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Střevíce 

Jaroslav Seifert 

Můj hořký podzime, tvé ocúny 

jsem dýchal, když jsem pil tvé deště 
zdlouhavé, 

a nebe, plné těžkých krůpějí, 
mi splachovalo z očí sůl 

marnosti, v níž tuhly smutky mé. 

Přes třicet sněhů jíti nazpátek 
a jako dítě bezzubé 

nad křtitelnicí plakat potichu, 
nepoznat ani žalů, ani radostí 

a ani vášně, která prokousává pleť, 
úst, která pospíchal jsem líbati 

- ó proč ten spěch, 
ubohé střevíce? - 

Tvých ocúnů, můj hořký podzime, 
i dešťů bez konce, 

jaro, tvých cukrových písniček, 
jež slýchával jsem ve tvém ráhnoví! 

Neděle je den Páně, neděle je den 
Páně, 

ty dny však nejsou mé. 
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Začal nový školní rok 

 
 Jako by to bylo včera, co jsme se sešli naposledy ve školním 

roce 2008/2009, popřáli si krásné prázdniny, hodně sluníčka  

a příjemných záţitků. Dva měsíce uběhly doslova jako voda a všichni 

jsme se sešli znovu, abychom přivítali nový školní rok. Všichni – tedy 

ţáci, rodiče dětí z 1. třídy, zaměstnanci školy a pan starosta. Tak, jako 

je to uţ u nás pravidlem, i on přišel 1. září pozdravit prvňáčky  

i všechny ostatní školáky a popřát jim úspěšný školní rok. 

 V mateřské škole máme letos zapsáno 25 dětí, do základní 

školy chodí celkem 27 dětí. Jejich počet pomaličku rok od roku 

vzrůstá. Je to dobře. Škola v Horním Třešňovci prošla v posledních 

letech mnoha stavebními úpravami a změnami (poslední: výměna oken v celé budově), je postupně 

vybavována novým nábytkem, najdete v ní moderní vyučovací pomůcky, dobré počítačové vybavení. 

Můţe se s přehledem srovnávat se školami v jiných obcích i městech, v mnohém je svojí vybaveností  

a péčí o děti převyšuje. 

 Za vším, co dětem škola nabízí, stojí kolektiv zaměstnanců, kteří jsou ochotni věnovat se dětem 

nejen v době vyučování, ale i mimo své pracovní povinnosti. Pravidelně se mohou děti účastnit bohaté 

mimoškolní činnost a pozadu nezůstává ani naše péče o děti z MŠ, které mají moţnost získávat zde 

první znalosti z anglického jazyka a v případě zájmu hrát na zobcovou flétnu. 

Jiţ několik let patří mezi naše prvořadé cíle  výchova dětí k hezkému vztahu k přírodě a k péči  

o ţivotní prostředí. V rámci ekologické výchovy jsme se koncem minulého roku zapojili do 

školního recyklačního programu „Recyklohraní“, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, 

mládeţe a tělovýchovy. V rámci tohoto programu škola vzdělává ţáky v oblasti třídění a recyklace 

odpadů a umoţňuje jim odevzdávat vyslouţilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob 

umístěných v prostorách školy. Prosíme Vás, abyste děti v této aktivitě podpořili a pomohli nám 

společně tyto sběrné nádoby zaplnit. 

Abychom plnili cíle, které jsme si stanovili, navštívili jsme jiţ v září ekologické středisko 

v Oucmanicích. Zde se děti seznámily s výrobou papíru, zkusily si papír vyrobit a učily se, proč je nutné 

jej šetřit a recyklovat. Mladší děti poznaly důleţitost bylin pro naše zdraví, uvařily si bylinkový čaj  

a vyrobily bylinkové mýdlo. Škoda, ţe právě v době, kdy jsme Oucmanice navštívili, bylo v MŠ 

mnoho nemocných dětí. Program o bylinkách byl určen i pro ně.  

Samozřejmě, ţe v průběhu roku nebudeme plnit pouze cíle ekologické výchovy. Máme pro děti 

připravenou pestrou nabídku kulturních, sportovních i zábavných akcí, abychom jim umoţnili 

nahlédnout do různých oblastí ţivota a zpestřili jim jejich vzdělávání a pobyt ve škole. 

