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Informace ze ZŠ  
 

Ve školním roce 2007/2008 ukon�ili docházku do naší školy žáci 5. ro�níku: 
Barbora Kubí�ková, Petr Šilar, Michal Marek, Tomáš Tobiška a Michal Havlí�ek. 
Odcházejí do 6. ro�níku na ZŠ Al. Jiráska v Lanškroun�. P�ejeme jim, aby úsp�šn� navázali na znalosti, 
které si odnášejí z naší školy a aby se jim v novém prost�edí líbilo.  
 
 Rok, který skon�il, byl zvláštní p�edevším tím, že jsme poprvé v 1. ro�níku vyu�ovali podle 
vlastního školního vzd�lávacího programu. Protože jsme Vás v minulých �íslech našich novin dost 
podrobn� seznamovali s tím, co bylo ve škole nového a zajímavého, p�inášíme nyní jen stru�ný p�ehled t�ch 
nejzajímav�jších akcí a aktivit, které prolínaly celým školním rokem:  

- Plavecký výcvik všech žák� školy. 
- Možnost navšt�vovat kroužek anglického jazyka, po�íta�ový a sportovní kroužek. 
- Pobyt v ekologickém centru v Oucmanicích. 
- Drakiáda. 
- Návšt�va divadla v Šumperku a divadelního p�edstavení a kina v Lanškroun�. 
- N�kolik divadelních p�edstavení p�ímo ve škole. 
- Návšt�va ZUŠ v Lanškroun�, návšt�va tane�ního vystoupení žák� ZUŠ. 
- Ú�ast na B�hu ulicemi m�sta.   
- Mikulášská a Váno�ní besídka. 
- Sout�ž o nejkrásn�jší kraslici. 
- Recita�ní sout�ž T�eš�ovecká básni�ka. 
- Den Zem�. 
- Slavnost Slabiká�e a oslava Dne matek. 
- Oslava Dne d�tí. 
- Ú�ast žák� na atletických p�eborech v Rudolticích. 
- Ú�ast a výborné umíst�ní v n�kolika výtvarných sout�žích po�ádaných Domem d�tí v Lanškroun�. 
- Výlet do ZOO Kope�ek u Olomouce. 
- Netradi�ní atletické p�ebory v Horním T�eš�ovci. 

 
Škola se m�že pochlubit letos velkými úsp�chy v oblasti tvorby ekologických projekt�:   Podali jsme 
dva projekty a oba byly úsp�šné. První se zam��oval p�edevším na ochranu životního prost�edí a t�íd�ní 
odpad�. Ze získaných pen�z byly d�ti na t�ídenním pobytu v ekocentru v Oucmanicích. Druhý projekt, který 
jsme zpracovali na ja�e, se týkal p�edevším ochrany živo�ich� a seznamování se s chrán�nými krajinnými 
oblastmi v našem okolí. Za peníze, získané z tohoto projektu, jsme uhradili výlet d�tí z MŠ a ZŠ do ZOO 
(rodi�e se podíleli pouze �áste�n� na doprav�), koupili jsme mapu ORLICKO, která je umíst�na ve vitrín� 
p�ed školou a odbornou a nau�nou literaturu do školní knihovny. 
 
Cht�la bych pod�kovat všem p�íznivc�m školy, kte�í ji b�hem školního roku podpo�ili a� už tím, že 
pomohli p�i konání n�kterých akcí, p�i odvozu d�tí na akce nebo v�cnými �i finan�ními dárky, které jsme 
využívali p�i konání r�zných sout�ží  a netradi�ních atletických p�ebor�.  
- Naše pod�kování pat�í také panu Pražákovi, majiteli firmy GUFERO, který v�noval škole vitríny, které 
budou sloužit k vystavování d�tských prací a r�zných informací z MŠ i ZŠ. V jedné je v sou�asné dob� 
vystavena již zmín�ná mapa Orlicko.  
- D�kujeme také zam�stnanc�m firmy FREBRUS za nezištnou pomoc p�i oprav� a instalaci t�chto vitrín 
p�ed školou. 
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 Zprávi�ky z naší školi�ky 
 
                            Tak…a další školní rok je tém�� za námi.Byl nabitý mnoha zajímavými zážitky – a� to 
byly op�t návšt�vy divadla v Lanškroun� nebo od b�ezna pravidelný p�edplavecký výcvik v ZŠ 
Dobrovského, besídka pro maminky v kv�tnu a další a další…. 
                            T�eba zrovna hned v lednu prob�hl zápis p�edškolních d�tí do 1. t�ídy místní základní 
školy. U�itelky p�ipravily zajímavé úkoly, které pak d�ti plnily formou hry. 
 
