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Závody v Rudolticích 1. místo Luboš Motl 
 

        Dětský den 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Ratibořic 
 

         Besídka pro maminky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornické muzeum Landek 
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Zprávičky z naší školičky 

 
Konec školního roku se kvapem blíţí. Máme za sebou opět perný půlrok, nabitý prací i zábavou. 

V únoru se naši předškoláci zapsali do první třídy místní základní školy. Hravou formou plnili úkoly 

z oblastí matematických představ a logického myšlení, předvedli zručnost při stříhání, lepení, kreslení  

i obratnost v pohybu. 

Budoucí předškoláci jsou :  Nela Nečesánková 

                                            Vendula Sedláková 

                                             Míša Šlesingrová 

                                             Filip Vodák 

   

 

Jako kaţdý rok se v únoru konal také karneval – tentokrát na téma „Z pohádky do pohádky“. Dobře jsme se 

pobavili při soutěţích i tanečcích, nejvíce při těch, které byly společné s rodiči. 

 

 

 

 

 

Od března do června jsme opět navštěvovali předplavecký 

výcvik v bazénu ZŠ Dobrovského v Lanškrouně. Starší děti 

naší školky (14) získávaly první dovednosti ve splývání, 

dýchání do vody a plavání. 

 

 

 

 

 

 

 

Svátek maminek jsme ve školce oslavili pohádkou, milým přáníčkem i básničkami. Věřím tomu, ţe 

kaţdou maminku tohle malé odpolední dostaveníčko potěšilo. 

Ani letošní jaro se nám nevyhnuly nepříjemné viry a bacily. Jenţe tentokrát nás nebolela jen břicha 

či krky, bohuţel i naše očka byla napadena zánětem spojivek - au, au !!  To bylo trápeníčko, snad kaţdé 

dítko pár dní bojovalo mastičkami či kapkami. 

Výlet naštěstí absolvovali všichni předškoláci a pár opravdu zdatných a šikovných dětí mladších. Byl 

totiţ fyzicky náročnější – jeli jsme se školou do Ratibořic – Babiččina údolí. Byl to úţasný den – fajn 

počasí, dobrá nálada, bohatý program na zámku, v parku, ve mlýně i u babičky v chaloupce. 

V naší mateřské škole systematicky připravujeme předškoláky pro úspěšný vstup do  1. třídy. Své 

vědomosti pak děti předvádějí při „ maturitě“ . Odměnou jsou jim nejen dárky a sladkosti, ale také pak  

„ pasování na školáky“  a návštěva první třídy se svou vlastní aktovkou. Poznávají tak průběh vyučování na 

vlastní kůţi a vědí, co je na podzim čeká. 

Všechny naše děti ještě uvidí pohádku, která přijede za námi do školy.  

Musíme sesbírat veškerá výtvarná díla, která jsme za rok vytvořili. Také pracovní listy a vývoj 

grafomotoriky…sbalit, pobrat pyţamka, špinavé tepláky i botky, ze kterých jsme jistě 

za rok vyrostli….a hurá na prázdniny !!! 

No, s některými se budeme vídat ještě tři týdny v červenci….ale co naplat, na 

odpočinek a prázdninové záţitky se těšíme určitě všichni, malí i velcí. 

Všem přeji slunečné počasí, klid a pohodu pro nabrání sil do dalších 

pracovních dní. 

                                                     Hana Holečková, MŠ  
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Zprávy z  naší školy 
 

Konec školního roku sebou tradičně přináší spoustu akcí a ani letos tomu nebylo jinak.  

V jednom týdnu jsme stihli dokonce dvě! 

 

V pondělí 7.6. jsme se vrátili do doby Sultána a Tyrla, 

Viktorky, kněţny Zaháňské, Barunky a její babičky. Vše se 

zdálo velmi opravdové, neboť jiţ po příjezdu nás u brány 

uvítal muţ v dobovém kostýmu a mluvou téměř 

nesrozumitelnou nás seznámil s pravidly zámeckého parku 

a popřál nám pěkný den. A to vskutku byl. 

