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Vážení spoluobčané,
letní prázdniny skončily a nastal další školní rok. Po předchá-
zejících silnějších ročnících, jsme v  naší škole přivítali pouze 
dva žáky prvního ročníku. Prvňáčkům přeji, aby se jim v naší 
škole líbilo a pilně se učili vše nové, co je bude ve škole čekat. 
Rodičům přeji pevné nervy.
V květnu a červnu proběhla v Národním domě rekonstrukce 
sociálního zařízení. Byly vybourány veškeré podlahy i příčky. 
Nově vznikl prostor pro vybudování dalšího dámského WC. 
Od 1. 7. 2015 má Národní dům nového nájemce – pana Mar-
tina Hortu.
Před letními prázdninami bylo založeno v  naší obci při TJ 
Sokol Horní Třešňovec rodinné centrum Serafínek. Rodiny 
s dětmi se setkávají v budově evangelické modlitebny naproti 
obecnímu úřadu. Nově vzniklému rodinnému centru a  jeho 
členům přeji mnoho úspěchů v jejich činnosti.
Dále připomínám případným zájemcům o  stavební parcely 
v lokalitě „Urbanova stráň“, že záměr o prodeji je již vyvěšen 
a  zájemci mohou podávat žádosti o  koupi na obecní úřad. 
Cena za m2 byla stanovena na 200 Kč. Více informací nalezne-
te na internetových stránkách obce.
Chtěl bych poděkovat všem občanům za péči o vzhled obce 
a všem, kteří udržují své i obecní pozemky.

S přáním hezkého zbytku léta a krásného podzimu
Jan Dušek, starosta obce

JAK ZLIKVIDOVAT OLEJ A TUK PO SMAŽENÍ? 
A KAM S NÍM?
Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím 
odpad. S  tuky a  oleji po smažení by se mělo nakládat jako 
s odpadem. Pokud bude tento odpad končit tím, že vysma-
žený olej a  tuk bude vyléván do WC, výlevek a  dřezů v  do-
mácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či 
později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude 
neprůchodná!
Občané mohou oleje nalévat do použitých PVC obalů (PET 
lahve  atd.) a  ukládat do určených separačních nádob. Tyto 
označené nádoby (240 l zelené plastové popelnice) najdete 
na sběrných místech tříděného odpadu.

Tuky a oleje vhazujte do 
nádoby v uzavřených PET 
lahvích.
Předejdete tak vylití oleje do 
nádoby a jeho znehodnocení! 
Děkujeme.

Do této nádoby PATŘÍ:
• použité oleje a  tuky z  do-
mácností, např. fritovací oleje
• ztužené jedlé tuky
Do této nádoby NEPATŘÍ:
• technické oleje (převodové, 
motorové, tlumičové)
• maziva a kapaliny

Obecní úřad Horní Třešňovec

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ 
proběhne v sobotu 3. 10. 2015
Odpad bude ukládán s vaší pomocí na nákladní automobil.
 
První zastávka je v:
9:00 hodin u Národního domu
9:15 hodin u Kubešových na rozcestí
9:30 hodin u Hospůdky Za Vodou
9:45 hodin u Prouzů
10:00 hodin u Žabků

Sbírá se:
olej nespecifikovaný
kovový obal od škodlivin
agrochemický odpad včetně obalů
papír nebo lepenka znečištěné škodlivinami
sklo znečištěné
plasty znečištěné
barva, lepidla, pryskyřice
zářivky, výbojky s obsahem rtuti
olověné akumulátory, galvanické články
ojeté pneumatiky (ne z podnikatelské činnosti)
folie plastové
chemikálie
nepoužité léky
obaly od barev a ředidel
tlakové nádobky (spreje)
televize, radiopřijímače
ledničky, mrazáky (pouze kompletní s kompresorem)
objemné odpady, linolea, koberce

Obecní úřad Horní Třešňovec

Obec Horní Třešňovec nabízí v lokalitě „Urbanova 
stráň“ k prodeji 8 pozemků ke stavbě rodinných 
domů. Prodejní cena pozemků je  stanovena 
na 200 Kč/m2. Rozloha parcel je od 1 700 m2 
až po 3 983 m2. Lokalita je vybavena inženýrskými 
sítěmi. Více informací naleznete na internetových 
stránkách obce nebo na obecním úřadě.

Zprávy z obce
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Zprávy z MŠ a ZŠ

Prázdninám už odzvonilo a nastal opět nový školní rok. Vyda-
la jsem se tedy 1. den do místní školy, kde jsem ještě za horka 
zastihla k malému rychlému rozhovoru pár dětí a zeptala jsem 
se jich:
1. Tešil/a jsi se do školy?
2. Na co nejvíce?

Kateřina Dušková 2. třída
1. Ano, těšila.
2. Nejvíce jsem se těšila na tělocvik a prvouku, to jsou dva před-
měty, co mě nejvíc baví.

Šimon Vávra 2. třída
1. Ano.
2. Nejvíc jsem se těšil na učení. Na matematiku, český jazyk, 
prvouku a tak…

Pavlína Zapletalová 2. třída
1. Jo, těšila.
2. Myslím, že na tělocvik a ještě jsem se těšila na plavání.

Ema Junková 2. třída
1. Jo, těšila.
2. Nejvíc jsem se těšila na kamarády, na nové různé učebnice.

Kryštof Jirásek 4. třída
1. Trošku, na kámoše.
2. Nejvíc se těším na prázdniny.

Nikola Faltusová 4. třída
1. Ne, netěšila, protože mě nebaví se učit matematiku a všechno 
takový.
2. Těšila jsem se akorát na družinku, za bráchou a na přestávky. 
Možná ještě na plavání a tělocvik.

Jana Zapletalová 4. třída
1. Jo,docela jsem se těšila.
2. Na kamarády, na paní učitelku Bartoňovou a na takový věci, 
co mě tady baví. Družinka, přestávka a někdy školní hodina.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Vážení a  milí! Musím konstatovat, že letošní školní rok nám 
začal docela vesele. Ve školce nás je 26 dětí – z toho pár dvou-
letých batolat. Takže každý den – celé září (a není tomu ještě 
konec) nám někdo ve třídě „zpívá“. Přece jenom jsou to malá 
mrňátka a déle jim trvá adaptace na odloučení od maminky. 
Holt – život je boj!
Ale zvládáme to, snažíme se všichni. Starší děti tak mají pří-
ležitost se naučit sociálnímu chování  – toleranci, soucítění, 
laskavosti, ohleduplnosti. A  nejen to! Letos jsme přijali také 
integrované dítko i  s  panem asistentem. Je to pro nás nová 
zkušenost, stále je co se učit. A to je dobře!
Od 16. 9. jezdí 3 - leté a starší děti na před-plavecký výcvik do 
bazénu v České Třebové.
Víte…, když se řekne bazén, každý si představí velkou – vlast-

ně hodně velkou nádrž plnou krásné vody. A tu zábavu, hry, 
pohyb ve vodě s  pomůckami a  molitanovými hračkami… 
ano, to je zábava.
A teď si představte budovu – velkou budovu, halu – velkou 
halu, šatnu  – velkou šatnu plnou plničkou dětí a  dětiček 
a učitelek z jiných měst a blízkých vesnic. V tuto chvíli nastává 
to učení a  ten boj: učíme se, jak se neztratit a  poznat svou 
učitelku, učíme se, jak nevzít cizí boty, jak nesbalit cizí batoh 
(„já nevím, jaký mám batoh“- a kdo to tedy má vědět, že :-), 
jak se neutřít do ručníku svého kamaráda, jak si neobléct cizí 
plavky (a ještě naruby :-) , jak nesníst svačinu chlapečka, který 
má stejnou sušenku… atakdále, atakdále.
Zatím jsme se vždy vrátili všichni, vykoupaní a příjemně una-
vení. Věřím, že to tak zůstane i nadále.
Každý den ve školce je celkem pestrý, nabitý různými čin-
nostmi, které mají vesměs výchovně vzdělávací cíl. Rozvíjíme: 
matematické představy, logiku, rozumové schopnosti, vědo-
mosti, hudební dovednosti, tělesnou zdatnost, řečový projev, 
výtvarné a pracovní dovednosti.
Hrajeme hry!
Znáte třeba hru Na konopky? Je to hra seznamovací  – děti 
sedí na zemi, učitelka chodí mezi nimi, zpívá:
Hráli bychom na konopky,
kdyby byly větší snopky
málo nás, málo nás
pojď… mezi nás.
Vybere dítko, zazpívá jméno, dítko se přidá k učitelce… a tak 
to jde, až jsou všichni spolu v kroužku…, nebo Na zajíčka, Na 
bublinu, Kdo ti stojí za zády, Na ovečky, Škatule hejbejte se, 
Zlatá brána a mnoho dalších. Prostě je toho dost, co potřebu-
jeme za den stihnout.

Jak si zpíváme - foto: Jaroslava Havlíčková

Povídáme si  - foto: Jaroslava Havlíčková
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V pondělí 21. 9. nás navštívili draví ptáci… a v pátek pak zase 
pejsci – slečna chovatelka seznámila děti se základními prin-
cipy psího života :-)
Příroda se obléká do podzimního kabátu a my už připravuje-
me další akci… „Jablíčkohraní“ (lampionový průvod a soutěž 
pro maminky o nejlepší dobrůtku z jablek). Snad přiletí i vítr 
a s ním i Drakiáda…
Necháme se překvapit a  budeme doufat, že nás příroda už 
tolik nevypeče, jako tomu bylo v létě :-).

