž hrudník by měl být stlačen 5–6 cm. 
U dětí je tento poměr 15:2. Důležitá je také 
frekvence stlačení 100–120 stlačení za minu-
tu, čemuž odpovídá píseň Jožin z Bažin nebo 
Rolničky. Opravdu to bylo fyzicky náročné.

Na druhou část cvičení jsme se s  vozidly 
přesunuli do areálu SZeŠ, kde pro nás byly 
nachystány na asfaltovém place dva osobní 
automobily. Jednotka z  Lanškrouna, která 
má se zásahem u  dopravních nehod mno-
ho zkušeností, nám ukázala vybavení, které 
mají k dispozici v zásahovém vozidle, a jeho 
použití. Po krátké instruktáži, abychom dba-
li na svou bezpečnost, jsme jedno z vozidel 
převrátili na pravý bok, rozdělili se do dvou 
skupin a  začali s  vyprošťováním. Naše jed-
notka zůstala u auta, které bylo převrácené 
na boku. Nejdříve jsme museli auto zabez-
pečit proti převrácení. K tomu jsme použili 
stavitelné klíny z  jedné strany a  kombinaci 
žebříku a  kurty z  druhé strany. Jako první 
nástroj jsme zvolili variabilní vyprošťovací 
nástroj, kterým je vybaveno naše vozidlo. 
Na jedné straně nástroje je hrot, kterým se 

vysekne otvor a na druhém konci je tzv. ot-
vírák, který se zasune do otvoru a střídavým 
pohybem přes ozubené opěrky stříhá plech. 
K dispozici byly řezáky na pásy nebo pila na 
řezání skla. Středový sloupek u vozidla jsme 
vyzkoušeli přeřezat pilou ocaskou a  poté 
jsme si půjčili AKU hydraulické nůžky, které 
mají nově ve výbavě. Nůžkami jsme odstřihli 
zadní páté dveře. Pak jsme na nůžky nasadi-
li přípravky s řetězy a nůžky fungovaly jako 
stahovák/roztahovák, například k  odtažení 
volantu po nárazu. Někteří si zkusili vlézt 
pátými dveřmi do vozidla, aby si vytvořili 
představu o tom, že není úplně snadné v zá-
sahovém oblečení včetně helmy dostat se 
a  hlavně pohybovat v  převráceném vozidle 
k  zaklíněné osobě. Závěrem jsme veškeré 
odstřižené části naskládali zpátky do vozi-
dla, vozidlo jsme převrátili zpátky na kola 
a místo po sobě uklidili.
Zakončení cvičení bylo zase zpátky u hasičár-
ny, kde se zhodnotila práce členů jednotek.
Tím, že jsme se mohli vyzkoušet vybavení, 
které nemá naše jednotka, bylo cvičení ve-
lice zajímavé. Celkově taková cvičení jsou 

mětové cvičení k našim blízkým sousedům 
do Dolního Třešňovce. Společně s  jednot-
kou Dolního Třešňovce, Rudoltic, Ostrova 
a Lanškrouna jsme se sešli u jejich hasičárny, 
kde bylo nachystané menší občerstvení.
Po nástupu jednotek jsme se pro nepřízeň 
počasí přesunuli do hasičárny, kde byla zahá-
jena první část cvičení. Školitel z Červeného 

přičemž hrudník by měl být stlačen 5–6 cm. 
U dětí je tento poměr 15:2. Důležitá je také 
frekvence stlačení 100–120 stlačení za minu-
tu, čemuž odpovídá píseň Jožin z Bažin nebo 
Rolničky. Opravdu to bylo fyzicky náročné.

Na druhou část cvičení jsme se s  vozidly 
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přínosem pro jednotku, a to jako zkušenost 
k zásahu, tak k situaci, ke které se můžeme 
dostat mimo zásah.

Bohuslav Cink ml.

