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Vánoční 
Fráňa Šrámek

Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.

Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,

tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až noční půjdu tmou.

Tu ztichnu tak, jak housle spící,
a malý, náhle, dětinný,

a v rukou žmole beranici,
včarován v ticho mýtiny,

tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.

Mír ovane mne, jak by z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,

světélka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,

tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již,
snad pastýři mne poznají…“
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Vážení a milí spoluobčané,
prosincové číslo Hornotřešňovských no‑
vin je poslem, který nám oznamuje pří‑
chod posledního měsíce letošního roku 
a nastává čas adventní. Do našich domovů 
vnáší atmosféru nadcházejících sváteč‑
ních dnů. Jak tuto dobu prožijeme, záleží 
na každém z nás. Na jejím konci nás čekají 
nejkrásnější svátky – Vánoce. Někdy je to 
pěkný shon a mnozí z nás, ale především 
ženy, si možná oddychnou až po štědrove‑
černí večeři. Věřím, že rozsvícený strome‑
ček a radost z rozdaných dárků bude pro 
nás odměnou a  potěšením. Pro všechny 
školáky jsou Vánoce spojeny s  prázdni‑
nami a  zimními radovánkami, pokud se 
ovšem nebude opakovat blátivé počasí 
loňských let. Všichni bychom si zaslou‑
žili bílé Vánoce… Doufám, že i  vánoční 
strom u obecního úřadu a výzdoba vašich 
domovů pomůžou navodit tu správnou 
atmosféru.

Ohlédněme se společně za rokem 2015. 
Byla realizována přestavba sociálního zaří‑
zení v  Národním domě, byly vybudovány 
nové komunikace a  veřejné osvětlení pro 

parcely na Urbanově stráni. V  tomto čase 
jsou již z osmi pozemků určených k výstav‑
bě rodinných domů tři prodané. Případní 
zájemci o výstavbu v této lokalitě si mohou 
podat žádost na obecním úřadě. Cena za 
1 m2 byla stanovena na 200 Kč.
V srpnu došlo k pojistné události na střešní 
krytině u zázemí fotbalového hřiště. Stáva‑
jící lepenkový šindel byl překrytý plastovou 
břidlicí. V kulturním domě byla díky panu 
Žabkovi zrekonstruována šatna a opraveno 
podium na sále.
V  příštím roce budou započaty přípravné 
práce na vybudování kanalizace v  Hor‑
ním Třešňovci. Na jednání s  technickým 
náměstkem společnosti Vodovody a kana‑
lizace Jablonné nad Orlicí  a.s. Ing. Lubo‑
mírem Fiedlerem bylo dohodnuto, že spo‑
lečnost VAK převezme investorství stavby 
za předpokladu získání dotace z OP ŽP pro 
plánovací období 2013–2020.
Představenstvo VAK a.s. na svém jed nání 
v  září letošního roku již schválilo převze‑
tí investorství stavby kanalizace v Horním 
Třešňovci. Realizaci stavby předpokládají 
v letech 2018–2020.

Dále v  roce 2016 plánujeme výměnu to‑
pení v  základní a  mateřské škole, opravy 
místních komunikací, pasport dopravního 
značení a další drobné opravy a úpravy na 
obecním majetku.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem 
složkám za jejich velmi aktivní celoroč‑
ní činnost. Ať je to Klub důchodců, Klub 
žen, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivec‑
ké sdružení, Hokejový klub nebo TJ Sokol 
a nově vzniklé rodinné centrum Serafínek, 
tyto spolky se podílejí na společenském 
dění v obci a jsou významnými pomocníky 
obce při práci v lese, organizování železné‑
ho sběru a jiných pomocných prací. Velký 
dík patří i  všem občanům, kteří se starají 
o  pořádek nejen kolem svého domu, ale 
i v okolí.
Rád bych vám popřál jménem svým i jmé‑
nem zastupitelů klidné prožití vánočních 
svátků, hodně zdraví, dobré nálady a život‑
ního optimismu a  úspěšné vykročení do 
nového roku 2016.

