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Piráti na cestách, aneb školní druţina v novém 
školním roce 

 
 

O pirátech se poslední dobou v médiích hodně mluví. Jsou opět postrachem moří. 
Ale piráti u nás v ČR...v Horním Třešňovci? Ano! 
     Letos se naše školní druţina stala průzkumnou lodí cestující kolem světa a objevující kouzla cizích 
zemí. Nelţeme, ani neloupíme, pomoc druhým nabízíme. Zkrátka děláme pirátům špatné jméno. Proč tedy 
nejsme pouze cestovatelé? Plujeme totiţ za pokladem. Za největším pokladem světa a tím jsou vědomosti. 
      
Nezapomínáme však ani na naše jiţ dobře zavedené tradice. Například koncem listopadu proběhla tradiční 
drakiáda. Měla mnoho statečných účastníků, kteří bohuţel museli bojovat s bezvětřím. Přesto vytrvali  
a mnoho z nich si odneslo z boje medaile. Ale nebylo ţádných poraţených. Kaţdý účastník si domů odnesl 
diplom a sladkou odměnu. 
 
V nejbliţší době se můţeme těšit na Mikulášskou besídku, vánoční nadílku a doufejme, ţe i na zimní 
olympiádu. 

                                                                                                 Za ŠD  Vávrová Iveta 
 
 
 
 

 
Přeji všem prožití  krásných Vánoc, naplněných klidem, pohodou a láskou, a do 
roku 2010 hodně zdraví, pracovních a osobních úspěchů a šťastných chvil. 
                                                                                  Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy 

 
 Zprávičky  z  naší  školičky 
 

         „ Naše malá školička – ta je jako třešnička, … „ říkali jsme si, kdyţ jsme se 
tu opět po prázdninách sešli.  
               Letos je nás 25 – z toho 13 dětí je tříletých. A právě tento fakt ovlivnil  
naši pedagogickou práci. Rámcový vzdělávací program pod názvem „ Kdo si 
hraje, nezlobí „ jsme obohatili a rozšířili o takové formy práce, které vedou děti 
k hravým činnostem přiměřeným jejich individuálním potřebám. Vedeme  
a usměrňujeme jejich hru jako přirozený projev předškolního věku.  
               Hned první týden v září nás navštívilo divadélko s pohádkou   
O Zlatovlásce. A během školního roku nás čeká ještě několik kulturních záţitků 
v MŠ i v sále lanškrounského zámku. 
                Letošní podzim nám nadělil mnoho plodů i barevného listí. Proto jsme 
při výtvarných i pracovních činnostech vyuţili kaštany, ţaludy, šípky, jeřabiny … 
k výrobě zvířátek, při navlékání, lepení, sestavování obrázků a podobně. 
Pracujeme s papírem – mačkáme, trháme, skládáme, lepíme, stříháme … také 

kreslíme a malujeme, modelujeme … zpíváme a tančíme, cvičíme a to i s náčiním nebo na nářadí  ve 
školní tělocvičně. Rozšiřujeme slovní zásobu, učíme se správně mluvit. Předškoláci s hudebním nadáním 
se hravou formou učí hrát na flétničky a pokoušejí se vplout do tajů anglického jazyka  . Rozvíjíme 
matematické představy, logické myšlení … prostě máme kaţdý den nabitý  mnoha a mnoha činnostmi, 
prací i  zábavou.  
               Podzim nám však nadělil také mnoho bacilů, virů, nemocí a kašlání a smrkání a teplot a angín… 
a tak bojujeme, jak se dá. Doufám, ţe se vše srovná, protoţe nás čeká malá nadílka s Mikulášem, 
chystáme vánoční posezení u stromečku – určitě přijde i Jeţíšek s dárky !! 
               Snad  se sejdeme v hojném počtu a s úsměvem  oslavíme nejoblíbenější svátky roku.                   
                                                                      

