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Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
začíná jaro, na které se již všichni těšíme. Letošní zima byla
na sněhovou nadílku o něco bohatší než loňská. Úklid sněhu
z místních komunikací nám smluvně zajišťoval pan David
Indra. Velice děkujeme všem občanům za úklid před vlastním
domem i na veřejných prostranstvích. Velmi si toho ceníme.
V rámci realizace projektu „Nakládání s bioodpady Mikroregionu Severo-Lanškrounsko“ si občané mohli zažádat na obecním
úřadě o kompostér, který byl přidělován obyvatelům zdarma.
(Odběr je naplánován na poslední týden v březnu.) Dále nám
byl dodán štěpkovač, který je schopen zpracovat větve až do
průměru 10 cm. Stroj má benzínový motor a je na podvozku,
který se dá připojit za osobní automobil.
V loňském roce byla dokončena instalace bezdrátového rozhlasu. Rádi bychom vás v této souvislosti požádali o spolupráci. V případě, že hlášení neslyšíte, nebo se překrývá, prosíme,
sdělte tuto připomínku na obecním úřadě.
Od 1. 1. 2015 máme nového správce Kulturního domu, je jím
pan Jan Dušek st., tel. 605 573 078. Termíny pronájmů si rezervujte včas přímo u správce nebo na obecním úřadě. Tímto bychom také chtěli poděkovat bývalému správci panu Jaroslavu
Šebrlovi za odvedenou práci v minulých letech.
Dále připomínáme všem občanům termín svozu nebezpečného a objemného odpadu dne 18. 4. 2015, který bude spojen
i se sběrem starého železa.
I v letošním roce bychom chtěli využít možnosti čerpání dotace
na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce České republiky
pro dva pracovníky. Žádosti jsou podané, v současné době
čekáme na jejich schválení.
A nakonec bychom chtěli všem popřát krásné Velikonoce.
Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Jan Dušek, starosta obce
Splatnost poplatků za odpad a psa pro rok 2015
Připomínáme občanům, že splatnost poplatků za odpad a psa
byla stanovena do 31. března 2015. Sazba poplatku pro rok
2015 je 350 Kč za osobu. Nárok na úlevu poplatku mají:
a) fyzická osoba, které je 1. ledna 2015 70 a více let, úleva ve
výši 50 Kč,
b) dítě, které je 1. ledna 2015 mladší 15 let, úleva ve výši 100 Kč,
c) poplatník, jehož bydliště či stavba je vzdálená 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 zaniknout. Včas nezaplacené
poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
Konkrétní výši poplatků Vám sdělí účetní Petra Marková, tel.
č. 465 321 583. Poplatky je možno hradit v hotovosti na obecním úřadě, převodem na účet obce č. 110 328 664/0600 nebo
dalšími způsoby dle daňového řádu. Při platbě převodem
uvede poplatník variabilní symbol následujícího složení:

10 Y Y Y Y Z Z Z Z
11 Y Y Y Y Z Z Z Z
Vysvětlivky:
10 - poplatek za odpad
11 - poplatek za psa
Y Y Y Y - rok platby (2015)
Z Z Z Z - číslo popisné domu (např. pro č. p. 225 koncovka 0225)
Seznam čísel popisných vzdálených více jak 150 metrů od
místa určeného k odkládání 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, 200, 202, 205, 209.
Upozornění pro držitele psů
Upozorňujeme občany, že každý držitel (majitel) psa má
povinnost platit poplatek za psa. Vznik, změnu a zánik povinnosti je držitel povinen nahlásit obecnímu úřadu. Pohyb
psů je upraven zákonem. Volně pobíhat může pes pouze pod
dohledem držitele psa. Pohyb bez doprovodu držitele je
zakázán a za únik psa může být uložena pokuta až do výše
50 000 Kč! Žádáme tímto občany, aby měli své psy pod dohledem a nenechali je pobíhat bez dozoru! Upozorňujeme
občany, že psi bez dozoru budou odchyceni a umístěni do
útulku, což držitel zaplatí v plné výši.
Petra Marková, DiS.
Pokyny pro majitele a nálezce zatoulaných psů
v obci a k. ú. obce
Co dělat, když najdu psa?
Pokud naleznu psa, nemůžu si jej automaticky přivlastnit. Je-li
např. z obojku jasné, komu zvíře patří, lze jej vrátit majiteli.
V případě, že jakékoliv okolnosti vrácení brání, je nutné bez
zbytečného odkladu kontaktovat obec. Po dobu, kdy máme
zvíře u sebe, musíme o něj náležitě pečovat, za což nám náleží
od majitele finanční náhrada (samozřejmě v přiměřené výši).
Na obci pak je, aby vyhledala majitele zvířete. Jestliže je pes
očipovaný, tetovaný nebo má na obojku potřebné údaje, je
vše jednoduché. Problém nastává, když tyto informace nelze
dohledat - pak musí obec nález vhodným způsobem vyhlásit.
To se nejčastěji děje pomocí úřední desky, obecního rozhlasu
nebo webových stránek.
Při hledání majitele ztraceného psa hraje čas
podstatnou roli
Od vyhlášení začíná běžet dvouměsíční lhůta, po kterou se
může majitel nalezeného psa přihlásit. Pokud tedy domácího
mazlíčka postrádáme, je vhodné neotálet a sledovat úřední
desku obce. Po uplynutí této lhůty nabývá vlastnické právo ke
zvířeti nálezce. Samozřejmě nelze nikoho nutit, aby si nechal
psa, jehož nález poctivě ohlásil - nemá-li nálezce o zvíře zájem,
obec jej nejčastěji svěří útulku. Poté opět běží lhůta - tentokrát
čtyřměsíční - po jejímž konci může útulek se psem volně nakládat, tedy v ideálním případě prodat novému (a snad také
pečlivějšímu) majiteli.
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Jak to je s nabytím vlastnického práva k těmto psům?
Pokud pes skončí v útulku, má na to původní majitel čtyři
měsíce, aby psa dohledal. Po této lhůtě útulek získává právo
se zvířetem volně nakládat.
Náhrada škody způsobená vašim psem
Za škodu způsobenou psem odpovídá vždy vlastník tohoto
zvířete, případně spolu s osobou, které bylo takové zvíře
vlastníkem svěřeno. (Jde o případ, kdy se pes zatoulá nebo
uteče, pokousá člověka, pokousá nebo usmrtí druhé zvíře,
způsobí škodu na majetku atd.)
Náhrada škody způsobená našemu psu
Když dojde k poranění našeho psa, nově bude ten, kdo
vám způsobil škodu, hradit veškeré náklady spojené s tímto
léčením a to do přiměřené výše.
Obecní úřad H. Třešňovec

Slovo redakce
Milí čtenáři,
zdravíme Vás u jarního vydání našeho Hornotřešnováku.
Zima nám utekla jako voda a nyní se můžeme těšit a oslavovat příchod jara, opětovného probuzení přírody, lásky,
radosti a návratu sluníčka. S příchodem jara si většina z nás
spojuje i Velikonoce. Dovolte nám napsat pár řádků k těmto
svátkům, ke kterým bezpochyby patří barevná vajíčka,
pomlázky, mazance, beránci, velikonoční nádivky, či šťavnaté voňavé pečínky. Takovému hodování ale předchází
významný předvelikonoční čas, ke kterému dříve patřil
čtyřicetidenní půst a dodržování mnoha lidových tradic.
Kam až sahají kořeny Velikonoc?
Bezpochyby jde o nejdůležitější svátek křesťanské církve
spojený s památkou umučení a znovuzrození Ježíše Krista.
Název je odvozený od slova „velké noci“ ze soboty na neděli, kdy došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Původ svátků,
ale sahá až do doby předkřesťanské a navazuje na židovský
svátek nekvašených chlebů, který připomíná vysvobození
izraelitů z egyptského zajetí. Podle legendy opustili izraelité
Egypt tak rychle, že jim nestačilo vykvasit těsto na chleba,
takže pekli chléb z těsta nevykvašeného. Datum Velikonoc
připadá na neděli po prvním jarním úplňku.
Postní doba
Je to období, které vyplňuje časovou mezeru mezi masopustem a Velikonocemi, trvá 40 dní a začíná Popeleční
středou.
Popeleční středa
Středa, která následuje po masopustním úterý a popeleční
proto, protože se tento den světí popel z ratolestí (kočiček),
jež byly posvěceny minulého roku na Květnou neděli. Tímto
popelem dělá kněz věřícím na čele kříž, říkajíc při tom slova:
„Pomni člověče, že v prach jsi a v prach se navrátíš.“ Tímto
obřadem se věřícím připomíná pomíjivost tohoto života
a nutnost pokání.