Sezóna 2022 – tým ženy
Letošní sezóna pro tým žen byla spíše v du-
chu příprav pro sezónu příští. Konečně se 
nám podařilo najít „novou krev“ a  našly 
jsme nové členky, které pro hasičský sport 
mají minimálně takové zapálení jako zbytek 
týmu. Nicméně ještě musí sezónu počkat, 
aby dle pravidel mohly o� ciálně vyběhnout 
na závodní dráhu. To nám ale nezabránilo 
začít pilně trénovat a trochu zpřeházet pos-
ty v týmu, abychom mohly plně a efektivně 
zapojit každou členku. Letos jsme se zú-
častnily pouze závodu na domácí půdě, kde 
nám musely vypomoci členky z  okolních 
týmů z  důvodů již zmíněných. Žádného 
brzy následujícího závodu jsme se nezú-
častnily, protože ze zdravotních důvodů 
vypadla další členka a výpůjčka dvou členů 
na každé závody je strašně komplikovaná. 
Rozhodly jsme se tedy alespoň trénovat 
s  pomoci mužského týmu a  využít maxi-
málního potenciálu všech. Druhý závod, 
který jsme absolvovaly, byly poslední závo-
dy do VCÚ v  Nekoři. Na těchto závodech 
se již mohla zúčastnit jedna ze dvou nových 
členek a vyzkoušet tak nervozitu spojenou 
se závody. Na poslední závody a  to pouze 
v rámci tréninku jsme si zajely přes kopec 
na tradiční Orlické dozvuky, kde ale byla 
příliš vysoká konkurence týmů převážně 
z  extraligy. Rádi bychom vám poděkovaly 
za vaši podporu a budeme se těšit na příští 
sezónu.

Lucie Mačátová

Sezóna 2022 – tým muži
Letošní sezónu tým mužů odběhal převážně 
v  sestavě Michal Marek ml., Vojta Čajnák, 
Michal Sudík, Matěj Marek, Lucka Mačá-
tová (květinka na stroji), Petr Mačát, Míra 
Šebrle a  jako záskok Petr Jirásek. Pokud 
bychom ji měli vystihnout jedním slovem, 
tak by se nejspíš hodilo „smolná“. Po dvou 
covidových letech, kdy soutěže probíha-
ly v  omezeném stavu a  kvůli nejrůznějším 
omezením nebylo ani možné plnohodnotně 
trénovat, jsme se konečně dočkali plného 
soutěžního kalendáře. Tomu se přizpůsobi-
ly i tréninky, a tak jsme do prvních závodů 
vyráželi plni optimismu a  očekávání. Sou-
těžní časy sice nebyly to pravé ořechové, 
ale bodový přísun byl celkem slušný. Ještě 
před prázdninami však po uklouznutí do-
stala Lucka na nohu sádru a vrátila se až na 
poslední závody. Zranění z  fotbalu vyřadi-
lo (stejně jako loni) z podzimní části Vojtu, 
a tak se začalo zaskakovat, lepit a půjčovat. 
K  tomu se přidaly drobné chybičky, takže 
jsme nakonec sezónu zakončili na celkovém 
8.místě, což bylo hluboko za naším očeká-
váním. Náladu jsme si chtěli vylepšit na li-
gových dozvucích v  Letohradě-Orlici, kde 
se nám však pokus po lehkém zaváhání na 
základně, které ale zásadně ovlivnilo výsle-
dek, nepodařilo proklouznout do druhého 
kola. Nejlepšího umístění se nám podařilo 
dosáhnout na okresním kole v  Mladkově, 
kde jsme brali 3. místo, v Černovíru a Lan-
šperku jsme skončili šestí.

Sezóna 200 – tým veteráni
Tým veteránů, stejně jako ten ženský, bojoval 
po celou sezónu se sestavou. Problémem je, že 
na rozdíl od svých mužských a ženských ko-
legů si při velice nízké účasti dalších veterán-
ských družstev na soutěžích není od koho půj-

