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Vážení spoluobčané,
dovolte mi závěrem roku poděkovat 
za Vaši přízeň a Vaši podporu.
Nechci vyzdvihovat jednotlivé složky, 
chtěl bych pochválit za celoroční čin-
nost všechny. Ať je to Klub důchodců, 
Klub žen, Sbor dobrovolných hasičů, 
Myslivecké sdružení, Hokejový klub 
nebo TJ Sokol. Bonbonkem na dortu 
byla jejich poslední akce „Předvánoč-
ní slavnosti“ ve spolupráci se ZŠ a MŠ, 

kterým také děkuji za jejich aktivitu.
O  všech akcích jste všichni během 
roku informováni jak na stránkách 
Hornotřešňovských novin, tak i  na 
našich webových stránkách. A proto-
že naše webové stránky určitě čtete, 
víte, že od 11.12.2011 platí nový jízdní 
řád pro naši obec, který obnáší celou 
řadu nových spojů, jež jezdí pravidel-
ně ve stejných časových intervalech !
Na závěr chci ještě poděkovat paní 

Drahoslavě Dvořákové za dlouhole-
tou spolupráci.
Přeji nám všem hezké prožití vánoč-
ních svátků, mír a  pokoj v  našich 
srdcích a hodně štěstí, zdraví a  lásky 
v celém novém roce.

Jiří Marek - starosta

Vážení spoluobčané,
rok uplynul jako voda, opět zaží-
váme období adventu -  očekávání 
nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc. 
Bilancujeme, hodnotíme, těšíme se, 
že si konečně najdeme trochu času 
na setkání s  našimi blízkými. Krásný 
adventní čas zpestřilo předvánoční 
setkání, které připravila TJ Sokol Hor-
ní Třešňovec s hlavní organizátorkou 
Lenkou Markovou. Bohaté vánoční 
trhy s  překrásnými výtvory, za které 
by se nemuselo stydět ani velké 

město, vystoupení žáků místní školy 
a  školky, koncert pěveckého sboru 
paní Uhlířové, závěrečný živý betlém, 
v  kterém účinkovalo přes 40 herců, 
jsou důkazem toho, že máme v  obci 
řadu šikovných a obětavých lidí, kteří 
nečekají dík a rádi přiloží ruku ke spo-
lečnému dílu.
Touto cestou chci všem ze srdce 
poděkovat. Určitě mi odpustí, že 
nebudu konkrétně jmenovat, protože 
bych jistě na někoho zapomněla. Ale 
výsledek stál za to! 

Už tradičně chci také poděkovat všem 
respondentům Hornotřešňovských 
novin za jejich ochotu a  spolupráci, 
bez které to prostě nejde. 
A vám všem, milí spoluobčané , přeji 
to, co člověk nejvíc potřebuje - zdraví. 
To, co člověk stále hledá – štěstí. A to, 
bez čeho nelze žít – lásku. Krásné 
Vánoce a úspěšný nový rok 2012!

Jaroslava Cvrčková

Úžasný živý betlém 
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Srdečně Vás zveme ke slavení svátků narození Krista a také k dalším bohoslužbám a setkáním:

18.12. čtvrtá adventní neděle – dětská vánoční slavnost v 9.00
 setkání (nejen) sedmdesátníků ve 14.00
24.12. Štědrý den – bohoslužby v 16.00
25.12. Boží hod vánoční – bohoslužby v 9.00 s Večeří Páně
 sbírka na bohoslovce a vikariát
26.12. Na Štěpána – bohoslužby v 9.00 káže Debora Hurtová, farářka z České Třebové
31.12. silvestrovská procházka od 15.00
 silvestrovské setkání od 17.00
1.1.2012 Nový rok – bohoslužby v 9.00 s VP
19.1. ekumenické setkání v 18.00

Advent a Vánoce 2011 v Horním Třešňovci a v Horní Čermné
18.12. čtvrtá neděle adventní 
 Horní Třešňovec od 14.00 : modlitebna naproti Obecnímu úřadu
 Horní Čermná od 18.00 : v kostele adventní nešpory s místním chrámovým sborem 
25.12. Boží hod vánoční 
 Horní Čermná od 8.45 : sváteční bohoslužby v kostele 
 Horní Třešňovec od 14.00 : sváteční bohoslužby v modlitebně naproti Obecnímu úřadu
26.12. druhý svátek vánoční 
 Horní Čermná od 8.45 : sváteční bohoslužby na faře
1.1. Nový rok 2012
 Horní Čermná od 8.45 : bohoslužby na faře
 Horní Třešňovec od 14.00 : v modlitebně naproti Obecnímu úřadu
8.1. Horní Čermná v kostele od 16.00 : koncert na závěr vánoční doby a tříkrálové sbírky Musica per Quattro