Na Přeloučsku chodívaly ráno na Popeleční středu ženy
s hrncem, ve kterém bylo rozpuštěné mýdlo, a štětičkou
natíraly tváře mužů, kteří se dosud neprospali z masopustu. Kdo z nich nechtěl být na obličeji pomazán, musel se
vykoupit nějakým penízem.
Na Bydžovsku se říkávalo, že se na Popeleční středu nemá
prát prádlo. V tento den by praní nic nepomohlo a prádlo
by zůstalo po celý rok špinavé.
Kdo by se byl o Popeleční středu napil svěcené vody, byl
by podle lidové víry ochráněn před komáry. Ze stejného
důvodu však pili muži o Popeleční středě i kořalku.
1. NEDĚLE POSTNÍ ČERNÁ - V tuto neděli prý chodily ženy
oblečené do černých šatů na znamení nastávajícího půstu.
2. NEDĚLE POSTNÍ PRAŽNÁ - Tato neděle má své jméno
podle postního jídla nazývaného „pražmo“. Pražmo jsou
vlastně upražená obilná zrna, nebo klasy. Z pražma se také
někdy připravovala polévka „praženka“.
3. NEDĚLE POSTNÍ KÝCHAVNÁ - Všeobecně rozšířenou
pověstí je, že kolikrát kdo kýchnul o kýchavné neděli, minimálně tolik roků byl ještě živ. Na Bydžovsku se věřilo tomu,
že kdo v tuto neděli třikrát kýchnul, byl po celý rok zdráv.
4. NEDĚLE POSTNÍ DRUŽEBNÁ - Název vychází zřejmě
z toho, že v tuto neděli chodíval ženich s družbou do domu,
kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy.
5. NEDĚLE POSTNÍ SMRTNÁ - Nebo také „Smrtelná“.
V tento den vynášeli lidé ze vsi slaměnou „smrt, Mařenu,
Mořenu, Mařanu, smrtholku“, loutku oděnou do ženských
šatů. Za vsí jí vhodili do vody a zpět se vraceli se zeleným
stromkem, chodili od domu k domu a hlasitě prozpěvovali: „Smrt nesem ze vsi, nový líto do vsi: buďte páni veselí,
s červenými vejci, s žlutými mazanci. Jakej je to mazanec bez
koření, bez vajec. Buďte páni veselí, na tu smrtnou neděli, smrt
jsme vám odnesli, nové léto přinesli. Vítej líto líbezné, obilíčko
zelené.“
6. NEDĚLE POSTNÍ KVĚTNÁ - V tento den se slaví památka
slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé
vítali čerstvými ratolestmi ze stromů a házeli je na cestu. Na
květnou neděli hospodyně nikdy nepekly, protože věřily,
že by se „zapekl květ a v sadu by se neurodilo.“ Celý tento
den byl ve znamení obřadu svěcení kočiček a i dnes je pro
mnohé svátečním otevřením Velikonoc.
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Pašijový týden
Tento týden se nazývá také svatý, nebo velký. Při bohoslužbách se v tomto týdnu přednášejí pašije (části evangelií
o Ježíšově zatčení, utrpení, ukřižování a zmrtvýchvstání).
Hned po Květné neděli začíná veliké čištění v domácnostech. Všude se bílí, upravuje zahrádka a okolí domu, čistí se
okna a připravují nové šaty. Tento týden začíná „Modrým
pondělím“, následuje „Šedivé úterý“ a „Škaredá středa“ - její
označení pravděpodobně vyplývá z události, kdy Jidáš zradil
Krista tím, že prozradil zástupcům židovské velerady, kde
Ježíše najdou. Odměnou mu bylo 30 stříbrných (v té době
cena jednoho otroka). Jidáš si ale nakonec svůj čin uvědomil,
peníze vrátil a sám se oběsil. A podle lidové pověry, se na
tuto středu neměl nikdo škaredit, protože by se pak škaredil
každou středu v roce. Lidový název „Zelený čtvrtek“ - pochází nejspíše z germánského bohoslužebného názvosloví
(Greinen-Weinen=plakati) a odtud možná „Grundonnerstag“
= „Zelený čtvrtek“. Ve čtvrtek večer byl Kristus zatčen a odsouzen k smrti. Podle lidových tradic chodili v tento den
kluci s řehtačkami. Nahrazovali tím symbolicky zvony, které
podle legendy „odletěly do Říma“, to znamená, že se až do
Bílé soboty nesmělo nikde zvonit, na znamení největšího
smutku. V Orlických horách na tento den házeli lidé do studny chleba namazaný medem, aby se v ní po celý rok držela
voda. Pekly se také Jidáše a různé obřadní pečivo z kynutého
těsta. Na „Velký pátek“ vrcholil největší smutek. Je to den,
který nám připomíná smrt Ježíše Krista. Podle lidové tradice
se na tento den otevírají poklady ve skalách. Podle pověsti se
na Velký pátek otevírá i památná hora Blaník. Hospodyňky
věřily, že voda má v tento den zázračnou moc, a proto braly
před východem slunce k potoku či k řece nádobu k naplnění.
Nadchází „Bílá sobota“, která svůj název dostala podle bílého bohoslužebního roucha. Je to poslední den z postního
času, kdy dozníval hluboký smutek. A konečně přichází
„Neděle velikonoční“, a s ní Hod boží velikonoční, který trvá
až do pondělí. Kristus vstal z mrtvých. V tuto neděli všichni
spěchali do kostela. Nikdo nezůstal doma, neboť tento den
se v kostele světily velikonoční pokrmy - beránci, mazance,
chleby, vejce, víno… „Pondělí velikonoční“ - tento den je tolik
očekávané koledování, pomlázka, mrskút, atd., kdy chodí
chlapci s pomlázkou vyšlehat děvčata, aby je omladili. Ta
jim na oplátku dávají malovaná vajíčka nebo pentle. Pokud
děvče při pondělním koledování navázalo na pomlázku
barevnou pentli, mohlo se v ní skrývat tajné poselství: Červenou barvou naznačovala, že má hocha ráda. Modrou barvou
mu dávala naději. Chlapec obdarovaný zelenou stuhou byl
oblíbený. Naproti tomu ten, kdo obdržel stuhu žluté barvy,
byl neoblíbený a dívka mu dávala najevo svůj nezájem. Je to
den plný radování a hodování.
Prožijme si tedy dobu Velikonoc, každý po svém… :-)
Seznam použité literatury a zdroje:
BESTAJOVSKÝ, Martin. Velká kniha lidových obyčejů a nápadů. 2. soubor. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 256 s.
ISBN 978-80-251-1974-7.
Ovsíková, Markéta. Veliké noci. Pravý domácí časopis. 2015,
roč. 3, č. 3, s. 33-34.
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Výstavba polikliniky v Lanškrouně
- pohled z druhé strany…
Přesto, že nemám ve zvyku vyjadřovat se kdykoliv k čemukoliv,
byla jsem řadou lidí vyzvána, abych zveřejnila svůj pohled na
„kauzu poliklinika“, která v současnosti hýbe Lanškrounskem.
Lidé podepisují petici, v které se vyjadřují k tomu, kde by měla
nová budova polikliniky stát. Dotud je všechno v pořádku, ale
problém je v tom, že když řekneme A, musíme také dodat B!
Pro projekty navržené až do 10. 3. 2015 platilo, že poliklinika
nebude financována z peněz města, potažmo nás všech, ale
postaví ji soukromý developer, který prostory nabídne zájemcům k pronájmu, nebo odkupu, takže ji zaplatí víceméně lékaři
sami jako soukromníci. Je v pořádku, že se k lokalitě mohou
občané vyjádřit. Ale ruku na srdce, budete si Vy - jako soukromníci - nechat diktovat kde, s kým a za kolik budete stavět?
Každý už dnes ví, že existuje zpráva z šedesátých let, která konstatuje, že budova polikliniky v Lanškrouně je nevyhovující a je
nutné situaci řešit. Neřešila se padesát let (s výjimkou drobných
oprav). Pokud si lékaři své ordinace zvelebili, tak za své peníze
- v budově, kde byli v pronájmu.
Když už se situace stávala kritickou, začali lékaři s městem jednat o návrhu, že výstavbu sami zafinancují. Bohužel nevyšel jak
plán na přestavbu, tak na výstavbu nové budovy na současném
parkovišti (zastínění okolních budov). Město pak nabídlo k odkoupení pozemek na bývalé tržnici vybranému developerovi,
projekt však skončil absolutní neshodou mezi ním a lékaři.
Jednání uvízla na mrtvém bodě, lékaři se nesjednotili, město
samo s výstavbou polikliniky nepočítalo, takže zbývalo jediné
řešení - oslovit jiné developery, kteří budou s lékaři spolupracovat, a najít jinou možnou lokalitu, kde by soukromý subjekt pozemky prodal. To bylo možné v lokalitě vznikajícího Kauflandu.
Není to varianta nejlepší, má mnoho odpůrců, ale i příznivců,
kteří vědí, že sem stejně budou pravidelně jezdit nakupovat,
pohodlně zaparkují a plánovanou pěšinou to od vlaku, nebo
autobusového nádraží budou mít mnohem blíž. Další možnou
variantou se pak ukázala možnost postavit novou budovu
polikliniky v areálu bývalých papíren, což je téměř u centra.
Toho se ale někteří zalekli, protože centrum také znamená
byznys…Nechci nikomu sahat do svědomí, o peníze jde „až
v první řadě“. I lékaři budou muset na splácení svých závazků
spojených se stavbou polikliniky vydělávat! Spíš mi vadí, pokud
něco zavání manipulováním s druhými!
Chyba se stala, město mělo situaci řešit před desetiletími, minimálně tehdy, když z polikliniky odešla téměř polovina lékařů.
Až do loňského roku bylo možné požádat o dotaci na výstavbu
polikliniky až do výše 80%. Město by novou budovu vlastnilo,
mohlo by uplatňovat tolik požadovaný vliv na lanškrounské
zdravotnictví, spokojeni by byli lékaři i veřejnost…S tím ale
žádný volební plán a rozpočet města spojen nebyl…
Ráda bych zdůraznila, že touto úvahou nechci rozhodně nikoho
napadat a osočovat, práce pro veřejnost je těžká a někdy i nevděčná, ale myslím si, že lidé mají právo znát i názor druhé strany.
Aby byl můj příspěvek aktuální, dodávám, že 10. 3. 2015 vedení
města Lanškrouna veřejně deklarovalo zájem vstoupit do řešení situace ohledně nevyhovujících prostor pro zdravotnictví
tím, že provede rekonstrukci budovy stávající polikliniky, takže
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k současným soukromým variantám přibyl nový návrh, který by
byl hrazen z rozpočtu města.
Věřím, že se snad blíží doba, kdy dojde na realizaci některého
z projektů a pacienti se snad v brzké době dočkají důstojných
a moderních prostor, jaké mají k dispozici lidé v okolních
městech!
PhDr. Jaroslava Cvrčková

