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Z obcí je nejlepší Horní Třešňovec 
Ceny vítězům krajského kola Zlatého 
erbu se rozdávaly v tomto týdnu v sídle 
Pardubického kraje. Z obcí má podle 
porotců nejlepší web Horní Třešňovec, 
který předběhl Krounu a Opatovice 
nad Labem. „Pěkný, poloprofesionální 
web a deska, pokud to autor dělá 
jen ve volnem čase, tak to dělá velmi 
dobře,“ konstatoval jeden z porotců 
Milan Tomeš. Naráží tím na webmastera 
stránek, softwarového inženýra Petra 
Kočího, který se tvorbě webů nevěnuje 
profesionálně, ale má ji jako svůj koní-
ček. Podle starosty Horního Třešňovce 
Jiřího Marka je zisk ocenění zásluhou 
nejen webmastera, ale i celého týmu 
přispěvatelů, kteří pomáhají s aktualiza-
cí stránek. „Máme redakční systém, jeho 
obsluha je snadná a z každé akce, ať už 
sboru dobrovolných hasičů, Sokola, 
klubu žen nebo klubu důchodců vklá-
dáme na web příspěvek či fotografi e,“ 
konstatoval starosta.

Horní Třešňovec má zbrusu nové strán-
ky, spuštěny byly na začátku února. Jak 
vyplývá z ankety uveřejněné na webu, 
uživatelům internetu se nové stránky 
líbí víc než staré. Obec bude reprezen-
tovat Pardubický kraj v celostátním kole 
Zlatého erbu. Protože nehodlá usnout 
na vavřínech, své stránky chce nadále 
zlepšovat. „Včera večer jsem mluvil 

s webmasterem, říkal, že má z našeho 
vítězství v Pardubickém kraji velkou 
radost. Nicméně konstatoval, že pořád 
ještě ví o řadě věcí, které by se daly 
zlepšit, abychom měli šanci uspět 
i v celostátním kole,“ dodal Jiří Marek.

Převzato z Orlických novin, 17.3.2011

Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda, zimu už konečně 
vystřídalo jarní počasí.  Uskutečnilo 
se hodně akcí, jednotliví autoři je 
doplnili řadou fotografi í, které nejsme 
schopni všechny publikovat. Ale 
můžete si je prohlédnout na webu 
www.hornitresnovec.cz, kam respon-
denti aktuálně umísťují všechny nové 
informace. Máme velkou radost, že se 
nové stránky líbí vám – občanům naší 
vesnice, ale že  jsou i inspirací pro další 
starosty z okolních obcí a měst.
Důkazem je 1. místo v krajském kole 
soutěže Zlatý erb v kategorii „Nejlepší 
webové stránky obce“ a postup do 
celostátního fi nále, které proběhne až 
po uzávěrce čísla. Takže držme všechny 
pěsti a nechme se překvapit! 

Znovu připomínám, že vy všichni se 
můžete spolupodílet na tvorbě Hor-
notřešňovských novin a své příspěvky 
nebo fotografi e posílat na emailovou 
adresu hornotresnovak@seznam.cz.  
Chci také touto cestou poděkovat vám 
všem, kteří do novin a na web přispívá-
te. Bez vás bychom se neobešli. Takže 
díky za váš volný čas, který obětujete ve 
prospěch ostatních!

Pokud by měl někdo z vás zájem zařadit 
v dalších číslech svou soukromou inzer-
ci v rozmezí zhruba dvaceti slov, bude 
pro občany Horního Třešňovce zdarma.
Věříme, že se vám budou noviny líbit 
a že vám zpříjemní období předveliko-
nočního času.
Klidné a pohodové Velikonoce přeje 
vám  všem  Jaroslava Cvrčková

Obec Horní Třešňovec vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

účetní 
Předpokládaný nástup: 1. 6. 2011

Písemné přihlášky možno podat do 30.4.2011
Bližší informace:

Jiří Marek, starosta obce Horní Třešňovec, tel.: 465 323 549
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Kočky, myšky, kohoutci, loupežníci  
a mnoho dalších masek se sešlo ve čtvr-
tek 3. března v tělocvičně naší základní 
školy. Karneval probíhal v duchu veršů 
Františka Hrubína, a tak se zvířátka  
i loupežníci prodírali nebezpečným  
a temným lesem, honili se za pokladem, 
hráli karty, sem tam i něco popili (vše 
v mezích školních...) a pro radost si  
i několikrát zatančili. Určitě nikdo ze 
zúčastněných neodcházel z karnevalo-
vého řádění zklamaný, protože kromě 
veselých zážitků si každý domů odnesl  
i sladkosti a školáci i ,,zlatý poklad“.
Všem maskám patří velké uznání a ro-
dičům poděkování za pomoc při jejich 
přípravě. Už se všichni moc těšíme na 
příští rok a další nové karnevalové téma.