Radostné a požehnané vánoční svátky přeje Farní sbor Českobratrské církve evangelické
 v Horní Čermné

 

18. 12. 2011 – Čtvrtá adventní neděle
 13.00 – 19.00 – Adventní trhy – prodej živých ryb – kaprů a pstruhů (nádvoří zámku)
 14.00 a 16.00 – Vystoupení pěveckého sdružení Fermáta Moravská Třebová (nádvoří zámku)

15.00 – Adventní koncert - účinkuje chrámový sbor kostela sv. Václava a Lanškrounský ženský pěvecký sbor pod 
vedením Jarmily Uhlířové (kostel sv. Václava)

      17.00 – Ukázky z Rybovy mše vánoční a koledy - Folklorní soubory Baldrián a Lipka Pardubice (nádvoří zámku)
20. 12. 2011
       10.00 – Česká zabijačka (restaurace U Pastýře)
       17.00 – Vyhlášení výsledků soutěže „Lanškrounská vánočka“ a vystoupení skupiny     

SlovaCzech – tradiční folklor v netradičním pojetí (restaurace U Pastýře)
21. 12. 2011
 19.30 – Ve středu se nepeče, ve středu se hraje – Folkový večer (sál zámku)
24. 12. 2011 – Štědrý den
 15.00 – „Půlnoční“ mše pro děti (kostel sv. Václava)
 24.00 – Půlnoční mše svatá – zpívá Zuzana Zedničková s doprovodem (kostel sv. Václava)                                          
25. 12. 2011 – Boží hod vánoční
 9.30 – Slavnostní mše s doprovodem Chrámového sboru kostela sv. Václava (kostel sv.Václava)                                  
 11.00  mše sv. v Horním Třešňovci
 15.00 – Vánoční koncert - účinkují Hanka a Tomaš Krejčovi a jejich hosté (kostel sv. Václava)
31. 12. 2011 – Silvestr
 15.00 – Mše svatá na závěr občanského roku (kostel sv. Václava)
1. 1. 2012 – Nový rok
 9.30 – Slavnostní novoroční mše (kostel sv. Václava)
6. 1. 2012 – Slavnost Zjevení Páně
 18.00 – Tříkrálová mše (kostel sv. Václava)
 18.45 – Vánoční hra - žáci a učitelé  ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a Divadlo Ve středu  

(kostel sv Václava).                                                                                           
8.1.2012 - neděle
 11.00 – mše svatá v Horním Třešňovci

Českobratrská církev evangelická v Lanškrouně – Husův dům

Advent a Vánoce 2011 v Lanškrouně a v Horním Třešňovci
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Vánoční koledování našich spoluobčanů a dětí
 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Třešňovci

na Štědrý den 24. prosince letos začne již ve 13.30 hodin
z důvodu obměny repertoáru a některých sólových vystoupení.

Všechny, kdo se chtějí připojit a radostně otevřít slavení vánočních svátků, srdečně zve paní Adéla Hejkrlíková a všichni účinkující.

Na závěr letošního roku přeji všem lidem spokojené vánoční svátky, dětem aspoň trochu sněhu, aby mohly během prázdnin 
vyzkoušet své sportovní náčiní, a do nadcházejícího roku 2012 lásku, pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů. 

Božena Marková

Tříkrálová sbírka 7.1.2012
Už téměř tradičně nás v sobotu 7. ledna navštíví tři králové. Akce proběhne 
mezi devátou a max. třináctou hodinou .
Obracím se na všechny spoluobčany a prosím je, aby před dětmi nezavírali 
dveře, ale aby je alespoň vyslechli. Vím, že v  dnešní době existuje mnoho 
dalších příležitostí, jak poskytovat dary na různé potřeby a navíc ne každý 
z nás může nějaký příspěvek darovat. Nebojte se proto dětem otevřít – jde 
přece o společenskou (či kulturní) událost a dary nejsou povinné.

Božena Marková

Tato milá básnička zněla naší školkou 
několik týdnů hned po zahájení letošní-
ho školního roku.. Naučili jsme se i pěk-
nou řádku písniček – třeba o veverkách, 
o ježkovi, o houbě bedle, co jí dřevěněla 
noha, o vlaštovičce, o sluníčku. jak ma-
luje červené jablíčko. A  mnoho dalších 
a dalších. Známe ovoce i zeleninu, které 
dozrálo na našich zahrádkách i  polích. 
Rozeznáme listnaté stromy od jehlič-
natých. Už víme proč a  jak se některá 
zvířátka chystají na zimu. Prostě jsme 
za tři měsíce zase stihli poznat dost zají-
mavých věcí o životě kolem nás. Stále se 
něco děje, i u nás ve školce.
Studené podzimní počasí jsme přivítali 
zajímavou akcí. Vlastně to měl být oby-
čejný lampionový průvod dětí celé ško-
ly a jejich rodičů. Jenže se nám k tomu 
trochu připletli i místní duchové. Takže 
bylo nutné nejprve zvládnout Tajemnou 
cestu duchů a  pak se mohlo vyrazit 
s lampionem do vesnice.
Vše začalo na školní zahradě – u ohýnku, 
s  teplým voňavým čajem a pocukrova-
nou dobrotou na zakousnutí. Děti byly 
rozdělěny do skupin. V  ruce papírový 
sáček na tajemné předměty, v srdci ra-
dost a odhodlání užít si pěkný podvečer 
s  překvapením. Cesta nebyla dlouhá 
– od školy kolem kostela k  hřbitovu 
a zpět přes louku zadem na zahradu. Na 
stanovištích je čekaly různé úkoly: bylo 