čovat. A tak jsme se letos zúčastnili pouhých 
2 soutěží VCÚ. A sice na domácí trati v Hor-
ním Třešňovci, kde jsme skončili na 2.  mís-
tě za Lanšperkem a  v  Lanškrouně, kde jsme 
obsadili rovněž 2. místo, opět za Lanšperkem, 
který celkově vyhrál letošní ročník VCÚ. Pev-
ně věříme, že v  příštím roce se nám podaří 
sestavu doladit a  budeme se moci představit 
na více soutěžích.
Kromě Velké ceny Ústeckoorlicka se naše týmy 
zúčastnily ještě Zeleného poháru v  Dolním 
Třešňovci, kde muži obsadili 2. místo a 1. mís-
to ve � nále a veteráni 2. místo. Další soutěží byl 
Den se sousedy v Dolní Čermné. Tady skončili 
muži na 1. místě a veteráni na místě druhém. 
V  soutěži Železný hasič nad 35  let obsadil 
3. místo Petr Jirásek. Obě tyto soutěže proběh-
ly v uvolněné atmosféře bez nervů a především 
pro zábavu, takže jsme si je užili.
Za sbor dobrovolných hasičů Horní Třeš-
ňovec bych Vám chtěl poděkovat za přízeň 
a  za účast na akcích, které pořádáme. Sou-
těžním družstvům přejeme hodně zdaru na 
závodní dráze, aby se jim vyhýbala zranění 
a přivezla si spoustu dobrých umístění. Vám 
všem pak klidné a pohodové vánoční svátky 
a v roce 2023 především pevné zdraví, štěstí 
a spoustu krásných zážitků. Pokud si uděláte 
čas a  přijdete na některou z  námi pořáda-
ných akcí, velice rádi Vás tam uvidíme. Na 
viděnou se s Vámi těšíme:

21. ledna – Výroční valná hromada
17. února – Hasičský ples
11. března – Dětský karneval
6. května – Oslava Sv. Floriána
13. května – Hornotřešňovský pohár
19. srpna – Loučení s létem

Petr Jirásek

Letošní sezónu tým mužů odběhal převážně 
v  sestavě Michal Marek ml., Vojta Čajnák, 
Michal Sudík, Matěj Marek, Lucka Mačá-
tová (květinka na stroji), Petr Mačát, Míra 
Šebrle a  jako záskok Petr Jirásek. Pokud 
bychom ji měli vystihnout jedním slovem, 

čovat. A tak jsme se letos zúčastnili pouhých 
2 soutěží VCÚ. A sice na domácí trati v Hor-
ním Třešňovci, kde jsme skončili na 2.  mís-
tě za Lanšperkem a  v  Lanškrouně, kde jsme 
obsadili rovněž 2. místo, opět za Lanšperkem, 
který celkově vyhrál letošní ročník VCÚ. Pev-
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Tým veteránů v Lanškrouně Loučení s létem – vítězný tým
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10. 9. 2022 jsme ve sportovním areálu v Hor-
ním Třešňovci uspořádali zvěřinové hody. 
Akce byla úspěšná, hlavně díky tomu, že se 
zastavilo na jídlo mnoho účastníků (cyklis-
tů) Lanškrounské kopy. Při příležitosti této 
akce jsme si připomenuli výročí 30 let zalo-
žení našeho spolku. Návštěvníci mohli vidět 
význačné trofeje ulovené ve zdejší honitbě 
a pak výstavku fotogra� í, která byla průře-
zem historie myslivosti v naší obci a spolku.
Souběžně s  touto akcí jsme se podíleli 
s  MS Žichlínek, MS Lány-Horní Heřma-
nice a OMS UO na pořádání všestranných 
zkoušek ohařů (zahájení proběhlo na hři-
šti v  HT). Polní práce byly prvním dnem 
zkoušek v  honitbě HS H. a  D. Třešňovec 

a  Žichlínek. Vodní práce byly na rybníku 
v Dolní Čermné. Lesní práce a vyhodnocení 
proběhlo v neděli 11. 9. v Horních Heřma-
nicích.
Od 1. září jsme začali přikrmovat srnčí zvěř 
jadrným krmivem (oves, ječmen). Pro zaječí 
zvěř máme ve vytipovaných částech honitby 
zřízeny zaječí krmelce, kde jsou předkládá-
ny kromě jadrných i  dužnatá krmiva. Od 
konce žní je přikládána zadina do bažantích 
zásypů, které jsou v  lokalitách, kde se vy-
skytuje divoká populace bažanta obecného 
a také koroptve polní. Odlov zvířat a zvěře 
škodící v  myslivosti probíhá celoročně, sa-
mozřejmě podle doby lovu jednotlivých 
druhů zvěře a dle vyhlášek MZe ČR.