 Jan Dušek, starosta obce

Představenstvo společnosti Vodovody 
a ka nalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na 
svém zasedání dne 27. 11. 2015 posoudilo 
všechny závazné podmínky cenotvorby 
a současně i sociální dopady zvýšení cen 
vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě 
cen pro rok 2016 takto:

bez DPH 
(Kč/m3)

včetně 15% DPH
(Kč/m3)

Vodné 32,20 37,03

Stočné 35,10 40,37
Celkem
vodné  
a stočné

67,30 77,40

Zdůvodnění úpravy cen 
za vodné a stočné:
Naše společnost v  letech 2014 a  2015 do‑
končila 5 dotovaných projektů z operační‑
ho programu životního prostředí (dále jen 
OPŽP).

Jednalo se o tyto akce:
– Dostavba kanalizace a  intenzifikace čis‑

tírny odpadních vod v Letohradě
– Stavba nové úpravny vody v Chocni
– Dokončení kanalizace a  stavba nové 

ČOV v Brandýse nad Orlicí
– Dostavba kanalizace v Běstovicích s na‑

pojením na stávající ČOV Choceň
– Kanalizace v Dolním Třešňovci s napoje‑

ním na kanalizační systém Města Lanš‑
kroun.

Celkový objem vynaložených finančních 
prostředků činil 209,7 mil. Kč, z toho do‑
tace OPŽP 149,5 mil.  Kč a  60,2 mil.  Kč 
vlastních zdrojů společnosti (vše v cenách 
bez DPH).
Objektivně vyžadovaná finanční analýza, 
vypracována v souvislosti s dotačními pod‑
mínkami poskytovatele dotace (Státní fond 
životního prostředí) v  případě projektu 
vodovodů, stanovuje vývoj ceny vodného 
v následujících letech tak, aby byla zajištěna 
udržitelnost projektu.

Dalším parametrem, který musí naše spo‑
lečnost dle zákona dodržovat, je neustálá 
obnova stávajícího vodohospodářského ma‑
jetku. Plán financování obnovy infrastruk‑
turního majetku vyžaduje, abychom v  roce 
2016 investovali 52 mil. Kč do již existujících 
systémů. Plnění plánu financování obnovy 
infrastrukturního majetku ukládá zákon 
č. 274/2001 Sb. všem vlastníkům zařízení vo‑
dovodů a kanalizací.
Oproti roku 2015 tedy po zohlednění výše 
uvedených okolností dochází pro odběrate‑
le obou služeb (vodné i  stočné) ke zvýšení 
o 2,50 Kč za 1 m3, tj. o 3,86  %, což představuje 
pro průměrného spotřebitele zvýšení nákladů 
o  cca 75 Kč za rok. Jsme přesvědčeni, že při 
důležitosti vodárenských služeb pro život ka‑
ždého z nás, budou ceny vodného a stočného 
v  porovnání s  některými takzvaně zbytnými 
službami stále přijatelné. Takto stanovené ceny 
budou i  v  roce 2016 pod celorepublikovým 
průměrem.

Jablonné nad Orlicí 4. 12. 2015 
 Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

Zprávy z obce

Tisková zpráva VAK Jablonné nad Orlicí, a. s.
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Vážení občané,
dovolte nám, abychom vás na sklonku roku 
2015 seznámili s  prací Dobrovolného svaz‑
ku obcí Mikroregion Severo ‑Lanškrounsko 
v uplynulém roce, jehož je vaše obec členem 
již celé tři roky.
Složení svazku se během uplynulého roku 
nezměnilo. K dnešnímu dni počet jeho členů 
čítá stále 8 (zakládajících) obcí. Od 1.  led‑
na 2016 se svazek rozšíří o obec Ostrov, díky 
které celkový počet obyvatel svazku v příštím 
roce přesáhne hranici 7 000 obyvatel. Jsme 
skutečně rádi, že se řady našeho svazku po 
třech letech jeho fungování rozšiřují. Považu‑
jeme to za ocenění naší dosavadní práce, a to 
obzvláště v případě obce jako je Ostrov, která 
dosud v žádném svazku obcí nikdy sdružena 
nebyla.
Co se týče personálního obsazení, k  zásad‑
ní změně došlo od 1.  4.  2015, kdy svazek 
zaměstnal na plný pracovní úvazek mana‑
žerku svazku Bc. Lenku Bártlovou. Do této 
doby vykonávala funkci manažerky JUDr. 
Hana Vágnerová, která byla současně i  za‑
městnancem městysu Dolní Čermná a  jíž 
bychom rádi i  touto cestou za její práci ve 
svazku poděkovali.
V roce 2015 byl svazek hodně úspěšný v reali‑
zaci dotačních projektů, když se mu na sklon‑
ku jara a  léta podařilo dokončit celkem dva 
velké projekty. Jedním z nich je projekt s ná‑
zvem „Protipovodňová opatření – Mikrore‑
gion Severo ‑Lanškrounsko“, jehož náklady 
dosáhly částky 8 185 825 Kč. Obce, které se do 
tohoto projektu zapojily, získaly nový bezdrá‑
tový rozhlas, elektronickou sirénu a  lokální 
výstražný systém včetně digitálního povod‑
ňového plánu. Projekt byl realizován v  rámci 

