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Vážení spoluobčané,
končí prázdniny, ale určitě nás čeká 
krásný podzim…
A co nového v  Horním Třešňovci? 
Jistě jste si všichni všimli, že nedávno 
byly dokončeny práce na kulturním 
domě, opravena fasáda, položeny nové 
schody k hlavním dveřím a kdo ještě 
nezaznamenal, vzadu přibylo  parko-
viště ze zámkové dlažby a přístřešek 
pro grilování i pro kuřáky s průchodem 
z jídelny.  / viz foto/.
V  současné době probíhá oprava kříže 
před kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie, kterou provádí  Dobrovolný sva-
zek obcí z  dotace Pardubického kraje   
a do konce roku by měla být hotova  
i přípojka veřejného osvětlení na roz-
cestí u Bílých. Připravují se projekty na 
zateplení a fasádu školy, opravu střechy 
kostela silně zasaženou tesaříkem a čer-
votočem, s  firmou Redea se připravuje 
žádost o dotaci na opravu lesních úseků 

Dveře za dětmi, které odnášely domů 
vysvědčení – odměnu za svoji celoroční 
snahu, se ještě ani pořádně nedovřely 
a ve škole se začal připravovat další 
školní rok. Co všechno se musí během 
prázdnin stihnout, co je nutné zařídit, 
objednat, nakoupit, vysmýčit, vydrh-
nout, vyleštit či vyprat? V  představě 
mnoha lidí jsou to neskutečně dlouhé 
krásné dva měsíce (alespoň tak to má 
každý, kdo chodil do školy, uloženo 
v paměti), pro ty, kdo pracují ve škole,  
je to období, kdy samozřejmě čerpají 
dovolenou, ale také období, kdy se 

připravují na další školní rok.
Letos začaly prázdniny u nás ve škole 
trochu jinak než obvykle. Hned v  prv-
ním týdnu byly v obou třídách staré ta-
bule nahrazeny novými, na které jsme 
se všichni moc těšili. A tak se všichni pe-
dagogičtí pracovníci sešli, bez ohledu 
na to, že by již měli čerpat zaslouženou 
dovolenou na školení, které je zapotře-
bí k  tomu, aby dokázali využívat mož-
nosti, které práce s  interaktivní tabulí 
nabízí. Nové tabule představují pouze 
část finančních prostředků, které škola 
získala z Evropských fondů určených na 

rozvoj školství. 
Až vyjdou tyto noviny, bude již škola 
připravena uvítat děti z  MŠ, kterých 
je na nový školní rok zapsáno opět 28  
a také naše školáky, kterých usedne do 
lavic rovněž 28, z toho 5  prvňáčků. 
Děkuji všem, kteří školu podporují  
a pomáhají nám v  naší práci. Těším se 
na setkávání s Vašimi dětmi i s Vámi ve 
školním roce 2011/2012.
Přeji dětem  a Vám všem ostatním krás-
ný zbytek léta.
                                                                                              

Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy

cest – příčnice na Mariánskou horu. 
Probíhá komplexní pozemková úprava 
„extravilánu“  - to je celého katastru 
Horního Třešňovce mimo zastavěnou 
a zastavitelnou část obce. Dále probíhá 
změna č.1 územního plánu na žádost 
žadatele. Připravuje se pasportizace 
cest. 
Na jaře a v létě proběhla celá řada akcí, 
o kterých podrobněji informují naši 
pravidelní respondenti v  dalších člán-
cích. Na titulní stránku jsem  vybrala 
společnou fotografii účastníků kurzu 
výpočetní techniky pro seniory a to 
z toho důvodu, že si vážím všech, kteří 
neustrnou ve svém rozhledu, snaží se 
držet krok s dobou a nebojí se nových 
věcí. Pro mladou generaci je počítačo-
vá gramotnost samozřejmostí, starší 
lidé mají obavy z  techniky… a přitom 
zbytečně. Brzy zjistí, že si sami najdou 
potřebnou informaci, přečtou všechny 
noviny, podívají na oblíbený seriál, že 

mohou komunikovat často a levně se 
svými blízkými z  pohodlí domova…
Pro naši obec bylo plánováno 10 míst 
pro školení seniorů, které financovala 
Nadace Livie a Václava Klausových. Pro-
tože se přihlásilo 20 zájemců, rozhodli 
jsme se, že dalších 10 míst „zafinancuje“ 
obec. 
Nemohu zapomenout ani na hasiče 
a jejich velkou akci Hornotřešňovský 
pohár 2011 současně s oslavou  125. 
výročí založení sboru, na naši školu  
a školku / viz článek paní ředitelky a paní 
učitelky MŠ/, na klub žen, velkou aktivitu 
hornotřešňovského „Sokola“ atd. Všem 
děkuji  za pomoc, dodaný fotografický 
materiál a hlavně za ochotu a dodržení 
dohodnutého termínu uzávěrky. :-)
 Hezký slunný podzim přejí  vám všem 
     

