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Jak jsme informovali na webových stránkách obce - 20. 8. 2013 proběhne výběrové 
řízení na pronájem Národního domu (budova č. p. 30) od 1. 9. 2013 na dobu neurčitou. 

Obec Horní Třešňovec vyhlašuje záměr o  pronájmu bytu 2+1 přízemí č.  p  224 
(byt, jenž byl pronajímán paní Prouzové, která se přestěhovala do Lanškrouna) na 
dobu určitou (2 roky) od 1. 10. 2013. Žádost můžete podat do 10. 9. 2013 na Obecním 
úřadu v Horním Třešňovci, kde rovněž získáte bližší informace.

Vážení spoluobčané,
prázdniny pomalu a  jistě končí 
a  já přináším další číslo Hor-
notřešňovských novin. Děkuji 
všem, kteří pravidelně přispívají 
fotografi emi nebo článkem, nově 
i  paní Drahoslavě Dvořákové 
a  panu Vítězslavu Kubešovi 
nebo slečně Martině Jiráskové. 
Prostor mají k  dispozici i  případní 
další respondenti, stačí napsat na 
hornotresnovak@seznam.cz, nebo 
se domluvit na obecním úřadě.
V  posledním čísle jsme vyzývali 
občany k zaslání fotografi í rozkvet-
lých oken či okolí domů v Horním 
Třešňovci s tím, že nejlepší budou 
zveřejněny a  odměněny. Bohužel 
nedorazila ani jediná, proto nelze 
vyhodnotit.
Co se týče novinek, připomínáme, 
že v  současnosti lze nově bez 
žádosti pokácet stromy na své 
oplocené zahradě, ale než se do 
toho pustíte, prostudujte Vyhláš-
ku č.  189/2013 Sb, která přesně 
vymezuje kdy, jak a kde lze stromy 
skácet.
Opět byla prodiskutována otázka 
svozu popelnic každý týden, což by 
ovšem znamenalo mnohem vyšší 
poplatek za svoz komunálního od-
padu. Pro občany je mnohem vý-
hodnější pořídit si další popelnici 
(plastové jsou v omezeném množ-
ství za dobrou cenu stále k dispo-
zici na obecním úřadě) a realizovat 
odvoz jednou za čtrnáct dní, třídit 
odpad do kontejnerů (a  nebát se 
upozornit na obecním úřadě, když 
jsou kontejnery v obci plné, aby se 
urychlil odvoz odpadu).
Koncem srpna bude probíhat 
výběrové řízení na pronájem 
Národního domu a  od října bude 
k dispozici obecní byt, který dosud 
využívali pracovníci místní školy 
(viz dále).
Přeji vám všem krásný zbytek 
prázdnin a krásný slunný podzim.

Jaroslava Cvrčková

Zprávy z obce
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Skončil další školní rok
Poslední týdny školního roku 2012/2013 
plynuly ve znamení nacvičování na škol-
ní akademii. Po mnoha letech jsme se 
rozhodli změnit tradici našich školních 
besídek. Vybočili jsme ze zaběhnutého 
stereotypu a připravili pro všechny naše 
občany vystoupení v  kulturním domě. 
A  tak se ve škole a  školce v  každou 
volnou chvíli poctivě dřelo, nacvičovalo, 
trénovalo, recitovalo, zpívalo, tančilo, 
abychom se svými dovednostmi mohli 
pochlubit na školní akademii. I  když 
to byla velká dřina, všichni – děti, žáci 
i učitelé, jsme si to skvěle užili a potlesk 
diváků, kteří zaplnili 7.  června odpo-
ledne sál, byl pro všechny účinkující 
i  pro ty, kdo program nacvičovali, tou 
největší odměnou.