Iveta Vávrová

2. března 2011 jsem se zúčastnila 
předávání cen reprezentantům města 
Lanškrouna za rok 2010, kteří se umístili 
v anketě „Mládež reprezentuje město 
Lanškroun“ na předních místech. Mezi 
vyhodnocenými byla i dvě děvčata  
z Horního Třešňovce. Byla to naše býva-
lá žákyně Eva Hejkrlíková, která je velice 
úspěšnou žákyní 9. ročníku ZŠ Aloise. 
Jiráska (nejlepší scio-testy, první místa 
na různých olympiádách) a žákyně  
3. ročníku naší školy, Markéta Sontáko-
vá (1. místo v celostátní soutěži ve hře 
na flétnu). Oběma dívkám patří naše 
uznání a blahopřání k získání tohoto 
významného ocenění.

Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy

Zvířátka 
a loupežníci 
v ZŠ a v MŠ

Šikovné děti 
z Horního 
Třešňovce

 Eva HejkrlíkováMarkéta Sontáková
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Zápis do 1. třídy
Ve středu 9. února 2011 proběhl na 
naší škole zápis do první třídy. Aby byl 
první krůček k dospělosti pro budoucí 
školáčky co nejpoutavější, proměnily 
se prostory školy v místa plná pohádek 
a pohádkových bytostí. Po společném 
přivítání rodičů s dětmi byl dětem udě-
len kouzelný cestovní pas, se kterým 
mohly volně cestovat z pohádky do po-
hádky. V každé pohádce čekaly na děti 
různorodé úkoly, za jejichž splnění jim 
byl do pasu udělen obrázek navštívené 
pohádky. V pohádce o Budulínkovi 
například předvedly, jestli umí recitovat 
básničku, zazpívat písničku a také jakou 
mají výslovnost. V pohádce o Perníkové 
chaloupce zase zdolávaly překážky 
ve formě laviček, švédských beden  
a odhadovaly vzdálenost. Pokud chtěli 
budoucí školáčci navštívit pohádku  
o Šípkové Růžence, museli se v ní 
poprat s čísly a geometrickými tvary. 
Objevila se tu i pohádka O kocourovi  
v botách, ve které na děti osobně dozíral 
sám kocour a sledoval, jestli umí stříhat, 
lepit, zavázat tkaničku a jestli také vědí, 
kde je nahoře, dole, vpravo a vlevo.  
V pohádce O pejskovi a kočičce musely 
děti předvést, jestli umí správně držet 
tužku, vymalovávat, no zkrátka jak mají 
šikovné ruce. Pokud se předškoláčkům 
podařilo uspět ve všech pohádkách  
a získat tak do svého kouzelného 
pasu všechny obrázky pohádek, byli 
přijati ke vstupu do 1. třídy Základního 
vzdělávání. Celé odpoledne vládla milá  
a příjemná atmosféra a i když se dětem 
třeba něco úplně nepodařilo, za což 
mohla jistě i tréma, se kterou se musely 
poprat, tak si myslím, že tento svůj první 
krůček do  budoucnosti zvládly skvěle. 
V novém školním roce 2011/2012 se 
tedy budeme těšit na Ellu Prokopovou, 
Jiřího Jehličku, Matěje Bárneta, Lucii Ši-
larovou, Zdenu Hejkrlíkovou a Vojtěcha 
Teichmana. Budoucím školáčkům pře-
jeme mnoho školních úspěchů, radosti  
z nového světa poznávání i objevování 
a aby se na dny ve škole těšili. 

