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TJ SOKOL spole�né foto cvi�enek záv�r sezóny 
 

TJ SOKOL naše fotbalové družstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TJ SOKOL p�ed mararatónem 
 
 

TJ SOKOL fotb.turnaj vít�z                                                                           
penalt d�tí Petr Šilar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

První školní den 
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Zprávi�ky z naší školi�ky 
 
        
 
  „ Dobrý den d�ti.Vítáme vás ve školce! “ 
         Takto jsme letos op�t vítali naše nejmenší do MŠ. Od zá�í máme zapsáno 18 d�tí, ve 
druhém pololetí p�ibudou ješt� další �ty�i. Ty , které  odešly do první t�ídy ZŠ , nahradily 
nov� p�íchozí : Erika  Budinová, Ella Prokopová, 
Vojta Teichmann a Mat�j Vodák.                                                                      
        V pr�b�hu léta jsme na zahradu dostali nové 
pr�lezky . Hned je vyzkoušely „ prázdninové “ d�ti 
. Do budovy školy chodíme již po nových schodech 
, ješt� nás �eká vým�na dve�í.  

 Letos jsme malovali. T�ída i ložnice nyní 
hý�í novými barvami – hrajeme si a pracujeme 
obklopeni odstíny zelené. A naopak odpo�íváme 
pod nádechem fialové. Ješt� pár drobností 
k dozdobení a školi�ka jak pusinka je tady ….!! 
        Op�t nás �eká plno práce, radostí, zábavy….. 
Na za�átku zá�í jsme již shlédli divadélko s pohádkou „Staré pohádky �eské“. V pr�b�hu roku 
navštívíme divadlo v Lanškroun� nejmén� t�ikrát, také se pojedeme podívat do MŠ v Dolním 
T�eš�ovci, �eká nás plavání na ZŠ Dobrovského, Drakiáda, p�ijedou Indiáni…… 
         A p�i tom všem ješt� chceme malovat, zpívat, modelovat, cvi�it, nau�it se správn� 
mluvit, rozvíjet si logické a matematické myšlení, poznávat p�írodu, zví�ata a vše kolem 
nás…… a p�edevším si hrát a hrát a hrát……!! 
            Protože kdo si hraje,nezlobí !!!!             
                                                                                                                          H.Hole�ková 
 
 
 
 
 
A co nového ve škole? 
 
 Samoz�ejm�, že i 25 žák� ZŠ 
vystoupilo 1. zá�í do budovy školy po nových 
schodech. �ekaly na n� krásn� uklizené a 
vyzdobené u�ebny, sluní�kov� nalad�né paní 
u�itelky a nová paní vychovatelka Iveta 
Vávrová. Do nového školního roku jim p�išel 
pop�át i pan starosta, který krom� p�ání 
p�inesl pro d�ti i malé sladké p�ekvapení a pro 
prv�á�ky dárek jako upomínku na významný den v jejich život�. 

P�eji všem žák�m, aby do své školy vstupovali po celý školní rok každý den 
s takovým o�ekáváním, netrp�livostí a zv�davostí jako 1. zá�í 2008 a aby jejich o�ekávání 
bylo napln�no. 
                                                                                             Mgr. Ji�ina Kosová, �editelka školy 
  
 

„Po svatým Václavu beranici na hlavu“ 
 

„Noc-li chladná p�ed Michalem, tuhá zima p�ijde cvalem“ 
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Klub d�chodc�   
 
Na 10.6. jsme m�li domluvený táborák, který se neuskute�nil pro obavy ze špatného po�así. 
 

24.6. jsme se vydali na výlet. Cílem byla Morava, farma známého herce Bolka Polívky v Ol- 
šanech. Nenápadná cesta nás dovedla na kopec s krásným  výhledem na všechny strany ko – 
lem dokola. Rozlehlá farma má n�kolik objekt� a �ástí – ubytovací, restaura�ní – kde se 
natá�ejí i známé televizní po�ady. P�kné vybavení je vyhrazeno i pro zábavu t�ch nejmenších. 
Další �ást je hospodá�ská se stájemi, chlévy, rozlehlými výb�hy a jízdárnou. K vid�ní jsou 
tam zví�ata domácí i exotická. 
   A protože jsme m�li št�stí nejen na po�así, máme i spole�nou fotku s Bolkem Polívkou, 
který tam práv� pobýval a vyšel si na procházku se psy. 
   Po ob�d� jsme pokra�ovali  do skanzenu v P�íkazech u Olomouce, kde bylo k vid�ní 
spousta starých   nástroj�, stroj� a r�zného vybavení domácnosti a hospodá�ství z d�ív�jších 
dob. 
 

