
 1 

             Z i m a  2 0 0 8    

 
 

HORNOT�EŠ�OVSKÉ 
NOVINY  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

�

�

�

�

� �������	
	��

� ���	
	���	� ����	� ��������������
	��

�	�����������
���������	�������
	���

��������������������� ����� 	���

����� ��������!��	����������� 	����

����
�������� 	
	���	������!�!� �����

��"�����"�������!������	
�	� ��������#�

$�� ���� ���� ����� ���� ���� ��

�	�	 %�& ����	�& �� '�

 



 2 

              P�edávání dres� 
 
                                                                                        S vý�adem jsme byli spokojeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TJ Sokol_cyklovýlet_Klášterec                                             Ženy A + superfanoušci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Ukon�ení sezóny 
 

Klub d�chodc� -táborá�ek 
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Pozvánka na adventní koncerty a váno�ní Bohoslužby 
 

Advent a vánoce v kostele sv. Václava v Lanškroun� 
 
 7.12.  2. ned�le adventní   15. hod -GOSPEL TIME se Zuzanou STIRSKOU  
                                                                                                  (vstupenka 150,- K�, p�edprodej v KC) 
14.12. 3. ned�le adventní   15 .hod - LANŠKROUNSKÝ  SMÍŠENÝ  SBOR KOMOKRÁK   
 
21.12. 4. ned�le adventní   15. hod - CHRÁMOVÝ  SBOR  KOSTELA  SV. VÁCLAVA 
                        ŽENSKÝ  P�VECKÝ  SBOR  KC  LANŠKROUN  Jan Jakub Ryba – �eská mše váno�ní                                                             
 
Št�drý den               15. hod  P�LNO�NÍ  MŠE  SVATÁ   pro d�ti  
 
24.00 hod  SWINGOVÁ  P�LNO�NÍ  MŠE  SVATÁ ú�inkuje BIG BAND LANŠKROUN 
 
25.12. Boží hod váno�ní        
                                   9.30 hod    SLAVNOSTNÍ  MŠE  SVATÁ   
                                 15.00 hod    SOMEBODY´S  SINGING   tradi�ní váno�ní koncert vokálního oktetu                                                                                          
 
31.12.  Silvestr         15.00 hod   mše svatá na záv�r ob�anského roku 
  
 1.  1.  Nový rok         9.30 hod SLAVNOSTNÍ  MŠE  SVATÁ 

                               9.30 hod  mše svatá s polskými koledami v podání d�tského folklórního souboru      
z Polska 

 
Pravoslavná církevní obec v Lanškroun�, �echova 358 
 
25.12.    Svátek Narození Pán� podle nového stylu   9.00 hod   BOŽSKÁ  LITURGIE 
 
    7.1.    P�edve�er Narození Pán�   9.00 hod  KRÁLOVSKÉ  HODINKY 
                                                         10.30 hod BOŽSKÁ  LITURGIE  SV.  BASILA  S VE�ERNÍ 
                                                         17.00 hod VŠENO�NÍ  BD�NÍ  (Velké pove�e�í s litií a jit�ní) 
      
8.1.  Narození Pána Ježíše Krista -  9.00 hod  BOŽSKÁ  LITURGIE, 17.00 hod VE�ERNÍ                                                       
     9.1.  Sbor p�esvaté Bohorodice     -  9.00 hod  BOŽSKÁ  LITURGIE, 17.00 hod  VE�ERNÍ                                                        
  10. 1.  Sv. prvomu�edníka Št�pána -  9.00 hod  BOŽSKÁ  LITURGIE 
 
 
Vánoce v kostele �eskobratrské církve evangelické v Lanškroun�, �eských brat�í 654 
 
24.12. 16.00 hod  ŠT�DROVE�ERNÍ  BOHOSLUŽBA 
25.12. 9.00 hod  BOHOSLUŽBY 
26.12. 9.00 hod  BOHOSLUŽBY 
 
Váno�ní Bohoslužby �eskoslovenské církve evangelické v Horním T�eš�ovci 
 
25.12.     14.00 hod   BOŽÍ  HOD  VÁNO�NÍ 

 
 
            
 
 
Na záv�r p�eji všem našim spoluob�an�m radostnou náladu, klidné prožití                                                                                                                                         
váno�ních svátk� i nadcházejícího nového roku 2009. D�tem p�eji bohatou nadílku 
dárk�,sn�hu i ledu pro zimní sporty, ale i hodn� lásky ve svých rodinách.                                                
Božena Marková 
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Op�t n�kolik nových informací k ukládání odpad� 
 
Žádáme všechny ob�any, aby do sb�rných nádob nedávali nic, co tam nepat�í !!! 
Tabulové sklo lze ukládat pouze jako sklo barevné. Pokud se nám tabule zcela nerozsype, nemusíme 
ji rozbíjet, ale m�žeme využít zelený zvonový kontejner u váhy, kde je št�rbina pro tabulové okenní 
sklo 50 cm dlouhá. 
Pokud n�kdo chce odstranit odpady d�íve než je mobilní svoz v obci , m�že tyto v�ci odložit za 
poplatek do sb�rného dvora v Dolním T�eš�ovci nebo do centrálního dvora v Technických službách 
v Lanškroun�. 
 
Pro orientaci uvádím výtažek z informací Technických služeb. 
Ukládání odpad� za poplatek 
 
Odb�r net�íd�ného odpadu,ze kterého lze vyt�ídit minimáln� sklo, plasty a papír,  
se ve všech sb�rných dvorech platí poplatkem 10,- K�/110 l. 
 
