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Vážení spoluobčané,

věříme, že jste si všichni o  dovolených 
odpočali, prázdniny máme za sebou  
a  vznášející se pavučiny babího léta 
neklamně hlásí nástup podzimu. Ten už 
tradičně v  naší obci připomíná pouť na 
Mariánské hoře. Pokud se na ni vydáte 
pěšky, nikoli po silnici, ale zadem od 
hřbitova po příčnici, půjdete v poslední 
části pod Mariánskou horou už po 
novém asfaltu. Obec počítá s  opravami 
místních komunikací a v této 1. fázi byla 
opravena nejvíc zničená část, v  dalších 
letech chceme pokračovat v  opravě 
příčnice směrem k Lanškrounu.

Zároveň určitě také uděláme radost 
všem cyklistům, kteří měli potíže  
s průjezdem přes Školní statek v Dolním 
Třešňovci. Po dlouhých jednáních se 
podařilo vykomunikovat volný průjezd 
pro všechny cyklisty.

Chceme, aby naše obec byla stále 
krásnější. V  minulém čísle jsme vás 
informovali o pokračující opravě kostela 
Nanebevzetí panny Marie, která byla  již 

dokončena. Oprava byla financována 
z  Programu obnovy venkova, lanš-
krounskou farností a  z  rozpočtu obce. 
Jistě jste si všimli i nového kabátu „Staré 
hasičárny“, nově vybudovaného par-
koviště u  obecního úřadu a  probíhající 
rekonstrukce interiéru obecního úřadu. 
Už v říjnu letošního roku vás chceme při-
vítat u voleb v nové zasedací místnosti!  
A  za to, že je obec krásnější, musíme 
poděkovat hlavně vám, občanům, kteří 
sekáte trávu a udržujete pořádek kolem 
svých pozemků, nemluvě o  krásně 
udržovaných zahradách a květinové vý-
zdobě kolem domů. Proto se s laskavým 
svolením manželů Švestkových na titulní 
stránce objevila fotografie jejich cha-
loupky, která přitahuje oko nejednoho 
projíždějícího cyklisty.
Již se začátkem školního roku chceme 
uvést do provozu nově zrekonstruované 
dětské hřiště u školy. Je financováno pře-
devším z  dotace Evropské unie a  z  roz-

počtu obce. Bude přístupné veřejnosti  
i mimo vyučování ve škole.
Současně probíhají komplexní pozem-
kové úpravy, které mají i  mimochodem 
vyřešit také erozi půdy. Zatím máme pro-
blém s lokálními záplavami, jak dokazují 
fotografie, které nám poslala paní Edita 
Cinková a za které jí děkujeme. ( Obecní 
úřad po bouřce v 19.7. a 29.7.2012)

A  závěrem omluvu – 6.7. bouřka v  bez-
prostřední blízkosti OÚ vyřadila z provo-
zu nejen mnoho elektrospotřebičů, ale 
i místní rozhlas. Snažili jsme se o urych-
lenou nápravu, ale přivolaný servis 
z Pardubic nedokázal rozhlas zprovoznit. 
Proto si výrobce a dodavatel bezdrátové-
ho rozhlasu odvezl celý panel. Věříme, že 
v  době tisku Hornotřešňovských novin 
již bude vše v pořádku.
Krásné a  slunečné podzimní babí léto 
vám všem přejí

Jaroslava Cvrčková a Jiří Marek

Opravená příčnice pod Mariánskou horou

Zprávy z obce
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Konec školního roku provázelo 
letos mnoho akcí, které již k  letním 
měsícům a  blížícím se prázdninám 
tradičně patří. V  květnu se několik 
žákyň naší školy zúčastnilo přírodo-
vědné soutěže v  poznávání rostlin 
a  živočichů. Michaela Šilarová ze 4. 
ročníku se umístila na 1. místě, hned 
za ní na 2. místě Markéta Sontáková, 
rovněž ze 4. ročníku. I ostatní děvčata 
si vedla v silné a početné konkurenci 
škol velice dobře.
28. května pořádala škola tradiční re-
citační soutěž pro žáky málotřídních 
škol. Letošní účast byla oproti jiným 
ročníkům nižší. Způsobila to nemoc-
nost dětí v  tomto období. Přesto 
k  nám přijeli předvést své recitační 
umění žáci z  Ostrova i  z  Rudoltic. 
Celkem soutěžilo 11 dětí. Naši školu 
reprezentovala Markéta Sontáková, 
Míša Šlezingrová a Michaela Šilarová. 

