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Vážení spoluobčané,
jaro máme v  plném proudu, Velikonoce 
už jsou za námi a všichni se můžeme těšit 
na májový čas plný lásky, pohody a sluníč‑
ka. Co víc si přát.
Úvodem bych rád poděkoval paní Bože‑
ně Markové a ostatním, za zorganizování 
Tříkrálové sbírky. Samozřejmě dík patří 
i všem občanům, kteří přispěli jakýmkoliv 
finančním obnosem do kasičky. V  letoš‑
ním roce se v  Horním Třešňovci vybrala 
rekordní částka 19 754 Kč, což je na naší 
malou obec úctyhodné.
Od vydání minulého čísla Hornotřešňov‑
ských novin se ovšem v  naší obci kona‑
ly i  další akce, o  kterých je více napsáno 
uvnitř zpravodaje.

Co nás letos čeká?
Největší letošní akcí bude rekonstruk‑
ce vytápění v  Základní škole a  mateřské 
škole Horní Třešňovec, která proběhne 
v  období od 11. 7.–12. 8.  2016. V  rámci 
akce dojde k celkové rekonstrukci kotelny 
včetně výměny kotle, dále k výměně všech 

radiátorů a rozvodů. Společně s touto akcí 
se plánuje položení nové dlažby a obkladů 
na chodbě v přízemí budovy školy.
Další plánovanou akcí je oprava povr‑
chu komunikace v  úseku od hřbitova 
k  č.  p.  108 (křižovatka u  Macháčkových 
a Bílých). V letošním roce také proběhne 
izolace a  sanace vlhkého zdiva v  kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Horním Třeš‑
ňovci a další menší akce při údržbě budov 
a majetku ve vlastnictví obce.
Dovolte mi zmínit pár slov k odpadovému 
hospodaření v  naší obci. Celkově odpa‑
dové hospodaření není špatné, ale moh‑
lo by být lepší. Ve svých rukách má další 
pozitivní změnu každý obyvatel Horního 
Třešňovce. V posledním roce vzrostly ná‑
klady na svoz odpadu i na skládkování, ale 
bylo dohodnuto, že pro občany se poplat‑
ky zvyšovat nebudou, i  když obec musí 
rozdíl nákladů hradit ze svého rozpočtu. 
Z  okolních obcí však máme stále částku 
poplatku za odpad vybíranou od občanů 
jednu z nejnižších. Chceme tímto občany 
motivovat, aby se zaměřili na třídění od‑

padu. Protože čím více vytřídíme, tím vět‑
ší sumu dostaneme od firmy EKO ‑KOM 
na odměnách za zpětný odběr a  využití 
odpadů a  také snížíme množství komu‑
nálního odpadu, který končí na skládce.
Rád bych ještě aktualizoval informace 
o prodeji stavebních parcel v lokalitě “Ur‑
banova stráň“. Prodej jednotlivých parcel 
je již v  plném proudu, k  dispozici jsou 
již pouze 4 parcely ve spodní části loka‑
lity (mezi Urbanovými a  Jiráskovými), 
a to pozemková parcela č. 13/1 o výměře 
1 374 m2, p. č.  13/2 o  výměře 1 400 m2, 
p. č. 13/3 o výměře 1 662 m2 a p. p. č. 13/4 
o  výměře 1 790 m2. Prodejní cena je 
200 Kč/m2. Více informací získají případ‑
ní zájemci na obecním úřadě.
Jelikož vydání dalšího čísla zpravodaje 
je plánováno až na podzim, dovolte mi, 
popřát vám touto cestou příjemné prožití 
slunečných dnů a  dětem mnoho příjem‑
ných zážitků o prázdninách.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Jan Dušek, starosta obce

Obec Horní Třešňovec nabízí k pronájmu:

restauraci HOSPŮDKA ZA VODOU
Termín obálkové soutěže do 19. 4. 2016

Bližší informace na www.hornitresnovec.cz na tel. 724 186 225  
nebo na Obecním úřadě v Horním Třešňovci

Místní poplatky
Připomínáme občanům, že splatnost po‑
platků za odpad a  psa byla stanovena do 
31. 3. 2016.

Sazba poplatků pro rok 2016 je 350 Kč za 
osobu. Nárok na úlevu poplatku mají:
a)  fyzické osoby, které 1. ledna 2016 dovr‑

šily 70 a více let – úleva ve výši 50 Kč,
b)  děti, které 1.  ledna  2016 byly mladší 

15 let – úleva ve výši 100 Kč,
c)  poplatníci, jejichž bydliště či stavba je 

vzdálena více jak 150 metrů od místa 
určeného k odkládání sběrných nádob – 
úleva ve výši 50 Kč.

Konkrétní výši poplatků vám sdělí účet‑
ní Hana Šilarová, tel. číslo 465 321 583. 
Poplatky je možno hradit v  hotovosti na 
obecním úřadě, převodem na účet obce 
č.  110328664/0600 nebo dalšími způsoby 
dle daňového řádu. Při platbě převodem 
uvede poplatník variabilní symbol dle ná‑
sledujícího 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 (2016)
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 od‑
kládání sběrných nádob: 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 a 223.
Dále připomínáme všem občanům ter‑
mín svozu nebezpečného a  objemné‑
ho odpadu, který proběhne v  sobotu 
16. 4. 2016.

Všechna usnesení zastupitelstva obce 
Horní Třešňovec jsou vyvěšována na 
úřední desku po dobu 15 dnů u Obec‑
ního úřadu a na elektronickou úřední 
desku s dálkovým přístupem, kterou 
naleznete na webových stránkách obce 
www.hornitresnovec.cz v  sekci úřední 
deska. 

Hana Šilarová, 
účetní obce

Zprávy z obce
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Z pohledu do minulosti naší obce – Národní dům

„Stále sílící česká menšina v Horním Třeš‑
ňovci byla ve dvacátých letech nesmírně 
aktivní. Pořádala menšinové plesy, různé 
slavnosti (včetně oslav stáních svátků), 
ochotnická divadelní představení i  různé 
přednášky. Po otevření české školy těchto 
akcí ještě přibylo, protože se svými pro‑
gramy mohly organizovaně připojit i české 
děti. Je nutné podotknout, že tato činnost 
německým obyvatelům obce moc nevadila 
a mnozí z nich, zvláště ze smíšených rodin, 
se jí zúčastňovali jako diváci. Až do roku 
1934 tyto akce Češi pořádali v  sále Fiebi‑
gerova hostince (říkalo se zde „U Fibigrů“), 
jehož němečtí majitelé se jim snažili vyjít 
všemožně vstříc. Jenže tento sál, do které‑
ho se vešlo 100 lidí, začal být brzo pro tyto 
účely malý, neboť kromě obyvatel Horního 
Třešňovce se jich zúčastňovalo i  mnoho 
Čechů z celého okolí. A tak začali uvažovat 
nad tím, že by si postavili svůj vlastní kul‑
turní stánek – Národní dům.
Byl založen spolek „Národní dům“ a  fi‑
nanční sbírka na stavbu a  zřízení Národ‑
ního domu proběhla v  roce 1931. Ale 
vyhlédnutý domek se v tomto roce nepoda‑
řilo koupit. Až v roce 1934 všichni členové 
spolku „Národní dům“ odhlasovali zakou‑
pení stavebního místa, které ale pro stavbu 
nestačilo a tak jeden z členů spolku k těmto 
účelům daroval část své zahrady. O stavbu, 
která byla zahájena v březnu 1934, se staral 
zvolený osmičlenný výbor. Stavělo se veli‑
ce rychle a  za přispění všech: „Zde nutno 
vyzvednouti, že nechybělo jediného místního 
občana (samozřejmě českého – poznámka 
autorky), který by nebyl přispěl na výstavbu 
Národního domu, ať již darem peněžitým 
a  ne malým, darováním stavebního mate-
riálu anebo zednickou, nádenickou či jinou 
prací zdarma.“ (14, str. 12). Stavební práce 
trvaly tři měsíce a taková protivenství, jako 
při stavbě české školy, od německých oby‑
vatel obce nebyla zaznamenána (i když v tu 
dobu se již ke slovu pomalu hlásil německý 
nacionalismus).
Dne 1. července 1934 se v Horním Třešňov‑
ci konala veliká slavnost – otvíral se český 