Hana Holečková  ved. učitelka MŠ 
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 Hokejový klub Horní Třešňovec - HTR 
 

uţ má za sebou několik kol Lanškrounské hokejové ligy - LHL v sezóně 2009 / 2010.  Kdo 
sleduje naše nové stránky na internetu  http://hchtrwebnode.cz  , nebo chodí na utkání jako 
divák  určitě zaregistroval náš raketový vzestup aţ k postupovému místu .   Po třech 
vítězstvích nad Rybníkáři, Bleskosvody a Rafany jsme měli 6 bodů a vypadalo to velmi 
slibně.   
Pak však přišla tragická prohra s Ostrovem 6 : 1 , kdy se nám nepochopitelně nedařilo .   Brankář Ostrova 
předvedl vynikající výkon a jen jednou pustil puk za svoje záda.  Jakoby nás tato prohra poznamenala, 
další týden jsme těsně 4 : 3 přenechali 2 vítězné body  týmu  Ţichlínek .  Zápas s Yellow Sharks  v  neděli 
30.11. do  16. minuty první třetiny vypadal  velmi vyrovnaně s nadějí min. na remízu .  V tom nastal zlom  
a několik dlouhých minut jsme nedokázali ubránit naše obranné pásmo a přenést hru na polovinu soupeře.  
Výsledek první třetiny 3 : 0  se  nám jiţ nepodařilo zvrátit a zápas skončil 3 : 2 ve prospěch soupeře.   
 
Takţe současná bilance je 3 vítězství a 4 prohry , v tabulce 8. místo z 11 týmů. 
Uvidíme, jak dopadnou další kola, snad se jiţ podaří najít zpět herní pohodu, se kterou jsme letos začali  
a posuneme se blíţe středu tabulky 3. ligy .   
 
Děkujeme všem fanouškům a příznivcům , kteří chodí na zápasy povzbuzovat a samozřejmě i sponzorům .  
O utkání s Rafany  zpravodaj LHL doslova napsal : „rekordní návštěva 170 diváků dohnala tým HTR 
k dalšímu vítězství  
„   Doufáme, ţe nám podpora  diváků vydrţí i nadále a podpoří nás v dalším postupu. 
Pro zájemce jsou k zakoupení kšiltovky v klubových barvách  za 250 Kč a originální dres za 900 Kč. 
 
Na svátky  je připraveno 28.12. v 8:15 volné bruslení  pro děti a rodiče , na jedné  polovině plochy dětský  
mini hokej a na druhé volný styl.  
Tradiční derby HTR & neregistrovaní hráči z Horního Třešňovce se uskuteční 27.12. v 15:30  .   Datum  
a hodinu všech akcí naleznete v programu Lanškrounské haly ledního hokeje na internetové adrese 
http://www.tslan.cz/hala      
 

Přejeme všem občanům hezké Vánoce  a hodně zdraví v novém roce. 
 

                            Tým HTR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akce TJ Sokol od září do prosince 2009 

 
26. září – Cyklistický výlet podél řeky Svratky 
Cyklovýlety se staly v naší organizaci tradicí. Tentokrát jsme se vydali podél řeky Svratky. V časných 
ranních hodinách jsme vyjíţděli z Ubušínka kousek za Poličkou krásným, ale mrazivým asi 4 kilometrovým 
sjezdem. Pak se cesta vinula kolem Vírské přehrady přes Korouţnou do Nedvědic. Začalo se oteplovat  
a nás čekal výstup na Pernštejn. Počasí bylo nádherné a cesta rychle ubíhala aţ do Tišnova. Odtud jsme 
jeli přes Veverskou Bitýšku  na hrad Veveří. Pak uţ nás čekala jen jízda kolem Brněnské přehrady. V Brně 
jsme naloţili kola a hurá domů. Ujeli jsme neuvěřitelných 78 km (někteří i více) krásnou krajinou. Výlet se 
opravdu vydařil. 

