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Zprávy z obce

Vážení spoluobčané,
úvodem tohoto článku bych chtěl 
poděkovat předchozímu zastupitelstvu 
obce za  práci v  minulém volebním 
období, odstupujícímu starostovi 
Jiřímu Markovi děkuji za vše, co během 
osmi let ve funkci pro Horní Třešňovec 
vykonal. Vám občanům děkuji za zvo-
lení a projevenou důvěru v mou osobu. 
Podrobnější informace ke komunálním 
volbám najdete v  článku „Komunální 
volby 2014“.

V novém volebním období čeká zastu-
pitelstvo velký kus práce - například je 
potřeba dokončit přípravu parcel pro 
výstavbu v  lokalitě „Urbanova stráň“. 
V  této chvíli jsou pozemky rozparcelo-
vány, na parcely je přiveden plynovod, 
vodovod, kanalizace, zasakovací objekt 
a je zajištěn přívod elektřiny. Je podána 
žádost pro kolaudační rozhodnutí na 
plynovod a  kanalizaci. Čeká nás zho-
tovení komunikace k  těmto parcelám, 
abychom mohli v  příštím roce nabíd-
nout parcely k prodeji.

Byla dokončena oprava místní komu-
nikace „Mrázkova cesta“. I  v  příštím 
roce bychom rádi investovali do oprav 
místních cest. Bohužel u  většiny neo-
pravených komunikací nejsou vyřešena 
vlastnická práva, která obci brání komu-
nikace opravit.

V  budově obecního úřadu proběhla 
výměna stávající olověné vodovodní 
přípojky. Hodnoty olova ve  vzorcích 
z obecního úřadu překračovaly povolené 
hranice, výměna tedy byla nutná. Proto 
doporučuji občanům, aby zkontrolovali 
své vodovodní přípojky a  vyměnili olo-
věné části za vhodnější materiál. Odběry 
a  rozbory pitné vody z  přípojek provádí 
na základě objednávky vlastníka přípojky 
Orlická laboratoř,  s.  r.  o., Česká Třebová 
- kontakt Ing.  Jana Pinkasová, mobil: 
732 405 769, email: pinkasova@orlab.cz.
Cena za odběr a rozbor v ukazateli olovo 
je 390 Kč.

Mikroregion Severo-Lanškrounsko, který 
pro naši obec zajišťuje v rámci akce „Na-
kládání s bioodpady“ nákup kompostérů 
a  štěpkovače, nás informoval, že je při-

pravena k  podpisu smlouva o  dotaci se 
Státním fondem životního prostředí. Vý-
běrové řízení již proběhlo, naše obec již 
zaslala mikroregionu fi nanční příspěvek, 
vše tedy směřuje úspěšně k cíli přidělení 
dotace a  samotnému nákupu kompo-
stérů a  štěpkovače. O  dalším postupu 
budete informováni v  následujících 
vydání novin.

Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem 
roku 2014 Vám chci poděkovat za spolu-
práci a podporu naší společné práce při 
rozvoji obce, přeji Vám všem příjemné, 
klidné a  spokojené prožití vánočních 
svátků a do nového roku Vám přeji pevné 
zdraví, štěstí, lásku a spokojenost.

Za obecní úřad a zastupitelstvo obce
Jan Dušek, starosta obce

Komunální volby 2014
Ve dnech 10. a  11.  října  2014 proběhly 
v naší obci volby do zastupitelstva obce. 
K  volbám přišlo 329 voličů z  celkového 
počtu 503 voličů, zapsaných ve volebním 
seznamu. Účast tedy byla 65,41 %. Voleb 
se zúčastnily tyto 4 kandidátní listiny: 
Hasiči Horní Třešňovec-I, Hasiči Horní 
Třešňovec-II., Křesťanská demokratická 
unie-Česká strana lidová a  Nezávislí. 
Kandidovalo celkem 28 občanů, zvoleno 
bylo těchto 9 občanů:
Libor Bílý (Nezávislí)
Petr Černohorský (Nezávislí)
Jan Dušek (KDU-ČSL)
Pavel Dušek (Hasiči H. Třešňovec-I)
Jaroslav Hejkrlík (Hasiči H. Třešňovec-I)
Tomáš Holeček (Nezávislí)
Jaromír Ježek (Hasiči H. Třešňovec-II)
Jiří Marek (Hasiči H. Třešňovec-II)
Jitka Marková (Nezávislí)
Náhradníci: Ing.  Ondřej Barcal (Nezá-
vislí), Ing.  Lubomír Cink (Hasiči Horní 
Třešňovec-II), David Indra (KDU-ČSL) 
a Kateřina Pulkrábková, DiS. (Hasiči Horní 
Třešňovec-I). Podrobné výsledky voleb 
naleznete na internetových stránkách 
www.volby.cz.

Petra Marková,DiS.

Zprávy z MŠ a ZŠ

Prvního září roku 2014 přivítala škola 
v Horním Třešňovci žáky a děti v novém 
veselém kabátku. PASTELKY se staly od 
nového školního roku symbolem naší 
školy, symbolem naší práce, jejímž cílem 
jsou spokojené děti, které vstupují do 
této budovy s  radostí a  očekáváním 

a odcházejí s vědomostmi a dovednost-
mi, nezbytnými pro budoucí život.
Sotva jsme nový školní rok za přítom-
nosti pana starosty Jiřího Marka zahájili, 
pustili jsme se do práce, která patří ke 
každodennímu školnímu životu. K učení, 
které tvoří podstatnou část školní práce, 
patří samozřejmě spousta akcí, které 
tuto práci provázejí, oživují a zpestřují.
Hned v září začali jezdit žáci školy i děti 
ze školky do bazénu v  České Třebové. 
Výuka plavání v  tomto zařízení je pro 
děti velmi zajímavá a  je vedena zábav-
nou formou, takže se na ni všichni těšili. 
Příjemné pro nás je to, že na dopravu do 
České Třebové se nám podařilo získat 
v  dotačním programu, který vyhlásil 
krajský úřad Pardubického kraje na 
rozvoj sportu, částku 10 000 Kč.
V  říjnu si žáci připomněli důležitost tří-
dění odpadu na besedě nazvané „Tonda 
OBAL“. Zopakovali si, proč se odpad třídí, 
jaké druhy kontejnerů máme, prakticky 
měli možnost si třídění odpadu vyzkou-
šet. Další akcí v září byla návštěva diva-
dla v  Šumperku. Je to naše pravidelná 
akce. Děti ze školy i  školky tentokrát 
viděly pohádku O pejskovi a kočičce. Na 
dopravu dětí MŠ do divadla jsme využili 
další dotaci, tentokrát určenou na rozvoj 
logopedické prevence dětí předškolní-
ho věku, kterou jsme získali od MŠMT.
V  listopadu navštívilo školu divadlo 
„Štafl ičky“, které zahrálo dětem loutko-
vou pohádku Jak si ježek Ferda hledal 
domeček na zimu. Žáci 3. ročníku byli na 
exkurzi v Pardubicích, navštívili budovu 
Krajského úřadu a doplnili si tak názorně 
svoje znalosti z prvouky. Školáci navští-
vili kino v Lanškrouně. Pohádka Tři bratři 
se všem moc líbila. Hlavní velkou akcí 