Národní dům. Až z Lanškrouna šel s hud‑
bou průvod členů Sokola, legionářů a mno‑
ha dalších Čechů. U české školy se k němu 
připojili její žáci, dívky v krojích i dospělí. 
U Národního domu pak na ně čekali hosté 
z Čermné, Nepomuku a dalších obcí a po 
slavnostním projevu se konala veselice.
Slavnostním otevřením byla i zahájena bo‑
hatá činnost spolku „Národního domu“ ve 
vlastním stánku. Aby mohla být každoden‑
ní, byl zde zřízen výčep, a tím i první český 
hostinec v  obci (celkem jich tak bylo 7). 
Činnosti, které zde probíhaly, byly násle‑
dující: schůzová činnost spolku, menšinové 
a společenské plesy, pouťové a posvícenec‑
ké zábavy, divadelní představení, slavnos‑
ti a  dal. Národní dům byl plně využíván 
nejen místními, ale i  přespolními Čechy. 
Také zde probíhaly pravidelné schůzky, 
při kterých probíhaly různé kroužky – šití, 
ručních prací, zpěvu a četby pro ženy. Muži 
se zase s oblibou věnovali hraní (i pořádání 
turnajů s přespolními) šachů a kulečníku.
V  Národním domě působily spolky: „Ná‑
rodní dům“ (v roce 1935 měl 40 členů), od 
roku 1936 spolek „Omladina“ (28 členů) 
a  spolek „Sdružení českých žen a  dívek“ 
(21  členek). V  Národním domě také pra‑
covala „Kampelička“ – Spořitelní a záložní 
spolek Horní Třešňovec.

Radost Čechů ale netrvala dlouho. Po oku‑
paci v  roce 1939 převzala na příkaz oku‑
pační správy Národní dům obec a dala ho 
do užívání německé mládeži.
Češi se do Národního domu vrátili až 
v roce 1945, kdy po jeho nutné opravě ob‑
novil činnost spolek „Národní dům“ i po‑
hostinství. S příchodem nových osídlenců 
(po odsunu Němců) přišly i změny v orga‑
nizaci kulturních činností v  obci. Někteří 
noví obyvatelé se sice zapojili do spolku 
„Národní dům“, ale divadlo začal zajišťovat 
ochotnický divadelní spolek „Jirásek“, jiné 
akce „Osvětová beseda“, plesy a taneční zá‑
bavy další společenské organizace.
Činnost spolku „Národního domu“ byla 
ukončena likvidací k 1. lednu 1952, protože 
v té době již pominul význam spolku, pro 
který byl založen.
Národní dům, ve kterém je dnes pohostin‑
ství, vývařovna a  sál, sloužil obyvatelům 
obce ke společenským i  sportovním úče‑
lům (cvičení Sokola) dál a v roce 2009 osla‑
ví 75. výročí od svého založení.“ (Pechová, 
2008, přílohy s. 13‑14)

PECHOVÁ, Blanka (2008). 
Monografie obce – změny osídlení 

z hlediska historického vývoje. 
Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze

Národní dům ve 30. letech 20. století

Vážení spoluobčané, 
rády bychom naše noviny rozšířily o rubriku „Z pohledu do minulosti naší obce“. Častokrát procházíme kolem spousty míst v naší 
obci, aniž bychom pomysleli, jaká historie a historické události se k místu vztahují. Zastavte se chvíli s námi a pohleďte do minulos-
ti. Tímto bychom zároveň rády poděkovaly paní Ing. Blance Pechové za vytvoření její diplomové práce, která se historií a historic-
kými událostmi obce zabývá a z níž čerpáme. Redakce HN
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  Slavnostní nástup zástupců členských obcí, manažerky svazku a senátora Petra Šilara s chotí

V pátek 1. dubna 2016 se na sále Kultur‑
ního domu ve Verměřovicích konal pod 
záštitou senátora Petra Šilara první Re‑
prezentační ples Dobrovolného svazku 
obcí Mikroregion Severo ‑Lanškrounsko. 
Ples byl zahájen slavnostním nástupem 
zástupců členských obcí, manažerky svaz‑
ku a senátora Petra Šilara s chotí. Moderá‑
tor pan Martin Mimra v úvodu představil 
jednotlivé starostky a  starosty a  společně 
s předsedou svazku p. Petrem Helekalem 
v krátkém rozhovoru pohovořil o činnosti 
svazku.
K  tanci a  poslechu zahrála skupina Song 
z Kostelce nad Orlicí a během celého ve‑
čera představilo své umění hned několik 
tanečních uskupení. Nejprve vystoupili 
manželé Jantačovi z  Letohradu, kteří za‑
tančili ukázky standardních tanců – Wal‑
tz, Tango Valčík, Slowfox a Quickstep.
Následovala skupina DC DANCE z Dolní 
Čermné, která předvedla vystoupení ve 
stylu street dance.
A jako zlatý hřeb večera se ve dvou vstu‑
pech představili loňští mistři světa a  mi‑
stři Evropy v  latinskoamerických tancích 
– Jitka Boháčová a Martin Macoun z Par‑
dubic. Všechna vystoupení sklidila velký 
potlesk.
Na plese nemohla chybět ani soutěž 
o  atraktivní ceny a  samozřejmě bohaté 
občerstvení, které zajišťoval SDH Vermě‑

řovice spolu se Střední školou obchodu, 
řemesel a služeb Žamberk.
Kdo přišel, jistě nelitoval. Účast byla hoj‑
ná, nálada skvělá a  spokojenost velká. 
Již nyní se těšíme na příští – v pořadí již 
druhý ročník a  věříme, že jeho účastníci 
budou minimálně stejně tak spokojeni, 
jako tomu bylo letos na apríla ve Vermě‑
řovicích.

Na závěr nám dovolte ještě jednou podě‑
kovat všem sponzorům, bez nichž by se 
nám jistě nepodařilo takový ples uspo‑
řádat.