zapotřebí sáhnout do krabice pro jakou-
si havěť (nakonec se z  toho vyklubaly 
gumové bonbony – pavouci..mňam !!). 
Pak si každý musel odvázat krvavý pařát 
přivázaný u  hřbitovní zdi…uuááááá ! 
Potom zase nasypat do hrnce kouzelné 
přísady a míchat lektvar. Ježibaba, která 
si jej chtěla uvařit, totiž usnula hned ve-
dle. A představte si, že polštář, co měla 
mít pod hlavou , jí upláchnul a  strašil 
děti zpoza hřbitovní zdi – bububu 

..(ještě, že jsem tam nemusela jít – já 
bych se móóc bála). Pod keřem u louky 
byl hrnec krve. A  tou krví musely děti 
podepsat připravený pergamen.

Po prázdninách kluci holky
spěchají do naší školky.

Školička jak kytička
je v ní slyšet písnička.

Zpívá dětem pro radost
pro všechny má hraček dost.

Žáci ZŠ a MŠ na Vánočních slavnostech

Zprávičky z naší školičky
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Slavnostní uvítání prvňáčků

Nakonec se prolezlo pavučinou 
v  brance…pavouk tam už prý naštěstí 
nebyl…a  šup! k  ohni pro diplom za 
odvahu. Všichni zdárně došli, rozsvítili 
lampionky a vyrazili na cestu.
Ředitelka školy dovedla úspěšně celý 
průvod osvícený mnoha světýlky až 
k cíli – Obecnímu úřadu v Horním Třeš-
ňovci. Panu starostovi předala již zmí-
něný pergamen označený krví :-) všech 
dětí. Nechyběla odměna a  poděkování 
za hezkou akci pro všechny zúčastněné.
Věřím, že si to všichni užili :-) !!
Teď už nás čeká Mikuláš s  čerty, zane-
dlouho pak Vánoce a  hurá do nového 
roku 2012.                                                                                                             

Hana Strnadová

Slavnostní zahájení nového školního roku

Po prázdninách se do školních lavic vrátili 
i  naši školáci. V  letošním školním roce 
se jich sešlo na slavnostním zahájení 
28. Během uplynulých tří měsíců se 
nejen naučili spousty nových věcí, ale 
zúčastnili se mnoha zajímavých akcí, 
které jim vyučování zpestřily a obohatily 
(plavecký výcvik, předvádění dravců na 
školní zahradě, divadlo ve škole, návštěva 
kina v Lanškrouně, Drakiáda, lampionový 
průvod a další akce, pořádané v rámci ŠD). 

Před námi jsou Vánoce, svátky, na které 
se těší malí stejně jako velcí, děti tak 
jako dospělí. Přeji všem krásné prožití 
svátečních dnů, hodně splněných přání 
a šťastný nový rok 2012  

Mgr.Jiřina Kosová

Slavnost světýlek

Slavnostní uvítání prvňáčků

Zprávy z naší školy
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Vystoupení na „Vánočních slavnostech“

Zamykání lesa Dýně byly nádherné,než nám je vandalové zničili

Relaxační víkend: 11. – 13. listopadu
Víkend plný cvičení, relaxace a pohody 
jsme strávily v  Náchodě. V  pátek jsme 
vyrazily auty hned po práci. První cviče-
ní ve stylu DANCE AEROBIC nás čekalo 
hned večer od půl sedmé do osmé .
Pak jsme navštívily místní bazén a sau-
nu. Některé relaxovaly v solné jeskyni.
Sobota začala ranním cvičením. Čekala 
nás i procházka městem. Po obědě byl 
naplánován výlet kolem Metuje, jóga 
a relaxace v solné jeskyni.
Nesměla chybět ani kultura. Po večeři 
jsme navštívily kino a některé zájemky-
ně po kině bowling.
V  neděli jsme zakončily akci   1,5 hodi-
novým cvičením KICKBOXU. V  hotelu 
HRON jsme poobědvaly a vyrazily k do-
movu.

NO, NEBYL TO ÚŽASNÝ VÍKEND? 