v  listopadu byla Slavnost světla, kterou 
jsme ukončili lampionovým průvodem. 
Všichni přítomní, děti i  dospělí, si užili 
spoustu zábavy při společných hrách 
a  soutěžích, pochutnali si na dobrot-
kách, které donesli rodiče, opekli si 
párky a  pobesedovali nejen o  práci ve 
škole.
Jak vidíte, tak, jako jsou pestré a zajíma-
vé pastelky, které zdobí naši školu, tak 
zajímavá a pestrá je i naše činnost.

Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy

A jak se děti těší na nejočekávanější 
svátky v roce, které jim v očích 
vykouzlí ty nejkrásnější jiskřičky? 
Zeptali jsme se jich:

a) Těšíte se na Vánoce, na Ježíška? A proč?
b) Kdyby sis mohl(a) přát ten nejkrásnější 
dárek, co by to bylo?

a) Hodně, protože budeme všichni spolu.
b) Abychom byli všichni pohromadě.

Lucie Šilarová 4. roč.

a) Hodně, až se všichni sejdeme u stro-
mečku.
b) Dobrodružná knížka.

Vendula Sedláková 5. roč.

a) Moc, protože budeme všichni 
pohromadě s rodinou, bude pohoda 
a klid. Těším se hlavně
na dárky, až budeme strojit stromeček 
a tak.
b) Mně je to celkově jedno. Mám ráda, 
když jsme pohromadě.

Michaela Šlesingrová 5. roč.

Předchozí zastupitelstvo obce Exkurze do Krajského úřadu v Pardubicích foto: I. Vávrová  Tešíme se na Vánoce foto: P. Rouhová
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a) Hodně, až budeme všichni spolu a na 
dárečky.
b) Že budeme všichni spolu, nějaká 
knížka a taky živá želva.

Ella Prokopová 4. roč.

a) Hodně! Těším se na dárečky a abych 
mamince dala dáreček.
b) Furby, malá panenka.

Pavlína Zapletalová 1. roč.

a) Dobře, na dárky, na Ježíška a kometu.
b) Živý kůň.

Ema Junková 1. roč

a) Na dárky a stromeček a to je asi vše.
b) Jen taková plastová hora a „bohemác-
kej“ dres a to je asi vše.

Šimon Vávra 1. roč.
 
a) Hodně! Těším se na dárky a jak 
strojíme stromeček.
b) Fotbalový míč a kopačky.

Radek Teichmann 1. roč.

a) Těším se až nám přinese Ježíšek dárky. 
Na naší večeři, protože tam budeme mít 
svíčky a
taky pár květin.
b) Velkej pytel vojáků a tááákhle 
velkej tank.

Antonín Hejkrlík 1. roč.

Petra Rouhová

Z činnosti Sboru 
dobrovolných hasičů 
Horní Třešňovec

LOUČENÍ S LÉTEM
Letošní Loučení s  létem bylo doslovné. 
Pár minut po zahájení se nad hřištěm 
stáhla mračna a spustil se prudký déšť za 
doprovodu hřmotné zvukové kulisy. Pr-
šení ustalo až po delší době a zanechalo 
po sobě spoustu čvachtavých kaluží. To-
hle děsivé počasí ale naštěstí neodradilo 
první návštěvníky, a  už vůbec ne jejich 
děti, pro které byly připravené zábavné 
soutěže. Kluci i holky si mohli zastřílet ze 
vzduchovky, soutěžili v přenášení kostek 
nebo v  nošení pinpongového míčku na 
lžíci. Nakonec se děti rozdělily na dva 
týmy a zabojovaly v přetahování lanem, 
což se ukázalo na promáčeném trávníku 
jako obzvláště zrádné.

Do soutěže smíšených družstev do-
spělých se nakonec přihlásily celkem 4 
týmy. Na ty opět čekaly důmyslné úkoly, 
spojené tradičně s  konzumací alkoholu. 
V prvním úkolu se například museli dva 
členové týmu, oblečeni do hasičských 
pláštěnek, omotat hadicí, a  poté se 
vzájemně napojit půllitrem piva, nebo 
dohopsat v  pytli až k  připravenému-
,,tupláku“ piva a  ten v co v  nejkratším 
čase, vypít. Druhé soutěže se už účastnil 
celý tým najednou. Každý musel přisátím 
na brčko přenést kartonové žetonky 
z  bodu A  do bodu B, kde už v  miskách 
čekal připravený „dezert“ v  podobě 
krupičné kaše. Stopky se zastavily až po 
snězení poslední lžičky. Takže, vzhledem 
k  časovému presu, šla etiketa stranou 
a kaše mnohdy létala až mezi přihlížející 
diváky. Toho, že kaše byla slaná, a  tak 
trochu připálená si strávnici v zápalu hry 
ani nevšimli. Po sečtení časů dopadlo 
umístění týmů takto:

1. VOCODE 
2. ACH JO! 
3. BYLO NÁS ŠEST 
4. VO NIC 

Po ukončení soutěží a  předání diplomů 
už žhavila nástroje letošní kapela, kterou 
byla Metaxa z  Ústí nad Orlicí. Tentokrát 
se nám volba vyplatila, protože hudba 
hrála perfektně. Za jejího rockového do-
provodu proběhla ještě poslední soutěž 
večera, a to Hod sudem. Zájemců se na-
šlo dost, jak mezi muži, tak mezi ženami 
a zde jsou výsledky „medailových“ pozic 
v obou kategoriích:

1. Míra Šebrle - 23m
2. Jakub Melezínek - 21,3m
3. Vláďa Čajnák - 20m

1. Hana Šebrlová - 13,2mm
2. Eva Dušková - 11,7m
3. Kristýna Holečková - 11,3m

Navzdory proměnlivému počasí a chlad-
nému večeru nakonec překvapivě 
dorazila spousta návštěvníků. Bylo vidět, 
že se všichni dobře bavili a  pro některé 
vytrvalce kapela vyhrávala ještě ve 2 ho-
diny ráno. Tímto děkujeme za Vaši účast 
a slibujeme, že na příští rok se pokusíme 
uprosit Léto, aby se s  námi defi nitivně 
rozloučilo až po této akci :-)