3.7. se konala pravidelná sch�ze v Národním dom�. Vzpomínalo se na výlet a na po�adu byla  
i pozvánka na karnevalové dozvuky do Byst�ece na 6.8. od 14,- hodin. 
 

12.8. se konal táborák na Mariánské ho�e. O ob�erstvení se tentokrát postarali manželé 
Švestkovi. 
 

4.9.  se konala v Národním dom� pravidelná sch�ze. �ešily se organiza�ní v�ci a program 
nového výletu. 
 

11.9. za p�íjemného po�así se uskute�nil náš další výlet, tentokrát na severovýchod Moravy, 
až do Zlatých hor. Na ob�d jsme zastavili na Rejvízu, kde byla k shlédnutí i  zajímavá   
výstava židlí, které místo op�rek m�ly krásn� vy�ezávané hlavy lidí ,dokonce i prasátko tam 
bylo. I další �ásti vybavení výstavní místnosti byly krásn� vy�ezávané. 
N�kte�í ú�astníci se odtud vydali i ke známým Mechovým jezírk�m. Až k nim ale nedošli, 
protože z �asových d�vod� jsme museli odjet d�íve. Hlavním bodem dne byla totiž sjednaná 
exkurze v hanušovickém pivova�e, kde se va�í  pivo pod zna�kou HOLBA. Samoz�ejm� jsme 
jejich pivo ochutnali a  rádi u n�j posed�li. Vždy� návšt�va pivovaru nebývá práv� �astá. 
   

   V p�íjemné spole�nosti, za dobré nálady i p�kného po�así jsme zase vid�li jeden kout naší 
krásné zem�, kam  by se z nás, už jen málokdo vydal.  
 
                                                                                                      Marie Teichmannová 
 
 
 
 
 
Klub žen   
 
13.6. nebylo nejlepší po�así, ob�as sprchlo a bylo celkov� chladn�ji. Ale o to p�íjemn�jší bylo 
posezení u táborá�ku,  který plápolal a h�ál. Dobré na zah�átí bylo i kafí�ko, které vždy 
ob�tav� va�í, celé posezení p�ipraví a z velké �ásti i ohe� udržuje Ma�enka Barcalová. Vhod 
p�išlo i n�co ost�ejšího, což inspiruje  ke zp�vu a veselému povídání. 
 

1.7. pravidelná sch�ze klubu v hostinci „Za vodou“. Domluvily jsme si výlet na 4.7. do 
Byst�ece na výstavu od�v� a od�vních dopl�k�. Zárove� se naplánoval  jednodenní výlet 
klubu na sobotu 16.8. 
 

5.8. obvyklá pravidelná sch�ze, projednání a up�esn�ní programu plánovaného výletu. 
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16.8.  ráno v 7 hodin autobus sesbíral po zastávkách naše  výletníky a vyrazili jsme do sv�ta. 
Po�así nám nep�álo, co chvíli pršelo a bylo chladno. Ale v teple autobusu nám to nevadilo a 
p�i dobré nálad� cesta rychle ubíhala. Zámek „Jánský vrch“ v Javorníku je na p�kném kopci a 
vede k n�mu dlouhá �ádka schod�. Však je odtamtud p�kný výhled  až do Polska. Zámek je 
krásný a jako jeden z mála i s p�vodním vybavením. 
Po ob�d� jsme pokra�ovali do „Mlade�ských jeskyní“. Jako všechny jeskyn� jsou tajemné, 
cesty mají  velmi dob�e udržované, a s efektním osv�tlením zajímavých skalních partií a 
útvar� byla jejich prohlídka p�kným zážitkem. 
 Další zastávka byla na Ramzové u motokárové sjezdovky. A v��te nev��te, i mezi námi  
babi�kami se našly odvážné, které dráhu absolvovaly. Za veselého juchání jich samotných a 
samoz�ejm� i divák�, kte�í jim mohutn� fandili. O legraci nebyla nouze, zvláš�, když se jedna 
motokára zastavovala a na pomoc musela p�isp�chat vnou�ata. 
Déš� pomalu ustával a tak jsme se rozjeli ješt� k bobové dráze do nedalekého Pet�íkova. 
Dráha nebyla v provozu, jen jsme si ji prohlédli a mohli odhadovat svoji odvahu p�i pohledu 
na její trasu v p�íkré stráni. Ale v provozu byly hospody, a protože leckomu vyhládlo, rád 
zakon�il výlet dobrou ve�e�í. 
 

