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Jan Skácel 

 

Babí léto 

 
Včera letěl vzduchem první bílý vlas. 

Zazvonil, 

když zvolna k zemi padal- 

a slova, 

hrubá, nepokorná slova 

v hrdle uvázla mi jako rybí kost. 

 

Mé léto, 

ty už také šedivíš? 

 

Je tomu tak 

a podzim přijde zítra. 

Zas celé stromy budou odlétat, 

zas ptát se budem, 

kam a komu vstříc. 

A ticho, chudé jako polní myš, 

tu a tam za zády nám pískne. 

 

Mé léto, 

ty už také šedivíš? 
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První den školního roku 2010/2011     Dravci ve škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet ženy Praha 

 

 

 

             Úklid v Kulturním domě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třešňovecký poklad 

 

                                              Dravci ve škole 
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Zprávičky z naší školičky 
 

              „ Já Koblíţek, Koblíţek, na másle smaţený, na okně chlazený…“ ozývalo se z naší 

tělocvičny hned pár dní po zahájení školního roku. Takto příjemně nás překvapilo maňáskové 

divadlo Sluníčko pohádkami O Koblíţkovi, Dlouhý, Široký a Bystrozraký  

a Tři prasátka. 

               Pohádky nás budou letos opět provázet po celý rok. Některé za námi dojedou aţ 

do školky, jiné zhlédneme v lanškrounském divadle. Pohádkami a hrami je nabitý i náš výchovně 

vzdělávací program pod názvem Kdo si hraje, nezlobí!  

Filozofií naší mateřské školy je : 

Mateřská škola  cílevědomě a záměrně utváří osobnost dítěte předškolního věku. Dbá na jeho 

všestranný harmonický rozvoj s přihlédnutím na individuální psychické zvláštnosti. 

Je to dlouhodobý závazek, který nebereme na lehkou váhu. 

Předškolní vzdělávání probíhá v MŠ po celý den. Didakticky řízené aktivity jsou rovnoměrně 

vyváţeny relaxačními činnostmi. Heterogenní sloţení třídy nám umoţňuje pracovat s dětmi 

individuálně, skupinově i frontálně. Kaţdý den zařazujeme řízené zdravotně preventivní pohybové 

aktivity, děti mají dostatek volného pohybu. A to nejen v prostorách budovy – v herně, v loţnici,  

v tělocvičně. Ale především při pobytu venku  respektujeme důleţitost volného pohybu na čerstvém 

vzduchu. Letos nás uvidíte venku i při méně příznivých povětrnostních podmínkách. Do nepohody 

jsou děti vyzbrojeny pláštěnkou a gumáky. 

                 Od října opět začala výuka hry na zobcovou flétnu pro hudebně nadané děti, kterou vede 

p.uč. Havlíčková. S vychovatelkou Ivetou Vávrovou se zase předškoláci seznamují hravou formou 

s anglickým jazykem. 

                 Ve středu 6. 10.  k nám zavítala zajímavá návštěva…chovatelé dravých ptáků nám přivezli 

ukázat  orly, sovy, papoušky, sokoly. Naše děti si tak mohly z bezprostřední blízkosti prohlédnout 

kaţdého ptáka, pohlazením zkusit hebkost jeho peří, prohlédnout celé tělo, dovědět se něco o ţivotě 

těchto lovců. 

                 Školní rok je jiţ v plném proudu, podzim maluje přírodu duhovými barvami a my se 

zajímáme právě o všechno dění kolem nás. Právě v tuto dobu je naše třída zaplněná ovocem  

a zeleninou. To proto, abychom si na vlastní kůţi mohli osahat nejen známé ovoce, ale také co největší 

mnoţství zeleniny vypěstované v našich podmínkách – brokolici, patison, celer, růţičkovou kapustu, 

pórek, květák….Sbíráme kaštany, ţaludy, lisujeme listí pro další práci s nimi, abychom mohli vyrábět 

právě z těchto přírodnin, malovat je, stříhat, lepit…a tak dále…a tak dále. Prostě nás čeká opět rok 

plný her, zábavy, učení i práce. Naším cílem jsou spokojené děti, které navštěvují naši školičku 

rády….a v neposlední řadě i spokojení rodiče.  

