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blíží se závěr letošního roku, který přinesl řadu 
změn. Bilancujeme a hodnotíme, plánujeme. Změny 
nás těší, nebo netěší. Ale tak to v životě prostě je.

Změnou procházejí i naše Hornotřešňovské noviny, 
které řadu let obětavě vytvářela paní Gábina Pechan-
cová. A jen ona ví, kolik času obnáší práce na počítači, 
shánění materiálu a fotografií…Chtěla bych jí touto 
cestou moc poděkovat za všechno, co pro obec dělala 
a dělá, dál zůstává členkou kulturní komise a hlavně dál 
nabízí svou pomoc při tvorbě čtvrtletníku.

Hornotřešňovské noviny budou vycházet i nadále, 
chtěla bych zde najít i místo pro historii obce, rozhovo-
ry s lidmi, kteří jsou něčím výjimeční, často nenápadní. 
Rozhodně bych uvítala i větší iniciativu vás, Hornotřeš-
ňováků! Pokud byste měli sami nějaký námět, chtěli na 
něco upozornit, malujete nebo fotíte, určitě se nebojte 
přihlásit (kontakt: hornotresnovak@seznam.cz).

Chci také poděkovat všem zodpovědným voličům, 
kteří rozhodli o další budoucnosti obce a vložili svou 
důvěru do rukou nově zvolených zastupitelů. Věřím, že 
je nezklameme!

Nezbývá mi než popřát vám všem šťastné a klidné 
vánoční svátky, úspěšný celý příští rok 2011, v kterém 
najdete vždy ten správný kurs a příliš vás neohrozí vel-
ké vlny oceánu života. Na závěr jsem vybrala překrásná 
slova Lucie Bílé na jejím novém vánočním CD:

„Andělé byli prvními, kteří světu oznamovali dob-
rou zprávu o narození Ježíška v Betlémě.

Ať už existují, nebo ne, já na ně věřím. Mnoho jsem 
jich v životě potkala.

Přeji vám, abyste vždycky nějakého anděla vedle 
sebe měli, ale také, abyste byli anděly pro druhé.“

Nádhera, co? Uvařte si punč, pusťte si nádherné vá-
noční melodie Lucky Bílé, oprostěte se od všech stesků 
a starostí, věnujte se svým blízkým a užijte si nejhezčí 
svátky v celém roce.

Krásné Vánoce přeje vám všem Jaroslava Cvrčková.

S přáním pokojných a radostných vánočních svátků 
a šťastného

 a úspěšného vykročení do nového roku 2011 se při-
pojuje i starosta obce 

Jiří Marek

Vážení spoluobčané,
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Zastupitelstvo
Starosta Jiří Marek st.
Místostarostka PhDr. Jaroslava Cvrčková
Členové zastupitelstva Jaroslav Hejkrlík

Ing. Lubomír Cink
Petr Černohorský
Mária Dušková
Jan Dušek
Tomáš Holeček
Milan Kopecký

Výbory
Finanční výbor
Předseda Jan Dušek ml.
Členové komise Petr Jirásek, Dana Mačátová

Kontrolní výbor
Předseda Petr Černohorský
Členové komise Václav Melezínek, Jiří Dvořák

ustaVující zasedání zastupitelstVa obce 
Horní třešňoVec konanéHo dne 8. 11. 2010 zVolilo

Odborné výbory
Sociální
Předseda Mária Dušková
Členové komise Alena Martínková, 

Lidmila Šebrlová

Kulturní
Předseda Lubomír Cink
Členové komise Lenka Marková, 

Gabriela Pechancová

Sportovní
Předseda Tomáš Holeček
Členové komise Milan Kopecký, 

Miroslav Šebrle 

Životní prostředí
Předseda Milan Kopecký
Členové komise Josef Šilar, Milan Langr

Stavební
Předseda Jaroslav Hejkrlík
Členové komise Libor Bílý, Emil Faltejsek

Nově zvolení zastupitelé HT
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…zprávičky z naší školičky…

Pokusím se vás seznámit s tím, co je to projektové 
vzdělávání v MŠ. Projekt představuje nabídku učiva, 
která se soustředí kolem určitého tématu nebo ústřed-
ního motivu. Využívají se přitom různorodé činnosti 
(vyprávění, námětová hra, vycházka, kreslení, malo-
vání, zpívání, dramatizace, pokus, bádání, exkurze…), 
které téma propojují a dodávají mu tak na rozmanitosti 
a pestrosti. Projekt v sobě skrývá něco tajemného, dítě 
se v něm rozvíjí celostně podle RVP (Rámcového vzdě-
lávacího programu), vychází ze zájmů a individualit 
dětí, staví na pozitivním prožitku. Důležitá je přiměře-
ná motivace pro vzbuzení zájmu. Hlavní místo zaujímá 
hra a hravá forma činností, která je dítěti této věkové 
skupiny blízká a přirozená.