Jaroslava Cvrčková  a Jiří Marek

Parkoviště a přístřešek pro kuřákyKulturní dům v „novém kabátě“

Prázdniny?
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Noví „páťáci“Interaktivní tabule

Sportovní hry ZŠ MŠ na výletě na Mariánské hoře

Tak – a jsme zase o rok starší :-) A vyrostli 
jsme o pár centimetrů – na těle i 
na duchu. Opět to byl školní rok plný 
her, učení, práce, radostí i starostí.
Letos školku navštěvovalo 28 dětí. 
Z toho 5 předškoláků absolvovalo zápis 
do ZŠ, který  se konal v únoru :     
Matěj Bárnet    
Zdena Hejkrlíková
Jiří Jehlička
Ella Prokopová
Lucie Šilarová
Jako vždy bylo zapotřebí vědomostí  
a dovedností získaných během docház-
ky do MŠ. Naše děti cíleně rozvíjíme 
po všech stránkách podle výchovně 
vzdělávacího programu „ KDO SI HRAJE, 
NEZLOBÍ „. Je rozdělen do pěti hlavních 
tematických bloků :
- Vím, kdo jsem a kam patřím
- Hračka je můj kamarád

- Z pohádky do pohádky
- Hrátky v trávě
- Hraju si a nezlobím
Každý blok je rozpracován do dalších té-
mat, která svým obsahem vystihují dané 
roční období (září – červen). Logicky to 
znamená, že v  září se seznamujeme 
mezi sebou, s prostředím školky a blíz-
kým okolím. Pak poznáváme přírodu, 
její plody, krásu, proměnlivost. V zimě si 
hrajeme i sportujeme na sněhu, společ-
ně s rodiči oslavujeme nejkrásnější svát-
ky roku – Vánoce. Jaro vítáme tradičně 
– vnikáme do tajů vzniku života a jeho 
smyslu – první poupata, mláďata….pro-
žíváme Velikonoce, Svátek matek…….
připravujeme se na školu, těšíme se na 
léto…a hup !! Léto je tady !!
Rok to byl opravdu pestrý. Kromě 
naplňování výchovně vzdělávacích cílů  
a kompetencí – jako například  rozvíjení 
logiky, paměti, matematických před-
stav, hudebnosti, fyzické obratnosti, 
grafomotoriky atd. atd. atd…..máme za 
sebou několik divadelních představení 

v  lanškrounském zámku. Na jaře jsme 
navštěvovali bazén  v ZŠ Dobrovského. 
O Velikonocích jsme byli na ekofarmě 
v  Oucmanicích. Děti si vyrobily mýdlo 
z  bylinek, placky pečené v  kamenné 
peci. Viděly, jak se žilo za starých dob-
rých časů , jak je důležité žít s přírodou 
v dobrém vztahu, neničit ji.
V polovině června z nás byli malí turisti. 
Naložili jsme si do batůžku pár dobrůtek 
a polínko na ohýnek…a tradáá !! Už jsme 
mašírovali cestou necestou na Marián-
skou horu. Tam nás čekalo překvapení 
– našli jsme poklad!! Měšec plný dukátů 
(samozřejmě čokoládových)! Opekli 
jsme párek, odpočinuli a vyrazili zpět do 
školky. Počasí se vydařilo a maminkám, 
které nám pomohly, patří náš dík!! :-)
A vůbec – děkuji všem rodičům, kteří 
to s  námi tento rok vydrželi, svým ko-
legyním a hlavně našim malým milým 
svěřencům! :-)
Přeji vám slunečné a voňavé léto, hodně 
se usmívejte a těším se po prázdninách 
na shledanou!