                                                                                          

Hana Holečková, vedoucí učitelka MŠ 
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Co nového v ZŠ?  

 
Mateřská škola nám letos doslova praská ve švech – museli jsme poţádat o navýšení kapacity, 

protoţe „malých Třešňováčků se nám v posledních letech opravdu urodilo“ . Tomu jsme 

samozřejmě všichni rádi a přejeme si: Jen tak dál! 

Díky příznivému počtu dětí v naší obci nemá ani základní škola poloprázdné třídy. Letos 

usedlo do školních lavic 29 ţáků, z toho 4 prvňáčci. Nejen je, ale všechny ostatní děti přišel na začátku 

roku, tak jak uţ je u nás tradicí, přivítat a pozdravit pan starosta. Kromě přání a dárků pro nové 

školáky přinesl i všem ostatním něco sladkého na rozloučení s prázdninami a zpříjemnění prvního 

školního dne. 

 

Tak jako mateřská škola má své cíle a úkoly, které jsou zakotveny ve vzdělávacím programu 

pro předškolní vzdělávání, i základní škola pracuje podle svého vzdělávacího programu. Letos jiţ  

4. rokem naplňujeme cíle, které jsme si stanovili: 

      -            vytvářet ţákům klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci a celkové    

pozitivní klima ve škole, 

- poskytovat kvalitní základní vzdělávání zaměřené na „aktivní dovednosti ţáků tak, 

aby byli schopni řešit situace běţného ţivota, 

- přizpůsobovat se individuálním vzdělávacím potřebám ţáků, věnovat pozornost 

ţákům nadaným i ţákům se specifickými vzdělávacími potřebami, 

- rozvíjet komunikační dovednosti ţáků, 

- rozvíjet schopnosti ţáků spolupracovat a komunikovat v týmu, 

- pracovat s různými zdroji informací, 

- vést ţáky k odpovědnosti za své učení a chování, k sebehodnocení, 

- pěstovat u ţáků citlivý vztah k přírodě a všemu ţivému, 

- vytvářet zdravý názor na ţivot a svět kolem sebe. 

 

Jak se nám tyto cíle podařilo splnit, ukáţe samozřejmě především budoucnost. Ale jejich dílčí 

plnění přináší i výsledky okamţité jiţ nyní, je zapotřebí pouze jediné – cílevědomost, pozitivní přístup 

všech zúčastněných, tedy nejen učitelů a zaměstnanců školy, ale i rodičů, důslednost, vytrvalost, 

trpělivost… 

 

 Jak se nám daří plnit výchovné a vzdělávací cíle bylo součástí vlastního hodnocení školy, které 

jsme zpracovali za období uplynulých tří let. Z výsledků dotazníku, který jsme předloţili rodičům 

v závěru minulého školního roku, vyplynula v jednotlivých oblastech  tato zjištění:  

I. Informovanost 

84 % rodičů uvádí, ţe jsou dostatečně informování o dění ve škole, 

15 % rodičů se domnívá, ţe jsou informování (spíše ano), 

pouze necelé 1 % (jediný rodič uvedl, ţe mu ne zcela vyhovuje organizace třídních schůzek). 

II. Hodnocení budovy, vybavení  

43% rodičů hodnotilo budovu školy a vybavení jako výborné, 51% jako vyhovující, 

5% rodičů se domnívá, ţe vybavení je dostatečné a jeden rodič označil jako nevyhovující budovu 

školy. 

III. Hodnocení pedagogického procesu 

Kladně hodnotilo pedagogický proces 95% odpovědí, necelých 5% odpovědí se přiklání spíše 

k hodnocení méně kladnému (ale nikoliv zápornému) a pouze 1 odpověď na jedinou otázku byla 

negativní. 

 

 Všechny uvedené pozitivní výsledky jsou zavazující a předpokládají další vysoké úsilí školy 

k jejich udrţení a stálému zvyšování úrovně výchovy a vzdělávání a celkové práce školy. 

                                                                                  

 Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy 
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Klub žen 
 
První naše procházka byla do lanškrounského muzea, kde jsme si prohlédly historické kočárky.  