Zprávy z MŠ a ZŠ
VODNÍ SVĚT V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Takto jsme letos s kolegyněmi nazvaly téma školního karnevalu. V MŠ jsme se s dětmi „VODNÍMU SVĚTU“ věnovaly celý
projektový týden. V rámci toho se děti dověděly formou her,
pohádek a písniček, jaký význam má voda pro život všech na
zeměkouli, že existuje voda sladká x slaná, kdo žije ve vodě ve
skutečnosti i v pohádkách. Všichni jsme také zapřemýšleli nad
tím, co bychom si přáli my, kdybychom ulovili „zlatou rybku“.
Stručně jsme si vysvětlili koloběh vody v přírodě (pomohla nám
k tomu pohádka „Jak štěňátku vrátilo sluníčko vodu.“), postup
od pramínku… přes řeku… k moři… Co je to moře? Moře vody,
ale starší děti přišly i na to, že může být moře stromů a lesů,
moře silnic, moře starostí, moře lásky…Vysvětlili jsme si, co je
to maják, který jsme následně vyrobili z papíru; co patří mezi
vodní sporty, jaké existují druhy lodí, kdo řídí loď a jaké jsou
ostatní profese na lodích. Skládali jsme lodičku z papíru, vykreslovali mořského koníka a mořskou rybu, což pak školáci využili
na výzdobu tělocvičny. Naučili jsme se píseň „Hastrmánek“
a „Rybička maličká“. U té jsme si i zatančili, zdokonalili jsme se
v přísunném kroku stranou ve vázaném kruhu. Hráli jsme pohybové hry „Zlatá rybka“, „Na rybáře a rybky“ a „Potůčky a řeka“.
Ve čtvrtek nastal den D a do MŠ ráno nepřišly žádné děti, ale
piráti, námořníci, a dokonce jeden z nich měl i nádhernou
loď! Dále nás pak navštívily vodní víly, mořská panna, vodní
želva, vodníček a hastrmanka, krokodýl, chobotnice, vodní drak
a Neptun (bůh všech moří).

Vodní svět v mateřské škole

foto: I. Vávrová

V 8:00 hodin jsme se nasvačili, paní kuchařka nám nachystala
masopustní koblihy. Víme, že jsou smažené a mohou se plnit
marmeládami z různého ovoce. Potom už jsme se přesunuli do
krásně stylově vyzdobené tělocvičny a karneval mohl začít.
Promenáda masek a následné fotografování nemohlo chybět.
Plave rybka v rybníce,
Penízků má tisíce.
Dívá se, jak slunce svítí,
Zachce se jí za ním jíti…
To byla báseň, u které jsme si procvičili obratnost, ohebnost
páteře, posílili jsme se a protáhli svalstvo trupu.
Ke karnevalu patří samozřejmě také tanec. V MŠ je potřeba, aby
byl nějakým způsobem korigován, a tak jsme si tančili „Surfový
tanec“ s vlastnoručně vyrobenými velkými surfy. Následovaly
i další tance s názvy „Ostrov“, „Po jedné, po dvou, po třech…“
a tanec, ve kterém děti musely reagovat pohybem na slovní
pokyny (žralok, hvězdice, vodník, kapitán).
Soutěže byly také motivované vodou. Děti přelévaly vodu naběračkou z jedné misky do druhé, přenášely mušličky slalomem
mezi majáky, jezdily „na voru“ (to byl hadr, který se po parketách
klouzal) od majáku k majáku. Nechyběla ani tradiční „skákavá
přes kameny“ a soutěž v rychlosti pití džusu brčkem.
Už se těšíme na další karneval. :-) Téma už známe, ale neprozradíme. To je zatím tajemství… :-)

Vodní svět v mateřské škole

foto: I. Vávrová
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Ze školičky do vodičky

