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V přírodě 
 

Vítězslav Hálek 

 
Vzduch jarní naplněn je písní,  

ta hraje v dechu májovém,  

a každá větev aspoň hlásek  

má v lístečku jí domovem.  

Vzduch jarní naplněn je krásou,  

ta svítí v nebi májovém,  

a každý kvítek aspoň lístek -  

má v kalíšku jí domovem.  

Vzduch jarní naplněn je láskou,  

ta kape v dešti májovém,  

a každý ptáček aspoň kapku  

má v hnízdečku jí domovem. 
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MŠ Karneval       ZŠ Karneval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis do 1. třídy        ZŠ Karneval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis do 1. třídy 
Vítězná maska 
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Zprávičky z naší školy i školičky 
 

 

Zimní hry na sněhu 

 
Sněhová nadílka v lednu nám umoţnila uspořádat sportovní 
klání v netradičních disciplínách – slalom na běţkách někteří 
absolvovali poprvé v ţivotě, při hodu na cíl si museli všichni 
své střelivo vyrobit sami a na sjezd z kopce si mohli přinést 
cokoliv, co by je dovezlo nejdál. Nejvíce zábavy si závodníci 
uţili při běhu do kopce se sněhovou koulí a ani bobové 
spřeţení se neobešlo bez velmi chytře zvolené taktiky všech 
zúčastněných. Sportovní odpoledne, které si pečlivě připravila 
paní vychovatelka, bylo plné napětí a překvapivých výsledků 
a neskutečně rychle uběhlo. Snad i další rok k nám bude 
příznivý a uţijeme si nádherné sportovní odpoledne. 
 
 

 

 

 

 

 

Odpoledne pro budoucí prvňáčky 

 
Ve středu 12. 2. se otevřely dveře naší školy dětem, které se v doprovodu svých příbuzných přišly podívat na 
své budoucí působiště. Přišlo 5 dětí – Bárnet Matěj, Nečesánková Nela, Sedláková Vendula, Šlesingrová 
Michaela a Vodák Filip.  
Naše hosty přivítala paní ředitelka a všechny učitelky  i dvě pohádkové postavy – hodná jeţibaba a Mařenka. 
Proč právě tyto postavy? Děti totiţ čekal zápis v Perníkové chaloupce. Tomu také odpovídaly úkoly, za které 
si do košíčků sbíraly perníčky. A co všechno museli budoucí prvňáčci zvládnout? Přednést básničku, 
správně vyslovovat, stříhat, lepit a malovat, rozlišit geometrické tvary a barvy, říci číselnou řadu do pěti, 
orientovat se v prostoru, být obratný a nebojácný, umět zavázat tkaničky ……. a řadu dalších úkolů. Zdá se, 
ţe je toho hodně, ale všechny děti ukázaly, ţe jsou připravené stát se školáky a my jim všem přejeme hodně 
úspěchů ve školních lavicích. Na památku tak významného dne v jejich ţivotě si děti odnesly dáreček 
vyrobený staršími dětmi a opravdovou chaloupku z perníku. 
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Rej masek 
 

Neţ se děti rozutekly na jarní prázdniny, proběhl na 
naší škole karneval na téma: „Z pohádky do 
pohádky“.  
Ve čtvrtek 18. 2. proměnila paní vychovatelka 
tělocvičnu v pohádkové království a rej masek mohl 
začít. Do poroty usedl vodník, Soptík a dvě 
„čmeláčice“. Porota bedlivě hodnotila nápaditost  
a originalitu masek. A ţe bylo co hodnotit! Předvedly 
se masky z různých pohádek – víly, princezny, 
bojovníci, čarodějnice, čerti a další. Děti si odnesly 
sladkosti nejen za nejlepší masky, ale také  
za splněné pohádkové úkoly. Hledaly poztrácené 
korále princezny, stavěly věţe, ve dvojicích utíkaly 
zakletým lesem, kde na ně u potůčku číhal vodník, 

tančily ve dvojicích s balónkem a kreslily nadpřirozenou bytost. Všichni se dobře bavili a nikomu  
se nechtělo domů. Ale to uţ se na svůj karneval těšily i děti ze školky a tak se nedalo nic dělat.  
Za rok bude určitě další zajímavé téma a tak se máme na co těšit. 
 

                                                                                                              Jana Bartoňová 

 
 

 

ÚNOR JE ČAS MAŠKARÁD, CO SE V KOLE TOČÍ….. 