Operačního programu Životní prostředí, a to 
ve spolupráci se společností EMPEMONT 
s.r.o., Valašské Meziříčí a  ENVIPARTNER, 
s.r.o., Brno. Dotace na realizaci projektu činila 
90 % všech způsobilých nákladů a na dofinan‑
cování nákladů ve výši 10 % se podílelo všech 
pět zapojených obcí. Druhým dotačním pro‑
jektem byl projekt s  názvem „Mikroregion 
Severo ‑Lanškrounsko – nakládání s  biood‑
pady“. Obce, které se projektu zúčastnily, pro 
své potřeby i potřeby svých občanů získaly cel‑
kem 1075 kompostérů a 5 štěpkovačů. Celkové 
náklady projektu dosáhly částky 4 009 335 Kč. 
Projekt byl realizován rovněž v rámci Operač‑
ního programu Životní prostředí, a to ve spo‑
lupráci se společností Dabona s.r.o. Rychnov 
nad Kněžnou, ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín 
a LGD Technika, s.r.o., Pastviny. Dotace na re‑
alizaci projektu činila stejně jako v předchozím 
případě 90 % všech způsobilých nákladů a na 
dofinancování nákladů ve výši 10 % se podílelo 
všech šest zapojených obcí.
Svazek ovšem během uplynulého roku ne‑
realizoval pouze dotační projekty. Jeho 
smysl a úloha ve vztahu k členským obcím 
má daleko širší rozměr.
V  prvé řadě jde o  společné postupy ve všech 
oblastech, na kterých se členské obce shodnou. 
Svazek proto v letních měsících pečlivě praco‑
val na strategickém plánu rozvoje svazku na 
příštích 5  let, který byl jako strategický doku‑
ment schválen na podzim. Dokument udává 
směr, jímž se svazek chce ve spolupráci s člen‑
skými obcemi do budoucna vydat. V letošním 
roce tak byl například již zahájen projekt tele‑
komunikačních služeb, průkazů energetické 
náročnosti budov ve vlastnictví obcí, pasportů 

komunikací, projekt centrálního sběrného dvo‑
ra a sběrných míst. Na příští rok se připravuje 
výběrové řízení na svoz a  likvidaci směsného 
komunálního odpadu, realizace projektu opra‑
vy drobných památek atd. Cílem společných 
postupů je především zefektivnění práce obcí 
a finanční úspora nákladů na jejich realizaci.
Druhým, neméně důležitým, zato velmi 
cenným rozměrem svazku je vzájemné pře‑
dávání zkušeností a  informací mezi staros‑
ty obcí a  možnost obrátit se na manažerku 
svazku s jakýmkoliv problémem či dotazem, 
týkajícím se chodu obce. Úkolem manažer‑
ky je usnadnit co nejvíce práci starostům 
členských obcí. Příkladem takové pomoci je 
zpracování obecně závazných vyhlášek, ře‑
šení smluv, návrhů usnesení atd.
Veškeré informace o  svazku, o  jeho aktivi‑
tách, včetně všech jeho dokumentů naleznete 
na webových stránkách svazku www.dsomsl.
cz, případně na jeho facebooku. Od příštího 
roku se můžete rovněž těšit na jeho občasník. 
Jeho úkolem vás bude průběžně informovat 
o naší činnosti.
Ještě, než se s vámi pro tuto chvíli rozloučíme, 
dovolte nám, abychom vás všechny pozvali na 
historicky první ples našeho svazku, který 
se uskuteční v pátek 1. dubna 2016 na sále 
Kulturního domu ve Verměřovicích. Rádi se 
s vámi uvidíme.
Na závěr nám dovolte, abychom vám popřáli 
Vánoce plné pohody v kruhu vašich blízkých 
a  do nového roku 2016 pevné zdraví, štěstí, 
mnoho pracovních úspěchů a rodinné pohody.