Na podzim jsem mimo jiné připravila pro děti pro-
jekt s názvem SÓLO PRO BRAMBORY (erteple, zemáky, 
grumbíry, zemská jablka…). Děti se v něm zábavnou 
formou dozvěděly trochu teorie, tedy o tom, jak se  
k nám vlastně brambory dostaly, jak se pěstují, jaké 
jsou jejich odrůdy, vlastnosti, co se z nich dá všechno 
uvařit či upéct. 

Každé dítě si do MŠ přineslo dvě brambory. Potom 
jsme nenásilnou formou přešli k jejich třídění, řazení,  
k číselné řadě, pojmům více, méně, stejně, k tvarům…
Naučili jsme se básně i písně o bramborách. Zahráli 
jsme si pohybové hry ,,Na horký brambor“, ,,Na trak-
tory“ (ta souvisí s tématem, traktory přece při prá-
ci na poli potřebujeme). Cvičili jsme s bramborami 
(zmačkaný hnědý papír), házeli na cíl, běhali slalomem 
mezi bramborami. K výtvarnému tvoření jsme využi-
li bramborových tiskátek, kreslili jsme strukturu pytle 
na brambory, vytvořili jsme krásné ,,panáčky brambo-
ráčky“. Jedli jsme pokrmy z brambor - lupínky, bram-
borovou kaši, klasickou bramboračku, bramborové 
knedlíky. Děti doplňovaly grafomotorické listy (vrána 
přeskakující brambory, brázdy na poli) a pracovní listy 
(dokresli stejný počet brambor do,,kopečků“, spočítej 
brambory v pytlích a vedle nakresli jejich stejný počet). 
Děti vymalovávaly, co všechno se sklízí na poli.

Troufám si tvrdit, že to byl pro mě i pro děti zajíma-
vý, pestrý i zábavný týden. A nyní se už móóc těšíme na 
Mikuláše a na Ježíška.

                     Jaroslava Havlíčková, učitelka MŠ

co noVéHo
V Horním třešňoVci

Slavnost Slabikáře

V úterý 23. listopadu bylo v budově ZŠ nebývalé ruš-
no. Žáci první třídy tentokrát přišli netradičně odpoled-
ne a ještě v doprovodu rodičů, babiček a sourozenců. 
Děti tou dobou chodily do školy více jak dva měsíce. 
Trpělivě vyvozovaly podle říkanek písmenka abecedy 
a četly si pohádky. Postupně se naučily poznávat pís-
menka, spojovat je do slabik, skládat a číst první slova 
a věty. Na nelehké cestě jim pomáhala Živá abeceda. 

A protože byly děti pilné a snaživé, pozvaly své nej-
bližší do školy na Slavnost Slabikáře a s radostí jim uká-
zaly, jak jim to s písmenky pěkně jde.

Zazvonil zvoneček a po krátkém úvodu netradič-
ní „odpolední vyučování“ mohlo začít. Děti se uvedly 
krátkou básničkou a pohádkou – Kuřátko a obilí a pak 
už následovala jedna činnost za druhou. Poznávaly 
písmenka, vytleskávaly počet slabik, lovily slabiky, ale 
také ukázaly jak umí psát. Za každý splněný úkol získaly 
malý klíček, až jich měly deset. Ty pak úplně na závěr 
vyměnily za zlatý klíč, který jim otevřel první stránky 
do Slabikáře.

Věříme, že si prvňáčci užili svůj čtenářský úspěch 
před zraky svých nejbližších a doufáme, že tento den 
bude jeden z těch, který jim zůstane jako vzpomínka 
na první třídu.

Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy

základní škola

Slavnost Slabikáře
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Členky klubu žen se v pondělí 22. listopadu opět vy-
pravily se svými rodinnými příslušníky a přáteli do diva-
dla v Pardubicích. Měly jsme zakoupené vstupenky na 
představení, které bylo volným dějovým pokračováním 
divadla „Každý rok ve stejnou dobu“, které jsme zhlédly 
v březnu. Tato produkce s názvem „Další roky ve stejnou 
dobu“ nás určitě pobavila ještě více. Komedie v podá-
ní pražských herců Veroniky Freimanové a Pavla Žáka, 
kteří v tomto divadle hostovali, byla vlastně sondou do 
současných partnerských vztahů a mnoho gagů nám 
humorně připomínalo náš vlastní běžný život. Všem 
těm vtipným glosám jsme se smály celý večer. Jen pro 
ilustraci - život člověka můžeme rozdělit na mládí, střed-
ní věk a „vypadáš dobře“. Myslím, že všichni účastníci 
byli spokojeni a budou se do divadla opět těšit.

