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Vážení spoluobčané,

velikononoční svátky – letos stude-
né – jsou za námi. Opět se otevírá 
jaro, je zapotřebí uklidit po zimě, 
opravovat a  upravovat to, co jsme 
vloni nestihli. Také místní obecní úřad 
čeká letos hodně práce. Určitě jste si 
všimli shozené střechy místního kos-
tela. Situace, ač to tak na první pohled 
nevypadalo, už byla hodně vážná. 
Na uvedených fotografiích vidíte, že 

oprava byla víc než nutná. A  věříme, 
že kostel Nanebevzetí Panny Marie 
se opět zaskví v celé své kráse a bude 
sloužit další řadu let.
Letos chceme také rekonstruovat 
místní komunikaci – část „příčnice“ 
– Mariánská hora, opravit kulturní pa-
mátku „ starou hasičárnu“ – hasičské 
muzeum. Už delší dobu je plánováno 
zhotovit pevné stanoviště pod kon-
tejnery ze zámkové dlažby , stejně 
jako položit zámkovou dlažbu vedle 

parkoviště u  obecního úřadu. S  na-
pětím také očekáváme  rozhodnutí 
o  žádosti Obecního úřadu v  Horním 
Třešňovci o  dotaci na zateplení a  fa-
sádu budovy ZŠ a MŠ, která by měla 
být realizována v roce 2013. Je rovněž 
podána žádost o dotaci na zateplení 
a  fasádu národního domu, dále žá-
dost o dotaci na dětské hřiště a žádost 
o dotaci na digitální protipovodňový 
plán včetně nového rozhlasu.
V rámci „ jarního úklidu“ obec nabízí 

možnost vyčištění koryta hornotřeš-
ňovského potoka a  příkopů podél 
silnice, záleží na občanech, zda si 
chtějí údržbu provést sami nebo na 
náklady obce.
Určitě jste také všichni zaregistrovali 
připravovanou komplexní pozemko-
vou úpravu, která se uskuteční letošní 
a příští rok, a  jejímž výsledkem bude 
nová digitální katastrální mapa. Úvod-
ní jednání a volby do sboru zástupců 
vlastníků proběhly už  26.3.2012.

Věříme, že se všechny naše zamýšlené 
aktivity podaří prosadit a  vesnice 
bude opět o něco upravenější a krás-
nější. A stále platí, že kdokoli z občanů 
může přispět s  jakoukoliv iniciativou 
či nápadem… Rovněž tradičně děkuji 
všem respondentům za jejich pří-
spěvky do Hornotřešňovských novin. 
Krásné jaro, hodně slunečných dní 
přejí

Jaroslava Cvrčková a Jiří Marek
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Každoročně pořádáme v mateřské škole 
pro děti a jejich rodiče masopustní vese-
lici na předem domluvené téma. Letos 
to bylo: DĚTI CELÉHO SVĚTA. Maminky 
si zaslouží ,,pochvalu před nastoupenou 
jednotkou“ za to, jaké připravily dětem 
masky. Sešli se tam indiáni, Japonka, 
Číňan, havajská slečna, tanečnice 
z  harému, Chorvat, španělská Carmen, 
Turek, cikán, černoušek, eskymáček… 
Hlavní organizátorky (paní učitelky) 
,,přijely“ až z daleké Afriky.
Ke každému karnevalu patří soutěžní 
hry a  tanec. Děti se naučily tančit 
,,Ptačí tanec“, ,,Letkis“, typicky letní 
song ,,Asereje“ od kapely Las Ketchup 
a  nechyběly úžasné písně Míši Růžič-
kové (Hlava, ramena, kolena, palce…, 
Bananafon). I  rodiče byli zapojeni do 
tanečních aktivit a  museli plnit úkoly. 
Úžasné bylo, když na pokyn ,,Ind z In-
die“ si muselo dítě sednout na zem, 
dělat jako že hraje na píšťalku a  rodič 
se před ním musel vlnit jako had. Hlav-
ně na tatínky byla radost se dívat! Hráli 
jsme si na Japonce, Afričany bubnující 