Zbývající dny školního roku už potom 
utekly jako voda. Všechny děti z  MŠ 
i žáci ZŠ společně vyjeli na školní výlet 
do ZOO v  Olomouci. Předškoláci se 
nám předvedli se svými aktovkami při 
„Aktovkovém dni“, školáci se rozloučili 
s žákyněmi z 5. třídy. Do Lanškrouna od-

chází: Monika Buryšková, Klára Hluchá, 
Markéta Sontáková a Michaela Šilarová. 
Nejedna slzička ukápla, když jsme se 
loučili s  našimi páťačkami. Jejich místa 
v  lavicích nezůstanou ale prázdná. Po 
prázdninách budou čekat na nové 
žáky, na prvňáčky, kterých přivítáme při 
zahájení školního roku 2013/2014 pět. 
Do první třídy nastoupí Tereza Dušková, 
Zdeněk Hluchý, Milan Jirásek, Jakub 
Sedlák a Lucie Šmiková.

Škola na chvíli ztichla, osaměla, zů-
stala prázdná. Ale to je pouhé zdání. 
Za zamčenými dveřmi se stále něco děje 
– škola se připravuje na to, aby za pár 
okamžiků mohli opět usednout žáci do 
svých lavic, aby se děti ze školky mohly 
vrátit ke svým hračkám, aby chodby 
ožily jejich brebentěním a hlukem, který 
ke školní budově neodmyslitelně patří.

Text: Mgr. Jiřina Kosová, 
foto: Petra Junková

Zprávy ze školy

Budoucí prvňáčci

1.a 4. ročník ZŠ

Budoucí pátý ročník ZŠ

2., 3. a 5. ročník ZŠ

Odcházející páťáci

Předávání vysvědčení
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Jak už se stalo zvykem, polovina dubna 
patří brigádnické činnosti. A  jelikož na 
přípravě různých akcí, údržbě techni-
ky  atd. trávíme poměrně dost času, 
plánujeme si naše dubnové brigády na 
jeden termín a  následně to nazýváme 
Hasičské 3 v 1. Nejinak tomu bylo i letos, 
kdy jsme opět spojili na jeden víkend 
sběr železa, sázení stromků a jarní úklid 
hasičárny a  okolí. V  pátek 19. dubna 
vyrazila část členů sbírat staré železo, 
zbylí brigádníci uklízeli v  hasičárně. 
Hlavní náplní bylo vyčištění a  úklid 
našich nových přírůstků do hasičského 
muzea – stříkačky PS8 a  vozíku. Druhý 
den pokračoval sběr železa a také jsme 
šli sázet stromky.
Deset statečných sazečů se přesunulo 
na rozsáhlou mýtinu, kde je čekalo 2200 
dubů a  smrků. V  chladném a  pršlavém 
ránu byla nálada pod psa. S  postupu-
jícím časem, kdy přece jen vysvitlo slu-
níčko a dorazili někteří další brigádníci, 
se nálada zlepšila, je ale minimálně k za-
myšlení, proč si na placenou brigádu 
najde čas jen takto málo lidí z více než 
osmdesátičlenné základny sboru.
Další akcí, kterou náš sbor pořádal ten-

tokrát pro širokou veřejnost, byla Oslava 
sv. Floriána, patrona hasičů. Ta proběhla 
v  sobotu 11. května, což bylo o  týden 
později, než jsme původně plánovali. 
Hlavní příčinou přesunu termínu byly 
problémy s kapelou. Naše tradiční TRAP 
a  FOFR již nehrají, takže jsme sháněli 
adekvátní náhradu, kterou se nakonec 
stal TRUMF. V loňském roce jsme nadá-
vali na nepřízeň počasí, kdy se během 
akce přehnalo hned několik bouřek, 
přičemž jedna byla i  s  kroupami,
a  říkali si, že hůř už snad být nemůže. 
Omyl. Tentokrát sice nebouřilo, ale 
pršet začalo už při páteční přípravě 
a vydrželo po celý víkend. O to více nás 

mile překvapilo, že dorazila spousta 
lidí, kteří zcela zaplnili připravená místa 
k  sezení. Mohli si pochutnat na tradič-
ních makrelách, kuřecích plátcích a po-
choutkách z  udírny a  někteří si i  přes 
nepřízeň počasí zatančili. Déšť nevadil 
ani našim nejmenším návštěvníkům, 
kteří se vydováděli na skateboardových 
překážkách.
Naší hlavní letošní akcí byl bezesporu 
jubilejní X. ročník Hornotřešňovského 
poháru. Také jeho termín jsme museli 
nuceně přesunovat, protože docházelo 
ke kolizi s extraligovými závody v Kun-
čicích. A  tak se u  nás místo 8.  června 
běhalo již o týden dříve – 1. června. Zde 