STAVEBNÍ SU�, ZEMINA 
- více než 3 stavební kole�ka/den  za stavební kole�ko 30,-K� 
 
POŠKOZENÝ  ELEKTROODPAD  
– chladící a mrazící za�ízení  - poplatek 300,-K�/ks 
- televizor, monitor           - poplatek 150,-K�/ks 

 
UMÍST�NÍ SB�RNÝCH DVOR� A DEN OTEV�ENÍ : 
 
celoro�n� otev�en 
centrální ul. NÁDRAŽNÍ �. 822    - pond�lí až pátek 7.oo – 14.oo hod 
ul. T�EŠ�OVECKÁ - pátek od 8:oo do 16:3o s p�estávkou od 11:oo do 12:oo 
 
Za�átek a konec otev�ení sb�rného dvora závisí na po�así, to znamená, že sb�rný dv�r bude otev�en 
v m�síci b�eznu a listopadu pouze v p�ípad� p�ijatelného po�así. 
V období od LISTOPADU do B�EZNA, kdy jsou sb�rné dvory uzav�eny, lze v p�ípad� pot�eby výše 
uvedené odpady odložit od 7oo do 14oo hod od pond�lí do pátku za stejných podmínek v AREÁLU 
TECHNICKÝCH SLUŽEB v ulici NÁDRAŽNÍ �. 822. 
 
Mimo�ádné otev�ení sb�rných dvor� v sobotu – 2009 
      
ul. T�EŠ�OVECKÁ  -  otev�eno 8:oo až 12:oo - 4.dubna,9.kv�tna,13.�ervna, 25.�ervence, 29.srpna, 
10.�íjna, 14.listopadu 
   
PRO  PODNIKATELE : 
Podnikatelé využívají pouze centrální sb�rný dv�r v sídle Technických služeb na ulici Nádražní �.822. 
Je otev�en celoro�n� v pracovní dny. 
 
SKLÁDKA  TKO 
Pracovní doba na skládce TKO v Dolním T�eš�ovci: pond�lí až pátek 7:oo až 15:oo hod. ( pouze 
pracovní dny).  
 
Další možnosti k uložení nebezpe�ných odpad� 
- primární suché �lánky (mono�lánky) lze odevzdat v prodejnách s elektrozbožím  
- prošlé a nespot�ebované léky lze odevzdat v lékárnách na nám�stí J. M.Mark� 
Likvidace v�tších množství odpad� v�etn� výkopových zemin a stavební suti zajiš�ují Technické služby 
Lanškroun, s.r.o.na základ� objednávky za ceny dle platného ceníku, který je k dispozici v TS. 
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VÍCEÚ	ELOVÁ  HALA S LEDOVOU  PLOCHOU 
 
Otev�ení pro ve�ejnost od 29. ledna 2009 denn� od 7 do 23 hod. Vedoucí :  ing. 	erný Ji�í, 607 160 
467 Zimní stadion tel.: 465 320 418, 604 872 778;  zs@tslan.cz, http://www.tslan.cz Pronájem ledové 
plochy, akce;  
provozní doba :  denn� 06 až 23 hod.  
 
 
 
 
 
 
 

Sportovní aktivity jednotlivc� 
Touto cestou bych cht�la zmínit ješt� n�které aktivity ob�an�, kte�í reprezentují naši obec. Jsou to 
nap�. Filip Švestka a David Indra. Nenápadní kluci, kte�í ve svých aktivitách dosahují celostátních i 
mezinárodních výsledk�. 
 
K�	 jako koní�ek 
 
          Mnozí z nás ho vídají jezdit na koni. Málokdo však ví, že David Indra reprezentuje naši 
republiku i v zahrani�í. 
V roce 2004 složil westernovou licenci a za�al se aktivn� ú�astnit závod�. Rok na to byl t�etí 
v republice v Rodeu v rychlostních disciplínách (slalom a jízda kolem barel�). Další cesta vedla na 
Slovensko, kde na St�edoevropském poháru v Pezinoku získal 4. místo z p�ti zú�astn�ných stát�. Zde 
vyhrál sout�ž o nejrychlejšího kon� MEC 2005. 
          Rok 2006 pro n�ho znamenal vicemistra WRC 	R  v Barrel 
Race s kon�m Filadelfia.  Nejúsp�šn�jším rokem byl však letošní. 
S novým kon�m, jménem Special Lena Smarts, byl jako jediný za 
mládež 	R vyslán do Polska na rychlostní disciplíny  - a zde 
vyhrál! Tohoto St�edoevropského poháru se zú�astnili nejlepší 
westernoví jezdci okolních stát�. 
          Také mistrovství republiky WRC (Western Riding Club) 
v srpnu letošního roku dopadlo dob�e a David dvakrát vyhrál. Stal 
se mistrem WCR 	R v Pole Bendingu a mistrem v Barrel Race. 
Velké pod�kování pat�í paní Jelínkové, na jejímž pozemku m�že 
David trénovat a koníci voln� pobíhat. Škoda jen, že n�kte�í  
„škarohlídové“ �asto p�est�ihávají elektrický ohradník a 
neuv�domují si, že by kon�, kte�í se touto cestou dostanou ven, 
mohli zp�sobit i dopravní nehodu nebo jiným zp�sobem n�komu 
ublížit, nehled� na n�kolikasetticícovou hodnotu samotného kon�. 
David za�al jako kluk jezdit na koni doma. Na doporu�ení 
známých, kte�í se jezdeckému sportu v�nují, se p�ihlásil do rodea 
v Libchavách, a povedlo se. Vedení školy mu vychází vst�íc, co se tý�e návšt�v seminá��, protože 
David reprezentuje i školu. Ješt� letošní rok jezdí David za mládež. Od p�íštího roku m�že jezdit za 
dosp�lé v dobytká�ských disciplínách. 
Všechny náklady na tohoto koní�ka zatím sponzorují pouze rodi�e, jen p�i vyslání do zahrani�í hradí 
n�které výdaje WRC.  
Více o tomto sportu se dovíte na webových stránkách  www.wrc.cz 
 
 
 
 
 
 