S příchodem jara jsme v lese nasázely stromky pro Obecní úřad a přivydělaly si 

nějakou korunu do pokladny KŢ.  

 

Začalo léto  a  tak jsme uspořádaly spoustu výletů. 
 

16. června jsme byly v Praze, tentokrát jsme si prohlédly zahrady Praţského hradu, a taky jsme 

se zkusily posadit do Senátu. Samozřejmě jenom v zahradě.  

 

Další akcí byl autobusový zájezd do Pelhřimova - města kuriozit. Viděly jsme strom, který 

plodí pět druhů ovoce: meruňky, švestky, broskve, nektarinky a mandle. Navštívily jsme muzeum 

Oldřicha a Lubomíra Lipských a vyšláply si i na věţ. Celý den jsme si uţily jako na výletě.  

Pokračujeme dalším výletem, tentokrát do Orliček. Autobusem do Jablonného nad Orlicí  

a odtud pěšky lesním prostředím do podhorské vesničky Orličky. Vše bylo dobře naplánováno, 

zpět autobusem 15.30 hodin. Ale ejhle, autobus ve školních prázdninách nejede, domů daleko. Hned 

jsme naţhavily mobily a zavolaly SOS domů. Někdo to zkusil i stopem a domů jsme se přeci jenom 

dostaly.  

V srpnu se v Kulturním domě vyměnila okna a na nás čekalo uklízení. Jeden táboráček jsme 

stihly mezi uklízením.  

Koncem září jsme ještě navštívily muzeum ve Svitavách, kde je stálá expozice historických 

praček a panenky Anny Šlesingrové.   Panenky jsou z plastelíny, keramické hlíny, ale i odlité  

z porcelánu. Nejzajímavější je panenka v klobouku v krejčovském salóně.  

Poslední výlet byl na zámek do Pardubic. Činnost byla bohatá a všem přeji další nápady pro 

další zábavu. Zima bude dlouhá  a tak budeme prohlíţet fotografie,  jak se nám dařilo. 

 

 

Za klub žen   Dvořáková 
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Akce TJ Sokol od června do září 
 

3. července – Fotbalový turnaj neregistrovaných družstev 

 
Výsledková tabulka turnaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepším střelcem byl  Moravec z Dolního Třešňovce se 4 góly. 

 

Penalty :  

Děti  - účast 9 dětí - vítěz Šilar Petr a Pavlína Cinková 

Ţeny - účast 10 ţen - vítězka  Martina Jirásková - 4 penalty 

Muţi - účast 30 muţů - vítěz Vaško - 15 penalt 

Druţstvo Dolní Čermné se nedostavilo a ani se neomluvilo. 

 

31. července - Zakončení sezóny 

 
Na závěr letošní sportovní sezóny jsme zorganizovali posezení na hřišti. Nebylo však jen u sezení. 

Zasoutěţili jsme si ve střelbě ze vzduchovky a hodu na ruské kuţelky. Večer nám k poslechu zahráli 

kamarádi country hudby  Hana Holečková a Zdeněk Urban.  

Moc dobře jsme se s nimi pobavili! 

 

 

18. září – Cyklovýlet 

 
Letos jsme se vydali podél řeky Moravice. 

Nakládání kol začalo uţ v šest ráno. Cesta byla dlouhá, tak se muselo vyrazit včas. 

Před desátou byla první zastávka v Sovinci, kde vystoupila první parta. 

Další parta vystoupila v Dětřichově nad Bystřicí. Počasí bylo super, cesta skvěle 

 
Horní 

Třešňovec 

Dolní 

Třešňovec 

Černý 

koně 
celkem pořadí 

Horní 

Třešňovec 
xxx 1 : 0 1 : 1 4 body 1. 

Dolní 

Třešňovec 
0 : 1 xxx 5 : 0 3 body 2. 

Černý koně 1 : 1 0 : 5 xxx 1 bod 3. 
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ubíhala. Cestou jsme se pokochali krásnou přírodou kolem nádrţe Kruţberk, poobědvali jsme  

v rybárně v Těchanovicích a „konečná byla“ v Hradci nad Moravicí. 

Ujeli jsme celkem kolem 70 km. Byl to opravdu celodenní výlet, domů jsme dorazili v jedenáct večer. 