Přejeme našim ţákům, aby to, co proţijí a získají ve škole v Horním Třešňovci, zůstalo 

nezapomenutelně vryto do jejich pamětí a aby pochopili a naplnili motto našeho vzdělávacího programu 

„Učíme se pro život, ne pro školu“. 

                                                                                        Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy 
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LÉTO S HORNOTŘEŠŇOVSKÝMI HASIČI 

 
LOUČENÍ S LÉTEM 

 

Jiţ tradičně na konci prázdnin pořádá náš sbor tuto akci spojenou se soutěţí pětičlenných smíšených 

druţstev o pohár starosty obce. Letos kvůli přeloţení závodů VCÚ jsme museli také my akci o týden 

posunout a sice z 22. na 29.srpna. Sobotní ráno, na kdy byla naplánována příprava, lilo jako z konve  

a snaţilo se nás přesvědčit o tom, ţe to nebyl zrovna nejlepší nápad. Po dlouhém čekání na sluníčko 

jsme museli přesunout na odpoledne také přípravu a doufat, ţe se počasí umoudří.  

 

Naštěstí déšť ustal a tak jsme stihli vše připravit 

tak, aby od 15 hodin mohli začít soutěţe pro 

děti. Těch se sešlo nebývale mnoho a mohli si 

mimo jiné zastřílet ze vzduchovky, závodit ve 

skákání v pytlích, nebo ve dvojicích 

v hasičských helmách vyzkoušet spojování  

a rozpojování hadic. Do soutěţe o pohár 

starosty se přihlásil také rekordní počet druţstev 

– v netradičních disciplínách jich mezi sebou 

soupeřilo hned sedm. Soutěţe pro letošní rok 

vymyslela a připravila Lenka Ţabková a jejich 

plnění bylo opravdu velice náročné a mnoho 

soutěţících si sáhlo na samé dno svých sil.  

 

V první soutěţi se soutěţící museli nejprve 

obléknout do hasičské pláštěnky a nasadit si helmu. Poté jeden z členů druţstva odvozil ostatní na 

trakaři na místo, odkud tito postupně po provedení 10 otáček okolo kolíku probíhali slalomem a stavěli 

plastové lahve na lavici. Poté, co se všichni vystřídali, rozeběhli se s plastovými kyblíky pro vodu do 

kádě, kterou přenášeli do dţberovky. Jeden člen druţstva pumpoval a jeden sestříkával dříve postavené 

lahve. Po jejich sestříknutí se druţstvo odebralo zpět na start, kde se vysvlékli a usedli na lavičku. 

V okamţiku, kdy dosedl poslední, se zastavil čas. 

V této soutěţi si své „uţili“ především převozníci 

a přihlíţející diváci se dobře bavili při 

slalomovém běhu motajících se soutěţících. Ti, 

kteří se vyhnuli převáţení, si na své přišli hned při 

další soutěţi. Ta by se dala nazvat jako jídelní  

a její první část, kdy se postupně jí párek 

v rohlíku, rýţový chléb a pije pivo, limonáda  

a velká kapka, aby se nakonec vše společně 

zajedlo nanukovým dortem je jiţ léty prověřena  

a byla tentokrát doplněna o stavění hradu 

z kostek. Ty museli dva členové druţstva převáţet 

v dětských tůčkách slalomovou dráhou. Kaţdý 

z nich musel dráhu projet sedmkrát a při poslední 

jízdě jiţ někteří bojovali o holé přeţití. Jeden 

z členů druţstva jim kostky nakládal a další dva stavěli hrad a vyráběli vlaječku. Po postavení hradu  

a vztyčení vlajky se všichni členové vrátili zpět na start a zastavil se čas.  

Se záludnostmi soutěţí se nejlépe popralo druţstvo s nevšedním názvem „Naspeedovaná prasátka a 

zběsilá svině“ v jehoţ sestavě byli Michal Tobiška, Petr Mačát, Robin Calda, Vojta Čajnák a Lucka 

Mačátová. Druzí skončili několikanásobní vítězové Šebrlovi v jejichţ sestavě byli Martin, Míra, Radek  

a Hana a doplnil je Honza Melezínek. Třetí skončili „Bylo nás šest“, za které běhali Petr Jirásek, Vláďa 

Čajnák, Honza Blaţek, Mirka Šilarová a Martina Jirásková. Na dalších místech se pak umístili Cinkovi, 