 6 

Kolo jako sou�ást života 
 
Filipa také mnozí z nás potkáváme projížd�t kolem, aniž si uv�domujeme, že tento mladý cyklista 
reprezentuje naší republiku a tím zárove� naší obec v zahrani�í v silni�ní cyklistice. Za�ínal ve 
stopách svého bratra  Michala, který byl pod vedením lanškrounského trenéra  Mgr. Petra Buchá�ka. 
Filip se do lanškrounského oddílu pod názvem SKP DUHA FORT Lanškroun p�ihlásil kolem 11ti let, 
kde za�ínal v kategorii mladších žák�. Za sv�j první velký úsp�ch považuje vít�zství v  Krajském 
p�eboru, který se konal v roce 2002. Filip závodil za lanškrounský oddíl až do roku 2007. V letošní 
sezón� 2008 závodil v kategorii junior� za p�íbramský tým pod názvem CK WINDOOR´S  P�íbram. 
V této sezón� se ú�astnil n�kolika závod� Sv�tového poháru , kde obsadil slušná místa. V etapovém 
závod� SP Tour du Pays de Vaud ve Švýcarsku obsadil 14.místo, ve SP Poštajersky ve Slovinsku 
obsadil 13. místo. Na mezinárodním závod� �asovek Duo Norman ve Francii obsadil 1. místo a sv�j 
výkon zopakoval na M	R v P�íbrami, kde se stal s kolegou Novákem mistrem �eské republiky 
v �asovce dvojic.  
Úsp�ch na M	R považuje za sv�j nejlepší dosažený  
výsledek, ale také si velice cení za�azení do družstva  
�eské silni�ní reprezentace. V následující sezón�  
p�estupuje do kategorie muž� do 23 let. Lanškrounská   
SOŠ a SOU, kde studuje, mu vychází vst�íc  
a p�ipravila pro n�ho individuální studijní plán.  
Jeho sportovním ná�iním je jak jinak než kolo od jara 
 do podzimu, b�hem zimy jsou to v�tšinou b�žky,ale  
také i kolo. Kolo v hodnot� kolem sta tisíc  
(a jsou i dražší) zajiš
ují rodi�e, kte�í ho velice  
podporují. Ostatní výbavu zajiš
uje tým, který pat�í  
do 3. nejlepší kategorie na sv�t�. 
 
 
 
 

Nakonec bych cht� la upozornit všechny ob�any, kte�í  v�dí o n�kom, kdo dob�e 
reprezentuje naši obec, aby se nebáli o t�chto lidech napsat nebo upozornili  
zastupitele nebo redak�ní radu na tuto skute�nost.  P�edem d�kuji za všechny 
podn� tné návrhy.  Božena Marková 

 

 
 
 
 
 
Vánoce ve 23 jazycích 
Anglicky:  Christmas 
Dánsky: jul  
Finsky: joulu  
Hebrejsky:  chagamolad hanotsri  
Chorvatsky:  Bozic 
I talsky:  Natale 
Ma�arsky: karácsony 
Norsky: jul  
Portugalsky:  natal  
Rusky: raždestvó 
Špan�l sky: Navidad 
 

Turecky:  Noel   
Arabsky: id al-milad 
Esperanto: Kristnasko 
Francouzsky: Noel 
Holandsky: Kerstmis 
Indonésky: Hari  Natal  
Japonsky: kurisumasu [krismas]  
N�mecky: Weihnachten 
Polsky: Boze Narodzenie 
Rumunsky: Graciun 
�ecky: Christouyenna 
Švédsky: jul  
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Klub d�chodc� 

 
 2.10.  pravidelná  sch�ze v hostinci „Za vodou“ od 14,- hodin. Hned jak bude p�kné a 
teplejší po�así, sezveme se na táborá�ek. 

 
 6.10.  odpoledne se uskute�nil malý výlet do 	eské T�ebové, kde jsme v restauraci „Na 
horách“ shlédli známou „p�edvád��ku“ – tentokrát to byly p�ikrývky a polštá�e. Nebyl to ani 

výlet našeho klubu, ale protože ho zprost�edkovala paní Jind�iška Faltýsková, bylo na n�m hodn� 
našich �len�. O zábavu se postaral známý vyprav�� a zp�vák František Uher s doprovodnou kapelou.          
 
 8.10.  jsme byli pozváni na p�átelské posezení do hostince „U Jána“ do Výprachtic – tedy od výprachtických 
d�chodc�. A  bylo mezi p�áteli p�íjemn�  i veselo! 
 
    To byl ale náro�ný týden! 
 
14.10.  se konal dlouho o�ekávaný táborák na Mariánské ho�e. Po�así vyšlo, ob�erstvení bylo také – co víc si 
p�át. O p�ekvapení a zpest�ení p�kného odpoledne se postarala paní Emilka Petrová, která p�ipravila scénku  
„s miminkem“. 
 
 6.11.  obvyklá sch�ze, tentokrát v Národním dom�, ale v neobvyklém �ase – ve 14,- hodin.  
Chvilkou ticha jsme uctili památku pana Jana Kašky, p�edsedy Klubu d�chodc� v Byst�eci. 
Domluvili jsme si termín váno�ního setkání našeho klubu na 29.12.2008 v Kulturním dom�.  
A op�t máme pozvání na besedu – na posvícenské dozvuky do „Orlovny „ v Dolní 	ermné , 
12.11.2008 od 14,- hodin. Kdo se byl podívat, nelitoval, bylo to p�kné odpoledne. 
 
 
 
 
Klub žen 
 
 5. 9.  za p�kného po�así se vydala parta našich d�v�at na již tradi�ní výlet do Byst�ece, spojený  s prodejní 
výstavou originálních výrobk� z kategorie dámského odívání a bytových dopl�k�. Ke spokojenosti ú�astnic se 
vyda�ilo obojí – p�kný výlet i zajímavá a inspirující výstava. 
 
 7.10.  pravidelná sch�ze v hostinci „Za vodou“ od 19,- hodin. Krom� prodiskutování  všech b�žných  
i výjime�ných událostí života, jsme se domluvily na zájezdu do divadla. Volba padla na   pardubické divadlo,  
a p�edstavení „Cikáni jdou do nebe“.    
 