S koncem letošního roku si ještě dovolím poděko-
vat za klub žen všem, kteří sponzorovali náš ples, a ná-
vštěvníkům všech našich akcí. Rády vás uvítáme hned  
29. ledna  2011 na našem plese – tradičním „Babském 
bále“. Přejeme všem v dalším roce jenom samou poho-
du a dobré zdraví a těšíme se na další setkávání s vámi.

                                                                                                    
Dana Mačátová

Blíží se konec roku a s ním i vzpomínání, co se ten-
to rok v našem klubu odehrálo. Bylo toho dost. Májové 
setkání, táboráky se i přes nepřízeň počasí přece jen 
uskutečnily. Předem naplánované výlety často prová-
zel déšť. 

Naše obec zažila také jednu ojedinělou událost -  let 
balónem, který se uskutečnil za Prokopcovými. O vel-
kém zájmu svědčil nevídaný počet diváků. V balónu 
letěli tři odvážlivci - Jindřiška Faltýsková, Zdeněk Junek 
a Libor Bílý. 

Ale všechno už je pryč a máme tady opět hodnoce-
ní celého roku. To se bude konat 28.12.2010 v kulturním 
domě s pohoštěním. 

V klubu důchodců proběhly také volby. Od nového 
roku bude nový předseda a rozšířený výbor. Dosavad-
ní předseda klubu pan Josef Štěpánek stál v našem 
čele dlouhých 11 let. Děkujeme mu za jeho práci a tr-
pělivost a přejeme mu ještě mnoho krásných chvil strá-
vených mezi námi.

Vám všem, milí občané, přeji příjemné prožití svát-
ků vánočních a do dalšího roku 2011 hodně štěstí, po-
hody a dobré zdraví.

                                 Miloslava Marková

Poznámka redakce: Novou předsedkyní klubu dů-
chodců je od nového roku právě paní Miloslava Marko-
vá, tak ať se jí daří!

klub žen klub důcHodců

Májové setkání klubu důchodců
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19. 12. Adventní trhy
 14.00 – 16.00 Nádvoří zámku, prodej živých  
 ryb – kaprů a pstruhů (Kokorovi Sázava)
 14.00 a 16.30 Vystoupení pěveckých sborů ZŠ  
 A. Jiráska Klíč a Klíček
 15.00 Adventní koncert, kostel sv. Václava –  
 Chrámový sbor kostela sv. Václava,   Ženský  
 pěvecký sbor: Koledy a lidové písně trochu  
 jinak pod vedením Jarmily Uhlířové
 17.00 Vánoční hra – Divadlo Ve středu
24. 12. Štědrý den, kostel sv. Václava
 15.00  „Půlnoční“ mše svatá pro děti
 24.00  Půlnoční mše svatá
25. 12. Boží hod vánoční, kostel sv. Václava
 9.30 Slavnostní mše svatá s doprovodem  
 Chrámového sboru kostela sv. Václava
31. 12. Silvestr, kostel sv. Václava
 15.00  Mše svatá na závěr občanského roku
1. 1.  Nový rok, kostel sv. Václava
 9.30 Novoroční mše svatá
6. 1. Slavnost  Zjevení Páně – Tři králové
 18.00 Mše svatá, kostel sv. Václava
 18.45 Vánoční hra – žáci a učitelé ZUŠ  
 J. Pravečka Lanškroun a Divadlo Ve středu

ČeSkobratrSká Církev evangeliCká  
Horní Čermná
19.12. čtvrtá neděle adventní 
 8:45 zvěstování dětí a mládeže  
 v Horní Čermné na faře
 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci
 18:00 adventní nešpory s chrámovým 
 sborem v Horní Čermné v kostele
25.12.  Hod Boží vánoční
 8:45 sváteční bohoslužby v kostele v Horní  
 Čermné s chrámovým sborem 
 14.00  sváteční bohoslužby v Horním Třešňovci
26.12. Sv. Štěpán 
   8:45 - sváteční bohoslužby na faře
31.12. Silvestr 
  14:00 silvestrovská procházka od fary
 18:00 - bohoslužby na závěr roku v Horní 
 Čermné na faře 
1.1. Nový rok 
    8:45 sváteční bohoslužby v Horní Čermné  
 na faře