Předvánoční slavnosti: 3. – 4. prosince
V sobotu 3. 12. jsme v 9 h. zahájili   DÍL-
NAMI PRO DĚTI. Ty si mohly ozdobit 
perníčky, vyrobit dekoraci se svíčkou 
nebo s  pomerančem, rybičku nebo 
hvězdičku a zvoneček z vosku.
Zároveň probíhaly PRODEJNÍ VÁNOČNÍ 
TRHY plné dárků, ozdob, adventních 
věnců a  perníčků. Myslím, že bylo na 
co koukat a mnozí tu nakoupili dárečky 
a dekorace do svých domovů. 
Všechny výrobky byly z domácích dílen 
především občanů Horního Třešňovce 
a  místní školy. Celá akce byla nadační 
a  výtěžek bude věnován dětem na 
DĚTSKÉM DNU.
Děkujeme hlavně sponzorům, kteří 
utržené peníze za výrobky na tuto akci 
věnovali TJ Sokolu – dík patří Miloslavě 
Markové, Zdeně Macháčkové, místní 
škole a členům Sokola. 
Nejvíce se líbil betlém ze sena od Edity 
Cinkové a tradiční pastýři s živými oveč-
kami v ohradě.

V  16.30 h byl už kulturní dům zaplněn 
do posledního místa a začalo vystoupe-
ní DĚTÍ Z MÍSTNÍ ŠKOLY. Po nich násle-
doval vánoční koncert Lanškrounského 
ženského pěveckého sboru KC pod 
vedením J. Uhlířové, který doprovázeli 
členové country skupiny. Kulturním 
domem se   hodinu nesly písně nejen 
vánoční.
Po ukončení koncertu  následoval ŽIVÝ 
BETLÉM . Toto představení mělo připo-
menout a osvěžit v myslích lidí  vánoční 
příběh Josefa, Marie a  novorozeného 
Ježíška v Betlémě.
Ještě jednou díky všem, kteří přispěli 
ke zdaru celé akce -   vystavovatelům, 
prodejcům,obsluze, hercům,  občanům 
i Vám všem, kteří jste přispěli pomocí či 
peněžním darem.

Za TJ Sokol L. Marková

Do konce roku ještě připravujeme:
VÝLET PRO RODIČE S DĚTMI –  vánoční Olomouc, 3D kino, aquapark, muzeum veteránů 
BRUSLENÍ  V HALE B. MODRÉHO – v pátek 23.12. v 15.30h 

Cvičení žen:
Úterý – M. Jirásková – Zumba, od 19 hodin
Středa – L. Marková - relaxační cvičení, Pilates, fitbaly, stepy – starší ženy, od 18 hodin
Čtvrtek – E. Ježková –  stepy, od 19 hodin
Neděle – L. Marková  - aerobic, posilování, od 19 hodin

Cvičení dětí:
Pondělí – M. Jirásková – děti , od 18 do 19 hodin
Úterý – M. Šmiková – rodiče s dětmi,  od 16. 30 do 17. 30 hodin  
Veškeré odkazy na videa a fotky najdete na webu obce.
Klidné a pohodové Vánoce.

AKCE TJ Sokol
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Vánoční slavnosti v Horním Třešňovci
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Poslední srpnovou sobotu proběhlo 
v  místním sportovním areálu tradiční 
Loučení s  létem. Letos opravdu dostálo 
svému názvu, neboť se během dne 
ochladilo o 20 °C. Akce začala v 15 hodin 
soutěžemi pro děti, ve kterých jsme 
se snažili využít co nejvíce hasičských 
potřeb, a tak se spojovaly hadice, běhalo 
v hasičských helmách, ale také prolézalo 
tunelem, střílelo ze vzduchovky a  pře-
tahovalo se lanem (zde se postupně 
připojilo i  několik dospělých ve snaze 
pomoci své ratolesti k vítězství). Do hlav-
ní soutěže o putovní pohár starosty obce 
v  netradičních disciplínách se přihlásili 
krom tradičních místních „rodinných“ 
družstev také zástupci ze sousedních 
sborů – Nepomuk a  Horní Čermné. 
Soutěžilo se jako obvykle ve dvou disci-
plínách a se záludnými nástrahami dráhy 
se družstva vypořádala v tomto pořadí:

1. „Za voďáci“
2. „Hasiči Nepomuky“
3. „Naspeedovaná prasátka  
 a dvě zběsilé svině“
4. „Žabáci“
5. „Hasiči Horní Čermná“
6. „Grupáč“

Za večerního deště se ještě podařilo 
uspořádat soutěž v hodu sudem s těmito 
výsledky:

Kategorie muži:
1.místo: Jaromír Ježek 
2.místo: Petr Jelínek 
3.místo: Petr Mačát ml.