na bubny, kovboje na koni.  
I soutěže byly motivované činnostmi lidí 
z  celého světa. Děti stavěly pyramidy, 
hrály si na severské psí spřežení, použí-
valy „hůlky“ jako v Číně na kutálení míče, 
hrály si na tučňáky z  Antarktidy - měly 
svázané nohy šátkem u kotníků. Zařadili 
jsme i  intelektuální soutěž ve skládání 
obrázků dětí celého světa.
Troufám si tvrdit, že letos byl karneval 
v  MŠ obzvláště vydařený, že jsme si to 
všichni užili! Děti, rodiče i  my, učitelky. 
A  už se těšíme na další. A  jaké bude 
téma? Už to víme, ale nepovíme. To 
bude zatím naše tajemství…

Jaroslava Havlíčková

Sotva jsme 1. září usedli do školních 
lavic, najednou máme před sebou už 
jen dva měsíce ranního vstávání, plnění 
školních povinností a možnosti společ-
ně trávit chvíle mezi kamarády ve škole. 
Sama ani nedokážu pochopit, jak ten 
čas rychle utíká. A  i  když nám ten čas 
tolik běží, vzpomínky, dojmy a  radosti 
ze společně strávených akcí zůstávají… 
a  že jich nebylo málo! Lampiónový 
průvod, zamykání lesa, vánoční besídka 
a  s  ní talent naší základní školy, školní 
karneval, exkurze v  záchranné stanici 

živočichů a  v  ekocentru Pasíčka atd. 
Jsou to i obyčejné chvíle, které trávíme 
ve školní družince. Hrajeme hry, povídá-
me si, tvoříme, chodíme na procházky, 
pozorujeme přírodu v  každém ročním 
období. Mám štěstí, že je v  družince 
spousta šikovných a  milých dětí, které 
se rády a  bez dlouhého přemlouvání 
zapojí téměř do čehokoli. Velkou radost 
měly děti z budek pro ptáky, které nám 
vyrobil pan Miroslav Šilar, kterému bych 
tímto chtěla ještě jednou moc podě-
kovat. Teď už jenom pozorujeme, jestli 
v nich někdo zahnízdí. 
Milí občané, přeji vám za celý kolektiv 
zaměstnanců školy a za děti krásné jaro.
                   

Petra Junková, vychovatelka ŠD

Školní karneval 

Nové budky pro ptáky

Zprávy Ze školy  

ÚNor Je ČAS 
MAškAráD
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Letošní hokejová sezona proběhla za 
účasti rekordních 38 mužstev. V  první 
části byli všichni rozděleni do tří skupin, 
bez rozdílu výkonnosti. Po prvním kole 
se mužstva rozdělila do pěti lig. Našim 
cílem bylo dostat se do čtvrté ligy a tam 
se dobře umístit.
Díky novému rozlosování jsme získali 
nové soupeře.  Naši tradiční rivalové 
jako Horní Čermná, Turecko, Rybníkáři, 
Žichlínek apod. se tak dostali do jiných 
skupin. V  první části jsme překvapivě 
získali pět vítězství, dvě remízy a  čtyři 
prohry a se ziskem 12 bodů a bodovým 
skóre 40 : 41 jsme postoupili až do 
druhé ligy. Tady nutno podotknout, 
že poslední zápas s  Petrovicemi  jsme 
prakticky museli prohrát, jinak bychom 
se dostali až do první ligy.
V  druhé části nás porazili jen Švédové  
3 : 1 a to snad jen díky tomu, že nám dali 
v prvních třech minutách tři góly. Se vše-
mi ostatními soupeři  jako Lazy Neckers, 
Trnávka, Flyers, Svitaváci a Žraloci Dolní 
Čermná jsme remízovali. Díky těmto 
výkonům jsme ve druhé lize skončili 
na pátem místě a  celkově jsme skon-
čili čtrnáctí z  38 mužstev.  Získali jsme  
6 bodů a skóre 20 : 24. Našim nejlepším 
hráčem byl Luděk Hryzlík a  to nejen 
díky tomu, že vstřelil 11 branek a  na 8 
nahrál. Celkově všichni hráči prokázali 
zlepšení a  mnohdy svojí bojovností 