Hana Strnadová, ved.učitelka MŠ

Naše škola díky Recyklohraní přispěla 
k ochraně životního prostředí
V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalos-
ti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního 
prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných 
elektrozařízení i  nadále přispívají k  ochraně životního 
prostředí. O  jednoznačně pozitivních dopadech progra-
mu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. 
Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili 
ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit 
objem nebezpečného odpadu a  produkci skleníkových 
plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové spo-
lečnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupra-
cuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z  Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v  loňském roce vytřídili 
4 televize, 7 monitorů, 138 kg drobných spotřebičů a  25 kg 
baterií. Tím jsme uspořili 4,72 MWh elektřiny, 267,70 litrů ropy 
(úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného 
množství potřebného k  ujetí 3937 km v  běžném osobním 
automobilu), 20,47 m3 vody (úspora takového množství vody 
se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 275 
sprchováních) a 0,16 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o0, CO2 ekv., a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 4,22 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i  těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace 
běžných 100  televizorů uspoří spotřebu elektrické energie 
pro domácnost až na 4  roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů 
ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to im-
pozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také 
je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 
5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochra-
ně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí je-
jich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Vý-
sledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a  produkce odpadu. Konečná bilance 

vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, 
a to ve všech aspektech.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům žáků naší 
školy a  pracovníkům ZŠ za ochotu přivést staré elektrospo-
třebiče a zasloužit se nejen o třídění odpadu, ale především 
o zlepšení našeho životního prostředí.

Mgr. Jana Bartoňová

Zeptaly jsme se paní ředitelky Mgr. Jiřiny 
Kosové:
*V posledním čísle Hornotřešnovských novin, jste se zmínila, že se 
žáci díky podání úspěšného projektu dostaly do Ekocentra Paleta 
v  Oucmanicích v  roce 2007 zcela zdarma. Jako rodič žáka vaší 
školy, vím, že pobyt v Ekocentru není nejlevnější záležitostí, proto 
si myslím, že to byl velký úspěch.
Byl to velký úspěch – můj osobní, kterého jsem si považovala 
především proto, že to byl první projekt, který jsem ve své 
funkci zpracovala a  podala. Tento projekt se umístil mezi 
třemi nejúspěšnějšími projekty v Pardubickém kraji. Na pobyt 
v Oucmanicích a dopravu jsme tenkrát dostali 30 000 Kč.

*Podařilo se vám, jako škole získat, nebo vyhrát ještě nějaké 
další projekty?
První úspěch mi samozřejmě dodal elán a chuť zkoušet to zno-
vu :-). Následoval další projekt na EVVO, tentokrát přinesl pro 
školu 22 800 Kč, dále projekt na rozvoj čtenářské gramotnosti 
žáků (36 300 Kč), za který jsme vybavili žákovskou knihovnu 
a  nakoupili knihy pro společnou četbu dětí. V  rámci dotací 
na další vzdělávání pedagogů jsme získali pro školu celkem 
25 750 Kč, na rozvoj počítačové gramotnosti to bylo celkem 
35 000 Kč. Následovala dotace na sport a v posledních dvou 
letech dva úspěšné projekty pro MŠ na logopedii (celkem 
40 000 Kč).
Největším přínosem pro školu byl projekt Peníze školám z EU. 
Díky němu získala škola na vybavení 424 642 Kč.
Poslední v  řadě je Projekt Informační centra digitálních 
technologií, kterého jsme se zúčastnili v  letošním roce jako 
partneři NIDV. Tento projekt byl určen na vzdělání pedagogů 
a  na nákup digitálních technologií. Pro školu to znamenalo 
zisk 89 360 Kč.
Více než deset úspěšných projektů za deset let v  Horním 
Třešňovci, to je celkem dobré skóre, nemyslíte?

Slavnostní přívítání školáků foto: Iveta Vávrová



Hornotřešňovské noviny I září 2015 5www.hornitresnovec.cz

*Jaký získaný projekt byl pro Vás, jako ředitelku školy, 
nejhodnotnější?
Pro mne byl největším úspěchem samozřejmě ten první, 
protože rozhodl o  tom, že do toho půjdu dál. Pro školu byl 
nejpřínosnější projekt Peníze školám. Ale jinak měl pro mne 
i pro školu každý z projektů a grantů stejný význam – finanční 
prostředky navíc znamenají, že můžeme zajistit pro školu 
vybavení a pomůcky, na které bychom neměli možnost do-
sáhnout z jiných prostředků, umožnit pedagogům vzdělávat 
se a získávat nové vědomosti a dovednosti pro náročnou prá-
ci s dětmi, využít peníze i pro žáky a děti a zaplatit jim třeba 
dopravu do divadla nebo do bazénu.

*Jaký projekt nejvíce potěšil děti?
Jestli nějaký projekt potěší nebo potěšil děti, o  tom se dá 
těžko polemizovat. Děti mají ve škole díky projektům mo-
derní pomůcky, srovnatelné a  někdy i  lepší, než mají žáci 
v městských školách, pracují s nimi učitelky, které se neustále 
vzdělávají a zvyšují svoji odbornost. Já myslím, že spíš potěší 
rodiče, když můžeme využít peníze z projektu třeba právě na 
proplacení dopravy do bazénu nebo do divadla, když může-
me přispět na pobyt v Oucmanicích apod.

*Máte v plánu zpracovávat další projekty a pokud ano, tak o jaké 
projekty se jedná?
Ředitel školy by měl mít mezi svými prioritami i to, že se bude 
snažit získávat pro školu finanční prostředky i z jiných zdrojů 

než jen od státu a od zřizovatele. Ale nemůžu říci, o jaké pro-
jekty nebo granty se bude jednat. Ministerstvo školství a kraj 
vypisují dotační řízení, zveřejňují výzvy, kterých se škola buď 
zúčastní nebo ne. Jestli se jich zúčastníme, to záleží na tom, 
jsou-li určené pro takový typ školy, jako je naše, jestli je k nim 
nutná spoluúčast, která bývá někdy příliš vysoká a brání v za-
pojení školy do takového projektu, někdy rozhoduje čas, který 
je dán na zpracování (bývá to někdy i jen několik málo dnů).
Můžeme tedy doufat, že budou vyhlášené takové projekty, 
kterých se budeme moci zúčastnit a které posunou naši školu 
opět o něco dál.

Mgr. Jiřina Kosová
Za redakci Petra Rouhová

Z činnosti Sboru dobrovolných 
hasičů Horní Třešňovec

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ ANEB JAK JSME SI PUTOVNÍ 
POHÁRY PŘIVEZLI ZPĚT
Po roce opět nastal čas, aby se všechny sbory okrsku číslo 5 
sešly u Lanškrounské hasičárny a poměřily své síly v běhu jed-
notlivců na 100 m a požárním útoku. Bohužel účast okolních 
sborů na této akci za poslední léta markantně poklesla. Došlo 
tedy k tomu, že jsme se v sobotu 9. května na soutěžní dráze 
potkali pouze s  pořádajícím sborem z  Lanškrouna, Dolního 
Třešňovce a Rudoltic. Běh jednotlivců na 100 m s překážkami 
byl nakonec uskutečněn pouze pro mužskou kategorii, pro-
tože jediné přítomné ženské družstvo z Dolního Třešňovce se 
do této disciplíny nepřihlásilo. Horní Třešňovec reprezento-
vali Petr Jirásek, Vojta a Vláďa Čajnákovi, Olda Štěpánek, Míra 
Šebrle a  Michal Marek, kteří tak dostali dobrou příležitost 
protáhnout si po zimě ztuhlé kosti. Vojta nakonec obsadil Naši nejmladší školáci poprvé ve školní lavici foto: Iveta Vávrová

Hurá do školy

Děkujeme všem, kteří ve školním roce 2014/2015 
přispěli dětem a žákům naší ZŠ a MŠ sponzorskými 
dary (hmotnými i finančními) a pomohli tak zpestřit 
a obohatit úroveň výuky i mimoškolní akce.
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druhou příčku s časem 19,95 s a hned za ním se uvelebil Petr 
s odběhnutým časem 21,50 s.
Následovalo klání družstev v požárním útoku ve třech kate-
goriích – ženy, muži I. a muži II.(veteráni). Jak už jsem zmínila, 
kategorie žen se zúčastnilo pouze družstvo z  Dolního Třeš-
ňovce. I  když jim útok úplně nesednul, měla děvčata zlatou 
příčku jistou. V  mužských kategoriích se už ale konkurence 
objevila, a proto se museli naši hoši snažit. V kategorii muži I. 
byly naším jediným soupeřem Rudoltice. Ty se nám podařilo 
hravě převálcovat s časem 23,20 s a s náskokem celých 26,9 s. 
V kategorii veteránů jsme se postavili známým rivalům z Dol-
ního Třešňovec a  Lanškrouna. Vrácených putovních pohárů 
jsme se ale nechtěli vzdát, a tak jsme i v této kategorii nako-
nec úspěšně „urvali“ první místo s časem 22,53 s, následováni 
Lanškrounem s  časem 23,65 s a  pomyslný bronz si odnesli 
pánové z Dolního Třešňovce s útokem za 24,06 s.