V květnu se také konaly besídky pro 
maminky v mateřské i základní škole. 
Na obou předvedly děti maminkám 
a  všem divákům, kterých bylo tak 
jako vždy nemálo, krásné písničky, 
zahrály divadlo, přednášely básničky. 
V  červnu se zúčastnili žáci další tra-
diční akce – atletických přeborů v Ru-
dolticích. Jedenáct zástupců školy 
přivezlo celkem 6 medailí (3 za první 
a 3 za druhé místo). Obdobné úspě-
chy sklidili naši sportovci i  v  Běhu 
ulicemi města Lanškrouna. Přijeli se 
třemi zlatými medailemi.
Poslední dva týdny školního roku byly 
přímo nabité akcemi. Školní výlet do 
Planetária a hvězdárny v Hradci Krá-
lové a  následně do muzea Dr. Emila 
Holuba v  Holicích byl pro všechny 
žáky krásným zážitkem, obzvláště 
pro ty, kteří se mohli vidět večer 
v  televizním záběru z  hvězdárny. 
Při netradičních letních hrách, které 
pořádáme již několik let za účasti 
žáků ze ZŠ Dolní Třešňovec, si všichni 

ověřili, zda mají sportovního ducha 
i  smysl pro humor, protože soutěžní 
disciplíny nebyly zcela běžné a  oby-
čejné. Následovala opakovaná školní 
besídka, která měla i  ve svém dru-
hém obnoveném předvedení velký 
úspěch, po ní se opékalo, hrála noční 
hra, spalo se ve škole. Nevynechali 
jsme ani tradiční loučení s  pátou 
třídou a pasování čtvrťáků na páťáky. 
Jedna akce následovala druhou a už 
tu bylo vysvědčení. Rozloučili jsme se 
s osmi žáky páté třídy – a mohu říci, 
že i nejedna slzička ukápla při posled-
ních slovech na rozloučenou. Bude se 
nám stýskat po našich páťácích, kteří 
se natropili všelijakých hloupostí, ale 
kteří nám připravili spousty pěkných 
chvil. Věříme, že vědomosti, které 
získali v  ZŠ Horní Třešňovec, se sta-
nou základem pro jejich další rozvoj 
a další učení. 

Mgr. Jiřina Kosová

Přírodovědná soutěž v České Třebové

Atletické závody Výlet ZŠ

Třešňovecká básnička

Zprávy ze školy
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Žáci 5. ročníku složili pro nás, všechny 
paní učitelky ze školy, na rozloučenou 
tuto báseň:

Od posledního vydání novin se udály 
v Sokole tyto akce:

Sázení stromků – 13. dubna 2012
Sokoláci, cvičenky a  hokejisté strávili 
pátek 13. 4. sázením stromků. Počasí 
nám přálo a sešlo se nás celkem 25. Měli 
jsme zasázet cca 1200 stromků na pase-
ce u Mariánské hory. Přišel nás podpořit 
pan starosta Marek. Sázeli jsme pod 
dohledem hajného Františka Mačáta. 
Na závěr jsme si opekli špekáčky a chvíli 
poseděli na starém známém tábořišti.    