22.8. se konal další, letos již 3.táborák s bu�tíky. Byl velmi klidný, p�íjemný a teplý ve�er, 
který p�ímo lákal k venkovnímu posezení v dobré spole�nosti. Bylo veselo, zpívalo se,  až 
hlaholení z „b�ezinky“ p�ilákalo i p.Jind�icha Jiráska s harmonikou. Toho krásného ve�era se 
zp�v s doprovodem harmoniky ozýval dlouho do noci. 
                    
2.9. op�t pravidelná sch�ze klubu. Zrekapituloval se náš výlet i dosavadní táborá�ky. Na 
pátek 5.9.se domluvil dlouho plánovaný výlet do Byst�ece – �ást autobusem a �ást p�šky. 
 
                                                                                              Marie Teichmannová        
 
 
 
 
 

Akce TJ Sokol – od �ervna do zá�í 
 
Maratón – 26. �ervna  
 
Zakon�it sezónu cvi�ení maratónem se zrodil v hlav� Martiny Jiráskové, naší nové cvi�itelky.  
Všechny cvi�enky nadšen� souhlasily, tak jsme se do toho pustily. Ve �tvrtek jme p�ipravily s 
Martinou malé ob�erstvení a nezapomn�ly ani na ceny. Sešlo se nás celkem 13. Ú�ast slíbili  
i dva muži, ale n�jak jim to nevyšlo. Nevadí, snad p�íšt�.  
Cvi�ilo se nakonec n�co p�es dv� hodiny. Sice n�které ženy by rády 
pokra�ovaly, ale my jsme si �ekly s Martinou, že napoprvé to sta�í a 
vzhledem k vedru a dusnu, které ten den bylo, jsme i tak m�ly trika 
úpln� promo�ená. 
 
A kdo zvít�zil? P�ece všechny cvi�enky. Už jenom proto, že se zú�astnily.  
 
V pátek jsme sezónu cvi�ení zakon�ily tradi�ní spole�nou ve�e�í v Národním dom�. Byly jme 
s Martinou velice p�ekvapeny, protože jsme dostaly nádherné kv�tiny a dárek od našich 
cvi�enek. Ješt� jednou bych cht�la všem pod�kovat, protože jsme rády za jejich p�íze�. A bez 
nich by p�eci cvi�ení nebylo možné. Snad letos poprvé se chodilo cvi�it až do konce �ervna v 
plném po�tu. 
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Letos jsme zkusily prázdninový provoz . Cvi�ilo se tak�ka každé úterý a �tvrtek. 
Cvi�ení je pro nás všechny velkým p�ínosem a jsem ráda, že i v naší vsi je tak�ka 25 ti letou 
tradicí. A pevn� v��ím, že i díky novým cvi�itelkám Martin� Jiráskové a Pavle Šilarové  ješt� 
dlouho z�stane. 
 
Zatím chodíme cvi�it v t�chto dnech: 
Úterý – Martina Jirásková – stepy 
�tvrtek – Lenka Marková – Pilates, cvi�ení s mí�i, … 
Ned�le – Pavla Šilarová – aerobic, posilování 
 
�����������������������������������������	
�� ������
�������������������������������������� ���
�
 
 
 
Fotbalový turnaj neregistrovaných družstev - 29. �ervna  
 
Letos se konal již 13. ro�ník tohoto turnaje. 
Je to až z podivem, že tentokrát nám št�stí p�álo. Naše družstvo zvít�zilo. 
 Bylo to drama až do posledního zápasu. Ten rozhodl. Hrály mezi sebou Horní a Dolní 
T�eš�ovec. Na druhém míst� skon�ilo družstvo Dolní �ermné a na t�etím Dolní T�eš�ovec. 
Jedlí bylo letos �tvrté. Ale jak se �íká"Není každý den posvícení". Loni byli totiž první. 
Nejlepším st�elcem s 3 brankami se stal Jakub KAREL. 
 