 
Ve čtvrtek 18.2. měly sraz maškary  v MŠ v Horním Třešňovci. Z POHÁDKY DO POHÁDKY…. Tak 

se dala nazvat letošní  sešlost masek. 
 Na začátku karnevalu byla klasická promenáda masek se všemi doplňky, pak proběhla nezbytná 

fotodokumentace u velkého pohádkového hradu. Zazpívali jsme si píseň o pohádkovém vodníčkovi, 
přednesli báseň ,,Princeznička na bále“ a uţ tu byla první soutěţ, navlékání korálků pro princeznu. Roztomilý 
byl tanec ,,slepeni dohromady“, ve kterém si děti zatančily ve dvojicích a při tom se k sobě tulily bříškem, 
ouškem, nosem, tvářičkou atd. Další soutěţí se děti přenesly do pohádky ,,O perníkové chaloupce“: musely 
najít cestu z ,,lesa“ ven slalomem, musely sníst co nejrychleji perníček a vypít nápoj brčkem. Následoval 
tanec s rodičem, kde si museli všichni zapamatovat pět pohádkových pokynů a při přerušení hudby 
napodobit třeba Koblíţka, spící Růţenku nebo Smolíčka, jak jede na jelenovi. Taky jsme si zahráli s dětmi 
,,Na princeznu“ a ,,Na krále“. Zajímavý byl ,,rytířský souboj“. Kluci si nasadili rytířské helmy, které vyráběli 
v MŠ, nasedli na koně, do ruky vzali meč a hurá do boje….Tanec s rodiči ukončil náš POHÁDKOVÝ 
karneval. Troufám si tvrdit, ţe to bylo příjemně proţité odpoledne v MŠ a těšíme se na další…..  

                                                                                                          

Jaroslava Havlíčková 

 

 

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL 

 
Naše škola se přihlásila do projektu „Ovoce do škol“, který vyhlásila vláda ČR. 

Projekt se vztahuje na ţáky prvních aţ pátých ročníků základních škol. Uzavřeli jsme 
smlouvu s firmou LAKTEA, o. p. s., se kterou spolupracujeme i při odběru mléčných 
svačinek pro děti. Děti budou zcela zdarma dostávat přibliţně jedenkrát týdně (podle 
dodávky) čerstvé ovoce a zeleninu, případně ovocné a zeleninové šťávy, vše bez 
konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel. První dodávku (jablka) jsme dostali  
a rozdali dětem   10. března. Více informací a podrobností můţete najít na 
www.ovocedoskol.eu. 

                                                               Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy 

http://www.ovocedoskol.eu/
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Klub žen 
 
I v letošním roce se opět scházíme a společně si uţíváme kulturních i sportovních aktivit. 
Sportovní vyţití si dopřávají hlavně ty ţeny, které pravidelně kaţdou středu docházejí do školní tělocvičny.  
Některé členky se zase vydaly do Lanškrouna na zámek, kde probíhá výstava kočárků. Tento malý společný 
výlet se jim také líbil. 
Náš „Babský bál“ jsme letos připravily uţ v lednu.Účast byla slabší, ale to poskytlo tanečníkům více místa na 
parketu, takţe si snad uţili. Krásných cen do tomboly jsme dostaly hodně, děkujeme za ně všem sponzorům. 
 
7. března jsme vzaly své blízké a vypravily se do Dolní Dobrouče na divadelní představení „Postel pro 
anděla“. Děj byl jednoduchý, o tom jak vášnivý nimrod Ludva Mysliveček nedodrţel rčení „nestřílej pánu 
bohu do oken“ a postřelil při tom svého anděla stráţného. O něho se potom měl postarat aţ do doby 
uzdravení, coţ způsobilo zmatky v jeho rodině i okolí. 
Na představení do Dobrouče jezdíme velice rádi, protoţe místní soubor hraje celým srdcem a ani tentokrát 
nezklamal. Smáli jsme se celou dobu, hlavní představitel Jiří Chalupník opět dokázal, ţe je pan herec. A tak 
myslím, ţe v tom studeném březnovém odpoledni, udělaly dvě hodiny humoru všem zúčastněným dobře na 
duši. 
Na další akce se budeme těšit a napíšeme vám o nich příště. 
                                                                                                     

                                                                                                           Dana Mačátová 

 

Akce TJ Sokol 

 
Turnaj ve stolním tenise a šachu - 30.1.2010 

Letos jsme turnaj zahájili uţ ve 13 hodin. Sešlo se úctyhodných 38 účastníků. Hrálo se jako obvykle ve 3 
kategoriích stolního tenisu - děti, ţeny a muţi, a ve dvou kategoriích šachu - registrovaní a neregistrovaní.  
Turnaj jsme zakončili ve 21 hodin, kdy proběhlo vyhlášení těchto výsledků: 
 