otočili i prohraný zápas. Na tomto místě 
patří poděkování našim fanouškům, ně-
kolikrát jsme uhráli remízu i díky jejich 
podpoře. Moc děkujeme.
Jak už bývá zvykem, každou sezonu 
odehrajeme tři zápasy proti neregistro- 
vaným. Oproti loňsku se dařilo lépe 
nám. První zápas jsme vyhráli 6 : 3, dru-
hý 4 : 3 a třetí o suda 6 : 4. Zde musím 
podotknout, že byl  ještě dostatek času, 
a tak se přidalo deset minut a tuto dese-
timinutovku vyhráli neregistrovaní  díky 
gólu Tomáše Holečka . Pro pobavení 

diváků proběhla trestná střílení, kterých 
se zúčastnili i oba brankaři. Ze všech 30 
pokusu skóroval jediný Petr Jirásek, kte-
rý to měl vlastně za odměnu, protože 
tato derby se odehrají  jen díky jemu.
Na závěr musíme poděkovat trenérovi 
Milanu Kopeckému a  celému vedení 
klubu za perfektní přípravu celé ligy. 
A  hlavně za taktické zvládnutí všech 
zápasů. Letošní sezona byla fantastická 
a bude velmi těžké ji někdy zopakovat.
                     

 Lubomír a Bohuslav Cinkovi

Hokejový klub v akci

HokeJovÝ klUB

Hokejový klub
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Hasičský ples

Dětský karneval

Tak jako každý rok, začal i  ten letošní 
lednovou výroční valnou hromadou, 
na které jsme hodnotili činnost sboru 
v minulém roce a plánovali akce na ten 
nadcházející. Výroční valná hromada 
proběhla po několika letech opět v ná-
rodním domě. Vyměnil se zde hostinský, 
a tak jsme se rozhodli, že ho trochu pod-
poříme a zároveň okoukneme, co se zde 
změnilo. Výčet toho, co jsme loni stihli, 
byl z  úst kronikáře Václava Melezínka 
opravdu vyčerpávající a  stejně velkou 
porci práce jsme si připravili do nadchá-
zejících měsíců. Opět to budou tradiční 
akce jako ples, Dětský karneval, Oslava 
sv. Floriána, Hornotřešňovský pohár, 
Loučení s  létem, budeme soutěžit, bri-
gádničit, společně pojedeme objevovat 
další krásy Česka na hasičském výletě 
atd. Všechny naplánované akce najdete 
včetně termínů na obecních stránkách, 
kde jsou také aktuální informace, fotky 
a  videa z  činnosti sboru. Po skončení 
výroční valné hromady, přečtení zpráv 
hospodáře, revizní zprávy a vyslechnutí 
zdravic od zástupců místních složek 
a  okolních sborů jsme ještě zhlédli vi-
dea z činnosti a dali si výbornou večeři. 
Někteří z nás se pak ještě zdrželi, aby si 
popovídali, zatančili si a pobavili se.
V  únoru všichni milovníci tance zamí-
řili do místního kulturního domu, kde 
proběhl Hasičský ples. V  mrazivém 

SDH HorNÍ 
Třešňovec

Výroční valná hromada  
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počasí a 14 dní po Babském bále jsme 
měli trochu obavy o  účast, a  tak 121 
platících návštěvníků bylo celkem mi-
lým překvapením. Byli mezi nimi i bratři 
hasiči z Horních Bojanovic, kteří našli na 
internetu naši pivní štafetu z  loňského 
Hornotřešňovského poháru, a  tak se 
přijeli podívat, kdeže se tak hodně 
a hlavně rychle pije. Součástí plesu bylo 
také předtančení, nejprve standardních 
a  poté latinskoamerických tanců, 
kde jsme mohli načerpat inspiraci. 
O  půlnoci proběhla tombola, ve které 
bylo opět mnoho krásných cen, které 
věnovali místní podnikatelé a náš sbor. 
Poté se tančilo až do ranních hodin. 
Ples se vydařil a  my děkujeme všem 
podnikatelům za krásné ceny a  všem 
návštěvníkům, že si na něj našli cestu. 
Další akcí, tentokrát věnovanou přede-
vším našim nejmenším, byl březnový 
Dětský karneval. Zatímco u  plesu jsme 
se obávali o  účast kvůli silným mra-
zům, v  karnevalový den bylo naopak 
nádherné slunečné počasí, a  tak jsme 
čekali, že mnoho rodičů zláká práce na 
zahradě. Naštěstí se tak nestalo, a proto 
byl místní kulturní dům zcela zaplněn 
nejrůznějšími krásnými maskami, 
kterých bylo 62. Autoři masek si dali 
opět záležet. A porota složená ze všech 
přítomných dospělců řešila těžké roz-