Kategorie ženy:
1.místo: Lucie Mačátová
2.místo: Radka Marková
3.místo: Hana Šebrlová

Ti nejodvážnější a  nejotužilejší si až 
do pozdních nočních hodin zatančili 
a zazpívali s hudbou Forte. Fotky a další 
podrobnosti najdete na obecních strán-
kách.
Vždy po ukončení sportovní sezóny 
a podzimním úklidu hasičárny se scházejí 
členové sboru spolu se svými rodinnými 
příslušníky u příležitosti Ukončení sezóny. 
Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Sešli 
jsme se 22.října v nové hasičské zbrojnici, 
abychom si popovídali, popili, zazpívali si 
a pobavili se. K jídlu se podávalo výborné 
domácí uzené, které naložili Jarda Ježek 
a  Jirka Dvořák ml., vyudil Jarda Ježek 
a  s  úsměvem podávali Vláďa Čajnák 
s „beruškou“, za výčepem nás tekutinami 
zásobovala Hanka Šebrlová. Dobrý pocit 
z akce kazila pouze žalostně nízká účast 
členů na přípravě a na úklidu (zřejmě se 
po slibném začátku roku vracíme zpět do 
vyjetých kolejí).
Naše soutěžní družstva za sebou mají 
další sezónu, během které se zúčastnila 

13 závodů Velké ceny Ústeckoorlicka, okr-
skových závodů v Lanškrouně a soutěže 
„osmiček“ v Albrechticích. Hodnocení je 
těžké, protože se toho hodně podařilo, 
ale také spoustu pokazilo, a tak na jeho 
konci zůstává jeden velký otazník – jak 
dále?
Družstvo mužů se po „hubených“ přede-
šlých letech přece jen odrazilo od svého 
dna a předvedlo spoustu pěkných poku-
sů, během kterých si výrazně vylepšilo 
všechny své osobní rekordy a umístilo se 
na celkovém 11.místě, když se do první 
desítky vtěsnalo hned 7x (v loňském roce 
se mu to podařilo pouze 2x a  v  před-
loňském 4x). Úspěch to určitě  je, ale 
současná špička okresu je o pořádný kus 
před námi a dohnat ji je běh na delší trať. 
Je otázkou, zda současné družstvo má 
vůbec na to se jí výkonnostně alespoň 
přiblížit. Uvidíme v příštím roce, ale zdá 
se, že jsme vykročili správným směrem 
a především zkvalitnění tréninků už nese 
své ovoce, i když zatím jenom dílčí.
Družstvo žen bude chtít na letošní se-
zónu zřejmě hodně rychle zapomenout. 
Potom, co dívky předváděly v předešlých 
letech, se od nich hodně očekávalo. Čas-
té změny v  sestavě a  také trocha smůly 
však udělaly své,  a děvčata skončila  na 
nejhorším místě v celkovém pořadí VCÚ 
(8. místo) za několik posledních let. Za-
tímco v roce 2009 byly hned 7x na stup-
ních vítězů a  10x v  první pětce, v  roce 
2010 – 2x na stupních vítězů a 6x v první 

pětce, letos se na stupně vítězů postavily 
pouze jednou v České Třebové a v první 
pětce byly 4x. Ne snad, že by předváděly 
tak špatné výkony, ale ostatní družstva, 
a  především ta z  Letohradska, se okolo 
nich prohnala a  na dráze předváděla 
výkony, o jakých si my prozatím můžeme 
nechat zdát. Rekord ligy se v ženské kate-
gorii posunul na průstřikové terče takřka 
o  vteřinu a  na nástřikové o  těžko uvěři-
telné necelé tři vteřiny oproti loňskému 
roku. A zatímco se dostavily neúspěchy, 
z týmu odešla pohoda, která je nezbytná 
k tomu, aby se na dráze dařilo. 

Jako „samozřejmost“, o které se více ne-
rozepisuji, jsou nesčetné brigády,  a to jak 
na přípravu akcí, kterých pořádáme velké 
množství, tak především na  přípravu 
a údržbu hasičské techniky a práci v ha-
sičárně a  jejím okolí. Je to práce, která 
ve výsledku není příliš vidět, ale o  to je 
důležitější. 
Jménem SDH Horní Třešňovec Vám 
děkuji za přízeň, kterou nám věnujete, 
sponzorům za příspěvky, kterými nás 
podporují, a do nového roku přeji všech-
no nejlepší, zdraví, pohodu a štěstí a rok 
bez požárů. Budeme se těšit na setkání 
s  Vámi na některé z  akcí, které pro vás 
v  příštím roce připravíme, nebo v  okolí 
závodní dráhy při dalším ročníku Velké 
ceny Ústeckoorlicka v požárním sportu. 