Po prohlídce zámku jsme byli přijati paní kněţnou a její 

schovankou, komtesou Hortenzií, v zahradním altánku. 

Hudebníci nám předvedli, jak se v té době panstvo bavilo  

a poté následovala příjemná procházka parkem aţ  

k Rudrovu mlýnu. K němu nás doprovodil veselý krajánek, 

kterého jsme cestou potkali. Zazpívali jsme si s ním pár 

lidových písniček a uţ jsme stáli před mlynářem. Ten nám 

povyprávěl o historii mlýnu a dovolil nám si jej celý projít. 

Po svačině, která proběhla nad mlýnským kolem, jsme se 

zastavili u  rýzmburského pana myslivce. Na Starém 

bělidle jsme si společně s dětmi - Barunkou, Adélkou, 

Janem a Vilímkem -  poslechli vyprávění a pohádku od 

moudré babičky. Nakonec jsme u splavu zahlédli  

i Viktorku a naše výprava spokojeně zamířila zpět  

k motorovému oři, který nás do Ratibořic dovezl. A protoţe nám počasí přálo a vše v Babiččině údolí bylo 

velmi dobře připraveno a zorganizováno, byl tento den vskutku pěkný. 

 

 

 

Druhá akce proběhla ve středu 9.6. na sportovním hřišti v Rudolticích. Vybraní zástupci všech tříd  zde 

změřili své síly s kamarády z okolních škol. Ve 

spolupráci s rodiči, kterým tímto děkuji, jsme se dopravili 

na místo včas a po krátkém seznámení  

s disciplínami a zahajovacím ceremoniálu jsme se 

rychlou rozcvičkou dostali do správné nálady na následné 

sportovní klání. Soutěţilo se v běhu na 60m, 300m,600m 

a 900m, v hodu kriketovým míčkem a ve skoku do dálky. 

Ve všech disciplínách jsme byli ostatním tvrdými 

soupeři, ale naší opravdu silnou disciplínou byl běh na 

60m. Podařilo se nám v ní získat 2 zlaté medaile (Jan 

Jirásek z 1. třídy a Luboš Motl ze 4. třídy) a jeden bronz 

(Adam Holeček, 3. třída). Před samotným vyhlášením 

výsledků jsme byli odměněni sladkou svačinou a při 

předávání diplomů a pohárů jsme mohli být všichni 

spokojeni, protoţe kaţdý při těchto atletických přeborech 

ze sebe vydal to nejlepší. 

 

Všem závodníkům moc děkuji za podané výkony. Uţ se opravdu těším na příští rok. 

  

                                                                      Krásné prázdniny přeje Iveta Vávrová 
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V průběhu celého roku jsme Vás na stránkách novin seznamovali s akcemi, které jsme připravovali 

pro naše děti – menší v MŠ i ty větší ze školy. Samozřejmě, ţe jejich výčet je mnohem obsáhlejší  

a kdybychom chtěli popsat všechno, co se děje v naší škole během celého  roku, nebylo by místo pro ostatní 

příspěvky. A to by byla škoda.  

 

Přeji všem dětem krásné prázdniny, všem zaměstnancům školy příjemnou 

dovolenou a všem, kdo čtou naše noviny, hezké léto. 

                                                                              Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázky ze slohové práce ţáků naší školy na téma „Školní výlet“ 

 
- Pak se mi líbil ten mlejn, protoţe jsem si mohl koupit klobásu. 

- Líbilo se mi, ţe jsme ve mlýně mohli pomáhat a zapojit se do práce. 

- Líbila se mi babička, hrad a Barunka. 

- Nejvíce se mi líbil rybníček, ve kterém byly ryby a krmili jsme je. 

- A návrat do školy se mi také líbil. 

- Nedá se o školním výletě nic škaredého říct, prostě byl to krásný výlet. 