Stolní tenis - děti (3 hráči): 
1. Bílý Adam 
2. Holečková Kristýna 
3. Cinková Eva 
 
Stolní tenis - ženy (5 hráček): 
1. Adamcová Naďa 
2. Marková Jitka 
3. Melezínková Jitka 
 
Stolní tenis - muži (19 hráčů): 
1. Adamec Lukáš (registrovaný) 
2. Holeček Tomáš 
3. Kunc Zdeněk 
4. Uhlíř Karel 
5. Verner Jaroslav 
6. Marek Jiří 
 
Šachy - registrovaní (5 hráčů): 
1. Kalousek Miroslav 
2. Havel Dominik 
3. Dušek Adam 
 
Šachy - neregistrovaní (6 hráčů): 
1. Křístek Karel 
2. Šilar Josef ml. 
3. Cink Bohuslav st. 
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Nejstarším hráčem turnaje byl 70tiletý Miroslav Šilar. Letos se zúčastnili i hráči z Letohradu, Lanškrouna, 
Dolního Třešňovce a Čermné. Ceny byly pro všechny hráče, takţe vyhrál vlastně kaţdý! Důleţité je, ţe jsme 
strávili pěkný den sportem a uţ se těšíme na příští ročník. Děkujeme sponzorům za ceny do turnaje - Luboši 
CALDOVI a Jiřímu MARKOVI ml. Někteří jiţ chodí trénovat do Národního domu -  muţi kaţdé úterý od 18 
hodin, ţeny kaţdý pátek od 18 hodin. 
 

Prázdninové volné bruslení - 24. 2. 2010  

 
V hale B. Modrého v Lanškrouně proběhlo ve středu 24.2.2010 od 15.30 do 16.45 hodin VOLNÉ BRUSLENÍ. 
Doprava byla zajištěna soukromými auty z řad členů Sokola ze zastávek autobusu v 15 hodin. Tradičně  
probíhalo na polovině haly bruslení,  na druhé hokej. Sešlo se nás asi 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Turnaj v bowlingu - 27. února 2010 
 
Bowlingový turnaj jsme letos dali na konec února.  
Hrálo se jako jiţ tradičně ve dvojicích, a to nejen manţelských.  
Celkem si nás zahrálo 22 (tedy 11 párů), jak jinak neţ o ceny. 
Nechyběla ani cena útěchy pro poslední pár, vţdyť ne vţdy se 
vše daří, je potřeba hrát dál a nevzdávat to. Po čtyřech sériích se 
sčítalo a výsledek dopadl takto: 
1. místo KUHO (Kunc Zdeněk a Holeček Tomáš) - 485 b. 
2. místo Vernerovi (Jarda a Lenka) - 444 b. 
3. místo Markovi (Láďa a Lenka) - 417 b. 
4. místo Markovi (Michal a Radka) - 397 b. 
5. místo Tučkovi (Jirka a Zdena) - 392 b. 
 
 
Někteří ještě po turnaji zůstali a hráli dál, někteří ještě vyrazili na MAŠKARNÍ PLES do Dolního Třešňovce. 
Uţ se těšíme na příště.  
 

A co nás čeká ještě do prázdnin? 
 
17. 4. (sobota) – COUNTRY VEČER - 20h – Kulturní dům HT 
30. 5. (neděle) – DĚTSKÝ DEN – hřiště 
20. 6. (neděle) – VÝLET PRO DĚTI a RODIČE, kteří navštěvují cvičení 
24. 6. (čtvrtek)  – MARATÓN – tělocvična místní ZŠ 
25. 6. (pátek)   – ZAKONČENÍ SEZÓNY cvičení ţen 
  3. 7. (sobota) – FOTBALOVÝ TURNAJ neregistrovaných druţstev - hřiště 
 

Za TJ Sokol L. Marková 
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Poděkování: Paní Dobromila Šilarová z Rudoltic děkuje touto cestou panu Radovanu 

Pražákovi za kladný přístup ke svému zaměstnanci v jeho nemoci. 

 
 

 

 

 

 

 

Pozvání na sváteční bohoslužby v období velikonočních svátků 

 
Bohoslužby českobratrské církve evangelické v Lanškrouně: 

 
Květná neděle  28.3. bohosluţby v 9.00 
Zelený čtvrtek    1.4. čtení pašijí v 18.00 
Velký pátek     2.4. bohosluţby v 9.00 a slavení Večeře Páně 
Velký pátek     2.4. bohosluţby v 18.00 a slavení Večeře Páně 
Velikonoční neděle    4.4. bohosluţby v 9.00 a slavení Večeře Páně 
Velikonoční pondělí   5.4. hudební nešpory v 15.00 - Kantáta od J.S.Bacha: "Zůstaň s námi, Pane." 
                                                                     Zpívá pěv.sbor Vocatus a sólolisté, vstupné dobrovolné 
 

Přeji Vám požehnaný postní i velikonoční čas. 