OSLAVY SVATÉHO FLORIÁNA JSME OPĚT 
ZPEČETILI DEŠTĚM
Svatý Florián je již mnoho století neodmyslitelným patronem 
hasičů, kominíků a  dalších profesí přímo spjatých s  ohněm. 
Zvláštní ale je, že tento patronát mu nepřipadl kvůli vztahu 
k ohni, nýbrž souvisí s  jeho mučednickou smrtí na dně řeky 
Enže. Právě voda se totiž stala jeho osudem. Proto ho na všech 
vyobrazeních vždy vídáme s  vědrem v  ruce, připraveného 
ochránit naše domovy před nebezpečím v  podobě požáru. 
Kalendář nám památku svatého Floriána připomíná 4.  květ-
na, a  proto by v  tuto dobu měli všichni správní hasiči, kteří 
si chtějí přízeň svého patrona udržet, podniknout oslavu na 
jeho počest.
I my jsme se rozhodli nepokoušet osud, a tak jsme v sobotu 
9.  května uspořádali tradiční Oslavy svatého Floriána. Na 
place před hasičárnou vyrostl velký stan jako pojistka před 
nevyzpytatelným májovým počasím a  stánek s  občerstve-
ním se letos přesunul z  bortící se kůlny do prostor zadních 
garážových vrat. Když se začali scházet první návštěvníci, na 
zaplněných roštech už se grilovaly řady chutných makrel. Kdo 
ale neholduje přebírání titěrných kostí, mohl si vybrat z další 
nabídky například klobásu nebo kuřecí plátek. Přestože nás 
předpovědi strašily deštěm, dorazila spousta lidí a nachysta-
né lavičky se rychle zaplnily. Ti, kteří zvědavě pokukovali na 
opuštěné pódium a  vyhlíželi nástup kapely, čekali marně. 
Hudební skupinka, v čele s písničkářem Jirkou Hurychem, se 

totiž uhnízdila přímo v  zázemí velkého stanu. Brnkání kytar 
a  postupný sborový zpěv notoricky známých trampských 
písní tak daly večeru nezvyklý ráz, který ale jenom prohloubil 
pocit pohodového posezení s  přáteli. Ale jak už tomu bývá 
každý rok, nakonec jsme se ani letos nevyhnuli pořádnému 
„slejváku“. Ten naštěstí odešel tak rychle, jako se objevil. Já 
osobně si myslím, že to byl jen pozdrav od Svatého Floriána, 
který nám poněkud nezvykle poděkoval za uspořádanou 
oslavu a touto sprškou nám dal najevo, že nad námi se svým 
vědrem stále drží ochrannou ruku.

MÁME ZA SEBOU DALŠÍ VYDAŘENÝ ROČNÍK 
HORNOTŘEŠŇOVSKÉHO POHÁRU!
12. ročník Hornotřešňovského poháru se konal v  krásnou 
slunečnou sobotu 6.  června a  okolí místního sportovního 
areálu se brzy zaplnilo hasičskými auty a  lidmi v  pestroba-
revných dresech. Pro děti jsme opět zajistili obří skluzavku, 
a  protože předpovědi avizovaly opravdu horký den, dorazil 
i zmrzlinářský vozík. Při příchodu na hřiště všechny určitě za-
ujala výšková plošina umístěná nad startovacími základnami. 
Ta nově sloužila jako stanoviště kameramana pro přehledný 
záznam všech odběhnutých útoků. Účast týmů byla veliká. 
Do soutěže se přihlásilo 21 mužských a 9 ženských družstev. 
Nechyběla ani kategorie veteránů, kde se letos sešly 4 týmy, 
složené hlavně z  našich nejbližších sousedů z  Lanškrouna, 
Dolního Třešňovce a Horní Čermné.
Po oficiálním nástupu družstev zahajovali soutěž jako první 
naši místní borci. Ti letos působí v  sestavě: Míra Šebrle na 
košíku, Péťa Mačát ml. na savici, Vláďa Čajnák u mašiny, béčka 
roztahuje Pepa Kozel, u  rozdělovače Robin Calda a  proudy 
obstarali Petr Jirásek a  Michal Marek ml. Soutěž byla stejně 
jako v  loňském roce dvoukolová a  to znamená, že všechny 
týmy musely absolvovat jak útok na nástřikové terče, tak i na 
průstřiky. Hornotřešňovskému „áčku“ se hned při prvním 
pokusu na průstřiky ale příliš nevedlo. Kvůli problému na 
rozdělovači ztratili příliš mnoho cenných vteřin a sestříkli až 
v čase 38,50 s. Reputaci si ale napravili útokem na nástřikové 
terče, kde si věří. S  pěkným časem 26,13 s tak ovlivnili svoji 
pozici v celkovém pořadí, kde nakonec skončili na 9. místě. To 
vzhledem ke konkurenci a počtu družstev není vůbec špatný 
výsledek. Samozřejmě, zvítězit na domácí dráze, je vždy 
snem každého týmu, ale co se nepovedlo našim chlapům, 
překvapivě zařídila hornotřešňovská děvčata. Těm se povedlo 
zaběhnout velmi dobré časy na oba pokusy (průstřik 19,06 s 

Vítěžové HTP 2015 - ženy Horní Třešňovec a muži Bystřec A

Naši reprezentanti na okrskové soutěži v Lanškrouně
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a nástřik 26,70 s) a díky tomu si „urvala“ nejtřpytivější zlatou 
příčku. Letošní vítězky běžely ve složení: Blanka Jedličková 
na koši, na savici Jitka Melezínková, u mašiny Maruška Plaši-
lová, béčka Lucka Mačátová, rozdělovač Lenka Žabková a na 
proudech Mirka Šilarová a  zapůjčená Míša Vacková z  Orlice. 
Na paty našim děvčatům šlapaly rivalky z Dolního Třešňovce, 
které nakonec obsadily druhou příčku. Bronz si domů odvezl 
tým z  Letohradu Červené. V  mužské kategorii se na prvním 
stupínku usadilo Bystřecké „áčko“, následované Kunčickým 
„béčkem“ a třetí místo si vysloužili kluci z Lanšperka. Týmy na 
medailových pozicích v obou kategoriích dostaly ještě šanci 
zaběhnout si finále o uzenou kýtu, kde si náhodně vylosovali 

pozice při útoku. V ženských družstvech štěstí nejvíce přálo 
našim holkám, které zvítězily i  s  poměrně děsivým časem 
39,18 s na nástřik. U  chlapů kýta putovala do Kunčic, které 
nastříkaly o fous rychleji než Lanšperk a to za 25,18 s. Po finále 
už následovalo oficiální vyhlášení výsledků a  předání cen, 
které byly díky našim sponzorům opět bohaté. Nesmíme 
zapomenout zmínit, že diplomy pro vítěze letos navrhly 
děti z místní školy a školky. Hasičský výbor ze všech obrázků 
zvolil ty nejhezčí, které byly použity na diplomy pro soutěžní 
družstva. Součástí vyhlašování výsledků Hornotřešňovského 
poháru bylo tedy i  ocenění nejšikovnějších autorů, kterými 
byli Zdena Hejkrlíková, Lucie Šilarová a  Vendula Sedláková 
za kategorii 4.-5. třída. Dále pak Kryštof Jirásek, Matěj Vodák 
a Vojtěch Teichmann za 1.-3.třídu. A z mateřské školy si oceně-
ní převzali Radim Dajč, Patrik Kočí a Žaneta Dušková.
Když skončila oficiální část soutěže, začala se roztáčet tradiční 
pivní štafeta. Letošní výzvou bylo 129 piv. Bohužel dobrovol-
níků, kteří by se do štafety hrnuli, je nyní citelně méně než 
v  prvních ročnících a  tak to museli zachraňovat odvážlivci, 
kteří se do fronty na pivo „na ex“ postavili hned dvakrát. To je 
ale velká škoda, protože se nám podařilo vytvořit zábavnou 
tradici, která je specifická právě pro Hornotřešňovský pohár 
a bylo by skvělé, kdyby se pro její udržení zapojilo více třešňo-
váků. Takže si doma povinně potrénujte pití piva na čas a za 
rok se těšíme, až nám pomůžete s vypitím 130 piv pokořit čas 
22 min. 27,4 s.
Poté, už mimo oficiální soutěž VCÚ, následovaly soutěžní 
útoky veteránů. Jak už jsem zmínila na začátku, kromě míst-
ních se do této kategorie přihlásily ještě týmy z Lanškrouna, 
Dolního Třešňovce a  Horní Čermné. Veteránská družstva 
musela stejně jako ostatní absolvovat dva útoky – na sklopky 
i na nástřik. Konečné pořadí bylo ale otazníkem do poslední 
minuty, protože časy útoků byly velmi vyrovnané. Domácím 
tak nakonec zlatá příčka utekla jen o kousek. Pohár vítězů si 
domů odvezli chlapi z Lanškrouna a my se museli spokojit se 
stříbrem. Třetí místo získali chlapi z Dolního Třešňovce.