HASIČSKÝ VÝLET NA BÍLOU HORU
Hasičský výlet byl letos pojat trochu 
netradičně. Nejen, že se konal až v polo-
vině září, ale zvolili jsme i dobrodružnější 
styl dopravy - vlakem. Termín výletu byl 
naplánovaný na sobotu 20. září a v tento 
den se konala i  historická rekonstrukce 
bitvy na Bílé hoře. Toho jsme se rozhodli 
využít.
Na výlet se přihlásilo celkem 11 osob. 
Vzhledem k  počtu lidí, jsme se nechali 
v  7  hodin ráno odvézt na Lanškrounské 
vlakové nádraží hasičskou avií. Do 
stověžaté Prahy jsme dorazili pár minut 
před desátou. Koupili jsme lístky na MHD 
a cca hodinku volného času ještě strávili 
procházkou po Václaváku. Odtud jsme 
se metrem a  tramvají dostali na Vypich, 
kde se rekonstrukce bitvy konala. Byla 
zde spousta stánků s  ručními výrobky 

jako keramika, šperky, kovářské výrobky, 
ručně malovaný textil a atmosféru dotvá-
řela dobová hudba. Tržiště jsme si prošli, 
dali si něco k  jídlu a  vzhledem k  tomu, 
že bitva začínala až v 15:00 hodin, vydali 
jsme se ještě podívat na nedaleký leto-
hrádek Hvězda, ke kterému vedla krásná 
stromová alej. Občerstvení proběhlo 
v místní kavárně a někteří z nás absolvo-
vali i  prohlídku samotného letohrádku. 
Půl hodiny před začátkem bitvy jsme 
vykročili zpět na Vypich.

Přestože nás hned na začátku programu 
přepadl déšť, podívaná to byla krásná. 
Bitva skončila někdy kolem 17. hodiny, 
takže jsme se ještě trochu občerstvili 
a  pomalu vyrazili na tramvaj, která nás 
dovezla na poslední místo, které jsme 
v Praze měli v plánu navštívit, a to do re-
stauraci Kuře v hodinkách. Zde proběhla 
společná večeře (šťavnatá krkovička 
s opečeným bramborem) a setrvali jsme 
zde až do odjezdu vlaku. Večeře i obsluha 
byla výborná a  všichni se dobře bavili, 
takže zapomněli sledovat čas.  Důsled-
kem toho bylo neplánované zdržení, 
díky kterému jsme na nádraží museli 
téměř utíkat a vlak jsme stihli jen taktak. 
Do Lanškrouna jsme dorazili ještě před 
půlnocí a  to už tu na nás opět čekala 
hasičská avie, aby nás odvezla domů.
Po několika letech to byla zajímavá ob-
měna tradičního výletu. Dobrou náladu 
jsme si vezli s  sebou, takže jsme si ho 
užili, i když nám počasí moc nepřálo. Ve 
víru velkoměsta jsme se také neztratili 
a vrátili se domů v plném počtu.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
VCÚ 2014
Vrcholem jakékoli soutěže je vždy 
vyhlášení vítězů. Jinak tomu není ani 

u  seriálu Velké ceny Ústeckoorlicka 
(VCÚ). Ocenění soutěžních družstev už 
druhým rokem proběhlo na slavnostním 
večeru v  sokolovně v  Lukavici. Pořada-
telství se stejně jako v předchozím roce 
zhostil sbor hasičů z České Rybné, kteří 
už po loňském ročníku dobře věděli, do 
čeho se pouští. My jsme se opět spojili 
s  kamarády z  okolních obcí a  zajistili si 
společnou dopravu autobusem, který 
v  sobotu 8.  listopadu večer postupně 
vyzvedl týmy z  Nepomuk, Dolního 
Třešňovce, Horního Třešňovce a  Horní 
a Dolní Čermné.
Vyhlašování začalo s  několikaminuto-
vým zpožděním, ale za účasti téměř 
všech týmů Ústeckoorlicka. Našim 
družstvům se letos příliš nedařilo a me-
dailové pozice tak bohužel ani zdaleka 
neohrozila. Družstvo děvčat skončilo 
v  kategorii žen na 8. místě a  družstvo 
mužů zakotvilo na kulaté 10. příčce. 
Bednu nakonec obsadily týmy, jejichž 
umístění nebylo žádným překvapením. 
V  kategorii žen se s  třetím místem na-
konec musely „spokojit“ holky z  České 
Rybné, kterým na 2. místo jen o  jediný 
bod utekla děvčata z Kunčic. Zlatou příč-
ku s přehledem obhájily loňské vítězky, 
holky z Orlice. V kategorii mužů už byly 
bodové rozestupy na bedně trochu 
výraznější. Třetí bronzovou příčku si 
vysloužili chlapi z  Bystřeckého béčka. 
Stříbrné medaile si odnesli kluci z Orlice 
a zlatou příčku s náskokem 25 bodů zís-
kali borci z Kunčického céčka s několika 
rekordy na účtu.
Osvědčeným zpestřením z loňského roč-
níku byla prezentační videa soutěžních 
týmů, jejichž účelem bylo v  krátkosti 
představit jednotlivá družstva, ale také 
pro ně byla vyhlášena samostatná 
kategorie soutěže o  nejlepší prezentaci 

mužů a  žen. Zde se naskytla příležitost 
zbavit se hořké pachuti z  umístění ve 
VCÚ a vychutnat si, aspoň na chvíli, slad-
ké vítězství, protože videoprezentace 
družstva žen byla porotou zvolena jako 
vítězná. Přestože video mužů sklidilo asi 
největší aplaus v sále, porota vyhodno-
tila jako vítěze v  mužské kategorii už 
zmíněné vítěze VCÚ - Kunčické céčko, 
takže naši hoši loňské vítězství bohužel 
neobhájili. Poté už následovala volná 
zábava za hudebního doprovodu skvělé 
kapely Brillant Band z  Rychnova nad 
Kněžnou. V  průběhu večera nechyběla 
nabídka lístků do bohaté tomboly nebo 
kulturní vložka v  podobě vystoupení 
taneční skupiny ze Žamberka. Všichni se 
celý večer výborně bavili a po ofi ciálním 
ukončení akce, cca kolem druhé hodiny 
ráno, jsme se všichni zase nasoukali zpět 
do autobusu, který nás rozvezl k domo-
vům.
Na závěr nezbývá než smeknout před 
pořadateli, kteří již podruhé vstoupili do 
téže řeky, nenechali se semlít proudem 
a  vše opět zvládli na jedničku. To ale 
neplatí o  kvalitě našich sportovních 
týmů. Zde je důležité si nejprve sednout 
a  vyjasnit vzájemná očekávání v  nad-
cházející sezóně. Výstupem by měl být 
společný cíl a jasná strategie, díky které 
by mohl za rok aspoň některý z  našich 
týmů útočit na stupínky vítězů.