                                                                                Srdečně zdraví    Daniel Tomeš 

 

Velikonoce 2010 v evangelickém kostelíku v Horním Třešňovci 

 
4. 4. Neděle velikonoční 14.00 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

 

Velikonoce 2010 v evangelickém kostele v Horní Čermné 
 
28. 3. Květná neděle  8.45  -  bohosluţby na začátek Svatého týdne  
  1. 4.  Zelený čtvrtek         18.00 -   bohosluţby na památku ustanovení Večeře Páně   
  2. 4. Velký pátek  8.45  -   velkopáteční bohosluţby  

18.00  -   velkopáteční bohosluţby 
A. Tučapský -  Čtyři velikonoční moteta (místní chrámový sbor) 

 
4. 4.    Neděle velikonoční 8.45 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

R. Dubra - Missa simplex (místní chrámový sbor)  
5. 4.    Pondělí velikonoční 8.45 – velikonoční bohosluţby s duchovní hudbou  

Smíšený pěvecký sbor Vocatus  
J. S. Bach - Velikonoční kantáta „Bleib bei uns“ (BWV 6),  
Sbormistr - Tomáš Najbrt. Solisté: soprán - Ivana Šedová,  tenor 

 Ondřej Múčka, anglický roh - Anna Škreptačová,  housle - 
 Támar Junová, koncertní cello - Jan Zemen  

 

Za Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné  

přeje požehnané svátky  velikonoční                                                   farář Jakub Keller. 

 
 



 8 

Velikonoce v římsko-katolické farnosti Lanškroun  

 
Zelený čtvrtek - 1. dubna - kostel sv. Václava, 18:00  mše svatá,  
                                                                                       připomínka Jeţíšovy poslední večeře 
 
Velký pátek      - 2. dubna - kostel sv. Václava, 15:00 obřady Velkého pátku,  
                                                                                       připomínka Jeţíšova ukřiţování 
 
Bílá sobota       - 3. dubna - kostel sv. Václava, 20:30  Velikonoční Vigilie,  
                                                                                        oslava Jeţíšova Zmrtvýchvstání 
Boží hod Velikonoční 
4. dubna  8:00 - Luková, mše svatá; 9:30 - kostel sv. Václava mše svatá       
                                           

11:00 - Horní Třešňovec mše svatá - oslava Ježíšova Zmrtvýchvstání 
 
Pondělí velikonoční– 5. dubna 9.30 kostel sv. Václava, mše svatá 
 

Radostné Velikonoce přeje děkanství Lanškroun 
inzerce 

 
Etická výchova má zelenou 
V pátek 8. ledna 2010 proběhl v Poslanecké sněmovně PČR seminář "Etická výchova ve vzdělávacím systému", který seznamoval 
účastníky s moţností výuky etické výchovy.  
Dne 9. prosince 2009 ministryně školství Kopicová podepsala Opatření, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání a mezi doplňující obory patří od 1. ledna 2010 nový doplňující vzdělávací obor s názvem Etická výchova. Nepochybně  jde 
o završení dlouholeté práce, kde na začátku bylo nadšení a hluboké přesvědčení zkušených pedagogů o nutnosti tohoto oboru. 
Prosazování etické výchovy si vzalo jako svoji prioritu Etické fórum České republiky a Nadační fond Josefa Luxe, který od roku 2001 
vyhlašuje Program podpory etické výchovy na základních a středních školách. Hodinová dotace se předpokládá 1 - 2 hodiny týdně 
od prvního ročníku.  

 
Co se vlastně v Etické výchově bude učit?  
Základem je metodika prosociálního chování, jejímţ autorem je Roberto Roche-Olivar, a dá se shrnout do několika základních témat. 
1. Komunikace a mezilidské vztahy 
2. Pozitivní sebepojetí a důstojnost lidské osoby 
3. Pozitivní hodnocení druhého 
4. Tvořivost- řešení problémů a úkolů, přijetí vlastního a společného rozhodnutí 
5. Komunikace 
6. Empatie- vcítění se  
7. Asertivita-zvládnutí agresivity a soutěţivosti, sebeovládání 
8. Reálné a zobrazené vzory 
9. Elementární prosociálnost- pomoc, dělení se, spolupráce, přátelství 
10. Komplexní prosociálnost- sociální problémy, solidarita, kooperativnost 
  