Za Základní školu v Horním Třešňovci 
Petra Junková

Základní škola a Mateřská škola Horní Třešňovec vyhlašuje 
od 15 .3. do 29. 4. 2011

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2011/2012

Nabízíme: 
- Klidné rodinné prostředí
- Vzdělávání dětí podle vlastního rámcového programu
- Individuální přístup ke každému dítěti
- Úzkou spolupráci se základní školou
- Předplavecký výcvik v bazénu v Lanškrouně 
- Návštěvy divadelních představení a kina
- Besídky pro rodiče
- Maškarní karneval
- Den dětí
- Rozloučení s předškoláky
- Hru na zobcovou flétnu
- Výuku anglického jazyka pro předškoláky a další zajímavé aktivity 
- Všechny akce probíhají v době pobytu dětí v MŠ pod vedením učitelek.
- Rodiče si vyzvednou přihlášku v ZŠ a MŠ Horní Třešňovec u učitelky v MŠ 

nebo u ředitelky školy
- Vyplněnou přihlášku vrátí nejpozději do 29. dubna 2011
- Přihlášku k zápisu by si měli dát i rodiče, kteří chtějí své dítě přihlásit do 

MŠ v průběhu školního roku (nejen od září)
- Pokud přesáhne množství vrácených přihlášek počet míst v MŠ, rozhod-

ne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka školy (přednostně se 
zařazují děti z Horního Třešňovce, které mají zaměstnanou maminku)

 Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy

Zápis do 1. třídy



Hornotřešňovské noviny   I   duben 2011 5www.hornitresnovec.cz

Zima definitivně prohrává svůj každo-
roční souboj s jarem a příroda pomalu 
bilancuje ztráty. Ta letošní byla ke zvěři 
milosrdná, ztráty byly malé, nepřežilo 
opravdu jen to slabé a neperspektivní.
Bilancovali jsme i my na naší výroční 
členské schůzi. Loňský rok byl - co se 
týče myslivosti, tak stránky společenské 
- v naší organizaci úspěšný. V třešňovské 
honitbě bylo uloveno 42 ks srnčí zvěře, 

18 ks zvěře černé, což je historický re-
kord, 24 zajíců, 29 bažantů, 22 kachen, 
11 lišek,14 kun a 2 jezevci. 
Pro letošní rok bude hlavním úkolem, 
kromě tradiční péče o zvěř, zvýšeným 
odlovem stabilizovat narůstající stavy 
srnčí zvěře a pokusit se důslednou 
ochranou zvýšit, nebo alespoň udržet 
stavy zajíce polního. Ze společenských 
akcí plánujeme opět uspořádat Mys-

livecký táborák, soutěž ve střelbě na 
asfaltové holuby, Poslední leč a také 
výlov mysliveckého rybníčku pro širší 
veřejnost. 
Závěrem bych chtěl požádat občany  
o ohleduplnost při vstupech do honit-
by. Nastává čas kladení mláďat a zvěř si 
zaslouží alespoň v tomto období klid.
Myslivosti zdar

Ing. Jindřich Jirásek

Římskokatolická farnost Lanškroun

21. 4. Zelený čtvrtek, 18 hodin, kostel sv. Václava, mše svatá na památku Večeře Páně
22. 4. Velký pátek, 14:30, kostel sv. Václava, křížová cesta
 15:00, kostel sv. Václava, Velkopáteční obřady, připomínáme si Ježíšovu smrt na kříži
23. 4. Bílá sobota, kostel sv. Václava, meditace u Božího hrobu, 8:00 - 11:00; 15:00 - 20:30
Velikonoční vigilie, kostel sv. Václava, 20:30, začínáme slavit Ježíšovo zmrtvýchvstání
24. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:00 mše svatá v Lukové
 9:30 mše svatá v kostele sv. Václava 
 11:00 mše svatá v Horním Třešňovci
25. 4. Pondělí velikonoční, 9:30, kostel sv. Václava, mše svatá
 
Římskokatolická farnost Lanškroun Vám přeje radostné prožití Velikonoc.

Českobratrská církev evangelická - Husův dům Lanškroun

Zelený čtvrtek 21.4. pašijní bohoslužby - čtení pašijí - v 18.00
Velký pátek 22.4. bohoslužby s večeří Páně v 9.00 a v 18.00
Velikonoční neděle 23.4. bohoslužby s večeří Páně v 9.00
Na velikonoční pondělí bohoslužby u nás nebudou.
 