http://hchtrwebnode.cz/
http://www.tslan.cz/hala
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6. – 8. listopadu – Víkendový pobyt v Náchodě 
 
S cvičením o víkendech jsme začaly uţ loni v Bystrém u Poličky. Letos jsme se vydaly do Náchoda. Jelo 
nás celkem 12 ţen, které se pravidelně scházíme na našem cvičení. S cvičením se začalo uţ v pátek. Po 
cvičení nás čekala sauna, bazén a masáţe. No paráda. Také sobotu jsme strávily cvičením, návštěvou 
zámku a  bazénu. Celý pobyt byl zakončen, jak jinak, nedělní lekcí cvičení. Domů jsme se vracely 
odpočaté a některé i s nákupem na Vánoce pro své blízké. Příští rok se přidejte k nám, stojí to za to. 
 
28. prosince vás všechny zveme na volné bruslení od 8.15 hodin v hale B. Modrého. 
 
AKCE TJ SOKOL HT na rok 2010  
 
8. 1. (sobota) – VVH TJ Sokol - Národní dům HT  
30. 1. (sobota) – TURNAJ VE STOLNÍM TENISE a ŠACHU - Národní dům – 14 h.  
27. 2. (sobota) – TURNAJ v BOWLINGU – 18-20h  
17. 4. (sobota) – Country večer - 20h – Kulturní dům HT  
30. 5. (neděle) – DĚTSKÝ DEN – hřiště 
20. 6. (neděle) – VÝLET PRO DĚTI 
24. 6. (čtvrtek) – MARATÓN – tělocvična místní ZŠ 
25. 6. (pátek) – ZAKONČENÍ SEZÓNY cvičení ţen – „Pohostinství za vodou“ 
3. 7. (sobota) – FOTBALOVÝ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH DRUŢSTEV- hřiště  
25.9. (sobota) – VÝLET NA KOLÁCH 
 
Listopad : VÝLET PRO RODIČE S DĚTMI  
-  Aquacentrum a multikino Hradec Králové 
               
VÍKENDOVÝ POBYT PRO ŢENY 
Jarní a vánoční  prázdniny   
 
- BRUSLENÍ  V HALE B. MODRÉHO  
Dle moţností a domluvy:   
 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ RODINNÝCH DRUŢSTEV  
– hřiště  
FOTBAL „SVOBODNÍ – ŢENATÍ“ – hřiště  
   
 
 
Cvičení ţen:  
Úterý – M. Jirásková – stepy, aerobic, posilování, bodystyling, od 19 hodin  
Středa – L. Marková- relaxační cvičení, Pilates, fitbaly – starší ţeny, od 18 hodin  
Čtvrtek – L. Marková –  Pilates, posilování, fitbaly, overbaly od 19 hodin  
Neděle –– P. Šilarová - aerobic, posilování, od 19 hodin 
 
Cvičení dětí: 
Pondělí – M. Jirásková, M. Hluchá – děti , od 18 do 19 hodin  
Úterý – M. Šmiková – rodiče s dětmi,  od 16. 30 do 17. 30 hodin  

 
 
Zveme všechny občany obce na naše akce a přejeme klidné  Vánoce a pohodové 
prožití roku 2010. 
  Za TJ Sokol Lenka MARKOVÁ 
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Hrádek u Nechanic 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z činnosti klubu důchodců 
 