U dětí, které se v hodnotách a pravidlech slušného chování neorientují, nabízí 
etická výchova pomoc při utváření charakteru mladého člověka a je i účinným 
způsobem prevence stále narůstající agresivity. Etickou výchovu budou učit 
aprobovaní pedagogové, kteří tento obor mohou studovat na pedagogických 
fakultách v Hradci Králové a Olomouci. Jistě i další vysoké školy budou mít nyní 
novou motivaci k otvírání tohoto studijního oboru. Také Etické fórum ČR nabízí 
pedagogům vzdělávání formou akreditovaných kurzů. Učitel, který projde tímto 
kurzem, získává posilu, lepší orientaci a výbavu pro zvládání výchovně náročných 
situací a krizí ve třídě. Dobře vedená etická výchova má pozitivní vliv i na kvalitu 
vzdělávání v širším slova smyslu. 
Z kaţdoročních setkání při vyhodnocování škol věnujících se této výuce vím, ţe její 
efekty jsou okamţité. Kromě toho, ţe se mění chování dětí, dochází i k pozitivnímu 
ovlivnění atmosféry na školách. 

  Schválené opatření vytváří prostor k zavedení etické výchovy jako samostatného předmětu na základních a středních školách. To 

je pak jiţ jen otázkou priorit při tvorbě rámcově vzdělávacích programů dané školy. Přála bych si, aby se tato výuka rozšířila do všech 
škol, získala podporu učitelů, rodičů, ale i starostů - zřizovatelů škol. Nejedná se v ní o kázání morálky, jak se někteří obávají, ale o 
vedení ţáků k osvojení si uţitečných kompetencí - tedy dovedností formou záţitkové metody. Moţná bychom mohli s určitou 
nadsázkou hovořit o kultivaci jedince, kultivaci mezilidských vztahů a následně ţivota celé naší společnosti. 

Věra Luxová 
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Z ČINNOSTI SDH HORNÍ TŘEŠŇOVEC 

 
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 
První hasičskou akcí v letošním roce byla, jako jiţ tradičně, Výroční valná hromada, která proběhla 16.ledna 
v místním Kulturním domě. Hlavní náplní byla volba nového hasičského výboru. Během schůze jsme 
postupně vyslechli zprávu o činnosti, zprávu hospodáře, revizní zprávu a návrh práce na rok 2010. Během 
diskuze jsme vyslechli zdravice od hostů (některé i rýmované) a rozebrali si práci na plánovaný Hasičský 
ples, ocenili jsme některé členy sboru za věrnost a za práci pro sbor a na závěr zhlédli fotoklipy a videoklipy 
z činnosti sboru v loňském roce. Poté uţ probíhala volná zábava, která trvala aţ do časných ranních hodin. 
Do nového hasičského výboru byli zvoleni tito členové, kteří si na své první výborové schůzi 19.ledna mezi 
sebou zvolili starostu, náměstky a další funkce.  
 
Čajnák Vladimír – zástupce velitele  
Hejkrlík Jaroslav – člen výboru  
Jelínek Petr – starosta 
Jeţek Jaromír – člen výboru  
Klíţ Jiří – člen výboru 
Mačát Petr st. – strojník  
Melezínek Václav – kronikář 
Plašilová Marie – referent ţen   
Plašil Roman – preventista 
Šebrle Miroslav – velitel  
Šebrle Radomír – 1. náměstek starosty 
Dvořák Jiří ml. – 2. náměstek starosty 
Šebrlová Hana – jednatel  
Tovtíková Pavlína – člen výboru 
Ţabková Lenka – hospodář 
 
 

HASIČSKÝ PLES 
 
20.února proběhl Hasičský bál. I přes stále probíhající krizi přišlo pěkných 119 platících hostů. 
K tanci nám výborně hrála kapela F-Band, která zde byla poprvé, coţ bylo vidět především na 
začátku plesu, kdy několik tanečníků překvapila dlouhými sériemi písniček. Postupem času se 
však propracovali k osvědčeným třem písničkám v sérii. Před půlnocí byla vylosována opět 
velice bohatá tombola, do které nám přispěli především místní podnikatelé, za coţ jim velice 
děkujeme. Také tato akce se vydařila a tančilo se skoro do rána.  
 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
 