SVATEBNÍ ZASTAVOVÁNÍ
V  září nás výjimečně čekala ještě jedna 
milá povinnost. Letos jsme již podruhé 
naleštili naši stařičkou erenu, vyzdobili 
ji pestrobarevnými prápory z krepového 
papíru a  vyrazili zpestřit svatební den 
Petře Holečkové a  Robertu Havlovi. 
Čerstvé novomanžele jsme potrápili 
záludnými úkoly, v kterých se ale osvěd-

Slavnostní vyhlášení výsledků VCÚ 2014Hasičský výlet na bitvu na Bílé Hoře Svatební zastavování novomanželů Havlových 27. 9. 2014
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čili na výbornou. Za to si převzali vtipné 
vysvědčení se samými jedničkami. Na 
závěr jsme jim samozřejmě umožnili 
„spanilou jízdu“ obcí na opentlené 
ereně. Tímto novomanželům Havlovým 
ještě jednou od srdce gratulujeme a pře-
jeme, aby jejich společná cesta životem 
byla plná lásky, spokojenosti a vzájemné 
opory!

UKONČENÍ SEZÓNY
Sezóna 2014 už je zdárně za námi, a tak 
nastal čas, ji vhodně zakončit. Jako každý 
rok jsme proto při této příležitosti pozvali 
všechny členy sboru na sobotu 25. října 
ke společnému posezení v hasičárně. Na 
návštěvníky čekalo pohoštění v podobě 
kuřecích plátků, uzeného nebo klobás 
a zdravou stravu jsme se pokusili aspoň 
částečně dohnat grilovanými fazolkami. 
Zase jsme tak trochu obměnili menu 
z  předchozích let, kdy jsme ochutnali 
např.  grilovanou krůtu, prasátko nebo 
gyros. Na zapití nechybělo točené piveč-
ko a kapičky za rozumné ceny.
Bohužel, i  když každoročně zveme na 
toto společné zakončení všechny členy 
sboru, dle účasti je znát, oproti před-
chozím letům, že zájem o  tuto událost 
pomalu klesá. Pravidelnými návštěvníky 
se tak stávají pouze „stálice“ z řad zaslou-
žilých členů. Naopak současná soutěžní 
družstva se kompletně nesejdou ani na 
takovéto akci, kde by všechny starosti 
z  uběhlé sezóny mohla konečně hodit 
za hlavu a  strávit příjemný neformální 
večer se svými sousedy. Nicméně, i  tak 
se všichni, kteří dorazili, dobře pobavili. 
V  pokročilejších hodinách dokonce 
došlo i na kytary a zbývající osazenstvo 
hasičárny si za libých tónů strun od srdce 
zapělo české lidovky.

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ NA TÉMA 
POVODNĚ
V  předposlední listopadovou sobotu 
jsme vyrazili na každoroční námětové 
cvičení, kterého se účastní všechny sbory 
našeho okrsku. Celou akci si letos vzali 
na starost hasiči z  Rudoltic. Vzhledem 
k  tomu, že Rudoltičtí se v  minulosti 
museli už několikrát postavit záplavám 
a  jejich následkům, rozhodli se s  námi 
podělit o  své zkušenosti, a  proto zvolili 
povodně jako hlavní téma cvičení.
Jakmile se na místo včetně nás dosta-
vily i  kompletní jednotky z  Ostrova, 
Dolního Třešňovce, Lanškrouna a  sa-
mozřejmě pořádajícího sboru Rudoltic, 
byl nám ofi ciálně prezentován plán 
dne. V  rámci cvičení byla připravena 
3 různá tématická pracoviště: záchranný 
raft na rybníce, stavění vojenského stanu 
a příprava pytlů s pískem.
My jsme si hned jako první zahráli na pla-
váčky a vydali se k rybníku do rudoltické 
pískovny. Dobráci z Lanškrouna k tomuto 
úkolu zapůjčili svůj záchranný raft, který 
jsme ale museli nejprve společnými 
silami nafouknout. Velitel lanškrounské 
výjezdovky Tomáš Klaban nám pro 
začátek řekl několik tipů a pravidel, které 
je dobré při zásahu na vodě dodržovat, 
a poté jsme vyrazili zčeřit klidnou hladinu 
rybníka. Jak se ale nakonec ukázalo, nej-
těžším úkolem pro nás bylo zkoordinovat 
pět párů rukou s pádly. Nakonec jsme ale 
úspěšně zachránili „utopence“, rozmístili 
bójky pro ostatní jednotky a  přesunuli 
se zpět k  rudoltické hasičárně, kde nás 
čekalo stavění stanu. To pro nás nebyla 
žádná výzva, protože tento úkon běžně 
zvládáme v  rámci každoroční přípravy 
areálu na domácí hasičskou soutěž. Za 
pár minut nebylo co řešit a  čekal nás 

plánovaný odpočinek před posledním 
úkolem. Zalezli jsme se ohřát do útrob 
hasičárny a posilněni teplým čajem a ká-
vou jsme vyrazili na poslední stanoviště. 
Tam na nás čekalo 40 pytlů, které jsme 
museli částečně naplnit pískem a  poté 
přepravit k „ohroženému“ objektu, který 
bylo potřeba zabezpečit proti vniknutí 
vody. Poté co jsme úspěšně ochránili 
rudoltický obecní úřad, mohli jsme se 
vrátit do hasičárny k  zakončení cvičení, 
kde na nás v udírně čekalo něco teplého 
do žaludku. Po zhodnocení cvičení jsme 
akci ofi ciálně ukončili a  následovalo 
přátelské posezení v hasičárně, kde bylo 
připraveno malé občerstvení.

Na závěr bychom Vám chtěli jménem 
SDH popřát příjemné a  klidné prožití 
vánočních svátků, dětem rozzářené oči 
z  dárků a  rodičům svátky plné pohody 
a  radosti. Do nadcházejícího roku 2015 
jen samé štěstí a pevné zdraví, se kterým 
už to ostatní půjde samo. Nechť je ten 
nový rok alespoň o maličký kousek lepší 
a úspěšnější než ten minulý.