Pochod přes tři hrady - 5. května 2012 
Počasí bylo opět úžasné. Každý si letos 
mohl vybrat z  bohaté nabídky – cyklo 
nebo pěšky, start ze Sopotnice, Žampa-
chu nebo Potštejna. My jsme vyjeli na 
kolech ze Žampachu. Trasu jsme vybrali 
nenáročnou, pouze 33 km. Prostě jelo 
se „na pohodu“.
Trasa vedla přes Lanšperk, Oldřichovice, 
České Libchavy a  Sopotnici. Vše bylo 
vedeno po cyklotrasách, po silnici se 
jelo minimálně.
Letošního 40. ročníku se zúčastnilo 
neuvěřitelných 7 519 turistů a cyklistů.
Výlet jsme zakončili na tradiční oslavě 
Florián v HT.

Dětský den - 3. června 2012
Bylo nedělní odpoledne a děti i s rodiči 

si to přišli na hřiště užít. Bylo tu přes 
20 atrakcí. Vláďa Čajnák přivezl traktor 
a drobotinu povozil, kůň od Caldových 
měl na děti také skvělý vliv, modeláři 
z  Lanškrouna předvedli své modely, 
letadýlko dětem shodilo i bonbóny.
Dík patří hlavně všem sponzorům, které 
jsme zveřejnili na webu obce.

Maratón – 28. června 2012
Letos i  přes nepřízeň, která nás cviči-
telky v  této sezóně potkala, kdy jsme 
měly jeden úraz za druhým, se maratón 
přece jen konal. Opět   se sešlo několik   
nejodvážnějších cvičenek. Cvičilo se 
dvě hodiny s malou přestávkou na ob-
čerstvení. Předcvičovala Martina a  Eva. 
Všechny cvičenky si před prázdninami 
daly trochu do těla.

SBOHEM

Loučíme se s vámi
pánové a dámy.
Zítra už jen vysvědčení z 5. ročníku,
vzpomínám si jak jsme byli malí 
a seděli na nočníku.
Taky jak jsme se na kopci honili
a paní učitelky se pak na nás zlobily,
jak jsme hráli jestřáby a slepice,
to nás bavilo velice.
Teď už jsme velký kluci a holky,
už nechodíme ani do školky,
už budeme chodit na jinou 
základku a skončíme naši pohádku.
Jiráskova škola nás vítá a mně se 
v hlavě přemítá o škole v Horním 
Třešňovci.
Stále na vás budeme v dobrém 
vzpomínat, jak jste nás v hodinách 
musely napomínat.
Tolik dní jsme tu s vámi byli,
místo toho, abychom doma hnili.

(Eliška Havlíčková, Tereza Dušková, 
Klára Jirásková, Simona Mačátová, 
Vendula Pechancová, Kristýna Ptáč-
ková, Jiří Jirásek, Adam Holeček)

Sázení stromků

Dětský den

Akce TJ Sokol 
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Bavíme se
Po Hasičském plese a  Dětském karne-
valu byla letošní Oslava Sv. Floriána třetí 
akcí pro širokou veřejnost, pořádanou 
naším sborem, a  určitě vejde v  mnoha 
směrech do historie. První neobvyklou 
věcí bylo to, že páteční brigáda začínala 
v  17 hodin a  už v  17.10 byla polovina 
makrel vykuchaná. Sešlo se tolik brigád-
níků, že se stihlo mnoho práce, která 
byla nachystaná až na sobotu – věc 
dříve nevídaná. Také v sobotu nás bylo 
hodně, a  tak přípravy probíhaly rychle 
a  záhy bylo všechno připraveno pro 
první návštěvníky. Ti se začali scházet 
už před 18 hodinou, na kdy byl ohlášen 
začátek akce. Prostor skateparku se 
začal celkem rychle zaplňovat přede-
vším rodinami s  dětmi. Ty se rychle 
rozptýlily po skateparku a dováděly na 
překážkách. Netrvalo dlouho a příchod 
dalších návštěvníků zastavila první 
bouřka. Ne že bychom na něco podob-

ného nebyli zvyklí, protože na Floriánka 
nám prší takřka každý rok, ale letos to 
bylo doprovázeno ještě kroupami, což 
nikdo nepamatuje. Všichni se shlukli 
pod stanem, kde se snažili uchránit 
před deštěm. Po první bouřce se valná 
část osazenstva odebrala domů, přišlo 
několik dalších odvážlivců a  po chvíli 
také další bouřka. Ani ta však neodradila 
všechny, a tak po jejím odeznění dorazi-
lo na pivo, makrelu a další občerstvení 
několik dalších návštěvníků. Mezitím se 
na pódiu střídali písničkář Jirka Hurych 
a kapela Trap. Ti nám skvěle hráli až do 
2 hodin do rána. I přes nepřízeň počasí 
se snědlo všechno připravené jídlo 
a  nejvytrvalejší hosté odcházeli domů 
až v 5 hodin ráno.