ZE ŠKOLIČKY PŘÍMO DO VODIČKY
Letošní karneval se v naší „pastelkové“ škole odehrál ve
znamení vody.
S tématem jsme se dva týdny seznamovali a hráli si s ním téměř
v každé hodině. V pracovních činnostech si děti vyrobily lodě
a upletly chobotnice z bavlnky. Ve výtvarné výchově jsme si
namalovali vlastní vlajky, vymysleli nové druhy ryb a vlastně
celý vodní svět přenesli na papír. V hudební výchově jsme pluli
po moři s citrónky a děti ve školce s písničkami a vyráběním
také nezahálely. Nálada a výzdoba byla proto letošek velkolepá
a všichni jsme se tak do karnevalu pořádně ponořili!
Dopoledne patřila tělocvična vodníčkům, žabkám, krokodýlům,
námořníkům a pirátům z mateřské školky a všichni se tam cítili
jako ryby ve vodě. Paní učitelky si připravily spoustu zábavných
her a tanečků. Takový tanec se surfovacím prknem si určitě
všichni zatančili poprvé v životě. Nápadité byly také závody
mezi majáky, které si děti samy vytvořily. Hra s přeléváním vody
naběračkou vyžadovala od všech účastníků soustředění a obratnost, a proto byla připravena i občerstvovací hra v podobě
pití brčkem. Ani my, jakožto náhodní diváci, jsme se rozhodně
nenudili a všechny děti si karnevalové řádění velice užily.
Odpoledne už se nemohli dočkat naši školáci, až obléknou své
kostýmy a vyrazí na vodu. Všichni, kdo se zúčastnili, byli ve svých
převlecích velice nápadití, a proto naše porota letos neměla
vůbec lehký úkol. Nakonec vybrala deset nejlepších masek,
mezi kterými byla velice složitě vytvořená ponorka, nádherná
labuť, éterická mořská panna, rejnok, žlutá rybka, námořník,
pirát a vodníci. Ale žádný z porotců z toho neměl vůbec dobrý
pocit. Nejlepší masky byly všechny! Proto se příští rok hodnocení masek vzdáme a jenom si je všechny pěkně prohlédneme
a odměníme. Samozřejmě ani letos nikdo v masce neodešel
s prázdnou sítí. Hráli jsme spoustu her, které byly všechny se
sladkou tečkou na závěr. Tančili jsme limbo tanec, bublinkový
tanec ve dvojicích a nově jsme odměňovali i nejvydařenější
výrobky z výzdoby.
Z letošního karnevalu mám prostě prima pocit a dlouho na něj
budu vzpomínat.
Tak se s Vámi loučím v jeho vodním duchu: Za rok zase AHÓÓÓJ :-)
Iveta Vávrová

foto: I. Vávrová

Stále se něco děje :-)
Maškarní karneval nebyl jedinou akcí školy, kterou se můžeme
pochlubit a na kterou se děti ve škole pravidelně každý rok
těší a připravují. Celá řada akcí, které děláme pravidelně nebo
kterých se pravidelně zúčastňujeme, je plánována tak, aby
dětem jednak zpestřila školní práci, ale také aby byla přínosná
při jejich výchově a vzdělávání.
Co jsme již stihli v tomto školním roce?
Září – prosinec: Plavecký výcvik
Říjen: Beseda o třídění odpadu, divadlo Šumperk
Listopad: divadlo ve škole, exkurze v Pardubicích, Slavnost
světla, kino v Lanškrouně, Vánoční trhy
Prosinec: Slavnost Slabikáře, soutěž Talent H. T., Vánoční
besídka
Leden: divadlo ve škole
Únor: zápis do 1. třídy, koncert (W. A. Mozart), maškarní karneval, divadlo ve škole
Březen: loutkové divadlo v Horní Čermné, Noc s Andersenem
V průběhu roku se účastníme výtvarných soutěží pořádaných
DDM v Lanškrouně
A co nás ještě čeká?
Pobyt v Oucmanicích
Dopravní hřiště
Den Země
Kino Lanškroun
Přírodovědná soutěž
Recitační soutěž pro málotřídní školy
Divadlo ve škole
Besídka pro maminky a nejen pro ně, spojená se Dnem otevřených dveří
Návštěva tanečního vystoupení v Lanškrouně
Výlet do Brna
Netradiční atletické přebory
Účast na atletických přeborech v Lanškrouně
Loučení s 5. třídou
A co víc? Ještě nás čeká hodně práce. Hodně se toho musíme
naučit, hodně příkladů spočítat a hodně knížek přečíst, hodně
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si pohrát ve školní družině a hodně toho společně prožít.
A potom si řekneme: Ahoj školo, my už můžeme odpočívat,
radovat se ze sluníčka a těšit se na další školní rok. Takže:
s chutí do další práce, s chutí do dalších činností, s chutí do
školy.
Mgr. Jiřina Kosová
V nejbližší době čeká naše školáky jedna z nejočekávanějších akcí. Je jím pobyt v Ekocentru Paleta v Oucmanicích. Zeptaly jsme se paní ředitelky Mgr. Jiřiny Kosové, co
na naše školáčky v Oucmanicích čeká.
* Do Oucmanic nejede naše škola poprvé, co je tím důvodem, že
se do Oucmanic stále vracíte?
V Oucmanicích jsme byli poprvé v roce 2007. V tomto roce
ekocentrum Paleta zahajovalo svoji činnost. A protože Oucmanice jsou místem, které jsem často navštěvovala s rodinou
a věděla jsem, jaké krásné prostředí tam je a protože jsem
znala lidi, kteří programy pro Paletu připravovali, neváhala
jsem ani na chvíli, když nám byla nabídnuta možnost vyjet
tam s žáky školy na třídenní pobyt. Navíc jsme v tomto roce
podali úspěšný projekt a díky tomu měli všichni celý pobyt
v ekocentru zdarma.
Po návratu jsme věděli, že se sem budeme pravidelně vracet,
protože celý pobyt nás nadchl - ať už to bylo ubytování,
výchovně vzdělávací program, připravený skutečnými odborníky na ekologii a ochranu přírody, prostředí. Upevnily se
vztahy mezi žáky, poznali jsme je ze zcela jiné stránky, mnozí
spali poprvé v životě úplně odloučeni od rodiny. Hned jsme
na zkušenosti z pobytu navázali - koupili jsme například
nádoby na třídění odpadu a od té doby ve škole odpad třídíme. Také jsme začali do Oucmanic jezdit pravidelně i mimo
třídenní pobyt na půldenní programy a to společně s dětmi
z MŠ. Výukové programy zde totiž připravují i pro mladší děti.
Ve škole se žáci učí o přírodě ve všech ročnících nejen v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Ochrana přírody, ekologie,
vytváření vztahu k přírodě - to všechno prolíná všemi vyučovacími předměty. Ale pro děti je to něco úplně jiného, slyšet
tyto věci z úst jiných lidí, v jiném prostředí, zažít si tak říkajíc
„na vlastní kůži“, jaké to je, když se musí sami rozhodnout
a řešit problémy, které ve škole nenastanou, jaké je to upéct
si vlastnoručně zadělaný chlebíček a namazat na něj máslo,
které vidí vznikat úplně od začátku. Navíc - to dobrodružství
- sami si povlečou postel (některé poprvé v životě), sami si
najdou (někdy nenajdou) v batohu čisté ponožky, sami bez
pohlazení od maminky usnou v cizím prostředí, v krásném
pokojíčku, který se jmenuje např. Mraveniště :-) Proto se do
Oucmanic vracíme.
* Mohla byste nám popsat, jak vypadá takový den v Oucmanicích?
Den v Oucmanicích začíná budíčkem v 7 hodin ráno. Děti se
umyjí, oblečou, ustelou si postele, udělají pořádek, připraví se
na snídani. Každý pokoj má vlastní hygienické zázemí - sprchový kout a WC. Snídaně je od 7:30 do 8:00 hodin. Po snídani
je pro děti připravený první vzdělávací program.
Programy jsou tematicky zaměřené a jsou rozdělené do
několika bloků, které trvají většinou hodinu a půl. Každý den
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absolvují děti pět těchto bloků. Pro letošní pobyt jsme vybrali
téma „Polem nepolem“. Jeho cílem je nejen seznámení s životem na vsi a venkovským prostředím, ale především rozvoj
zodpovědného jednání a šetrného přístupu k přírodním
zdrojům. Po prvním programovém bloku následuje svačina
a od 10 hodin pokračuje program až do oběda, který začíná
ve 12 hodin. Po obědě mají děti polední klid, který tráví ve
svých pokojích. Povídají si, hrají různé hry, čtou si, mohou se
i prospat.
Odpolední program začíná v 13:30 hodin. V 15 hodin mají děti
odpolední svačinku a pracují dál až do 17 hodin. Po chvíli odpočinku je večeře a opět další - večerní program. Večer bývají
zařazeny většinou hry na rozvoj a upevňování a prohlubování
vztahů mezi dětmi, různé pracovní a výtvarné činnosti. Po
večerní hygieně jdou děti spát kolem 21. hodiny.
* Jak se děti stravují? Je strava odlišná od klasické české kuchyně?
Pokud někdo považuje za klasickou českou kuchyni hranolky
a smažená jídla, tak to tady bude asi těžko hledat. Strava je
pestrá, nikdy nechybí čerstvé ovoce a zelenina, na snídaně
a svačiny bývají většinou pomazánky a dětem není oddělováno, kolik můžou sníst. Každý si vezme podle hladu, podle
chuti. Stravování se příliš neliší od běžné stravy, na jakou
jsme zvyklí z jídelny. Pravidelně je během pobytu zařazeno
alespoň jedno sladké jídlo, ať už je to krupičná kaše nebo
kynuté knedlíky, paní kuchařky vaří stejně dobře kuskus i rajskou omáčku, zapečené těstoviny se zeleninou nebo přírodní
plátek masa s bramborem, pečou moučníky a jsou rády, když
si děti přidávají. Večeře bývají teplé. Děti mají po celý den
zajištěný pitný režim.
* Víte už dopředu, na co se mohou naši školáci v letošním roce těšit?
Určitě se mohou těšit na spoustu společných zážitků, které
ve škole při normálním běžném vyučování nemají možnost
zažít. A co se programu týká: v průběhu pobytu budou například vyrábět mléčné výrobky, péct chleba ve venkovní peci,
budou si opakovat, jak nakládat s odpady a zamyslí se nad
vlivem lidského hospodaření na přírodu a na vlastní zdraví.
* Myslíte, že pobyt v Oucmanicích může být dětem přínosný i do
budoucnosti?
Rozhodně ano. Do školy přicházejí každý rok noví žáci, vytvářejí se nové dětské kolektivy, které je potřeba upevňovat
a stmelovat. V Oucmanicích budou určitě lektoři pravidelně
připravovat nové programy, reagující na nově vznikající situace v přírodě a ekologické problémy.
Stále je něco nového, co mohou děti vidět, slyšet, ohmatat si
a zažít. Proč tedy ne právě v Oucmanicích?
Koukněte na: http://www.adminhigh.cz/paleta-oucmanice/
Děkujeme paní ředitelce za její odpovědi a přejeme všem
účastníkům, aby se jim letošní pobyt vydařil stejně tak skvěle,
jako v předchozích letech.
Petra Rouhová
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Z činnosti Sboru dobrovolných
hasičů Horní Třešňovec
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
První akcí roku 2015 byla Výroční valná hromada, která se
konala v sobotu 17. ledna v místním Kulturním domě. Na této
akci uzavíráme a hodnotíme veškerou činnost předchozího
roku a zároveň plánujeme, kam budou směřovat naše kroky
v roce nadcházejícím. Hlavním bodem letošní schůze byly
volby do hasičského výboru. Nutno zmínit, že letošní členská účast na schůzi nebyla nijak valná. Smutnější je to hlavně
vzhledem k faktu, že se projednává takto důležitá věc, která
se přímo týká chodu sboru. Jen pro představu - v současné
době má náš sbor 87 členů, ale hlasovacích lístků se v urně
sešlo „pouhých“ 50. Přítomnými bylo nakonec odhlasováno
snížení počtu členů výboru ze současných 15 na 13.
Zde je uvedeno nově zvolené složení hasičského výboru:
Petr Jelínek - starosta
Miroslav Šebrle - velitel
Petr Jirásek - náměstek starosty
Vladimír Čajnák - zástupce velitele
Petr Mačát ml. - strojník
Hana Šebrlová - jednatel
Žabková Lenka - hospodář
Václav Melezínek - kronikář
Karel Melezínek - referent prevence a výchovy mládeže
Miroslava Šilarová - referentka žen
Radek Šebrle - referent MTZ
Petr Mačát st. - člen výboru
Michal Marek - člen výboru
Revizní rada- Lucie Langrová, Dana Cinková, Stanislav Cink,
Martina Jirásková
Na schůzi jsme také představili nové smaltované cedule,
které budou zdobit budovy hasičské zbrojnice a hasičského
muzea. Na programu nechyběly pravidelné body schůze
jako například zpráva z činnosti sboru. Byli jsme seznámeni
s výsledky revizní a hospodářské zprávy, odsouhlasili jsme si
plán práce na příští rok a vyslechli zdravice hostů. Mezi nimi
ani letos nechyběli zástupci obce, místních složek a sborů