Za SDH Martina Jirásková

Hokejový klub

Po šesti sezónách, kdy docházelo jen 
k drobné korekci hráčů, se stalo zemětře-
sení.
Do letošní, již sedmé sezóny, nenastoupili 
bratři Jan a Martin Maršíkové, Martin Ry-
šán, Jirka Marek zvaný BARY se synem Lu-
kášem, Petr Černohorský, Pavel Maršálek, 
Víťa Vencl a  Jakub Ambrozek. Po tomto 
hromadném odchodu, který způsobily 

zdravotní komplikace, ukončení hokejo-
vé kariéry či přestup do jiného klubu LHL, 
to vypadalo, že ani nezačneme hrát.
Naštěstí se podařilo získat několik Třeš-
ňovců, a  to Vojtu Čajňáka, Pepu Šilara, 
Martina Páníka, Míru Felcmana a z Lanš-
krouna Lukáše Dvořáka, Davida Tejkla, 
Marka Petráně a  Davida Pávka. Po roce 
se vrátil i Jarda Jaroš. Kapitánem mužstva 
zůstal Láďa Vilč a  zástupcem byl zvolen 
Jarda Šmika.
S tímto relativně mladým a nezkušeným 
týmem jsme zahájili sezónu ve čtvrté lize, 
při účasti rekordních 40 družstev vítěz-
stvím nad Rafanama z Dolní Čermné 2 : 
1, pak překvapivé vítězství nad zkušeným 
Wild Bandem ze Zábřeha 4:3. Následova-
la remíza nad lídrem ligy Snakes Dolní 
Dobrouč 1:1 a  pak zatím jediná porážka 
od Panterů 3:4. Zde je na místě zdůraznit, 
že v  tomto týmu hráli hráči z  okresního 
přeboru. V dalších zápasech už nemohli 
nastoupit, a  tak třeba Rafani je porazili 
5:0. V  pátém zápase jsme remízovali 
s  Kláštercem 3:3. Šestý zápas s  Černo-
vírem byl asi nejkrásnější v  naší historii. 
Stejně jak my, tak i oni mají velkou pod-
poru fanoušků. Mají nacvičený oslavný 
chorál za podpory křídlovky a  bubnů. 
Díky tomu se sešlo snad 200 diváku a 6 
bubnů na obou stranách stadionu navo-
dilo atmosféru ligového zápasu. Litý boj 
tedy probíhal nejen na ledě, ale i  mezi 
fanoušky. Zápas byl velmi vyrovnaný a až 
v  samém závěru se nám podařilo vsítit 
vítězný gól na 3:2. I při této vyhecované 
atmosféře se hrál slušný hokej. Na každé 
straně pouze jeden vyloučený hráč a  to 
platilo i v hledišti, kde se fanoušci chovali 
velmi kultivovaně a  k  sobě ohleduplně. 
Bohužel při jiných zápasech toto kolikrát 
neplatí. Dalším poraženým soupeřem 
byli Sloni z  Dolní Moravy 2:1 a  Buldoci 
Česká Třebová 7:0. Zbývá nám poslední 
soupeř a  to CGT Light Zábřeh. Tento 
zápas moc nezmění. V  každém případě 
postupujeme z druhého místa do skupi-
ny D. Doufáme, že udržíme, pro nás, toto 
překvapivé umístění v druhém a násled-
ně i  třetím kole. Nejlepším střelcem je 
tradičně Luděk Hryzlík 13 bodů a druhým 
Martin Felcman 8 bodů. Zajímavá je 
i  statistika trestných minut. V  současné 
době jsme na (pěkném) třetím místě s 92 
minutami.
Letos ještě odehrajeme zápas proti 
neregistrovaným a  to v  neděli 28.  12. 
v 15.15 hod. Na tuto neděli je zamluvený 
i stadion pro děti a to od 11:30 hod.

A co říci na závěr? Ať se hokejistům stále 
daří vyhrávat, zranění nechť se jim vy-
hýbá, fanouškům krásné zážitky a  všem 
občanům pohodové svátky a do příštího 
roku mnoho elánu a hlavně zdraví, zdraví.

Za HCHT Sláva Cink

Z činnosti TJ Sokol

Od letního vydání čísla se konaly tyto 
akce:
VÝLET PRO RODIČE A DĚTI - 11. 10. 2014
Letos jsme vyjeli do největšího českého 
vojenského muzea v Lešanech. Přesto, že 
už bylo po sezóně, domluvili jsme si prů-
vodce, který s  námi celé muzeum pro-
šel s  velice zajímavým výkladem, který 
trval skoro 3 hodiny. A bylo opravdu na 
co koukat. V 10 halách byla nainstalová-
na technika od konce 1. světové války do 
současnosti, včetně multimediální ukáz-
ky. Byli jsme nadšeni. V  tomto případě 

i ženská část výletu.
Pak jsme navštívili klenot naší historie 
- zámek Konopiště. Závěr patřil muzeu 
motorek Jawa. Zde byly ženy opět nadše-
né. Vstup měly zdarma a muži si zaplatili 
„vlezné“ 100 Kč.
Výlet jsme zakončili v národním domě.

VÁNOČNÍ SLAVNOSTI A ŽIVÝ BETLÉM 
- 29. 11. 2014
Den před první adventní nedělí jsme 
uspořádali v našem kulturním domě VÁ-
NOČNÍ SLAVNOSTI, abychom navodili at-
mosféru radostného očekávání příchodu 
vánočních svátků, dobu rozjímání a dob-
ročinnosti. Celá akce byla nadační. Výdě-
lek bude použit na Dětský den.
Ráno od devíti hodin byla zahájena pro-
dejní výstava výrobků převážně obyvatel 
z HT. Zároveň probíhaly dílny pro děti. Ty 
si mohly vyrobit zvoneček z vosku, stro-
meček z papíru, sněhuláčka nebo zvonek 
z těsta, betlém ze špachtlí, přáníčko, an-
dělíčka z  krajkovaného papíru, hvězdu 
z proutí a svícen. Mohly si ozdobit pome-