 

 

 

 

Pozvánka na kulturní léto na farní zahradě a Restauraci U Pastýře v Lanškrouně 
 

Červenec 2010 
Pá 09.07. Ivan Hlas – koncert  20.00, vstupné 80 Kč 

So 10.07. Mše svatá a koncert Paprsků 18.00 ve Vamberku  

Pá 16.07. Cimbálová muzika Hudci z Kyjova 20.00, vstupné 50 Kč 

Pá 23.07. MEZCLA - největší latinský orchestr v ČR  - skupina je mixem hudebníků  

                                    národností z Latinské Ameriky. V programu musica latina a salsa,   

                                    20.00, vstupné 80 Kč 

Pá 30.07. WRGHA POWU orchestra  - vynikající, velmi osobitý orchestr, 

                                    hraje autorskou hudbu na pomezí ţánrů, 20.00, vstupné 50 Kč 

                 

Srpen 2010  

Pá 06.08. Polský folklorní večer - po celý den polská kuchyně s polským kuchařem, 

                                                       20.00, vstup volný 

Pá 13.08. Honza Kalousek - písničky, které znáte a jak je neznáte, 20.00, vstupné 80 Kč  

Pá 20.08. Otázky Václava Moravce - speciál a I.Z. Dance Studio, 20.00, vstupné 50 Kč 

So 21.08. Pohlaď a pomoz  - charitativní akce na podporu psího útulku v Dolním Třešňovci -   

                                                 v odpoledních hodinách. 

Pá 27.08. Patrola Šlapeto, 20.00, vstupné 80 Kč 
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Komunální volby 2010 

Komunální volby – neboli volby do obecních zastupitelstev upravuje zákon č.491/2001Sb.  

Jak probíhají komunální volby? 

Komunální volby jsou v České republice, podobně jako parlamentní volby, pouze jednokolové. Voliči si 

v komunálních volbách mohou vybírat z kandidátních listin politických stran nebo mohou pomocí 

preferenčních hlasů volit i konkrétní osoby. Volební systém pro komunální volby je poměrný. 

Komunální volby 2010 – kdo může kandidovat? 

Pro to, aby se někdo mohl ucházet o zvolení v komunálních volbách, musí splňovat několik základních 

podmínek, které jsou pro komunální volby stanoveny zákonem. V komunálních volbách tak mohou 

kandidovat politické strany (volební strany) nebo jednotlivci (kandidáti) 

Komunálních voleb 2010 se tak mohou zúčastnit: 

 Registrované politické strany nebo politická hnutí (pro registraci politické strany nebo hnutí je nutná 

petice alespoň 1 tisíce občanů České republiky) 

 Koalice politických stran nebo hnutí 

 Sdruţení nezávislých kandidátů – nejedná se o právnickou osobu jako u politické strany, ale pouze o 

jednorázové občasné sdruţení, které pak v komunálních volbách můţe vystupovat na společné 

kandidátce 

 Do komunálních voleb dále mohou kandidovat všichni občasné České republiky, kteří mají alespoň 

18 let, jsou způsobilí k právním úkonům (a nejsou například ve výkonu trestu apod.), kandidát dále 

musí předloţit petici podepsanou občany (voliči), kteří jeho kandidaturu podporují (přesný počet 

hlasů je upraven příslušným volebním zákonem) 

Termín komunálních voleb 2010 je závislí na tom, na jaký termín tyto volby vyhlásí prezident České 

republiky. V ústavě české republiky je řečeno, ţe termín komunálních voleb musí být vyhlášen nejpozději 

90 dní před jejich konáním. Současně se komunální volby musí konat dříve, neţ skončí funkční období 

zastupitelů zvolených v minulých komunálních volbách. 

Komunální volby 2010 se tak mohou konat nejdříve v termínu 24. – 25. září 2010 a nejpozději pak o 

víkendu 15. a 16. října 2010. Datum konání komunálních voleb tedy musí být někdy v tomto intervalu. Pro 

letošní rok vyhlásil prezident Václav Klaus termín pro konání voleb do obecních zastupitelstev na víkend 

15. a 16. října 2010. 