 

Připravujeme: 
5. listopadu - Víkendový pobyt se cvičením pro ţeny v Náchodě 

5. prosince – Tradiční průvod Mikuláše s čerty 

11. prosince – Výlet pro rodiče a děti do 3D kina a aquaparku v Hradci Králové 

Vánoční prázdniny - Volné bruslení, lezení na horolezecké stěně 

Za TJ Sokol L. Marková 
 

Klub důchodců 

 
15. 9. Celodenní  výlet  na zámek  Karlova Koruna 

v Chlumci nad Cidlinou. Stavba půdorysu zámku 

připomíná královskou korunu. Zámek nechal postavit  

Fr. Ferdinand  Kinský. Stavba byla  v letech 1721-1723. 

Plány vypracoval italský architekt  G. Santini-Aichel  

a stavbu vedl  praţský stavitel Fr. Maxmilián Kaňka. 

Průvodkyně nás podrobně seznámila s historií zámku, 

s ţivotem a osudem rodu Kinských. V 1. patře zámku je 

rozsáhlá expozice chovu koní. Dozvěděli jsme se také  

o chovu  chlumeckých plaváků, o jejich šlechtění  

a reprodukci, o který  se právě zaslouţil  rod Kinských. 

 

Ve sklepení jsou téţ fotografie z poţáru, který byl  

v r. 1943. Zámek má dostatek hospodářských budov,  

v jízdárně zámku bylo také mnoho selských zajatců 

vězněno a vyslýcháno. To je z období selských bouří, 

které byly v r. 1775. Zámek doplňuje rozsáhlý park. 

Na obědě v nedalekých  Obědovicích  jsme se mírně 

zdrţeli  pro trvalý déšť. Na památník  selských bouří, 

který je nedaleko,  jsme se uţ nepodívali.  

V podvečerních hodinách jsme se vrátili do svých     

domovů. Táboráky na Mariánské hoře, které se konaly 

ve dnech  12. 8., 22. 9., 13. 10., mají své kouzlo. V 

kaţdou roční dobu je na co se dívat, je to relaxace, 

odpočinek,       ale  i  popovídání se sousedy. 

 

Za Klub důchodců  Miloslava  Marková 
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SDH HORNÍ TŘEŠNOVEC 
 
 

HORNOTŘEŠŇOVSKÝ POHÁR 
Netradičně na konci prázdnin, a navíc ještě v neděli, proběhl jiţ 7. ročník Hornotřešňovského poháru. 

Původně se měl konat 5. června, ale z důvodu vytrvalých dešťů a silného podmáčení hřiště, jsme ho 

museli přeloţit na 29. srpna. Bohuţel ani v náhradním termínu nám počasí nepřálo. Dráha byla sice 

hodně měkká, ale běhat se na ní dalo. Bojovat o stupně nejvyšší přijelo celkem 33 druţstev – 21 

muţských a 12 ţenských. Muţskou kategorii vyhrál Letohrad s časem 19,90 s před druhou Nekoří  

a třetím Letohradem – Orlicí. Naše A druţstvo skončilo s neplatným pokusem na konci startovního 

pole a B druţstvo obsadilo 14. místo. V ţenské kategorii se nejlépe útok podařil České Rybné – 23,32 

s, kterou na stupních vítězů doplnila děvčata z Letohradu – Červené a Nekoře. Nejlepší tři druţstva 

z obou kategorií, jak je u nás zvykem, postoupila do finále o uzené kýty. Finálové pokusy si závodníci 

ztěţují tím, ţe si losují posty, na kterých poběţí, coţ je atraktivní jednak pro diváky, ale také pro 

samotné soutěţící, protoţe si mohou vyzkoušet něco jiného neţ na co jsou zvyklí. S nástrahami finále 

si nejlépe poradili a uzené kyty si odvezli muţi z Letohradu a ţeny z Letohradu – Červené. Po 

vyhlášení výsledků jsme letos poprvé uspořádali ještě soutěţ veteránů, které se zúčastnila čtyři 

druţstva. Z vítězství se radovali muţi z Lanškrouna před Dolním Třešňovcem a naším A druţstvem.  