MIKS, Junkovi a Griláci.  
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Jiţ za šera se rozběhla další z tradičních soutěţí – hod sudem, kterou jsme ale v posledních dvou letech 

museli oţelet kvůli odcizení sudu. Letos se sud podařilo sehnat a tak se opět vrhalo. Mezi muţi dokázali 

sud nejdále dopravit Vláďa Čajnák před Ivošem Kamarytem a Jirkou Dvořákem. V kategorii ţen se 

nejlépe vedlo Lence Ţabkové, za kterou se na stupních vítězů umístili Lucka Marková a Hana 

Šlesingrová. Při předávání cen uţ byla pořádná tma a z pódia začala všem přítomným vyhrávat kapela 

Morybundus band, kterou vystřídali Švagři. Hřiště bylo velice pěkně zaplněno a tak se zpívalo a tančilo 

aţ do pozdních nočních, či chcete-li časných ranních hodin. Švagři totiţ zahráli svou poslední písničku 

aţ před čtvrtou hodinou ranní. Letošní loučení bylo jedním z nejvydařenějších za několik posledních let.   

 

 

VELKÁ CENA ÚSTECKOORLICKA V POŢÁRNÍM ÚTOKU 2009  

 

Od 3.května do 19.září bojovala naše druţstva na dvanácti soutěţích letošní VCÚ. A jaká vlastně ta 

letošní velká cena byla? Co se týká výsledků, především ţenského druţstva, rozhodně nejúspěšnější 

v historii, ale ani muţi nezůstali pozadu, kdyţ se poprvé dokázali v závodě umístit na druhém místě. 

Dále byla velice vyrovnaná, plná rekordů, skvělých výkonů a v závěru také smutná a tak trochu 

nespravedlivá. Ale takový uţ je sport, ten hasičský nevyjímaje. Někdy přináší radost a štěstí a jindy zase 

zklamání.  Velice stručně vás teď seznámím s jejím průběhem.    

 

Druţstvo muţů v letošním roce tak jako loni předvádělo velice nevyrovnané výkony a dokázalo získat 

skvělá umístění, ale také jezdit domů bez bodů. Do ligového ročníku nastoupilo pod označením „A“  

a ukončilo jej jako „B“. Sezóna začala dvěma NP na soutěţi ve Vysokém Mýtě a pokračovala 11.místem 

v Letohradu-Kunčicích. Následoval nulový domácí závod, ze kterého si však 7.místo odvezlo B 

druţstvo. Poté nuly z Černovíru a Bystřece a historické 2.místo na Zeleném poháru v Dolním Třešňovci, 

kdyţ jsme o vítězství přišli aţ pokusem posledního druţstva tamní soutěţe Letohradu-Kunčic B. Na 

takřka domácí trati se dařilo také Béčku, které zde skončilo na 5.místě. Skvělý závod podtrhlo ještě 

druţstvo veteránů, které zde také obsadilo 2.místo. Následujících soutěţí uţ se naše druţstvo účastnilo 

pod označením „B“, neboť právě B druţstvo do této chvíle dokázalo posbírat více bodů. Z České 

Třebové jsme si přivezli 10.místo a v Mladkově náš výkon stačil aţ na místo dvacáté. V Brandýse nad 

Orlicí skončilo naše druţstvo dvanácté, avšak ve vyřazovacím závodě se postupně probojovalo aţ do 

semifinále, kdy vypadlo s pozdějšími vítězi z Bystřece A. V Lanškrouně opět startovala dvě druţstva – 

Béčko skončilo jedenácté a Áčko sedmnácté. Z Lanšperka jsme si dovezli 15.místo. Chuť jsme si 

spravili aţ na poslední soutěţi v Nekoři, kde jsme obsadili 4.místo. Předvedené výkony nám nakonec 

stačili na konečnou dvanáctou příčku, Áčko skončilo dvacátéprvní. Výsledkově jsme tak skončili na 

stejném místě, jako v loňském roce, ale před sezónou jsme si dali za cíl umístit se v první desítce, coţ se 

nám nepodařilo. Na příští rok se začíná formovat nové druţstvo, kterému se to snad uţ povede.  