Za SDH Petr Jirásek

Co se děje u hasičů

Loučení s létem
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Každé roční období má své kouzlo. Pro 
myslivce je ale určitě nejhezčí a  nejmi-
lejší podzim, čas honů, čas setkávání 
se zelenými kamarády ze sousedních 
sdružení.
Před zábavou má však přednost povin-
nost a  tou je podzimní a  zimní přikr-
mování zvěře v  přidělených krmelcích 
a  zásypech. Letos jsme z  příspěvku od 
Obecního úřadu v  Horním Třešňovci 
zakoupili kvalitní granulované krmivo 
v  Bocusu Letohrad a  s  přikrmováním 
jsme započali již v polovině září, aby si 
zvěř stihla vytvořit dostatečné tukové 
zásoby pro nadcházející nepříznivé 
období. 
Podzimní akce jsme zahájili výlovem 
mysliveckého rybníčku u  Jakubovic. 
Každý myslivec si odnášel vánočního 
kapra, zbylo i na ostatní zájemce. 
Hlavní akcí však byl velký hon na 
drobnou zvěř, spojený s  tradiční 
Poslední lečí. Akce se vydařila, přízeň 
nám zachoval i  svatý  Hubert, patron 
všech myslivců. Bylo uloveno 15 zajíců, 
26 bažantů a 1 liška. Hon byl zakončen 
slavnostním výřadem, letos s loveckými 
fanfárami dvou trubačů, absolventů 
střední lesnické školy v  Hranicích. Pak 

Je po prázdninách, skončily starosti 
o vnoučata, a tak se vydáváme 7.9.  na 
výlet do Hradce Králové. V Hradci jsme 
navštívili elektrárnu a  obří akvárium. 
Všichni byli spokojeni a  my se už nyní 
těšíme na příští rok, co pěkného pro nás 
naše cestovka připraví. Děkujeme. 
14.9. se konal na hřišti letošní poslední 
táborák. 22.9. se někteří z  nás jeli po-
dívat  a  pobavit na setkání důchodců 
do Výprachtic. 11.10. jsme uskutečnili 
exkurzi ve sklenářství u Šuláků v Lanš-
krouně. Je to rodinná firma, kde vyrá-
bějí brusírenské stroje a vyvážejí je do 
celého světa. Nejvíce se nám ale líbila 
práce ze skla. Výrobky se zde dají kou-
pit, všem, kteří ještě nemají  dárek pod 
stromeček, doporučuji navštívit, určitě 
si vyberete. 18.10. jsme jeli na setkání 
důchodců do Horní Čermné, kde jsme 
příjemně strávili chvíle s harmonikami. 
8.11. jsme navštívili „ Martinské posví-
cení“ v Dolní Čermné. 6.10. a 3.11. pro 
nás připravil ing. František Teichmann 
přednášku, doplněnou diapozitivy 
o cestování po Norsku, všichni byli une-

seni krásnou přírodou.  
Blíží se  konec roku, a tak bych chtěla za 
důchodce všem spoluobčanům popřát  
hodně zdraví, lásky a  ohleduplnos-

ti v  novém roce. Pevné nervy, dobrou 
mysl, abychom tu krizi v klidu přežili.

Eva Jirásková

už následovalo přátelské posezení 
spojené s  vyhlášením krále honu. Po 
tradičním srnčím guláši přišel na řadu 
ječný odvar i  něco ostřejšího a  vyprá-
vění v jazyce českém i  latinském. Večer 
pak následovala Poslední leč s hudbou 
a  mysliveckou kuchyní. Vstupenek se 
prodalo o něco méně než jindy, milým 
překvapením pak byla účast 29 Horno-

třešňováků.
Rok zakončíme tradiční vycházkou na 
Štěpána, kdy nejde ani tak o  bohatý 
výřad, ale spíše o provětrání po vánoč-
ních svátcích a  rozloučení se s  dalším 
úspěšným mysliveckým rokem.
Myslivosti zdar i v roce 2012.

