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Jarní den 
Až uslyšíš zpívat sk�ivánka, 

na zemi malý kv�t, 
a až rozmrzne studánka, 

to probudil se sv�t. 
 

Až spat�íš kvítek sn�ženky, 
až zanotuje pták 

a �erstvý lístek malinký 
ukáže ti sv�j frak. 

 
Jaro p�išlo, radujte se! 

I sojka už si zpívá v lese, 
mravene�ek kládu nese, 

radujte se, radujte se! 
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Zápis do 1.ro�níku ZŠ                                      Zápis do 1.ro�níku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Školní karneval 

Zimní hry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klub d�chodc� 
Klub d�chodc� 
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Informace ze školy 

 
Zimní olympijské hry 
nám kone�n� umožnila uspo�ádat letošní zima, která nešet�ila sn�hem a mrazem. A tak se d�ti v pátek 
odpoledne 16. ledna sešly �ádn� vystrojené a nat�šené na školní zahrad�. Sout�že byly vskutku 
zajímavé a netradi�ní – skoky do sn�hu libovolným zp�sobem nenechaly ani jednu p�ihlížející tvá� bez 
úsm�vu, zrovna tak jízda na igelitové klouza�ce všechny po�ádn� rozesmála. Jezdilo se z kopce na 
�emkoliv, hlavn� aby se dojelo a napínavé bylo i krmení Sn�žného muže. Kdo z našich d�tí by nezvládl 
házet sn�hovými koulemi na cíl? Samoz�ejm�, že se to poda�ilo všem. Ti nejšikovn�jší a nejodvážn�jší 
sportovci si odnášeli dom� diplomy a všichni krom� sladké odm�ny i dobrou náladu a skv�lý pocit 
z krásn� prožitého veselého odpoledne.  
 
K zápisu do 1. t�ídy  
p�išlo letos 6 p�edškolák� – dv� hol�i�ky a �ty�i kluci. Zápis byl celý „ko�i�í“ – d�ti prokazovaly svoje 
znalosti a dovednosti p�i po�ítání ko�i�ek, p�i jejich porovnávání,  hledání rozdíl�, malovaly klubí�ka pro 
ko�ata a zpívaly písni�ky o �em jiném, než o ko�i�kách. Všechny d�ti prokázaly velice dobré znalosti a 
dovednosti a mohou bez obav sm�le usednout 1. zá�í 2009 do školních lavic. Už se na n� všichni t�šíme 
a p�ejeme jim, aby jim �ekání na první t�ídu ubíhalo p�kn� rychle. A kdo se do první t�ídy na nový školní 
rok t�ší? Jsou to: 
Andrea Faltusová, Kristýna Pelclová, Jan Jirásek, Ji�í Motl, Vojt�ch Fajt a Daniel Chour.  
 
Maškarní karneval, 
tradi�ní akce v naší škole, se letos konal ve �tvrtek 26. února odpoledne. Téma karnevalu: NA DIVOKÉM 
ZÁPAD�. Nejd�ív jsme se trošku báli, jak k naší výzv� p�istoupí rodi�e a samoz�ejm� d�ti, ale musíme 
všechny pochválit. D�ti ve školní družin� vyrobily s paní vychovatelkou úžasný indiánský totem a na 
karnevalu kolem n�j k�ep�ili indiáni, kovbojové a  tane�nice. Všechny sout�že se odehrávaly daleko na 
západ� a p�enesly d�ti do prost�edí, které znají z film� a knih. Odpoledne se vyda�ilo a my už dnes 
p�emýšlíme, jaké téma zvolíme na karneval v p�íštím roce. Nechte se p�ekvapit.  
 
A co nás letos ješt� �eká? 
- návšt�va kina v Lanškroun�, 
- recita�ní sout�ž „T�eš�ovecká básni�ka“, 
- výlet celé školy do Prahy, 
- návšt�va tane�ního vystoupení žák� ZUŠ v Lanškroun�, 
- netradi�ní atletické p�ebory. 
A samoz�ejm� spousta u�ení, úkol�, povinností. A potom? PRÁZDNINY! Tak a� všem našim školák�m i 
zam�stnanc�m �as p�kn� ubíhá a a� se jim u�ení i práce da�í. 
 