Pracujeme
Opět po třech letech se nám sešly 
tři brigády na jeden víkend. V  pátek  
13. dubna – od 16.30 se započalo s jar-
ním úklidem hasičárny a  jejího okolí, 
druhá parta vyrazila sbírat staré železo. 
To se jim podařilo v  poměrně krátkém 
čase, takže se i  oni zapojili do úklidu. 
V  sobotu brigády pokračovaly. Sraz 
byl už v  8 hodin ráno u  hasičárny, kde 
jsme se opět rozdělili na dvě party. Ta 
první ještě jednou projela celou vesnici 
a  posbírala zbytek železného šrotu, 
druhá, početnější, šla do obecního 
lesa sázet stromky. Protože bylo v  tu 
dobu v obci více příslušníků Policie než 
obvykle, vydali jsme se sázet pěšky. Na 
polní cestě za vesnicí jsme si posedali na 
vůz a dál už pokračovali motorizovaně. 
Sázely se smrky a buky až takřka u Ne-
pomuk za přísného dohledu hajného 
pana Mačáta, který s  metrem v  ruce 
obcházel sázející a  kontroloval, jestli 
jsou stromky ve správné vzdálenosti 
od sebe. Počasí bylo nádherné, a tak šla 

Zakončení sezóny cvičení žen - 
29. června 2012
Jako každý rok jsme sezónu zakončily 
večeří v „Pohostinství za vodou“. Večeře 
byla výborná a  my jsme si popovídaly 
a naplánovaly příští rok.
  
Výlet pro děti – 1. července 2012
Martina, která vede cvičení dětí, 
se s nimi vydala tentokrát na kolech do 
Teracentra v  Dolní Čermné. Teplo bylo 
opravdu velké.
V  Teracentru je přivítal pan Stanislav 
Pecháček. Všechna zvířata z  terária jim 
vyndal a  nechal všechny děti, aby si je 
osahaly. U  všech plazů dostaly vždy 
podrobný výklad - kde žijí, čím se živí, 
jak se množí atd. Nakrmily anakondu 
potkanem a  chameleóna červy. Potom 
si prohlédly „venkovní ZOO“- prasata, 
ovce, kozy ... Nakonec si pohrály s malou 
liškou. Jedním slovem – úžasné...

Do konce roku ještě připravujeme:
Září – zakončení sezóny, výlet na kolech
Listopad – víkendový pobyt s cvičením 
pro ženy
Prosinec – předvánoční výlet, průvod 
Mikuláše s  čerty, bruslení v  hale B. 
Modrého

Více najdete na webu obce.

Za TJ Sokol Lenka Marková

Návštěva Teracentra 

Cvičební maratón Zakončení sezóny

Sdružení 
dobrovolných 
hasičů 
Horní Třešňovec 
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práce rychle od ruky. Mezitím za námi 
přijeli i „železáři“, takže se stihlo nařezat 
i dřevo na Floriánka. Po nasázení všech 
stromků jsme zjistili, že nám jich ještě 
několik chybí, takže se dovezly dva ba-
líky smrčků – celkem jsme tedy nasázeli 
1730 stromků. Následovalo společné 
opékání párků a  špekáčků a  společné 
foto všech brigádníků. U hasičárny jsme 
si pak ještě dali kávu, srovnali, dořezali 
a rozštípali dovezené dřevo a pak jsme 
se už rozešli domů. Pracovní víkend se 