HASIČSKÝ VÝLET 2015- JEDNOU JSI V DOLE, 
JEDNOU NA HOŘE…
42 účastníků letošního hasičského výletu si muselo v sobotu 
13. června přivstat, aby stihlo autobus, který vyrážel už v 5 ho-
din ráno směr Šumava. Vzhledem k tomu, že cíl naší cesty byl 
hodně vzdálený, byl výlet po mnoha letech dvoudenní s noc-

Hasičský výlet na Šumavu - Grafitový důl Český Krumlov

Vítězný obrázek na diplom - Kryštof Jirásek

Vítězný obrázek na diplom - Radim Dajč  

Vítězný obrázek na diplom - Zdena Hejkrlíková
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lehem ve Volarech. Po cestě jsme samozřejmě dodržovali 
pitný režim a zhruba po hodinách zastavovali na benzínových 
pumpách, abychom se mohli občerstvit a protáhnout. Delší 
zastávka byla až pod Prahou, kde si již na své přišli milovníci 
ranní kávy. Krátce před dvanáctou zastavil autobus na parko-
višti na Špičáckém sedle. Zde byl naplánován čtyřhodinový 
rozchod a  výběr z  mnoha tras k  procházkám. Nejpočetnější 
skupinka zvolila trasu, kdy lanovkou vyjela na Špičák, vystou-
pala na novou rozhlednu a také si zde pořídila společnou fotku. 
Dále jsme pokračovali na Čertovo jezero, kde jsme se trochu 
zchladili a zamířili zpět na Špičácké sedlo. Cestou jsme potká-
vali další spoluvýletníky, kteří šli tuto trasu opačným směrem. 
Někteří se podívali na Pancíř. Po vycházce si většina z nás dala 
něco dobrého k jídlu a posilnila se před dalším programem. 
Tím byla další procházka po Soumarském rašeliništi. Vzhle-
dem k tomu, že panovalo poměrně teplé počasí, jsme byli již 
unaveni a nepohrdli chlazeným pivem v místním občerstvení. 
Následoval krátký přesun do Volar, kde jsme měli v penzionu 
Sněžná zamluven nocleh a večeři. Po ubytování se podávala 
večeře – polévka, vepřový plátek se sýrem a zákusek. Poté se 
většina z nás odebrala na procházku po Volarech. Někteří se 
zdrželi prohlídkou nedalekého pohostinství, ostatní se vrátili 
zpět na své pokoje. Večerní pohodu v  penzionu narušovali 
pouze Švestkovi, kteří díky závadě na světle ve svém pokoji 
při každém rozsvícení vyhodili jističe v  celé budově. První 
nedělní zastávkou byla stezka v korunách stromů na Lipně. Na 
vrchol Kramolína, kde je tato „atrakce“ postavena, jsme vyjeli 
společně lanovkou. Krásná procházka krásným výhledem, tak 
by se dala tato zastávka stručně vystihnout. Na cestu dolů 
z vyhlídkové věže pár odvážných zvolilo tobogán. Pojali jsme 
to hodně zvesela a  tak řev klouzajících se hornotřešňováků 
odradil spoustu dalších zájemců. Některé německé turisty pak 
naopak přilákal Zdeněk Junek, který celou dráhu tobogánu 
projel s hlasitým jódlováním. K návratu na parkoviště použila 
část z nás horské koloběžky, ostatní se vraceli lanovkou. Ná-

sledoval přesun do Českého Krumlova. Zde byl naplánován 
dvouhodinový rozchod k  prohlídce okolí zámku a  na oběd. 
Ukázalo se, jak důležité bylo vybrat si dobrou restauraci. 
Kdo zvolil dobře, stihl si prohlédnout zámecký park a  nově 
opravený most, ale byli i  tací, kteří na svoje jídlo čekali více 
než hodinu a pak byli rádi, že vůbec stihli prohlídku zámku. Po 
té proběhl rychlý přesun na poslední výletovou zastávku. Tou 
byla návštěva grafitového dolu. Rozdělili jsme se na dvě sku-
piny. První se oblékla do kombinéz, obula si gumáky, nasadila 
přilby s  lucernami a nasedla do důlního vláčku. Tím jsme se 
projeli 800 m a dále pak pokračovali v prohlídce dolu pěšky. 
Druhá skupina mezitím využívala služeb místního občerstve-
ní. Poté se skupiny vyměnily. Když i druhá skupina vyšla ven 
z dolu, byl naplánován odjezd domů. Všichni však byli žízniví 
a  tak se odjezd trochu zpozdil. Naštěstí došlo pivo a  jídlo, 
takže jsme mohli konečně usednout do autobusu a „zvednou 
kotvy“. Mezitím se dostavily bouřky, které nás provázely celou 
cestu domů. Vinou zdržení v dole a častým uzavírkám na sil-
nicích jsme domů dorazili s dvouhodinovým zpožděním. Sice 
unaveni, ale spokojeni, protože se výlet vydařil.

JAK JSME SLAVILI SE SOUSEDY
Letos je to 135let od vzniku sboru dobrovolných hasičů v Dol-
ním Třešňovci. Naši sousedé se rozhodli u příležitosti tohoto 
jubilea uspořádat malou oslavu za přítomnosti svých členů 
a okolních sborů a vybrali si pro tuto akci 8. srpen, který patřil 
k nejparnějším dnům letošního léta. Náš sbor reprezentovali 
Petr Jelínek, Petr Jirásek, Vláďa Čajnák, Stáňa Cink, Lenka 
Žabková, Mirka Šilarová a Lucka Mačátová. Celou akci zahájil 
slavnostní průvod od hasičské zbrojnice, který pokračoval 
přes areál SZeŠ na tamější hřiště. Po oficiálním uvítání, oce-
nění členů sboru a  předání pamětní stuhy starostou města 
Lanškrouna, následovalo milé gesto mladých hasičů, kterým 
se podařilo nashromáždit sbírku plastových víček v hodnotě 
9.230 Kč. Tento finanční dar byl předán Pájovi Kvapilovi z Dol-

Hasičský výlet na Šumavu
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ního Třešňovce, který trpí (v současnosti stále nevyléčitelnou) 
svalovou dystrofií. Vzhledem k tomu, že na slunci bylo v téměř 
40 °C vedru opravdu k  nevydržení, po zavelení „Rozchod!“ 
začaly části neprodyšných uniforem málem létat vzduchem. 
Na odpoledne měli pořadatelé nachystaný krátký program, 
kde se v případě exhibice Jumpingu zapojili i naši hoši. Nutno 
dodat, že jim to i  bez předchozího tréninku opravdu šlo. 
O osvěžení dětí i dospělých se postarali hasiči z Lanškrouna, 
kteří vše průběžně poctivě kropili. Samozřejmě nechyběly 
ani zábavné soutěže, kterých jsme se, jako správní rivalové, 
nemohli nezúčastnit. Náš čtyřčlenný tým musel postupně ab-
solvovat kapkovou smršť, zachránit zraněného na nosítkách, 
uhasit požár pomocí ruční stříkačky, „projet se“ na čtyřmíst-
ných lyžích a nakonec vše zapít pivkem na ex. Svým výkonem 
si nakonec soutěžní družstvo Hornotřešňováků vysloužilo 2. 
místo. Pak už následovala jen volná zábava. Dobře jsme se 
pobavili a  nasbírali inspiraci a  zkušenosti pro příští rok, kdy 
náš sbor oslaví 130let od založení sboru. Bližší info se dozvíte 
včas na webových stránkách obce.

LOUČENÍ S LÉTEM
Největší dusna opadla, kratičké období bouřek a dešťů už se 
také přehnalo, a  tak nám nakonec na Loučení s  létem vyšel 
příjemný slunečný den. Tato akce se letos konala týden před 
koncem prázdnin a  to 22.  srpna. Hned odpoledne byly při-
pravené soutěže pro děti, kterých dorazilo opravdu hodně. 
Dokonce v  disciplínách zápolily tak urputně a  vytrvale, až 
nám došly sladké ceny. Dětskou část odpoledne završilo 
přetahování lanem a  závěrečná sněhová bitva. Zpestřením 
odpoledního programu bylo vystoupení šermířské skupiny 
Kronland. Lanškrounští rytíři nám předvedli souboje zblízka, 
se zbraní i beze zbraně. Na závěr si diváci mohli všechny repli-
ky historických zbraní vlastnoručně osahat. Nutno zmínit, že 
v tu chvíli bylo životu nebezpečné, pohybovat se v davu dětí, 
šermujících kolem sebe mohutnými meči. Během rytířského 
vystoupení se už pomalu začala formovat smíšená družstva 
pro soutěže dospělých. Těch se nakonec přihlásilo celkem 
pět. Týmy byly pětičlenné a  čekalo je dvoukolové zápolení. 
V  první části jsme letos závodníky potrápili například roz-
cvičkou se švihadlem nebo svázáním nohou. Nechyběly ale 
ani klasické propriety jako ruční stříkačka nebo části hasičské 
výbavy jako například helma a  opasek. V  neposlední řadě 
jsme ale nesměli zapomenout na dodržování pitného režimu, 

a proto nechyběla ani nápojová štafeta v podobě kapky rumu, 
třetinky kofoly, lahvového piva a tupláka. Druhá část soutěže 
nedala zabrat jen našim soutěžícím, ale řádně prověřila i brá-
nice přihlížejících diváků. Každý člen družstva totiž vyfasoval 
nafouknutý balónek, který se mu přivázal kolem pasu těsně 
nad zadek. Úkolem celého týmu bylo popraskat si navzájem 
všechny balónky bez pomoci rukou nebo nohou a poté musel 
každý člen týmu vylovit jablko z připraveného lavoru s vodou, 
ale opět bez použití rukou. Během zápolení v  lavoru občas 
zvažovali, zda do zálohy nepovolat vodní záchranáře. Všichni 
ale ve zdraví přežili i druhou část našeho turnaje a mohlo dojít 
na vyhlašování celkových výsledků, které vypadaly takto:

1. místo – DRÝTÝM
2. místo – ZÁVOĎÁCI
3. místo – VO CO DE
4. místo – MIMOŇI
5. místo – KOCOUŘI - kteří bohužel museli před druhým kolem 
soutěže odstoupit, protože jim část týmu odjela.