Za DSO Mikroregion Severo ‑Lanškrounsko
Lenka Bártlová, manažerka

První Reprezentační ples
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Již několikrát se mně stalo při odkládání 
odpadů do přistavených kontejnerů, že tam 
jsou nejen nerozbourané velké papírové 
krabice a PET lahve, ale i různé nádoby i se 
zbytky od krmení hospodářských zvířat.
Navíc všechny nádoby mají své víko a to je 
třeba zavírat, což se leckdy neděje.
Docela dobře nechápu, proč Komunální 
služby v  Jablonném vydávají každým ro‑
kem kalendář pro svoz TKO, kde je per‑
fektně popsáno, jak odpady tříděné i směs‑
né odkládat, když nedokážeme ani přečíst 
doprovodné texty.

Uvedu jen některé z nich:
Leden  2016 – „Snaha obcí poskytnout 
občanům co nejvyšší komfort při třídění 
odpadu vede ke stálému zvyšování počtu 
nádob na sběrných místech. Nádobám na 
směsné sklo, papír a  plasty přibyly před 
několika lety kontejnery na bílé sklo. Ná‑
sledují… atd.“… V kurzu jsou, a z toho už 
je trošku strach, kontejnery na použité ku‑
chyňské oleje. (I zde se najde leccos.)
Únor  2016 – Mnoho uživatelů podlehne 
dojmu, že na takové místo s kontejnery je 
možné uložit vše (však on to někdo ukli‑

dí). Na zemi se válí monitory, nábytek, ta‑
bule skla i eternit. Takové místo pod okny 
nikdo nechce, ale hlavně je pro malé děti 
nebezpečné. Nádoby jsou určeny na přesně 
vymezené odpady a je zakázáno cokoli od‑
kládat mimo ně. Sklo se u nás třídí nejdéle, 
přesto i  zde se stále opakuje závažná chy‑
ba. Keramika (tzv. skleněný porcelán) není 
sklo a  do skla nepatří. Je to nepříjemná 
nečistota a  zpracovateli se špatně oddělu‑
je, protože má podobné fyzikální vlastnosti 
jako sklo. Např. s kovovou nečistotou (víč‑
kem) takový problém zpracovatel nemá.
Březen 2016 – Kontejnery na plasty mnoh‑
dy připomínají odpadkové koše. Všechny 
plastové obaly od potravin musí být čisté. 
Prosím, zapojte svoji představivost – „ke‑
límek s obsahem jogurtu v parném letním 
týdnu leží v kontejneru, při svozu je obsah 
promíchán s ostatními plasty a na naší tří‑
dírně RUČNĚ dotříděn“.
Červen  2016 – Odstraňování nebezpeč‑
ných a  rozměrných odpadů je v  naší obci 
zabezpečováno mobilním svozem – od‑
pady musí být předávány z  ruky do ruky! 
V den svozu leží na krajnicích nádoby s blí‑
že neurčitým obsahem a nikdo se k nim ne‑

hlásí. Takové počínání je zakázané a nebez‑
pečné.
Září 2016 – Velmi hrubým porušením káz‑
ně je vhazování hlíny, kamení a suti do po‑
pelnic. Nosnost popelnice o  obsahu 110 l 
činí cca 30 kg a pokud je přetěžována, zá‑
vady na sebe nedají dlouho čekat. Plechová 
je promáčknutá ve spodní části od podpěry 
svozového vozidla a plastová může podélně 
prasknout nebo je poškozen úchyt pod ví‑
kem. I popelem můžete popelnici přetížit.

Věřte, že je mně nepříjemné se o těchto vě‑
cech stále znovu zmiňovat, ale bohužel, ne‑
týká se to jen sběrného místa u Národního 
domu, ale vesměs to platí po celé naší obci.
Děkuji touto cestou všem obětavým obča‑
nům, kteří čas od času odpady v kontejne‑
rech urovnají a občas i upraví okolí.
V dubnu nás opět čeká svoz nebezpečných 
odpadů – doufejme, že se situace alespoň 
trochu zlepší.
Přeji nám všem čisté a  krásné prostředí 
naší obce, ale měli bychom k tomu přispět 
všichni svým konáním.

Božena Marková

Poznatky kolem nakládání s odpady

První akcí letošního roku byl náš „Babský 
bál“. Velice nás potěšila účast. Doufáme, 
že se naši hosté dobře pobavili, pěkně si 
zatancovali, pochutnali si na večeři a snad 
i vyhráli nějakou pěknou cenu v tombole. 
Za tyto ceny moc děkujeme všem sponzo‑
rům. Děkujeme také obyvatelům obce za 
finanční příspěvky při roznášení pozvánek.
V  pátek 1.  dubna jsme byly na divadle 

v  Dolní Dobrouči. Místní ochotníci letos 
připravili klasiku, nám známou už ze škol‑
ních lavic „Zvonokosy“ od Gabriela Che‑
valliera. I  když se děj odehrává v  malém 
francouzském městečku po 1. světové vál‑
ce, vykreslil autor lidské povahy tak věrně, 
že i v dnešní době jsou aktuální a pobaví. 
Stavbu obecního záchodku, která rozdělila 
celé Zvonokosy na dva nesmiřitelné tábory 

– Záchodobijce a  Záchodomilce – popsal 
autor jako šťavnatou groteskní karikaturu 
a  herci to dokonale ztvárnili. Ve hře ten‑
tokrát vystupovalo přes 30 postav, takže 
někteří museli zvládnout i více rolí a pře‑
vleků. Vše se jim výborně zdařilo a my byly 
s jejich výkonem opět velmi spokojené.

Za Klub žen Dana Mačátová

Klub žen

Bábský bál – foto: D. DvořákováBábský bál – foto: D. Dvořáková
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Jaro v naší ZŠ
Příchod jara v naší základní škole je již ně‑
kolik let předznamenán jednou důležitou 
událostí, akcí, na kterou se školáci vždy 
moc a moc těší. Je to „Noc s Andersenem“. 
Spaní ve škole – něco, co nemůže přece dítě 
zažít jen tak někdy. Vždyť škola v noci, to je 
něco úplně jiného: všechna zákoutí, dobře 
známá z každodenního procházení školou, 
mění v noci svou tvář, stávají se strašidelný‑
mi, čarovnými, skýtají tolik možností pro‑
žít zde nějaké dobrodružství. Kdo by tohle 
nechtěl zažít při noční hře, kterou v rámci 
Noci s  Andersenem připravují pro žáky 
paní učitelky?

Letošní ročník nebyl jiný. Sešlo se nás sice 
trochu méně než jindy, pouze 21. Ale bylo 
to způsobenou nepříjemným onemocně‑
ním, které některé z dětí upoutalo právě na 
konci týdne na lůžko. Po příchodu do školy, 
kdy si všichni rozestlali svoje „pelíšky“, na 
což se strašlivě moc těšili, sešli jsme se v tě‑
locvičně. Děti si připomněly, proč a od kdy 
se Noc s  Andersenem koná, dozvěděly se 
něco nového a  zajímavého ze života autora 
krásných pohádek a Malé mořské víly a na 
základě těchto poznatků potom řešily různé 
kvízy, doplňovačky, hrály hru, při níž muse‑
ly projevit i statečnost a procházet setmělou 

školou, hledaly a luštily jména pohádkových 
postav, kreslily obrázek mořské víly, díva‑
ly se na filmové zpracování pohádky Malá 
mořská víla. Spát se šlo po půlnoci, všichni 
byli plni zážitků a nikdo se ani trošku nebál, 
nikdo neplakal a ani nikoho nebolelo bříško. 
Za to děkujeme rodičům, že tentokrát byli 
rozumní a nedali dětem s sebou tolik mlsů 
jako v minulých letech.
Celá akce se velmi vydařila a  všichni se už 
teď těšíme na příští rok, kdy se v tomto ob‑
dobí ve škole večer sejdeme znovu.