Výroční valná hromada

Výroční valná hromada

z okolních obcí. Letošní novinkou bylo pozvání našich sponzorů. Ti se bohužel nedostavili ve velkém počtu, a proto jim
alespoň touto cestou děkujeme za projevenou podporu
a doufáme v jejich přízeň i v dalších letech. Významným
hostem byla paní Eva Faltusová, odstupující starostka OSH
Ústí nad Orlicí. Nakonec došlo na tradiční vyznamenání
členů sboru. V letošním roce byla rozdána tato ocenění:
Stužka za věrnost:
40 let - Jiří Dvořák, Josef Fišera
30 let - Karel Melezínek, Radomír Šebrle, Hana Šebrlová,
Oldřich Štěpánek, Stanislav Cink, Petr Mačát st.
20 let - Pavlína Tovtíková, Jiří Klíž, Zdeněk Kunc
Medaile za věrnost 10 let - Miroslava Šilarová, Petr Mačát
ml., Vojtěch Čajnák, Dana Motlová, Roman Plašil
Medaile za zásluhy - Jitka Melezínková, Marie Plašilová,
Pavel Fišera
Medaile za příkladnou práci - Lucie Langrová, Petra Havlová,
Miroslava Šilarová, Vladimír Čajnák, Jan Blažek
Čestné uznání kraje - Petr Mačát st., Radomír Šebrle, Petr
Jelínek
Čestné uznání sboru - Martina Jirásková
Schůzi jsme uzavřeli chutnou večeří v podobě gulášku. Jakousi perličkou byla tradiční videa z uplynulé sezóny. Tady
nás tentokrát trochu pozlobila technika, takže jedno z videí
se nepodařilo shlédnout celé. Odkazy na všechna prezentovaná videa jsou ale k dispozici v článku na obecním webu
www.hornitresnovec.cz.
SPORTOVNĚ-KULTURNÍ SOUSTŘEDĚNÍ DRUŽSTEV
Stává se už téměř tradicí, že každý rok svoláme tzv. Soustředění členů soutěžních družstev, aby i se svými partnery poměřili síly při přátelském utkání v bowlingu. Tento zábavný
večer je vždy dobrou příležitostí pro stmelování týmů, ale
především pomáhá vypustit z hlavy naše běžné každodenní
starosti. A tak se nás jednoho pátečního večera několik sešlo v lanškrounském Tropicu, abychom si zakouleli na všech
třech drahách. Čekaly nás 3 hodiny hry, během kterých
v sobě někteří hráči nalezli skrytý talent, jiní se k uspokojivým výsledkům museli postupně proházet a u některých
vzaly naopak prvotní zářné výsledky rychle za své. Večer
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Soustředění družstev na bowlingu

jsme si moc užili a rozhodli jsme se ho v co nejbližší době
zase zopakovat.
Níže uvádím pouze hráče, kteří součtem naházených bodů
obsadili první tři místa (celkové pořadí najdete v článku na
obecním webu):
Muži
1. Petr Jirásek - 587 bodů
2. Robin Calda - 579 bodů
3. Jaromír Ježek - 542 bodů
Ženy
1. Miroslava Šilarová - 494 bodů
2. Lucie Hrabčuková - 464 bodů
3. Lenka Žabková - 463 bodů