V zá�í  nastoupí do školy v Horním T�eš�ovci 5 prv�á�k� :   

              Buryšková  Monika 
                                                                                     Hluchá   Klára 
                                                                                     Holubec  Petr 
                                                                                     Sontáková   Markéta 
                                                                                     Šilarová   Michaela 
 
                          Koncem února jsme uspo�ádali pro d�ti a jejich rodi�e „Knoflíkový karneval“ ve školní 
t�locvi�n�. Netradi�ní sout�že a hry s knoflíky jist� pobavily všechny zú�astn�né. 
                          V dubnu se uskute�nil ve školce malý koncert našich flétnistek pod vedením paní u�. 
Havlí�kové. Úsp�ch byl veliký a zasloužený! „Berušky“ si pak na pozvání paní �editelky ze ZUŠ zahrály na 
koncert� D�ti d�tem na Zámku v Lanškroun�.  
                           Za divadelní pohádkou „Kterak ježe�ek probudil jaro“ jsme jeli do MŠ Dolní T�eš�ovec. 
Nebyla to první milá návšt�va u soused� a t�šíme se na další spole�ná setkání. 
                           Letošní jaro nás potrápily neštovice. B�hem t�í týdn� se vyst�ídaly snad všechny d�ti nejen 
ve školce, ale i ve škole. Proto doufáme, že výletu do ZOO Olomouc, který nás �eká 19.6., si užijeme ve 
zdraví a pohod�. Ješt� se rozlou�íme s p�edškoláky malým dárkem a hurá na prázdniny!! 
                           A když jsme u t�ch dárk� – tímto d�kujeme panu Dr.Ing. Vašinovi, CSc  za sponzorský dar 
– pohádkové �epi�ky,výzdobu do t�ídy,umývárny a pastelky. 
O prázdninách budeme malovat hernu i ložnici……na zahradu dostaneme nové pr�lezky. 
                          Na záv�r  p�eji všem milovník�m léta slunce nad hlavou a úsm�v na tvá�i!! �           
                                                                                                          H.Hole�ková,MŠ 
 
Co �íci nakonec? 
 

V pátek 27. �ervna 2008 v 7:55 hodin se naposledy ve školním roce 2007/2008 pozdravily ve t�ídách 
paní u�itelky Ji�ina Kosová a Jana Barto�ová se svými žáky. P�ivítaly se s nimi na pár krátkých chvil, aby 
jim p�edaly hodnocení jejich celoro�ní práce a pop�ály krásné prázdniny.  

D�ti uvítaly tento den s netrp�livostí sob� vlastní, s radostí, s o�ekáváním prázdninových her, výlet� 
a dobrodružství. Jejich u�itelky s troškou smutku a nostalgie, s nevy��enými otázkami, s otazníky, na které 
dá odpov�� teprve vzdálená budoucnost: Poda�ilo se nám to, o co jsme celý rok usilovaly? Odnášejí si d�ti 
ze školy to, co bylo naším cílem? Z�stanou v jejich duši�kách p�íjemné, hezké vzpomínky na školní léta, na 
chvíle strávené ve škole v Horním T�eš�ovci?  

Kon�í jeden školní rok, a ješt� d�íve, než se zam�stnanci školy rozejdou na zaslouženou dovolenou, 
p�ipravuje se vše na zahájení roku p�íštího, na p�ivítání nových prv�á�k�, nových d�tí do MŠ. Nic se nesmí 
ponechat náhod�. Vše musí být 1. zá�í v po�ádku tak, aby za�al nový školní rok, aby se znovu vítaly paní 
u�itelky se svými žáky a aby po deseti m�sících op�t p�išlo ono veselo – smutné lou�ení. Je to náš malý 
školní koloto�, který se zde to�í již mnoho let a doufejme, že se ješt� další a další roky bude to�it dál, a že 
z n�j budou vystupovat š�astné a spokojené d�ti, které dokáží najít svoje místo v život� a uplatní v n�m 
všechno, co jim dá i naše škola. 

A tak mi nezbývá nic jiného, než pop�át našim d�tem – ze ZŠ i z MŠ krásné slune�né prázdniny.  
                                               
 

Mgr. Ji�ina Kosová, �editelka ZŠ a MŠ Horní T�eš�ovec 
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Akce TJ Sokol 
 
 

Volné bruslení - 8.b�ezna 2008 
Zimní sezónu jsme zakon�ili posledním volným bruslením v hale B. Modrého v Lanškroun�. Snad už je to 
taková tradice, že se nás sešlo asi 40. Na polovin� se hrál hokej a na druhé bylo volné bruslení, tak jako 
vždy. 
  