vydařil počasím, množstvím odvedené 
práce i počtem členů sboru, kteří se ho 
zúčastnili.
Další větší brigádou, krom mnoha 
dalších v  okolí a  uvnitř hasičské zbroj-
nice, bylo položení zámkové dlažby na 
připravovaném parkovišti u  obecního 
úřadu. Mnoho práce a málo brigádníků, 
tím by se dala tato akce vyjádřit. Také 
terén byl dost hrbolatý, takže se musel 
krom lopat, hrabiček a vodováhy zapojit 
také vibrační válec. Po položení dlažby 

jsme ke všemu zjistili, že ještě nějaká 
chybí, takže se vše muselo dokončit 
v pondělí spolu se zapískováním.  

Cestujeme
Letošní hasičský výlet nás zavedl 
až do pohádkových Krkonoš. První 
zastávkou výletu byla rodinná sklárna 
Novosad&syn v  Harrachově. Měli jsme 
možnost projít se výrobou přímo 
kolem sklářských pecí a  nahlédli jsme 
do brusírny. Nakonec jsme navštívili 
muzeum skla s  ukázkami zdejších 
výrobků a  kuriozit a  návštěvu jsme 
zakončili ochutnávkou piv Čerťák 
a  František z  místního minipivovaru. 
Cesta pokračovala do Harrachovského 
ski areálu. Zde svůj volný čas každý 
využil podle svého uvážení – někteří se 
nechali zlákat krásným počasím a vydali 
se lanovkou na skokanské můstky, jiní 
dali přednost nasycení hladového ža-
ludku v  některé ze zdejších restaurací. 
Z  Harrachova jsme se přesunuli do 
Jilemnice, kde nás čekala prohlídka 
Krkonošského muzea, jehož součástí 
byla i  stálá expozice věnovaná vzniku 
a  vývoji lyžování v  Čechách. Nakonec 
jsme se jen pár kroků od muzea prošli 
tzv. Zvědavou uličku, což je soubor ně-
kolika zachovalých roubených chalup. 
Poslední zastávkou výletu bylo AUTO-
-MOTO muzeum v  Nové Pace. Jednalo 
se o  soukromou sbírku automobilů 

Sázení stromků

Pokládání dlažby u obecního úřadu
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a motocyklů vyrobených od roku 1870. 
Každý si zde našel své – od elegantních 
automobilů až po závodní motocykly. 
Na sklonku dne jsme dorazili do restau-
race Beseda v  Častolovicích, kde bylo 
předem dohodnuté večerní posezení. 
Dobré jídlo, ochotný personál a  hezké 
prostředí společně přispěly k  příjemně 
strávenému večeru, takže jsme se poz-
ději jen velmi neradi rozloučili a  vydali 
na cestu domů. Do peřin jsme se dostali 
až v  pozdních nočních hodinách. Una-
vení, ale plní dojmů z  dalšího  hezky 
stráveného dne.

Soutěžíme
Soutěžní družstva zahájila sezónu na 
okrskové soutěži v Lanškrouně 12. květ-
na. Sem se jezdí už víceméně „ze zvyku“, 
protože žádné z  našich družstev nemá 
ambice postupovat dále do okresního 
kola a také si osvěžit soutěž jednotlivců 
na 100 m přes překážky, která se běhá 
pouze jednou za rok na této soutěži. 
Přivítal nás májový deštík, který místy 
přecházel v květnový liják a také nedo-
statek závodníků, takže jsme museli naši 
sestavu hodně „lepit“ (ženské družstvo 
se nedalo „do kupy“ vůbec). Díky dešti 
se nakonec soutěž jednotlivců zrušila, 
aby se předešlo případným zraněním 
a byla nahrazena druhým útokem. Naše 
družstva nakonec ze své letošní první 
soutěže odjížděla s  druhým místem 
v kategorii mužů a se stříbrným stupín-
kem ze soutěže veteránů.
IX.ročník Hornotřešňovského poháru 

byl zahajovací soutěží letošního ročníku 
Velké ceny Ústeckoorlicka v  požárním 
útoku. Stylově 9. června přijela do 