Pečení koláčků před plesem

HASIČSKÝ PLES
Hasičský ples, jedna z nejoblíbenějších společenských akcí,
je již za námi a i v letošním roce ho lze zhodnotit jako velmi
vydařený. Pobavit se přišlo celkem 138 platících návštěvníků,
což ho řadí mezi úspěšné ročníky, ne však ty nejsilnější, v porovnání s předchozími lety. Obsazenost sálu ale byla nadmíru
uspokojující a při větším počtu tanečníků bychom si pravděpodobně museli tančit na hlavách. Takto měl každý dostatek
prostoru pro taneční kreace za doprovodu líbivých písní
kapely Letrando, která byla sázkou na jistotu, dle dobrých
zkušeností z předchozích let. Pro hosty nechyběla nabídka
teplých jídel nebo svatebních koláčků pro mlsné jazýčky. Před
půlnocí se všichni přítomní dočkali i losování o ceny, které
byly tradičně bohaté. Domů se pak někteří vraceli například
se zahradní hadicí, ozdobným svícnem z místní kovářské dílny,

Hasičský ples
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Dětský karneval

tlačenkou, voňavou uzenou kýtou anebo krásným hasičským
dortem z dílny Dany Cinkové. Dveře Kulturního domu se za
posledními hosty uzavřely až v 5 hodin ráno.
Ples se netradičně konal v pátek, stejně jako tomu bylo před
dvěma lety. Vzhledem k tomu, že jsme tehdy nezaznamenali
výrazný rozdíl v návštěvnosti oproti plesu konaném v sobotu,
rozhodli jsme se, že i v následujících letech budeme Hasičský
ples pořádat v pátek. Doufáme, že nám i přesto zachováte
přízeň a my vám za to nabízíme delší víkend, a tedy více času
na regeneraci po tomto společenském vyžití.
DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 21. března byl krásný jarní den, vhodný spíše na procházku, nebo práci kolem domu. Je ale vidět, že spousta rodičů myslí především na své dětičky, jelikož nás mile překvapila
letošní vysoká účast na dětském karnevale. Na sále tak nakonec pobíhalo asi 60 dětí a z toho se do soutěže registrovalo
58 úžasných masek. Ty byly letos opravdu vydařené, takže
vybrat pouze pět nejhezčích bylo skoro nemožné. Po promenádě a následném představení jednotlivých masek čekalo na
všechny dospělé nelehké rozhodování. Zbytek odpoledne si
vzaly na starost paní učitelky z místní školy, které dětem připravily soutěže o drobné sladkosti. Jednou z nejzábavnějších
částí byl závod „v maxi kraťasech“, do kterých byli navlečeni
vždy dva kamarádi - každý do jedné nohavice. Všechny děti
si také zahrály třeba „Plácačkovanou“, což se ukázalo jako zábavná varianta tenisu s plácačkou na mouchy a nafukovacími
balónky. Byl to urputný boj, ale všichni tuto soutěžní část dne
nakonec přečkali bez úhony, a tak mohlo dojít na slavnostní
vyhlašování vítězů. Ceny, kterými byly krásné pohádkové
dorty od Dany Cinkové, si nakonec odnesly tyto masky:

1. Motýl Emanuel a Maková panenka - Péťa a Ellinka Černohorští
2. Námořník s lodí - Radimek Dajč
3. Strom - Filípek Kopecký
4. Šebestová - Terezka Lašková
5. Muchomůrka - Laurinka Dajčová
Masky, které nevyhrály, ale s prázdnou určitě neodešly. Každý
dostal dárkový balíček a ještě si mohl „ulovit“ balónek na
památku. Na závěr se totiž všechny děti shromáždily pod
sítí s balónky a začaly se hlasitě dožadovat jejího spuštění.
Následoval litý boj, při kterém několik balónků přišlo o život.
Během pár minut zmizela i balónková výzdoba ze stěn a děti
odcházely spokojené se svazkem úlovků, který byl mnohdy
větší než ony samy. Všem vítězům tímto gratulujeme. Děkujeme ale i ostatním zúčastněným a už teď se těšíme, s čím nás
překvapí za rok!
Za SDH Martina Jirásková

Klub žen
Milí čtenáři,
od posledního článku o naší činnosti v loňském roce, stihly
členky klubu ještě v listopadu navštívit Východočeské divadlo
v Pardubicích a to komedii „A je to v pytli“, jež pojednává
o nelehké snaze mladých manželů adoptovat si dítě.
V prosinci jsme pak ještě společně zajely na večeři do hostince
„U Špičáků“ v Bystřeci, který již po třetí získal titul Hospůdka
roku. Ochutnaly jsme tam opět jejich dobroty a strávily příjemné odpoledne.

www.hornitresnovec.cz
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Z činnosti TJ Sokol
Od předvánočního vydání čísla se konaly tyto akce:

Divadelní představení v Pardubicích

foto: D. Dvořáková

Babský bál

foto: D. Dvořáková

Ještě v loňském roce:
5. 12. - ČERTOVSKÁ DRUŽINA
Jako každý rok procházela naší vesnicí ČERTOVSKÁ DRUŽINA
čerta Belzebuba v čele s Mikulášem a andělem. Belzebub měl
seznam všech dětí i s jejich hříchy v knize hříchů,
do které se musely děti podepsat otiskem prstu a slíbit, že už
budou hodné.
Čerti táhli plný vůz dobrot a v ohni pekli brambory. Dorazily
sem i děti z okolních vesnic i z Lanškrouna podívat se na pravé
čerty. U Žabkových čekalo celou družinu opět občerstvení.

Družina čerta Belzebuba

foto: L. Marková

28. 12. - VOLNÉ BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO v LANŠKROUNĚ
Vánoční prázdniny jsme zpestřili 2,5 hodinami bruslení jako
každý rok.

Hospůdka roku

foto: D. Dvořáková

Nový rok jsme zahájily přípravami „Babského bálu“. Konal
se v sobotu 7. března a přišlo 117 účastníků, což nás velice
potěšilo. Hudba se snad, podle tanečníků na parketu, líbila
a v tombole jsme měly 55 pěkných cen, za které děkujeme
všem sponzorům. Velice děkujeme občanům vsi i za finanční příspěvky při roznášení pozvánek a rády je za to přizveme
k účasti na našich akcích, hlavně výletech.
Členky stále ještě docházejí na cvičení s paní Lenkou
Markovou, a protože na konci března tato cvičební sezóna
skončí, dovolím si už nyní poděkovat za její čas a ochotu
nám předcvičovat.
Za Klub žen Dana Mačátová

Letos:
10. 01. - VVH TJ Sokol
V první části schůze si všichni vyslechli, jak jsme se v loňském
roce vypořádali s tím, na čem jsme se na minulé VVH usnesli.
Zazněla zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise, zpráva
o činnosti hokejového klubu a naší organizace. Samozřejmě
byl schválen plán práce na tento rok 2015, výbor, revizní komise a po diskusi i usnesení na tento rok.
V diskusi jsme vyslechli zdravici nového starosty a ostatních
organizací obce.
Po schůzi následovala zábava a tanec v rytmu hudby, která se
linula z pultu Jardy Vernera.
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Od pondělí 9. února 2015 od 16 hodin zahájila Petra Rouhová
(Junková) cvičení rodičů s dětmi ve věku 1 – 5 let. Zájem je
opravdu veliký. Velké díky za opětnou obnovu tohoto cvičení.
14. 02. - TURNAJ VE STOLNÍM TENISE a ŠACHU
Turnaj v šachu a stolním tenise jsme zorganizovali opět v národním domě. Turnaje se zúčastnilo celkem 34 hráčů. Hrálo se
od jedné hodiny do šesti večer.
V kategorii žen ve stolním tenise se stala KRÁLOVNOU HOR-
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NOTŘEŠŇOVSKÉHO STOLNÍHO TENISU Jitka Marková z celkového počtu 5 hráček. A jak to vypadalo dál?
1. Marková Jitka
2. Dušková Eva
3. Šebrlová Hana
4. Marková Lenka
5. Jirásková Petra
V mužské kategorii bylo 17 hráčů, z nich byla jedna dívka jedenáctiletá Lucie Kuncová, která si letos chtěla vyzkoušet
trochu těžšího soupeře, protože „pinec“ hraje jako registrovaná. Tady je pořadí:
1. Kunc Zdeněk - KRÁL HORNOTŘEŠŇOVSKÉHO
STOLNÍHO TENISU
2. Vávra Jan
3. Formánek Martin
4. Rouha Tomáš
5. Holeček Tomáš
6. Marek Jiří
7. Dvořák Robert („Švejk“)
8. Kuncová Lucie
9. Verner Jarda
10. Dajč Michal
11. Faltejsek Emil
12. Marek Ladislav
13. Mačát Filip
14. Marek Michal, 15. Jirásek Jan, 16. Michálek Milan
a 17. Marek Matěj
V šachu se utkalo 12 hráčů. Jejich pořadí bylo:
1. Balcar Vojtěch
2. Křístek Karel
3. Šilar Petr
4. Šolc Petr jun.
5. Balcar Michal
6. Cink Bohuslav
7. Šolc Petr st.
8. Toftík Radek
9. Sudík Michal
10. Jirásek Jindřich
11. Dušek Patrik
Z těch nejmladších skončil na pěkném 12. místě nejmladší
účastník Jakub Sedlák.