 4.11.  další pravidelná sch�ze, hlavní téma: divadlo. Jak to v život� bývá, všechno je jinak. Na „Cikány..“   
vstupenky nebyly. Ale v��íme, že populární muzikál „My fair lady“   stejn� pot�ší  srdce, o�i i uši  ú�astník� 
našeho zájezdu. T�šíme se na pátek 28.11., kdy se p�edstavení od 18,00 hodin bude konat. 
 
 
      Milí �tená�i, op�t je tu nevlídné a pochmurné po�así, �as listopadových  
a prosincových krátkých dn� a dlouhých nocí. Jsou ale každoro�ní p�edzv�stí 
nejhez�ích svátk� v roce – Vánoc.  
      Jménem obou klub� i jménem svým Vám p�eji krásné Vánoce, hodn� zdraví, 
lásky, pohody a úsp�ch� do každého dne v roce 2009.                                                                                                                                                                                                                
 

Marie Teichmannová 
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Váno�ní koledování v Horním T�eš	ovci 
 

Zveme všechny p�íznivce dobrého nalad�ní do váno�ní atmosféry na Št�drý den  
– ve st�edu 24. prosince, na již tradi�ní váno�ní koledování v podání místních d�tí pod vedením paní 
Adély Hejkrlíkové, do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním T�eš�ovci od 14.00 hodin. 
T�šíme se na Vaši ú�ast i na p�ípadný Váš zp�vní doprovod.  
 
T�íkrálová sbírka 
Už tradi�n� prob�hne v naší obci ve spolupráci s Charitou  t�íkrálová sbírka. Nemám zatím pot�ebné 
informace, ale po�ítejte s termínem t�etího nebo desátého ledna. 
Budu velice ráda, pokud n�kdo z dosp�lých projeví zájem 
pomoci p�i organizování – resp. fyzické ú�asti jako doprovod 
skupinek. Vítám i p�ihlášení d�tí, které by se cht�ly podílet na 
ú�inkování. P�ípadní zájemci hlaste se na tel. �. 737 805 525.                               
D�kuji všem! 
 
 
 
 
 
 

 
T�eš	ovské háje 
 
Podzim je pro myslivce �asem starostí, ale i radostí. Je nutno zajistit krmivo 
pro p�ikrmování zv��e. V našem sdružení za�ínáme jadrnými krmivy (oves, 
granule, kuku�ice) p�ikrmovat od 1. �íjna, aby si zv�� sta�ila vytvo�it 
dostate�né energetické zásoby pro zimní období.  
 
                                                                         „Král honu David Ma�át se svým úlovkem“ 
 Podzim je ale hlavn� obdobím 
lov� zv��e. Do konce roku lze lovit 
veškerou zv�� �ernou, srn�í zv�� holou 
i zv�� drobnou. Nejv�tším svátkem pro 
myslivce jsou spole�né hony u nás 
hlavn� na zv�� drobnou – zajíce a 
bažanty. P�ijdou zelení kamarádi ze 
sousedních sdružení, hon kon�í 

p�átelským posezením s tradi�ním gulášem, je�ným odvarem a 
š
ávou z Vizovic. Naše myslivecké sdružení po�ádá p�i té 
p�íležitosti tradi�ní Poslední le�, ur�enou pro širokou ve�ejnost. 
K dispozici je myslivecká kuchyn�, zkrátka nep�ijdou ani 
milovníci nápoj� všeho druhu a tance. Letošní Poslední le� se 
konala 15. listopadu a vyda�ila se po všech stránkách, p�álo 
po�así, slušný byl i vý�ad. Bylo uloveno 23 zajíc�, 20 bažant�, 1 
liška a 2 kuny.Ve�er místní i p�espolní zcela zaplnili sál 
v Kulturním dom�. Zkušené kucha�ky pod vedením p. Miroslava 
Ježka gurmány op�t nezklamaly a po p�ipravených zv��inových 
specialitách se jen zaprášilo. MS d�kuje všem host�m za 
návšt�vu, Svatému Hubertovi za projevenou p�íze� a t�šíme se 
na shledanou na p�íštích  
mysliveckých akcích.  
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Akce TJ Sokol od zá�í do prosince 
 
Asi nejv�tší akcí tohoto období byly zápasy našeho nov� založeného hokejového 
klubu. Pár �ádk� o n�m napsal jeho �len Luboš Cink: 
 
Hokejový klub Horní T�eš	ovec 
 
Nápad se zrodil na ja�e letošního roku.  Hokej se p�íležitostn� hrál každou zimu, 
podle po�así venku nebo na hale v Moravské T�ebové.  Když však máme již 
hokejovou halu p�ímo v Lanškroun�, pro� nezkusit n�co nového .  Lanškrounská hokejová liga LHL je 
p�ímo ur�ená pro neregistrované hrá�e a tak jsme se p�ihlásili.   
Byl to velký risk, nebo
 na první sch�zku v lét� se dostavili jen 4 vážní zájemci a trenér. 
Na konci srpna nás bylo sice už 8, ale n�kte�í ješt� váhali.  Protože to je stejn� málo, rozší�il se nábor 
na Dolní T�eš�ovec a okruh zatím nikde neregistrovaných hrá�� z Lanškrouna . 
Tím jsme dosáhli min. po�tu 13 a už to vypadalo reáln�.  Za�aly starosti s nákupem výstroje, shán�ním 
financí na dresy a herní sezónu.  Našt�stí  nám pomohla obec zakoupením dres� a mnoho sponzor� 
p�isp�lo do pokladny klubu. Seznam všech sponzor� je uveden na t�eš�ovských stránkách v záložce 
Hokejový klub.  Jenom díky této pomoci jsme mohli rozjet sezónu.  T�i nejv�tší sponzory máme i na 
klubových dresech .   
Celé zá�í jsme strávili p�ípravou, jak praktickou, tak teoretickou .  Trenér nás vždy po zásluze chválí 
nebo  upozor�uje na chyby.  Hlavním úkolem je ned�lat hrubé chyby v obran� a sehrát úto�né trojky. 
Za�ali   jsme p�átelským  zápasem s mužstvem Greenhorns a pak už je tu první kolo LHL .  Výsledky 
jsou aktuáln� na www.tslan.cz/hala/index.php nebo www.hornitresnovec.cz - na tomto míst� je i 
seznam hrá�� a �inovník� klubu, aktuální výsledky, nejbližší akce a ve fotogalerii mnoho snímk� z 