Mezitím, co v  zadní části hřiště poměřovali své síly v  hodu 
sudem odvážné ženy a  muži z  okolí, na pódiu už pomalu 
dokončovala svou přípravu kapela KAT-A-PULT BAND. Ti si ne-
brali servítky a hned ze začátku nás doslova zavalili peckami 
od rockových legend jako jsou Deep purple, AC/DC nebo sa-
motný jmenovec - Katapult. Vystoupení kapely bylo perfektní 
a některé skladby byste těžko rozlišovali od originálu. Bohužel 
tento celkově tvrdší styl hudby příliš nekorespondoval s du-
chem akce, kdy si lidé chtějí hlavně popovídat nebo zatančit 
na klasické zábavové hity. Pro příští rok bychom tedy toto 
chtěli napravit a nabídnout návštěvníkům hudební kulisu pro 
širší posluchačskou oblast. V  průběhu večera ještě došlo na 
vyhlášení výsledků v Hodu sudem:

Kategorie muži:
1.místo - Pavel Cink
2.místo – Jaromír Ježek
3. místo – Libor Kutich

Kategorie ženy:
1.místo - Eva Dušková
2.místo - Dana Cinková
3.místo - Martina Čajnáková

Loučení s létem- Letošní vítěžové soutěže smíšených družstev DRÝMTÝMHornotřešňováci na oslavách 135 let založení SDH Dolní Třešňovec
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Asi se už opakuji, ale na závěr musím zmínit poděkování 
všem, kteří se s námi přišli na některou z výše uvedených akcí 
pobavit. Zároveň ale patří velké poděkování i lidem z našich 
řad, kteří se podílejí na přípravách. V dnešní uspěchané době 
je stále obtížnější najít si volný čas sám pro sebe. Všichni to 
určitě znáte - zaměstnání, dům, zahrada, rodina… O to víc si 
pak ceníme těch, kteří si ve svém programu najdou čas na to, 
aby strávili odpoledne přípravou těchto báječných akcí.
Je sice teprve konec léta, ale nás už toho letos moc nečeká. 
Zbývá nám odjezdit pouze posledních pár závodů seriálu 
Velké ceny Ústeckoorlicka, kterou uzavírá 19. září soutěž v Ne-
koři. Následné Slavnostní vyhlášení výsledků VCÚ proběhne 
až v listopadu v Horní Čermné, a mezitím bychom ještě měli 
naplánovat tzv. Ukončení sezóny s členy sboru. Všechny fotky 
z proběhnutých akci vždy naleznete v jednotlivých odkazech 
na webových stránkách obce www.hornitresnovec.cz v sekci 
„Sbor dobrovolných hasičů“.

Za SDH
Martina Čajnáková a Petr Jirásek

ZASTAVOVÁNÍ SVATBY
20.  června se ve Třešňovci konalo stavění svatby Martiny 
Jiráskové a  Vládi Čajnáka v  duchu spartakiády. Řádně jsme 
se všichni nastrojili do retro oblečení, nazdobili naší erenu 
a  čekali na novomanžele. I  přes náhlou nepřízeň počasí, 
kterou si Marťa s  Vláďou dovezli s  sebou z  Letohradu, kde 
měli obřad, jsme jim připravili zábavu, na kterou snad nikdy 
nezapomenou. Na závěr jak bývá zvykem, kdy novomanžele 
vyvezeme na „ereně“ po vesnici my hasiči, tak tentokrát se 
toho ujal sám ženich a na hostinu si odvezl nevěstu erenou 
sám. Tímto novomanželům Čajnákovým ještě jednou gratu-
lujeme a přejeme, aby jejich společná cesta životem byla plná 
lásky, spokojenosti a vzájemné opory.

Za SDH
Lucie Mačátová

VÝSLEDKY VCÚ
V  sobotu 19.  září byl v  Nekoři zakončen již 18. ročník Velké 
ceny Ústeckoorlicka v požárním útoku. Zahájen byl 6. června 
Hornotřešňovským pohárem a  celkem družstva změřila své 
síly na 11 soutěžích. Naše soutěžní týmy mužů a žen absolvo-
valy kompletní program VCÚ a ač se obojí snažily podávat na 
dráze ty nejlepší výkony, byly jejich výsledky velice odlišné. 
Mužské družstvo se celou sezónu hledalo a v celkovém pořadí 
obsadilo stejně jako v loňském roce 10. místo, což bylo nejen 

pro jeho členy velkým zklamáním. Nejvíce bodů do tabulky 
si muži odvezli z Černovíru za 5. místo. Družstvo žen zahájilo 
sezónu vítězstvím na domácí trati a prvenství si odvezlo také 
z Černovíru a Lanšperka. 3x skončilo na místě druhém – v Dol-
ním Třešňovci, Brandýsu nad Orlicí a Lanškrouně. Po sezónách 
2003 a 2008, kdy obsadilo bronzovou příčku a 2007 a 2009, 
kdy skončilo těsně pod vrcholem na místě druhém, se jim to 
v  letošním roce konečně povedlo a  holky se mohou pyšnit 
titulem VÍTĚZKY VCÚ PRO ROK 2015! Blanka Jedličková, Luc-
ka Hrabčuková, Lucka Mačátová, Jitka Melezínková, Maruška 
Plašilová, Mirka Šilarová a Lenka Žabková se tak zapíší zlatým 
písmem do sportovní historie našeho sboru. Holkám patří ob-
rovská gratulace za skvělou reprezentaci sboru a obce. Pohár 
pro vítěze VCÚ si převezmou na slavnostním vyhlášení, které 
proběhne 14. listopadu v Horní Čermné. Velký dík patří levým 
proudařkám z  Letohradu-Orlice a  Nepomuk, které nám po 
celou sezónu pomáhaly a na tomto postu odběhaly za naše 
družstvo celou sezónu.

Za SDH
Petr Jirásek

Rodinné centrum Serafínek

V Horním Třešňovci máme 
rodinné centrum!
Rodiče, prarodiče a hlavně děti,
v Horním Třešňovci jsme založili rodinné 
centrum Serafínek, kde se můžeme 
společně scházet, hrát si, jezdit na vý-
lety, povídat si, tvořit a  třeba se i  něco 
naučit. Velké díky patří Obecnímu úřadu 
Horní Třešňovec, který nás financuje, 
Českobratrské církvi evangelické v Horní 
Čermné, která nám poskytla prostory v Evangelickém kostele 
v  Horním Třešňovci, a  TJ Sokolu Horní Třešňovec, který nás 
zastřešuje. Prostory kostela, které nám nabídla církev, jsme 
museli nejdříve upravit k obrazu svému a tak jsme v červnu 
svolali několik brigád na úklid, malování a přípravu rodinného 
centra. Tímto všem, co přiložili ruku k  dílu, moc děkujeme! 
Současně jsme vyhlásili sbírku hraček, pomůcek a materiálu 
- děkujeme všem, co nám do centra něco darovali. Máme 
radost a děti s námi!

Zastavování svatby - Novomanželé Martina a Vláďa Čajnákovi

Rytířský den foto: P. Rouhová
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Co jsme pořádali o prázdninách?
Založení centra jsme zahájili Dnem otevřených dveří spolu 
s  první výtvarnou dílnou - voskovou batikou (dne 2.  7.  2015). 
Díky vosku, štětcům, anilinovým barvám a šikovným ručičkám 
jsme se mohli kochat nádhernými dílky jako květina, sluníčko, 
domeček, srdíčko atd.

Dne 9.  7.  2015 se děti mohly těšit na Rytířský den. Ten den se 
zjevila v  kostele Třešňovecká královna, která se dozvěděla, že 
se děti chtějí stát rytíři a  rytířkami. Jejich přání jim splnila, ale 
nejdříve musely splnit spoustu zábavných, ale i nelehkých a ne-
bezpečných úkolů – přesně jako rytíři. Po splnění 5 rytířských 
cností, jízdě na koni, výroby meče a erbu došlo k pasování na 
rytíře a rytířku.

Ve čtvrtek 16.  7.  2015 jsme pořádali dobrodružnou cestu za 
zvířátky na školní statek. Než jsme se ale na statek dostali, 
musely děti splnit spoustu úkolů (ukázat, jak chodí a mluví 
různá zvířátka, zahrát si hru „Honzo, vstávej“, poznat podle 
říkanky, co je to za zvířátko). Na školním statku jsme viděli 
různá zvířátka od ovcí, koz, hus, přes krávy, koně, osla atd.