Hana Strnadová

Zprávičky 
z naší školičky
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Jaro jsme začali brigádnicky – jako 
každý rok se sbíralo staré železo a ba-
revné kovy. Souběžně s  tím probíhala 
brigáda na úklid hasičárny. Myly se 
hadice, opravovala zásahová mašina, 
osekávaly se břehy kolem potoka a pro-
řezávaly stromy. Protože starého železa 
bylo poměrně málo, stihli jsme u toho  
i připravit dříví na Floriánka. Udělalo se 
hodně práce a také účast členů sboru 
byla poměrně velká. 
Patrona hasičů sv. Floriána jsme letos 
oslavili v sobotu 7.května. Začátek akce 
se hlavně kvůli rodičům s malými dětmi, 
kterých chodí stále více, posunul o ho-
dinu dříve a ukázalo se, že to byl dobrý 
nápad. Hned od začátku se připravená 
místa rychle plnila a také překážky na 
skateboardovém hřišti byly obsazeny 
dovádějícími dětmi. Všem přítomným 
k  tomu hrál nejdříve písničkář Jirka 
Hurych a po něm již tradiční kapely Fofr  
a Trap. K  jídlu byly připraveny makrely, 
ale také „suděné“ uzené, kýty a klobás-
ky, připravované v udírně ve tvaru sudu. 
Mezi již tradiční akce určitě patří 
každoroční výlet pořádaný nejen pro 
členy sboru, ale i širokou veřejnost. 
V  letošním roce jsme vyrazili vstříc 
jesenickým vrcholkům. Na cestu jsme 
se vydali v sobotu  11.června už za brz-
kých ranních hodin v krásném počtu 34 
účastníků, kteří se nezalekli náročného 
pochodu. Řidiče nám tentokrát dělal 
pan Šilar z Lubníka, který se autobusové 
dopravě věnuje jako svému koníčku při 
důchodu. První zastávka na ranní kávu 
a občerstvení nás čekala v  motorestu 
na Skřítku. Po snídani a nutné dávce 
kofeinu se všichni nalodili zpět do au-
tobusu a plni energie vyrazili směrem 
na Jesenicko. Pracovní název letošního 
výletu zněl „Putování na nejvyšší horu 
Moravy“. Ale abychom se dostali naho-
ru, musíme začít dole. Proto naše túra 
nemohla začít jinde, než v útulném  lá-
zeňském městečku Karlova Studánka. 
Po návštěvě místní cukrárny, ochutnáv-
ky lázeňských oplatek a „smradlavých“ 
pramenů jsme sebrali odvahu a vyšláp- 
li do hor… První část trasy procházela 
překrásným údolím Bílé Opavy. Řeka 
plná vodopádů a malých zátok se vinula 
příjemným prostředím lesa. Cestu nám 
zpestřovaly popadané klády, vyřezané 

do schodů, žebříků a lávek, které 
bylo třeba překonat. Na konci tohoto 
úseku jsme měli za sebou úctyhodné 
převýšení, ale výprava pozvolna po-
kračovala výstupem na Barborku. Ta se 
stala naším prvním cílem pro získání sil. 
Energii jsme doplnili pivem, limem či 
místní lihovinou – Pradědem. Jednotka 
„vlajkonošů“ nedopustila, aby čest hor-
notřešňovských hasičů utrpěla a plni 
odhodlání vyrazili dál na vrchol Pradě-
du, kde nakonec zdárně vyvěsili prapor 
sboru. Nejvyšší horu Moravy úspěšně 
zdolala většina výletníků, kteří si sestup 
z  vrcholu ještě zpestřili jízdou na hor-
ských koloběžkách, které je úspěšně 
dopravily až na Ovčárnu, kde už čekal 
zbytek zájezdu. Hladové žaludky jsme 
zde zasytili dobrým obědem a vydali se 
dál podle plánu.  
Následující zastávka na nás čekala 
v  Pradědově galerii v obci Jiříkov  
u Rýmařova. Řezbář pan Jiří Halouzka 
zde vytvořil soubor obrazů, volně stojí-
cích soch, ale i dětských atrakcí jako jsou 

houpačky či kolotoče ve tvaru zvířátek – 
ty se později ukázaly jako velké lákadlo 
pro část našich výletníků.  Mezi největší 
místní atrakce patřila socha děda Pra-
děda o výšce 10,4m, nebo tříhlavý drak 
chrlící oheň. Nutno zmínit, že několik 
z  těchto děl je zapsáno v  české knize 
rekordů. Během prohlídky jsme si směli 
vše osahat, případně osedlat krokodýla 
či medvěda, nebo se vyfotit s vládcem 
jesenických hor - Pradědem. Zajímavé 