odehraných zápas�. 
Jako úplný za�áte�ník LHL si musíme na vít�zství 
ješt� chvíli po�kat, ale již jsme byli n�kolikrát ve 
vedení, dali první branku.  Žádný zápas nebyl s nulou 
na naší stran�. 
P�i zápase s Horní 	ermnou jsme vedli ješt� ke konci  
druhé t�etiny. 
Každou hrou jsou úto�né akce trochu lepší a pro 
soupe�e nebezpe�n�jší.  Obrana si dokáže poradit i 
s tvrdší hrou, kterou  jsme museli op�tovat nap�. p�i 
zápase s Formát Verm��ovice. 
Nejde nezmínit našeho prvního branka�e Milana 
Jaroše, je oporou týmu a podává velmi dobrý výkon. 
Co však máme bezkonkuren�ní  je divácká ú�ast a 
podpora, d�kujeme, d�kujeme.  Utkání mají 

vynikající atmosféru a jak prohlásil zpravodaj Hokejové haly - lámeme rekordy návšt�vnosti LHL.  
Doufáme, že divácká podpora vydrží i do dalších kol. 

P�íští týden za�íná druhé kolo LHL.  Do naší 4.skupiny sestoupí dva týmy - Rybníká�i a 
Cykloteam, Snakes nebo OEZ,  naopak do 3. skupiny se posouvají Bob�i a Wild band Záb�eh.   
Náš cíl založit a rozjet hokejový klub pod záštitou TJ Sokol v Horním T�eš�ovci se tedy 
poda�il.  Dnes máme základnu 20 hrá��, p�edsedu, pokladníka , 2 trenéry  a další p�íznivci 
pomáhají s fotografováním i kamerovým záznamem . Dalším cílem je zlepšit bruslení, 
p�esnost p�ihrávky a dosáhnout prvních bod� . Ur�it� nebudeme ve skupin� nejlepší, ale 
d�ležitá je chu
 a zápal do hry .“ 
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Nutno ješt� p�ipomenout cyklistický výlet, který se 
konal 27. zá�í. Rozhodli jsme se využít cyklobusu, který 
vyjíždí z Lanškrouna v brzkých ranních hodinách.  
Naším cílem byl Šerlich. Autobus nás sem dopravil p�ed 
desátou hodinou. Vyjížd�li jsme odtud v plné zbroji, 
protože se už objevila typická podzimní mlha a chladno. 
Vydali jsme se po �ervené sm�rem na P�ticestí, Hani�ku 
a odtud do  Bartošovic. Tady nás �ekala nejen  
p�estávka na ob�d, ale i krásné po�así. Dál jsme 
pokra�ovali na Zemskou bránu. V Klášterci už doslova 
pražilo sluní�ko. Nechyb�la ani kávi�ka v místním 
hotelu. Po pr�jezdu Pastvinami a Letohradem jsme vyzkoušeli cyklostezku, která vede do Petrovic. 
Mnozí z nás ji v�bec neznají. V Národním dom� jsme byli p�esn� v šest. Výlet jsme zakon�ili ve�e�í, 
vyhodnocením výletu a vyhlášením vít�z�. A kdo vyhrál? No p�ece všechny d�ti, které se zú�astnily. 
Už jen proto, že tak náro�nou trasu bravurn� zvládly. Cestou jsme sice napo�ítali asi deset defekt� 
(Michal Mark� píchnul dokonce dvakrát, panu starostovi museli p�ivézt nové kolo-praskla mu 
osi�ka,…), ale vše se nakonec zvládlo v pohod� a všichni byli spokojeni. Už se t�šíme na p�íští rok. 
Ur�it� zorganizujeme podobnou akci. 
 
Co nás ješt� �eká?Plánujeme VOLEJBAL RODINNÝCH DRUŽSTEV v t�locvi�n�, TURNAJ V ŠACHU 
a STOLNÍM TENISE. Termíny dáme v�as v�d�t na webu a rozhlasem. 
P�ejeme vám pohodové Vánoce a v novém roce a� p�evažují radosti nad starostmi. 

                                                                                    Za TJ Sokol Lenka Marková 
 
                                       
 
 
KONEC ROKU U HASI
� 

Ukon�ení sezóny 
Rok 2008 se kvapem blíží ke svému konci a tak m�žeme bilancovat, co se 
nám povedlo a co ne. 	lenové našeho sboru k tomu m�li jednu 
z p�íležitostí p�i spole�ném posezení u nové hasi�ské zbrojnice, které 
prob�hlo v sobotu 27. zá�í. Akce byla ur�ena pouze pro �leny sboru a 
jejich rodinné p�íslušníky a byla jakýmsi ukon�ením hasi�ského roku, 
alespo� co se kulturních a sportovních akcí týká. Op�t jsme se výborn� 
bavili a také zpívali spolu s harmoniká�i Karlem Melezínkem st. a 

Jind�ichem Jiráskem, které ješt� na vozembouch doprovázel Zden�k Junek. B�hem ve�era byl také 
vyhlášen titul „Rypák roku“, který p�evzal Vladimír 	ajnák. Dobrá zábava trvala až do pozdních 
no�ních hodin, k �emuž dopomohli také manželé Žabkovi, kte�í nás celý ve�er ob�erstvovali – 
d�kujeme.  