hodování, vybrat tu opravdu nejhezčí. 
Pohádkové postavy - princezny, rytíři, 
kašpárci, víly a čarodějové byli kouzelní. 
Početné zastoupení měla také živočišná 
říše - mravenci, pavouk, datel, tygr, ku-
řátko, kočka atd. Už několik let pořádá-
me karneval ve spolupráci se Základní 
a  Mateřskou školou HT. Nejinak tomu 
bylo i  letos. Paní učitelky si připravily 
spoustu krásných soutěží - stavěly se 
pyramidy, běhalo s  balóny, tančilo 
s úkoly, nosila se vejce jako tučňáci (se 
svázanýma nohama). A  jak to nakonec 
všechno dopadlo?

1. místo : Kytičky
Tereza a Žaneta Duškovy
2. místo : Ferda mravenec 
Petr Černohorský
3. místo : Vikingové 
Anna a Michal Cinkovi
4. místo : Kovboj na koni 
Šimon Suldovský
5. místo : Pavouček 
Sára Švestková

Těchto pět nejhezčích masek si odneslo 
dorty, které pro ně vyrobila paní Alena 
Žabková, všechny ostatní masky byly 
odměněny taškami s dobrotami, pastel-

kami, omalovánkami… Po závěrečném 
spuštění nafouknutých balónků se 
děti pomalu rozešly do svých domovů. 
Poděkování patří paním učitelkám za 
krásné soutěže, místním složkám za 
příspěvek na zakoupení cen pro masky 
a všem tvůrcům masek za nápady a tr-
pělivost při jejich realizaci.
Krom těchto akcí proběhly také brigády 
v  hasičárně, během kterých se mon-
tovaly skříně do klubovny. Venku už 
je teplo, takže naše soutěžní družstva 
se začínají připravovat na nastávající 
soutěžní sezónu, která začne v  květnu 
okrskovými závody a  ostrý start pro-
běhne na Hornotřešňovském poháru  
9. června, který zahájí letošní Velkou 
cenu Ústeckoorlicka. Stejně jako v  loň-
ském roce se zde bude pít pivní štafeta 
– letos 126 piv! Ještě dříve bychom vás 
však chtěli pozvat na Oslavu sv. Floriána, 
která proběhne 5. května u nové hasič-
ské zbrojnice.
Fotky, videa a  články ze všech akcí 
pořádaných našim sborem najdete na 
internetových stránkách obce, kde je 
také kompletní plán akcí, které chceme 
v  letošním roce uspořádat, a  kalendář 
soutěží, kterých se budou účastnit naše 
soutěžní družstva.
       

Za SDH Petr Jirásek

Dětský karneval
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Přednáška o úrazech a první pomoci

„Ostatky“ v Horní Čermné (důchodkyně s harmonikou)

Zima je za námi, venku začíná hřát 
sluníčko a  nám se nechce sedět 
doma. Naši důchodci jistě nepatří do 
starého železa a  rádi se zúčastňují 
všech akcí. Předsedkyně má pro nás 
vždy připravený program, díky ně-
muž  se lecčemu přiučíme.
Hned na první schůzce nás paní Marie 
Jirásková poučila, jak postupovat při 
úrazech a jak si přivolat první pomoc.
21.února pořádala Horní Čermná 
„Ostatky“. Jelo nás 30 a  všichni se 
dobře pobavili při krátkém progra-
mu, tanci a zpěvu.
Další setkání bylo spojeno s  cesto-
váním po Americe. Krásné povídání, 
doplněné diapozitivy, si pro nás 
připravili manželé Hanišovi z  Lanš-
krouna.
14. března se v  národním domě 
zúčastnilo 28 důchodců přednášky 
o bylinkách.
Blíží se „Májové setkání“ a my začíná-
me secvičovat program. 
Ještě bych chtěla za všechny podě-
kovat obci za příspěvek 7000,- Kč pro 
náš klub.