Bowling

foto: L. Marková

Stolní tenis ženy

foto: L. Marková

Stolní tenis muži

foto: L. Marková

Turnaj v šachu

foto: L. Marková

20. 2. - VOLNÉ BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO v LANŠKROUNĚ
TJ Sokol uspořádala o jarních prázdninách v HALE B. MODRÉHO v Lanškrouně
v pátek 20. 2. 2015 VOLNÉ BRUSLENÍ. Sešlo se asi 30 dětí
i s rodiči.
14. 03. - TURNAJ v BOWLINGU
Sešli jsme se v Tropicu a opět vytvořili dvojice. Letos jsme
se inspirovali filmovými postavami. Vznikly velmi originální
týmy.
Po dvouhodinovém hraní dopadlo pořadí po 4 hrách takto:
1. místo - Robert Dvořák a Olin Štěpánek - PAN+TAU
2. místo - Lenka a Láďa Markovi - KOMICI

www.hornitresnovec.cz
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3. místo - Líba a Míra Kunertovi - MANKA+RUMCAJS
4. místo - Kristýna a Tomáš Holečkovi - ŠVEJK+MÜLLEROVÁ
Dále se umístili - Zdena a Jirka Tučkovi (ROMEO+JULIE), Lenka
a Jarda Vernerovi (KŘEMÍLEK+VOCHOMŮRKA), Iva Havlová
a Lukáš Marek (BOB+BOBEK).
Cenu útěchy získali - Sláva a Eva Cinkovi (SHREK+OSLÍK).
CVIČENÍ ŽEN
Do konce března bude cvičení probíhat podle klasického
scénáře:
Úterý - 19:00 – 20:00 h. - cvičitelka E. JEŽKOVÁ (Stepy)
Středa - 17:00 – 18:00 h. - starší ženy - cvičitelka L. MARKOVÁ
(fit balóny, bodystyling)
Čtvrtek - 19:00 – 20:00 h. - cvičitelka M. JIRÁSKOVÁ (Zumba)
Neděle - 19:00 – 20:00 h. - cvičitelka L. MARKOVÁ (aerobic,
posilování, balóny)
Od dubna dojde ke změně:
Úterý - 19:00 – 20:00 h. - cvičitelka E. JEŽKOVÁ (Stepy)
Neděle - 19:00 – 20:00 h. - cvičitelka M. JIRÁSKOVÁ (Zumba
a posilování)
Co nás ještě čeká?
17. – 18. 04. - VÍKENDOVKA pro ŽENY
23. 05. (sobota) - VÝLET NA KOLECH
31. 05. (neděle) - DĚTSKÝ DEN - hřiště
20. 06. (sobota) - SPORTOVNÍ ODPOLEDNE - hřiště HT
26. 06. (pátek) - ZAKONČENÍ SEZÓNY cvičení žen
05. 12. (sobota) - VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA a PRŮVOD
ČERTŮ - KD
12. 12. (sobota) - PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET rodičů s dětmi
Jarní a zimní prázdniny - BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO
Děkujeme za Vaši přízeň na našich akcích.
Za TJ Sokol L. Marková

Hokejový klub
Rozhovor s trenérem HC Horní Třešňovec panem
MILANEM KOPECKÝM
* Všichni si vzpomínáme na, chvílemi až komické, začátky vašeho
týmu. To zlepšení HC Horní Třešňovec je opravdu nesrovnatelné
s ohledem na první zápasy. Kolik let to vlastně již je?
Letos hrajeme již sedmou sezónu. Ze začátku to bylo opravdu
spíš komické. Neuměli jsme kloudně střídat ani pořádně
bruslit. S pravidly jsme si už vůbec nevěděli rady. Mnozí hráči
netušili, co je to například ofsajd (oﬀside). Ale všichni na sobě
hodně dřeli a myslím, že se výsledky a rapidní zlepšení dostavilo.
* Jaká byla vůbec loňská sezóna?
V loňském roce jsme měli veliké problémy, což se nakonec
podepsalo i na celkovém umístění. Náš tým se potýkal s komplikacemi, jako jsou nemoci, dlouhodobá zranění, ale také

Trenér Milan Kopecký a tým HC H. Třešňovec na střídačce

pracovní vytížení, jelikož se jedná o amatérskou ligu a hráči
mají i jiné důležité závazky.
* Jak byste zhodnotil sezónu letošní?
Letošní sezóna byla naprosto vynikající. Na začátku se situace
jevila velmi zle. Odešla nám totiž spousta výborných hráčů.
Zůstalo jich pouze 8 ze staré sestavy, a proto nám nezbylo nic
jiného, než spoléhat na výkony nových, mladých a mnohdy
nezkušených hokejistů. Vše ale dopadlo překvapivě dobře, ne-li
výborně. Náš tým se posunul prakticky z poslední skupiny do
skupiny vyšší, kde na nás čekají mnohem zdatnější soupeři.
* Jaký hráč z vašeho týmu se jeví hráčsky nejvýrazněji?
Hodně nám prospěl návrat Jardy Jaroše, který vytvořil s Luďkem
Hryzlíkem a Matesem Maršíkem velmi silnou první formaci, která
táhne naše výsledky.
* Co byste vzkázal případným zájemcům o vstup do vašeho týmu?
Vzkázal bych jim asi tolik, že dveře mají všichni otevřené. Hlavně
bychom uvítali hráče z Horního Třešňovce. Je nám totiž často vytýkáno, že zástupců obce v našem týmu moc není, ale bohužel
mladí třešňováci nejeví o to zájem, i když jsme spoustu z nich
dokonce opakovaně oslovili. Každopádně myslíme, že všem,
kteří by se chtěli k nám připojit, můžeme nabídnout skvělou
partu a perspektivu do dalších let.
Na druhou stranu jsme si vědomi, že se jedná o velice náročný
sport jak časově, tak hlavně finančně. Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří nás podporují. Musíme v hlavní řadě
zmínit Obecní úřad v Horním Třešňovci, kterému bych chtěl
alespoň touto cestou velmi poděkovat.
* Jaké jsou ambice do další sezóny? Chystáte nějaké změny?
Chystáme konsolidovat tým, případně ho doplnit novými hráči.
Hrát co nejkvalitnější hokej, a také hlavně udržet a posílit přízeň
diváků, která nám neuvěřitelně pomáhá.
* Myslíte si, že se úroveň městské ligy zvyšuje, či snižuje?
Rozhodně zvyšuje. Je to vidět třeba jen na zájmu týmů, dokonce
i z dalekého okolí, které se chtějí do ní zapojit. Letošním ro-
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kem je rekordních 39 týmů v LHL. V poslední části sezony
jsou rozděleny podle výkonnosti do deseti skupin.
* Co si myslíte o zapojení stále většího počtu hokejistů, kteří
hráli ještě nedávno na okresní soutěži, do LHL?
Zvyšuje to úroveň LHL, ale zároveň to zvyšuje propastný
rozdíl ve výkonnosti mezi družstvy z první ligy a ostatními týmy.
* Nestává se díky tomu z původně amatérské městské ligy
poloprofesionální soutěž?
Neřekl bych. Většinou to jsou spíše starší hráči, kteří
pomalu své hráčské působení ukončují. Prakticky pouze
dohrávají v LHL. Jsou to víceméně třeba hráči z týmů
Nuget Šumperk, Lazy Neckers Lanškroun, Tygři Lanškroun
a Forez.
* Co si myslíte o výkonech rozhodčích na LHL?
Výkony rozhodčích jsou velmi proměnlivé. Do LHL byli
zapojeni i mladší rozhodčí, kteří se v jedné větě řečeno
zatím prostě učí.
* Chcete ještě něco závěrem našeho rozhovoru dodat?
Chtěl bych pouze informovat, že veškeré výsledky utkání
jsou pravidelně zveřejňovány na obecních stránkách
v odkazu HC Horní Třešňovec. Zde můžete zjistit také
termíny zápasů, které nás vždy čekají.
* Závěrem bych chtěla velmi poděkovat panu Kopeckému za
zajímavý rozhovor a popřát mu spoustu trenérských úspěchů
a také to, aby mu jeho svěřenci dělali jenom samou radost.
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Celému týmu HC Horní Třešňovec bychom chtěli za redakci
popřát co nejvíce výher, skvělých fanoušků na tribunách,
dostatek spoluhráčů a hlavně aby byli dobrou partou lidí,
protože to je také podstatou úspěchu.
Za redakci Mgr. Miroslava Šilarová