 
 
 
Zápis d�tí do MŠ 

P�ipomínám rodi��m d�tí, které budou mít ve školním roce 2009/2010  t�i 
roky, že do konce m�síce dubna probíhá ve škole zápis d�tí do mate�ské 
školy. Pokud jste svoje dít� ješt� nezapsali, m�žete si vyzvednout 
p�ihlášku ve škole. 

                                                                                      
Mgr. Ji�ina Kosová 
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Vým�na oken v budov� školy 
O hlavních prázdninách �eká naši školu velká akce. Z�izovatel školy se rozhodl vym�nit z d�vodu 
zateplení okna v celé budov�. Škola se nejen zateplí, �ímž se uspo�í spousta energii, ale zm�ní se i její 
vzhled. 
Protože budeme na tuto stavební úpravu muset p�ipravit všechny místnosti, aby nedošlo ke zni�ení a 
poškození vnit�ního vybavení, ukon�í d�ti základní školy tento školní rok o n�co d�íve – vysv�d�ení 
dostanou již v pátek 26. �ervna. V pond�lí 29. 6. a v úterý 30. 6. bude �editelské volno. 
 
Provoz MŠ v dob� hlavních prázdnin 
Z d�vodu výše zmín�né vým�ny oken v celé budov�, která bude znamenat i zna�né stavební opravy 
uvnit� v každé místnosti a následné malování, bude školka o prázdninách v provozu pouze od 29. �ervna 
do 3. �ervence. Vým�na oken bude zahájena již 7. �ervence 2009. 
V srpnu zahájí mate�ská škola pravidelný provoz v pond�lí 24. 8. 2009. 
V��ím, že všichni nastalou situaci a d�vody ke zkrácení prázdninového provozu p�ijmete s pochopením.   
                                                                                             Mgr. Ji�ina Kosová, �editelka školy 

    

 Zprávi�ky z naší školi�ky  

                            Bumtarata , bumtarata  
                            ra�te vstoupit , batolata  
                            ra�te dále , ra�te dále  
                            haló , pane karnevale!  

              

 

 

  …ano , karnevalový rej prob�hl i u nás v mate�ské škole v Horním T�eš�ovci. Uskute�nil se 
v odpoledních hodinách v naší t�locvi�n� ve �tvrtek 26.2. D�ti i rodi�e se p�išli pobavit na téma „Na 
divokém západ�“. Malí kovbojové a indiáni tu sout�žili i spole�n� tan�ili kolem totemu  bojový 
indiánský tanec I�E MANDAN . Nosilo se d�íví , stav�la se hranice , házelo se polenem , tan�ilo se , 
veselilo…za snahu nechyb�ly ani sladké odm�ny všem maskám. Asi nejveselejší disciplínou však 
bylo malování vále�ného obli�eje rodi��m.  

Spole�ná fotografie bude ur�it� milou vzpomínkou a už se t�šíme na p�íští rok na ….., ale to 
nebudeme prozrazovat. Nechme se všichni p�ekvapit, jaký bude karneval v roce 2010.                                                                                
            

Hana Hole�ková 

 
 
 
 

Akce TJ Sokol od prosince 2008 do b�ezna 2009 
 
P�esto, že už tady máme jaro, ráda bych zavzpomínala na akci z konce minulého roku, kterou jsme 
nazvali P	EDVÁNO�NÍ SLAVNOSTI. 
V pátek 5. 12. prošel obcí tradi�ní �ERTOVSKO - MIKULÁŠKÝ PR
VOD.  
V sobotu 6. 12. jsme ve14 h zahájili  PRODEJNÍ VÝSTAVU  dárk�, ozdob, adventních v�nc�,  perní�k�, 
prací žák�, v zasedací síni Obecního ú�adu v Horním T�eš�ovci. Myslím, že se bylo na co koukat  
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a mnozí tu nakoupili dáre�ky a dekoraci do svých domov�. Všechny výrobky byly z domácích dílen 
p�edevším ob�an� Horního T�eš�ovce. Protože byla akce nada�ní a výt�žek byl v�nován d�tem z místní 
školy, v�tšinu výrobk� ob�ané na tuto akci v�novali. Za to bych jim cht�la velmi pod�kovat, protože z 
vlastní zkušenosti vím, že je ru�ní práce nedocenitelná. Sešlo se celkem 35 vystavovatel�. 
 