30.9. Celodenní výlet na zámek Hrádek u Nechanic a podorlického skanzenu Krňovice. 
Odjíţděli jsme v 7.00 hodin ráno za mírně deštivého počasí. Na zámek jsme dojeli v 9.30 hodin. Prohlídka 
zámku malým okruhem trvala 45 min. Cestou jsme se chtěli ještě zastavit na prohlídku bonsaí, ale uţ byly 
zazimované a na malý prostor by se návštěvníci celého autobusu nevešli. Dále byla v plánu prohlídka 
skanzenu v Krňovicích. Tam se nám velice líbilo. Areál vznikl v roce 2002 a je stále doplňován. Jsou zde 
stavby přenesené z původních lokalit, kde byly rozebrány, přeneseny a znovu  podle dokumentace 
postaveny. Je zde mnoho věcí k vidění: sušárna ovoce, špýchary, prádelna, roubená škola, stroje, povozy, 
pracovní nářadí potřebné k ţivotu předešlých generací. My si to ještě pamatujeme z dob, kdy to pouţívali 
naši rodiče, naše děti uţ méně a další generace uţ mají jen tuto ukázku. Byl to opět hezký a poučný výlet   
i vzhledem k tomu, ţe odpoledne nám vysvitlo sluníčko. 
16.10. Pozvání do Horní Čermné na „zpívánky“ s harmonikou. 
Jiţ po druhé čermenští důchodci pořádali pro sebe a pro okolní obce zpívání doprovázené harmonikou. Po 
stolech pořadatelé rozdali zpěvníky, podle kterých jsme si mohli zazpívat za doprovodu dvou harmonik, 
kytary a bubnu. Hudbu doprovázel Tomyslav Jeţek (náš hornotřešňovský občan).  
Za velkého aplausu a ticha zpívala Zdena Seidlmanová a Bohuška Cinková. 
Připravujeme: hodnocení letošního roku v Kulturním domě s večeří. 

 

                                              Za klub důchodců Miloslava Marková. 

 
Klub ţen 

 
Nastala předvánoční doba, blíţí se konec roku, a tak uţ je moţné zhodnotit činnost klubu. 
 O akcích, které jsme v uplynulém čase podnikaly, jsme vás uţ průběţně informovaly v minulých číslech 
novin. Teď, na podzim, začaly členky klubu znovu chodit kaţdou středu cvičit do tělocvičny s paní Lenkou 
Markovou.  Společně tam protáhnou svá těla při příjemné hudbě a potrápí svalové skupiny, které přes léto 
zanedbaly. 
Za kulturou jsme vyrazily hned dvakrát do divadla v Pardubicích. 9. října jsme navštívily komedii Do naha  
a 24. listopadu představení Cikáni jdou do nebe, plné krásných romských písní. Na tato vystoupení 
jezdíme i se svými rodinnými příslušníky a přáteli. Myslím, ţe všichni zúčastnění oceňují osobní kulturní 
proţitek v prostředí divadelní budovy a v přímém kontaktu s hereckým souborem i ostatním publikem. 
Čeká nás ještě prosincová schůze, a tam uţ začneme plánovat přípravu našeho Babského bálu, který 
bude v příštím roce uţ 23. ledna. 
 

Všem spoluobčanům přeji za klub žen příjemné prožití svátků vánočních a do 
dalšího roku hodně pohody a dobré zdraví. 
 

                                                                                 Dana Mačátová 
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Advent a Vánoce v evangelickém kostele v Horní Čermné 
a v modlitebně v Horním Třešňovci 

 
20.12. 4. neděle adventní  
       8:45 zvěstování dětí a mládeţe v Horní Čermné na faře 
     14.00 bohosluţby v Horním Třešňovci 
     18:00 adventní nešpory s chrámovým sborem v Horní Čermné v kostele 
 
25.12.  Hod Boţí vánoční 

             8:45 sváteční bohosluţby v kostele v Horní Čermné, účinkuje chrámový sbor  
            14.00  sváteční bohosluţby v Horním Třešňovci  

 
26.12.    Sv. Štěpán  

         8:45 - sváteční bohosluţby na faře 
 
27.12.    Neděle ve vánočním období  

         8.45 bohosluţby na faře  
 
31.12. Silvestr  
                  14:00 silvestrovská procházka od fary 
                  18:00 - bohosluţby na závěr roku v Horní Čermné na faře  
 