V termínu od 7.7. do 16.7. 2010 se budou vyměňovat okna a vstupní dveře na KD, v pohostinství Za 

vodou, v ND a na obecním úřadě. 

 

 

Výpis z usnesení  
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Třešňovec konaného dne 23.6.2010.  

022/10     ZO  schválilo opravu střechy na obecním úřadu  

023/10     ZO  schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2010   

024/10     ZO  schválilo dodavatele na zakázku „ kompletní překrytí střechy OÚ v Horním   

                       Třešňovci“ 
025/10    ZO  schválilo vyvěsit záměr o prodeji poz. parcel č. 4 a č. 2687/4 v katastrálním  

                       území Horní Třešňovec               
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HORNOTŘEŠŇOVSKÝ POHÁR byl v důsledku nepříznivého počasí 

přesunut na 29. SRPNA 2010!!! 

 

Z ČINNOSTI SDH   

 

OSLAVA SV. FLORIÁNA 

 
Patrona hasičů Sv. Floriána jsme letos oslavili 8. května u nové 

hasičské zbrojnice. Počasí nám letos přálo a tak se mohly děti 

vydovádět na překáţkách skateboardového hřiště. Sešlo se jich 

hodně a opravdu si to uţívaly. Rodiče si tak mohli v klidu 

posedět a pobavit se třeba u písniček skupin Fofr a Trap, které 

nám opět hrály aţ do pozdních nočních hodin. Pro všechny bylo 

nachystáno bohaté občerstvení, kde krom tradičních makrel 

nechyběly ani speciality z udírny.  
 
 

 

 

HASIČSKÝ VÝLET DOLE V DOLE 
 

V sobotu 12.června jsme se opět vydali poznávat 

krásy naší vlasti a cílem tentokrát byla daleká 

Ostrava. Vyráţeli jsme jiţ v pět hodin ráno od 

autobusových zastávek klimatizovaným 

autobusem. Klimatizace spočívala v tom, ţe byla 

odstraněna veškerá okénka a vlastní klimatizace 

nebyla nainstalována. A jelikoţ se venkovní 

teplota pohybovala nad 30 °C, změnil se výlet 

také v odtučňovací kůru. První zastávkou 43 

výletníků byli Tropic a Exotic centrum 

v Hukvaldech.  

V Tropicu jsme si prohlédli výstavu cizokrajných 

rostlin, mluvící papoušky a malou zoo, ve které 

byla nejzajímavějším exponátem americká puma. 

V Exoticu zase byly k vidění sbírky nádherných 

motýlů a brouků z celého světa. Naše další kroky 

směřovaly do Národní kulturní památky Vítkovické ţelezárny. Prohlídka rezavějícího kolosu, postupně 

zarůstajícího keři a stromy byla určitě zajímavá a bylo těţko k uvěření, ţe zde ještě v osmdesátých letech 

pracovalo několik desítek tisíc lidí. Jen deset minut cesty autobusem bylo vzdáleno výstaviště Černá louka, 

ve kterém jsme navštívili areál Miniuni. Zde byly k vidění miniatury neznámějších staveb zemí Evropské 

unie, mezi kterými nechyběla šikmá věţ v Pizze, praţská Staroměstská radnice, větrné mlýny z Holandska, 

ale také všech sedm divů světa. Vše bylo propracováno do posledního detailu. Následoval oběd a po něm 

poslední zastávka – Hornické muzeum na Landeku. Tady jsme si nejprve prohlédli výstavu důlního 

záchranářství a poté jsme sfárali do dolu, kde bylo vše ponecháno tak, jako by to právě opustili horníci. Poté 

jsme se uţ ubírali do restaurace Boţolé v Mohelnici, kde byla objednaná večeře. Obsluha ale zjevně nebyla 

připravena na takový nápor ţíznivých výletníků, takţe po večeři se jich část rozprchla do okolních hospod. 