Už zase houkáme 
V sobotu 8. listopadu za nep�íznivého deštivého po�así se na v�ž nové požární zbrojnice vrátila 
zrenovovaná siréna. Ta byla demontována poté, co se b�hem jedné ze zkoušek, které probíhají každou 
první st�edu v m�síci, spálil motor. Když už byla tedy siréna dole, byl p�evinut motor, vyrobeny krycí 
plechy a celá nat�ena, takže te� zá�í novotou. P�vodn� se m�la nat�ít barvou také v�ž, ale deštivé 
po�así nám to znemožnilo. Opravená siréna byla za pomoci je�ábu vyzdvižena zpátky na své místo, 
kde ji Jirka Dvo�ák ml. zapojil a následn� se i odzkoušela. Doufejme, že se bude používat pouze p�i 
st�ede�ních zkouškách.  
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Hasi�ský sport  
Tak jako v letech p�edešlých, také letos byl jednou z hlavních náplní �innosti našeho sboru hasi�ský 
sport. Sout�ží se vždy ú�astnilo jedno družstvo muž� a jedno družstvo žen, výjimkou byl pouze 
domácí Hornot�eš�ovský pohár, kterého se ú�astnilo i družstvo muž� B a dále pak Zelený pohár 
v Dolním T�eš�ovci, na kterém b�želo také družstvo veterán�. Celkem jsme takto vyrazili bojovat o 
vav�íny 16x a projeli jsme celý okres. Spolu se sout�žními družstvy se tak�ka všech závod�, v�tšinou 
kolmo, ú�astnili také naši dva nejv�rn�jší fanoušci a zárove� i kritici Jaroslav Šebrle st. a Milan 
Ma�át. Nebyli to však pouze oni, ale p�edevším na závodech v okolí nás p�ijelo podpo�it mnoho 
kamarád� a fanoušk�. Doufejme, že jsme je svými výkony alespo� trochu pot�šili, a p�ijdou nás 
povzbudit i v p�íštím roce. Nyní už se velice stru�n� budu v�novat výsledk�m. O každé ze sout�ží jste 
se mohli (a stále ješt� m�žete) dozv�d�t podrobn�jší informace na internetových stránkách obce, které 
byly vždy dopln�ny o videozáznam jednotlivých sout�žních pokus�. Ješt� než za�nu psát, cht�l bych 
pod�kovat obci za p�ísp�vek 15000,-- K�, který jsme využili takto: 
3100,-- 2 nové proudnice 
5079,-- 1 hadice B + upravené savicové koncovky 
6821,--  2 hadice B 
Horní T�eš	ovec A – ženy 
ZÁKLADNÍ SESTAVA (nej�ast�jší složení družstva) 
Koš – Petra Hole�ková  14x  
Savice – Jitka Melezínková  16x 
Stroj – Marie Plašilová  15x 
Bé�ka – Lucie Jiroušová  11x 
Rozd�lova� – Lenka Žabková  15x 
Levý proud – Zuzka Žabková  16x 
Pravý proud – Mirka Šilarová 16x 
 
Dále za toto družstvo ješt� b�žely: Lucka Marková, Hanka Vávrová, na okrsku v Lanškroun� 
vyp�j�ená Jana Hostovská z Lanškrouna, v Mladkov� na rozd�lova�i Hana Mat�jková z 	eské Rybné 
a na dozvukách v Letohradu koša�ka  z Letohradu – 	ervené. 
 
Holky p�ed sebou m�ly nelehký úkol – obhájit celkové druhé místo z lo�ského ro�níku VCÚ nebo se 
pop�ípad� ješt� zlepšit a vystoupit na stupínek nejvyšší. Krom� sout�ží za�azených do  letošní ligy je 
�ekalo ješt� jedno zpest�ení v podob� okrsku v Lanškroun�. Ve své kategorii bojovaly pouze s Dolním 
T�eš�ovcem, který porazily a odvezly si letošní 1. místo. B�hem sezóny ješt� holky vyrazily na no�ní 
závody do P�ívratu, kde se jim však p�íliš nezada�ilo a díky nesešroubovaným savicím si odvezly 
neplatný pokus. 

Do letošního ro�níku VCÚ bylo za�azeno celkem 13 sout�ží. První z nich prob�hla 
už 10. kv�tna v Rybníku a poslední 20. zá�í v Neko�i. Holky navázaly na lo�ské 
výkony a op�t skv�le reprezentovaly náš sbor a obec. Celkem 9x dokázaly vystoupit 
na stupn� vít�z�: 1. místo dokázaly vybojovat pouze jednou a to v 	eské T�ebové, na 
st�íbrný stupínek vystoupily celkem 5x – v Rybníku, Vysokém Mýt�, 	ernovíru, 
Brandýse nad Orlicí a Lanšperku, 3x byly bronzové – na domácí trati, v Lanškroun� 
a v Neko�i. Bramborovou medaili si p�ivezly z Dolního T�eš�ovce. Nevyda�ily se jim 
pouze závody v Mladkov�, kde skon�ily na šestém míst�, v Letohrad� – Kun�icích, 
kde obsadily deváté místo a v Byst�eci, kde se jim nepoda�ila nastartovat mašina a 
tudíž následoval neplatný pokus. Celkem posbíraly 93 bod� a obsadily v letošním 
ro�níku VCÚ krásné 3. místo o jediný bod za Dolním T�eš�ovcem a se ztrátou 12 
bod� na první 	eskou Rybnou. 
Odleh�ením na záv�r sezóny byly ligové dozvuky v Letohrad�, kam byly pozvány 
spolu s 	eskou Rybnou a Letohradem – 	ervenou na exhibici na tra
 se t�emi 

hadicemi B. Ani na této trati, kterou b�žely bez tréninku poprvé, se neztratily a �asem 23,67 s byly 
nejlepším ženským družstvem závod� a navíc prvním pokusem dokázaly porazit i mnoho mužských 
družstev, mimo jiné také Byst�ec A i B, Vysoké Mýto a své mužské kolegy z Horního T�eš�ovce. 
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Horní T�eš	ovec A – muži 
ZÁKLADNÍ SESTAVA (nej�ast�jší složení družstva) 
Koš (stroj) – Radek Šebrle  10x 
koš (savice) -  Míra Šebrle  10x 
savice – Honza Blažek  10x 
stroj – Petr Ma�át      11x 
bé�ka – Vlá�a 	ajnák   15x 
rozd�lova� – Ros
a Dušek   13x 
levý proud – Vojta 	ajnák     6x 
pravý proud – Petr Jirásek   16x 
 
Dále za toto družstvo ješt� b�zeli: Michal Marek, Jirka Dvo�ák, Olda Št�pánek, Michal Janza, Jarda 
Šebrle, Pavel Fišera a Karel Melezínek a v P�ívrat� a na dozvukách v Letohrad� vyp�j�ený Tomáš 
Motl z Lanškrouna. 
 