Srdečně zdraví Daniel Tomeš 

Horní Třešňovec „evangelická modlitebna“

17.4. od 14.00 - Květná neděle
24.4. od 14.00 - Velikonoční neděle
 
S přáním Božího požehnání doby postní i velikonoční Jakub Keller.
Radostné prožití velikonočních svátků všem spoluobčanům přeje Božena Marková

MS Třešňovské háje

Velikonoce 2011 v našich kostelích

Kačer ve svatebním šatuSrnci z naší honitby
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Činnost klubu žen v letošním roce 
začala přípravou babského bálu, který 
se konal 29. ledna 2011. Účast byla 
tentokrát rekordně nízká, ale doufáme, 
že se zúčastněným ples líbil a že vyhráli 
některou z mnoha pěkných cen v tom-
bole. Za ty děkujeme všem sponzorům.
Na 10. březen jsme, už nalákány 
pěkným počasím, naplánovaly první 
pěší výlet do lanškrounského muzea. 
Počasí nám nevyšlo, ale přesto jsme 
se sešly. Do Lanškrouna vyrazily raději 
autem a výstavy v muzeu si prohlédly. 
Původně jsme mířily pouze na výstavu 
fotografií nejznámějších vil v Pardu-
bickém kraji, byly jsme zvědavé hlavně 
na Lanškrounsko. Pak jsme ale zašly 
také do stálých expozic muzea: historie 
Lanškrouna, život a dílo Jindřicha 
Pravečka a výstavu mincí. Nově je na 
zámku zařízena i komnata císaře Fran-
tiška Josefa I. Ten v Lanškrouně pobýval 
čtyři dny na manévrech a v té době byl 
ubytován v budově gymnázia. Nábytek, 
který byl pro něho zakoupen, je nyní 
vystaven právě v této císařské komnatě. 
Výlet byl pěkný, dozvěděly jsme se opět 
něco nového a potom ještě poseděly 
a popovídaly si v příjemném prostředí 
Sportbaru.

V pátek 18. března jsme byly i se svými 
blízkými na divadle v Dolní Dobrouči. 
Soubor místních ochotníků připravil  
v rámci 8. dobroučského divadelního 
jara hru „Hledá se manžel“. Tato komedie 
byla o tom, jak dobračka Opala sehnala 
své přítelkyni ženicha z inzerátu. Ale jak 
už to tak bývá, zjistila, že to není mladý, 
vysoký, krásný sportovec, ale pětadeva-
desátiletý vysloužilý kapitán, který se 

chce sňatkem uchránit před umístěním 
do starobince. Kamarádka Růženka ho 
samozřejmě nechtěla, a tak si ho vzala 
Opala sama a překazila tak jeho chtivé 
dceři plány s dědictvím. Hra byla plná 
humorných scének, protagonisté ji hráli 
celým srdcem, byl to příjemný zážitek.

Dana Mačátová

V naší organizaci se od posledního 
vydání Hornotřešňovských novin událo 
mnohé. 
Ještě v loňském roce proběhly tyto 
akce:

5. – 7. listopadu - Víkendový pobyt se 
cvičením pro ženy v Náchodě
Tato akce začíná být pro nás tradicí  
a plánujeme ji každoročně v listopadu. 
Program byl opět velmi pestrý. Kromě 
klasického cvičení jsme absolvovaly  
i Zumbu, masáže, solnou jeskyni, bazén 
a saunu. Všech devět cvičenek se domů 
vrátilo s novými dojmy. Už se těšíme na 
příště.

5. prosince – Tradiční průvod Mikuláše 
s čerty
Tradiční průvod Mikuláše s čerty vyšel 
letos na neděli. Nesměl v něm chybět 
Mikuláš, anděl a plno čertů. Vezli  

s sebou oheň a trakař na zlobivé děti. 
Zdá se ale, že v naší vesnici jsou všechny 
děti hodné, protože trakař zůstal prázdný.

11. prosince – Výlet pro rodiče a děti do 
3D kina a aquaparku v Hradci Králové
Novou akcí v tomto roce byl předvánoč-
ní výlet do Hradce Králové - především 
pro rodiče s dětmi.
V plánu byla návštěva kina CineStar 
objednaná jen pro náš autobus. Co nás 
čekalo ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem 
drsnější Fiona, otylý Kocour v botách  
a mnohem zmatenější Oslík. A králov-
ství Za sedmero horami vzhůru noha-
ma. Největší atrakcí byl tento film v 3D 
provedení.
Po krátkém obědě a malém vánočním 
nákupu jsme navštívili Aquapark – 
Městské lázně. Ten nabízel řadu atrakcí 
– jízdu tobogánem, umělé vlnobití, po-
ležení si ve vířivce či horkém bazénku. 