Eva Jirásková

DŮcHoDci  
iNForMUJÍ

Činnost v  letošním roce jsme zahájily 
tradičně „Babským bálem“. Přišlo hodně 
lidí, což nás velmi potěšilo. Ples byl pro 
pobavení zpestřen ukázkami břišních 
tanců kvarteta mužů z  Horní Čermné 
a  dle potlesku publika se tanečníci ur-
čitě líbili. Děkujeme všem sponzorům, 
kteří přispěli do tomboly a  také všem, 
kteří nám na ples přispěli už při rozná-
šení pozvánek.
Další akcí byla návštěva divadla v Dolní 
Dobrouči v  sobotu 31. března. Prove-
dení hry, známé jako televizní fi lm pro 
pamětníky „Škola základ života“, bylo 
velmi zdařilé. Námi již oblíbená sestava 
herců místního ochotnického souboru 
byla doplněna novými mladými herci 
v  rolích   studentů a  všichni nás opět 
dobře pobavili.

Dana Mačátová

klUB žeN

Členky klubu žen    
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Družstvo žen – stolní tenis   

Od posledního vydání novin se udály 
v Sokole tyto akce:

Předvánoční výlet – 10. 12. 2011
Výlet pro rodiče a děti jsme uspořádali 
do Olomouce. Vyjelo se ze zastávek  
v  8 hodin ráno. Cesta rychle ubíhala, 
bylo krásně a děti měly radost z malého 
předvánočního dárku, který jsme jim 
nadělili.
V 10 hodin jsme už všichni seděli v kině 
CineStar na filmu Tintinova dobrodruž-
ství v 3D kvalitě. Kino jsme měli jen pro 
sebe a myslím, že se bavili rodiče i děti.
Pak jsme se přesunuli do centra Olo-
mouce. Někteří vyrazili na vánoční trhy 
na náměstí, někteří na Flóru.
Ve tři odpoledne nás autobus rozvezl 
na dvě místa – část autobusu navštívila 
aquapark a část muzeum veteránů.
O  půl šesté jsme odpočatí i  příjemně 
unavení vyjeli k domovu.

Turnaj ve stolním tenise 
a šachu – 4. 2. 2012
Tento rok jsme   zahájili turnajem 
v  šachu a  stolním tenise v  národním 
domě.  Turnaje se zúčastnilo celkem 34 
hráčů. Od půl jedné byla registrace a od 
jedné hodiny se už hrálo. Skončili jsme 
o půl deváté večer.
V  kategorii žen ve stolním tenise 
obhájila prvenství a  titul KRÁLOVNA  
HORNOTŘEŠŇOVSKÉHO STOLNÍHO TE-
NISU získala Jitka Marková z celkového 
počtu 8 hráček. 
A jak vypadalo pořadí prvních šesti?

1. Marková Jitka
2. Holečková Kristýna
3. Dušková Eva
4. Cinková Eva
5. Melezínková Jitka
6. Pražáková Denisa

V  mužské kategorii bylo 11 hráčů, 
tady je prvních šest:

1. Kunc Zdeněk - KRÁL HORNOTŘEŠ-
ŇOVSKÉHO STOLNÍHO TENISU
2. Formánek Martin
3. Marek Jiří
4. Šilar Míra - nejstarší účastník turnaje
5. Dvořák Robert – „Švejk“
6. Marek Michal

Akce TJ Sokol

„Sokolský výlet“

Družstvo mužů – stolní tenis



Hornotřešňovské noviny   I   duben 2012 9www.hornitresnovec.cz

V  šachu se utkalo 15 hráčů. Jejich 
pořadí:

1. Šolc Petr ml.                                        
2. Šolc Petr st.
3. Křístek Karel
4. Pilný Jaroslav
5. Šolc Martin
6. Šolc Petr nejml.
7. Cink Bohuslav st.
8. Šilar Petr
9. Šilar Josef ml.
Z  těch nejmladších skončil na 
pěkném 12. místě Balcar Vojtěch, 
kterému je teprve 10 let.