Kurz Svět voňavých bylinek probíhal v Evangelickém kostele 
v Horním Třešňovci ve čtvrtek 23. 7. 2015. Děti poslouchaly 
vyprávění kouzelných pohádek o  bylinkách, poznávaly 
bylinky čtyřmi smysly (zrak, hmat, chuť, čich), připravily si čaj 
z čerstvé máty, bylinkovou sůl a šumivé tablety do koupele.

Výlet za profesionálními hasiči byl naplánovaný na čtvrtek 
30. 7. 2015. V hasičárně u profesionálních hasičů v Lanškrouně 
jsme si prohlédli hasičské auto, mohli jsme si zkusit, co si hasi-
či oblékají do akce, jak těžké jsou hydraulické kleště, sednout 
si za volat a někteří si dokonce zkusili zahoukat a zatroubit.

Kurz Byla jednou jedna kravička… toto setkání probíhalo 
nejdříve na naší základně v kostelíčku, kde jsme se seznámili 
s  produkty, které se vyrábí z  mléka. Poctivě jsme všechny 
ochutnali a  poslechli si z  úst bývalého zaměstnance Cho-
ceňské mlékárny, jak se vyrábí např.  tvaroh, tradiční poma-
zánkové či jogurt. Poté si děti vlastnoručně vyrobily domácí 
sýr, který si namazaly na čerstvý chlebíček a pak ho zdlábly 
:-). Závěrem jsme se odebrali do místního kravína, abychom 
zjistili, odkud se tedy to mlíčko opravdu bere?

Další čtvrtek, 13. 8. 2015, jsme připravily pro děti kurz Ptáci 
našeho okolí. Na tomto setkání se nás sešla bohužel jen hrst-
ka, ale i tak jsme si stihli zahrát hru, poslechnout hlasy ptáku, 
kteří se vyskytují v  našem okolí, popovídat si s  andulkami 
a  vypustit poštovní holuby, kteří mají domov u  Prokopů. 
Panu Prokopovi a jeho rodině tímto moc děkujeme za zapůj-
čení živých exponátů :-)

Na předposlední prázdninový kurz jsme si pozvali na  
Automobilový den policistu pprap.  Ondřeje Zemana, který 
nám vyprávěl, jak se děti i  dospělí mají chovat na silnici, 
přechodu i na chodníku, co jsou reflexní prvky a proč se mají 
nosit (děti i  rodiče si zkusili neprůstřelnou a  reflexní vestu), 
jaká je povinná výbava kola, důležitá telefonní čísla a  po-
sledním bodem bylo hádání dopravních značek. Odpoledne 
jsme zakončili na Dětském dopravním hřišti v  Lanškrouně, 
kde se děti dostatečně vyřádily.

Tečkou prázdninových čtvrtků byla Olympiáda. Čelenka 
s  olympijskými kruhy a  vlastním jménem pro každého, 
olympijská vlajka, oheň, státní hymna a  spousta disciplín 
pro místní malé sportovce – to nesmělo chybět ani na naší 
Třešňovecké olympiádě! Děti i jejich maminky podaly skvělé 
výkony v  běhu na 40 metrů, ve skoku do dálky, běhu přes 
překážky, hodu granátem a  vytrvalostním běhu. Na konci 
olympiády všichni dostali za účast zlatou medaili a ti nejlepší 
diplom.

Děkujeme všem, co se podíleli na obsahu prázdninových 
čtvrtků.Den otevřených dveří - vosková batika foto: L. Langrová

Den s hasiči

Olympiáda
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Co plánujeme dál?
Podzim jsme zahájili výlety po okolí. Vezměte děti a  přijď-
te – každý čtvrtek od 16 hodin (více informací na webu obce 
v aktualitách nebo u Lucie Langrové a Petry Rouhové). Výlety 
jsou zdarma.
V  úterý 6.  10.  2015 od 16 hodin zahajujeme cvičení rodičů 
s dětmi (1rok až 6 let). Přijďte mezi nás! První lekce je zdarma, 
ostatní za symbolických 10 Kč.
Říjen a listopad bude ve znamení kurzů pro dospělé – košíkář-
ství, podzimní a vánoční tvoření. Přesná data uvedeme opět 
na webu obce.

Za RC Serafínek Lucie Langrová a Petra Rouhová

Klub žen

V letošních jarních a letních měsících měly členky klubu opět 
několik výletů.
Nejprve jsme se vypravily 20.  3. do Dolního Dobrouče za 
každoročním divadelním zážitkem. Letos to byla komedie 
„Bobří údolí“, která pojednávala o filmové herečce odjíždějící 
z velkoměsta do ústraní psát své paměti. Obsahem hry jsou 
zážitky, které ji v tomto klidném údolí potkají. Opět jsme se 
dobře pobavily a hercům za jejich podání děkujeme.
V  úterý 21.  dubna se konal výlet autobusem do Bystříčka 
a poté pěšky cestou okolo „Šumavy“ až do cíle na Karlštejn. 
Výlet trval 4 hodiny a moc se nám líbil.
V červnu jela děvčata do Bystřece opět. Procházkou do zato-
peného lomu, kde krásně kvetly lekníny a podél pěkně upra-
vených domků se dostala už na tradiční výstavu uměleckých 
prací - letos z krajky a papíru.
V sobotu 27. června jelo 24 členek vlakem do Prahy na muzikál 
„Mýdlový princ“. Od nádraží se prošly k  Jindřišské věži, poo-
bědvaly ve známé restauraci „Česká kuchyně“ a ve 14 hodin už 
byly na přestavení, které se jim tolik líbilo, že tleskaly i ve stoje.
V červenci jsme uskutečnily táboráček na hřišti. Opekly jsme si 
buřtíky, vypily pár kapiček a v příjemné náladě spolu poseděly.
V srpnu jsme si domluvily procházku na rozhlednu na Mari-
ánské hoře, spojenou s posezením a večeří v nově otevřené 
restauraci v Národním domě. Počasí bylo teplé, ale přesto byla 
procházka příjemná a večeře velice chutná.

A zatím poslední výlet uskutečnily některé ženy na kolách a to 
k  Lanškrounským rybníkům a  poseděly v  nově renovované 
restauraci „U Hurta“.
Možná, že jsem popsala aktivity klubu žen velmi zkratkovitě, 
ale jako návod k cestám po okolí, které můžeme vřele dopo-
ručit i ostatním, snad postačí.

Za Klub žen Dana Mačátová

Z činnosti TJ Sokol

Akce TJ Sokol

28. 3. (sobota) – SÁZENÍ STROMKŮ
Sobota nevěstila žádné krásné počasí, tak jsme se raději řádně 
ustrojili. Naštěstí nepršelo. Sešlo se nás v jednu hodinu dvacet. 
Pod odborným dohledem hajného Franty Mačáta a starosty 
Honzy Duška jsme vysázeli 1000 dubů a 300 smrků. Závěrem 
jsme opekli buřty. Dokonce byly i buchty, káva, čaj…prostě, 
co kdo chtěl.

23. 05. (sobota) – VÝLET NA KOLECH
Vyrazili jsme na 2. etapu cyklovýletu podél Moravy. Část naší 
party jela autobusem s  Karlem Mačátem a  zbytek mikrobu-
sem s Petrem Jandou. Start byl v Olomouci v Nemilanech od 
rybníku v Požární ulici.Rozkvetlé lekníny foto: D. Dvořáková

Výlet na Mariánskou horu foto: D. Dvořáková

Společné foto Klub žen, Výlet do Bystříčka foto: D. Dvořáková
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Jeli jsme stále po cyklotrase č.  47. Počasí bylo proměnlivé, 
občas i cestou sprchlo.
První záchytný bod byl v  Tovačově  na 28. km u  restaurace 
Klárka. Druhý v  Kroměříži na 45. km. Tady někteří zůstali na 
Zámeckých slavnostech. Zbývající pokračovali směr Napaje-
dla na 67 km a pak do cíle v Kunovicích na 86. km, kde byl cíl 
etapy. Odtud se odjíždělo v 19 hodin.

31. 05. (neděle) – DĚTSKÝ DEN
Opět bylo krásné nedělní odpoledne a děti i s rodiči si přišli na 
hřiště užít Dětský den. Bylo tu jako každoročně přes 20 atrakcí. 
Některé byly úplně nové a velice netradiční. Kromě nich tu byl 
i další program.
Jarda Indra pozval zájemce na projížďku vesnicí v  kočáře 
taženém koňmi.
Robin Dočekal se svými kolegyněmi provedl ukázky výcviku psů.
Modeláři z  Lanškrouna předvedli své modely, letadýlko dě-
tem shodilo bonbóny. Toto je pro děti nejlepší atrakce. Také je 
bavilo běhat za modelem letadla a padáčky, které předváděl 
Leoš Havla z Dolní Dobrouče.
Nad hřištěm děti prolézali 3 krásná hasičská auta. Potom se 
pokusili přetahovat s autem lanškrounských hasičů.
Kromě klasického občerstvení tu byl stánek s cukrovou vatou, 
popcornem a balónky.
Velké díky za celou akci patří hlavně všem sponzorům.