Přesně po měsíci od hasičského plesu patřil místní kulturní dům především našim nejmenším. Ve spolupráci 
ze ZŠ a MŠ Horní Třešňovec jsme uspořádali tradiční Dětský karneval. Za krásného jarního počasí se sál 
postupně zcela zaplnil. Nejrůznějšími maskami a jejich doprovodem. Učitelský sbor pod vedením ředitelky pí. 
Kosové připravil pro děti mnoho krásných soutěţí, do kterých se ve většině případů zapojili také rodiče. 
Masky si zahrály na číšníky, dělaly slalom s balóny mezi kostkami, soutěţily v chůzi po papírech a v dalších 
disciplínách. Nechyběla ani tradiční soutěţ dvojic v tvorbě mumií s pomocí toaletních papírů. Z kaţdé 
soutěţe si pak děti odnášely sladké odměny. Celkem se karnevalu zúčastnilo 55 dětí, převlečených do 53 
masek. Oproti předešlým letům poněkud ubylo princezen a princů, zato jsme na sále mohli potkat policistu, 
Ozáka, břízu, ovečku nebo draky. Všechny masky byly opravdu krásné a porota sloţená z diváků měla určitě 
velice těţký úkol při vybírání těch nejzdařilejších a nejnápaditějších.  
Nakonec se na  
1.místě umístila bříza – Jiřík Jehlička 
2.místo obsadila Ovečka – Natálka Mrázková  
3.místě skončil Pavouček Poutníček – Kryštůfek Jirásek 
4.místo vybojoval Ozák – Vendulka Pechancová  
5.místě se umístil Dráček – Anička Nedvědová  
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Masky, které se umístily na prvních pěti místech, si odnesly krásné dorty z dílny pí. Ţabkové a všechny 
zúčastněné masky si odnesly balíček, ve kterém nechyběly sladkosti, pastelky, bločky, bublifuky a další věci. 
Po vyhlášení výsledků se na děti sesypalo více neţ 200 balónků a tím byl letošní karneval ukončen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie a články ze všech akcí pořádaných našim sborem si můţete prohlédnout a přečíst na obecních 
stránkách. 
Příštími akcemi, které budete moci navštívit, budou 8.května – Oslava Sv. Floriána  
         5.června – Hornotřešňovský pohár. 
 

   Za SDH Petr Jirásek  
 

 

HOKEJOVÝ KLUB  HTR 

 
V první části LHL 2009/2010  jsme skončili na devátém místě se ziskem 6ti bodů.  

Do druhé části, která se započítává do konečného pořadí všech týmů, jsme nastoupili proti nám jiţ známému a 
dosud neporaţenému soupeři z Verměřovic - Formatu.  Byl to dramatický a vyrovnaný zápas, kde zkušenější soupeř 
opět zvítězil 5 : 3, v první části LHL to však bylo 5 : 0. V druhém kole jsme nastoupili proti Ostrovu, také zkušený a tvrdě 
hrající soupeř ,v první části nás porazili 6 : 1, do tohoto zápasu šel tým v neúplné sestavě, ale na ledě to nebylo vidět. 
Konečně se rozstříleli mladí kluci Martin Tobiška a David Dušků a hlavně díky jejich gólům a týmovému výkonu jsme 
zvítězili   3 : 1. Škoda jen, ţe radost z vítězství pokazil krvavý šrám na obličeji Pavla Maršálka, který byl odvezen na šití 
do Ústí.  Naštěstí to nebylo váţné a do dalšího zápasu proti Rybníkářům uţ nastoupil. Tento zápas se vůbec nepodařil 
a byl opakem minulého vítězství.   Naše hra byla nevýrazná a tým, s kterým máme  kladnou bilanci nás porazil 3 : 1. 
Čtvrté kolo jsme hráli proti Bleskosvodům, kteří mají taky dobrou diváckou podporu.  Tak byl souboj nejen na ledě, ale  

i v hledišti.  Dostali  jsme rychlou branku,  na kterou jsme dokázali 
ještě v první třetině odpovědět, ale pak kaţdá třetina znamenala 
další gól v naši síti.  Ačkoliv jsme měli hodně šancí, nedokázali jsme 
je proměnit. Zápas byl velice vyrovnaný a na ledě zvítězili 
Bleskosvodi 3 : 1, ale v hledišti je naši fandové převálcovali  
minimálně 5 : 0.  Páté kolo bylo pro nás ligově odpočinkové, a tak 
Petr Jirásek domluvil druhý zápas neregistrovaných.   Protoţe 
v prvním zápase 27.12.09  nás před ostudou zachránil  jen Jirka 
Jirásek  brankou na 3 : 2 , do druhého utkání nastoupili 
neregistrovaní   sebejistě.   Bohuţel jim na poslední chvíli odřekl 
brankař, do branky musel nastoupit Zdenek Kunc, který samozřejmě 
předváděl skvělé zákroky, ale bylo znát, ţe chybí v útoku.  Skóre  
utkání  otevřel  Petr Černohorský a pokračoval  Jirka Marek. 
V závěru první třetiny sníţil Petr Jelínek na 2 : 1 , v dalším průběhu 
proměnili trestné střílení  Martin Tobiška a Tomáš Holeček. Ve třetí 
třetině opět z trestného střílení proměnil Jiří Marek a závěrečný gól 