Sázení stromků

Z činnosti Sboru 
dobrovolných hasičů 
Horní Třešňovec

Oslava svatého Floriána
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bychom chtěli poděkovat zástupcům TJ 
Sokol, kteří si s  námi prohodili termín 
a  posunuli svůj Dětský den. Vzhledem 
k tomu, že se u nás letos běhalo již po-
desáté a navíc termín konání připadl na 
Den dětí, rozhodli jsme se u této příleži-
tosti objednat velkou skluzavku ve tvaru 
hasičského auta. Ale hezky popořadě. 
Tři dny před soutěží propršely a stejné 
počasí hlásili také na další dny. Sluníčko 
na nás vykouklo jen v pátek odpoledne 
při přípravě a  dalo nám aspoň trochu 

naděje, že by se snad předpověď počasí 
nemusela vyplnit. Sobotní ráno bylo 
sice pod mrakem, ale nepršelo. Alespoň 
u nás – protože v ostatních částech Čech 
už pomalu začínaly povodně. Snad kvůli 
počasí se do soutěže přihlásil doposud 
nejnižší počet družstev – 18 mužských, 
8 ženských a 3 veteránská. Jako první na 
dráhu vyběhli obhájci loňského prven-
ství – domácí družstvo mužů. A  hned 
poté, co se zastavila časomíra, bylo 
jisté, že obhajoba se nepodaří. Výsledný 

čas 26,83 s  totiž nakonec stačil až na 
11. místo. Soutěž vyhrálo v  novém re-
kordu ligy družstvo Letohrad-Kunčice C, 
které předvedlo perfektní útok a výsled-
ný čas 19,76 s byl na světě. Stříbrný stu-
pínek patřil za čas 21,42 s jejich kolegům 
– Letohradu-Kunčice B a na stupních ví-
tězů je doprovodil Bystřec A - díky času 
22,06 s. Ke konci mužské kategorie 
začaly padat první dešťové kapky 
a  skluzavka se poprvé balila. Poprvé 
proto, že ještě jednou během odpoled-

Den dětíDružstvo veteránů

X. ročník Hornotřešňovského poháru
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ne přestalo na půl hodinky pršet, a tak 
se rychle nafoukla.
V  ženské kategorii, která kompletně 
propršela, se dařilo domácímu týmu. 
Děvčata předvedla výborný útok 
v  čase 22,60 s  a  nakonec se radovala 
z  druhého místa. Těsně je totiž pře-
konal Letohrad – 22,25 s. Třetí skončil 
Letohrad-Červená – 22,87 s. Déšť 
pomalu houstl a  na řadu přišlo naše 
tradiční vylepšené fi nále. V  něm star-
tují první tři družstva z obou kategorií, 
která mezi sebou soutěží o  uzené 
kýty. Úkol jim ztěžuje to, že si musí 
vylosovat, na kterém postu poběží. 
V  mužské kategorii si kýtu domů od-
vezl Letohrad-Kunčice B, v ženské ka-
tegorii Letohrad. S  nástrahami počasí 
jsme si nakonec docela dobře poradili 
a dráha byla po celou dobu soutěže ve 
velice dobrém stavu. Ránou pro nás 
však bylo, když zástupce Rady Velké 
ceny na závěrečném nástupu oznámil, 
že výsledky soutěže se nebudou za-
počítávat do letošního ročníku Velké 
ceny Ústeckoorlicka. Důvodem byla 
porucha časomíry. Na konci soutěže 
se zjistilo, že byl nefunkční jeden 
článek z  autobaterie, která jí napájí, 
a  docházelo tak k  poklesu napětí 
a  dřívějšímu spínání druhého terče. 
Vzhledem k trvalému a hustému dešti 
jsme museli zrušit také plánovanou 