B druţstvo skončilo s neplatným pokusem čtvrté. Soutěţ se i přes nepřízeň počasí a málo atraktivní 

termín vydařila. Škoda jen, ţe se na domácí trati opět neprosadila domácí druţstva a ţe jsme kvůli 

přeloţení termínu museli oţelet plánované Loučení s létem. 

 

 

„HORNOTŘEŠŇOVSKÝ POKLAD“ 
Kaţdé úterý a čtvrtek se scházíme na brigádách, při kterých stále ještě zvelebujeme hasičskou 

zbrojnici a také opravujeme přilehlou boudu, která slouţí jako skladovací prostory. Bohuţel se schází 

maximálně 4 – 5 lidí, takţe práce jde poměrně pomalu. V tuto dobu uţ jsou ale hlavní práce hotovy – 

hasičárna i klubovna jsou vymalovány a také bouda uţ je ve své finální podobě. Právě při její opravě 

se podařilo nalézt tzv. „Třešňovský poklad“. Proběhlo to asi takto: dokončovaly se poslední úpravy 

klubovny, po kterých měly nastoupit holky na úklid a já s Mírou Šebrlem jsme měli pokračovat 

v natírání palubek na opravu vrat. Bohuţel ale Jarda Jeţek zapomněl koupit barvu a tak na nás zbylo 

podkopávání zadní strany boudy, která ujíţdí směrem k potoku a tak se zde dělá betonový základ. Po 

slovech „jdeme vykopat poklad“ jsme se s chutí pustili do díla. Po pár lopatách se sesypala hlína od 

jednoho z trámů a objevila se sklenice plná všelijakých papírů. Po jejich vyndání jsme zjistili, ţe se 

jedná o německé dokumenty z druhé světové války, odznaky a mnoho dalších listin. Šli jsme tedy 

hledat dál a kousek vedle jsme nalezli další sklenici, která byla plná drobných mincí z téhoţ období. 

Sice byly silně zoxidované, ale přesto to byl 

skvělý nález. Do třetice jsme se vydali opět na 

stejné místo a nalezli ještě poslední dvě věci – 

láhev, pravděpodobně se střelným prachem  

a kus trubky, která byla z obou stran zalitá 

olovem. Nejodváţnější Petr Mačát st. se hned 

pustil do zjišťování co je uvnitř. Za chvíli se 

mu podařilo víčko z jedné strany odstranit  

a uvnitř nalezl další mince. Celý nález jsme 

zdokumentovali a nahlásili do muzea 

v Lanškrouně. Zástupkyně muzea pí. 

Borkovcová si odvezla veškeré dokumenty a 

odznaky a po jednom kuse z kaţdé nalezené 

mince. Zbytek ponechala sboru. Nalezené 

dokumenty a mince si můţete prohlédnout ve 

fotogalerii na obecních stránkách.  
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UKONČENÍ SEZÓNY 

 
V sobotu 9. října proběhlo v nové hasičské zbrojnici ukončení sezóny. Uţ od rána probíhala brigáda, 

během které se opravila vrata u zadního vchodu a dveře do věţe. Odpoledne se pak členové sboru se 

svými rodinnými příslušníky scházeli, aby si zde poseděli, popovídali a někteří také zazpívali. Oproti 

předešlým rokům se změnil jídelníček – tradiční prasátko na roţni pro tentokrát nahradili krocani. Ti 

byli výborní a výborná byla také nálada. Ukončení sezóny bylo letošní poslední společnou akcí, pokud 

nepočítáme ještě brigády. Tou další bude aţ výroční valná hromada v příštím roce.   

 

HASIČSKÝ SPORT 

 
Na závěr bych ještě v krátkosti zhodnotil letošní sportovní sezónu. Ta byla ve velké míře 

poznamenaná špatným počasím, kdy se hned dva závody VCÚ musely přeloţit z důvodu vytrvalých 

dešťů a silného podmáčení drah. Kromě naší soutěţe se jednalo také o soutěţ v Letohradě-Kunčicích. 

Mnoho dalších soutěţí bylo ovlivněno rozblácenou dráhou, coţ také mělo vliv na dosaţené časy. 