Výlet do pivovaru Bernard - 4. dubna 2008 
Cílem celého výletu byla návšt�va rodinného pivovaru Bernard v Humpolci.  
Cestou jsme se stavili  v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku.  Pr�vodkyn� nás seznámila s historií a 
vznikem t�chto nádherných roubených domk�. Dozv�d�li jsme se n�co o tom, jak  tu lidé žili, jak tady 
vypadaly sváte�ní dny postního období, velikono�ní svátky, �ím se zdobila vají�ka a co nesm�lo chyb�t na 

sváte�ním stole o  Božím hodu 
velikono�ním.   
Každý tady má  možnost navštívit 
obch�dek s  upomínkovými 
p�edm�ty,  bylinkami, �ajovnu a 
kavárnu. Naším dalším cílem byl 
Pelh�imov. Tady jsme se nejprve 
ob�erstvili ob�dem v restauraci "U 
Vlasák�" a pak navštívili Muzeum  
rekord� a kuriozit, které je umíst�no 
v p�ti patrech ve v�ži na nám�stí. 
Další návšt�vou byl rodinný pivovar 
Bernard. Tady nás pr�vodce 
seznámil s historií a vznikem 
pivovaru a jeho úsp�chy v 
posledních letech. Provedl nás 
celým provozem a podrobn� nám 
vysv�tlil technologický postup p�i 
vzniku tohoto skv�lého moku. 
 

Záv�rem nás pozval na ob�erstvení, kde jsme mohli ochutnat �ernou t�ináctku a sv�tlou kvasnicovou 
dvanáctku. K tomu byl pro nás p�ipraven vynikající raut. 
 
 
 
Sázení stromk� - 19. dubna 2008  
Pomoc obci zasázet stromky po polomech v lese jsme rádi slíbili hned po zlikvidování následk� vich�ice 
Ema. Byla to sice "hurá" akce, protože stromky p�ivezli ve st�edu a svolat brigádu na sobotu byl tak�ka 
nadlidský výkon. Každý už v�tšinou m�l jiné plány. Musím ale "sokoláky" pochválit, protože se nás sešla 
tak�ka polovina �len�. Sázeli jsme smrky, jedle a buky na pasece u Nepomuk. Po�así bylo úpln� ideální. 
P�íjemný chládek bez dešt�. Opravdu jsme si to pochvalovali. Pan starosta Jirka Marek nás p�išel povzbudit 
a pár stromk� s námi i nasázel. Doufáme, že stromky p�kn� porostou a že jsme tímto 
nejen pomohli naší obci, ale hlavn� naší p�írod�. 
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Country ve�er - 19. dubna 2008 
 
Tato akce vznikla úplnou náhodou.  
Country akce navšt�vujeme již dlouho a to p�edevším v Dolním T�eš�ovci, Rudolticích nebo Tatenicích. 
Protože se nám tyto ve�ery a hlavn� tance líbí, vznikla myšlenka se je nau�it. 
T�i manželské páry z naší organizace navšt�vovali country tance pod vedením manžel� Langrových z 
Lanškrouna. Trénovali jsme 1x týdn� po dva m�síce. Na záv�r této výuky jsme cht�li ud�lat záv�re�ný 
ve�írek. Ideální byl Národní d�m. Netušili jsme však, že zájem p�ekro�í kapacitu Národního domu. Tak 
jsme se nakonec rozhodli pro kulturní d�m, a jsme tomu rádi. 
Host� se opravdu sešlo hodn�. Program se, doufáme, také líbil. V úvodu jsme p�edvedli 3 základní country 
tance. Ty jsme se pokusili nau�it ostatní hosty. Další dv� p�edtan�ení byla ješt� v pr�b�hu ve�era. 
Velmi p�kný program p�ipravili manželé Kn�žourovi z Ostrova - trikové lasování. Jejich práce s lasem byla 
opravdu úžasná. Za podívání stála i práce s bi�em Davida Indry.  
Country hudba se nesla sálem díky našemu vedoucímu Jardovi, který nás provázel celým ve�erem se svými 
nahrávkami. 
Velmi p�íjemným zpest�ením byla skupina "Švag�i", která doslova všechny zvedla ze židlí. Vydrželi hrát až 
do ranního kurop�ní. 
V kuchyni byla nabídka 7 druh� ve�e�í, díky  našemu hospodskému Zde�kovi.  
 