pivní štafetu, ve které se mělo vypít 
127 piv. A  tak poslední částí soutěže 
byla kategorie veteránů, kde zvítězilo 
družstvo Lanškrouna před Horním 
Třešňovcem a  Horní Čermnou. Krátce 
po vyhlášení výsledků veteránské ka-
tegorie už po celém hřišti stála voda, 
a tak se v neděli uklízelo v gumákách. 
I  přes nepřízeň počasí a  nezapočítání 
výsledků soutěže do VCÚ se u  nás 

družstvům líbilo a  všichni se těší na 
další ročník.
Jak jsem psal výše, právě začínaly 
záplavy, na jejichž likvidaci jsme 
přispěli částkou 100,- Kč za každého 
člena sboru, tj.  celkem 8600,- Kč.
Chtěli bychom moc poděkovat všem, 
kteří se na soutěži podíleli jako pořa-
datelé, soutěžící, nebo třeba jako di-
váci za podporu. Děkujeme také všem 

Společné foto z výletu

Hasiči popřáli novomanželům Langrovým
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sponzorům, kteří nám již deset let 
zachovávají svou přízeň, a  díky nimž 
můžeme soutěž uspořádat na velice 
vysoké úrovni s  krásnými cenami pro 
soutěžní družstva, se skvělým záze-
mím a  organizací. Seznam sponzorů, 
fotky ze soutěže a  videa všech sou-
těžních pokusů najdete na obecních 
stránkách.
Letošní výlet se uskutečnil v  sobotu 
22.  6.  2013. V  počtu 44 účastníků 
jsme se v  časných ranních hodinách 
vydali do kraje Posázaví. Jako první 
jsme navštívili hrad Český Šternberk, 
kam jsme dorazili kolem deváté ho-
diny. Zde jsme absolvovali hodinovou 
prohlídku interiérů a  před opuštěním 
hradu jsme se ještě pokochali krásnou 
výhlídkou na řeku Sázavu. Poté jsme 
se přesunuli do nedalekého města 
Sázavy, kde nás čekala prohlídka 
známého kláštera. Ještě před tím jsme 
se ale rozprchli nasytit hladové žaludky 
v  místních restauracích. Při následné 
exkurzi si zaujatý výklad naší průvod-
kyně postupně získal pozornost všech 
účastníků prohlídky, kteří při procházce 
napříč areálem postupně vyslechli 
všechny příběhy a  legendy vztahující 
se k  Sázavskému klášteru a  jeho za-
kladateli svatému Prokopovi. Poslední 

zastávkou bylo Národní zemědělské 
muzeum v  Čáslavi, kam jsme dorazili 
kolem půl čtvrté odpoledne. V  býva-
lém areálu Čáslavských kasáren se nyní 
nachází více jak 3000 exponátů země-
dělských strojů rozdělených tematicky 
do 8 velkých hal. Nešlo přehlédnout, 
že tato část výletu zaujala především 
mužské osazenstvo. Poté, co se za námi 
zavřela brána zemědělského muzea, už 
nás čekala pouze cesta do Opatovské 
hospody, kde pro nás byla zajištěna 
večeře. Do peřin jsme se dostali kolem 
půlnoci, patřičně unavení, ale plní zážit-
ků z příjemně stráveného dne.
Sportovní sezóna je už v plném proudu. 
Náš sbor reprezentuje jedno družstvo 
mužů a jedno družstvo žen. Velká cena 
Ústeckoorlicka má za sebou už 8 ze 13 
závodů a  před sebou letní přestávku. 
Družstvo mužů se snaží vylepšit celko-
vé 7. místo z  loňského roku a  bohužel 
se jim to nedaří. Zatímco v předešlých 
sezónách byly problémy s  pomalejší 
vodou, nyní se většina chyb přesunula 
k  proudařům, kterým se příliš nedaří. 
Vždy jeden z nich udělá drobnou chy-
bu, která však znamená velký propad 
tabulkou směrem dolů. Nyní mužům 
patří až jedenácté místo s poměrně vel-
kým bodovým odstupem na družstva 