 
Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy

Zprávy z MŠ a ZŠ

Lyžaři z MŠ

Jaro je již v plném proudu, vzpomínky na 
zimu brzo zapadnou hluboko do našich pa‑
mětí, ale 3 děti z naší MŠ budou určitě ještě 
dlouho vzpomínat na zážitky z lyžařského 
kurzu, kterého se letos zúčastnily. Jezdily 
v  týdnu od 8.  2. do 12.  2. Přesto, že tady 
u nás již nebylo po sněhu ani památky, na 
Bukové hoře ho bylo stále ještě dost na to, 
aby se naši nadšení malí lyžaři mohli učit 
zvládat pohyb na svahu.

Každé ráno v  7:30  hodin nastoupily děti 
a  paní učitelka do připraveného autobu‑
su a vyrazily na Bukovou horu. Cestou se 
přidaly také děti z Horní a Dolní Čerm‑
né a  z  Verměřovic. Celá akce byla velmi 
vydařená. Děti se naučily pohybovat na 
lyžích na svahu. Svezly se na malém vle‑
ku i na velké sedačkové lanovce. Zázemí 
tohoto ski parku je na vysoké úrovni. Bylo 
se kde ohřát, svačilo se v  nové moderní 
jídelně. 

O děti bylo velmi dobře postaráno. Instruk‑
toři měli citlivý a přívětivý přístup k dětem 
a výuce lyžování. To se také odrazilo na vý‑
sledcích: závěrečný závod v maskách ukon‑
čily naše děti skvělým umístěním: obsaze‑
ním 1. a 2. místa J.
Získané diplomy a  malé dárečky, které si 
poslední den přivezly, jim jistě zanechají 
milou vzpomínku na lyžařské začátky.

Hana Richter Strnadová, ved. učitelka MŠ

Noc s Andersenem – foto. I. Vávrová

Lyžaři z MŠ – foto: I. Vávrová
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Výtvarné práce dětí ze ZŠ
Toto jarní číslo Hornotřešnovských novin jsme se rozhodly ozvláštnit výtvarnými pracemi školáků z místní školy. Na téma: Přišlo jaro do 
vsi, se nám sešlo pár moc povedených obrázků, které v tomto vydání můžete najít. Děkujeme vyučujícím a dětem za ochotu obrázky pro 
tuto příležitost vytvořit. Redakce HN

Projektový den Pestrá strava bez zbytečné chemie
V pátek 19. února 2016 se děti začaly při‑
pravovat na tolik očekávané jarní prázdni‑
ny. Sešity, knihy a  školní pomůcky vymě‑
nily za prkénka či struhadla. Ve škole na 
ně čekal projektový den „Pestrá strava bez 
zbytečné chemie.“ Děti měly možnost se 
seznámit s potravinami, které moc nezna‑
jí např.: červená čočka, avokádo, červená 
řepa. Z  připravených receptů si vyrobily 
pomazánky, každý si tak připravil svoji sva‑
činku. Největší práci dala dětem příprava 
ochutnávky pro ostatní děti a personál ško‑
ly. Bylo vidět, že děti jsou zvyklé pracovat, 
vše zvládly velmi rychle. Celé dopoledne 
jsme si příjemně užili.
Naším cílem je dostat do škol stravu bez 
chemie.
Více se můžete dozvědět na stránkách 
www.ceff.cz, přidat se můžete i  na Face‑
booku ke skupině https://www.facebook.
com/www.stravabezchemie.cz/.
Třešňovská škola má výhodu v  paní ku‑
chařce Marcele Hluché a paní hospodářce 
Adéle Hejkrlíkové, které zdravé potraviny 
dětem zařazují do jídelníčku pravidelně. Ve 
všech školách se to bohužel neděje.
Proč bez chemie – Každá chemie přidaná 
do stravy je pro tělo cizí látka, tělo ji nezná 
a musí se s ní nějak vypořádat. Vždycky se 
aktivuje imunitní systém (oslabuje), který 
musí reagovat na každou potravinu. Che‑
mie ve stravě nemá co dělat. Je to výhoda 
jen pro výrobce, aby potraviny měly delší 
trvanlivost a neničil se jejich vzhled. Často 
potraviny obsahují velké množství cukru 
a soli, protože to jsou také konzervanty.

Proč je důležité vyloučit chemii ve stra-
vě u  dětí? – Dětské tělo se vyvíjí, roste. 
K tomu potřebuje kvalitní živé živiny, které 
jsou obsažené v ovoci, zelenině, ořechách, 
základních potravinách (fazole, cizrna, 
celozrnné mouky, vločky, jáhly, pohanka, 
žitný kvas). Za posledních padesát let se 
rapidně zvýšilo množství onemocnění civi‑
lizačními nemocemi. Ve většině případů za 
to může právě strava.
Recept na pomazánku z červené řepy:
250 g vařené červené řepy * 3 prolisova‑
né stroužky česneku (nemusí být) * 100 g 
Phoenix (Jaroměřická mlékárna) * 1 lžíce 
kvalitního oleje * 1 vejce vařené natvrdo * 
sůl, pepř
Smíchejte nastrouhanou červenou řepu, 
prolisovaný česnek, nastrouhané vejce, 

Phoenix a olej. Osolte, opepřete. Obměna: 
místo Phoenixu lze použít pomazánko‑
vé máslo, tvaroh, vynechat se může vejce 
i česnek. Podáváme s celozrnným chlebem 
nebo vícezrnným pečivem.

Leona Kysilková

Projektový den – Pestrá strava bez zbytečné chemie – foto: L. Kysilková

Klára Brendlová - 1. ročník Jana Zapletalová – 4. ročník Tereza Dušková - 3. ročník

Pavlína Zapletalová - 2. ročníkOndřej Kysilka - 5. ročníkRadek Teichmann - 2. ročník
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Plán práce SDH na rok 2016

• Leden 30. 1.  – Výroční valná hromada
• Únor 20. 2. – Hasičský ples
• Březen 19. 3. – Dětský karneval
• Duben  –  Sběr železa, brigáda a jarní 

úklid zbrojnice a okolí
• Květen 7. 5. – Floriánek 
 – Okrsková soutěž 
 –  Valná hromada – příprava 