 
 
D�tský den - 1. 6. 2008 
 
Akci, která probíhá pod záštitou naší TJ Sokol a místní MŠ a ZŠ sponzorsky podporuje v�tšina 
hornot�eš�ovských  podnikatel� a drobných živnostník�. P�idávají se k ním sponzo�i i z Lanškrouna a 
Dolního T�eš�ovce. I proto se nám zatím tak da�í...   
Po�así se nám povedlo, všude kolem pršelo, ale našemu h�išti se to našt�stí vyhnulo.  
I letos  jsme zaznamenali nár�st host�. D�ti si zasout�žily, prošly si všechny atrakce, na kterých pro n� byly 
p�ipraveny ceny v podob� nejen sladkostí, ale školních pot�eb, past na zuby, kartá�k� na zuby, ovoce, 
hra�ek, ... 
Letos toho bylo k shlédnutí opravdu mnoho: 

• Vojenská technika v podob� Tatry 815 s ukázkou vojenských vysíla�ek. D�ti prolézaly autem, 
vyptávaly se, telefonovaly...Spokojeni byli i tatínkové, kte�í rádi zavzpomínali na doby jejich tehdy 
ješt� povinné vojenské služby. 

• Modelá�i s modely letadel, vrtulníku, �ty�kolky... Ozdobou celé akce byla ukázka t�chto model�. 
Všichni žasli nad tím, co vše tito modelá�i se svými modely dokáží. 

• T�ešni�kou na dortu bylo  sedm motorká�� z motoklubu MOTOŠOK, kte�í vozili d�ti na svých 
krásných strojích a za jejich odvahu je odm�nili hra�kami. Dlouho jsem nezažila takové nadšení a 
radost d�tí. Mezi muži na motorkách nechyb�lo i n�žné pohlaví. 

• Jak vypadá výcvik psa nám p�edvedl pan �ada. Bylo to velmi zajímavé a pou�né, co vše �lov�k se 
svým �ty�nohým p�ítelem dokáže. 

• D�ti se mohly také povozit na koní�cích paní Caldové. Pro n�které z nich to byl mimo�ádný 
zážitek. 

• Pan Indra nás navštívil se svým ko�árem taženým dvojsp�ežím. Vozil v n�m d�ti po vsi.Odm�nou 
pro nás všechny byla radost d�tí. D�kujeme všem sponzor�m, jejichž jména jsou zve�ejn�na na webu 
obce. Tady najdete i naše další plánované akce.Ješt� jednou díky všem našim p�íznivc�m, 
sponzor�m i t�m, kte�í p�idali ruku k dílu p�i p�íprav� , organizaci i úklidu všech akcí. Fotografie 
z akcí najdete ve fotogalerii na webu obce. 

 

                                                                         Za TJ Sokol L. Marková 
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Z �innosti SDH Horní T�eš�ovec 
 
 
D�tský karneval 
 
Op�t po roce zapojili rodi�e svou fantazii a zasedli k pracovním stol�m, aby d�tem 
vyrobili nejroztodivn�jší masky na tradi�ní D�tský karneval, který prob�hl v sobotu 15. 
b�ezna 2008 v místním Kulturním dom�. Letos se jej zú�astnilo celkem 58 masek a 62 
d�tí (n�které masky m�ly více �len�). Karneval p�ipravil náš sbor ve spolupráci se ZŠ a 
MŠ Horní T�eš�ovec. D�ti si zasout�žily v mnoha disciplínách, ve kterých vyhrávaly 
n�co na zub, zatan�ily si a p�edevším se dob�e bavily. Porota složená z dosp�lých 
ú�astník� karnevalu nakonec vybrala p�t nejhez�ích masek.  
Na pátém míst� se umístila Beruška – Tereza Dušková,  
�tvrtí byli Lovci mamut� – Jirka a Honza Jiráskovi,  
na t�etí místo se prokopal Permoník – Lucie Šilarová,  
t�sn� druzí skon�ili Kaktusy – Petra a Jirka Jehli�kovi  
a na stupínek nejvyšší vystoupil D�de�ek H�íb��ek – Kryštof Jirásek. 
 