Penalty letos dopadly takto: 
 
Kategorie d�tí - Petr Šilar 
Kategorie žen - Martina Cvr�ková 
Kategorie muž� - Zden�k Wendlig 
 

Více o našich akcích na webu obce. 
 

 
TJ Sokol Horní  T�eš�ovec letos založila nový hokejový klub s názvem HC Horní T�eš�ovec. 
Má 18 �len�, z toho je polovina místních. Má za sebou již 3 tréninky. První zápas bude již 3. 
�íjna po 21. hodin�. P�edsedou klubu je Ji�í Marek ml. a trenérem Milan Kopecký. Na 
webových stránkách obce má klub svoji vlastní složku, kde budou aktuální informace. 
Budeme rádi, když náš klub p�ijdou místní ob�ané podpo�it.   
 

 
Za TJ Sokol Lenka Marková 

 
 

 
„�ím d�íve listí opadne, tím úrodn�jší p�íští rok.“ 

„Divoké husy na odletu - konec i babímu létu“ 
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Op�t k nevaln� proslulým odpad�m 
 
Poslední dobou se množí po�et odložených pytl� kolem kontejner� na odpad. Pokud jsou to 
plasty nebo TETRAPAC v igelitovém pytli, je vše v po�ádku. Ale v sou�asné dob� se kolem 
kontejner� nachází i mnoho v�cí, které pat�í do svozu nebezpe�ných a objemných odpad� 
(nap�. �elní skla od automobil�, drátové sklo, zrcadla, luxfery apod., mnohdy objemný náklad 
skla ve slabém plastovém pytli). Pokud n�kdo pot�ebuje zlikvidovat staré, nepot�ebné 
zava�ovací sklenice, nech� je nahází do kontejneru – sklenice a lahve musí být �isté a bez 
kovových uzáv�r�. 
 
 
 
Ješt� n�kolik slov k tzv. likvida�ním poplatk�m, které platíme p�i koupi n�kterého nového 
zboží. Pokud je to poplatek za likvidaci elektrospot�ebi�� – tento poplatek je využíván pro 
odb�ratele starých vy�azených spot�ebi��. Starý spot�ebi� je možné zanechat prodejci nového 
zboží nebo odevzdat v rámci mobilních svoz� v obci. Obec za likvidaci elektrospot�ebi�� 
neplatí krom� dopravy  žádný jiný poplatek. 
Jinak je to s likvida�ním poplatkem za ojeté pneumatiky. Vy, jako spot�ebitelé, zaplatíte 
poplatek prodejci nových pneu, ale tento poplatek není vázán zp�t do odpadového 
hospodá�ství, ale dostává ho v plné výši prodejce. Obec v rámci mobilních svoz� zaplatí 
nemalou taxu za likvidaci pneumatik. Proto by bylo výhodn�jší staré ojeté pneumatiky 
zanechat prodejci, pokud v jeho prostorách i p�ezouváte své �ty�kolové milá�ky. To však 
neznamená, že pokud n�kdo zakoupí pneu cestou v marketu nebo p�es internet, že nemá jinou 
možnost. M�že je dát op�t do mobilního svozu, ale zat�žuje se tak obecní rozpo�et i Vaše 
pen�ženka.    
Svoz nebezpe�ných a objemných odpad� bude v sobotu 1. listopadu. Bližší informace a 
plakáty budou vyv�šeny a v�as ohlášeny místním rozhlasem.             B. Marková     
 
 
Jak už jste jist� všichni z odposlechu místního rozhlasu zaznamenali, probíhá v sou�asné dob� 
zpracování nového územního plánu pro obec. Nový územní plán se aktualizuje také hlavn� z 
d�vodu digitalizace. Ze zákona musí být do p�ti let všechny územní plány p�ístupné  k 
nahlédnutí na internetu. Všechny p�ipomínky ob�an� byly podle možnosti ing. arch. Dagmar 
Vaní�kovou do tohoto nového plánu zapracovány.  
  B. Marková 
 