Hornotřešňovského poháru
• Květen–září  –  Účast na soutěžích 

Velké ceny Ústeckoorlicka 
a Východočeské ligy

• Červen 4. 6  –  Hornotřešňovský pohár
 – Hasičský výlet
• Srpen 20. 8.   –  Oslavy 130 let založení 

sboru a Loučení s létem
• Říjen  – Okrskové námětové cvičení
 –  Ukončení sezóny a úklid 

hasičárny
• Listopad   – Zazimování techniky

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Na konci ledna jsme opět svolali výroční val‑
nou hromadu, abychom zhodnotili hasičský 
rok 2015 a zároveň se zaměřili na plán akcí do 
nadcházejícího roku 2016.
Podpořit v  jednání nás opět dorazili hosté 
z  místních spolků TJ Sokol, Sdružení žen, 
Klubu důchodců, Mysliveckého sdružení 
Třešňovské háje a zástupci obce. Z okolí nás 
přijeli navštívit sousedé z Dolního Třešňovce, 
Lanškrouna, Horní Čermné, Nepomuk a nej‑
delší cestu vážily naše spoluzávodnice z VCÚ, 
hasičky z České Rybné.
Na programu schůze se jako první bod opět 
nacházela zpráva z  činnosti sboru, kterou 
přednesla Hanka Šebrlová. S  plánem práce 
pro rok 2016 ji následně vystřídal Petr Jirásek. 
Zde bych mimo pravidelných akcí vypíchla 
chystané letní oslavy 130let od založení sboru 
a  v  souvislosti s  tím i  společné focení členů 
sboru, které by mělo proběhnout v průběhu 
května. Navíc stejně jako v loňském roce pro‑
běhne i letos v místní MŠ a ZŠ soutěž o nej‑
hezčí návrhy obrázků na diplomy pro Horno‑
třešňovský pohár, které při loňském ročníku 
sklidily veliký úspěch. Na závěr hospodářská 
i revizní zpráva potvrdily pečlivý dohled Len‑
ky Žabkové nad hasičskou kasou a mohlo se 
přejít ke každoročnímu předávání ocenění:

Čestné uznání sboru:
Dana Cinková, Lucie Palkovičová, Michal 
Marek ml., Družstvo žen – Lucie Mačátová, 
Jitka Melezínková, Marie Macháčková, Miro‑
slava Šilarová, Lenka Žabková, Lucie Hrabču‑
ková a Blanka Jedličková

Nejlepší řidič: Jaroslav Hejkrlík

Čestné uznání Okresního Sdružení Hasičů:
Rostislav Dušek, Petr Mačát ml.

Medaile za zásluhy:
Jiří Jirásek, Miroslav Šebrle

Čestné uznání Krajského Sdružení Hasičů:
Josef Šebrle, Karel Melezínek st.

Věrnostní medaile:
10 let Petra Havlová
30 let Michal Marek
40 let Milena Junková
50 let Lidmila Melezínková
70 let Josef Štěpánek

Následovalo překvapení ženského soutěžní‑
ho družstva, které si nachystalo malé dárky 
pro Péťu Jiráska, Péťu Mačáta ml., Míru Še‑
brleho a  Petra Mačáta st. jako poděkování 
za podporu v  soutěžní sezóně. Bylo znát, 
že kluci měli z  obdržených vtipných triček 
velkou radost. Posledním bodem schůze 
byla organizace hasičského plesu. Zde ale 
vše funguje v zajetých kolejích a proto byla 
záležitost rychle vyřízena. Schůzi jsme uza‑
vřeli společným přípitkem na zdraví malé 
Šarlotky Melezínkové a poté si pochutnali na 
vynikající svíčkové. V letošním roce bohužel 
chyběla oblíbená videoprezentace z  uplynu‑
lých akcí, kterou se tentokrát nepodařilo včas 
připravit. Zájemci ale mohou nalézt odkazy 
na webovou fotogalerii u  všech vydaných 
článků na stránkách obce.

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec

VVH – předání ocenění družstvu žen  
- vítězkám VCÚ 2015

Výroční valná hromada

VVH – dárky od ženského družstva za pomoc 
během soutěžní sezóny

Hasičský ples trhal rekordy!
Jak už jsem zmiňovala několikrát, hasičský ples 
patří k  nejoblíbenějším akcím našeho sboru 
a nikdo si neumí představit, že by tato společen‑
ská událost v kalendáři chyběla. Rozhodně jsme 
ale nečekali, že by právě letošní ročník měl být 
v něčem jiný, než ty předchozí…
Ples se konal v  sobotu 20. února na obvyklém 
místě – v sále místního Kulturního domu. Pří‑
prava proběhla už během sobotního dopoledne. 
Patřičně jsme vyzdobili sál, rozdělili ceny do 
tomboly a navozili zásoby občerstvení. Když na‑
stal večer, první hosté se začali na sále objevovat 
již velmi brzo, přestože oficiální začátek akce byl 
až od 20hod. Volné stoly se tak bleskově zapl‑
nily a  lístky do tomboly byly do necelé hodiny 
od začátku plesu vyprodány. Není se ale čemu 
divit, protože letošní návštěvnost trhala rekor‑
dy – cestu na náš ples vážilo neuvěřitelných 186 
účastníků! Pro porovnání uvedu, že předchozí 
úspěšné ročníky se pohybovaly v  návštěvnosti 

kolem 150 osob. Vzniklou situaci jsme dokon‑
ce museli řešit improvizovanými místy k sezení 
pro navýšení kapacity přísálí. K  tanci nám už 
několikátým rokem vyhrávala kapela Letrando 
a soudě dle zaplněnosti parketu, jednalo se ne‑
pochybně o správnou volbu. Hudební přestávky 
bylo možné vyplnit „výletem“ do kapkárny nebo 
pauzou na chutnou večeři, kterou se mimocho‑
dem podařilo také vyprodat do poslední porce.
V euforii z tak velké návštěvnosti lze o letošním 
plese mluvit pouze v  superlativech. Akce byla 
velice úspěšná a my doufáme, že se v tomto sty‑
lu ponese i v nadcházejících letech. Aby se tak 
ale stalo, je důležité poděkovat vám všem, kdo 
jste na náš ples dorazili. Nevím, jestli za to snad 
může motto uvedené na pozvánkách „Přijďte 
na náš ples, my přijdeme na váš požár“, ale vaše 
přízeň nás těší a doufáme, že se ve stejném počtu 
uvidíme zase za rok!

Za SDH Martina Čajnáková
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Hasičský ples – utužujeme dobré vztahy s bratry ze sousedních  
sborů z Lanškrouna a Dolního TřešňovceHasičský ples – kapela Letrando

19.  března proběhl v  místním kulturním 
domě tradiční Dětský karneval, který jsme 
opět pořádali ve spolupráci se Základní 
a Mateřskou školou Horní Třešňovec. Po‑
bavit se a zasoutěžit si, přišlo 69 dětí pře‑
vlečených do 58 masek. Mimo jiných jsme 
mohli potkat praCinkovi, vílu Zvonilku, 
prasátko, indiánky, polní nemocnici i  se 
zraněným vojákem, policistu, kaktus, sá‑
lem proplouvala Hornotřešňovská ponor‑
ka a  mnoho a  mnoho dalších. Na sále je 
přivítali a  porotě tvořené jejich doprovo‑
dem představili šašci Péťa (Jelínek) a Kája 
(Melezínek). Poté už se taktovky ujaly 
učitelky z místní školy, které měly připra‑
venou spoustu soutěží a zábavných úkolů. 
Tančilo se na novinách, pomocí brček do 
kterých se foukalo, se přesunovaly kelímky 

po dráze, skládaly se hranice z  polínek… 
Do soutěží se zapojili také rodiče, kterým 
děti navlékaly košile, tančili spolu pohád‑
kový tanec a spousta další zábavy, takže ni‑
kdo na sále nezahálel. Závěrečnou soutěží 
byla opět tvorba mumií pomocí toaletního 
papíru. Poté se všechny zúčastněné masky 
společně vyfotily a  na řadu přišlo vyhod‑
nocení a odměňování. Jak se zdá, kreativita 
a nasazení tvůrců masek nezná hranic a tak 
se laťka pro ty nejhezčí opět zvedla vzhů‑
ru. Návštěvníci karnevalu jsou každý rok 
překvapováni novými, originálními nápa‑
dy. Každá z  masek u  nás tradičně získává 
odměnu a pět z nich, které obdrží nejvíce 
hlasů pak krásné dorty, které vyrábí Dana 
Cinková – letos s  tématem Krtečka. A  jak 
tedy hlasování o nejhezčí masku dopadlo?