Myslivecké sdružení
Třešňovské háje
Loňský rok jsme zhodnotili na výroční členské schůzi 7. 2. 2015
v Kulturním domě v Horním Třešňovci. V roce 2014 bylo v honitbě HS Horní a Dolní Třešňovec uloveno:
Srnec obecný:
srnec 27 ks
srna
28 ks
srnče
14 ks
Prase divoké:
bachyně
sele
lončák

kňour 1 ks
1 ks
8 ks
7 ks

Zajíc polní:
Bažant obecný - kohout:
Kachna divoká:

23 ks
23 ks
15 ks

Liška obecná:
Kuna (skalní, lesní):
Jezevec lesní:
Psík mývalovitý:

19 ks
6 ks
3 ks
7 ks

Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v honitbách
Podorlicka za myslivecký rok 2014 - 2015 proběhne v pro-

HC H. Třešňovec a jeden z radostných okamžiků

www.hornitresnovec.cz
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Novoroční posezení v Kulturním domě

storách Kulturního centra v Lanškrouně (budova u Městského
muzea, nám. A. Jiráska) ve dnech 27. 4. – 5. 5. 2015. Zde můžete
zhlédnout a posoudit kvalitu chovu spárkaté zvěře v těchto
honitbách. Akce je určená nejen pro mysliveckou veřejnost.
Z plánovaných akcí pořádaných pro veřejnost - spoluobčany
v tomto roce, bych Vás rád pozval na myslivecký táborák, který
budeme pořádat 13. 6. 2015 ve sportovním areálu TJ sokol Dolní
Třešňovec a na podzim již na naši tradiční „Poslední leč“ dne
21. 11. 2015. Samozřejmě nedílnou součástí, námi pořádaných
akcí, je možnost ochutnat kvalitní mysliveckou kuchyni ze zvěřiny, ulovené ve zdejší honitbě.
Za MS Třešňovské háje Ing. Ondřej Barcal

Klub důchodců
Vážení čtenáři,
rok 2015 pro Klub důchodců začal 8. 1. v Kulturním domě. Sešli
jsme se, abychom společně poseděli a zhodnotili rok 2014. Akcí
nebylo málo: 2x táborák, 2x výlet, Májové setkání, Silvestr, několik přednášek a samozřejmě jsme také navštívili akce v okolních
vesnicích, abychom podpořili dobré sousedské vztahy. Do řad
důchodců jsme přivítali 3 nové členy.
Ani letos nezahálíme. Na únor jsme si naplánovali zajímavou
přednášku Mudr. Martina Procházky. Informoval nás o humanitární organizaci, ve které pracoval. Procestoval Afriku, především Etiopii. Nikdo z nás si nedovede představit bídu, ve které
místní obyvatelé žijí.
Za veškerou pomoc jsou lidé velmi vděční a váží si jí. Zajímavé
vyprávění doplnil diapozitivy. V úterý 17. 2. jelo 19 členů do
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foto: D. Dvořáková

Horní Čermné na „Ostatky“. 5. 3. nám pan František Teichman
ml. povyprávěl o cestování po středním Kavkaze. Vše měl zdokumentované a tak jsme mohli být svědky zajímavého života ve
městech a také výstupu na Elbrus 5600 m. Přednášky byly velmi
zajímavé a poučné. Můžeme porovnávat životní úroveň u nás
a v cizině. Nyní už se těšíme na příchod jara a další výlety a akce,
které nás čekají.
Za Klub důchodců Eva Jirásková

Velikonoční svátky v našich kostelích
Českobratrská církev evangelická - Husův dům Lanškroun
2. 4. Zelený čtvrtek
18.00 čtení pašijí se zpěvem písní
3. 4. Velký pátek
9.00 bohoslužby s Večeří Páně
3. 4. Velký pátek
18.00 bohoslužby s Večeří Páně
5. 4. Velikonoční neděle
9.00 bohoslužby s Večeří Páně
6. 4. Velikonoční pondělí nejsou bohoslužby.
Českobratrská církev evangelická - Horní Čermná
29. března Květná neděle
8.45 v Horní Čermné
3. dubna Velký pátek
8.45 s Večeří Páně v Horní Čermné
18.00 v kostele v Horní Čermné s účastí místního
chrámového sboru
5. dubna Velikonoční neděle
8.45 s Večeří Páně v kostele v Horní Čermné
14.00 v Horním Třešňovci
6. dubna Velikonoční pondělí
8.45 v kostele v Horní Čermné
Římskokatolická církev - sv. Václav Lanškroun
2. 4. Zelený čtvrtek
18,00
3. 4. Velký pátek
15,00
4. 4. Bílá sobota
20,30
5. 4. Neděle Boží hod velikonoční
9,30
6. 4. Pondělí velikonoční
9,30
H. Třešňovec kostel Nanebevzetí Panny Marie 12. 4. v 11. 00 h.
Všem spoluobčanům přeji požehnané velikonoční svátky.

Přednáška

foto: D. Dvořáková

Božena Marková

foto: Martina Jirásková

Společenská kronika
Od posledního vydání
Hornotřešňovských novin se narodily
tyto děti:

Jubilanti, kteří do konce roku 2015 oslavili
nebo oslaví své významné narozeniny:
paní Koníčková Marie
paní Šidlikovská Věruška
pan Štěpánek Josef
paní Kalousková Marie
paní Faltýsková Alenka
paní Jirásková Marie
paní Dušková Erna
paní Macháčková Marie
paní Jurenková Zdenka
pan Čermák Václav
paní Marková Miloslava

91 let
90 let
88 let
87 let
86 let
85 let
84 let
82 let
82 let
75 let
75 let

paní Teichmannová Marie
paní Motlová Věra
paní Černohorská Marie
paní Vítková Marta
paní Benešová Jarmila
paní Šilarová Jaroslava
paní Junková Milena
paní Vávrová Jarmila
pan Jirásek Ladislav
pan Žabka Josef

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

70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
60 let
60 let

Jonáš Rajnoch
Adéla Pecháčková

Milé děti, vám i vašim rodičům přejeme
hodně štěstí, zdraví, vzájemné lásky,
porozumění a vždy chápající
a otevřenou náruč rodičů.
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Zdarma
Redakce: Mgr. Miroslava Šilarová, Petra Rouhová
Jednotliví respondenti
Redakce nezodpovídá za obsah článků. Ten se nemusí shodovat s jejími názory.
Obecní noviny vydává Obec Horní Třešňovec 225, 56301 Lanškroun
IČO 278939 pod č. MK ČR E 11169