 
 
Ve dnech 17. – 18. �íjna 2008 prob�hnou i v naší obci volby do zastupitelstva kraje. Prosím, 
v�nujte tomuto aktu sv�j �as a bedliv� vybírejte své poslance, kte�í budou v pln�ní krajské 
samosprávy n�co platní i pro malé obce jako je ta naše. 
  B. Marková 
 
 
 
 
 
 
 
„Svatý František zahání lidi do chýšek“ 

„Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se objevuje“ 
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D�kujeme obecnímu zastupitelstvu za rozhodnutí po�ídit skatepark. Jsme 
za to opravdu moc rádi a slibujeme, že si ho budeme užívat.      
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Provozní �ád skateparku 
   
 - skatepark je vhodný pro jízdu pouze na skateboardu, bruslích a BMX kole  
 - jezdci mladší 18 let musí bezpodmíne�n� používat p�i jízd� ve skateparku ochranné                                                                                                          
pom�cky  (helma, chráni�e kolen a lokt�) 
- jezdci do 10 let se mohou pohybovat ve skateparku pouze v doprovodu rodi��. 
- p�i jízd� v soustav� ramp, miniramp� nebo vertikální ramp�, je podmínkou použít ochrannou 
helmu, pro všechny v�kové kategorie.  
- všechny osoby se pohybují ve skateparku na vlastní nebezpe�í, 
musí se chovat ohledupln�, aby nezp�sobily svým chováním sob� ani svému okolí možný 
úraz. 
- p�i mokru, náledí a sn�hové pokrývce je skatepark uzav�en 
- v letních m�sících je skatepark otev�en od 7 do 20 hod 
- v zimních m�sících od 9 do 17 hod  
 

Doporu�ujeme : p�i sn�hové pokrývce je d�ležité odhrabávat sníh z p�ekážek, prodlouží se 
tím životnost povrchu p�ekážek  

4.9.2008   Mystic Constructions Praha 

 
 

Co nového u hasi�� 
 
  

Od posledního vydání hornot�eš�ovských novin žil sbor vícemén� 
požárním sportem. Jeden tým muž� a jeden tým žen se pravideln� 
ú�astní sout�ží za�azených do Velké ceny Ústeckoorlicka 2008 a 

vzhledem k tomu, že je do letošního ro�níku za�azeno celkem 13 
sout�ží, je to �innost opravdu velmi �asov� náro�ná. Nicmén� o výsledcích našich 

sout�žních družstev Vás budu informovat až po ukon�ení sout�ží v prosincovém 
�ísle hornot�eš�ovských novin a budu se v�novat ostatním �innostem sboru.  
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 31. �ervence po sedmnácté hodin� obdrželi �lenové zásahové jednotky sboru zprávu od 
záchranného sboru Pardubického kraje, že ho�í usedlost naproti hasi�ské zbrojnici v Horním 
T�eš�ovci a není známo, zda nejsou uvnit� lidé. V ten samý okamžik se rozezn�la siréna, která 
svolávala �leny sboru k hasi�ské zbrojnici. Jak je Vám všem jist� známo, ho�el d�m p. 
Mikysky. V dob�, kdy se u hasi�árny shromáždili první místní hasi�i, zasahovala už v míst� 
požáru profesionální jednotka z Lanškrouna. Jelikož byl požár tak�ka ihned zneškodn�n, 
nebyla pot�eba výjezdu místní jednotky. �lenové sboru se tudíž ujali �ízení dopravy. Bohužel 
bylo v míst� požáru nalezeno t�lo p. Mikysky bez známek života. Po odjezdu vyšet�ovatel� 
jsme p�evzali spolu s Policií �R požá�išt� k dohlídávání b�hem noci až do devíti hodin 
p�íštího dne, kdy jej p�evzali vyšet�ovatelé Policie �R a hasi�ského záchranného sboru 
Pardubického kraje. B�hem zásahu bylo zjišt�no, že nefunguje siréna na hasi�árn�. Ta je sice 
každý m�síc zkoušena, ale i v takto krátké dob� z�ejm� díky v�tru upadlo pletivo zabra�ující 
p�ístupu k sirén� a vrabci si zde ud�lali své hnízdo. Hnízdo se odstranilo a siréna odzkoušela. 
P�esto b�hem p�íští zkoušky, která probíhá každou první st�edu v m�síci, se siréna rozb�hla 
jen krátce a poté op�t ztichla. P�i následné kontrole bylo zjišt�no její spálení a byla nutná 
oprava. Za pomoci Lukáše a Josefa Markových byla demontována z v�že hasi�árny a sundána 
k následné oprav�. V sou�asné dob� je tak hasi�árna bez sirény, avšak k p�ípadnému svolání 
�len� zásahového družstva je p�ipravena siréna u obecního ú�adu.  
 