20. 06. (sobota) – SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Závěr sezóny TJ Sokol jsme pořádali na hřišti formou sportov-
ního klání. Utkali jsme se v těchto disciplínách:

střelba ze vzduchovky:
1. místo – Jirásek Martin ml.
2. místo – Kunertová Líba
3. místo – Marková Jitka

odhad 1 metru:
1. místo – Jirásek Martin
2. místo – Langrová Lucka
3. místo – Tučková Zdena

odhad 1 litru:
1. místo – Kunertová Líba
2. místo – Marková Jitka
3. místo – Jirásková Katka

kuželky:
1. místo – Kunert Míra
2. místo – Jirásek Martin ml.
3. místo – Jirásek Martin st.
a na závěr se točilo kolo štěstí a proběhla zábavná tombola.

27. 06. (sobota) – ZAKONČENÍ SEZÓNY cvičení žen
Sezónu cvičení žen jsme zakončily v  nové sportovní hale 
Forea. Od sedmi hodin jsme měly s  Šárkou Markovou lekci 
Ladies Dance. Jde o kombinaci několika dámských tanečních 
stylů. Lekce je postavena na jednoduchých prvcích, které lze 
snadno pochytit.
Potom jsme si poseděly a popovídaly u večeře a naplánovaly 
další sezónu.

CVIČENÍ ŽEN
Od začátku října bude cvičení probíhat podle klasického 
scénáře:
Úterý – 19:00 – 20:00 h – cvičitelka E. JEŽKOVÁ (Stepy)
Středa – 17:00 – 18:00 h – starší ženy – cvičitelka L. MARKOVÁ 
(fit balóny, bodystyling)
Čtvrtek – 19:00 – 20:00 h – cvičitelka M. JIRÁSKOVÁ (Zumba)
Neděle -19:00  – 20:00 h  – cvičitelka L. MARKOVÁ (aerobic, 
posilování, balóny)

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
V úterý 6. 10. 2015 od 16 h. zahajujeme cvičení rodičů s dětmi 
(1rok až 6 let). Přijďte mezi nás! První lekce je zdarma, ostatní 
za symbolických 10 Kč.

Cyklovýlet podél Moravy foto: L. Marková Dětský den foto: L. Marková

Dětský den foto: L. Marková 
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Co nás ještě čeká?
Listopad – VÍKENDOVKA PRO ŽENY
05.  12.  (sobota) - VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA a  PRŮVOD 
ČERTŮ - KD
Zimní prázdniny - BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO

Děkujeme za Vaši přízeň na našich akcích.

Za TJ Sokol L. Marková

Hokejový klub

Hokejová liga HOLBA LHL 2014/2015, do které je zapojen hoke-
jový klub HC Horní Třešňovec byla s jarem dohrána, a tak nabíd-
neme pouze malé ohlédnutí za minulou hokejovou sezónou.

Z- Odehrané zápasy
G- Góly
A- Asistence
KB- Kanadské bodování
TM- Trestné minuty

REALIZAČNÍ TÝM HC HORNÍ TŘEŠŇOVEC 2014/2015

Hlavní trenér Milan Kopecký

Asistent trenéra Josef Šilar st.

Kapitán Ladislav Vilč

Asistent kapitána Šmika Jaroslav

REALIZAČNÍ TÝM HC HORNÍ TŘEŠŇOVEC 2014/2015

Předseda Jiří Marek

Jednatel Bohuslav Cink

Pokladník Šmika Jaroslav

Číslo Příjmení Jméno Z G A KB TM

18 Ambrozek Radim 17 3 2 5 14

Čajnák Vojta 9 0 1 1 0

12 Calda Robin 17 1 2 3 20

22 Cink Bohuslav 0 0 0 0 0

Dvořák Lukáš 14 4 2 6 2

13 Dušek David 12 2 2 4 0

10 Felcman Martin 19 14 11 25 16

77 Hryzlík Luděk 18 16 13 29 2

Felcman Miroslav 17 1 2 3 0

3 Jirásek Jiří 0 0 0 0 0

Tejkl David 13 3 5 8 6

Pávek David 18 1 2 3 8

Petráň Marek 2 0 0 0 0

7 Šilar Josef 11 1 0 1 8

26 Šmika Jaroslav 19 1 2 3 28

8 Tobiška Martin 17 5 0 5 33

6 Vilč Ladislav 10 1 1 2 2

Jaroš Jaroslav 12 7 7 14 4

Pánik Martin 16 1 3 4 18

Šembera Miroslav 1 0 0 0 4

Z OB ČK Prú TM

1 Pávek Josef 16 34 1 2.12 8

Šparlínek Michal 3 6 0 2.00 0

STATISTIKY HRÁČŮ HC HORNÍ TŘEŠŇOVEC 2014/2015

Sázení stromků foto: L. Marková

Závěr sezóny cvičení žen foto: L. Marková
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POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI HRÁČI Z LHL 2014/2015
Do hokejové ligy HOLBA LHL 2014/2015 bylo zapojeno 
rekordních 40 týmů, což je cca  600 hrajících. Musíme velmi 
vyzdvihnout dva hráče z  naší sestavy, kterým se podařilo 
vybojovat krásné umístění v porovnání se všemi hráči z LHL 
v tabulce Kanadského bodování. Jedná se o Luďka Hryzlíka, 
který se umístil na neuvěřitelném 20. místě a Martina Felcma-
na s taktéž krásným 34. umístěním.

TABULKY LHL 2014/2015
HOLBA LHL 2014/2015 se hrála na tři části. Zde je přehled 
s výsledky jednotlivých kol.

1. ČÁST

2. ČÁST

3. ČÁST

Z- Odehrané zápasy
V- Vítězství
R- Remíza
P- Prohra
VB- Vstřelené branky
OB- Obdržené branky

Hokejové derby HC HORNÍ TŘEŠŇOVEC x HTR 
NEREGISTROVANÍ
Toto přátelské utkání konané kolem období Štědrého dne 
se stalo již jakousi tradicí, za což patří obrovský dík a uznání 
organizátorovi této akce Petru Jiráskovi. Vážíme si času, 
energie a trpělivosti, které do přípravy tohoto derby vkládá. 
Děkujeme Petře!

V roce 2014/2015 se toto utkání hrálo na dva zápasy.

KONEC LHL 2014/2015
Slavnostní zakončení a ocenění pro všech 40 týmů a nejlepší 
jednotlivce se konalo 18. dubna 2015 na zámku v Lanškrouně. 
Nabízíme několik momentů z  této akce prostřednictvím 

4. LIGA LHL

Tým Z V R P VB OB BODY

Snakes 9 6 2 1 50 : 29 14

Horní Třešňovec 9 6 2 1 27 : 15 14

Panteři 9 6 1 2 42 : 30 13

Rafani D.Č. 9 4 2 3 30 : 27 10

Černovír 9 4 0 5 29 : 28 8

Wild Band 9 4 0 5 40 : 37 8

Klášterec 9 3 2 4 26 : 36 8

CGT Light 9 3 2 4 36 : 40 8

D. Morava 9 2 2 5 33 : 37 6

Buldoci 9 0 1 8 17 : 49 1

D. SKUPINA LHL

Tým Z V R P VB OB BODY

Piráti Lanškroun 7 5 1 1 31 : 21 11

Panteři 
Lanškroun 7 4 1 2 23 : 26 9

Horní Třešňovec 7 3 2 2 26 : 18 7

Horní Čermná 7 3 1 3 26 : 23 7

Lev banín 7 3 0 4 24 : 31 6

AVX Lanškroun 7 2 1 4 27 : 23 5

Sršni Zábřeh 7 2 1 4 25 : 28 5

Rafani D.Č. 7 2 1 4 17 : 29 5

7. HOLBA FREE LIGA LHL

Tým Z V R P VB OB BODY

Format 
Verměřovice 3 2 1 0 13 : 7 5

Horní Třešňovec 3 2 0 1 7 : 7 4

Snakes 
D. Dobrouč 3 0 2 1 14 : 15 2

Horní Čermná 3 0 1 2 12 : 17 1

1. ZÁPAS 

HC HTR 4 : 6 
(1:2 – 1:3 – 2:1) HTR Neregistrovaní

Branky a asistence Branky

Dvořák Lukáš (Šilar Josef)
Jaroš Jaroslav (Ferman Martin)
Tobiška Martin (Tr. střílení)
Šmika Jaroslav (Šilar Josef)

Junek Libor
Junek Libor
Junek Libor
Mačát David
Sonták Zdeněk
Jirásek Petr

2. ZÁPAS 

HC HTR 7 : 1 
(1:0 – 3:1 – 3:0) HTR Neregistrovaní

Branky a asistence Branky

Felcman Martin (Hryzlík Luděk)
Felcman Martin (Vilč Ladislav)
Tejkl David (Vilč Ladislav)
Hryzlík Luděk (Felcman Miroslav)
Hryzlík Luděk (Calda Robin)
Felcman Miroslav (Hryzlík Luděk)
Felcman Martin

Jirásek Petr
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fotografií. Pouze pro zajímavost, organizátorem slavnostního 
ukončení LHL 2013/2014 byl HC Horní Třešňovec, který si 
v místním Kulturním době připravil pro tuto událost dokonce 
zabíjačkové hody.

ZAČÁTEK HOLBA LHL 2015/2016
Pomalu, ale jistě se blíží začátek nové hokejové sezóny v LHL, 
do které je nyní přihlášeno rekordních 42 týmů. V  prvním 
kole budou rozděleni do třech skupin (náš tým bude hrát ve  
2. skupině) po 14 a podle umístění v těchto tabulkách proběh-
ne rozřazování do 6 lig.