Domů jsme se vrátili o půlnoci znaveni cestou, ale spokojeni, protoţe se výlet vydařil.  
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HASIČSKÉ BRIGÁDY 
Jiţ více neţ měsíc se kaţdý čtvrtek a někdy také úterý scházíme u oprav nové hasičské zbrojnice. Po opravě 

zadní stěny a drobných úpravách, které provedl Bohuslav Cink se svou firmou bylo zapotřebí celou 

zbrojnici penetrovat, vybílit a upravit vnitřní prostory, aby mohly být účelněji vyuţity. Poslední práce byly 

dokončeny v minulém týdnu a tak je nyní hasičárna jako nová. Plynule jsme však přešli k instalaci zámkové 

dlaţby na zastávce u obecního úřadu a dále je před námi oprava dřevěné boudy u hasičárny, kde se bude 

podkopávat zadní stěna a následně dělat betonový základ, neboť nyní bouda stojí pouze na několika pilířích, 

které se rozpadají a bouda se tak bortí. Smutné je, ţe za celou dobu brigád se na nich z 86 členů, které sbor 

čítá vystřídalo víceméně pouze 8 lidí!! 

 
SPORTOVNÍ SEZÓNA 
Sportovní sezóna začala letos podstatně později, neţ bylo původně plánováno. První dva závody Velké ceny 

Ústeckoorlicka – Kunčický pohár a také náš Hornotřešňovský pohár musely být v důsledku vytrvalých 

dešťů a silného podmáčení terénu přesunuty na pozdější dobu. Hornotřešňovský pohár tak proběhne aţ 

v neděli 29.srpna, protoţe se nepodařilo sehnat jiný termín, kdy by bylo volné hřiště, časomíra a zároveň 

neprobíhal jiný závod ligy. O všech sportovních výsledcích vás budeme informovat souhrnně aţ po 

ukončení sezóny. Milovníky aktuálních informací ale musím zklamat, protoţe po proběhnutých 5 závodech 

nebyl nikdo ze soutěţních druţstev schopen napsat článek o jejich průběhu a natoţ pak pokus natočit 

kamerou. Na obecních stránkách tak letos zřejmě nic nenajdete. 

             Za SDH Petr Jirásek 
 
 

Klubu důchodců 
 

Májové setkání – 11. května 2010 

V krátkém programu, který uváděli dva moderátoři, jsme zavzpomínali uţ po jedenácté nad scénkami z 

minulých setkání.  

Viděli jsme zdravotní scénku, Pepíky, neposlušné školáky, Jarmilu Šulákovou, Honzu a vílu z kouzelné 

louky, závody politiků, vtipy, anekdoty, ale i Mrazíka s Marfušou. 

Scénáře programu a reţie se ujala Alenka Faltýsková. Byla i bohatá tombola 

K pohoštění nechyběla i tradiční dobrá kuchyně s hornotřešňovským gulášem, bramborovým salátem a 

řízkem, ale i káva a koláče. 

K tanci hrála oblíbená "Svatebčanka". 

Kdyţ v tuto dobu máme setkání, nechybí pršení a bouřka, letos tomu bylo také tak. Nám to v dobré náladě 

nezabrání. Program končí oblíbenou písní T. G. Masaryka "Teče voda teče", který měl letos 7. března 160. 

výročí narození. 

Miloslava  Marková 
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Akce TJ Sokol od března do června 

 
17. 4. – Country večer 
Letošní Country večer byl s mezinárodní účastí 

ze Španělska. K poslechu a tanci hrála kapela 

Mirox. Někteří návštěvníci dojeli na koních aţ 

ze Šumperka. Během večera byly čtyři 

programové vstupy - předtančení naší country 

skupiny, kterou tvoří uţ 8 párů, Bleskový Jack 

při práci s bičem, s koltem a při chytání do lasa. 