na 5 : 2 přidal David Dušek. V těchto utkáních se za přestupek hráči nevylučují , ale poškozený má  moţnost trestného 
střílení.  V  závěru  si bohuţel Jarda Šmika a Jirka Dušek spletli přátelský zápas s bojem v NHL.  Po vzájemné potyčce 
rozhodčí nařídil pro oba trestné střílení, které ani jeden neproměnil.   Třetí a zároveň nejdůleţitější zápas se hraje 28. 3.  
v 18.15.   V tomto zápase nejde jen o prestiţ, ale poraţení zaplatí vítězům sud zlatavého moku.  
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Další utkání bylo s  naším  největším rivalem a to sousední Horní Čermnou. Před zápasem  při pravidelném čtvrtečním 
tréninku, který  máme paradoxně s Horní Čermnou , nám  zranili brankaře Milana Jaroše a to tak, ţe do konce sezony 
uţ nebude chytat.  Jako náhradu se naštěstí podařilo domluvit Pepu Pávka.  Dosud jsme je neporazili a i vývoj utkání 
nevypadal dobře. Do 55. minuty jsme prohrávali o gól, ale pak zaúřadoval Lůďa a vstřelil vyrovnávací branku .  46s před 
koncem ve vlastním oslabení vstřelil vítězný gól a zajistil tak cenné dva body. Další zápas také s čermenským týmem 
Rafanů byl jako přes kopírák. I kdyţ poslední tým ligy a zatím bez bodu byli Rafani  celý zápas kombinačně lepší a vedli 
o jeden gól  aţ do 59 minuty. V čase 59.04 vstřelil se štěstím Petr 
Černohorský vyrovnávací branku a tandem Robin Calda a Luděk Hryzlik 
dali 6s před koncem vítěznou branku stejně jako Horní Čermné. 
V osmém kole nás čekal Forez  Ostrov.  Tým, který spadl z vyšší 
soutěţe. Čekali jsme poráţku, ale opak byl pravdou. Po dlouhé době 
hrál i Honza Maršík a hned bylo znát oţivení prvního útoku.  Měli jsme 
hodně gólových šancí a výsledek 4 : 2 mohl být klidně i vyšší.  Výborně 
zachytal i Pávek a tak to bylo jedno z lepších utkání. Deváté kolo jsme 
hráli proti Snakes  D. Dobrouč.   Začátkem druhé třetiny jsme uţ 
prohrávali 3 : 0 a vypadalo to na dost vysoký debakl. V poslední minutě 
druhé třetiny se podařil únik Martinovi Tobiškovi a vstřelil nádherný gól. 
To samé se podařilo v úvodu třetí třetiny Honzovi Maršíkovi a rázem 
jsme se zvedli. Naopak Snakes  znejistělo a moc nechybělo k vyrovnání.  
            V současné době jsme se ziskem 8 bodů  na 7. místě z 11ti týmů 
tabulky 3. Ligy . V případě, ţe  uspějeme  proti  Cyklu a  Ţichlínku,  
budeme  v  popředí tabulky. V opačném případě nebudeme horší jak devátí. Myslím si, ţe to je veliký úspěch v druhé 
hokejové sezoně. Těchto úspěchů by nebylo za velké podpory věrných fanoušků, kteří nás uţ několikrát  dohnali  k  
vítězství  a  věrně chodí na zápasy i  kdyţ jsou v pozdějších hodinách. Móóóc Vám za to děkujeme. Zároveň moc  
děkujeme  všem  sponzorům,  kteří nás v této sportovní činnosti podporují  a  věříme,   ţe  
i nadále budou.  Doufáme,  ţe v příští sezoně budeme ještě lepší a ţe nás doplní mladá krev z řad Třešňováků. 

 

                Sportu zdar a hokeji zvlášť. 

 

 

Klub důchodců 

29.12. jsme zakončovali minulý rok v Kulturním domě. Hodnotíme celý rok po stránce ekonomické  
i kulturní. Máme připravený program pod názvem „Hádej kdo jsem“, ten kdo vyhrál, jako odměnu dostal 
lízátko. Pohoštění je klasické – vepřo knedlo zelo, ke kávě máme zákusek i vánoční cukroví. V zimě se 
specializujeme pouze na vycházky. Společně se ţenami jsme se vydali do lanškrounského zámku na 
vánoční výstavu a na výstavu kočárků. Tam jsme si zavzpomínali na doby dávno minulé. Po občerstvení  
U Pastýře jsme se autobusem vrátili domů.  