 
Hasi�ské 3 v 1 
 
Asi tak n�jak by se dal nazvat víkend od 18. do 20. dubna 2008, b�hem kterého prob�hly hned t�i brigády. 
Abych to up�esnil – brigády byly �ty�i: v pátek   18. dubna jsme sbírali staré železo, upravoval se chodník u 
hasi�árny a zárove� probíhal jarní úklid v hasi�árn� a okolí. Ne�ekan� se sešlo pom�rn� dost lidí, takže 
práce ubývala pom�rn� rychle. V sobotu 19. dubna navíc ješt� p�ibylo sázení stromk� v obecním lese 
(naproti tomu už se neuklízela hasi�árna). Bohužel ú�ast už byla o n�co slabší, takže jsme v lese pobyli o 
n�co déle, než jsme p�vodn� �ekali a museli nám p�ijít pomoct i „sb�ra�i železa“. Po�así našt�stí stálo p�i 
nás, tak jsme ani nezmokli, ani jsme se nespálili od slunce. Zbyl také �as na ope�ení klobásek na ohýnku a 
posbírání d�eva na Floriánka. Celkem se na t�chto brigádách za uplynulé dva dny vyst�ídalo 32 �len� 
našeho sboru – n�kte�í po oba dva dny, n�kte�í jen jeden den. A� se to n�komu m�že zdát hodn�, tak je to 
 pouze 1/3 �lenské základny!  
Oslava Sv. Floriána 
 
Oslava patrona hasi�� Sv. Floriána prob�hla letos trochu netradi�n� ve st�edu 
7. kv�tna. Jelikož v sobotu 10. kv�tna za�ínaly první závody letošního ro�níku 
VCÚ, využili jsme svátku a �ekali, jak se to projeví na ú�asti. Po�así 
k nám letos bylo velice vlídné. Celý den svítilo sluní�ko, což p�ímo 
vybízelo k návšt�v� naší akce. Po 19-é hodin� se za�aly lavi�ky rychle plnit a brzy si 
nebylo tak�ka kam sednout. Makrely byly velice žádaným zbožím a �ekaly se na n� dlouhé fronty. Ti, kte�í 
p�išli až v pozd�jších hodinách, m�li sm�lu a museli se „spokojit“ s nemén� chutnými klobáskami. Bohužel 
zdánliv� krásné po�así ukázalo svou druhou tvá� hned po západu slunce, kdy se za�alo velice rychle citeln� 
ochlazovat. Prochladlé návšt�vníky neudržely ani kapely Trap a Fofr, které nám celý ve�er krásn� 
vyhrávaly, a lidé za�ínaly rychle odcházet dom�. I p�esto se první venkovní akce vyda�ila a nezbývá než 
doufat, že se vyda�í i ty ostatní, které náš sbor b�hem roku bude po�ádat.  
 
 
Hornot�eš�ovský pohár 

Už pátý ro�ník této sout�že prob�hl v místním sportovním areálu v sobotu 7. �ervna. Sout�ž 
byla op�t za�azena do Velké ceny Ústeckoorlicka v požárním útoku. Celkem se 
zú�astnilo 31 družstev – 19 muž� a 12 žen. V 11 hodin jako první vyb�hla na dráhu 

domácí sestava muž� A. Útok se jim však p�íliš nepoda�il a dosažený �as 24,76 s sta�il až 
na kone�né 14. místo. Svým útokem je nakonec p�ekonali i „myslivci“ z B týmu, kte�í 

skon�ili na celkovém 13. míst�.  
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Nejlepšího �asu v kategorii muž� dosáhl Letohrad – Kun�ice B a za �as 19,98 s si zasloužen� odvezl pohár 
a ceny za 1. místo. Pouze o jednu setinku pomaleji sv�j útok provedli muži z Letohradu a radovali se 
z 2. místa. Na bronzový stupínek vystoupili díky �asu 20,54 s muži Byst�ec A.  
V kategorii žen se nejlépe vedlo našim sousedkám z Dolního T�eš�ovce, které svým �asem  
23,20 s p�ekonaly rekord dráhy a rovn�ž i rekord ligy a obsadily 1. místo.  
To samé se poda�ilo i d�v�at�m z Letohradu – �ervené, ale dosažený �as 23,88 s jim sta�il „pouze“  
na 2. místo. �est po�adatel� zachra�ovalo družstvo žen, které s �asem 26,72 s skon�ilo na krásném 3. míst�. 
Po odb�hnutí všech pokus� prob�hlo ješt� finále o uzené kýty, kterého se mají právo zú�astnit t�i nejlepší 
družstva žen a muž� a které je zpest�eno tím, že si jednotliví závodníci p�ed samotným útokem vylosují 
post, na kterém útok provedou. V mužské kategorii se finále zú�astnila družstva Letohradu – Kun�ic B, 
Byst�ece A a Dolního T�eš�ovce A (po závodu druhý Letohrad a �tvrtý Byst�ec B se omluvili, protože 
museli n�kte�í �lenové jejich družstev odjet d�íve dom�). Uzenou kýtu si odvezli muži z Byst�ece A za 
finálový �as 21,37 s. V ženské kategorii se finále zú�astnila všechna první t�i družstva po základní �ásti a 
nejvíce se da�ilo našim d�v�at�m, která dosáhla �asu 31,07 s a získala uzenou kýtu.  
Na záv�re�ném nástupu p�i p�edávání cen p�evzal bratr Jaroslav Ma�át, který je �lenem našeho sboru již 45 
let, medaili Sv. Floriána za dlouhodobou aktivní práci ve sboru. Tak jako každoro�n� nám odpoledne po 
závodech sprchlo, což však nijak nezkazilo dobrý pocit z p�kných a kvalitních závod�. Družstva se u nás 
dob�e najedla, napila a ti nelepší si odvezli mnoho krásných cen od našich sponzor�, kterým bych tímto 
cht�l velice pod�kovat za jejich podporu. Ješt� bych cht�l také pod�kovat všem, kte�í se podíleli na p�íprav� 
této náro�né akce. 
Více informací z �innosti sboru a fotografií m�žete nalézt na internetových stránkách obce v kategorii Sbor 
dobrovolných hasi��. O sportovních výsledcích našich sout�žních družstev budeme psát až v celkovém 
hodnocení po ukon�ení sout�žního roku. 
Další akcí, kterou bude náš sbor po�ádat a které se budete moci zú�astnit, je tradi�ní Lou�ení s létem, které 
prob�hne 23. srpna v místním sportovním areálu. 
 