V bazénu jsou instalovány vodní trysky  
a umělý proud.
Všem se výlet líbil a všichni si v předvá-
nočním shonu alespoň trochu odpočinuli.
29. prosince - volné bruslení v hale B. 
Modrého v Lanškrouně - poslední akce 
loňského roku.

V letošním roce jsme pořádali tyto akce:

29. ledna - Turnaj ve stolním tenise  
a šachu 
Turnaje se zúčastnilo celkem 34 hráčů. 
Hrálo se už od jedné hodiny až do sed-
mi večer.
V kategorii žen ve stolním tenise 
obhájila prvenství a titul KRÁLOVNA 
HORNOTŘEŠŇOVSKÉHO STOLNÍHO TE-
NISU Jitka Marková z celkového počtu 
šesti hráček. A jak vypadalo pořadí na 
bedně?

Klub žen

Akce TJ Sokol

Klub žen na výletě v lanškrounském muzeu
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1. Marková Jitka
2. Dušková Eva
3. Melezínková Jitka

V mužské kategorii bylo 12 hráčů, tady 
je prvních šest:

1. Formánek Martin – KRÁL HORNO-
TŘEŠŇOVSKÉHO STOLNÍHO TENISU
2. Kunc Zdeněk
3. Holeček Tomáš
4. Šilar Míra – nejstarší účastník turnaje
5. Vávra Jan
6. Dvořák Robert – „Švejk“

V kategorii dětí byli pouze 4 hráči  
a skončili takto:

1. Bílý Adam
2. Mačát Filip
3. Langr Jakub
4. Marek Matěj

V šachu se utkalo 12 hráčů. Jejich pořadí:

1. Šilar Josef ml.
2. Křístek Karel
3. Šolc Petr st.
4. Cink Bohuslav st.
5. Železník Miroslav
6. Jirásek Jindřich

Z těch nejmladších skončil na pěkném 
8. místě Marek Michal ml., na 9. Šilar Petr 
a na 10. nejmladší teprve jedenáctiletý 
Šolc Petr ml.

12. března - Výroční valná hromada  
Jako každý rok, tak i letos jsme bilanco-
vali loňský rok.
Členové Sokola, kterých máme k letoš-
nímu roku 65, si vyslechli, jak jsme se  
v loňském roce vypořádali s tím, na čem 
jsme se na minulé VVH usnesli. Zazněla 
i zpráva o hospodaření, zpráva revizní 
komise, zpráva o činnosti hokejového 
klubu a naší organizace. Samozřejmě 
byl schválen plán práce na tento rok, 
výbor, revizní komise a po diskusi  
i usnesení na tento rok.
V diskusi jsme vyslechli zdravici starosty 
a ostatních organizací obce. 
Ve zdravicích jsme byli pochváleni za to, 
že pro obec děláme velké množství akcí. 
Celkem je to skutečně takřka 20 akcí. 
Kromě toho máme 5 různých druhů 
cvičení za týden nejen pro ženy a dívky, 
ale i děti a rodiče s dětmi.

Po schůzi následovala zábava a tanec  
v rytmu hudby, která se linula z pultu DJ 
Standy. 

19. března - Turnaj v bowlingu  
Turnaj jsme zahájili soutěží „O nejori-
ginálnější název družstva“, kterou vy-
myslel pro zpestření Joe (Sláva Hejkrlík). 
Soutěžilo se ve dvojicích a vznikly tyto 
názvy: Jízdenka, Balík, Mrázbudí, Peci-
vál, Slina, Žlábkovi, Maluj, Hyena, Strhol, 
Lemuři, Kref a Ráj. Podmínkou bylo mít 
v názvu alespoň dvě písmena ze svého 
jména. Tuto soutěž vyhráli Žlábkovi, 
tedy Žabkovi.
A jak dopadl turnaj po 2 hodinách, kdy 
jsme stihli odehrát 4 hry?
1. místo – Lemuři (Láďa a Lenka Marko-
vi) - 420 b.
2. místo – Jízdenka (Zdena a Jirka Tuč-
kovi) - 418 b.
3. místo – Mrázbudí (Mirka Mrázková  
a Michal Budina) - 409 b.
4. místo – Balík (Líba a Míra Kunertovi) 
- 398 b.
Žlábkovi (Žabkovi) obhájili název svého 
družstva a získali s 248 body cenu útě-
chy, aby se jim lépe trénovalo na příště.
Po turnaji většina účastníku jela na 
hokejový turnaj našeho klubu, kde se 
utkali „profíci proti amatérům“. 