Petr Helekal, předseda svazku
Bc. Lenka Bártlová, manažerka svazku

Mikroregion Severo ‑Lanškrounsko

Moje smysly
To je název tématu, které u  nás ve škol‑
ce probíráme každým rokem na podzim. 
Děti se seznamují se svým tělem, jeho 
částmi, funkcemi. Snaží se pochopit, jaké 
máme smysly a  k  čemu je máme. A  tak 
jsme se celý týden cíleně zabývali pozná‑
váním okolí svým zrakem, hmatem, slu‑
chem, čichem i chutí.
Začalo to již v pondělí ráno. Děti dostaly 
lupy a zkoumaly různé materiály a povr‑
chy. To jsme kulili oči, když jsme viděli, 
jak nám lupa ukáže detaily a  drobnosti, 
které jinak nevidíme! Hned jsme si všech‑
no také ohmatali. Třeba při hře „kouzelná 
krabice“ – děti hmatem poznávaly různé 
předměty: měkké, tvrdé, hladké, drsné, 
kulaté, hranaté, textil, papír, kov…

Kimovými hrami jsme rozvíjeli sluchovou i zra‑
kovou paměť – „co chybí“…“co slyšíš“… a podob‑
ně. Nebo hra „zvonečku, zazvoň“ – děti si sedly 
vedle sebe na koberec, ruce za zády. Jedno dítko 
jde za dveře, abych mohla určit, kdo zazvoní a dát 
mu zvoneček do ruky. A pak už se podle sluchu 
hledá… nemyslete si, ne vždy to bylo jednoduché!
Náš mlsný jazýček si přišel na své při skládání 
obrázků z  jídla. Koupila jsem šunku, párky, 
sýr, papriky, rajčata, okurek, mrkev,… kráje‑
la jsem a krájela a už vznikaly sluníčka, do‑
mečky, housenky v trávě, květiny. Při úklidu 
zbytků a  drobečků, odkrojků a  ždibečků si 
pochutnal snad každý J. Teď už najisto děti 
vědí, k čemu je sůl, cukr, co je to uzenina… 
z čeho je sýr a  jak chutná … a  jak záleží na 
tom, aby jídlo bylo chutné i hezké na talíři.

Jiný den jsme čichem hledali nejvoňavější mis‑
tičku. Se zavázanýma očima poznaly děti cibu‑
li, koření, voňavku, les (olej do aromalampy). 
Vzpomínali jsme, jak voní naše maminka. Há‑
dali jsme, co vaří paní kuchařka. Venku jsme 
poznali, že traktory vyvážejí hnůj J.
K  tomu všemu jsme stihli vyrobit papírový 
větrník, nastříhat asi milion J sněhových 
vloček ‑také z papíru, procvičit si grafomoto‑
riku, provádět gymnastiku mluvidel a procvi‑
čovat správnou výslovnost při popisování ob‑
rázků. Také plnit úkoly na pracovních listech, 
zpívat s rytmickými nástroji, cvičit…jíst, od‑
počívat. A hrát si! Hra je totiž ta nejdůležitější 
a nejlepší činnost pro děti předškolního věku.
A vůbec – kdo si hraje, nezlobí… že!