                                                                                       Za SDH Petr Jirásek 
 
 
 
 
Klub žen   v roce 2008 
 
4.b�ezna  se konala výro�ní �lenská sch�ze. Bilancoval se uplynulý rok a trochu plánoval ten letošní. 
S dobrou ve�e�í je to obzvláštˇ p�íjemné. 
            15.b�ezna se konal D�tský karneval, na který p�isp�l i náš klub. Na tuto sobotu   
            vysvitlo sluní�ko, p�estože p�edtím bylo chladno a pršlavo. P�išlo hodn� masek a bylo 
            pro d�ti i hodn� cen, žádné neodešlo s prázdnou. D�ti i rodi�e si užili hezké    
            odpoledne. 
   
1.dubna byla pravidelná sch�ze .Projednávala se brigáda na sázení stromk� pro Obecní ú�ad. 
Uskute�nila se 22.dubna za ú�asti 19 �lenek a 29.dubna s ú�astí 9 �lenek. Bylo hezky, práce 
rychle ubývala a o legraci také nouze nebyla. Odm�na za práci  p�ilepšila stavu našich financí. 
 
6.kv�tna op�t pravidelná sch�ze, nic mimo�ádného. Další sch�ze se naplánovala do 
Národního domu. 
 
2.�ervna byla sch�ze podle plánu v Národním dom�, již od 18 hodin a s ve�e�í pro 
�lenky.To aby se nám lépe p�emýšlelo o dalších akcích v naší �innosti. Hledal se tedy vhodný 
termín pro oblíbené výlety na kolách nebo p�šky. Na pátek 13.6. je v plánu i táborá�ek s bu�tíky 
 v „b�ezince“. To záleží také na sv.Medardovi, jestli se místo namáhavého kropení rad�ji trochu neprospí na 
sluní�ku.                                                                    Zdraví Vás   Marie Teichmannová 
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Klub d�chodc�   v roce 2008  
 
Letos jsme se poprvé sešli 7.února, abychom trochu bilancovali lo�ský rok. Po stránce ekonomické i 
z hlediska uskute�n�ných akcí. 
 

Další sch�ze  6.b�ezna už byla v duchu  plánování májového setkání. 
 

3.dubna  se rozjely p�ípravy na setkání naplno, v�etn� p�ípravy programu a ješt� se odsouhlasila brigáda na 
sázení stromk� pro Obecní ú�ad. Uskute�nila se 21.dubna a sešlo se na ní 24  �len�. Bylo p�kn�, práce šla 
rychle od ruky a veselá nálada také nechyb�la. Odm�na za práci vylepší stav pokladny. 
 

Na 30.dubna byla p�eložena kv�li státnímu svátku sch�ze kv�tnová. 
  