Ing. Jindřich Jirásek

Myslivecký podzim

Akce důchodců

Poslední leč

Na návštěvě u Šulákových v Lanškrouně
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Letošní hokejová sezona je pro náš tým 
již čtvrtá. Zahájení sezony bylo velmi 
komplikované, měnil se počet přihláše-
ných mužstev i model uspořádání LHL. 
Nakonec všech rekordních 38 mužstev 
bylo rozděleno do tří skupin bez rozdílu 
výkonnosti. Po odehrání základního 
kola se mužstva rozdělí podle umístění 
do pěti lig. Během zahájení soutěže 
oznámil Žichlínek, že má existenční 
problémy, a proto odstoupí ze soutěže. 
Pro vedení LHL by to znamenalo znovu 
přeorganizovat celou soutěž. Naše 
mužstvo má kompaktní tým a  nejpo-
četnější základnu, proto nás oslovili, 
zda bychom po celou sezonu nevy-
pomohli Žichlínku hostováním jedné 
pětky. S tímto návrhem jsme souhlasili, 
a  tak vždy, když má Žichlínek zápas, 
hraje tam naše pětka. Hráči se střídají 
podle toho,  jak je kdo volný.
V  letošní sezoně také došlo k několika 
změnám v kádru týmu. Aktivně ukončil 
činnost Lubomír Cink a Ota Nový. Tímto 
jim děkujeme za zápasy odehrané za 
HCHT. Naše řady rozšířil Pepa Šilar ml., 
přítel Zuzky Žabkové Víťa Vencl a  ka-
marád Honzy Maršíka Martin Ryšan. 
Bohužel do sezony ze zdravotních 
důvodů  nenastoupil Jiří Marek.
V naši skupině C máme zatím tři vítěz-
ství, dvě remízy a jednu porážku a jsme 
s osmi body na třetím místě. Je to zatím 
překvapivé umístění. A škoda obou re-
míz.   S  Yellow Sharks 2 : 2, kdy jsme ani 
z patnácti střel nedokázali rozhodnout 
zápas ve svůj prospěch. Se Sršni jsme  
ještě čtyři minuty před koncem  vedli  
5 : 3, ale náskok se nám nepodařilo 
udržet a  zápas skončil  5 : 5. Je stále 
vidět, že jsme mladý a  nevyzrálý tým. 
S výsledky jsme spokojeni a vypadá to, 
že se dostaneme do třetí ligy. 
Do konce roku ještě odehrajeme 9.12.  
v 21.45 zápas s Bystrcí a 23.12. v 21.15 
zápas se Sorenem. Na 29.12. v 17.15 je 
naplánován zápas proti neregistrova-
ným.
Pro třešňovskou mládež stále platí 
možnost stát se členem našeho týmu. 
Informace podá Jiří Marek, nebo  
Sláva Cink.
V  pátek 23.12. v  15.15 je pro naše ob-
čany zamluven zimní stadion  na volné 
bruslení a na půlce hokej pro děti.
Děkujeme  sponzorům a  obci za pod-
poru a  samozřejmě všem fanouškům 
a  fanynkám za přízeň. Štěstí,  klid , 
vánoční pohodu a  hodně úspěchů 
v  novém roce občanům Horního Třeš-
ňovce přeje vedení HCHT.

Hokej

Fanynky Horního Třešňovce

Josef Pávek

Martin Ryšan

Josef Šilar

Vítězslav Vencl

Nové posily našeho hokejového klubu:
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Kurz se koná ve dnech 21. 1. – 22. 1. 2012 
na Obecním úřadě v Horním Třešňovci. 
Prezence  v  8.15 hod. Zahájení kurzu 
je v  8.30 hod. Předpokládaný konec  
17.00 hod. po oba dny.
Pro koho je tento kurz vhodný?
Tento kurz je vhodný pro všechny, 
kteří se chtějí zdokonalit v  kreslení  
nebo  mají zájem vyzkoušet něco 
nového  nebo kteří  si chtějí  vylepšit 
svoji tvořivost a  rozvinout svoji osob-
nost. Prožijete dva dny plné kreslení 
a  odreagování se od běžných činností. 
Kurz je koncipován tak, že ho zvládnou 
naprosto všichni.  Věková hranice není 
omezena.  Doporučuji  od věku  15 let. 
Mladší s doprovodem rodičů. Pro malé 
děti je vhodný kurz vedený speciálně 
pro malé děti.
Zvládnou ho i ti, kteří v kreslení pomocí 

rozvoje pravé mozkové hemisféry nevěří.
Kreslení pravou mozkovou hemisfé-
rou – co to je? A  proč zrovna pravá 
hemisféra?
Mozek je rozdělený na dvě hemisféry. 
Mezi pravou a  levou hemisférou jsou 
významné rozdíly, kterým je třeba 
porozumět, chceme-li cvičit schopnosti 
svého mozku.
Levá polovina mozku analyzuje, logicky 
seřazuje a činí tak závěry. Pravá mozková 
hemisféra mozku vnímá svět jako celek 
a  dokáže pojmout realitu v  celistvosti. 
Umožňuje nám rozeznávat vizuální 
a sluchové podněty a zpracovávat emo-
cionální pocity.
Oba pohledy jsou nutné, abychom zcela 
chápali, co se děje ve vnějším světě. 
Obě strany potřebují cvičení. Protože 
vzdělávání je zaměřeno převážně na 
logiku, analýzu, matematiku,… pravá 
mozková hemisféra je opomíjena. Na 
tomto kurzu kreslení se jednoduchými 
cviky naučíte cvičit pravou mozkovou 