Po lo�ské nep�íliš povedené sezón� jsme si  ješt� p�ed za�átkem letošního ligového ro�níku dali za cíl 
probojovat se do první desítky v celkovém po�adí. A� se to n�komu m�že zdát jako celkem 
jednoduché, ti, co se ob�as p�ijdou na n�které závody podívat ví, že startovní pole je už tak vyrovnané, 
že už velkou roli hraje nejenom p�edvedený výkon, ale také nezbytná trocha št�stí. Tak jako ženské 
družstvo, zú�astnilo se i to naše mužské všech závod� VCÚ a také okrskové sout�že v Lanškroun�. 
Zde se nám nepovedla obhajoba lo�ského prvenství a hlavn� díky slabším �as�m na 100 m p�es 
p�ekážky jsme obsadili „až“ druhé místo za Dolním T�eš�ovcem. Také my jsme se zú�astnili no�ních 
závod� do p�ívratského kopce, kde jsme se umístili na 19. míst� (pátí v rámci okresu). 
 
Stejn� jako v lo�ském roce jsme i letos �ešili neustálé problémy se sestavením sout�žního družstva. 
P�edevším na levém proudu, kde za�al b�hat Michal Marek, kterého vyst�ídal Michal Janza a na záv�r 
sezóny nám trn z paty vytrhl Vojta 	ajnák, který s námi odjezdil poslední �ty�i závody + zaskakoval 
v Dolním T�eš�ovci a v 	ernovíru. Netrápil nás však jenom levý proud, ale ze za�átku sezóny také 
sání (mašina, savice a koš), kde si kluci neustále m�nili posty a zaskakovali jeden za druhého, 
abychom se v�bec mohli závod� zú�astnit. Neustálé problémy s poskládáním družstva se podepsaly i 
na jeho výkonech, které op�t nebyly zá�ivé a první desítka se nám vzdalovala �ím dál více.  
Zhruba od poloviny ro�níku jsme se p�eci jenom za�ali prokousávat tabulkou výš a p�ed posledními 
závody v Neko�i už jsme ztráceli na celkové desáté místo pouhé 2 body. Bohužel p�edevším díky 
slabému nást�iku na pravém ter�i jsme nejenom že neproklouzli do desítky, ale naopak ješt� klesli na 
kone�né dvanácté místo. B�hem sezóny jsme se na jednotlivých závodech dokázali pouze šestkrát 
umístit v první desítce – 2x jsme byli osmí – v Mladkov� a v Lanškroun�, 1x devátí – v Brandýse nad 
Orlicí a 3x desátí – v Rybníku, Letohradu Kun�icích a Dolním T�eš�ovci a posbírali jsme 59 bod�. 
Sout�žní rok jsme zakon�ili na ligových dozvukách v Letohrad�, kde za nás na levém proudu b�žel 
Tomáš Motl. Také tyto závody byly p�esným odrazem celé naší letošní sezóny – dva nevyda�ené 
pokusy a 11. místo. 
 
Nesmím ješt� zapomenout na družstvo veterán� (nad 35) let, které ve složení Radek Šebrle, Olda 
Št�pánek, Petr Ma�át, Petr Jelínek, Ros
a Dušek, Petr Jirásek a Jarda Šebrle vybojovalo na Zeleném 
poháru v Dolním T�eš�ovci ve své kategorii 2. místo. 
Na domácím Hornot�eš�ovském poháru se p�edstavilo také družstvo muž� B v sestav�: Míra Šebrle, 
Honza Blažek, Petr Ma�át, Ros
a Dušek, Ji�í Jirásek, Zden�k Kunc a Jirka Dušek, které se umístilo na 
13. míst�. 
 
Vážení �tená�i, b�hem roku jste se v Hornot�eš�ovských novinách a také na internetových stránkách 
obce mohli do�íst o kulturních a sportovních akcích, které po�ádal náš sbor. V�tšiny z nich jste se 
mohli aktivn� ú�astnit také vy, což mnozí z vás tu ve v�tší, tu v menší mí�e u�inili.  
 
	innost sboru však nespo�ívá pouze v akcích, které „jsou vid�t“, ale je zde také mnoho  
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a mnoho hodin strávených na nejr�zn�jších 
brigádách, údržb� techniky, trénincích, 
p�ípravách akcí a další. Cht�l bych proto 
pod�kovat všem �len�m sboru za tuto 
 „skrytou práci“, vám všem, kte�í jste  
n�kterou z našich akcí navštívili, za podporu 
a všem sponzor�m za jejich št�drost  
a pevn� v��ím, že se zase v p�íštím roce  
na n�které z akcí po�ádaných naším sborem  
setkáme. Již nyní bych vás cht�l pozvat na  
Hasi�ský ples, který prob�hne 21. února 2009 
v místním Kulturním dom�.  
 
 
 
 
 
Do Nového roku p�ejeme všem spoluob�an�m a p�íznivc�m mnoho zdraví, št�stí a spln�ných p�ání. 
A� se Vás nedotkne probíhající finan�ní krize a vše se Vám da�í.  
 
      Za SDH Horní T�eš�ovec Petr Jirásek 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZPRÁVI
KY Z NAŠÍ ŠKOLI
KY… 
 

	as nezadržiteln� letí a my stojíme na prahu adventu. Na chvíli se zastavíme a zavzpomínáme, 
co už máme v tomto školním roce za sebou. 