Veškeré informace o  našem týmu a  průběhu celé HOLBA 
LHL 2015/2016 získáte na těchto internetových odkazech:  
http://hchtr.webnode.cz/ a http://www.zslan.cz/.

Rádi uvidíme a hlavně uslyšíme Vaši podporu přímo na tribu-
nách hokejové haly B. Modrého v Lanškrouně při hokejových 
utkáních, které nás čekají.

Závěrem bychom chtěli dodat, že uvítáme všechny vážné 
zájemce o vstup do HC H. Třešňovec. Všichni, kteří máte chuť 
přidat se do dalšího hokejového boje spolu s námi, kontaktuj-
te kohokoli z našeho realizačního týmu!

Za HC Horní Třešňovec Mgr. Miroslava Šilarová a Sláva Cink

Klub důchodců

Jaro u důchodců začalo brigádou na sázení stromků. Sešlo 
se nás 18 členů + hajný a pan starosta. Práce nám šla od ruky 
a brzy bylo hotovo. Celou brigádu jsme zakončili opékáním 
buřtů.
Na 12.  5. bylo připraveno „Májové setkání“. Ing.  František 
Teichmann a  naši herci nacvičili vystoupení pod názvem 
„Hospůdka u  veselého seniora.“ Jako v  každé hospodě se 
i  zde probírala politika, vtipy a  nakonec se také zpívalo. 
Bohatá tombola a  občerstvení bylo zajištěno, takže nic 
nebránilo tomu, aby se hosté dobře pobavili. Plný sál svědčí 
o tom, že se u nás důchodcům líbí a rádi k nám jezdí. Všem, 
kteří přispěli do tomboly a podíleli se na přípravách, patří 
velké poděkování.
Ve středu 20.  5. jsme se vydali na výlet do Prahy. Měli 

Divadelní představení „Hospůdka u veselého seniora“ foto. D. Dvořáková

Slavnostní ukončení LHL
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jsme domluvenou prohlídku Senátu, kterou zajistila paní  
M. Barcalová. Po vstupní kontrole, kterou musel projít 
každý návštěvník, se nás ujala paní, která nám pohovořila 
o historii. Senát se nachází ve Valdštejnském paláci a stavěl 
se sedm let. Bylo to krásné letní sídlo obklopené zahradami. 
Za války se jeden z Valdštejnů přidal k Němcům a majetek 
jim byl zabaven. Dnes palác slouží senátorům. Díky našemu 
senátoru Šilarovi jsme měli možnost zasednout do lavic, kde 
probíhá hlasování. Poté nám senátor Šilar vyprávěl o  své 
činnosti. Prohlídka i vyprávění bylo zajímavé a všem se moc 

líbilo. Ještě jsme prošli zahradami, ale protože bylo špatné 
počasí a  pršelo, spěchali jsme na oběd ke „Švejkovi“. Na 
závěr nás čekala okružní jízda Prahou a poté jsme již opustili 
velkoměsto a vyrazili našim autobusem zpátky domů. Díky 
paní M. Barcalové a  panu K. Melezínkovi za krásný výlet 
a těšíme se na další.
Za zmínku stojí také naše setkání na hřišti 9. 6. a 6. 8., kde 
jsme společně poseděli s opékáním buřtů.

Za klub důchodců Eva Jirásková

Májové setkání – společné foto herců foto. D. Dvořáková

Výlet do Senátu foto. D. Dvořáková
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Z pohledu do minulosti 
naší obce - SDH 70 let

Sbor dobrovolných hasičů je v  naší obci nejdéle fungující 
složkou a po většinu doby také nejpočetnější. Počátky sboru se 
datují do roku 1857, kdy tenkrát ještě v převážně německé obci 
Ober Johnsdorf vniklo výjezdní družstvo s pojízdnou ohňovou 
stříkačkou. Do té doby umístěno v různých částech obce 15 vod-
ních lejt a k tomu hasičské nářadí. Vlastní hasičský dobrovolný 
sbor byl založen obecním rozhodnutím ze dne 13.ledna 1886. 
První spolek měl 48 členů a tvořili jej výhradně němci. Teprve 
během druhé světové války jsou do sboru povoláni první češi 
– byli to Jirásek Jindřich st. r.1898, Jirásek Jindřich ml. r. 1925  
a Vonka František r. 1915. Vznik českého sboru se datuje  
k 5.srpnu 1945, kdy proběhla ustavující schůze a my si v letošním 
roce připomínáme 70 let od jeho založení. 
 Zakládajícími členy byli:
 Barcal Josef r. 1924 Buřval Karel r. 1925
 Faltýsek Josef r. 1926 Chládek Jiří r. 1907
 Jansa Josef r. 1925 Ježek Čeněk r. 1913
 Jelínek František r. 1912 Jirásek František r. 1926
 Jirásek Jindřich r. 1898 Jirásek Jindřich r. 1925
 Jirásek Ladislav r. 1917 Jirásek Vítězslav r. 1916
 Junek Jindřich r. 1919 Junek Josef r. 1913
 Kalousek Oldřich r. 1920 Kopp Arnošt r. 
 Mačát František r. 1919 Mačát Miloslav r. 1926
 Macháček Drahoslav r. 1925 Macháček Jaroslav r. 1924
 Marek Jan r. Mrázek Jiří r. 1922
 Sedláček Jan r. 1923 Štěpánek Josef r. 1927
 Vonka František r. 1915 

Již necelý měsíc od svého založení uspořádal sbor hasičskou 
dožínkovou slavnost. O dva roky později je započata tradice 
hasičského plesu. Postupem času se přidávají další akce, jako 
táboráky, dětský karneval, Oslava Sv. Floriána, nebo Loučení 
s létem a prozatím nejmladší Hornotřešňovský pohár. Po celou 
dobu fungování českého sboru se naše družstva účastní hasič-
ských soutěží, ze kterých si dovezla nejedno vítězství. V poslední 
době sestavujeme hasičskou kandidátku a naši zástupci pracují 
v  obecním zastupitelstvu. Stáváme se tak nedílnou součástí 
života v obci a když se ohlédneme na těch uplynulých 70 let, tak 
si myslím, že by na nás naši tátové a dědové byli pyšní. Pokra-
čujeme totiž v tom, co oni po válce s velkým elánem započali. 
Po dlouhých debatách a zvažování jsme se již v  minulosti 
rozhodli, že budeme slavit především založení prvního sboru 
dobrovolných hasičů v  naší obci, bez ohledu na to, že v  něm 
v  té době ještě nebyli žádní čeští zástupci. A proto na příští 
rok chystáme oslavu 130. výročí od jeho založení. Ta by měla 
proběhnout koncem měsíce srpna 2016. 

Z hasičské kroniky zpracoval Petr Jirásek

Zakládající členové českého sboru
klečící zleva - Jirásek Vítězslav, Mačát Miloslav, Macháček Drahoslav
stojící zleva -  Jirásek Jindřich, Jelínek František, Mačát František, Sedláček Jan, Mačát Miloslav, Jelínek Josef, Jansa Josef

Hasičská dožínková slavnost - 1945
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Společenská kronika

Jubilanti, kteří do konce roku 2015
oslavili nebo oslaví své významné narozeniny:

pan Mareš Jan 90 let 
paní Mačátová Marie  87 let 
paní Ježková Miloslava  86 let 
paní Cinková Bohuslava  84 let 
pan Svetlík Jozef  83 let 
pan Motl František 82 let
paní Jelínková Vlasta  80 let 

paní Faltejsková Květuše  75 let 
pan Šilar Miroslav  75 let 
paní Zdvořilá Marie 70 let
paní Hluchá Miroslava  70 let 
paní Beranová Jarmila 65 let
paní Bečvářová Hana 65 let

Martina Jirásková a Vladimír Čajnák, 
dále pak Jiří Dušek a Barbora Andrýsková

Ze srdce oběma novomanželským párům 
přejeme, aby Vás v každém společném 
krůčku životem provázela radost, láska, 
harmonie a spousta splněných přání a snů.Vám všem, vážení spoluobčané, přejeme především hodně zdraví, 

životního optimismu a elánu do dalších let. 

Od posledního vydání Hornotřešňovských 
novin uzavřeli sňatek:

Svatba novomanželů Čajnákových

Doma ve Třešňovci foto: Petr Jirásek

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

Dne 23. 8. 2015 jsme přivítali dalších 6 nových občánků Horního Třešňovce. 
Přinášíme některé momentky z této akce, jejichž autorem je pan Petr Jirásek. 

Milé děti, vám i vašim rodičům přejeme hodně štěstí, vzájemné lásky, porozumění 
a vždy chápající otevřenou rodičovskou náruč.

Zleva: Starosta Horního Třešňovce, Julie Ježková s rodiči, 
Adéla Pecháčková s rodiči, Jonáš Rajnoch s rodiči.

Zleva: Starosta Horního Třešňovce, Veronika Večeřová s rodiči,
Dominik Donát s rodiči, Martin Zahradník s rodiči. 

Jonáš Rajnoch s maminkou

Veronika Večeřová s rodiči Dominik Donát s rodiči

Adéla Pecháčková s maminkou Julie Ježková s maminkou Martin Zahradník s rodiči