1.1.         Nový rok  

              8:45 sváteční bohosluţby v Horní Čermné na faře   
         
3.1.         Neděle ve vánočním období 
  8:45 bohosluţby v kostele v Horní Čermné 
   
          14.00 bohosluţby v Horním Třešňovci   

 
 
 
 
 
 

BOHOSLUŢBY O VÁNOCÍCH A NA PŘELOMU ROKU V HUSOVĚ DOMĚ V LANŠKROUNĚ: 
 
4. adventní neděle 20.12. vánoční hra v 9.00; setkání starší generace ve 14.00  
 
Štědrý den 24.12. štědrovečerní bohosluţby v 16.00 
 
Hod Boţí 25.12. bohosluţby s Večeří Páně v 9.00 
sbírka na bohoslovce a vikariát 
 
Neděle 27.12. bohosluţby v 9.00 
 
1.1.2010 Nový rok – bohosluţby v 16.00 s VP 
 
3.1. bohosluţby v 9.00     
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Římskokatolická farnost – děkanství, Městské muzeum a Kulturní centrum Lanškroun  
Vás srdečně zvou na: 

 

ADVENTNÍ  LANŠKROUN  A  VÁNOCE  2009 
 
Neděle 20.12.  
13.00 - 19.00  Adventní trhy nádvoří zámku, prodej ţivých ryb – kaprů a pstruhů (Sázava) 

    vystoupení pěveckých sborů ZŠ A. Jiráska Klíč a Klíček 
15.00              Adventní koncert – kostel sv. Václava 

   Ţenský pěvecký sbor KC – Zpíváme o zemi, o lidech a lásce 
   Chrámový sbor kostela sv. Václava – Eduard Marhula:  
   Česká mše vánoční –koledová 

17.00    Ţivý betlém a oţivlý betlém B. Šilara, Divadlo ve středu a Hlasy ve tmě 
Čtvrtek 24.12. Štědrý den 
     15.00              Vánoční mše sv. pro děti 
      24.00              Půlnoční mše svatá 
Pátek 25.12.  Boţí hod vánoční 

9.30 Slavnostní mše svatá,  
Chrámový sbor kostela sv. Václava – Eduard Marhula: 

             Česká mše vánoční – koledová 
Čtvrtek 31.12. Silvestr 
     15.00   Mše svatá na závěr občanského roku 
Pátek 1.1.2010 Nový rok 
         9.30    Slavnostní mše svatá 
Středa 6.1. Tři králové – Slavnost Zjevení Páně 
      18.00   Mše svatá 
      18.45   Hra s jesličkami v podání ţáků a učitelů ZUŠ J. Pravečka Lanškroun 
 

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Třešňovci  
 

Neděle 20.12. 11.00  hod        Mše svatá v kostele v Horním Třešňovci 

 
Štědrý den 24.12. od 14.00 hodin jako obvykle koncert místních dětí pod vedením paní Adély   

                                  Hejkrlíkové. Upřímně zveme všechny spoluobčany na toto vánoční koledování. 
 

Pátek  25.12.    11.00  hod   Mše svatá v kostele v Horním Třešňovci 

 
Neděle 3.1.2010 11.00 hod  Mše svatá v kostele v Horním Třešňovci 

 

V sobotu 9. ledna 2010 uţ tradičně proběhne v naší obci tříkrálová sbírka, která je opět pod záštitou   

                                lanškrounských skautů. Předem děkuji všem zúčastněným dětem a doprovodům, i    
                                Vám všem, kteří tuto sbírku podpoříte nějakým darem. 
 

Mariánská Hora      27.12. ve 12:00 hod   Na  zpívání koled vás zve Svaz českých turistů     
 
 

 
Na závěr roku přeji všem spoluobčanům radost a pohodu nejen na 
vánoční svátky, ale i po celý příští rok. 