9.1.   Neděle ve vánočním období
 8:45 bohoslužby v kostele v Horní Čermné

S přáním naděje za Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické farář Jakub Keller

boHoSlužby o vánoCíCH v HuSově domě  
v lanškrouně
19.12. dětská vánoční hra  9.00, 14.00 setkání nejen 
sedmdesátníků
24.12. bohoslužby v 16.00
25.12. bohoslužby v 9.00
26.12. bohoslužby v 9.00
2.1. bohoslužby v 9.00 (novoroční)

Přeji Vám požehnaný adventní čas a pokojné dny Kris-
tova narození. Daniel Tomeš

vánoČní koledování v koStele nanebevzetí 
Panny marie v Horním třešňovCi 
Již tradičně zveme všechny příznivce vánočního zpěvu 
v pátek na štědrý den 24. prosince od 14.00 hodin.
Letos pro nás pro nás připravila paní Adéla Hejkrlíková 
několik lidových 
a církevních koled a dvě vánoční písně (jednu hodně 
starou a jednu soudobou).
Všichni jste srdečně vítáni.

tříkrálová Sbírka
Tak jako už po několik let, proběhne v naší obci 8. 
ledna 2011 dopoledne tříkrálová sbírka. 
Děti i dospělý doprovod se může nahlásit u B. Marko-
vé.
Předem vám všem moc děkuji za váš zatím vždy 
kladný přístup k této sbírce. Může se stát, že v hmotné 
nouzi nebo invaliditě bude z této sbírky pomoženo
 i Vám. 

Pokojné prožití vánočních svátků a radostný vstup do 
nového roku 2011 všem spoluobčanům přeje   

    Božena Marková

adVentní lanškroun a Vánoce 2010
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Klub turistů v Lanškrouně vás zve 27.12.2010 ve 12 hodin na ,,Zpívání vánočních koled na Mariánské hoře“. 
Odchod od Dělnického domu v Lanškrouně v 10 hodin.

Podzim je pro myslivce obdobím zvýšené péče  
o zvěř. Již od října předkládáme do krmelců jadrná kr-
miva, s příchodem prvního sněhu i kvalitní seno. V zim-
ním období žádáme občany, aby při svých výletech na 
běžkách dodržovali zavedené trasy a zbytečně nerušili 
zvěř v ostatních částech honitby. Stálým nešvarem jsou 
volně pobíhající psi.

Podzim je také časem společných honů na drobnou 
zvěř. V našem sdružení proběhl hon 20. listopadu. S vý-
řadem 18 zajíců a 23 bažantů jsme byli spokojeni. Také 
následující tradiční „Poslední leč“ se vydařila.

Hosté zaplnili sál kulturního domu a zcela vyproda-
né večeře svědčí o tom, že každému chutnalo a naše 
kuchařky vařit umějí.

2. svátek vánoční se všichni sejdeme na honu, kte-
rým zakončíme letošní rok.

Myslivosti zdar.
       

   Jindřich Jirásek

zpíVání na mariánské Hoře

ms třešňoVské Háje

Naše kuchařky vařit umějí

Hon se vydařil
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Blíží se konec roku a tím i konec první části 3. ligy 
LHL. Naše mužstvo HC HTR letošní sezonu zahájilo v 
mírně změněné sestavě. V kádru nenastoupil Jaroslav 
Řehák a Honza Cink, pro zranění při prvním tréninku  
i Jirka Snítil. Na druhou stranu jsme přibrali dva mladí-
ky Martina Felcmana a Jakuba Ambrozka. V průběhu 
sezony nás ještě posílil Jaroslav Jaroš.

Letošní výsledky jsou zatím velice dobré. Máme tři 
vítězství, čtyři remízy a dvě prohry a to vždy jen o jed-
nu branku s Formatem 2 : 3 a s Horní Čermnou

1 : 2. Čekají nás ještě dva zápasy a to 12.12.  s  Fore-
zem a 19.12. s Prestige c. Králíky. Náš předpoklad je, že 
skončíme na pátem až šestém místě z dvanácti muž-
stev. O postupu do 2. ligy zatím ještě neuvažujeme,  
i když teoretická možnost se rýsuje. Postupují první 
čtyři mužstva.

Na pozici nejlepšího střelce je stále Luděk Hryzlík  
s 11 body, následují Maršíkovi  - Martin 8 bodů a Honza 
6 bodů spolu s Jirkou Markem.  Další v pořadí je Martin 
Tobiška se čtyřmi body. Podle statistik náš stý ligový 
gól vstřelil Jirka Jirásek. Blahopřejeme!

V letošním roce proběhne ještě tradiční derby proti 
neregistrovaným hráčům a to 30. 12. Zde zaslouží po-
děkování Petr Jirásek, který derby již tradičně zajišťuje. 