místního sportovního areálu družstva 
z  celého okresu, aby bodovala o  první 
body do celkové tabulky ligy.  Divákům 
se nejprve představili muži, kteří u nás 
od loňského roku běhají na 3 hadice 
B. A  vůbec prvním týmem, který vy-
běhl na dráhu, byli domácí muži A.  
Ti v  nových elasťákách chtěli potvrdit, 
že na nástřikové terče se jim daří, a chtě-
li navázat na výborný čas   z  loňského 
roku na této dráze. Útok jim „sednul“ 
přesně podle představ a  dosažený čas 
22,12 s dával naději na dobré umístění. 
Kluci si navíc tímto časem vylepšili své 
osobní maximum o  7 desetin vteřiny. 
Hned po nich se na dráhu vydali obhájci 
loňského vítězství ve VCÚ, kluci z Leto-
hradu-Orlice. Těm se však útok vůbec 
nepovedl a  především díky delšímu 
nástřiku na pravém levém terči zastavili 
časomíru až na čase 26,48 s. Naopak 
velice zdařilý pokus předvedl Turov, 
který dosáhl času 22,24 s  a  usadil se 
hned za našimi borci. Selhání dalších 
favoritů – Bystřece A (26,18 s a 9. místo), 

Návštěva brusírny

Závěr vydařeného výletu 
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Letohradu-Kunčic (27,90 s  – 13. místo), 
loňského vítěze a držitele rekordu dráhy 
Bystřece B (23,13 s – 5. místo), neustále 
zvyšovalo šanci domácích na velice 
solidní výsledek. A  když svůj útok ne-
zvládl ani poslední startující Lanšperk 
(23,23 s  – 7. místo), byla senzace na 
světě. Domácí družstvo mužů poprvé 
v historii dosáhlo na vítězství v závodě 
Velké ceny a to navíc na domácí dráze! 
Na stupních vítězů ho doprovodil Turov 
a Letohrad. Mimo soutěž pak své útoky 
absolvovala ještě družstva z  Horních 
Bojanovic, která běžela se třemi ženami 
a naším strojníkem v sestavě. Svůj 
pokus nedokončili. Po zkrácení dráhy 
a přestavení terčů začala kategorie žen.
 Domácí tým, který toho v letošním roce 
zatím mnoho nenatrénoval, nezlomil 
prokletí loňské sezóny a s časem 33,65 
s obsadil 6. místo. Také v této kategorii 
ale hlavní favorité zaváhali. Loňský 
suverénní vítěz VCÚ Letohrad-Orlice 
obsadil díky času 26,59 s  až 4. místo, 
druhý v  pořadí z  loňského ročníku 
VCÚ Letohrad-Kunčice měl ještě méně 
štěstí a  dosažený čas 47,96 s  stačil 
až na 8. místo. A  tak se z  prvenství 
radovala děvčata z Letohradu-Červené, 
kterým se podařilo překročit vlastní stín 
v  podobě zpackané loňské sezóny, ve 

které obsadily až devátou příčku. Stačil 
jim k  tomu čas 22,44 s. Druhé skončily 
holky z Letohradu – 24,85 s a na bron-
zovou příčku vystoupaly naše sousedky 
z  Dolního Třešňovce – 25,88 s. Uzené 
kýty si z finále, ve kterém se losují posty 
jednotlivých závodníků, odvezli muži 
z Bystřece, kteří do finále postoupili díky 
dřívějšímu odjezdu Turova a Letohradu 
ze soutěže a  v  kategorii žen Letohrad-
-Červená. Po vyhlášení výsledků pro-
běhla pivní štafeta, ve které se tentokrát 
pilo 126 piv. Zúčastnilo se jí 31 žen a 95 
mužů, kteří dokázali všechna natočená 
piva zdolat v čase 24 minut 49,90 s, což 
znamená v  průměru 11,82 s  na jedno 
vypité pivo. A  jelikož se účastníkům 
štafety podařilo překonat čas loňského 
roku, bude se pít také v  příštím roce – 
127 piv. Po pivní štafetě následovala 
ještě soutěž veteránů. V  té se našim 
týmů moc nedařilo – A  skončilo 3. a  B 
po nenašroubovaném koši 4. Z vítězství 
se radoval Dolní Třešňovec před Horní 
Čermnou. Celkově se v letošním Horno-
třešňovském poháru mezi sebou utkalo 
23 družstev mužů (2 mimo soutěž), 10 
družstev žen a 4 družstva veteránů. Po-
časí bylo ideální – především nefoukalo 
a bylo příjemně teplo.
V  současné době mají naše družstva 