                     
Božena Marková 
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SDH 
 Vážení spoluobčané, 
 
 opět se přiblíţil konec roku a nastal čas k hodnocení. Sportovní i kulturní akce, které náš sbor pořádal, nebo 
kterých se účastnil, máme za sebou a můţeme říci, ţe většina z nich byla vydařených a je za námi vidět kus dobře 
odvedené práce. Rádi bychom Vás ještě seznámili s posledníma dvěma, které proběhly od posledního vydání 
Hornotřešňovských novin. 
 

LIGOVÉ DOZVUKY A UKONČENÍ SEZÓNY 
 

Po letošní úspěšné sportovní sezóně se obě naše druţstva 10. října 
ještě vydala na ligové dozvuky do Letohradu. Muţi bojovali spolu 
s dalšími druţstvy z okresu na dráze se 3 hadicemi B a z poslední 
letošní soutěţe si odvezli  
9. místo. Ţenská soutěţ proběhla jako exhibice, také na dráze se 3 
hadicemi B  a zúčastnila se jí nejlepší tři druţstva VCÚ, která se 
umístila stejně tak jako v lize, tj. Letohrad-Červená první, naše ţeny na 
2.místě a třetí skončila Česká Rybná.  
 V odpoledních a večerních hodinách potom u nové hasičské 
zbrojnice proběhlo Ukončení sezóny, které bylo určeno pro členy 
sboru a jejich rodinné příslušníky. Tak jak v předešlých letech se  
i letos peklo prasátko a hrálo na harmoniku. Bohuţel účast nebyla tak 
vysoká, jako bychom si představovali, coţ bylo zřejmě dáno nevlídným 
počasím a také večerním kvalifikačním utkáním na MS ve fotbale. To jsme chtěli sledovat také my, ale přes veškerou 
snahu se nám nepodařilo naladit kvalitní signál. A tak se alespoň ti, kteří přišli, mohli podívat na záznamy pokusů 
soutěţních druţstev z letošního roku a na videa z činnosti z loňska. Tímto dnem byla ukončena sportovní a kulturní 
činnost sboru v tomto roce a zůstalo před námi pouze plánované okrskové námětové cvičení a zazimování hasičské 
techniky.  

 

 NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ OBORA 2009 
 

Ve dnech 23. – 25.10.2009 jsme se zúčastnili společného cvičení okrsku č. 5, 201. stráţní roty o.s., roty 
Patriot o.s. a Českého červeného kříţe, zaměřeného na téma „Stavba a provoz humanitárního střediska, vyhledávání 
osob ve zřícené budově a v terénu“.. Hlavní organizátoři byli MUDr.Bohuslav Skála spolu s Tomášem Klabanem 
z SDH Lanškroun. 

 V pátek odpoledne, po naloţení hasičské Avie potřebným vybavením, jsme  přejeli do tábora v lanškrounské 
Oboře, kde jsme se ubytovali. Navečer nám Policie ČR ukázala vybavení svých zásahových vozidel a poté 
následovalo školení v technice vyhledávání osob 
v terénu. Sobotní ráno pro nás začalo v 7:00 hodin. 
Po snídani nám Tomáš Klaban vysvětlil, jak 
vyhledávat osoby a zvířata v zavalených objektech, na 
co si dávat pozor a jak neohrozit svoje zdraví. Další 
ukázka techniky přijela z HZS Pardubického kraje. 
Předvedli kontejner nouzového přeţití, ve kterém jsme 
si prohlédli spoustu zajímavých a uţitečných věcí. 
S kluky z ČČK jsme si prošli správný postup ošetření 
různých úrazů, péči  