12.kv�tna se pekly kolá�e, p�ipravoval sál a také prob�hla generálka programu. 
A 13.kv�tna odpoledne od 14 hodin se konalo naše již 9.májové setkání. Od rána se �inila d�v�ata 
v kuchyni p�i va�ení. Samoz�ejm� stoupala i nervozita ú�inkujících v programu. K n�mu vždy 
s obdivuhodnou fantazií p�ipraví scéná� paní Alenka Faltýsková, a potom to s velkou trp�livostí natrénuje 
s nevelkým po�tem ochotník� z našich �ad. P�ece jen to chce kus odvahy, vyš�o�it se do docela jiné podoby 
a d�lat chvíli „šaška“.Odm�nou byl potlesk, smích a snad i spokojenost divák�  -  našich host�. A potom už 
hudba hrála ke zp�vu a tanci až do ve�era. P�itom i vyhládlo a tak p�išlo nava�ené jídlo, kolá�e a rozmanité 
nápoje vhod. 
Nemalým lákadlem byla i bohatá tombola. Ta by se rozhodn� neobešla bez projevu p�ízn�  
a pochopení od po�etné �ady našich sponzor�, kte�í nám svými dary velmi pomáhají. Proto jim na tomto 
míst� za celý náš klub moc a moc d�kuji  a za všechny doufám, že nám svou p�íze� zachovají i nadále.Další 
den se všechno uklidilo a t�šíme se na „tá�ky“ k soused�m. 
 

Jako odm�nu i malé vydechnutí po té práci jsme si vyjeli  ve st�edu 21.kv�tna na výlet. Bylo chladn�ji, 
za�alo pršet a na cest� samé objíž�ky. Ovšem my jsme parta i do nepohody a tak nic neubralo na veselé 
nálad�, ke které vždy p�isp�je i „náš“ �idi�, pan Karel Ma�át z Dolní �ermné.První zastávka byla 
v M�stském muzeu v Letohrad�, kde jsme vid�li Napoleonovy san�, výstavu kroj�, expozici o výrob� sirek 
a další zajímavosti. Druhé zastavení bylo na Žampachu. Je tam ústav pro postižené, což zrovna nebývá 
cílem výlet�. Proto jsme byli p�ekvapeni  ne�ekanou ochotou a vst�ícností , když nás paní Monika Dušková  
usadila do p�íjemn� vyh�áté zámecké kaple. Tam jsme se od ní dozv�d�li mnohé o historii zámku, obce 
 i ústavu. Protože nás bylo hodn�, rozd�lili jsme se na 3 skupiny. Kv�li dešti jsme vid�li jen malou �ást  
arboreta v p�ilehlém okolí ústavu. Dále jsme si prohlédli všechny prostory, v�etn� pokoj�,školních t�íd, 
dílny pro keramiku a výtvarnou výchovu, t�locvi�nu, a dokonce  
 i  4 domky s chrán�ným bydlením.  To vše díky  velké ochot� paní Moniky Duškové a jejích kolegy� – Evy 
Kubí�kové a Michaly Kopecké. Všem za to moc d�kujeme. 
   Další naše putování bylo do skleník� ve Rvišti. Tam bylo krásy. Však tém�� každý si n�co pro radost vezl 
dom�. Na pozd�jší ob�d  v restauraci „Lhotka“ v �eské T�ebové se všichni t�šili. 
   A bonbonkem dne bylo p�ekvapení. Manželé Jind�iška a Vladimír Faltýskovi, kte�í program p�ipravili, si 
na tom dají vždy záležet. A stálo to za to. „Vrtule“ nad Anenskou studánkou jsou technickou zajímavostí i 
pro nás laiky. Když je vidíte z dálky, vypadají jako d�tský v�trník. 
 A p�itom 1 list vrtule váží 3 tuny. Bylo to moc p�kné a už jsme zpátky doma. 
 

4.�ervna sch�ze v hostinci“Za vodou“,tentokrát s promítáním videa nato�eného p�i májovém setkání. 
Pobavili jsme se ješt� jednou a v klidu si „vychutnali“ komické situace scének  
a našeho amatérského snažení. 
T�šíme se na další akce. 
                                                            Zdraví Vás     Marie Teichmannová 
 
 
 
 
 



 10 

 
Z �innosti mysliveckého sdružení T�eš�ovské háje 
 
 Dubnem za�íná pro myslivce nový myslivecký rok. V jarních m�sících se rodí nová mlá�ata, proto je 
v této dob� hlavním úkolem myslivc� ochrana zv��e. V dob� senose�e se snažíme instalováním zradidel 
z fólie nebo vlas� v porostech pícnin uchránit narozená srn�ata a zají�ky p�ed skliz�ovou mechanizací. 
Ob�ané nám mohou v tomto ú�inn� pomoci v�asným nahlášením doby sklizn� svých pozemk�. 
 �erven je m�sícem myslivosti. Prosíme ob�any, aby alespo� v tomto m�síci dop�áli zv��i co nejvíce 
klidu. Není snad nutné v pozdních ve�erních hodinách pobíhat po loukách a lesích s neuvázanými psy nebo 
na koních mimo vyzna�ené stezky. D�kujeme za pochopení. 
 Naše sdružení se krom� �innosti na p�d� myslivosti zapojilo i do jiných akcí. Tak jako 
ostatní organizace ve vsi jsme pomohli s výsadbou stromk�. Dále se naše st�elecké 
družstvo ve složení Karel Bu�val, Ji�í Dušek a David Ma�át zú�astnilo okrskové sout�že ve 
st�elb� na asfaltové holuby. Naši �lenové se v sout�ži neztratili a postoupili do 
celookresního finále v Mostku. Tam už na nejlepší nesta�ili. 
  