Zatímco v loňském roce se podařilo rekordy ligy překonat hned několika druţstvům v muţské i ţenské 

kategorii, letos se podařilo rekord ligy vylepšit pouze jednou a to Bystřeci A na trati 3B průstřikové 

terče. Náš sbor opět reprezentovala z větší části dvě druţstva – jedno muţské a jedno ţenské. Pouze na 

domácí trati a u našich sousedů v Dolním Třešňovci běţeli ještě veteráni a B druţstvo muţů.      

Ţenské druţstvo vstupovalo do sezóny jako obhájce loňského celkového druhého místa s cílem dostat 

se konečně na stupínek nejvyšší. Avšak přání a skutečnost jsou věci naprosto rozdílné a zatímco loni 

holky sbíraly jedno umístění „na bedně“ za druhým a také třikrát vyhrály, letos se jim to samé 

nepovedlo ani jednou. Nejlepším umístěním byla druhá místa v Letohradě-Červené a v Lanšperku  

a třetí místa v Nekoři, Dolním Třešňovci, Mladkově a Kunčicích. V konečném součtu to znamenalo 

„aţ“ čtvrté místo za vítězným Letohradem, druhou Českou Rybnou a třetím Letohradem-Červenou. 

Muţům se dařilo ještě o poznání hůře a propad z loňského 12. místa na letošní sedmnácté myslím si 

hovoří za vše. Jediným vydařeným závodem byl Zelený pohár v Dolním Třešňovci, kde skončili na 

výborném 3. místě a za zmínku snad ještě stojí 6. místo z Lanškrouna. Na ostatních závodech muţi 

skončili vţdy hluboko v poli poraţených. Prapor úspěchů sice trochu nahoru pozvedli veteráni, kteří 

dokázali vyhrát v Dolním Třešňovci a skončit třetí na domácí trati, ale i to je slabá náplast na 

předsezónní očekávání.  Pro příští rok se snad jiţ stabilizuje sestava a v plánu je také částečná úprava 

závodního stroje, který uţ není schopen drţet krok s nejlepšími mašinami na okrese. Jestli to bude 

stačit k nějakým výraznějším úspěchům se necháme překvapit. 

 

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ 

 
V sobotu 16. října se část našeho sboru účastnila 

okrskového námětového cvičení. To tentokrát 

proběhlo v Lanškrouně u velkého rybníka a 

námětem byla dálková doprava vody. Kromě 

našeho sboru se cvičení účastnily také Dolní 

Třešňovec, Lanškroun, Ostrov a Rudoltice. 

Hlavním cílem je součinnost sborů při krizových 

situacích – v tomto případě předávka vody při 

poţáru vzdáleném od zdroje vody. O tom, ţe tato 

cvičení nejsou zbytečná, jsme se mohli přesvědčit 

minulý měsíc. V loňském roce jsme se účastnili 

třídenního cvičení zaměřeného na vyhledávání 

osob a poskytnutí první pomoci. A právě minulý měsíc jsme se podíleli spolu s dalšími sbory 

z Lanškrounska, policií a dalšími sloţkami integrovaného záchranného systému Pardubického kraje na 

vyhledávání ztraceného muţe v okolí Albrechtic.   

                        Za SDH Petr Jirásek 
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Zvolení zastupitelé podle stran 

 

Nestraníci  
 

1. Milan Kopecký 50 let, autolakýrník, Horní Třešňovec  192  hlasů 

2. Petr Černohorský 35 let, vedoucí prodejny, Horní Třešňovec 177 hlasů  

3. PhDr. Jaroslava Cvrčková 50 let, farmaceutický reprezentant, Horní Třešňovec  172 hlasů   

4. Tomáš Holeček 44 let, skladník, Horní Třešňovec  168 hlasů   

 

Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení  
 

1. Jiří Marek 62 let, starosta obce Horní Třešňovec, Horní Třešňovec   217 hlasů 

2. Jaroslav Hejkrlík 46 let, řidič autobusu, Horní Třešňovec  185 hlasů 

3. Ing. Lubomír Cink  51 let, technik, Horní Třešňovec  146  hlasů 

 

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová  
 

1. Jan Dušek  34 let, prodejce, Horní Třešňovec  144  hlasů 

2. Mária Dušková 53 let, zdravotní sestra, Horní Třešňovec  99  hlasů 

 

 

Poděkování 

Děkuji touto cestou všem voličům, kteří se nebáli dát svůj hlas kandidátům KDU – ČSL, z nichţ vyšli 

dva zástupci do obecního zastupitelstva. 