Hana Strnadová, ved. uč. MŠ

Zprávy z MŠ a ZŠ
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Plavání v pyžamu

Radovánky ve vodě – plavání v pyžamu. Fotografie: I. Vávrová

Plavecký kurz
Plavecký kurz se stal pravidelnou součástí 
výuky v  naší škole. Tak jsme se i  letos na 
začátku letošního roku zúčastnili výcviku 
v České Třebové.
Letošní průběh se nijak nelišil od předcho‑
zích, a proto jen pro připomenutí těm, kteří 
již zapomněli…
První tři lekce se děti učí, nebo zdokonalují 
v  plaveckých stylech, potápění, skoku do 
vody apod. Ve čtvrté lekci si děti vyzkouše‑
ly záchranu tonoucího a záchranu cenných 
předmětů jako je mobil, či tablet, a plavaní 
ve skupinách. Druhou polovinu páté lekce 
měly děti volnou a mohly si zajít na tobo‑
gán a do vířivky. Šestá lekce probíhala v ryt‑
mu hudby. Děti si vyzkoušely vodní aerobic 

a zjistily, že je to překvapivě náročný sport. 
V sedmé lekci děti závodily v šesti velkých 
skupinách na celou délku bazénu, což je 
zvlášť náročné pro první a druhou skupinu 
(neplavce a  začínající plavce). Osmé lekci 
říkáme pyžamová. Děti si v druhé půlce vý‑
uky obléknou pyžama a s nimi si vyzkouší, 
jak nebezpečné je, když člověk spadne do 
vody oblečený. Pyžamo nasáklé vodou je 
těžké a obtížně se v něm i plave. Co tepr‑
ve kdybychom tam spadli i s botami, viďte? 
Devátá lekce bývá trochu obávaná. Děti na 
ní zúročí všechny své nově nabyté doved‑
nosti a  paní plavčice si podle zapsaných 
výsledků připraví na příští hodinu mokré 
diplomy.

Konec kurzu bývá nejzábavnější a zároveň 
z důvodu loučení s bazénem i nejsmutnější 
pro všechny děti. Celé dvě hodiny si užívají 
všeho, co bazén nabízí. Mohou do sauny, 
na tobogán, do vířivky a využívají všechny 
pomůcky k hrám ve velkém bazénu. A na‑
konec je čeká i nákup dobrůtek v místním 
občerstvení. Běžná věc, řekli byste si, ale 
pro děti je to nezapomenutelné J.
„To už byla opravdu poslední hodina?“ sly‑
ším často otázku při odchodu z  bazénu.“ 
„Ano, ale na začátku příštího školního roku 
se sem vypravíme znovu, tak se máte zase 
na co těšit.“

Iveta Vávrová, vychovatelka ŠD
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Ukončení sezóny
Na podzim se každoročně scházíme se svými členy a  rodinnými 
příslušníky v  hasičárně, abychom symbolicky uzavřeli uplynulou 
sezónu. Letos tomu bylo v sobotu 24. října. Venku už bývá poměr‑
ně chladno, a proto jsme se pojistili plynovými topítky, které nám 
hezky vyhřály studený prostor hasičárny. Oproti posledním dvěma 
letem byl letos počet účastníků poměrně vysoký. K večeři se podá‑
val kančí gulášek s chlebem a jako druhý chod na gurmány čekala 
žebírka na obíračku. Všichni se dobře bavili, příjemně si popovídali 
a kdo chtěl, nechal zazářit i svůj hudební talent za doprovodu kytar 
nebo tahací harmoniky.
Před samotnou akcí jsme se ale neflákali a  odpoledne jsme ještě 
kromě přípravy akce vyplnili i  zazimováním techniky a  úklidem 
hasičárny. Zásahovou techniku jsme ale před zimou vyvětrali ještě 
jednou a to přesně o týden později. Čekalo nás totiž pravidelné ná‑
mětové cvičení našeho okrsku.