  
 
 
V sobotu 23. srpna jsme po�ádali u nové hasi�ské zbrojnice již tradi�ní Lou�ení s létem. 

P�vodn� se m�lo odehrávat na fotbalovém h�išti, ale pr�trž mra�en 
z minulého týdne, která zaplavila h�išt� blátem, nám trochu narušila plány 
a tak jsme museli všechno p�est�hovat. P�edevším bylo nutné upravit 
okolí budoucího skateboardového h�išt� – pro�ezat ke�e, odvézt betonové 
trubky, urovnat terén a rozhrnout kamení, aby vzniklo vhodné místo pro 
pálení ohn� a umíst�ní rošt� a udírny. To jsme zvládli na páte�ní 
p�ípravné brigád�. Ve 14 hodin, kdy byl avizován za�átek d�tských 
sout�ží, a ješt� dlouho poté zelo prostranství u hasi�árny  prázdnotou 
(samoz�ejm� když nepo�ítám obsluhu), jak je tomu ostatn� u nás ve 

T�eš�ovci zvyklostí. Pouze n�kolik „odvážlivc�“ p�išlo na �as a nev��ícn� po sob� koukalo, 
jestli si nespletlo datum a hodinu akce. Díky tomu se, jak již je také tradicí, zpozdil za�átek 
sout�že smíšených družstev o pohár starosty obce. P�vodn� jsme m�li za�ínat okolo 16. 
hodiny, abychom vše stihli ješt� za sv�tla, ale nakonec se jako vždy za�ínalo až p�ed šestou 
hodinou a kon�ilo se tak�ka za tmy.  
 
P�i nedostatku sout�žících jsme si op�t vypomohli ze svých zdroj� a tak se sout�že zú�astnila 
družstva : 
GRILÁCI (obsluha roštu) 
PIVÁCI (obsluha od tekutin) 
ŠVAG�I (kapela) 
3 PE3, BLÁZNI 
VALAŠI 
B�hem první sout�že si sout�žící postupn� oblékali �epice a uvazovali šály, st�íleli ze 
vzduchovky a pojídali �okoládu. P�i druhé sout�ži nejprve družstvo muselo sníst nanukový 
dort, poté vypít postupn� 0,5 l piva, 0,3 l kofoly, velkou kapku, sníst párek v rohlíku a plátek 
kuku�i�ného chleba. Když družstvo dojedlo, jednotliví sout�žící postupn� na ch�dách nebo 
kole docházeli �i dojížd�li pro dílky puzzle, ze kterých museli složit obrázek. Následovalo 
nasazení helmy, nošení vody, pumpování berlovkou a sest�íkávání p�ti válc�. Se záludnostmi 
sout�ží, jejichž autorkou byla letos Lenka Žabková se družstva vypo�ádala takto: 
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1/  3 PE3 12 min 15 s 
 (Petr Jelínek, Petr Jirásek, Petr Ma�át ml., Luboš Motl, Tereza Šebrlová) 
2/  GRILÁCI 12 min 59 s 
 (Petr Ma�át st., Radek Šebrle, Jarda Šebrle, Blanka Ma�átová, Lenka Žabková) 
3/  ŠVAG�I 13 min 36 s 
 (Karel Melezínek, Milan Pluha�, Lída Pluha�ová, Zden�k Beran, Vojta Pechanec) 
4/  PIVÁCI 13 min 43 s 
 (Marie Plašilová, Jitka Melezínková, Zden�k Kunc, Jirka Ma�át, Milan Bu�val) 
5/  VALAŠI 14 min 09 s 
 (Martin Šebrle, Lucka Ma�átová, Jan Melezínek, Ond�ej Pecha, Jan Faltýsek) 
6/  BLÁZNI 19 min 08 s 
 (Dana Má�átová st., Dana Ma�átová ml., Jirka Mrština ml., Tomáš Krisl, Veronika 
Berkyová) 
 