o zraněného a několik z nás si vyzkoušelo masáţ 
srdce s resuscitací.  
Odpoledne jsme si s 201. stráţní rotou na Lukovské 
střelnici zkusili střelbu na terče z pistole a ze 
samopalu. Tady jsme byli velice úspěšní a Míra 
Šebrle se při vyhodnocení umístil na čelních pozicích. 
Další praktické cvičení na nás čekalo ve staré budově 
fy. Agrochem a.s. Na pěti podlaţích zde byl 
nasimulován zával čtyř zraněných osob, které 
realisticky namaskovali členové ČČK. Osoby měly následující zranění: bezvědomí, krvácení do dutiny břišní, otevřená 
zlomenina dolní končetiny a pořezaná ruka. Naší jednotce velel po celou dobu cvičení Míra Šebrle, který nás rozdělil 
na dvě druţstva. Objekt byl zavalený z důvodu výbuchu plynu, takţe nechyběl ani kouř, který nasimuloval Ríša Nosek 
dýmovnicí. Úkolem bylo vyhledání osob, jejich ošetření na místě, transport osoby ven z budovy  
a komunikace s ošetřovaným do příjezdu lékaře. Největším oříškem se ukázalo vynesení chlapce s otevřenou 
zlomeninou pomocí nosítek. Ono vymotat se s dvoumetrovými nosítky na úzkém schodišti nebylo jednoduché, ale po 
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velkém úsilí se nám to nakonec povedlo. Navečer proběhlo vyhodnocení, kde nám ČČK vytkl chyby, kterých jsme se 
dopustili a následně proběhla diskuze.  
Poslední část cvičení začala před devátou hodinou večerní a byla zaměřena na vyhledávání sedmi ztracených  
a zraněních osob v lese mezi Lanškrounem a Jakubovicemi. Tady jsme si vyzkoušeli jak správně utvořit rojnici, jak 
prohledávat špatně prostupné terény, další ošetřování osob v terénu,  improvizaci při výrobě nosítek, dlah a dalších 
věcí. Nalezené a ošetřené osoby jsme museli dopravit asi do 1,5 km vzdáleného humanitárního střediska, které leţelo 
na bývalé hasičské louce u rybníka. To postavil SDH Dolní Třešňovec během dopoledne a po celou dobu cvičení měl 
na starost jeho provoz spolu se záloţáky. Postavili několik stanů pro příchozí osoby, zdravotnický stan k ošetřování 
zraněných, zajistili hygienické zázemí, uvařili nám teplý čaj a mnoho dalšího. Z lesa jsme se dostali kolem třetí hodiny 
ranní, kdy se našel poslední hledaný a byl přesunut do centra. Po nočním nástupu a po vypití várnice teplého čaje 
jsme se všichni nadmíru unaveni odebrali do svých chatek k několika málo hodinám spánku. 
Ráno po probuzení nám pan Skála poděkoval za účast na společném cvičení, my jsme zbořili náš vojenský stan  
a vyrazili jsme zpět domů… 

 
Na závěr bychom vás chtěli pozvat na Hasičský ples, který proběhne 20.února 2010 a Dětský 
karneval, který budeme pro naše nejmenší pořádat 20.března 2010. 
 
Děkujeme Vám všem za podporu, kterou jste nám během letošního roku projevovali svou účastí na akcích, které pro 
Vás náš sbor pořádal a sponzorům, kteří na nás nezapomněli a byli k nám 
 i v této nelehké době štědří. Přejeme Vám příjemně prožité svátky vánoční, plné klidu a pohody  
a v Novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů v soukromém i pracovním životě a věříme, že nám zachováte přízeň 
a setkáme se spolu na některé z akcí, které pro Vás náš sbor připraví.  
Plán práce na rok 2010 a bližší informace o proběhnutých a plánovaných akcích, včetně fotografií z nich se můžete 
dočíst na obecních webových stránkách.   
 