první pětky. Sice ještě zbývá pět závodů 
do konce ligy, ale posunout se do vyš-
ších pater tabulky bude hodně těžké. 
Také ženy skončily v  loňském roce na 
7.  místě. Nyní sice fi gurují na průběž-
ném 5. místě, ale důvod k  radosti to 
určitě není. Jednak jezdí v obou katego-
riích méně družstev, ale především za 
to nevděčí pouze samy sobě. Problémy 
se sestavou jim pomáhají řešit přede-
vším dívky z České Rybné a Nepomuk. 
A  tak se bohužel čím dál častěji stává, 
že v  družstvu Horního Třešňovce jsou 
Hornotřešňovačky v  oslabení. Smutný 
rekord si vytvořily na soutěži v  České 
Třebové, kde v  jejich sestavě běžely 
pouze dvě domácí, zbytek byl vypůjčen 
z  jiných družstev. Jak dlouho se to dá 
takto vydržet - je otázkou. Jisté je, že 
družstvo žen, které pro náš sbor přines-
lo prozatím největší úspěchy, balancuje 
na hranici bytí a nebytí.

Petr Jirásek a Martina Jirásková

Klub důchodců

První letošní akcí důchodců byla 23.  4. 
brigáda na sázení stromků. Sešlo se nás 
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24 členů a  zasadilo se 900 nových 
stromků. Všem, kteří přišli, děkujeme. 
Peníze, které jsme takto vydělali, jsme 
věnovali na pomoc při povodních.
Jako každý rok, proběhlo 14.  5. Májové 
setkání v  místním kulturním domě. 
Účast byla skutečně famózní - 144 lidí! 
Kuchařky napekly výborné koláčky 
a  připravily guláš a  řízky se salátem. 
Nechyběl ani tradiční program. V  režii 
Ing.  Františka Teichmanna někteří naši 
členové nacvičili „Autobusový zájezd 
důchodců nejen po vlastech českých“. 
Jelo se přes Orlické hory, jižní Moravu, 
Valaško a Beskydy, Slovensko, Kežmarok 
a  skončilo se u  Chorvatských ostrovů. 
Vystoupení bylo doprovázeno písnič-
kami. Velký dík patří všem, kteří přispěli 
cenami do tomboly, kuchařkám, účin-
kujícím a obětavcům, kteří se zapojili do 
přípravy celého setkání. Všem hostům se 
u nás moc líbilo a slíbili, že příští rok zase 
rádi přijedou. My jim návštěvu oplatíme 
na jejich akcích. Další den jsme uklidili 

a vše zhodnotili.
Naše cestovka pro nás připravila na 21. 5. 
výlet do Žlebů. Navštívili jsme zámek

a  v  místní oboře zhlédli výcvik dravců. 
Po obědě jsme jeli do Čáslavi, kde jsme 
si prohlédli Zahradnictví u  Starkla. Kdo 
chtěl, tak si něco nakoupil. Počasí se vy-
dařilo a už se těšíme na další výlet v září.
16. 7. jsme se sešli na Mariánské hoře, kde 
se konal táborák. Všech 23 zúčastněných 
se dobře pobavilo u opečených buřtů.
Všechny akce zdokumentovali paní 
Dráža Dvořáková a pan Vítězslav Kubeš, 
kterým za dodané fotografi e děkujeme.

za Klub důchodců Eva Jirásková

Klub žen

Letošní jaro na sebe nechalo dlouho 
čekat. Členky Klubu žen se sešly 
24. 4. 2013 (na sv. Jiřího) na společném 

Sázení stromků 24. 4.
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sázení stromků. Porce je velká - 1325 
kusů, na sázení je nás 18, ale žádný 
strach - jsou s námi čtyři muži! Nejdříve 
to byly buky (900 ks), kterými jsme vy-
plnili rovinku v  lese. Pak přišly na řadu 
smrky, které jsme sázeli na pěkně prud-
kou stráň, byly to až skoro horolezecké 
výstupy. Terén byl tak vyčerpávající, že 
jsme už neměli sílu rozdělat oheň. Úkol 
byl splněn, a  tak jsme se rozjeli domů. 
Všem, kdo se zúčastnili, děkujeme. 
Ceníme si hlavně pomoci našich čtyř 
mužů – brigádníků!
 