26.  září jsme měli střelecké odpoledne 
u  obecního rybníčku u  Jakubovic. Nej‑
prve větší polovina našich členů soutěži‑
la v  brokové střelbě na asfaltové holuby 
a  poté následovala soutěž ve střelbě ze 
vzduchové zbraně na papírový terč různě 
zkombinovaných dvojic. Vítězem broko‑
vých střeleb se stal Buřval Karel, na dru‑
hém místě byl Buřval Jaroslav a třetí skon‑
čil Calda Robin.
Výlov rybníka u  Jakubovic, nově od 
1. 10. 2015 propachtovaného od obce Hor‑
ní Třešňovec, letos v  říjnu pro nedostatek 
vody na přítoku neproběhl.
Hlavní hon a „Poslední leč“ jsme pořádali 
tradičně třetí sobotu v listopadu a to 21. 11. 
Celkem bylo účastno 32 střelců, 14  hon‑
ců. Hon se skládal z  šesti lečí na straně 
k  Nepomukám. Uloveno bylo 17  zajíců 
polních, 17  kohoutů bažanta obecného. 
Králem honu byl náš host Šlezinger Mi‑
roslav z  Kunvaldu. Poslední leč začínala 
ve 20 hod. Připravena byla tradičně výbor‑
ná myslivecká kuchyně, myslivecká tombo‑
la, pivo, limo a různé lihoviny. Hudba, kte‑
rá byla stejná, jako na našem mysliveckém 
táboráku v podání hudební skupiny Combi 
z Rychnova nad Kněžnou. 
Poslední naše společná akce v  tomto roce 
bude tradiční hon na Štěpána 26. 12.

Jménem mysliveckého sdružení Třešňov‑
ské háje přeji spoluobčanům radostné Vá‑
noce a do roku 2016 vše dobré.

Ing. Ondřej Barcal

Podzim v Mysliveckém sdružení Třešňovské háje

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Třešňovec

Výřad hon

Střelby MS TH

Ukončení sezóny v hasičárně
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Námětové cvičení
Pořadatelství si letos vzali na triko lanš‑
krounští hasiči a  jako téma si zvolili dál‑
kovou dodávku vody, kterou jsme v  po‑
sledních letech trénovali už několikrát. 
Poněkud nezvyklé bylo ale místo zásahu. 
Jednalo se totiž o  nácvik záchrany nové 
vyhlídkové hlásky na vrcholu lanškroun‑
ské sjezdovky. Vytáhnout téměř dvoume‑
trákovou zásahovou mašinu do sjezdovky, 
se ukázalo jako fyzicky nejnáročnější část 
cvičení a všichni se u toho pěkně zapotili. 
O to rychleji nám to pak ale klouzalo zpát‑
ky z kopce dolů. Po dokončení akce jsme se 
ještě s ostatními sbory sešli v lanškrounské 
hasičárně na závěrečném sdělování dojmů.

Slavnostní vyhlášení velké ceny 
ústeckoorlicka

Shrnutí uplynulé soutěžní sezóny jste se 
mohli dočíst v článku Petra Jiráska v před‑
chozím čísle Hornotřešňováku. V  listopa‑
du jsme se tedy vydali soutěžní zápolení 
oficiálně a  důstojně zakončit v  Sokolovně 
v  Horní Čermné. Pořadatelství se letos 
zhostil sbor z Bystřece. Bohužel organiza‑
ce akce oproti předchozím úspěšným roč‑
níkům poněkud pokulhávala. To nám ale 
nebránilo abychom si večer patřičně užili. 
Naše pánská sestava si na pódiu převzala 
diplom a  odměnu za 10. místo v  mužské 
kategorii. Není to sice vrchol žebříčku, ale 
vzhledem k nevydařené sezóně musíme být 
vděční za každé slušné umístění. Vrcholem 
večera pro nás ale bylo vyhlášení 1. místa 
v  kategorii žen, které letos obsadila naše 
děvčata! Holky si svou chvilku slávy na pó‑
diu užily a v záři reflektorů převzaly putov‑
ní pohár vítězů VCÚ. Kromě toho děvčata 

ulovila ještě jedno z  ocenění pro skokan‑
ky roku, protože se jim podařilo poskočit 
z  loňského 8. místa až na samotný vrchol 
žebříčku. Rozhodli jsme se tuto velkolepou 
událost zvěčnit v  připraveném fotokout‑
ku a poté jsme se vyrazili bavit na parket. 
Večer ještě zpestřilo taneční vystoupení 
Čermenských prdelek a pak už následovala 
volná zábava. Vydrželi jsme se bavit až do 
časných ranních hodin, kdy nás náš šofér 
Kája Melezínek rozvezl zpět do našich do‑
movů.

Co je ještě nového?