Od �íjna se nám už ,,rozjely“ zájmové kroužky. Hravou formou se u�í základy angli�tiny 4 
p�edškoláci a do taj� hry na zobcovou flétnu vstupují 2 d�ti. Kr��ek po kr��ku se snaží, aby si jejich 
,,kouzelná píš
alka“ nestýskala, ale aby se radovala.  

Poslední �tvrtek v �íjnu si daly dostavení�ko v Horním T�eš�ovci nadp�irozené bytosti a jejich 
duchové. D�ti z MŠ se za doprovodu rodi��, babi�ek  
a sourozenc� vydaly na ,,tajemnou cestu duch�“. 
Musely plnit r�zné úkoly: p�inést �esnek (proti 
upír�m), najít �arod�jné uhlíky a pomalovat se jimi, 
posbírat 3 pekelné kamínky nebo sáhnout do zav�ené 
krabice pro hadí ocásky. To vše potm�! 
Bu,bu,bu…Uáááá! Na záv�r �ekala d�ti i rodi�e malá 
hostina a �arod�jnice p�ipravila odm�nu v podob� 
omalovánky opálené ohn�m. Podle zá�ících o�í d�tí 
bylo poznat, že se akce líbila. 
Nyní už žije celá škola p�ípravami na váno�ní výstavu, 
�erty a Mikuláše a váno�ní besídky… 
T�ŠÍME SE NA JEŽÍŠKA !!! 
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Školní družina a akce školy 
 
Ve školní družin� se uskute��ují zájmové, odpo�inkové a sportovní aktivity d�tí i p�íprava na 
vyu�ování. Pro svoji �innost má družina k dispozici vybavenou a p�íjemn� za�ízenou místnost 
v podkroví školy, školní zahradu, t�locvi�nu a sportovní h�išt�. 
V pr�b�hu školního roku probíhá sportovní klání v r�zných disciplínách jak v t�locvi�n�, tak i venku. 
D�ti tak mohou projevovat svoji zdatnost, vytrvalost, obratnost a hrát kolektivní hry. 

Zatím nejv�tší úsp�ch m�l Martin Holubec v B�hu 
ulicemi m�sta Lanškroun. Rychlé nohy mu 
dopomohly ke 3. místu v kategorii 5.t�íd. 
V hern� se zase odehrávají spole�enské hry, 
didaktické hry i sout�že. Slouží d�tem k relaxaci, 
�etb�, vypráv�ní, dramatizacím a besedování. 
	innost školní družiny se �ídí školním vzd�lávacím 
programem, pravideln� se s d�tmi ú�astníme 
okrskových sout�ží školních družin, akcí naší obce 
a podílíme se na výzdob� budovy školy. Snažíme se 
vytvo�it podmínky pro zájmové vyžití d�tí, rozvoj 
specifického nadání, pomáháme d�tem p�ekonávat 
jejich problémy. Pro zpest�ení �innosti mají d�ti 
možnost navšt�vovat zájmové kroužky. V letošním 

roce to jsou sportovní hry, angli�tina pro p�edškolá�ky, angli�tina pro 1. a 2.t�ídu a informatika. Na 
podzim jsme uspo�ádali pro naše školáky Drakiádu, na které byl velký po�et ú�astník� i pomocník�, 
ale bohužel po�así nám p�íliš nep�álo. 
Z dalších akcí školy jsme již uskute�nili návšt�vu lanškrounského kina a divadla v Šumperku. Dále se 
m�žeme t�šit nap�íklad na �ertovskou návšt�vu, váno�ní besídku, p�i které si zazpíváme koledy a 
nad�líme si n�co pod strome�ek, a výlet do našeho hlavního m�sta.  
Máme pestrý program na celý školní rok 2008/2009 , a proto se t�šíme z každého týdne v naší škole 
v Horním T�eš�ovci. 
                                                                                                                             Iveta Vávrová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedá mi to, abych se ješt� rodi��m našich žák� nepochlubila s dalším úsp�chem, který jsme 
zaznamenali koncem listopadu. Ministerstvo školství vyhlásilo projekt na rozvoj a podporu �tená�ské 
gramotnosti žák�. Protože už máme s podáváním projekt� jisté zkušenosti, vypracovali jsme projekt 
nazvaný „	teme d�tem a s d�tmi“. Op�t jsme byli úsp�šní a získali  pro školu státní dotaci ve výši 
36 300,- K�. Z této �ástky jsme zaplatili d�tem cestu do divadla do Šumperku, dále jsme koupili 
pom�cky pro výuku �tení a p�edevším vybavíme školní žákovskou knihovnu a tím zlepšíme celkovou 
vybavenost naší školy. 
 
Dovolte, abych Vám všem pop�ála hezké a spokojené Vánoce a úsp�šný a radostný rok 2009. 

                                                                             Mgr. Ji�ina Kosová, �editelka školy 
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Oprava sirény                                                               David Indra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fanynky HTR teamu 
 
 
                                                                                                         Plavání ZŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školní družina                                                             Filip Švestka 
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    22.11.2008 - Zlatá svatba - 50 let Faltejsek Emil a Faltejsková Kv�tuše - Blahop�ejeme 
 
�
V posledních dvou m�sících tohoto roku slaví svá životní jubilea tito naši spoluob�ané: 
�
�������	
���������� � � ����	���
�����	
�����	���
��� � � ����	����
������������	��� � � � ����	����
����	
��������� � � � ����	���
��� !�"���������� � � � #���	����
$	%	��	
�����&���� � � �'��	����
"�������	��(�� � � � ����	����
)*�!�*�+�	��� � � � ����	���
 
Vážení jubilanti, p�ejeme Vám pevné zdraví, dobré p�átele a mnoho radosti z dalších let prožitých 
mezi námi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 ����� ���	
�	����� ��
������������������������������������������������������� ����������� ��
����
������
�������������������������������������������������������	�	�������	��������	�����������.  

                                                                  �  ��� ������� ���� �	�	������
�����
���������������������������������������������������	�����	�! �����������	���"������#����
���������������������������������������������������������
��������#�����	
�� ����	���$ 
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