Další akcí je bruslení pro děti a rodiče, které proběh-
ne ve středu 29. 12.  ve 12.30 – 13.45 hod . Jako vždy se 
na jedné polovině bude hrát dětský hokej a druhá část 

bude pro volné bruslení.
Při této příležitosti znovu opakujeme,  že sestava 

HC Horní Třešňovec je otevřená.  Kdokoliv z občanů 
a mládeže by měl zájem hrát hokej, může se kdykoliv 
přihlásit. Můžeme na začátek zapůjčit hráčskou i bran-
kařskou výzbroj.   

Děkujeme všem sponzorům a divákům za podporu.

Hodně sportovních i osobních úspěchů v novém 
roce 2011 přeje vedení HC Horní Třešňovec.

  Lubomír Cink

HokejoVý klub

Stý gól vstřelený Jirkou Jiráskem

Pozdrav s fanoušky
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V našem sboru se toho podstatného od poslední-
ho vydání Hornotřešňovských novin neudálo. Rok se 
již chýlí ke svému konci, sportovní sezóna je za námi 
a také všechny plánované akce pro veřejnost máme 
šťastně za sebou. Kromě Loučení s létem, které letos 
neproběhlo v důsledku špatného počasí, a přesunutí 
Hornotřešňovského poháru. Že by sbor nedělal vůbec 
nic se však zase říci nedá, protože ještě proběhly bri-
gády v hasičárně a okolí, včetně zazimování techniky. 

Jednu akci jsme však přece jen pořádali. Jednalo 
se o přednášku na téma Poskytnutí první pomoci. Ta 
proběhla ve spolupráci s Českým červeným křížem  
v místním kulturním domě v sobotu 28. listopadu. Ná-
pad na její uspořádání se zrodil již v loňském roce, po 
třídenním námětovém cvičení Obora, které bylo zamě-
řeno právě na vyhledávání osob v terénu a následném 
poskytnutí první pomoci. V přísálí KD se sešlo 45 poslu-
chačů, kterým základy první pomoci vysvětloval a ná-
zorně předváděl Martin Hodoval z Českého červeného 
kříže v Ústí nad Orlicí. Přednáška byla zajímavá a hlavně 
poučná, protože nikdo z nás neví, kdy bude život dru-

hého záviset právě na jeho pomoci. Po jejím skončení 
si mohli zájemci zakoupit knížky první pomoci, nebo 
novou autolékárničku.

Na začátku příštího roku nás čeká nejprve Výroční 
valná hromada, která proběhne 15.1.2011 od 18.00 hod 
v místním kulturním domě. O měsíc později, v sobotu 
19.2.2011, jste všichni zváni na tradiční Hasičský bál  
a první čtvrtletí zakončíme také již tradičním Dětským 
karnevalem, který proběhne 12.3.2011 taktéž v míst-
ním kulturním domě.

Na závěr bych chtěl jménem SDH Horní Třešňovec 
poděkovat všem sponzorům, kteří nám i v této složité 
době zachovali svou přízeň a pomáhají nám v naší čin-
nosti. Děkujeme rovněž všem fanouškům, přátelům, 
známým i neznámým, kteří navštěvují akce, jež pořá-
dáme, za podporu. Přejeme vám krásné vánoční svátky 
plné klidu a pohody a v novém roce hodně úspěchů, 
štěstí a zdraví a těšíme se s vámi na shledanou na ně-
které z akcí, které pro vás v příštím roce připravíme.

                                  
   Petr Jirásek

sdH Horní třešňoVec
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Jubilanti
60 let Marta Šolcová

Jiří Dvořák
Miroslav Ježek

70 let Jiří Junek
75 let Josefa  Jelínková
82 let Ladislav Šilar

Jaroslav Tatzel
83 let Miluše Kozojedová
84 let Růžena Prouzová
88 let Lidmila Štěpánková

Zemřeli
15. 11. 2010 paní Jarmila Švestková ve věku 86 let
06. 12. 2010 pan Milan Zdvořilý ve věku 64 let
07. 12. 2010 paní Drahomíra Junková ve věku 77 let
12. 12. 2010 paní Alžběta Reslerová ve věku 92 let

Upřímnou soustrast celé rodině a známým.

společenská kronika

Dne 2.12.2010 se dožil úctyhodného věku 98 let náš 
dlouholetý spoluobčan František zajíc, který v součas-
nosti žije v Domě pro seniory v Lanškrouně.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, životního elá-
nu a hlavně hodně lásky v kruhu svých nejbližších.

František Zajíc
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