1. místo: Pštros – Radimek Dajč
2. místo: Plavec smolař – Kryštof Jirásek
3. místo: Rumcajs – Filípek Kopecký
4. místo:  César a Kleopatra  

– Péťa a Ellinka Černohorští
5. místo:  Nespláchnutý záchod  

– Ella Prokopová
Jakmile byly všechny masky odměněny, 
snesly se na ně připravené balónky. Na zá‑
věr bych chtěl poděkovat Daně Cinkové za 
krásné dorty, paním učitelkám za perfekt‑
ní soutěže a plakáty, které s dětmi vyrobili, 
všem dětem za účast a tvůrcům všech těch 
nádherných masek za čas a píli, kterou pří‑
pravě věnovali. Mysliveckému sdružení, 
TJ Sokol a Klubu žen za finanční příspěvek.

Za SDH Petr Jirásek

Dětský karneval Dětský karneval – vítězné masky

DĚTSKÝ KARNEVAL
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Akce TJ Sokol

9. 1. (sobota) 
– VVH TJ Sokol – Národní dům

V  první části zazněla zpráva o  kontrole 
usnesení z  minulé VVH, zpráva o  hos‑
podaření, zpráva revizní komise, zpráva 
o činnosti hokejového klubu, rodinného 
centra „Serafínek“ a naší organizace. Byl 
schválen plán práce na tento rok, výbor, 
revizní komise, noví členové a po diskusi 
i usnesení z VVH na tento rok.
V diskusi jsme vyslechli zdravici starosty 
a ostatních organizací obce.
Po schůzi následovala zábava a  tanec 
v rytmu hudby, která se linula z pultu Jar‑
dy Vernera.

13. 2. (sobota) 
– TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
a ŠACHU – Národní dům

Turnaj v  šachu a  stolním tenise se konal 
v  Národním domě. Zúčastnilo se ho cel‑
kem 38 hráčů. Hrálo se od jedné hodiny do 
sedmi večer.

V  kategorii žen ve stolním tenise se stala 
KRÁLOVNOU HORNOTŘEŠŇOVSKÉ‑
HO STOLNÍHO TENISU Eva DUŠKOVÁ 
z celkového počtu 8 hráček. 

A jak to vypadalo dál?
1. Dušková Eva
2. Marková Jitka
3. Šilarová Lucie
4.–5.  Cinková Pavlína,  

Holečková Kristýna
6. Cinková Eva

V mužské kategorii bylo 16 hráčů. Tady je 
pořadí prvních 8:

1.  Kunc Zdeněk – KRÁL  
HORNOTŘEŠŇOVSKÉHO  
STOLNÍHO TENISU

2. Formánek Martin
3. Holeček Tomáš
4. Rouha Tomáš
5. Marek Jiří
6. Marek Ladislav
7. Dvořák Robert („Švejk“)
8. Marek Michal

V šachu se utkalo 14 hráčů. 
Pořadí prvních 8 neregistrovaných bylo:

1. Křístek Karel
2. Šolc Petr nejml.
3. Balcar Vojtěch
4. Šolc Petr prostř.
5. Balcar Michal
6. Šolc Petr nejstarší
7. Cink Bohuslav
8. Jirásek Jindřich

26. 2. (pátek)  
– BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO

O jarních prázdninách jsme se sešli na tra‑
dičním bruslení. Od 13.30 do 14.45 hodin 
se bruslilo v  hale B. Modrého. Tentokrát 
bylo pouze volné bruslení.

12. 3. (sobota) 
– TURNAJ v BOWLINGU v Tropicu

Letos jsme se inspirovali pohádkovými po‑
stavami. Vzniklo 9 družstev (většinou se 
hrálo ve dvojici).

Stolní tenis – ženy, foto: L. Marková

Stolní tenis – muži, foto: L. Marková    Turnaj v bowlingu, foto: L. Marková

Z činnosti TJ Sokol

Šachisté – foto: L. Marková



www.hornitresnovec.cz

11

Po dvouhodinovém hraní dopadlo pořadí 
po 5 hrách takto:

1. místo –  Robert Dvořák a Olin Štěpánek  
KŘEMÍLEK a VOCHOMŮRKA

2. místo –  Líba a Míra Kunertovi  
KRÁSKA a ZVÍŘE

3. místo –  Lucie Langrová  
KRTEČEK (Krka)

4. místo –  Zdena a Jirka Tučkovi 
PRINC a VEČERNICE

Dále se umístili – Pája Cinková a  Vojta 
Čajnák (PAT a MAT), Lenka a Láďa Mar‑
kovi (KARKULKA a  VLK), Jitka a  Jirka 
Markovi (SIMSNOVI), Eva a Sláva Cinkovi 
(SMOLÍČEK a PACHOLÍČEK).

Cenu útěchy získali – Alena a Pepa Žabkovi 
(MANKA a RUMCAJS).

3. 4. (neděle) – TANEČNĚ  
RELAXAČNÍ VEČER – tělocvična ZŠ

Zažily jsme na vlastní kůži aktivní terapii 
tancem s prvky dramaterapie a muziko‑
terapie pod vedením zkušené muzikote‑
rapeutky Mgr. Růženy Gally Jadrné z Le‑
tohradu. Sešlo se nás tu 15 žen a opravdu 
jsme si užily zajímavé 2 hodiny aktivního 
odpočinku.

Co nás letos ještě čeká?
28. 5. (sobota)  – VÝLET NA KOLECH
29. 5. (neděle)  – Dětský den – hřiště
18. 6. (sobota)  –  SPORTOVNÍ ODPO‑

LEDNE – hřiště
24. 6. (pátek)  –  ZAKONČENÍ SEZÓNY 

cvičení žen
5. 12.     Průvod čertů a Mikuláše
10. 12. (sobota)  –  PŘEDVÁNOČNÍ  

VÝLET rodičů s dětmi

Zimní prázdniny  
– BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO

CVIČENÍ ŽEN
Neděle – 19–20 h – cvičitelka L. Marková 
a L. Langrová (posilování, balóny, jóga)
Děkujeme za Vaši přízeň na našich akcích.