hemisféru  a rozvíjet ji.
Kreslení pravou mozkovou hemisfé-
rou není automatická kresba.
Program kurzu:
První den se naučíme jednoduché cviky, 
které nás naučí vnímat prostor, oblé 
a ploché tvary, práce s tužkou a gumou. 
Druhý den využijeme znalostí a  na-
učíme se základům kresby portrétu  
a každý si takový portrét vytvoří. Pokud 
by měl někdo zájem o  namalování 
svého autoportrétu nebo někoho z  ro-
dinných příslušníků apod., je třeba pro 
začátek přinést fotku nebo obrázek ve 
velikost formátu A4.
Co si  potřebuji vzít na kurz?
Není třeba žádných pomůcek, vše 

dostanete v ceně kurzovného na místě. 
Pro všechny bude přichystané malé 
občerstvení ve formě kávy, čaje. Stačí 
pohodlné oblečení, dobrá  nálada, něco 
k snědku.  Na oběd je vyhrazena hodi-
nová přestávka. Nejbližší stravování je 
možné v Lanškrouně.
Cena kurzu je výjimečná  -  oba dny  
za 800 Kč.
Závazné přihlášky mi posílejte  do 18. 
1 . 2012 na email:  
edita.cinkova@post.cz  
nebo volejte 731 724 304. 
Těším  se na malování s Vámi 

Edita Cinková

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou

Před a po absolvování kurzu

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou
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dvou hlavních chodů s polévkou. Cena 
menu je 65,- Kč. Rozvoz do domácností 
je zdarma. Každému pravidelnému 
odběrateli založíme obědovou kartu 
na jméno, kde budeme evidovat počet 
odběrů. Na každý třináctý oběd obdrží 
zákazník slevu 70%. Jednoduše řečeno, 
každý třináctý oběd s polévkou je u nás 
za dvacku!
Nabízíme 3 druhy piva, navíc disponuje-
me sloganem „nejlevnější pivko“ v okolí 

– Světlá nefi ltrovaná 10° od Černé Hory 
za 18,- Kč/0.5l. Odpoledne nabízíme 
domácí hamburgery z  grilu a  různé 
pochoutky, které příjemně naladí . Když 
je nuda, přijďte si zahrát karty, nebo 
Playstation 3. Připojte se na wifi  a buďte 
„onlajn u každýho kousku“!

S úctou a pozdravem Jakub Melezínek

Vážení spoluobčané,
jmenuji se Jakub Melezínek, je mi 21 
let a vystudoval jsem střední hotelovou 
školu, obor hotelnictví/turismus v  Par-
dubicích. Již od svých patnácti let pracuji 
jako číšník, barman, recepční v různých 
hotelech, restauracích. Pracoval jsem 
jak v  České republice, tak i  v  zahraničí, 
konkrétně na řeckém ostrově Korfu. 
Dlouho jsem se ucházel o  prostory 
k  provozování hostinské činnosti a  do-
stalo se mi štěstí tak učinit v Národním 
domě v Horním Třešňovci.
Po velkých přípravách a za pomoci pří-
telkyně, rodiny a  přátel, proběhlo dne 
11. 11. 2011 slavnostní Svatomartinské 
uvítání. Událost navštívilo téměř 200 lidí, 
snědlo se dvaadvacet hus, spousta řízků 
a  také spousta litrů polévky. Po večeři  
mohli hosté oživit již dlouho spící parket 
za doprovodu Miloše Kotase. O půlnoci 
nás navštívil také profesionální barman, 
jenž svou ohnivou show nemálo zatopil 
v celém objektu. Doufáme, že se všichni 
dobře bavili a že nás navštíví i příště.
V  Národním domě  vaříme obědy 
každý všední den. Vždy je na výběr ze 

Národní dům

Svatomartinské uvítání v Národním domě

Lidmila Štěpánková 89 let
Růžena  Prouzová 85 let
Miluše Kozojedová 84 let
Marie Mačátová 83 let
Ladislav Šilar 83 let
Jaroslav Tatzel 83 let
Miloslava Ježková 82 let
Jiřina Macháčková 80 let
Marta Dušková 60 let
Drahoslava Dvořáková 60 let

Všem oslavencům přejeme pevné 
zdraví a hodně lásky v kruhu svých 
blízkých.

Zuzana Kunertová 
a Pavel Mikulecký

Novomanželům přejeme dlouhý  
a  šťastný společný život plný vzá-
jemné úcty a lásky.

Petr Dušek
Aneta Hluchá

Našim nejmenším občánkům  
chceme do života popřát jen to 
nejlepší, hodně zdraví a  vždy bez-
pečnou rodičovskou náruč.

Jaroslav Macháček
Gertrauda Šilarová

Upřímnou soustrast  zarmouceným 
rodinám.
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Zemřeli

Narodili seSvatby
Jubilanti, kteří do konce roku 
2011 oslavili nebo oslaví své 
významné narozeniny:
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