Další naší akcí byl výlet. V  sobotu 
25. 5. 2013 se na nás nebe mračilo a za-
čalo i pršet. Jedou s námi děti i manželé 
a  máme naplánovaný výšlap do Adr-
špašských skal. O půl desáté jsme v cíli 
a procházka začíná. Ke vstupence každý 
dostává i průvodce, na kterém je vyzna-
čena trasa i  s  pojmenováním jednotli-
vých skalních útvarů. Zpočátku cesta 
vede mírně zvlněným terénem, ale děti 
už se nemohou dočkat příkrých schodů, 
kterých bude 1200. Náročné je stoupání 
k  lodičkám, odměnou je projížďka po 
jezírku. Po projížďce následuje klesání 
a zase stoupání až k myší díře, která je 
skutečně úzká. Každý šel trasu dle svých 
možností a  sil. Po obědě pokračujeme 
do Broumova, kde jsme si prohlédli 
dřevěný kostel - nejzachovalejší u  nás. 
Kostel je plně funkční. Další zastávka je 
v  Hronově v  Jiráskově rodném domku, 
ale je již zavřeno. Průvodkyně sbírala 
houby za chaloupkou. Nakonec byla 
ochotná a pustila nás dovnitř, takže jsme 
si vše ještě prohlédli. Výlet jsme zakon-
čili v restauraci Roubenka v Týništi nad 
Orlicí. Přesto, že večeře byla objednaná, 

obsluhující personál vydávání nezvládl. 
Někdo dostal hlavní jídlo, jiný přílohu, 
každý na něco čekal. Ani druhého piva 
se nedočkal. A  protože navíc ještě pr-
šelo, nemáme ani společnou fotografi i. 
Nevadí, není každý den posvícení, ale 
procházka to byla krásná.
V  červenci jsme si zapálili táboráček 
v  dolíčku za Barcalovými. Tentokrát se 
nás sešlo méně. Vše mělo známý scénář, 
jen na písničky nedošlo. V devět hodin 
nás totiž domů vyhnal déšť. Nic to ale 
nemění na naší dobré náladě. Těšíme se 
na další nové zážitky.
 

Text i foto: Drahoslava Dvořáková

Akce TJ Sokol

Country večer – 16. 3. 2013
Každoročně končíme sezónu country 
tanců country večerem, který se konal 
v Národním domě v HT.

Turnaj v bowlingu – 23. 3. 2013
Letos byl turnaj ve smyslu dobrého či 
oblíbeného jídla. Hrálo se ve dvojicích. 
Každý si vymyslel svoji přezdívku – tak 
vznikly BRAMBORY, PÁRCI, ŠUNKAFLE-
KY, ROŠTĚNKY, ŘÍZCI, FLAXY, MAKARÓ-
NI, KAČENY, ŠPENÁTI a LOSOSI.
Po dvouhodinovém hraní vypadaly 

Výlet do Adršpašských skal

Turnaj v bowlingu
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výsledky takto:
1. místo – Lucka Marková a Petra Holeč-
ková – PÁRCI (obhájily loňské prvenství)
2. místo – Tomáš a Kristýna Holečkovi – 
BRAMBORY
3. místo – Zdena a Jirka Tučkovi – LOSOSI
4. místo – Lenka a Láďa Markovi – MA-
KARÓNI
Cenu útěchy získaly KAČENY – Jana 
a Petr

Sázení stromků – 25. 4. 2013
Tentokrát se sázelo ve všední den – ve 
čtvrtek. Hokejistů a “sokoláků“ se 

sešlo celkem dvacet. Mělo se zasázet 
cca  1000 stromků na pasece u  Jaku-
bovic. Přišel nás podpořit pan starosta 
Marek. Sázelo se pod dohledem 
hajného Františka Mačáta. Na závěr si 
všichni opekli špekáčky.