informace o rozpracovaných dílech 
nám poskytly tzv. mluvící sochy. Posled-
ní zastávkou byl lanškrounský hostinec 
Krčma, kde na nás čekalo příjemné po-
sezení u živé hudby a dobrá večeře. Celý 
výlet lze zhodnotit jako velmi vydařený 
a to nejen díky organizátorům, ale i díky 
počasí, které nás opět nezklamalo.
Hned o týden později proběhla stěžejní 
akce našeho sboru - Hornotřešňovský 
pohár, který jsme pořádali již poosmé. 
Podle předpovědi mělo již od rána pr-
šet, takže jsme všichni s obavami hleděli 
k nebi. Naštěstí se déšť opozdil, a tak pa-
novalo přímo ideální počasí. Zasoutěžit 
si přijelo celkem 33 družstev mužů a žen 
a 6 družstev veteránů. Oproti předešlým 
ročníkům jsme prodloužili dráhu mužů 
na 3 B hadice, takže nejprve proběhla 
celá mužská kategorie a až poté mohly 
běhat ženy. Naše „A“ družstvo se s pro-
dlouženou dráhou popralo více než 
dobře a díky času 22,82 s  si vylepšilo 
svůj osobní rekord o více než vteřinu. 
Bohužel se dařilo také všem ostatním 

družstvům, a tak byli přihlížející di-
váci svědky zatím nejlepšího závodu 
v historii Velké ceny Ústeckoorlicka. Na 
vítězství bylo zapotřebí dosáhnou času 
21,30 s, což se podařilo Bystřeci B. Druhý 
skončil s  časem 21,52 s  a bronzovou 
příčku obsadil s časem 21,92 s Letohrad-
-Kunčice C. Naše družstvo nakonec 
obsadilo až  7. místo.  Družstvu „B“  se už 
tak nedařilo a s časem 25,83 s obsadilo 
13. místo.     

SDH Horní 
Třešňovec

Pivní štafeta
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Po zkrácení dráhy se vydaly vstříc ná-
střikovým terčům ženské týmy. Našemu 
družstvu se útok moc nepovedl, a tak 
obsadilo bramborovou pozici s  časem 
25,51 s. Lépe se vedlo Letohradu-
-Kunčicím, který  vyhrál s časem 23,60 s 
před druhým Turovem – 24,23 s a třetím 
Letohradem 24,36 s. Po odběhnutí  
posledního družstva ženské kategorie 
proběhlo finále nejlepších tří družstev 
mužů i žen o uzené kýty, ve kterém si 
závodníci mění své posty. Mezi ženami 
se nejlépe vedlo Turovu a mezi muži 
„náhradníkům“ Dolnímu Třešňovci A. 
Následoval závěrečný nástup, během 
kterého se připravovala pivní štafeta. 
Ta byla uspořádána u příležitosti oslav 
125. výročí založení sboru a pilo se v ní 
125 piv. Účastnili se jí zástupci takřka 
všech soutěžních družstev, rozhodčí, 
pořadatelé a zapojili se i někteří diváci 
– 93 mužů a 32 žen, kteří vše zvládli za 
25 minut 15 vteřin a 59 setin vteřiny, což 
znamená velice pěkných 12,12 s na jed-
no vypité pivo. Na závěr proběhla ještě 
soutěž veteránů, kde jsme měli i my své 
želízko v  ohni. Útok se našim zástup-
cům však vůbec nepovedl a obsadili 
poslední 6.místo. Z vítězství se radoval 
Lanškroun, před Dolním Třešňovcem  
a Výběrem v nejlepších letech (na místě 
složený elitní tým ze zástupců ženských 
družstev). Během soutěže veteránů 
začalo pršet, takže nástup už probíhal 
pod deštníky. 
Sportovní sezóna běží naplno a ke konci 
července mají naše soutěžní družstva 
za sebou již 8 závodů – 7 zařazených 