Za TJ Sokol L. Marková

Muzikoterapie - foto: L. Marková

Rodinné centrum Serafínek
Od začátku roku se v našem  
rodinném centru konaly tyto akce:

Kurz Základy šití na šicím stroji
Od 11. února 2016 jsme připravily kurz šití 
pod vedením paní Veroniky Dorazilové. 
V  pěti lekcích jsme se naučily obsluhovat 
stroj, jak šít rovně, přišít zip a knoflík, stři‑
hy a  jak s  nimi pracovat… prostě základ‑
ní techniky a  postupy. Prý už šijeme jako 
draci J

Velikonoční dílny
V sobotu 26. 3. jsme zorganizovaly tvořivé 
dílničky na téma Velikonoce. Děti i dospělí 
si mohli vytvořit březový věneček s  ros‑
toucím překvapením v  podobě semínek 
řeřichy, legrační papírové kuře, malovaný 
perníček, vajíčko zdobené ubrouskovou 
technikou, kuře z dřívek od nanuků a zajíč‑
ka z vlny. Dětem i dospělým jsme připravily 
i domácí velikonoční občerstvení, které, dle 
prázdných talířů, chutnalo. A to jsme rády!  Základy šití na šicím stroji foto: L. Langrová
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Lekce muzikoterapie
Ve čtvrtek 7. 4. jsme měly v Serafínku po‑
zdvižení – konaly se zde Hudební hrátky 
pro děti od 1 roku do 3  let. Pozvaly jsme 
k nám do Třešňovce paní Mgr. Růženu Ga‑
lly Jadrnou, odbornici na muzikoterapii, 
arteterapii a dramaterapii. Děti i s mamin‑
kami poslouchaly pohádku z úst paní Jadr‑
né a u toho zpívaly a dostávaly různé úkoly, 
včetně hry na netradiční hudební nástroje.
Čeká nás ještě lekce pro dospělé – Sezná‑
mení na bubny djembe 21. 4. 2016

Akce, na které Vás zveme:
–  setkávání maminek a  dětí v  Serafínku 

(Ev. kostel) každý sudý čtvrtek od 9 h do 
11 h (při hezkém počasí procházka s růz‑
nými hrami)

–  cvičení rodičů s dětmi v  tělocvičně ško‑
ly každé úterý od 16 h do 17 h (končíme 
24. 5. 2016)

–  sobota 14. 5. 2016 VÝLET do ZOO a la‑
nového parku v  Olomouci, výlet pořá‑

dáme pro děti a jejich rodiče (popřípadě 
prarodiče). Doprava společným autobu‑
sem (autobus a děti vstup do ZOO zdar‑
ma, nutno přihlásit se u L. Langrové nebo 
P. Rouhové a zaplatit zálohu 100 Kč.)

–  prázdninové odpolední akce pro děti‑ 
poznáváme les, zdobení cupcakes, indi‑
ánské léto, návštěva místního hasičského 
muzea, olympiáda (čtvrtky v  červenci 
a srpnu 2016)

–  výlety po okolí a turnaj v minigolfu (pod‑
zim 2016)

A protože rádi trávíme čas s našimi dětmi, 
doporučujeme Lesní hrátky v jarní pátky J

Více informací o akcích na webových strán-
kách obce, v sekci: Rodinné centrum Serafí-
nek, příspěvek: Kalendář akcí RC Serafínek

Za RC Serafínek Lucie Langrová  
a Petra Rouhová

Velikonoční dílny -foto: P. Rouhová

Velikonoční dílny -foto: P. RouhováVelikonoční dílny -foto: P. Rouhová

Setkávání maminek a dětí– foto: T. Langrová
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Hudební hrátky pro děti – foto: P. Rouhová

Loňský rok jsme hodnotili na výroční člen‑
ské schůzi 6.  2.  2016 v  Národním domě 
v  Horním Třešňovci. V  mysliveckém roce 
2015‑2016 bylo v honitbě HS Horní a Dol‑
ní Třešňovec uloveno:
Srnec obecný: srnec 20 ks 
 srna 10 ks
 srnče 11 ks

Prase divoké: kňour 1 ks
 bachyně 0 ks
 sele 4 ks
 lončák 10 ks
 
Zajíc polní: 26 ks
Bažant obecný – kohout: 23 ks
Kachna divoká: 24 ks

Liška obecná: 24 ks
Kuna (skalní, lesní): 5 ks
Jezevec lesní: 4 ks
Psík mývalovitý: 3 ks

V  posledních letech se v  honitbě zvyšu‑
je kvalita a  síla trofejí srnčí zvěře, o  čemž 
svědčí tři srnci během posledních dvou let, 
jejichž trofeje byly oceněny na okresní cho‑
vatelské přehlídce bronzovými medailemi 
dle hodnocení CIC. Letošní chovatelská 
přehlídka trofejí zvěře ulovené v honitbách 
Podorlicka za myslivecký rok 2015–2016 
proběhne v  prostorách Kulturního centra 
v Lanškrouně (budova u Městského muzea, 
nám. A. Jiráska) ve dnech 1. 5.–5. 5. 2016. 
I letos budeme mít s největší pravděpodob‑
ností opět jednoho až dva srnce v medailo‑
vé hodnotě a několik dalších raritních srn‑
čích trofejí, což už určitě stojí za návštěvu 
této akce, která je určená pro širokou, nejen 
mysliveckou veřejnost.

Z ostatních druhů zvěře se u nás zvýšil od‑
lov lišek, ale pořád se zvyšuje jejich tlak do 
honitby z okolí a asi zdá se, že už stabilně 
zde bude v honitbě přítomen dříve vzácně 
se vyskytující psík mývalovitý. Stále jsou 
u nás dnes už vzácné koroptve polní a nově 
trochu ožila divoká populace bažanta obec‑
ného. Stavy zaječí zvěře se v poslední době 
nejen po „anglických zimách“ také trochu 
zvedly.
S  blížícím se termínem prvních sečí tr‑
valých travních porostů a  pícnin na orné 
půdě v květnu a červnu daného roku pro‑
sím o spolupráci a připomínám zákonnou 
povinnost těch, co dané pozemky v honitbě 
obhospodařují o nahlášení termínu těchto 

sečí minimálně 24 hodin předem. Cílem je 
spolupráce a  nic jiného, než ochrana v  té 
době rozených srnčat před jistou a krutou 
smrtí.
Z plánovaných akcí pořádaných pro veřej‑
nost ‑ spoluobčany v tomto roce, bych Vás 
rád pozval na myslivecký táborák ve spor‑
tovním areálu TJ Sokol Dolní Třešňovec 
v červnu a na podzim už na naši tradiční 
„Poslední leč“. Samozřejmě nedílnou sou‑
částí námi pořádaných akcí je možnost 
ochutnat kvalitní mysliveckou kuchyni ze 
zvěřiny ulovené ve zdejší honitbě.