Připravujeme:
9. 4. (sobota) – Country večer – 20h 
– Národní dům HT

7. 5. (sobota) – Pochod přes tři hrady 
– cyklo Sopotnice

14.5. (sobota) – cyklo Polsko 
– Rychlebské hory

29. 5. (neděle) – Dětský den – hřiště
Květen – Paintball pro rodiče a děti

19. 6. (neděle) – VÝLET PRO DĚTI

23. 6. (čtvrtek) – MARATÓN – tělocvična 
místní ZŠ

24. 6. (pátek) – ZAKONČENÍ SEZÓNY 
cvičení žen – „Pohostinství za vodou“

2. 7. (sobota) – Fotbalový turnaj neregis-
trovaných družstev- hřiště

Září (sobota) – VÝLET NA KOLÁCH

Listopad – Víkendový pobyt s cvičením 
pro ženy

Prosinec: VÝLET PRO RODIČE S DĚTMI 
– Vánoční Praha, Technické muzeum  
v Praze
5. 12. (pondělí) – Průvod Mikuláše  
s čerty

26. – 27. 12. (víkend) – VÁNOČNÍ  
VÝSTAVA a ŽIVÝ BETLÉM

Jarní a vánoční prázdniny - BRUSLENÍ  
V HALE B. MODRÉHO, LEZENÍ na CVIČNÉ 
STĚNĚ, BAZÉN

Dle možností a domluvy: 
Volejbalový turnaj RODINNÝCH druž-
stev – hřiště

FOTBAL „SVOBODNÍ – ŽENATÍ“ – hřiště

Návštěva SÁZAVSKÉ PEKÁRNY 

Cvičení žen:
Úterý – M. Jirásková – Zumba, od 19 h.
Středa – L. Marková- relaxační cvičení, 
Pilates, fitbaly, stepy – starší ženy, od 18 h.
Čtvrtek – E. Ježková – stepy, od 19 h.
Neděle – L. Marková - aerobic, posilová-
ní, od 19 hodin

Cvičení dětí:
Pondělí – M. Jirásková, M. Hluchá – děti , 
od 18 do 19 hodin
Úterý – M. Šmiková – rodiče s dětmi,   
od 16. 30 do 17. 30 hodin 
 
Veškeré změny a akce najdete na webu 
obce.

Za TJ Sokol L. Marková
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Víkendový pobyt v Náchodě

Stolní tenis – muži

Turnaj v bowlingu                                                        

Šachový turnaj

Stolní tenis - ženy
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Do roku 2011 jsme vstoupili plni sil  
a plánů už 15.ledna, kdy proběhla 
Výroční valná hromada v místním kul-
turním domě, na které jsme zhodnotili 
ten uplynulý. A to ve všech směrech – 
finančním, sportovním, brigádnickém  
a také kulturním. Se všemi akcemi, které 
náš sbor pořádal, nebo jichž se účastnil, 
nás podrobně seznámil kronikář Václav 
Melezínek a vy si je můžete připome-
nout prostřednictvím klipů sestavených 
z fotek a videí. Odkazy naleznete na 
obecních stránkách v článku týkajícím 
se VVH. Své zdravice přednesli zástupci 
hornotřešňovských složek, starosta 
obce Jiří Marek a hosté z SDH Dolní 
Třešňovec a Lanškroun. V loňském roce 
jsme toho měli opravdu hodně a stejné 
množství akcí máme naplánováno také 
na letošek. Nebudou chybět ty tradiční, 
jako je Oslava Sv. Floriána, Hornotřeš-
ňovský pohár, Hasičský výlet, nebo 
Loučení s létem, které bude spojeno 
s oslavou 125. výročí založení sboru. 
Soutěžní družstva čeká 13 závodů Velké 
ceny Ústeckoorlicka, do které vstoupí  
s nově upravenou mašinou. Úplný pře-
hled akcí, včetně rozpisu jednotlivých 
závodů VCÚ můžete také nalézt na 
obecních stránkách. 