 

V 15 h byl evangelický kostel zapln�n do 
posledního místa, museli jsme donést 
židle z OÚ,a i tak se na všechny 
nedostalo.  
Za�al VÁNO�NÍ  KONCERT Ženského 
p�veckého sboru KC pod vedením J. 
Uhlí�ové, který doprovázeli �lenové 
country skupiny. Modlitebnou se  hodinu 
nesly písn� nejen váno�ní.  Lidé opoušt�li 
kostelík s nadšením, veselou i 
nostalgickou náladou. Každý si odnesl 
kousek toho "krásna", které zn�lo z úst a 
nástroj� tohoto sboru. 
 
 
Po ukon�ení koncertu  následoval ŽIVÝ 
BETLÉM . Toto p�edstavení m�lo 

p�ipomenout a osv�žit v myslích lidí  váno�ní p�íb�h Josefa, Marie a novorozeného Ježíška v Betlém�.  
Vzhledem k velkému zájmu jsme p�edstavení opakovali dvakrát. A i tak se nedostalo na všechny. Tím se 
jim omlouváme, ale netušili jsme, že bude takový zájem. Odhadem celou akci v sobotu navštívilo asi 300 
lidí. Naše úsilí nevyšlo nazmar  
a z toho máme nejv�tší radost. Z celé akce jsme škole darovali 12 000,- K� na dobudování h�išt�. 
Ješt� jednou díky všem, kte�í p�isp�li ke zdaru celé akce -  vystavovatel�m, prodejc�m, obsluze, 
herc�m,  ob�an�m i vám všem, kte�í jste p�isp�li pomocí �i pen�žním darem. Dobrá v�c se poda�ila  
a snad se poda�í ji zopakovat i letos. 
 
V sobotu 24.1. jsme od 14 hodin v Národním dom� v Horním T�eš�ovci po�ádali 2. ro�ník TURNAJE VE 
STOLNÍM TENISE pro kategorii - muži, ženy, d�ti a ŠACHOVÝ TURNAJ pro registrované i 
neregistrované hrá�e.  
Hrálo se op�t o titul HORNOT	EŠ�OVSKÝ  KRÁL a KRÁLOVNA  STOLNÍHO TENISU a 
HORNOT	EŠ�OVSKÝ ŠACHOVÝ KRÁL pro rok 2009.  
 
 
 
Stolního tenisu v kategorii ženy se zú�astnilo 5 žen, v kategorii d�ti 5 d�tí. Hrálo se systémem každý s 
každým. A toto jsou výsledky:  
1. místo Marková Jitka - obhájila lo�ský královský titul 
2. místo Melezínková Jitka 
3. místo Cinková Edita 
V d�tské kategorii dopadlo po�adí takto: 
1. místo Hole�ková Kristýna 
2. místo Cinková Eva 
3. místo Bílý Adam 
 
Stolní tenis muž� byl rozd�len do dvou skupin. Celkem hrálo 13 hrá��.. 
A místa obsadili: 
1. místo Hole�ek Tomáš - obhájil prvenství z lo�ského roku a tím i královský titul  
2. místo Dvo�ák Robert ( Švejk ) 
3. místo Marek Ji�í ml. 
4. místo Jirák Luboš 
5. - 6. místo Vávra Jan a Verner Jaroslav 
Jednozna�ným vít�zem skupiny A se stal Mazal Petr, který z �asových d�vod� turnaj nedohrál. 
Nejstarším hrá�em byl Jan Vávra. 
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Turnaj v šachu v kategorii registrovaní, kterého se zú�astnilo 
šest hrá�� dopadl takto: 
1. Miroslav Kalousek.  
2. místo Miroslav Vacek 
3. místo Josef Šilar st. 
V kategorii neregistrovaní se stal z celkového po�tu 9 hrá�� 
králem šachu Josef Bureš. Další po�adí:  
2. místo Miloš Hajzler 
3. místo Josef Šilar ml. 
4. místo Bohuslav Cink 
5. místo Karel K�istek 
Pot�šující zprávou je, že se v T�eš�ovci obnovila tradice 
stolního tenisu a od turnaje chodí n�kte�í v úterý a pátek 
pravideln� trénovat. P�idejte se k nám. 