13.2. se opět ubíráme do Lanškrouna, tentokrát na Masopust. Je sice velká zima, ale teplý svařák  
a s ním pohled na maškarní průvod alespoň trochu zahřeje.  

16.2. – pozvání na ostatky do Horní Čermné. Sešlo se nás tam 26 a to je úctyhodný počet. Čermenští 
důchodci mají vţdy pěkný program.  

26.3. se chystáme opět do Horní Čermné, tentokrát na „Zpívánky“. 
Mimo zpěvu při harmonice se má tancovat i staročeská beseda. Mimo vycházek chodíme také kaţdou středu 
do místní školy cvičit. Za to děkujeme Lence Markové, která nám předcvičuje a tak alespoň trochu 
protáhneme ztuhlá těla. Blíţí se jaro a s ním i doba velikonoční. Přejeme krásné proţití jarních svátků  
i dobrou rodinnou pohodu, hodně sluníčka, protoţe letos byla zima hodně dlouhá a mnohdy i nevlídná, tak ať 
se na nás sluníčko usmívá.      

Miloslava Marková 
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Odpady: 
 
Připomínáme, ţe termín pro zaplacení poplatků za odpady je 31. března. Výše poplatku se neměnila. 
 
Tabulové sklo má v lomu zelenou barvu – patří do barevného skla. Všechny kontejnery na barevné sklo mají 
dráţku, do které je moţné tabulové sklo odloţit.  
V poslední době si dost všímám, jak se na jednotlivých stanovištích hospodaří s odpady. Kontejnery na 
obalové plasty jsou doslova přecpány pytli s PET lahvemi a zvony na lahve jsou mnohdy prázdné nebo 
poloprázdné. Vyuţívejme proto moţnosti odpad třídit a ušetřit tak nemalé náklady na třídění. 
 
Poslední zimní svoz komunálního odpadu je přeloţen z pondělí velikonočního na úterý 6. dubna. 
Další svoz je aţ 19. dubna podle letního řádu. 
 
 

Mobilní svoz odpadů: 
 
Nebezpečné a velkoobjemové odpady se budou odváţet 24. dubna 2010. Sortiment a čas bude vyhlášen 
místním rozhlasem. Data o svozu jednotlivých komodit odpadů je moţné sledovat ve vydaném nástěnném 
kalendáři, který obdrţely všechny domácnosti. 
 
 

Statistika:  

 

  1.1.2009                 592 obyvatel 

          narození     9 dětí 
          přistěhování       18 osob  
        odstěhování       18 osob 
        úmrtí                   5 obyvatel 

31.12.2009              596 obyvatel 

 
 
 

 

Vzpomínka: S láskou a vděčností vzpomínáme  na nedožité 60. narozeniny manžela a tatínka, 

pana Jaroslava Sontáka. Manželka Jaruška a děti 

s rodinami. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.  
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Bowling        Hasičský ples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         1. Místo – Jiřík Jehlička 
Důchodci výlet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karneval společné foto      Stolní tenis - turnaj 
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Společenská kronika: 
 
 

Narození:  
10.12.2009 Dušek Pavel 

           15.12.2009 Šemberová Tereza 
 
Milé děti, přejeme Vám, abyste vyrůstaly ve zdraví, lásce a míru k radosti svých rodičů. 
Vám, milí rodiče, přejeme zdraví a trpělivost při výchově svých dětí a hodně společných 
radostných zážitků. 
 

 
 
 
 
Svatba:  
 

V prosinci uzavřeli manželství slečna Martina Zelenková a pan Roman Zajíc. 
 
Vážení novomanželé, k Vašemu rozhodnutí Vám přejeme zdraví a lásku, abyste společně 
dokázali naplnit to, co jste si slibem manželství slíbili. 
 

 
Narozeniny:  
 

V prvním čtvrtletí roku 2010 již oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 
 

60   -   Vávrová Jarmila, Benešová Jarmila, Junková Milena, Vítková Marta, Šilarová Jaroslava 

65   -   Teichmanová Marie, Motlová Věra  

70   -   Čermák Václav, Marková Miloslava 

80   -   Buřvalová Vlasta, Jirásková Marie 

81   -   Faltýsková Alenka 

82   -   Kalousková Marie 

83   -   Štěpánek Josef 

86   -   Macháček Jaroslav 

87   -   Hajzlerová Anna 

Vážení spoluobčané, přejeme Vám zdraví, štěstí , spokojenost a vlídné prostředí mezi námi a 
hodně radosti z Vašich vnoučat i pravnoučat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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