Herci z ŽIVÉHO BETLÉMU foto: L. Marek

Námětové cvičení- plnění pytlů s pískem Námětové cvičení- plnění pytlů s pískem Výlet pro rodiče s dětmi 
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ranč, vánoční kouli nebo perníček. Pomá-
haly jím učitelky z místní ZŠ a MŠ a členky 
Sokola.
Nesměly chybět ani ovce v ohradě.
V  kuchyni voněly řízky, chystal se salát, 
kuřecí stehna, jednohubky, tlačenka a ji-
trnice (od Jardy Šmiky)… Tradičně se va-
řil punč a  k  němu upekla cukroví Marie 
Barcalová, Jitka Marková, Marie Zdvořilá 
a Pavlína Šilarová.
Odpoledne v  pět hodin začal vlastní 
program, který zahájily děti z  naší školy 
souborem písní.
Pak následoval ŽIVÝ BETLÉM v trochu ji-
ném pojetí než v  minulých letech. Jeho 
netradiční scénář sepsala Lucka Langro-
vá (Marková). Velice působivé bylo le-
tos i  osvětlení, které zajistil profesionál. 
O  hudbu se postaral Honza Marek. No 
a  obsazení? Jako vždy - amatérští herci 
z Třešňovce. Věříme, že si to všichni moc 
užili a dostavila se ta správná vánoční ná-
lada.
Na závěr programu zazpívala Skupina 
přátel z Orliček a Třešňovce. Všem se ur-
čitě líbila hlavně hra na harmoniku, s kte-
rou se v dnešní době člověk jen tak ne-
setká.
Kdo měl chuť, čas a  náladu, zůstal ještě 
na diskotéku, kterou pro nás připravil Jar-
da Verner.
Video, které vytvořil Petr Jirásek můžete 
najít pod odkazem na webu HT.

Co nás ještě čeká?
05. 12. 2014 - Průvod čertů a Mikuláše
Vánoční prázdniny - BRUSLENÍ V HALE B. 
MODRÉHO - neděle 28. 12. 2014 od 11.30 
do 13.45 hodin.

AKCE TJ SOKOL HT na rok 2015
10. 01. (sobota) - VVH TJ Sokol - Národní 
dům HT
14. 02. (sobota) - TURNAJ VE STOLNÍM TE-
NISE a ŠACHU - Národní dům - 13.30 h.
14. 03. (sobota) - TURNAJ v BOWLINGU - 
18-20h
31. 05. (neděle) - DĚTSKÝ DEN - hřiště
20. 06. (sobota) - SPORTOVNÍ ODPOLED-
NE - hřiště HT
26. 06. (pátek) - ZAKONČENÍ SEZÓNY cvi-
čení žen
23. 05. (sobota) - VÝLET NA KOLECH
Listopad - VÍKENDOVÉ CVIČENÍ pro ženy
05. 12. (sobota) - Průvod čertů a Mikuláše
12.  12.  (sobota) - PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET 
rodičů s dětmi
Jarní a letní prázdniny - BRUSLENÍ V HALE 
B. MODRÉHO

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
V  případě zájmu, bude od února  2015 
zahájeno opět cvičení rodičů s  dětmi. 
Cvičení bude probíhat za doprovodu 
písniček a básniček, které rozvijí psycho-
motoriku Vašich dětí. Hravě a nenásilně si 
tak děti rozvijí radost a  lásku k  pohybu. 
Cílová skupina dětí 1-5  let, vždy v  do-
provodu svého rodiče, který se aktivně 
zapojí do cvičení se svým dítkem. V pří-
padě zájmu, mě prosím kontaktujte na 
moji e-mailovou adresu: peti.j@seznam.
cz. Na konkrétní době cvičení bychom 
se domluvili, bude-li o  cvičení zájem, 
prostřednictvím e-mailu.

Petra Rouhová (Junková)

Přejeme Vám klidné Vánoce a pohodový 
celý příští rok 2015. Děkujeme za Vaši 
přízeň na našich akcích.

Za TJ Sokol L. Marková

Klub žen

Členky klubu žen byly aktivní i v letních 
měsících.

8.  července se vydaly na domluvenou 
procházku do Horní Čermné. Pršelo, 
a  tak vyrazily z  Třešňovce autobusem 
ke Krčmě. Cestou od koupaliště pak 
vyšly objevit čermenskou „Báj“. První 
zastavení bylo u penzionu Hejlův mlýn. 
Pak za pomoci místního obyvatele 
našly chráněný smrk, k  jehož obejmutí 
bylo zapotřebí tří žen.

16.  července proběhl výlet do Lanš-
krouna na Zámeček. Ten se nyní nachá-
zí v majetku lanškrounského architekta 
pana Kokeše. Objektem provází kas-
telánka paní Krasava Šerkopová. Do 
dnešního dne se zachovala jen jedna 
věž s  rozsáhlými podzemními sklepy, 
ale jako cíl hezké letní procházky je 
zrekonstruovaný Zámeček vyhledáván.

4. srpna se sešlo 19 členek na úklid kul-
turního domu po rekonstrukci kuchyně. 
Jsou to ženy zdatné, a tak tuto brigádu 
zvládly za 3 hodiny.
21.  srpna v  17  hodin byl v  březince za 
Balcarovými táborák. Počasí se vydařilo, 
opekly jsme si buřty a poseděly v dobré 
náladě.

V sobotu 6. září jsme se vydaly vlakem 
směr Praha. Celkem 22 členek navštívilo 
divadlo na Vinohradech, kde se hrála 
hra: „To byla moje písnička“. Celý děj se 
odehrává v  malém dobročinném do-
mově pro vysloužilé herečky s názvem 

Adventní koncerty 

1. adv. koncert 30. 11.  ZUŠ Lanškroun

2. adv. koncert 7. 12.  Jitka Šuranská a hosté

3. adv. koncert 14. 12.  Smíšený sbor a Komokrák 
  s  V. Jetmarovou 
 14. 12. od 17.30 hodin v kostele sv. Václava  
  Zapalme svíčku - světový den  
  památky zesnulých dětí 
  www.dlouhacesta.cz

4. adv. koncert 21. 12.  Lanškrounský  ženský sbor   
  a hosté s. J. Uhlířovou

Ve 13.30 hod na Štědrý den 24. prosince srdečně zveme 
všechny příznivce koledování do kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Horním Třešňovci. I letos pro nás připravily děti pod 
vedením paní Adély Hejkrlíkové netradiční koledy na úvod 
vánočních svátků.

V sobotu 4. ledna v dopoledních hodinách již tradičně 
proběhne v naší obci tříkrálová sbírka.
Předem děkuji všem, kteří se aktivně do této sbírky zapojí.

Bohoslužby v evang.kostele v Lanškrouně

21. 12. v 9.00 vánoční hra dětí a mládeže
24. 12. v 16.00 štědrovečerní bohoslužby
25. 12. v 9.00 Hod Boží vánoční
28. 12. v 9.00 poslední neděle v r. 2014
31. 12. od 17.00 silvestrovský večer 
1. 1. 2015 v 16.00 novoroční bohoslužby
4. 1. v 9.00 bohoslužby
11. 1. v 9.00 bohoslužby

Letos nebudou bohoslužby 26. 12.