 
V sobotu 14.3. jsme po�ádali tradi�ní TURNAJ V BOWLINGU. Hrálo se op�t ve 
dvojicích, podle po�ekadla „Ve dvou se to lépe táhne“. Celkem se zú�astnilo 9 pár�.                     
Výsledky turnaje: 
    1. místo Líba a Míra Kunertovi 
    2. místo Zdena a Jirka Tu�kovi 
    3. místo Lenka a Lá�a Markovi 
 
Je nutné se zmínit o úsp�ších našeho 

hokejového klubu. Pár �ádk� pro vás p�ipravil Luboš 
Cink: 
 
Hokejový klub Horní T�eš�ovec - HTR 
 
už má za sebou n�kolik kol Lanškrounské hokejové ligy - LHL. Kdo sleduje naše obecní stránky na 
internetu nebo chodí na utkání jako divák, má pravidelný p�ehled a ur�it� už zaregistroval zlepšující se 
výkonnost našich hrá��.   
 Jako nová�ci v lize jsme stále prohrávali, až se nám v p�edposledním kole poda�ila jedna remiza 
s Rybníká�i .   
V posledním kole LHL, které je nyní v plném proudu, máme následující výsledky: 
Dv� prohry  HTR  & Horní �ermná   1 : 4  ,  HTR & Greenhrons  3 : 4  (ješt� ve 13. minut� poslední 
t�etiny to bylo 3 : 3) a kone�n� také jednu výhru -  27. 2. jsme nad Rybníká�i zvít�zili 5 : 3 .  Myslím, že 
kdo p�išel na tento zápas, ur�it� nelitoval. Utkání m�lo dynamiku, bojovnost a nezapomenutelnou 
atmosféru prvního vít�zství barev HTR. 
 
V ned�li 8. 3.  jsme sehráli v po�adí již druhé mimosout�žní derby proti zbytku Horního T�eš�ovce . 
A�koliv ned�lní ráno není v plesové sezón� zrovna ideální termín , hrá�� byl dostatek a nechyb�la ani 
divácká podpora.  Registrovaní hrá�i zvít�zili zasloužen�  5 : 0 . 
V ned�li 15.3.se konal LHL zápas s Ostrovem. Je to tým , který sestoupil ze 3. ligy proto jsme se obávali 
t�žké prohry.  Za stavu 2 : 1 jsme bojovali dlouhé minuty o remízu. I když zápas nakonec skon�il 3 : 1 pro 
Ostrov, odcházeli jsme s výsledkem spokojeni. 
Ješt� nás �ekají dva poslední zápasy LHL a to s mužstvem Format Verm��ovice a LA Yellow sharks. 
Ud�láme vše pro to , aby se nám poda�ilo ješt� n�jaký ten bodík p�ipsat do hodnocení HTR.  
 
Letošní sezóna již tém�� kon�í, ale znovu p�ipomínáme, že zájemci z Horního T�eš�ovce o �lenství 
v teamu HTR na p�íští sezónu se mohou kdykoliv p�ihlásit, p�ijít si s námi zatrénovat. Aby hrá�i neztratili 
formu , plánujeme v letních m�sících pokra�ování tréninku formou inline . 
 
D�kujeme moc všem sponzor�m , kte�í nám umožnili hokej za Horní T�eš�ovec rozjet, bez nich by se 
nám to nikdy nepoda�ilo. 
Velký dík pat�í také našim divák�m za trp�livost a stabilní podporu v hledišti. 
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CVI�ENÍ: 
 