Ve�er se už p�ece jenom lavi�ky trochu zaplnily a tak m�la skupina Švag�i, která zvesela 
vyhrávala až do 3 hodin do rána dostatek poslucha�� a tane�ník�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
�ÍJEN 
Co v  � í jnu z imy p� ibude ,  v  lednu j í  op� t  ubude.  
� ím déle vlaštovky  u nás v  � í jnu prodlévají ,  t ím déle  p�kné dny potrvaj í .  
Dešt�m-l i  se konec  � í jna rozvodní,  znamená,  že p� í š t í  rok se zúrodní .  
Když v � í jnu l is t í  d louho nepadá,  tuhá z ima se p� ikrádá.  
Po teplém zá� í  zle  se � í jen tvá� í .  
Je- l i  � í jen dlouho zelený ,  bude  leden p�kn�  s tudený.  
LISTOPAD 
V l i s topadu p� í l i š  mnoho sn�hu a vody,  to známka p� í št í  neúrody.  
Má-l i  l i s topad déš�  a po tom mrazy,  osení  se �asto zkazí .  
Lis topadové  sn�žení  neškodí v�bec osení .  
Za�átkem-l i  l i stopadu sn� ží ,  mívá sníh pak výšku v�ží .  
 
 

 
Zveme Vás k návšt�v� nov� otev�ené prodejny nábytku v Lanškroun�, v ulici 
Opletalova �.p. 17 (bývalá jídelna „Pakovky“). 
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Výlet klubu žen 
        MŠ Horní T�eš�ovec 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farma Bolka Polívky    Skatepark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lou�ení s létem            

Lou�ení s létem 
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Spole�enská kronika 
 
Od poslední informace se v naší obci narodily tyto d�ti :  

 
 5.7. Marek Formánek  
 8.8. Antonín Hejkrlík 
11.9. Pavla Zapletalová 

 
 
Milé d�ti, v��íme, že jednou ur�it� budete platnými ob�any naší 
obce. P�ejeme Vám, abyste vyr�staly k radosti a spokojenosti svých 
rodi��. Vám, milí rodi�e, d�kujeme za cenný p�ínos pro naši 
spole�nost a p�ejeme Vám samé hezké zážitky se svými d�tmi. 
 

 
 
Manželství uzav�eli tito novomanželé: 
 
 
 
sle�na Lucie Benešová a pan Ji�í Holub 
sle�na Šárka Chládková a pan Petr �ernohorský 
 
P�ejeme, Vám, vážení novomanželé, zdraví, vzájemnou toleranci a lásku do Vaší 
spole�né cesty životem. 
 
B�hem m�síce srpna, zá�í a �íjna slaví svá významná životní jubilea tito naši 
spoluob�ané: 
 
 
Barcalová Marie    60 rok�  
Hluchý Rudolf    60 rok�  
Kubešová Ji�ina    60 rok�  
Motl Mojmír    65 rok�  
Šilar Ladislav    80 rok�  
Ma�átová Marie    80 rok�  
Tatzel Jaroslav    80 rok� 
Prouzová R�žena    82 rok�  
Švestková Jarmila    84 rok�  
Šilarová Gertruda    87 rok�  
 
Vážení spoluob�ané, p�ejeme Vám hodn� zdraví, klidu a pohody, úsm�v na tvá�i a ješt� 
mnohá léta prožitá mezi námi. 
                                                       ******** 
V �ervenci od nás odešel pan Zden�k Mikyska. �est jeho památce. 
 

Obecní noviny vydává Obec Horní T�eš�ovec 225; 56301 Lanškroun, I�O 278939 pod �. MK �R E 11169. 