Cyklistický výlet – 18. 5. 2013
Letos s  námi autobus vystoupal na 
Šerlich. Musím přiznat, že jsme to už 
od rána viděli černě. Celou cestu prše-
lo. Dorazili jsme o půl deváté a všichni 
se pouze přesunuli na Masarykovu 
chatu, kde jsme se posilnili před dalším 

rozhodnutím. V deset se přece jenom 
vyrazilo. Z  původní cesty směrem 
na polský Zieleniec sešlo a  sjeli jsme 
do Orlického Záhoří a  tam přejeli do 
Polska. Počasí začalo přát a my svlékali 
postupně zimní doplňky.
Cesta vedla přes polskou Rudawu, 
Poniatow, Niemojów do Bartošovic. 
Odtud přes Orlickou chatu, Pašerác-
kou lávku a  Klášterec. Tady jsme si 
dali oběd a  vyjeli přes Pastviny-hráz, 
Nekoř a  Šedivec do Letohradu. Tady 
nás čekalo malé občerstvení. Zadem 
kolem povodí Orlice a Dolní Čermnou 
– Smrčinu jsme přijeli v šest večer do 
našeho „Pohostinství za vodou“.Ujeli 
jsme krásných 70 km.
 
Dětský den – 9. 6. 2013
Letošní DĚTSKÝ DEN se nesl v  duchu 
PRVNÍ POMOCI. Byli tu HASIČI z Lanš-
krouna se svým autem a  ukázkou 
vybavení, hasiči z Pardubického kraje 
předvedli ukázku vyprošťování člově-
ka z  hořícího auta, naši hasiči z  Hor-
ního Třešňovce předvedli staré auto 
„ERENU“ a  dětem doslova vykouzlili 
horu pěny, v  které se děti parádně 
vyřádily. Lída Jirásková nám všem 
ukázala, jak zachránit člověka pomocí 
masáže srdce a  dýchání z  úst do úst. 
Děti si to mohly vyzkoušet.
V  průběhu dne nám na hřiště přistáli 
dva odvážlivci na paraglidingu – 
Martin Vávra a  Pavel Fišera. Také 

Brigáda na sázení stromků

Cyklistický výlet
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přijeli motorkáři v maskách postaviček 
Teletubbies a povozili děti. Již tradičně 
Vláďa Čajnák přivezl traktor a děti také 
povozil. Ondra Donát přivezl traktůrek 
se lžící. Eva Masková měla ukázku 
svých ovcí.
 
Bylo tu tradičně přes 20 atrakcí s  od-
měnami v  podobě dobrůtek, pitíček, 
školních potřeb
a drogistického zboží od našich spon-
zorů:

Zakončení sezóny cvičení žen – 
28. 6. 2013
Jako každý rok jsme sezónu zakončily 
večeří v „Pohostinství za vodou“. Večeře 
byla výborná a my jsme si popovídaly
a naplánovaly příští rok.

Za TJ Sokol Lenka Marková

Organizace a podnikatelé 
z Horního Třešňovce:

Obecní úřad
Myslivci
Hasiči
ZŠ a MŠ
Hokejisté

Klub žen
TJ Sokol
Farma Jirásek
Vávra Michal
Junek Zdeněk
Švestka Jan – AUTOLAKOVNA
Bílý Libor – OSSAM
Sedláček Michal
Ježek Jaromír
Pelcl Václav
Nástrojárna Pelcl
Čajnák Vláďa
Mačát a syn
Šlezingerová Hana
Dušek Pavel
z ostatních:
motorkáři MOTOŠOK
Caldovi Dolní Třešňovec
AUTODOPRAVA Bureš Dolní Třešňovec
Kadláčková Kateřina Lanškroun

Závěr sezóny

Dětský den v pěně

Na hranicích s Polskem Na pašerácké lávce

Motorkáři - Teletubbies
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Jubilanti, kteří do konce 
září 2013 oslavili nebo oslaví 
své významné narozeniny

Narodili se

pan Mareš Jan  88 let
paní Mačátová Marie  85 let
paní Ježková Miloslava  84 let
paní Cinková Bohuslava  82 let
pan Svetlík Jozef  81 let
pan Motl František  80 let
pan Motl Mojmír  70 let

Klíž Václav 
Pecháček Jiří

Milí oslavenci, přejeme vám pevné 
zdraví, životní optimismus a hodně 
lásky v kruhu svých blízkých.

Přejeme Vám, aby nový človíček 
přinesl do Vaší rodiny hodně 
lásky, radosti a něhy.

Ing.Lucie Marková a Bc.Milan Langr Mgr.Šárka Hejlová a MDDr.Milan Kopecký

Manželství uzavřeli