Letos jsme zahájili i cvi�ení d�tí. Rozpis všech cvi�ení v naší škole vypadá takto: 
Pond�lí 
CVI�ENÍ RODI�
 S D�TMI - 16.30 -17. 30 h - od prvních kr��k� do 5 let – M. Šmiková a P. Šilarová 
Úterý 
CVI�ENÍ ŽEN - 19 -20 h - stepy, aerobic, posilování, bodystyling - M. Jirásková 
St�eda  
CVI�ENÍ STARŠÍCH ŽEN – 17.30 -18.30 h - relaxa�ní cvi�ení, Pilates, fitbaly - L. Marková  
�tvrtek 
CVI�ENÍ ŽEN - 19 -20 h - chitoing, Pilates, posilování, overbaly - L. Marková  
Ned�le 
CVI�ENÍ D�TÍ - 17.30 -18. 30 h - od 5  do 10 let - M. Jirásková a M. Hluchá 
CVI�ENÍ ŽEN - 19 -20 h - aerobic, posilování - P. Šilarová  
 
 
DALŠÍ AKCE pro ve�ejnost v letošním roce: 
 
28. 3. 2009 (sobota) – COUNTRY VE�ER - 20h – Kulturní d�m HT  
31. 5. 2009 (ned�le) – D�TSKÝ DEN - h�išt�  
27. 6. 2009 (sobota) – FOTBALOVÝ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH DRUŽSTEV- h�išt�  
28. -29. 11 2009 (víkend) – VÁNO�NÍ VÝSTAVA, KONCERT, ŽIVÝ BETLÉM  
Dále plánujeme VOLEJBAL RODINNÝCH DRUŽSTEV, FOTBAL SVOBODNÍ-ŽENATÍ, bruslení 
v Lanškroun�, výlety na kolách a na pochod P�es t�i hrady… 
Více se m�žete dozv�d�t na webu naší obce, kde jsou i fotografie. 
 

Za TJ Sokol Lenka Marková 
 
 
 
Krajský Zlatý erb vyhrály Pardubice, Horní T�eš�ovec a He�man�v M�stec 
(20.3.2009)  
Pardubice – Pardubický kraj uspo�ádal v roce 2009 již šestý ro�ník krajského kola sout�že Zlatý erb 2009. Finalisté 
se setkali v pátek 20. b�ezna p�i vyhlášení výsledk� v sále  Zastupitelstva Pardubického kraje. Porota tvo�ená 
zástupci akademické obce a krajského ú�adu ud�lila ceny ve t�ech kategoriích. Za elektronickou službu Koník, 
který pomáhá a radí ob�an�m p�i vy�izování jejich dotaz�, získaly prvenství Pardubice.  Nejlepší webovou stránku 
obce má Horní T�eš�ovec a mezi m�sty se umístila na zlaté p�í�ce 
webová prezentace m�sta He�man�v M�stec.  
     Vedle He�manova M�stce zaujaly porotu webové stránky m�st 
Poli�ka a Pardubice. Mezi obcemi obsadily druhé místo Stolany, t�etí byl 
Svratouch.  Bronz v kategorii nejlepší elektronická služba získala �eská 
T�ebová za ojedin�lý informa�ní systém BlueInfo. Druhý Svratouch 
zaujal porotu webovými kamerami s aktuálním po�asím.  
Do celostátního kola sout�že Zlatý erb 2009, které se koná v pond�lí 6. 
dubna v Hradci Králové, postoupili vít�zové jednotlivých kategorií, tedy 
Pardubice, He�man�v M�stec a Horní T�eš�ovec.   
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Z �innosti klubu žen 
 
Klub žen se stále pravideln� schází první úterý v m�síci a plánuje své aktivity. 
V lo�ském roce jsme uspo�ádaly už tradi�ní "babský bál", pomáhaly p�i sázení stromk� v obecních lesích 
a n�které z nás vyrobily dárky na nada�ní váno�ní výstavu. 
Pro sebe jsme si zorganizovaly n�kolik výlet� na kolech i p�šky po okolních obcích, navštívily jsme 
výstavu ru�ních prací a od�v� v Byst�eci a váno�ní výstavu betlém� a skla v lanškrounském muzeu. V 
lét� jsme t�ikrát posed�ly u táboráku v dolí�ku za Barcalovými. 
Na celodenní výlet jsme pozvaly i ostatní zájemce a vypravili se do Jeseník�. Dopoledne jsme zhlédli 
zámek "Mariánský vrch" a odpoledne strávili v jeskyni "Na pomezí" a na Ramzové. Ani v lo�ském roce 
jsme se neošidili o divadelní p�estavení a shlédli muzikál "My fair Lady" v pardubickém divadle. 
Chodíme také pravideln� cvi�it. D�kuji paní Lence Markové, která nám v�nuje sv�j �as a každou st�edu 
nám p�edcvi�uje. Pod�kování pat�í i všem sponzor�m, kte�í naše akce podpo�ili a také t�m, kte�í se jich 
zú�astnili. 
My, d�v�ata z klubu žen, jsme spolu strávily mnoho hezkých chvil, a tak nám chci pop�át, aby to tak bylo i 
nadále. 
 