do Velké ceny Ústeckoorlicka a k  tomu  
okrskové závody v  Lanškrouně. Úspě-
chy a případné neúspěchy se budou 
hodnotit až po jejím skončení, a tak 
zatím pouze ve stručnosti. Konkurence  
a především dosahované časy postupují 
vpřed mílovými kroky. Takřka na každém 
závodě se některému z družstev podaří 
překonat dosavadní platný rekord ligy, 
takže umístit se ve vrchních patrech 
výsledkové listiny je podstatně těžší 
než v  letech minulých. Družstvo mužů 
prozatím plní své předsevzetí umístit se 
v první desítce v celkovém pořadí. Díky 
výraznému zlepšení osobních rekordů 
jak na nástřikové, tak průstřikové terče 
figuruje na průběžném 9. místě s malým 

bodovým odstupem na družstva před 
ním. Ženskému družstvu se bohužel 
nevede tak jako v  minulých letech. 
Problémy se sestavou a především pak 
drtivý nástup týmů z Letohradska, které 
předvádějí výkony, o kterých by si před 
sezónou nikdo netroufl ani uvažovat, 
znamená, že se děvčata pohybují na 
prozatímním 5. místě. Cíl – umístění do 
3. místa - je tak hodně vzdálen. Závodů 
je ale do konce ligy poměrně dost, 
takže nic ještě není ztraceno. Povzbudit 
je můžete i vy, třeba jako pánové Milan 
Mačát a Jaroslav Šebrle st., kteří se na 
kolech účastní takřka všech závodů. 
     

Petr Jirásek a Martina Jirásková

Výlet Jeseníky

Cyklovýlet
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4. dubna  jsme uskutečnili brigádu na 
sázení stromků. Sešlo se nás 24 členů. 
Za pomoci hajného a starosty nám šla 
práce od ruky a než začalo pršet, měli 
jsme hotovo.
7.dubna proběhla přednáška pana 
Václava Turka, který už osmkrát cestoval 
po Bajkalu  Transibiřskou magistrálou. 
V poutavé přednášce se s námi podělil  
o zážitky z cest, nechyběly ani diapoziti-
vy, které jeho zážitky umocňovaly.
Na jedné z  našich dubnových sešlostí 
proběhlo školení o úrazech v  podání  
paní Radky Kubíčkové.
Naší další připravovanou akcí bylo 
setkání důchodců, které se  konalo 
v úterý  10. května za hojné účasti hostů 
z  Horní a Dolní Čermné, Výprachtic, 
Bystrce, Lanškrouna a Ostrova. Jako 
obvykle jsme připravovali program pod 
vedením pana ing. Františka Teichmana 
Všem se líbil, zazněla chvála i na dobré 
jídlo a koláčky, které jsme sami upekli. 
Zahrála nám muzika, zatancovali jsme 
si, zazpívali a všichni se dobře pobavili. 
Budeme mít na co vzpomínat a těšit se 
u  nás na příští rok. Bohatá byla i tombo-
la. Všem, kteří přispěli pěknými cenami, 
děkujeme.
24. května jsme jeli na výlet do Slatiňan. 
Přálo nám počasí. Viděli  jsme zámek, 
známý hřebčín a rodný dům Heleny 
Vondráčkové. Dobře jsme se najedli  
a pokračovali do Ležáků prohlédnout si 
známý památník padlých. Odtud se jelo 
do Třemošnice na vápenku Berlovka – 
muzeum vápenictví.
14. června jsme se opět sešli na Marián-
ské hoře u tradičního táboráku.
16. června jsme navštívili Horní Čerm-
nou, kde se konalo setkání důchodců, 
tentokrát hrály k poslechu harmoniky.
26. - 30. června proběhl kurz výpočetní 
techniky pro seniory pod záštitou Livie 
a Václava Klausových. Přihlásilo se 20 
důchodců. Deseti účastníkům kurz 
financovala nadace, zbytku obec, za což 
jim moc děkujeme.
19. července jsme si udělali posezení na 
hřišti. 
Naše předsedkyně Milka Marková nám 
stále vymýšlí různé akce a my se máme 
na co těšit!