Této soutěţe se zúčastnilo 5 dobrovolníků, kteří 

měli přeběhnout přes sál, aniţ by byli lapeni do 

lasa. Soutěţilo se o láhev whisky, kterou 

věnoval Libor Bílý. Vítězem byl nakonec Jack, 

který se o whisku s ostatními rozdělil. Měli 

jsme i bohatou tombolu - 50cen. Chtěla bych 

poděkovat těm, kteří darovali ceny do tomboly - 

z firem Autolakovna Švestka, MNábytek Jan Marek, Luboš Calda. Zbytek věnovali členové Sokola. Moc 

pěkný dort udělala Pavla Šilarová a Katka Hejkrlíková. 

 

23. 4. - Sázení stromků 

Sokoláci, cvičenky a hokejisté strávili pátek 23. 4. sázením stromků. Počasí nám přálo a sešlo se nás celkem 

35. Měli jsme zasázet cca 1800 stromů na 4 pasekách. Práci jsme měli zpestřenou o to, ţe jsme k listnatým 

stromům přidávali umělohmotné tubusy. Stromky se nám podařilo zasázet a tím jsme pomohli jak obci tak 

naší přírodě. Celý výtěţek z této akce šel na činnost našeho hokejového klubu. 

 

30. 5. – Dětský den 

Přesto, ţe nám počasí nepřálo, Dětský den se uskutečnil. Pro tentokrát jsme ho udělali v Národním domě. 

Část atrakcí probíhala  na sále, část venku pod velkými slunečníky. Kromě tradičních atrakcí jsme přidali 

různé hry a skládačky, střelbu ze vzduchovky, tvorbu svíček z včelařského vosku. Počasí znemoţnilo i 

příjezd motorkářů, koňařů a některé venkovní atrakce. Dětí sice přišlo méně, ale jinak jsme byli spokojeni. 

Dětský den se podařil. 

 

 

 

Děkujeme moc SPONZORŮM: 

Organizace a podnikatelé z Horního Třešňovce:  

 

Myslivci 

Hasiči 

ZŠ a MŠ 

Hokejisté 

Obecní úřad 

TJ Sokol 

Šebrle Míra 

Šlezingrová Hanka 

Hluchý Zdeněk 

Farma Jirásek 

Vávra Michal 

 

 

Chládek Jiří 

Cink Sláva 

Vomočil Zdeněk 

Junek Zdeněk 

Švestka Jan – AUTOLAKOVNA 

Bílý Libor – OSSAM 

Jirásková Zuzka 

z ostatních  

motorkáři MOTOŠOK 

Marek Jiří ml. 

Calda Luboš Dolní Třešňovec 

AUTODOPRAVA Bureš Dolní Třešňovec 



ZAKONČENÍ SEZÓNY cvičení 

24. 6. – Maratón 

Na ukončení sezóny cvičení ţen byl ve čtvrtek jiţ 3. ročník 

maratónu. Bylo nás celkem jedenáct nejodváţnějších. 

Cvičilo se od půl sedmé do devíti s malou přestávkou na 

občerstvení. Předcvičovaly všechny tři cvičitelky- Martina, 

Eva a Lenka.  

25. 6. - Zakončení cvičení žen  

Sezónu jsme zakončily v pátek na večeři v hospůdce „Za 

vodou“.  

 

 

 

27. 6. – Výlet pro rodiče a děti  

V neděli se vydaly naše cvičitelky Martina Jirásková a 

Marcela Hluchá s rodiči a dětmi na pochod. Šlo se od 

obecního úřadu na Mariánskou horu. Děti cestou plnily 

úkoly a dostávaly za ně dukátky. V závěru na ně čekala 

Vládkyně lesa, která jim za utrţené dukátky prozradila, 

kde najdou poklad, který si spravedlivě rozdělily. Děti 

si potom opekly buřty, zahrály si na prolejzačkách a 

vyrazily i s rodiči a cvičitelkami zpátky domů. 