V  měsíci listopadu začala hlavní lovecká 
sezóna společných lovů. My jsme uspořá-
dali společný hon na drobnou zvěř druhou 
sobotu v listopadu (12. 11.). Pozvání přijali 
i  někteří hosté. Uloveni byli 3 zajíci polní, 
a 19 kohoutů bažanta obecného.
Týden po honu jsme v místním kulturním 
domě pořádali hlavní společenskou akci 
„Poslední leč“ po dvouleté pauze. Pro hosty 
této akce, na jejíž organizaci se podíleli naši 
členové, jejich rodinní příslušníci a  i  další 
„přátelé myslivosti“, byla připravena mysli-
vecká kuchyně a další občerstvení, myslivec-
ká tombola a  hudební produkce v  podání 
skupiny Melodik Rock. Děkuji všem spon-
zorům naší tomboly.
Poslední naše společná akce v  tomto roce 
bude tradiční Hon na Štěpána 26. 12.
Děkuji obci Horní Třešňovec za spolupráci 
a  za � nanční příspěvek na naši činnost za 
rok 2022.
Jménem mysliveckého spolku Třešňovské 
háje přeji spoluobčanům, čtenářům HT no-
vin radostné Vánoce a nejen do roku 2023 
pevné zdraví a vše dobré.
Myslivosti a lovecké kynologii zdar!

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

Podzim v mysliveckém spolku Třešňovské háje

Karel a Bohuslava Buřvalovi
Josef a Lidmila Šebrlovi

Květoslav a Marta Duškovi 

Zlatou svatbu oslavili:

Ze srdce přejeme, aby Vás i v dalších společně prožitých letech manželství provázela harmonie,
radost, láska a mnoho mnoho dobrého zdraví.

Společenská kronika

10. 9. 2022 jsme ve sportovním areálu v Hor-
ním Třešňovci uspořádali zvěřinové hody. 
Akce byla úspěšná, hlavně díky tomu, že se 
zastavilo na jídlo mnoho účastníků (cyklis-
tů) Lanškrounské kopy. Při příležitosti této 
akce jsme si připomenuli výročí 30 let zalo-

a  Žichlínek. Vodní práce byly na rybníku 
v Dolní Čermné. Lesní práce a vyhodnocení 
proběhlo v neděli 11. 9. v Horních Heřma-
nicích.
Od 1. září jsme začali přikrmovat srnčí zvěř 
jadrným krmivem (oves, ječmen). Pro zaječí 

Podzim v mysliveckém spolku Třešňovské háje

Výstava trofejí – 30 let spolku

manželé Buřvalovi manželé Šebrlovi
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Společenská kronika
Jubilanti, kteří od začátku června 2022 do konce prosince 2022 

oslavili nebo oslaví své významné narozeniny

Zemřeli: pan Stanislav Henzelý, pan Miroslav Král, 
paní Květuše Faltejsková, paní Evženie Hrušková

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

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

Štěpánková Lidmila 100
Ježková Miloslava 93 
Jelínková Vlasta 87 
Marešová Eva 86
Motlová Zdeňka 85 
Marek Jan 83
Kubíčková Radoslava 81 
Jirásková Marie 80 
Hejkrlíková Gertruda 80 
Hurychová Marie 75 
Mačát Milan 75
Melezínek Václav 75 

Vávra Petr 75 
Buřvalová Bohuslava 70 
Hluchý Vlastimil 70 
Jirásková Eva 70
Mačát Jiří 70
Donátová Marta 65 
Jehličková Svatava 65 
Jirásková Marcela 65 
Pražáková Jiřina 65 
Pulkrábková Marie 65 
Švestka Jan 65

Od posledního vydání Hornotřešňovských 
novin se narodily tyto děti:

Tomáš Šnajdr, Ellen Šrámková, 
Lukáš Zeman

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 9. 10. 2022. 
Přivítali jsme Tomáše Šnajdra a Tomáše Foltu.

Společenská kronika
Jubilanti, kteří od začátku června 2022 do konce prosince 2022 

oslavili nebo oslaví své významné narozeniny

Vávra Petr 75 
Buřvalová Bohuslava 70 
Hluchý Vlastimil 70 
Jirásková Eva 70

Uvedená životní jubilea se zveřejňují na základě písemného souhlasu občanů.

100 let
Lidmila Štěpánková (1. 11. 2022)

Paní Štěpánková, ze srdce Vám gratulujeme k tak 
významnému životnímu jubileu a přejeme Vám hodně 

zdraví, štěstí a lásky v kruhu Vašich blízkých.

Vítání občánků se uskutečnilo 9. 10. 2022. 
Přivítali jsme Tomáše Šnajdra a Tomáše Foltu.

Autorka fotogra� e: Martina Čajnáková