Eva Jirásková

Ve čtvrtek 23. června jsme se opět 
vydaly na výlet vlakem do Prahy. Možná 
jste si již v našich zprávách všimli, že 
Prahu navštěvujeme každý rok. Letos 
byl v plánu Vyšehrad a okružní cesta 
parníkem.
Den jsme si nevybraly šťastně, protože 
ráno se na dráze odstraňovala kalamita 
po noční vichřici a zpoždění, které jsme 
nabraly už cestou v lokálce, nás značně 
napínalo, zda vůbec někam dojedeme. 
Ale i za této situace jsme do Prahy dora-
zily v dobré náladě.
Počasí se vybíralo, a když jsme dojely  
metrem k Vyšehradu, byl už hezký letní 
den. Na Vyšehradě jsme se prošly po 
hradbách, podívaly se, odkud skočil 
Šemík s Horymírem ze skály, a rozchod 
jsme si daly na hřbitově Slavín. Všechny 
jsme se chtěly podívat na hroby zná-
mých osobností.

Potom jsme se vydaly procházkou po 
nábřeží ke Karlovu mostu. Cestou se 
nám podařilo narazit na hospůdku  
s příznačným jménem „Knajpa“, která 
však nabídla velmi dobré polední menu 
za lidové ceny a v útulném prostředí. 
Po obědě jsme pokračovaly přes Karlův 
most na Kampu, kde jsme nastoupily 
na parník a absolvovaly okružní plavbu  
s výkladem průvodce. Za raritu pova-
žuji, že nám parník řídila kapitánka, což 
skvěle zapadalo do naší „dámské jízdy“.
Když jsme vystoupily, prošly jsme ještě 
zahradami u Sovových mlýnů, kde je 
umístěno Muzeum Kampa s moderním 
uměním, a potom jsme se již centrem 
Prahy vracely zpět na nádraží.
Výlet se vydařil a budeme se těšit na 
další.

Dana Mačátová

Klub důchodců

Klub žen

Počítačový kurz

Klub žen v Praze
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9. 4. – Country večer 
Tentokrát jsme ho uspořádali v národ-
ním domě. Účast předčila naše očekává-
ní. Kapela Makadam hrála velice dobře. 
Naše country skupina měla připraveno 
předtančení a několik ukázek country 
tanců. Tombola byla bohatá. Nechyběly 
i dva dorty – od Pavly Šilarové a Katky 
Hejkrlíkové. Do tomboly přispěla hlavně 
Autolakovna Švestka, členové country 
skupiny a Sokola.
 
7. 5.  –  Pochod přes tři hrady – cyklo 
Sopotnice
Na Pochod přes tři hrady bylo opět 
úžasné počasí. Každý si letos mohl 
vybrat z bohaté nabídky – cyklo nebo 
pěšky, start ze Sopotnice, Žampachu 
nebo Potštejna. My jsme vyjeli na 
kolech ze Žampachu. Trasu jsme vybrali 
nenáročnou, pouze 33 km. Prostě jelo 
se „na pohodu“.Trasa vedla přes Lan-
šperk, Oldřichovice, České Libchavy  
a Sopotnici. Vše bylo vedeno po cyk-
lotrasách, po silnici se jelo minimálně. 
Letošního 39. ročníku se zúčast-
nilo neuvěřitelných 7071 turistů 
a cykloturistů. Kdo chtěl, mohl se 
proletět v jednom ze dvou vrtulníků. 
Výlet jsme zakončili na tradiční oslavě 
Florián v HT.

14.5.– Cyklovýlet do Polska 
Trochu jsme v týdnu měli obavy, že nám 
sprchne, ale bylo skvělé cyklistické počasí. 
Ráno jsme v šest naložili kola a vyjeli 
směr Králíky-Hanušovice-Staré Město 
p.Sněžníkem-Nová Seninka-Kladská 
brána. Odtud jsme vyrazili v devět ho-
din Polskem. Asi 25 km se jelo jen dolů 
z 820 na 420 m.n.m. Trochu nám byla 
zima, ale s tím se předem počítalo, tak 
se někteří vybavili i rukavicemi. Cestou 
jsme se stavili v městečku Ladek Zdrój. 
Dále nás čekalo 6 km stoupání přes 
obec Orlowiec ke státní hranici  
a opět klesání do Bílé Vody , kde 
byl v místním hostinci objednán 
pro všechny jednotný oběd – guláš. 
Odtud se jelo do Nysy  kolem Otmuchó-
wského jezera a jezera Nysa téměř po ro-
vině  (cca 35 km). Cestou jsme si prohlédli 
městečko Otmuchów i s jeho zámkem. 
Cesta byla opravdu nádherná, počasí 
přálo a my dorazili před půl šestou do 
Nysy. Prohlédli jsme si město a začali 
nakládat. Domů jsme přijeli po deváté. 
Akci jsme zakončili sdělováním dojmů  
v národním domě.