        Za MS ing. Jind�ich Jirásek 
 
 

 
 
                                                                     
M�stské muzeum Lanškroun dovoluje si Vás pozvat na výstavu 
 
6. 9. – 26. 10. 2008 
 
Výstava – Obce Lanškrounska na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlí�e 
galerie muzea 
 
Výstava – 40 let turistického pochodu Lanškrounská kopa 
vstupní hala muzea 
 
K�est publikace: Obce Lanškrounska na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlí�e 
Vernisáž: 6.9. 2008 v 15.00 hodin 
Hudební program: Lanškrounský smíšený sbor 
Vystoupení H�ebe�ského folklorního souboru z Moravské T�ebové 
 
Lidový �emeslnický trh s tv�r�ími dílnami (ve spolupráci s Kulturním centrem) 
   po�adatel – Divadlo, a.s. Hradec Králové 
   místo konání – zámecké nádvo�í 
   12.00 – 20.00 hodin 
Ob�erstvení zajišt�no 
Vstupné:  30,- K� dosp�lí 
                20,- K� d�ti a d�chodci 
Možnost prohlídky všech stálých expozic muzea: Historie m�sta Lanškrouna a okolí,  Sklá�ství na pomezí 
�ech a Moravy, Kabinet mincí, medailí a socha�ských prací akad. socha�e Zde�ka Kolá�ského, Pam�tní sí� 
hudebního skladatele Jind�icha Prave�ka 
     Publikace Obce Lanškrounska na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlí�e obsahuje  430 reprodukcí 
starých pohlednic obcí, texty o Lanškroun� a obcích v �eském a n�meckém jazyce v�etn� popisek. Jedná se 
o reprezentativní vázanou publikaci v tvrdých deskách na k�ídovém papí�e, celobarevnou, 328 stran, , 
náklad 500 kus�, cena 550 K�. 
Možnost zakoupení p�ímo na obecním ú�ad�, v Lanškroun� – v m�stském muzeu, knihkupectví Hv�zda a 
informa�ním centru. 
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                      Plavání MŠ        Závody ZŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sázení stromk� Hasi�i 
 
Sázení stromk� Sokol 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sázení stromk� Klub žen 
 

       
 Klub d�chodc� 
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Spole�enská kronika 
 
Od za�átku roku se v obci narodily tyto d�ti: 
 
17. 3. 2008 Ema Junková,  
29. 3. 2008 Šimon Vávra,  
4. 4. 2008 Natálie Vávrová,  
20. 5. 2008 Radek Teichmann. 

 
Milé d�ti, p�ejeme Vám, abyste vyr�staly ve zdraví k radosti svých rodi��. 

Vám, drazí rodi�e, d�kujeme za velký p�ínos do spole�nosti a p�ejeme Vám trp�livost, zdraví 
a lásku pro výchovu svých potomk�. 

 
 
 
 

 
B�hem m�síce dubna, kv�tna, �ervna a �ervence již oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši 
spoluob�ané:   
 
paní Alžb�ta Reslerová    90 rok�, 

pan Zden�k Kunc     60 rok�,  

pan Jaroslav Ma�át    81 rok�, 

paní Ludmila Št�pánková    70 rok�,  

paní Alena Šebrlová     60 rok�, 

pan Jan Mareš     83 rok�,  

pan František Motl     75 rok�,  

pan Ji�í Marek     60 rok�,  

paní Drahomíra Junková    75 rok�,  

pan Rudolf Hluchý     82 rok�,  

pan Robert Beneš     60 rok�. 

Vážení spoluob�ané, do dalších let Vám p�ejeme zdraví, pohodu, lásku všech blízkých p�átel, úsm�v na 
tvá�i a ješt� dlouhá léta mezi námi.  

******** 
V letošním roce jsme se rozlou�ili s panem Václavem Kozojedem. 
�est Vaší památce a milé vzpomínky Vašim blízkým.  
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