První společenskou akcí byl Hasičský 
ples, který proběhl 19.února. Po nízké 
návštěvě Babského bálu jsme se i my 
strachovali o účast, protože současná 
doba není pořadatelům podobných 
akcí příliš nakloněna. Naštěstí se našlo 
dost zábavy a tancechtivých lidí, kteří 
už po 18. hodině začali plnit sál kultur-
ního domu. Plesat jich nakonec přišlo 
145, což nás potěšilo a zároveň utvrdilo  
v tom, že se hasičské plesy v naší obci 
líbí. K dobré náladě určitě přispěla ka-
pela F-band, která vyhrávala až do půl 
páté, a také tradiční bohatá tombola. 
Chtěli bychom tímto poděkovat všem 
sponzorům, kteří nám do ní přispěli.
Ani ne za měsíc patřil sál místního 
kulturního domu pro změnu našim 
nejmenším, pro které jsme ve spolu-
práci s místní ZŠ a MŠ připravili Dětský 
karneval. Zasoutěžit si, zatančit a po-
bavit se přišlo 43 dětí převlečených do 
42 krásných masek. O dobrou náladu 
se starali hudební vodník Vláďa, kašpaři 
Péťa s Kájou a perfektně připravenými 
soutěžemi učitelky z naší školy a školky. 
Těm patří velký dík za pomoc. Porota 
složená z doprovodu masek vybrala na-
konec pět nejhezčích, které si odnesly 
domů dorty:
1.místo: Bob a Bobek 
– Terezka a Žanetka Duškovy
2.místo: Rákosníček – Kryštůfek Jirásek
3.místo: Jožin z Bažin – Jiřík Jehlička

4.místo: Vodnická víla – Deniska Čadová
5.místo : Rybička – Erička Budinová

Každá maska si odnesla nějakou tu 
drobnost a také balónky, kterých se 
letos nafukovalo 400 + 100 tvarovacích. 
Na zakoupení odměn pro masky nám 
přispěly MS Třešňovské háje, TJ Sokol  
a Klub žen – moc děkujeme.
Fotky a články z činnosti sboru najdete 
také na obecních stránkách, kam se je 
podle možnosti snažíme dávat hned po 
skončení akcí. Tou nejbližší bude Oslava 
Sv. Floriána, která proběhne u nové 
hasičské zbrojnice v sobotu 7.května od 
19.00 hodin. Naše soutěžní družstva se 
svým fanouškům poprvé představí už 
v neděli 8.května od 10.00 hodin ve Vy-
sokém Mýtě, kde bude zahájen letošní 
ročník Velké ceny Ústeckoorlicka. Mimo 
zábavu nás čeká také velké množství 
práce, především na obou hasičárnách 
a na údržbě techniky a materiálu. Rov-
něž se chceme stejně jako v minulých 
letech účastnit obecních brigád. Snad 
nám elán vydrží po celý rok a my si na 
jeho konci budeme moci říct, že je za 
námi vidět kus dobře odvedené práce. 
Tak s chutí do toho a na některé z akcí, 
které budeme pořádat, se těšíme na 
shledanou.

Za SDH Petr Jirásek

Co je nového
u hasičů

Karneval – 1. místo – Bob a Bobek Karneval – vypouštění balónků
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Minulý rok jsme zakončili v kulturním 
domě. Zhodnotili jsme jej, poděkovali 
našemu bývalému předsedovi Josefu 
Štěpánkovi za jeho práci v klubu a po-
myslné „žezlo“ předali nové předsedky-
ni Miloslavě Markové (foto). Dobře jsme 
se pobavili a zazpívali si.
Na naší první schůzi byl pozvaný 
starosta obce Jiří Marek, který nás 
informoval, co všechno je naplánováno 
pro zvelebení naší obce. Hlavně aby vše, 
co se pro lidi udělá,nějaký čas vydrželo. 
Máme mezi sebou spoluobčany, kteří si 
práce druhých neváží.
Na druhém setkání jsme si řekli něco  
o našem těle, jak se k němu chovat, aby 
nás poslouchalo a my byli dlouho fit.
8. března 2011 se byla většina z nás 

pobavit v Horní Čermné na „ostatcích“. 
V březnu je ještě proběhla beseda  
s příslušníkem Policie. Tématem bylo, 
jak se bránit proti zneužívání a okrádání 
důchodců, jak to vidíme stále v televizi.

V plánu toho máme hodně, tak ať už 
je hezky, svítí sluníčko a slouží nám 
zdravíčko.