Všem nově zvoleným zastupitelům přeji, aby se jim v jejich práci dařilo a hlavně aby měli stálou 

podporu všech občanů, kteří jim dali svůj hlas. Věřím, ţe jejich prioritou bude především blaho obce  

a její rozvoj pro mladé lidi, abychom se časem nedočkali vylidnění. 

 

Za MO KDU - ČSL Božena Marková 

 

 

Poděkování  

 

Děkuji touto cestou všem voličům, kteří mi vyjádřili důvěru a dali svůj hlas. 

Zároveň děkuji voličům i za ostatní zvolené kandidáty. Bývalým zastupitelům děkuji za 

pomoc, kterou mi po celé volební období poskytovali. Přeji jim mnoho zdaru v práci 

i osobním životě.   

Jiří Marek 
 

 

 

Zdravím všechny spoluobčany. Před čtyřmi lety se můj bratr Karel stal, po komunálních volbách, 

předsedou kulturní komise. Mě tehdy nahlásil jako jejího člena a oslovil – pojďme udělat noviny 

trochu jinak. Byla to pro mě zajímavá výzva. Za aktivní podpory pana starosty Jiřího Marka vznikly 

„naše“ noviny. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat nejen panu starostovi, ale všem, kteří 

pravidelně přispívali do Hornotřešňovských novin – Jiřině Kosové, Haně Holečkové, Ivetě Vávrové, 

Lence Markové, Boţeně Markové, Daně Mačátové, Miloslavě Markové, Marii Teichmanové a Petru 

Jiráskovi.  

Hlas lidu promluvil, Karel svou pozici neobhájil, proto je čas se rozloučit. Věřím, ţe se Vám 

„naše“ noviny líbily, ţe jste si je kaţdé čtvrtletí rádi prohlédli. Přeji Vám krásný zbytek podzimu  

a svému nástupci hodně zdaru!         

  

Gabriela Pechancová  
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Zámek  Karlova Koruna 

První den školního roku 2010/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků        

 

        Výlet ženy - Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Svitavy 

 

        TJ Sokol – fotbalové družstvo 
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Společenská kronika: 
 

Narození: 20.8.2010 Natálie Prokopová 

22.8.2010 Jan Klíž 

 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za cenný přínos do naší společnosti. Vám, milé děti, přejeme, 

abyste prospívaly ve zdraví pro radost a spokojenost svých rodičů i nás všech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manželství uzavřeli:  21. 8. 2010  pan Ing. Vladimír Jirásek  a slečna Lenka Filipová; 

                                                               slečna Lucie Dorazilová a pan Petr Kolínský; 

                                                               pan Lukáš Hluchý a slečna Lucie Toftíková;  

                                           17. 9. 2010  slečna Petra Kubíčková a pan Ing. Libor Glos. 

 

Vážení novomanželé, přejeme Vám, aby Váš společný život byl soužitím ve vzájemném 

porozumění, toleranci, zdraví a lásce. 

 

Zlatá svatba: 20. 8. 2010 oslavili 50 roků společného života Ladislav a Miloslava Markovi. 

 

Vážení manželé, do nových „50“ roků společného života Vám přejeme zdraví, pohodu a 

lásku vzájemnou i Vašich dětí a vnoučat.  

 

Výročí narození: 
Ve třetím čtvrtletí již oslavili svoje životní jubilea tito naši spoluobčané: 

 

60 roků: Hana Bečvářová, Jarmila Beranová 

75 roků: Vlasta Jelínková 

81 rok:   Miloslava Ježková 

82 roků: Marie Mačátová 

86 roků: Jarmila Švestková 

89 roků: Gertrauda Šilarová  

 
Vážení spoluobčané, přejeme Vám hodně zdraví a ještě dlouhá léta prožitá v kruhu svých 

rodin a přátel.  
 

 

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