 

Ţenské druţstvo, ve kterém se během roku 

vystřídaly: 

Petra Holečková,  

Lucka Marková,  

Jitka Melezínková,  

Maruška Plašilová,  

Lucka Mačátová,  

Lenka Ţabková,  

Zuzka Ţabková  

a Mirka Šilarová, si dalo před sezónou 

nelehký úkol – vylepšit loňské třetí místo a 

pokud moţno na jejím konci vystoupit na 

stupínek nejvyšší. Plán rozhodně smělý, ale ne 

neuskutečnitelný. Uţ konec loňského ročníku 

ukázal, ţe má toto druţstvo v sobě obrovský 

potenciál, který však musí předvést na dráze. Navíc ale musí mít také štěstí v tom, aby se mu vyhnula 

zranění a případné defekty sportovního nářadí.  
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Holky začaly sezónu ve velkém stylu, kdyţ dokázaly vyhrát hned první ligovou soutěţ ve Vysokém 

Mýtě a následně i soutěţ v Rybníku, která ale do letošního ročníku zařazena nebyla. Druhá soutěţ VCÚ 

proběhla v Letohradu-Kunčicích a také tady si vedly výborně a obsadily druhé místo. Studená sprcha a 

zmar přišly druhý den, kdyţ zjistily, ţe jim rada odebrala získaných 9 bodů kvůli tomu, ţe se 

nezúčastnily závěrečného nástupu ve stejné ústroji. Následoval pád z průběţného prvního místa aţ na 

místo páté a namísto náskoku tu byla hrozivá ztráta. Kdo by si však myslel, ţe holky sloţily zbraně, byl 

na omylu. Ještě více je to semklo a touha po vítězství byla o to větší. Další soutěţí byl domácí 

Hornotřešňovský pohár, kde navázaly na úspěchy z předešlých soutěţí a obsadily druhé místo. Na bednu 

se nedostaly aţ při svém pátém startu v Černovíru, kde obsadily čtvrté místo, ale hned na další soutěţi 

v Bystřeci se tam vrátily a opět vyhrály. Poté následoval nejméně povedený závod u našich sousedů 

v Dolním Třešňovci, ze kterého si odvezly „aţ“ páté místo. Pak začala skvělá série, kdyţ dokázaly 

postupně vyhrát v České Třebové, obsadily druhé místo v Mladkově, druhé místo v Brandýse nad Orlicí 

a konečně se vyhouply do čela ligového pořadí. Následovalo druhé místo v Lanškrouně a čtvrté místo 

v Lanšperku, které znamenalo pokles na druhou příčku, o bod za Letohrad-Červenou. Před posledním 

závodem v Nekoři tak bylo jasné, ţe z celkového prvenství v letošním ročníku se bude radovat to 

druţstvo, které se zde umístí lépe, neboť při rovnosti bodů by díky lepším umístěním připadl ligový titul 

právě našim holkám. V Nekoři se jako první postavil na startovní dráhu Letohrad-Červená a útok se jim 

příliš nepovedl, kdyţ dokázal zastavit časomíru aţ na čase 30,22 s. Rázem tu byla obrovská šance, 

protoţe horší čas na nástřikové terče měly naše holky naposledy na domácí soutěţi v roce 2007. 

S vypůjčenou proudařkou vyběhly na dráhu jako předposlední druţstvo soutěţe a bohuţel se stalo to, co 

si málokdo z nás připouštěl. Po předlouhém nástřiku na levém terči svůj útok zvládly s časem 33,93 s, 

coţ znamenalo konečné druhé místo v letošním ročníku VCÚ za Letohradem-Červenou. Třetí skončila 

děvčata z České Rybné. Holky tento „neúspěch“ hodně obrečely, vţdyť vítězství bylo tak blízko a navíc 

je o něj připravilo kontroverzní rozhodnutí rady VCÚ z Kunčic. Přesto, a nebo spíš právě proto patří 

celému druţstvu velký dík za to, ţe bojovaly aţ do konce, získaly spoustu krásných umístění a všem, 

kteří jim fandili, připravily mnoho krásných sportovních záţitků. Skvěle reprezentovaly náš sbor i obec 

a na předvedené výkony mohou být právem pyšné. Věřím tomu, ţe aţ překousnou zklamání 

z nevydařeného posledního závodu, ocení to, čeho letos dosáhly, i kdyţ jim k vysněnému vítězství 

chyběl jen malý krůček a nebo aspoň nepatrný kousek toho pokakanýho štěstíčka.  