Za Myslivecký spolek Třešňovské háje
Ing. Ondřej Barcal

Myslivecké sdružení Třešňovské háje

Práce psa v honitbě při záchraně srnčat  
4. 6. 2015 Úspěšní lovci černé zvěře 6. 1. 2016

Hudební hrátky pro děti – foto: P. Rouhová
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Nový rok jsme všichni společně oslavili 
v Kulturním domě. Nejdříve jsme zhodno‑
tili rok 2015 a poté naplánovali akce na rok 
2016. Přivítali jsme dva nové členy, což nás 
velmi těší. Dobře jsme se pobavili a popo‑
vídali si.
V  našem Klubu důchodců se scházíme 
pravidelně každý měsíc. Vždy je připrave‑
ný nějaký program, jako jsou přednášky, 
výlety, táboráky. Také se účastníme akcí 
v  okolních obcích. Díky naší předsedkyni 

Jindřišce Faltýskové, nám nic neunikne 
a jsme stále hodně činní.
Přestože je rok 2016 spíše na začátku, stihli 
jsme již tři akce!
Dne 2. 2. jsme se sešli v Národním domě, 
kde nám pan Turek vyprávěl o  cestování 
Transsibiřskou magistrálou. Cesta vedla 
z  Moskvy do Vladivostoku. Bylo to velmi 
zajímavé povídání.
Dne 9.  2. vyrazili někteří naši členové na 
„Ostatky“ do Horní Čermné. Tato akce je 

u  našich sousedů již tradicí a  vždy se vy‑
daří. Ani letos tomu nebylo jinak, a tak se 
těšíme na další ročník.
Dne 3.  3. jsme se opět setkali v  Národ‑
ním domě, kde nám tentokrát pan Štýrský, 
představil krásy Srí Lanky a ostrovů Male‑
divy. Rádi si vždy poslechneme o  dobro‑
družných cestách do cizích zemí.

Za Klub důchodců  
Eva Jirásková

Klub důchodců

Přednáška

Oslava konce roku 2015

Oslava konce roku 2015 Ostatky v Horní Čermné

Transsibiřskou magistrálou
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SHÁNÍTE VOZÍK ČI POLOHOVACÍ POSTEL?  Vypůjčte si je v Nové Pace od Života bez bariér

Pečujete doma o někoho blízkého, kdo už 
se o  sebe nemůže starat sám? Zmáhá Vás 
pomáhat mu se vstáváním z postele či ob‑
lékáním a  umýváním? Anebo je pro Vás 
samotné z  důvodu nemoci či rekonva‑
lescence náročné například vyjít do scho‑
dů, či jste přestali dělat některé věci, jako 
jsou procházky či jízda na kole, protože už 
se při nich necítíte bezpečně? Právě Vám 
mohou život ulehčit takové pomůcky, jako 
chodítka, nástavce na toaletu, polohovací 
lůžka, sprchovací židle, elektrické zvedáky, 
či tříkolky pro dospělé. Vypůjčit si je mů‑
žete na libovolně dlouhou dobu od organi‑
zace Život bez bariér, která v Nové Pace již 
11 let provozuje půjčovnu kompenzačních 
pomůcek. V současné době jich nabízí ko‑
lem 150 kusů.
Jak vše probíhá? Můžete se kdykoliv v pra‑
covní době a po telefonické domluvě také 
mimo ni zastavit v  našem středisku Cen‑
trum bez bariér v  Nové Pace, kde jsou 
pomůcky vystaveny. Vezměte si sebou 
občanku či jiný doklad totožnosti. Na zá‑

kladě Vaší situace Vám budou předvedeny 
vhodné pomůcky, které si můžete také vy‑
zkoušet. V případě zájmu s Vámi sepíšeme 
jednoduchou smlouvu o pronájmu. Pokud 
budete potřebovat, pomůcku Vám doveze‑
me domů, nainstalujeme a vysvětlíme, jak 
ji správně používat. Také Vám poradíme, 
na co máte nárok a co můžete od pojišťoven 
a lékařů požadovat, abyste případně získali 
pomůcku vlastní. Obrátit se na nás můžete 
také s  jakýmkoliv dotazem, který se týká 
domácí péče či sociálních služeb. Činnost 
naší půjčovny dotují obce i  různé nadace, 
proto jsou ceny pronájmu pomůcek velice 
příznivé. Ceník spolu se všemi informace‑
mi najdete na našich webových stránkách 
www.zbb.cz ‑ případně vám rádi vše sdě‑
líme na telefonním čísle 720 994 024. Neu‑
trácejte hned peníze za zakoupení vlastní 
pomůcky, přijďte se nejdříve porad

Marie Vokurková,  
Život bez bariér, z.ú.

www.zbb.cz

Život bez bariér, z.ú. Nová Paka

Zveme Vás na seminář Hany Brodinové, autorky knihy „Mami, tati, jak si spolu povídáme“ na téma:

PŘIROZENÁ 
KOMUNIKACE

aneb jak spolu mluvit, aby nám bylo dobře.
Jedná se o zážitkový tříhodinový seminář.

Proč přijít?
• pocítíte sílu slova a co vše slovo může ovlivnit • poznáte, proč je důležité a potřebné vnímat, jak mluvíme a co říkáme

• můžete se naučit, jak zlepšit vztah k sobě, dětem i ostatním • můžete si uvědomit, jak je možné zlepšit své zdraví pomocí slova

Seminář má dvě části: 
1. teoretická:

• obrazová prezentace o přirozené komunikaci od početí až po dospělost • mluvená prezentace pojmu přirozená komunikace  
– slovní i mimoslovní (jak působí běžná řeč, intonace hlasu, náš postoj, bytí v tichu, síla doteku, masáže, společné tvoření)

2.praktická:
• naučíme se vnímat slovo a jeho účinky na našem těle • zkusíme si společně tvořit nové vzorce komunikace – věty v pozitivním duchu

Po skončení semináře – malé občerstvení a volná diskuze

Kdy: sobota 21. 5. 2016 od 13 hodin          
Kde: zasedací místnost Obecního úřadu Horní Třešňovec

Cena: 300 Kč/občané Horního Třešňovce (dotované z rozpočtu obce); 490 Kč/ostatní
Je nutné se přihlásit u Lucie Langrové (e ‑mail: langrova.lucie@email.cz) nebo Petry Rouhové (e ‑mail: peti.r@email.cz)



Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodil jeden občánek:
Katka Jirásková

Milá Katko, tobě i tvým rodičům přejeme hodně štěstí, vzájemné lásky, citů a porozumění 
a vždy chápající otevřenou náruč svých rodičů.

Jubilanti, kteří od ledna do konce dubna 2016 oslavili nebo oslaví své významné narozeniny:

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

paní Koníčková Marie 92 let
paní Šidlikovská Věruška 91 let
pan Štěpánek Josef 89 let
paní Faltýsková Alenka 87 let
paní Jirásková Marie 86 let
paní Dušková Erna 85 let
paní Jurenková Zdenka 83 let
paní Macháčková Marie 83 let

paní Martinková Zdenka 80 let
paní Urbanová Věra 75 let
pan Pecháček Jiří 65 let
pan Faltus Josef 65 let
pan Milde Pravoslav 65 let
paní Ježková Jaroslava 60 let
pan Šmika Jiří 60 let
paní Jirásková Zdeňka 60 let

Zemřel: Jan Hejkrlík 
Vše zmizí,  

jen stopy Tvé lásky a práce zůstanou…  
Hluboký zármutek zůstává po tom,  

kdo nás opustil…

Vzpomínáme:
Dne 21. 5. 2016 uplyne již 25 let, kdy nás 
opustil drahý manžel, tatínek, dědeček 
a kamarád pan Jaroslav Sonták. Kdo jste 
ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Manželka s rodinou
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