Eva Jirásková

Klub důchodců

Výroční valná hromada

Výroční valná hromada Hasičský ples

Poděkování bývalému předsedoviČlenky našeho klubu
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Hokejový klub Horní Třešňovec

Trenér Milan Kopecký a jeho svěřenci Fanoušci

V letošní sezoně jsme skončili na šestém 
místě se ziskem 10 bodů z 20 možných. 
Je to vcelku pěkný výsledek, ale zamrzí, 
že jsme lehce mohli dosáhnout na třetí 
místo. Poslední dva zápasy, ač papírově 
se slabším soupeřem, jsme pouze remí-
zovali. S Piráty 2 : 2,  kdy Bary v poslední 
sekundě trefil tyčku . S Forezem také  
2 : 2, kdy zase Luděk dal gól sekundu po 
skončení zápasu. Sportovní štěstí  letos 
stálo asi při soupeřích. Naše mužstvo 
má v poslední době velký problém  

Hokejový klub 
Horní Třešňovec

s nízkou úspěšností střelby. Ve druhé 
části sezony jsme vstřelili  jen 23 branek 
a méně dali jen Rybníkáři -  a to 18. Ještě 
štěstí, že jich i málo dostáváme,  27 ob-
držených branek nás řadí na třetí místo 
za Bobry a Medvědy.
Naše střelecká  neúspěšnost a podceně-
ní soupeře způsobily velké  překvapení 
při zápasech s neregistrovanými. Po 
dvou prohraných bojích jsme ten třetí  
„o suda“ vyhráli    3 : 1, ale v žádném 
případě to nebylo lehké vítězství. Sklá-
níme se před soupeřovým výkonem,  
a doufáme, že se i v příští sezoně 
sejdeme na ledě. Tyto zápasy se ode-
hrají hlavně díky úsilí Petra Jiráska, který 

organizování a tréninku věnuje hodně 
času a energie. Díky Petře!!
Chtěli  bychom touto cestou poděkovat 
všem fanouškům a fanynkám. Povzbu-
zují nás i v pozdních večerních hodinách 
a i tehdy, když se nám někdy opravdu 
nedaří. Díky moc za vaši podporu. Velký 
podíl na našich úspěších má hlavně 
trenér Milan Kopecký, předseda klubu 
Jiří Marek a asistent trenéra Pepa Šilar. 
Také jim moc děkujeme.
Do příští sezony bychom rádi přivítali 
nové zájemce z naší obce. Pro studenty 
jsme schopni zapůjčit základní výzbroj 
a i jinak podpořit hokejové začátky.

Bohuslav Cink
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Paní Marie Skalická (vlevo)  s budoucí  
jubilantkou paní Jiřinou Macháčkovou

Společenská kronika

Spoluobčané, kteří  do konce dubna 
2011 oslavili nebo oslaví své význam-
né narozeniny:

Anna Hajzlerová 88 let
Jaroslav Macháček 87 let
Josef Štěpánek 84 let
Marie Kalousková 83 let
Alenka Faltýsková 82 let
Marie Jirásková 81 let
Vlasta  Buřvalová 81 let
Erna Dušková 80 let
Zdenka Martinková 75 let
Anna Martincová 75 let
Věra Urbanová 70 let
Pravoslav Milde 60 let
Jiří Pecháček 60 let
Josef Faltus 60 let

Milí oslavenci, přejeme Vám pevné 
zdraví, životní optimismus a hodně 
lásky v kruhu svých blízkých.
Tak jako v posledním čísle novin, máme 
i dnes jubilantku, která již nežije v Horním 
Třešňovci, ale v Pečovatelském domě 
v Lanškrouně – paní  Marie Skalická, 
která se v únoru 2011 dožila krásných 90 
let. I jí přejeme především hodně zdraví, 
spokojenosti a životního elánu.

Zemřeli

Alois Nýdecký
Miroslav Beran
Milan Seidlman
František Zajíc

Upřímnou soustrast zarmouceným rodinám.

Vzpomínka

Dne 21.května 2011 uplyne 20 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, švagr, strýc, dědeček 
pan Jaroslav Sonták

Je těžko uvěřitelné, jak moc nám chybí, i když je 
to tak dlouho.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jaroslava, děti  Zdeněk, Lenka, Jára a Pavlína s rodinami.
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