za sebou již 7 soutěží z  celkových 12, 
které se započítávají do letošní Velké 
ceny Ústeckoorlicka. Zmíním se pouze 
krátce, bližší rozbor si ponechám až 
po ukončení sezóny. Mužské družstvo 
zatím předvádí velice pěkné výsledky 
a drží se na celkovém 3. místě, o čemž 
by se jim před zahájením ligy ani ne-
snilo. Své osobní rekordy posunulo na 
průstřikové terče o více než jednu vte-
řinu a  nástřikové terče o  sedm desetin 
vteřiny a  předvádí soutěžní pokusy na 
hranici svých možností. Bohužel ženské 
družstvo je prozatím pouhým stínem 
úspěšných sezón let minulých. Běhá 
v  improvizovaných sestavách a  navíc 
si vybírá i  kopec smůly, a  tak jsou na 
průběžném 8. místě s  velkou bodovou 
ztrátou na družstva „na bedně“. Ještě je 
však před námi 5 soutěží, které mohou 
s tabulkou hodně zahýbat. Navíc velice 
pestrých, protože se bude běhat na 3B 
průstřikové terče, 2B průstřikové terče, 
3B nástřikové terče a 3B terče s válečky. 
Fotky a videa ze soutěží a brigád najde-
te na internetových stránkách obce.

Za SDH Horní Třešňovec Petr  
a Martina Jirásková

Hornotřešňovský pohár 
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Členky klubu žen se svými rodinnými 
příslušníky a  přáteli vyrazily 26. května 
na výlet.
Hlavním cílem byl hrad Červený Újezd 
za Prahou poblíž Kladna. Byl postaven 
až v letech 2001 - 2002, ale svými částmi 
je věrnou replikou několika období 
středověku. V  expozicích jsme však 
viděli i  ukázky řemesel, která zanikala 
teprve v  minulém století, a  poznávali 
jsme předměty, které se nacházely ještě 
v domech našich rodičů a prarodičů.
Kolem hradu jsme prošli rozsáhlou 
zahradou osázenou spoustou květin 
a dřevin, doplněnou i jezírky s rybkami. 
V  té je umístěn i  skanzen dobových 
hospodářských staveb, které sloužily 
potřebám hradů.
Po prohlídce jsme chutně poobědvali 
v  nedaleké restauraci a  vydali se dál 

na lom „Velká Amerika“. Tam jsme se 
mohli z  několika vyhlídek pokochat 
pohledem na místo, kde se natáčel film  
„Limonádový Joe“.
To už jsme se nacházeli v blízkosti hradu 
Karlštejn, a  tak naší další zastávkou 
bylo jeho podhradí. Tam jsme strávili 
zbytek odpoledne. Podívali jsme se 
společně do muzea voskových figurín 
a  potom jsme se individuálně rozptý-
lili – někdo dal přednost občerstvení,  
jiný nákupům.

Na zpáteční cestě jsme projeli krásným 
okolím řeky Berounky, centrem Prahy 
s  podrobným výkladem pana řidiče 
Karla Mačáta a stavili se ještě na večeři 
v motorestu Lípa.
Výlet pro nás zorganizovala a také vyfo-
tila Dráža Dvořáková, za což ji patří náš 
dík. Dráža je také autorkou článků a fo-
tografií našich aktivit na internetových 
stránkách obce, můžete se tam o  nás 
dozvědět více.