22. 12. 9.00 vánoční hra dětí a mládeže

24. 12. 15.00 kostel sv. Václava Půlnoční mše svatá pro děti

24. 12. 24.00 kostel sv. Václava Půlnoční mše svatá

25. 12. 9.30 kostel sv. Václava Boží hod vánoční slavnostní  
  mše svatá

25. 12. 15.00 kostel sv. Václava Vánoční koncert s názvem
  Vždy na Boží hod, láska přijde vhod!

   Účinkují: Marie Minářová, 
  Zuzana Zedníčková, Martina Bártová, 
  Jan Pulkert a Hlasy ve tmě

31. 12. 15.00 kostel sv. Václava Mše svatá na závěr 
  občanského roku

01. 01. 2015 9.30 kostel sv. Václava Slavnostní novoroční  
  mše svatá

Program Advent a Vánoce v Lanškrouně 2014 - bohoslužby

3. neděle adventní 21.11. 2014 mše svatá v Horním Třešňovci v 11.00 hodin
Neděle 4.1.2015 mše svatá v Horním Třešňovci v 11.00 hodin

7. 12. 2014  druhá neděle adventní
 d 16h adventní koncert (HČ kostel)
 Lanškrounský ženský pěvecký sbor
 s doprovodem hudebních nástrojů
 pod vedením Jarmily Uhlířové

21. 12. 2014 čtvrtá neděle adventní
 ve 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci
 v 18.00 adventní nešpory (HČ kostel)

25. 12. 2014  Boží hod vánoční
 v 8.45 bohoslužby se sv. večeří Páně (HČ kostel)
 ve 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci

26. 12. 2014  Druhý svátek vánoční
 v 8.45 bohoslužby se sv. večeří Páně na faře v HČ

28. 12. 2014  neděle v oktávu vánočním
 v 8.45 bohoslužby v HČ na faře

31. 12. 2014 od 18.00 bohoslužby na závěr roku v HČ na faře

1. 1. 2015 v 8.45 novoroční bohoslužby v HČ na faře

4. 1. 2015 neděle v oktávu vánočním
 v 8.45 bohoslužby (HČ kostel)
 ve 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci
 odpoledne Tříkrálová sbírka v HČ
 v 18.00 Tříkrálový koncert (HČ kostel)
 Jan Keller - cello
 Miroslav Nosek - kytara
 Tomáš Reindl - tabla, perkuse

Advent a vánoce v kostele v Horní Čermné a v Horním Třešňovci

Vánoční pozvánka
Na závěr přeji nám všem dobré zdraví a do nového roku spokojenost, pohodu a četné 
úspěchy, jak v osobním, tak i veřejném životě.

Božena Marková

foto: Petr JirásekVýlet na Zámeček  foto: D. Dvořáková

 Tvořivé dílny - fi gurky ze slaného těsta foto: L. Marek  
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Společenská kronika

Jubilanti, kteří do konce roku 2014 
oslavili nebo oslaví své významné narozeniny:

paní Štěpánková Lidmila 92 let
paní Kozojedová Miluše 87 let
paní Mačátová Marie  86 let
pan Tatzel Jaroslav 86 let
paní Ježková Miloslava 85 let
paní Macháčková Jiřina 83 let
pan Svetlík Josef 82 let

paní Vávrová Amalia 82 let
pan Martínek Miloš 81 let
pan Marek Jan 75 let
pan Ježek Tomyslav 70 let
pan Hurych Josef 70 let
paní Marková Marie 70 let Ze srdce oběma novomanželským 

párům přejeme, aby Vás v každém 
společném krůčku životem provázela 
radost, láska, harmonie a spousta 
splněných přání a snů.

Vám všem, vážení spoluobčané, přejeme především hodně zdraví, 
životního optimismu a elánu do dalších let. 

Od posledního vydání 
Hornotřešňovských novin 
uzavřeli sňatek: 
Petra Blažková, DiS. a Lukáš Marek, dále 
pak 
Petra Holečková a Robert Havel. 

Svatba novomanželů HavlovýchSvatba novomanželů Markových

Dne 31. 8. 2014 jsme přivítali další čtyři nové občánky Horního Třešňovce. Přinášíme některé momentky z této akce, 
jejichž autorkou je slečna Ing. Martina Cvrčková. 

ZLEVA: Lilian Langrová s rodiči, Jan Rouha s rodiči, Rosalie Brabec s rodiči, Sabina Hluchá s rodiči, v té době starosta a místostarostka Horního Třešňovce

„Zákulisí“. Ten se od jiných institucí 
tohoto druhu liší tím, že poskytuje do-
mov pouze bývalým herečkám hlavních 
rolí, které kvůli stáří, nedostatku 
prozíravosti či neštěstí upadly do chu-
doby. Hra měla hvězdné obsazení - J. 
Štěpánková, D. Kolářová, M. Vančurová, 
G. Vránová, C. Mayerová, J. Šťastný, 
V. Vydra a  další. Na závěr jsme ještě 
shlédly benefi ci paní Jany Štěpánkové 
v  den jejího životního jubilea. Ten den 
bylo i krásné počasí, takže celý výlet byl 
silným zážitkem.

17.  září ve středu využily ještě členky 
pěkného podzimního počasí a  šly na 
procházku do Lanškrounského muzea 
na výstavku kostýmů ze seriálu Arabela.

Klidné a pohodové prožití Vánočních 
svátků a v novém roce 2015 vše nejlepší 
přeje Klub žen.

Za Klub žen Dana Mačátová

Myslivecké sdružení 
Třešňovské háje

Myslivecký výlet byl 4. října naplánován 
na slavnost slivovice „Biskupické kalé-
šek“ do Biskupic u  Jevíčka. Z  celoden-
ního programu bych zmínil možnost 
návštěvy místní pálenice, ochutnávka 
soutěžních i  nesoutěžních vzorků 
různých pálenek a jiných chuťovek, pře-
hlídka historických velocipedů, koncert 
dechové hudby… Odjezd z akce byl po 
17:00 se zastávkou na večeři v Javorníku 
u Svitav.
Výlov rybníka u  Jakubovic byl 
18.  10.  2014. Z  lovených ryb byl za-

stoupen nejvíce kapr, kterého si každý, 
kdo naší akci navštívil, mohl zakoupit. 
Během výlovu jsme provedli drobnější 
úpravu výpustě rybníka. Po celou dobu 
bylo připravené občerstvení a posezení 
ve vybudovaném přístřešku.