Bliţší informace o jednotlivých soutěţích si můţete přečíst na internetových stránkách obce, kde jste 

také během roku mohli stahovat videozáznamy soutěţních pokusů. Jménem soutěţních druţstev bych 

chtěl poděkovat Obci Horní Třešňovec za finanční příspěvek ve výši 15000,-- Kč, který jsme vyuţili na 

nákup nových sportovních hadic a koše, sponzorům a v neposlední řadě fanouškům, kteří nám drţeli 

palce a jezdili s námi ať v menším, nebo větším počtu na všechny soutěţe letošní ligy. Doufáme, ţe jsme 

je svými výkony nezklamali a ţe nám svou přízeň zachovají také v příštím roce.  

 

Z  DALŠÍ  ČINNOSTI  SBORU 

 

Hned třikrát jsme se v září, vţdy ve středu, sešli na brigády u hasičské zbrojnice. Uklízelo se uvnitř 

hasičárny a v jejím okolí, vyklízela se dřevěná bouda, ve které bylo skladiště nejrůznějších, mnohdy uţ 

nepotřebných věcí a také štus obecních prken, které tu jsou uloţeny bez dalšího vyuţití jiţ několik let. 

Po vyklizení se podepřela střecha a hloubí se výkop pod zadní stěnou, která se postupně bortí a ujíţdí 

k potoku. Výkop se poté vylije betonem a vyzdí. Také jsme přerovnávali dřevo na zahradě pí. Benešové, 

aby mohla být odkryta a následně zaizolována zadní zeď hasičárny. To je nezbytné, aby mohla být garáţ 

nově omítnuta  a byla tak dokončena poslední úprava, která započala jiţ před třemi roky vybouráním 

bývalé šatny a odstraněním staré oprýskané omítky.  

 

Do konce roku nás čeká ještě „Ukončení sezóny“, které proběhne v sobotu 10.října u hasičské zbrojnice 

pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky, soutěţní druţstva tentýţ den poslední soutěţ nazvaná 

Ligové dozvuky v Letohradě a celookrskové námětové cvičení. Na závěr roku pak zazimování hasičské 

techniky a  podzimní úklid v obou hasičárnách a jejich okolí. 

 

    Za SDH Petr Jirásek 
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Hokejový klub Horní Třešňovec – HTR 
 

Prázdniny a doba dovolených je za 

námi a začíná nová hokejová sezóna.   

I mimo sezónu jsme však byli 

aktivní . 

Na jaře se členové HTR v hojném 

počtu zúčastnili brigády na sázení 

stromků .  Přes léto jsme trénovali na 

inline bruslích a jednou se 

uskutečnilo přátelské utkání s Horní 

Čermnou na ledním stadionu 

v Šumperku.  Za odborného dozoru  

a pomoci Josefa Ţabky jsme 

postavili prodlouţení přístřešku ke krbu na fotbalovém hřišti.   

27.6. TJ Sokol zorganizoval fotbalový turnaj, kterého se zúčastnilo i druţstvo hokejistů a jejich 

fanoušků.  Skončili na pěkném 3. místě.   Umístění mohlo být i lepší, kdyby ze 3 gólů nebyly 2 vlastní. 

 

V září se naplno rozjela hokejová sezóna.  Uvítali jsme nové posily – členy Hokejového klubu Horní 

Třešňovec - HTR : Petra Černohorského, Ondřeje Balcara, Jana Cinka a Jiřího Marka.   

Kaţdý týden se minimálně jedenkrát trénuje a sehrály se uţ 4 přípravná přátelská utkání : 

HTR - Bystřec,  2x HTR – Ostrov a  HTR - Snakes.   

28.9. jsme se utkali s Horní Čermnou  jiţ v prvním ligovém zápasu.  Ačkoliv jsme měli více   útočných 

akcí i střel na branku neţ soupeř , Horní Čermná byla úspěšnější a vyhrála 5 : 4. 

Doufáme, ţe příští zápas dopadne lépe. 

 

Děkujeme všem fanouškům za trvalou přízeň a silnou podporu v hledišti hokejové haly. 