Dana Mačátová

Klub žen

Prohlídka zámku Červený ÚjezdLom Velká Amerika
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Ve středu 11. dubna se sešlo 26 důchod-
ců na sázení stromků. Bylo hezké počasí 
a práce nám šla pěkně od ruky. Nasázeli 
jsme 800 stromků. Odpoledne jsme 
zakončili na Mariánské hoře, kde jsme si 
opekli buřty a zazpívali při harmonice.
Naše „Májové setkání„ se uskutečnilo  
15. května. Pobavit se přišlo 125 lidí 
ze Třešňovce i  okolních vesnic. Pod 

vedením ing. Františka Teichmana jsme 
secvičili scénku, tentokrát z  lékařského 
prostředí, kterou obohatily i  babky 
kořenářky.
Kuchařky dobře uvařily a napekly výbor-
né koláčky. Kapela hrála zvesela, tančili 
jsme i zpívali. V bohaté tombole bylo 144 
cen. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.
         
Druhý den jsme se sešli na úklid kultur-
ního domu v  počtu 21 členů. Vše jsme 
zhodnotili a z doslechu víme, že program 

se líbil a všichni byli spokojeni.
Na Staré Hrady u  Jičína jsme vyjeli  
23. května. Pohádkový hrad, kde je samý 
drak, čarodějnice a  250 pohádkových 
bytostí, jsme si s radostí prohlédli a vrátili 
se do dětských let. Prohlídka byla zakon-
čena ochutnávkou medoviny. Po obědě 
se jelo do Jičína, kdy byl volný program. 
Kdo měl sílu, vylezl si na vyhlídkovou 
věž, ostatní si prohlédli náměstí. Počasí 
nám přálo a v 19 hodin jsme byli všichni 
spokojeni doma.
           
Plánované táboráčky proběhly 13.6. 
a 18.7. na hřišti. O dobrou náladu se po-
staral pan Karel Melezínek s harmonikou.
Děkujeme za fotografie z našich akcí paní 
Drahoslavě Dvořákové a panu Vítězslavu 
Kubešovi.

Eva Jirásková

Akce důchodců
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s  námi ostatními o  dojmy z  let minu-
lých, kontaktujte prosím obecní úřad 
nebo mě. Veškeré materiály v pořádku 
vrátím! :-)
Děkuji

Jaroslava Cvrčková

V  tomto čísle otiskujeme fotografii 

menšinové české školy (dnešního 
obecního úřadu ) z roku 1919 a budovu 
hostince Johanna Fiebigera z roku 1912 
(dnes již neexistujícího, v místech, kde 
je postaven rodinný domek manželů 
Kopeckých). Zároveň se omlouváme 
za zhoršenou kvalitu fotografií.

Nemáme příliš dokumentů zachycu-
jících život Horního Třešňovce v  mi-
nulých staletích. Ale předpokládám, 
že je spíše vlastní jednotliví soukromí  
majitelé usedlostí nebo domů. Pokud 
byste byli ochotni zapůjčit staré 
fotografie a  dokumenty nejen budov, 
ale i z různých akcí a oslav a podělit se 

Společné foto z výletu

Z historie obce



Pan Mareš Jan 87 let
Paní Cinková Bohuslava 81 let 
Paní  Nýdecká Marie    75 let
Paní Hejkrlíková Gertruda 70 let

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

Pan Tomáš Dorazil  
a slečna Veronika Škeříková

Pan Václav Čermák  
a slečna Libuše Pospíšilová

Pan Jiří Pecháček  
a slečna Kateřina Motlová

Hodně štěstí a lásky na vaší 
společné cestě životem.

Klížová Simona
Budina Radim
Dajčová Laura
Šemberová Adéla
Večeřová Natálie

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

K vaší zlaté svatbě vše nejlepší  
a pevné zdraví do dalších let.
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50 let společného života 
oslavili manželé 
Mojmír a Věra Motlovi   

Jubilanti, kteří do konce srpna 
2012 oslavili své významné 
narozeniny

Svatby Narodili se

Společenská kronika

Aneta Hluchá Patrik Faltus Simona Klížová