V září zveme všechny na cvičení ţen, dětí a rodičů 

s dětmi. Moc se na vás těšíme. 

27. 6. – Zumba 

…je dynamická,zábavná a plná latinskoamerických a exotických rytmů, kde paţe pumpují, boky se vlní a -

samozřejmě-pot teče. 

Naše cvičitelky – Martina J. , Eva a Lenka se zúčastnily ZUMBAMÁNIE. Ve 4 hodinách cvičení jsme se 

seznámily s novým druhem cvičení Zumba a cvičením na trampolínách. Získaly jsme novou inspiraci, pro 

naše další cvičení. 

A co nás čeká do konce roku? 

3. 7. – Fotbalový turnaj neregistrovaných družstev. 

Září – Cyklovýlet 

Říjen – Výlet pro rodiče a děti do 3D kina a aquaparku. 

Listopad - Víkendový pobyt se cvičením pro ţeny 

Prosinec – Volné bruslení. 

Za TJ Sokol L. Marková 
 

 

 

Co se děje v létě v Orlických horách a Podorlicku?   

Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko připravila pro obyvatele regionu a turisty několik nevšedních záţitků. Aţ 

čtyři dny v týdnu můţete cestovat za krásami a zajímavostmi, které jen tak běţně v nabídce nenajdete.    

Kaţdou  červencovou a srpnovou neděli je pro děti nachystáno pohádkové putování. Udělejte si neděli sami pro sebe 

a pošlete vaše děti s námi proţít pohádkový den. Uvidí říši skřítků, vykoupou se s vodníkem Broumarem a stanou se 

účastníky pohádkového odpoledne na tábořišti Vochtánka. 

Co musíte udělat? Zvednout telefon, zavolat na bezplatnou linku 800 10 15 20, nahlásit termín výletu, jméno a věk 

dítěte a místo odkud bude nastupovat.  

Na  

Místa nástupu: Letohrad, Ţamberk, Kunvald, Rokytnice, Pěčín, Javornice, Rychnov, Solnice, Dobruška, Opočno  

Cena: 230,- Kč (celodenní dozor, soutěţní kartičky, vstup na koupaliště, 2x jídlo + pití)  

Věk: od 4 let dle samostatnosti dítěte a uváţení rodičů. Pokud dáte dohromady celou skupinu – tj. 14 dětí, přijedeme 

pro Vás i na místo mimo jízdní řád! DOPRAVA ZDARMA !!!  



 11 

Důchodci besídka 

        Pochod za pokladem 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            TJ Sokol- Ukončení sezóny, ženy 

Exotic - Hukvaldy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vítkovické železárny 

            Restaurace Božolé - Mohelnice 
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Společenská kronika 

 
Narození:  
 

16.4.2010 Andrea Jelínková 

2.7.2010 Marek Donát  

 

 

Milé děti, přejeme Vám láskyplné prostředí v rodině, abyste mohly zdárně prospívat 

k radosti rodičů i celé společnosti. 

Vám, milí rodiče, přejeme hodně trpělivosti a radosti při výchově svých dětí. 

 

Jubilanti v uplynulém čtvrtletí:  
 
65 let  Černohorská Marie, Zdvořilá Marie, Hluchá Miroslava 

 

70 let  Faltejsková Květuše, Šilar Miroslav  

 

75 let  Franc Zdeněk  

 

85 let  Mareš Jan  

 

92 let Reslerová Alžběta 

 

Vážení spoluobčané, k Vašim životním jubileím Vám přejeme zdraví, spokojenost a ještě 

dlouhá léta prožitá mezi námi. 

 

 

Za poslední období jsme se rozloučili s panem Jaroslavem Mačátem  

Čest Vaší  památce a světlé vzpomínky všem blízkým. 
 

 

 

 

Přejeme našim spoluobčanům příjemně strávené 
léto a dětem prázdniny plné dobrodružství. 
 
 
 

 

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