29. 5. – Dětský den 
Bylo nádherné odpoledne a děti  
i s rodiči si to na hřišti užili. Připravili 
jsme přes dvacet atrakcí. Vláďa Čajnák  
povozil děti v traktoru, Caldovi  na 
koních, Michal Sedláček jim předvedl 
závodní auto. Nejvíc je ale bavilo běhat 
za modelem autíčka a letadla , které 
předváděl Leoš Havla z Dolní Dobrouče. 
Dík patří hlavně všem sponzorům. Jejich 
seznam najdete na webu obce.

19. 6.  – Výlet pro děti
Cvičení dětí bylo zakončeno výletem 
do psího útulku do Dolního Třešňovce. 
Přestože byla návštěva předem do-
mluvena, bylo z  technických důvodů 
zavřeno. Dětem to ale náladu nezkazilo, 
protože pro ně Martina měla cestou při-
praveno plno her, nakrmily koně a kozy, 
stavily se na nanuky a v  závěru každý 
dostal hračku a bonbóny.
 
23. 6.  – Maratón 
Stal se již dobrou tradicí na ukončení 
sezóny cvičení žen.Vždy  se sejde ně-
kolik  nejodvážnějších účastnic. Cvičilo 
se dvě hodiny s  malou přestávkou na 
občerstvení. Předcvičovaly všechny tři 

cvičitelky- Martina, Eva a Lenka. Nešlo 
ani tak o výsledky, jako o to, dát si po-
slední cvičení před prázdninami trochu 
do těla. 
V  září  začneme opět nanovo a to už  
1. 9. Zveme všechny ženy z  naší vesni-
ce. Bude se opět cvičit úterý, čtvrtek  
a neděle. Pro starší ženy ve středu.
  
24. 6.  – Zakončení sezóny cvičení žen 
Sezónu jsme zakončily večeří v „Pohos-
tinství za vodou“. Konečně jsme měly 
šanci si pořádně popovídat a napláno-
vat příští rok.

Do konce roku ještě připravujeme:
VÝLET NA KOLECH, VÍKENDOVÝ POBYT S CVIČENÍM PRO ŽENY, VÁNOČNÍ VÝ-
STAVU a ŽIVÝ BETLÉM, VÝLET PRO RODIČE S DĚTMI –  Vánoční Praha, Technické 
muzeum v Praze, PRŮVOD MIKULÁŠE S ČERTY, BRUSLENÍ  V HALE B. MODRÉHO, 
LEZENÍ na CVIČNÉ STĚNĚ, BAZÉN

Cvičení žen:
Úterý – M. Jirásková – Zumba, od 19 hodin
Středa – L. Marková- relaxační cvičení, Pilates, fitbaly, stepy – starší ženy, od 18 hodin
Čtvrtek – E. Ježková –  stepy, od 19 hodin
Neděle – L. Marková  - aerobic, posilování, od 19 hodin

Cvičení dětí:
Pondělí – M. Jirásková – děti , od 18 do 19 hodin
Úterý – M. Šmiková – rodiče s dětmi,  od 16. 30 do 17. 30 hodin  

Veškeré změny a termíny akcí najdete na webu obce.

Za TJ Sokol L. Marková

Akce TJ Sokol

Závěr sezóny

Maratón
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Společenská kronika

Jubilanti, kteří  do konce srpna  2011 
oslavili  nebo oslaví své významné 
narozeniny

Jitka Marková a Petr Kočí
Monika Štěpánková a Petr Bednář
Novomanželům přejeme to, čemu 
se tak obyčejně říká „ lidské štěstí“.

Jan Mareš 86 let
Bohuslava Cinková 80 let
Radoslava Kubíčková 70 let
Jindřich Jirásek 60 let
Libuše Lorencová 60 let
Marie Ježková 60 let

Milí oslavenci, přejeme Vám pevné 
zdraví, životní optimismus a hodně 
lásky v kruhu svých blízkých.

Jindřich Motl
Monika Vávrová
Blahopřejeme k  narození Vašich dětí. 
Ať je životem provází radost, štěstí, 
zdraví a plná náruč lásky. 

Jiří Knápek
Přijměte upřímnou soustrast ve Vašem 
hlubokém zármutku.

Svatby

Narodili se

Zemřeli
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