      Za SDH Petr Jirásek a Vláďa Čajnák 
 

Z ČINNOSTI MS TŘEŠŇOVSKÉ HÁJE 
 

 Podzim je pro myslivce obdobím intenzivní péče o zvěř a také hlavní loveckou sezónou. Jiţ od září 
předkládáme zvěři do krmelců jadrná krmiva, zejména oves, aby si vytvořila dostatečné energetické zásoby na 
období strádání. Později zakládáme kvalitní seno. 
 Společné hony začínají v září lovem kachen. V našem sdruţení nejsou větší vodní plochy, přesto se nám 
podařilo ulovit celkem 45 kachen. Hony na drobnou zvěř se naplno rozbíhají v listopadu a pokračují aţ do konce roku. 
Bohaté úlovky zajíců a baţantů jsou v dnešní době jiţ výjimečné, spíše se na výřadech objeví nějaký ten divočák 
nebo liška. 
 U nás Poslední leč připadla tentokrát na sobotu 21.11. Za účasti pozvaných hostů z okolních sdruţení se nám 
podařilo ulovit 18 baţantů a 6 zajíců. Hon byl zakončen přátelským posezením při tradičním guláši. Zazpívali jsme si 
Zelení hájové – naši mysliveckou hymnu, vyhlásili králem honu Jardu Buřvala a pak uţ se jen sedělo a vyprávělo  
u pěnivého moku i hltu něčeho ostřejšího, česky i latinsky. Večer jsme uspořádali pro veřejnost tradiční Poslední leč 
s mysliveckou kuchyní a tombolou. Účast byla velmi slušná, po pochoutkách našich kuchařek pod vedením  
p. Miroslava Jeţka se jen zaprášilo.  

 S mysliveckým  Lovu zdar se těšíme na setkání a spolupráci v příštím roce. 
          Ing. Jindřich Jirásek 
 
Ve Třešňovci máme čerty z pekla 
 
Vendulka se kaţdý rok těší na čerty. Jistě, bojí se, ale to dobrodruţství vţdycky stálo za to! Letos 
mě přemlouvala, ţe k silnici jít nemůţeme, protoţe má hrozný strach. Víte, Vendulka letos 
neměla úplně čisté svědomí a bála se, co na to čerti... 
Povzdychla si: „Já vím, ţe všude na světě chodí přestrojený lidi, tak proč zrovna u nás, kaţdej 
rok, musej chodit ty pravý z pekla?!“ 

 
Čerti z pekla! Připravujete dětem každý rok zážitek, který pro ně bude 
nádhernou vzpomínkou na dětství i na Horní Třešňovec. Vždyť - kde jinde 
mají opravdové pekelníky?  

           Děkujeme!  
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I čert má ţízeň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Námětové cvičení 
         
Muzeum Jablonné        
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Muzeum Lanškoun 
     
 

Náchod 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Poslední leč 
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Ze společenské kroniky: 
 
 

25.11. se narodil Petr Černohorský 
 
Milý Petříku, přejeme Ti, abys mohl vyrůstat ve zdraví, lásce a míru pro radost svých rodičů.  
Vám, milí rodiče, přejeme pohodu, trpělivost a mnoho krásných zážitků při výchově syna. 
 
 

Zlaté svatby: 
 

25.4.2009  Vladimír a Jindřiška Faltýskovi 
11.7.2009 Ladislav a Jaroslava Šilarovi  

 
Vážení „novomanželé“ přejeme Vám ještě dlouhá, krásná léta prožitá ve vzájemné společnosti a 
k tomu ať Vám zdraví slouží. 
 
Dne 2. prosince oslavil své 97 narozeniny náš dlouholetý spoluobčan, pan František Zajíc.  
Přesto, že je již nějakou dobu pro svůj zdravotní stav v domově důchodců v Lanškrouně, přejeme 
mu touto cestou hodně zdraví, spokojenost a ještě dlouhá léta „mezi námi“. 
       
 
 
 
 

 

 

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám touto cestou 
krásné a klidné prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví, štěstí a pohodu v novém roce 2010. 
                  

            Starosta obce Jiří Marek 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Přejeme příjemné proţití vánočních svátků, rodinnou pohodu a úspěšný  
rok 2010.  Dětem bohatého Jeţíška a hodně sněhu. 