Hlavní hon a „ Poslední leč“ jsme pořá-
dali tradičně třetí sobotu v  listopadu, 
letos 15.  11. Celkem bylo účastno 31 
střelců, 13 honců. Hon se skládal z pěti 
lečí. Uloveno bylo 16 zajíců polních, 19 
kohoutů bažanta obecného a  jedno 
srnče, které si v průběhu jedné z lečí sra-
zilo vaz nárazem do oplocenky. Králem 
honu byl náš člen Mačát David s  úlov-
kem dva zajíci a  dva kohouti. Poslední 
leč začínala v  19:00. Připravena byla 
tradičně výborná myslivecká kuchyně, 
myslivecká tombola, pivo, limo a různé 
lihoviny. Hudba, která byla stejná, 
jako na našem mysliveckém táboráku 
v podání Melodik rock z Jedlí hrála plně 
obsazenému sálu a přísálí.

Jménem mysliveckého sdružení Třeš-
ňovské háje přeji všem spoluobčanům 
radostné Vánoce a  do roku 2015 vše 
dobré.

Ing. Ondřej Barcal

Klub důchodců

Nejdříve jsme si zvolili novou předsed-
kyni Jindřišku Faltýskovou. Přejeme jí 
hodně zdraví, pevné nervy a  hodně 
nápadů na naše další akce. Začali jsme 
dvěma táboráky. První byl za krásného 
počasí na Mariánské hoře a  druhý na 
hřišti. Tam už nám počasí moc nepřálo, 
ale náladu nám to nezkazilo.

V úterý 9. 9. 2014 jsme jeli na výlet. První 
zastavení bylo v  Mohelnici. V  muzeu se 
dozvídáme o historii města, založeného 
roku 1273 a  o  založení Mírova. Mírov 
byl vybudován poblíž Mohelnice ve 12. 
století nejdříve jako opevněný hrad a od 
konce 14. století sloužil jako vězení pro 
biskupské služebníky. V  současné věz-
nici jsou umísťovány vězni se zvýšenou 
ostrahou a  na doživotí. Dále jsme jeli 
do Loštic, kde jsme navštívili Muzeum 
Olomouckých tvarůžků. První zmíňka je 
už z  roku 1584. Muzeum bylo otevřeno 
v  roce 1994 a  nově pak v  roce 2014. 
Prohlídka končí v  podnikové prodejně, 
kde si každý může vybrat a  nakoupit 
z  velkého množství sýrů. Po obědě 
vedla naše cesta na zámek v Náměšti na 
Hané. Po shlédnutí zámku a parku jsme 
se občerstvili v zahradní restauraci. Plni 
zážitků a dobré nálady se vracíme domů. 
Výlet pro nás připravili Karel a Lída Me-
lezínkovi. Děkujeme a těšíme se na další.
 
Ve čtvrtek 2.  10. si pro nás připravil 
povídání Ing.  Fr. Teichmann. S  partou 
lanškrounských turistů se vydali na 
kolách do Horních Bojanovic, Čejkovic, 
Pavlova, Lednice a Bílých Karpat. Denně 
ujeli 80 km, navštívili vinařské sklípky. 
Krásná příroda a  dobří kamarádi naladí 
dobrou pohodu a  všichni zapomenou 
na kilometry v nohách.
Pár členů jelo 18. 9. na setkání důchod-
ců do Výprachtic. 11.  11. jsme byli na 
posvícenském setkání v  Dolní Čermné. 
Všude jsme se dobře pobavili a  potěšili 
z drobných výher v tombole.
Blíží se konec roku a tak přejeme spolu-
občanům hodně štěstí, zdraví a rodinné 
pohody v roce 2015.

Za klub důchodců Eva Jirásková

MS Třešňovské háje- Poslední leč Táboráček na Mariánské hoře
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Vážení čtenáři Hornotřešňovských novin,
tímto číslem jsme převzaly pomyslné redaktorské žezlo, které 
bylo ještě nedávno v rukách paní PhDr. Jaroslavy Cvrčkové. Touto 
cestou bychom jí chtěly velmi poděkovat za tvorbu uplynulých 
čísel novin, za jiskru, kterou jim dala, za úroveň, do které je vy-
pracovala. Doufáme, že se nám podaří tvořit Hornotřešňovské 
noviny stejně tak dobře jako ona, abychom se mohly těšit ze 
spokojenosti našich čtenářů.

Rády bychom také poprosily spoluobčany, aby nám i  nadále 
pomáhali s  tvorbou časopisu. Jakékoli příspěvky, ať to jsou fo-
tografie, články, postřehy, zajímavé události, pozvánky, zasílejte 
na e-mailovou adresu: hornotresnovak@seznam.cz. Budeme za 
ně velmi rády.

Na závěr Vám milí spoluobčané přejeme radostné a pohodové 
prožití Vánočních svátků a  v  novém roce 2015 ať stále vidíte 
úsměv a slyšíte smích.

Za redakci Petra Rouhová a Mgr. Miroslava Šilarová

Vážení spoluobčané,
chci vám touto cestou poděkovat za čtyřletou přízeň a slova uzná-
ní za každé vydání Hornotřešňovských novin. Moc mě to těší, ale 
velký dík patří samozřejmě i mým stálým „spolutvůrcům“, kteří si 
našli čas a pečlivě připravovali každý článek, dodali krásné foto-
grafie a v poslední době i vzorně dodržovali termín uzávěrky :-)  
A také Marku Bednářovi z tiskárny Dobel, který je vždy autorem 
finální grafické podoby novin.
Volbou nového zastupitelstva skončila má funkce místostarost-
ky. A protože noviny mají hlavně informovat o dění v obci, věřím, 
že nový starosta a místostarosta budou v této tradici pokračovat 
a vydatně podpoří nové redaktorky Petru Rouhovou - Junkovou 
a Mirku Šilarovou, které se iniciativně ujaly této práce. Přeji jim 
hodně sil, řadu nových invencí a hlavně- nadšené čtenáře naše-
ho „Hornotřešňováka“!
Vám všem přeji, ať vám kouzlo Vánoc, blízkost druhého, láskypl-
né pohlazení a dobří přátelé vydrží celý další rok 2015!

Jaroslava CvrčkováPoděkování výtvarnicím Editě Cinkové a Martině Jiráskové, 
za tvorbu návrhů na fasádu školy.

Jan Rouha s maminkou  

foto: Petr Jirásek

 Lilian Langrová s maminkou Sabina Hluchá s maminkou Rosalie Brabec s rodiči

Poděkování