                                                                                                                                                                       
                  Dana Ma�átová 

 
 
 
 
 

Klub d�chodc� 
 
 

14. 10 - poslední táborák v roce 2008. A� po�así nebylo práv� nejlepší, na naše oblíbené místo se nás 
sešlo 17. O ob�erstvení se jako obvykle postarali manželé Markovi. O dobrou náladu a pro zasmání 
p�ipravila paní Petrová scénku s miminkem. A to ješt� nebylo všechno, chodili jsme po lese a sbírali 
houby, t�ch ješt� rostlo. 
 
9. 12. – vycházka do Dolní �ermné. Zima s sebou p�ináší aktivit málo, omezujeme se na vycházky, 
výstavy a sousedské návšt�vy. Tak jsme také vyšli na vycházku do Dolní �ermné a podpo�ili vypušt�ní 
balónk� s p�ání�ky. Byla to akce celorepubliková a její výsledek je zapsán v �eské knize rekord� a 
kuriozit Pelh�imov. 
 
29. 12. - zakon�ení roku. Rok kon�íme v našem kulturním dom�, hodnotíme celý rok, plánujeme, co 
budeme d�lat v roce 2009, pojídáme váno�ní cukroví. Ke káv� nám Marie Barcalová upekla zákusky, k 
ve�e�i p�ipravily naše kucha�ky Lída Št�pánková, Vlasta Jelínková a Míla Marková vep�o, knedlo, zelo. 
Marta Dušková pozvala svého bratra, aby nám zahrál na harmoniku. Pan Švestka ho doprovázel na 
housle. Zpíváme a tancujeme. Odpoledne kon�í a my dob�e nalad�ni se vracíme do svých domov�. 
 
2. 1. – vycházka do lanškrounského muzea na výstavu betlém�. 
 
10. 2. – další  vycházka tentokrát na výstavu fotografií a známek. Po vycházce se stavíme na 
ob�erstvení, ješt� chvíli besedujeme a pak jdeme p�šky dom�. 
 
24. 2. – ostatky. Byli jsme pozváni na ostatky do Horní �ermné. Tam se nás sešlo 27. �ermenští 
d�chodci nám p�ipravili p�íjemné odpoledne s hudbou, ob�erstvením a scénkami. S dobrou náladou se 
vracíme v podve�erních hodinách dom�. 
 
Blíží se jaro a s ním i p�íprava na 10. májové setkání. V m�síci dubnu se p�ípravy rozjedou naplno, ale i 
p�es všechnu starost, které setkání vždy p�ináší, se t�šíme. 
 

      Za Klub d�chodc� Miloslava Marková 
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Trochu statistiky o po�tu obyvatel v minulém roce : 
 
Stav k 1.1.2008        594 obyvatel,  
narozeno     7 d�tí,  
p�ist�hováni     4 obyvatelé,  
odst�hovalo se           10 obyvatel,  
zem�eli     3 obyvatelé. 
 
Stav k 31.12. 2008    592 obyvatel  + 7 obyvatel cizí národnosti. 
 