Výroční valná hromada – 3. 3. 2012
K letošnímu roku má již naše organizace 
88 členů. Jako každý rok bilancujeme 
ten loňský.   Na VVH zazněla jako vždy   
zpráva o  hospodaření, zpráva revizní 
komise, zpráva o  činnosti hokejového 
klubu a  naší organizace. Samozřejmě 
byl schválen plán práce na tento rok, 
výbor, revizní komise a  po diskusi 
i usnesení na tento rok.
V diskusi jsme vyslechli zdravici starosty 
a ostatních organizací obce.
Ve zdravicích jsme byli pochváleni za 
to, že pro obec děláme velké množství 
akcí. Především jsou to akce pro děti, 
ale i jejich rodiče. Máme stále 5 různých 

druhů cvičení za týden nejen pro ženy 
a dívky, ale i děti a rodiče s dětmi.
Po schůzi následovala zábava a  tanec 
v  rytmu hudby, která se linula z  pultu 
tentokrát Karla Melezínka.

Turnaj v bowlingu – 31. 3. 2012
Soutěžilo se ve dvojicích i trojicích, které 
měly nejprve za úkol vymyslet názvy 
tentokrát související s  vodou nebo 
rybníkem. Vznikly tyto názvy: Skokani, 
Kapři, Rákosníci, Štiky, Okouni, Kačer 
Joe, Jikry, Líni a Pulci.
A jak dopadl turnaj po 2 hodinách, kdy 
jsme stihli odehrát 5 her?

1. místo – Pulci 
(Petra Holečková a Lucka Marková) - 552 b.

2. místo – Štiky 
(Láďa a Lenka Markovi)- 531 b.

3. místo – Líni 
(Jana Nečesánková a Pavel Dušek)- 521 b.

4. místo – Rákosníci 
(Líba a Míra Kunertovi)- 503 b.

Okouni – Jana Motlová, Jitka Mar-
ková a Petr Haniš získali s 320 body 
cenu útěchy, aby se jim lépe tréno-
valo na příště.

Turnaj v bowlingu

Turnaj v šachu
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Také naše organizace bilancovala uply-
nulý rok na své výroční členské schůzi 
25. února. Rok 2011 nebyl ničím výji-
mečný, jako v  letech předešlých jsme 
pečovali o  zvěř, lovili ji, pořádali jsme 

tradiční společenské akce jako jsou 
Myslivecký táborák, soutěž ve střelbě, 
Poslední leč, zájezd, výlov myslivecké-
ho rybníčku. V roce 2011 jsme ulovili:

20 srnců 
20 zajíců 
32 kachen

MS TřešňovSké 
HáJe

Do konce roku ještě připravujeme: 
5. 5. (sobota) –  Pochod přes tři hrady – 
cyklo Sopotnice
Květen (sobota) – VÝLET NA KOLÁCH
Květen – Paintball pro rodiče a děti
3. 6. (neděle) – Dětský den – hřiště
17. 6. (neděle) – VÝLET PRO DĚTI
28. 6. (čtvrtek) – MARATÓN – tělocvična 
místní ZŠ
29. 6. (pátek) – ZAKONČENÍ SEZÓNY 
cvičení žen – „Pohostinství za vodou“
30. 6. (sobota) – Fotbalový turnaj nere-
gistrovaných družstev- hřiště
Listopad – Víkendový pobyt s cvičením 
pro ženy
Prosinec : VÝLET
5. 12. (pondělí) – Průvod Mikuláše 
s čerty
Jarní a  vánoční   prázdniny  –  BRUSLE-
NÍ  V  HALE B. MODRÉHO, LEZENÍ na 
CVIČNÉ STĚNĚ, BAZÉN
Dle možností a domluvy:
Volejbalový turnaj RODINNÝCH druž-
stev – hřiště
FOTBAL „SVOBODNÍ – ŽENATÍ“ – hřiště
Návštěva SÁZAVSKÉ PEKÁRNY

Za TJ Sokol L. Marková
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11 kun   
 4 jezevce  
1 husu polní   
1 psíka mývalovitého