 

Všechny výsledky a podrobnosti odehraných zápasů nalezne zájemce na obecních stránkách  

www.hornitresnovec.cz ,  záloţka Hokejový klub / 2009 , rozpis zápasů a tréninků v programu haly na 

www.tslan.cz/hala .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastřešení krbu na hřišti 

http://www.hornitresnovec.cz/
http://www.tslan.cz/hala
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Odpadové hospodářství 
Určitě uţ všichni zaregistrovali, ţe hnízda byla posílena o velký kontejner na plastové obaly. Sem , 

prosím, nevhazujte plastový nábytek (zahradní ţidle apod.). Na tento druh se vztahuje mobilní svoz 

nebezpečných a objemných odpadů, který se v naší obci opět uskuteční 24. října. Bliţší informace 

budou včas vyhlášeny místním rozhlasem. Od pondělí 5. října začal zimní svoz komunálního odpadu. 

Do ţlutých zvonů ukládejte pouze PET lahve řádně stlačené. 

 

      Děkuji za pochopení. Božena Marková 

 
 

Ještě bych se několika slovy chtěla připojit k článku klubu důchodců. 

Od doby, a není to tak dlouho, co mládež opustila autobusové čekárny, se stává nepořádek na veřejných 

prostranstvích docela běžným jevem, kterým se mládež chce odlišit od normálně zaběhaného pořádku. 

Dejme si však všichni rodiče ruku na srdce – není to tak trochu naše vina? Asi bychom měli začít 

vlastním příkladem, aby to děti „dostaly pod kůži“. 

V poslední době stačí projít obcí a pozorně se dívat – zdá se, že pomalu začínáme přebírat městské 

„móresy“ a čekáme, že za nás někdo uklidí: „Přece si platíme!“ Často při tom zapomínáme na slušné 

vychování. Myslím si, že toto stojí při nejmenším alespoň za zamyšlení.                                                                                                                                                                           

Božena Marková 

 

Prosíme občany, kteří mají zájem o dění v obci, o příspě vky do novin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Třešňovci se začalo s restaurováním obrazů 

hlavního oltáře a bočních obrazů. Dále nás čeká zrestaurovat nebo nechat vyřezat ještě anděly, 

kteří jsou umístěni na hlavním oltáři. Částka za restaurování obrazů vychází zhruba na 25 tisíc 

korun. Částka za anděly se zatím odhadem počítá okolo 40 tisíc korun. Obracím se proto na 

občany, kterým záleţí na vzhledu vnitřního zařízení kostela, a chtěli by  svými dary přispět, ţe 

mohou učinit anonymně při sbírce v kostele, nebo proti příjmovému dokladu, případně dokladu o 

daru (který pouţijí při vyúčtování daní z příjmů) u pana Josefa Marka. 

Tímto v ţádném případě nevynecháváme ze hry ani lanškrounskou farnost.    Božena Marková 
                                    

 

Teplý říjen - studený listopad. 

Teplý říjen - studený únor. 

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně 

studený. 

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá. 

Říjen když blýská, zima plíská. 

V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů. 

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. 

V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 

V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní. 

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. 

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. 

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. 

Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. 



 - 9 - 

Z klubu důchodců 

 
15.7. Celodenní výlet na Baťův kanál. 

         Odjezd byl uţ ráno v 5.30 hod od zastávek. K cíli naší cesty ve Veselí nad Moravou jsme dojeli 

v 9.30 hod. Během plavby lodí Danaj, která byla objednána speciálně pro nás, jsme se mohli dovědět o 

historii kanálu a také ochutnat speciality oblasti: 

moravská vína a jiné. Potom jsme se ještě stavili 

v Buchlovicích na oběd, cestou nakoupili 

meruňky, takţe příští den budou v celém 

Třešňovci  k obědu meruňkové knedlíky. Celý 

den bylo velmi teplo, ale odpoledne, kdyţ jsme 

se vraceli domů, jsme mohli pozorovat, jak se 

rychle zatahuje jinak modrá obloha. Na Studené 

Loučce, kde jsme se stavili na kávu, uţ byly 

silné poryvy větru. V Ţichlínku uţ musel pan 

Mačát, náš řidič autobusu, zastavit, protoţe byla 

silná průtrţ mračen, padaly kroupy, stěrače 

nestačily vodu brát a nebylo vidět před sebe. 

Domů jsme dojeli v dešti v 19.30 hod. Výlet to 

byl náročný, ale hezký. 