 
 
 
 
Pozvání ke sváte�ním bohoslužbám v našem blízkém okolí 
 
�eskobratrská církev evangelická v Lanškroun� 
Kv�tná ned�le 5.4. v 9.00 bohoslužby p�i nichž bude zpívat Radim��ský komorní sbor. 
                               v 16.00 Hudební nešpory-koncert spojený s duchovním zamyšlením. (Vstupné 
dobrovolné.)  Ú�inkuje: Jaroslav Bohdal - housle, Lenka Jansová - klavír, 
Eduard Vaní�ek - viola 
Zelený �tvrtek 9.4. v 18.00 bohoslužby - �tení pašijí 
Velký pátek 10.4. v 9.00 a v 18.00 - bohoslužby se slavením Ve�e�e Pán� 
Velikono�ní ned�le 12.4. v 9.00 - bohoslužby se slavením Ve�e�e Pán� 
Velikono�ní pond�lí 13.4. v 9.00 - bohoslužby 
 
Hudební nešpory v ned�li 26.4. v 16.00, 
na programu varhanní koncert, hraje B.Rabas - laureát mezinárodních sout�ží. 
 
�ímsko-katolické velikonoce v Lanškroun� u sv. Václava 
Zelený �vrtek, 9. 3. - 18:00 - mše svatá na Památku ve�e�e Pán� 
Velký pátek, 10. 3. - 15:00 - Ob�ady Velkého pátku 
Bílá sobota, 11. 3. - 20:30 - Velikono�ní vigilie 
Slavnost Zmrtvýchvstání Pán�, ned�le,12. 3. - 9:30 - mše svatá kostel sv. Václava 
                                                                  11:00 - mše svatá Horní T�eš�ovec 
Velikono�ní pond�lí, 13. 3. - 9:30 - mše svatá kostel sv. Václava 
 
Bohoslužby v evangelickém kostele v Horní �ermné o Velikonocích 2009 
Všem, bychom vám cht�li pop�át požehnané velikono�ní svátky,  jejichž úst�ední zv�stí je poselství 
o uk�ižování a vzk�íšení Ježíše Krista. Poselství o nad�ji a radosti, které p�ináší pokoj do lidských 
srdcí. 
V��íme, že k prožití t�chto duchovních hodnot p�isp�je i naše pozvání k následujícím bohoslužbám: 
5. 4. Kv�tná ned�le  8.45 - bohoslužby na za�átek Svatého týdne   
9. 4.  Zelený �tvrtek 18.00 - bohoslužby na památku ustanovení Ve�e�e Pán�   
10. 4. Velký pátek  8.45 - velkopáte�ní bohoslužby v Ve�e�í Pán�  
18.00 - velkopáte�ní bohoslužby s Ve�e�í Pán�, ú�inkuje chrámový sbor 
12. 4. Ned�le velikono�ní 8.45 – Slavnost Zmrtvýchvstání Pán� – bohoslužby                               
                                                                s Ve�e�í Pán�, ú�inkuje chrámový sbor  
13. 4. Pond�lí velikono�ní 8.45 – velikono�ní bohoslužby  
 
V Horním T�eš�ovci  budou bohoslužby na kv�tnou ned�li od 14.00 hodin. 
 
Všem našim spoluob�an�m p�eji radostné a požehnané velikono�ní svátky. 
                                                                                                               Božena Marková 
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Tradi�n� odpadové hospodá�ství: 
 
Sou�asná hnízda kontejner� na odpady chceme posílit otvíracími žlutými kontejnery na plast. 
Svoz nebezpe�ného odpadu bude probíhat v naší obci  25. dubna a bude v�as ohlášen místním rozhlasem, p�ípadn� 
n�jakými letáky �i plakáty. 
Letní svoz komunálního odpadu (popelnic) za�ne dnem 6. dubna. 
P�ehled n�kterých zásadních �inností,které nás podle rozpo�tu �ekají v tomto roce: vým�na oken ve škole, nové 
rozvody energií a vody na �p. 224, vým�na oken na obecním ú�adu, dokon�ení územního plánu obce, dokon�ení 
oprav kurt� na víceú�elové h�išt�, dokon�ení úprav na fotbalovém h�išti, broušení parket v Národním dom�, oprava 
vrat a omítky v hasi�árn�. 

 
 
 
Vážení spoluob�ané, 
op�t je tu nový rok a proto mi dovolte, abych Vás 
seznámil s již prob�hnuvšími a p�edevším plánovanými 
akcemi našeho sboru v tomto roce. �innost sboru bude 
op�t bohatá a my pevn� v��íme, že si i v této nelehké 
dob� najdete �as a n�které naše akce navštívíte. 
Nejprve se vrátím k tomu, co jsem už v letošním roce 
stihli ud�lat. 
 