32 srnčí holé zvěře
36 bažantů
14 lišek
6 prasat divokých
9 holubů
1 straku
  
V březnu také proběhlo povinné sčítání 
zvěře. V naší honitbě je stabilní početná 
populace zvěře srnčí, stále se ještě udr-
žují na dnešní poměry uspokojivé stavy 
zajíce polního. Ostatní drobná zvěř 
svádí marný boj o  přežití s  predátory, 
zejména celoročně chráněnými dravci. 
Už jen ti starší z  nás si vzpomenou na 
početná hejnka koroptví, zato celoroč-
ně hájenou sojku, plenitelku ptačích 
hnízd, vídáme denně určitě několikrát. 
Přichází jaro a s ním přicházejí na svět 
mláďata nejen lovné zvěře. Žádáme ob-
čany o  ohleduplnost k  přírodě, zvláště 
v  tomto období. Když na vycházku do 
přírody, tak pěšky a bez volně pobíha-
jících psů. 

Ing. Jindřich Jirásek

Sbor pro občanské záležitosti v  Hor-
ním Třešňovci vznikl v říjnu 1971. Za-
kládajícími členy byli Antonín Prouza, 
Miloslav Mačát, Ludmila Marková, 
Alena Martinková, Lidmila Šebrlová 

a Alena Šebrlová ( viz foto) . První akcí 
nově vzniklého SPOZ byla oslava zlaté 
svatby manželů Marty a  Ladislava 
Šilarových. 
SPOZ má na starost vítání no-
vých občánků Horního Třešňovce  
(do dneška jich bylo celkem 294), cho-
dí blahopřát k výročí svateb ( zlatých 
bylo 28 a  diamantových 5). S  osobní 
gratulací a  malou pozorností navště-
vuje oslavence kulatých narozenin od  
60. roku věku  ( například 90. naroze-
niny oslavilo  v době existence SPOZ  
10 spoluobčanů).  Do r. 1989 vystu-
poval zástupce SPOZ i  jako smuteční 
řečník.
V  současnosti je předsedkyní SPOZ 
paní Alena Martinková ( od roku 1985) 
a spolu s členkami Alenou Šebrlovou, 
Ludmilou Šebrlovou, Jitkou Marko-
vou a Danou Mačátovou opět obětavě 
připravují další vítání občánků, další  
jubilea našich spoluobčanů. Děkujeme!
SPOZ vede už od svého založení peč-
livě kroniku včetně fotografií a věřte, 
že je velice zajímavé vidět, jak se lidé 
mění, z  někdejších miminek už jsou 
maminky, ale bohužel z  kapacitních 
důvodů nemohu více uveřejnit. Ale 
kroniky jsou k nahlédnutí na obecním 
úřadě a pokud bude prostor v někte-
rém příštím čísle, rádi  se k  tomuto 
tématu vrátíme. Takže ještě jednou 
– velký dík a  ať se SPOZ v  Horním 
Třešňovci daří.

SBor pro 
oBČANSké 
ZáležiToSTi
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Paní šidlikovská věruška   87 let
Pan  štěpánek Josef 85 let
Paní  kalousková Marie 84 let
Paní  Faltýsková Alenka 83 let
Paní Buřvalová vlasta 82 let
Paní  Jirásková Marie 82 let
Paní  Dušková erna 81 let
Pan  Marek ladislav 75 let
Pan  Marek Josef 70 let

Paní Mačátová Marie 70 let
Pan Černohorský František 60 let
Pan Hajzler Josef 60 let
Pan Hajzler Miroslav 60 let

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

Erik Faltus

Blahopřejeme k  narození Vašeho 
Erika. Ať ho životem provází radost, 
štěstí, zdraví a plná náruč lásky.

Neprodejné
Redakční rada: PhDr. Jaroslava Cvrčková, Bc. Kristina Cvrčková

Redakce nezodpovídá za obsah článků. Ten se nemusí shodovat s názory redakce.
Obecní noviny vydává Obec Horní Třešňovec 225, 56301 Lanškroun

IČO 278939 pod č. MK ČR E 11169

Narodil seJubilanti, kteří od ledna do dubna 2012 oslavili nebo oslaví své 
významné narozeniny

Společenská kronika

poslední vítání občánků v Horním Třešňovci - (zleva) Jindřich Motl, Monika vávrová a petr Dušek