 

 

3.9.  Táborák 
S plánováním táboráků byl letos problém. Letošní deštivé léto nám stále nedovolovalo uskutečnit 

táborák, ale hezký a slunečný konec léta nám vše vynahradil. Scházíme se vţdy na Mariánské Hoře, a 

nejen my, důchodci, ale i jiní. My to tam vţdy uklidíme, připravíme, ale příště, kdyţ máme opět táborák, 

tam je nepořádek. Sklenice rozbité a okolo poházené, lavičky zničené. Ten, kdo se tam schází, by se nad 

tím měl zamyslet a udrţovat pořádek a krajinu čistou, neboť je pro nás pro všechny. 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

          Za klub důchodců Miloslava Marková 
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Klub ţen 
 

Letošní léto bylo velmi pestré. Začaly  jsme táboráčkem za Barcalovými, který jsme si ještě dvakrát 

zopakovaly.Zazpívaly jsme si mnoho pěkných písniček a nechyběl nám ani harmonikový doprovod. 

Jelikoţ se nám výlet vlakem osvědčil, vydaly jsme se na výstavu květin do Horizontu u Olomouce.  

V pěkné cukrárně jsme se občerstvily dobrou kávou a zákuskem a vychutnaly jsme si pohodu pěkného 

rozkvetlého zákoutí. 

Na oběd jsme se vydaly do Olomouce, kde jsme ve 12 hodin shlédly olomoucký orloj, prohlédly si 

trochu historie města . Takovýchto výletů jsme v letošním létě uskutečnily několik. Autobusem jsme 

byly v Letohradě na výstavě strašidel, prošly jsme park a prohlédly si pamětní desku Cimrmana. Vlakem 

jsme jeli navštívit Lázně Bohdaneč, kde nás Eva seznámila jak probíhá lázeňský ţivot. Několik výletů 

jsme podnikly i na kole, projely jsme se zadní cestou po Ţichlínku přes Poldr,který jsme musely 

přebrodit bosou nohou, jindy zase okruţní jízda Sázavským údolím . Poslední výlet byl do 

lanškrounského muzea. Záţitek z prohlídky výstavy „ Ţena mnoha tváří“ doprovázený ředitelkou 

Borkovcovou neměl chybu. Letošní léto se nám kulturně opravdu vydařilo.     

 

Výlet Letohrad 

         Poldr Ţichlínek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výstava květin Horizont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šimona a Judy - zima je všudy. 

Šimona a Judy - zima leze z půdy. 

Šimona a Judy - kožich snese s půdy. 

Šimona a Judy - tuhnou na poli hrudy. 

Šimona a Judy - buď sníh, nebo hrudy. 
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Hokejový klub Horní Třešňovec      Loučení s létem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První den ve škole      První den ve škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet důchodci                        Výlet důchodci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub ţen – muzeum  

         Loučení s létem 
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Společenská kronika  
      

                                                               Vítání občánků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V posledním čtvrtletí tohoto roku jiţ oslavili nebo ještě oslaví svá ţivotní jubilea tito 

naši spoluobčané:   
 

60 let - Melezínková Ludmila, Sontáková Jaruška, Junek Zdeněk, Vávra Jan 

 

65 let - Jeţek Tomyslav, Hurych Josef, Marková Marie 

 

81 let - Šilar Ladislav, Tatzel Jaroslav 

 

82 let  - Kozojedová Miluška 

 

83 let  - Prouzová Růţena  

 

87 let  - Štěpánková Lidmila 

 

97 let  - Zajíc František 

 

Vážení jubilanti, přejeme Vám zdraví, spokojenost a vlídné prostředí mezi námi všemi a 

ještě dlouhá léta mezi námi. 

 

 

Za poslední období jsme se rozloučili s paní Růţenou Lešikarovou  

a panem Rudolfem Hluchým. 
 

Čest jejich památce a světlé vzpomínky všem jejich blízkým. 
 

 

PPřřeejjeemmee  nnaaššiimm  ssppoolluuoobbččaannůůmm  ppřřííjjeemmnněě    

ssttrráávveennéé  ppooddzziimmnníí  ddnnyy!!  

Obecní noviny vydává Obec Horní Třešňovec 225; 56301 Lanškroun, IČO 278939 pod č. MK ČR E 11169. 

 