Tradi�n� první spole�nou akcí sboru je Výro�ní valná 
hromada. Ta prob�hla v sobotu 31. ledna v místním 
kulturním dom� a my jsme na ní vyhodnotili, co se nám 
v roce minulém povedlo i nepovedlo a naplánovali 
jsme si akce pro rok letošní. Po zprávách �len� výboru 
nás pozdravili zástupci místních složek, okolních sbor� a starosta obce. Poté následovala diskuze, ve které 
nám bratr Borovský z Dolního T�eš�ovce barvit� vylí�il likvidaci prvního letošního požáru v pohostinství 
U Zlatky v Dolním T�eš�ovci. A jelikož p�idal i n�kolik názorných ukázek nejnov�jších hasebních 
postup�, sklidil zasloužený potlesk všech zú�astn�ných. Po oficiálním ukon�ení sch�ze byla podána 
ve�e�e a promítnuty fotoklipy a videoklipy z �innosti sboru v lo�ském roce.  
 
První akcí pro širokou ve�ejnost byl Hasi�ský bál, který mnozí z vás navštívili 21. února v kulturním 
dom�. Tentokrát s novou kapelou SORY a novým rozmíst�ním stol�, nebo� práv� nová kapela m�la 
požadavek na hraní z pódia. Celkem si p�išlo zaplesat 138 platících host� a všichni se výborn� bavili. 
Parket byl neustále zapln�n tan�ícími páry. P�ed p�lnocí se losovala tradi�n� bohatá tombola, do které 
nám p�isp�li místní podnikatelé, za což jim velice d�kujeme. Kapela nám vyhrávala zvesela až do t�i 
�tvrt� na t�i a ani poté se n�kterým návšt�vník�m necht�lo dom�.  
 
Cht�l bych vás ješt� pozvat na n�které akce naplánované na letošní rok. 
  4. dubna D�TSKÝ KARNEVAL 
   
  9. kv�tna OSLAVA SV. FLORIÁNA 
  6. �ervna HORNOT	EŠ
OVSKÝ POHÁR 
22. srpna LOU�ENÍ S LÉTEM 
Dále se budeme op�t v�novat hasi�skému sportu, p�edevším pak Velké cen� Ústeckoorlicka, do které je 
v letošním roce za�azeno 12 sout�ží a kde budou naše ženy obhajovat celkové 3. místo z lo�ského roku a 
muži 12. místo. Seznam všech plánovaných akcí m�žete najít na obecních stránkách, kde budeme v rámci 
možností také umis�ovat �lánky, fotografie a pop�. videa  z akcí, které již prob�hly. V��íme, že se na 
n�kterých z nich spolu setkáme.   
 
         Za SDH Petr Jirásek 
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Turnaj bowling      Betlém 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HC Horní T�eš�ovec                                                                   
                                                                                        Hasi�ská výro�ní sch�ze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T�íkrálová sbírka                                                          
                                                                                 Váno�ní výstava 
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V prvním �tvrtletí tohoto roku oslavili svá životní jubilea tito naši spoluob�ané:  
 
60 let    Bu�val Karel, Barcal Josef,  Maršálek Antonín 

65 let   Martinková Alena,  Šilarová Antonie 

70 let   Dušková Marie,  �ernohorský Rudolf  

80 let   Faltýsková Alenka 

81 let   Kalousková Marie 

82 let   Št�pánek Josef  

85 let   Machá�ek Jaroslav  

86 let   Hajzlerová Anna,  Lešikarová R�žena  

99 let   �ernohorská Matylda ( foto) 

 
 
Vážení jubilanti, p�ejeme Vám zdraví, životní optimismus a hodn� lásky a pochopení  
v rodinách i od Vašich p�átel. 
 
 
 
 
 
 
 
V m�síci b�eznu jsme se rozlou�ili s paní Zde�kou Jiráskovou a panem Emilem Faltejskem. Pokoj a 

mír jejich duším a sv�tlé vzpomínky všem jejich blízkým. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecní noviny vydává Obec Horní T�eš�ovec 225; 56301 Lanškroun, I�O 278939 pod �. MK �R E 11169. 