A  co dalšího se teď děje v  našem sboru? 
V  současné době se například intenzivně 
pracuje na úpravě soutěžní stříkačky. Do 
nové sezóny je potřeba provést generální 
opravu čerpadla a  stavbu celého nového 
motoru. Je tedy nutné projít nabídky služeb 
v  tomto oboru, porovnat ceny a  reference 
a vybrat tu nejvhodnější.

Další velkou novinkou je, že v listopadu do‑
šlo k zařazení soutěže Hornotřešňovský po‑
hár do Východočeské hasičské ligy pro příští 
sezónu. To znamená, že 4. 6. 2016 do našeho 
sportovního areálu nedorazí pouze družstva 
z  okresní Velké ceny Ústeckoorlicka jako 
v předchozích letech, ale také špičkové týmy 
z extraligy. Nenechte si to ujít, protože určitě 
půjde o atraktivní podívanou.
Červen je ale ještě daleko a proto bych ráda 
zmínila pozvánky na bližší akce, kterými 
budou Hasičský ples – 20. 2. 2016 a Dětský 
maškarní karneval – 19. 3. 2016. Jedná se 
o  oblíbené akce a  proto doufáme, že opět 
dorazíte v hojném počtu.

Na závěr bych Vám i Vašim blízkým chtěla 
jménem celého sboru dobrovolných hasi‑
čů Horní Třešňovec popřát krásné a ničím 
nerušené prožití vánočních svátků, hodně 
štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2016!

Za SDH Martina Čajnáková

Námětové cvičení Námětové cvičení – Rozhledna Hláska 
nad lanškrounskou sjezdovkou

Vítězky VCÚ 2015 Slavnostní vyhlášení VCÚ 2015
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Kurz patchworku pod vedením
paní Miloslavy Markové
Během podzimu probíhal v  Serafínku 
kurz patchworku. Během pěti setkání pod 
vedením paní Miloslavy Markové jsme se 
naučily ušít zástěru, kosmetickou taštičku, 
polštář, chňapku a  vánoční štolu (ubrus). 
Osvojily jsme si některé druhy patchworku 
a  získaly povědomí o  skládání a  kombi‑
nování barevných látek. Setkání byla vždy 
moc příjemná. Za zvuků hučících kamen 
a drnčících šicích strojů se pod našima ru‑
kama tvořila jedna krásná věc za druhou. 
No, však posuďte sami. Tímto bychom 
rády poděkovaly paní Markové za čas, kte‑
rý nám věnovala, a  za trpělivost, kterou 
s námi měla.

Vánoční slavnosti s historicky 
1. rozsvícením vánočního  
stromečku

V první adventní neděli se v naší obci ko‑
nalo historicky 1. rozsvícení vánočního 
stromečku. Současně v  Serafínku probí‑
haly tvořivé dílny pro děti i jejich rodiče. 
Děti si mohly ozdobit perníčky, vyrobit 
vánoční přání, roztomilého sněhuláka 
z ponožky, lucerničku či vánoční záložku. 
Naše, letos založené, rodinné centrum Se‑
rafínek praskalo ve švech. Celkově se tvo‑
řivých dílniček zúčastnilo kolem 60 dětí. 
V  zasedací místnosti na obecním úřadě 

probíhaly vánoční trhy s  občerstvením 
a posezením. Vánoční atmosféru provoněl 
vánoční punč a  cukroví z  kuchyní míst‑
ních maminek a babiček. Velmi děkujeme 
všem, které darovaly toto úžasné cukroví! 
Vyvrcholením slavnosti byl projev pana 
starosty, společné odpočítávání s  násled‑
ným rozsvícením stromečku včetně mi‑
lého vystoupení dětí z místní školy. Rády 
bychom poděkovaly všem, kteří se i za tak 
nepříznivého počasí akce zúčastnili, při‑
šli nás podpořit a  společně se naladit na 
atmosféru vánočních svátků. Z  této akce 
máme velkou radost, a proto doufáme, že 
se nám podaří ji zavést jako tradici.

Cvičení rodičů s dětmi

Každé úterý se od 16 do 17 hodin koná cvi‑
čení pro rodiče s dětmi v místní škole. Pod 
vedením Lucie Langrové, Lucie Hluché 
a  Petry Rouhové se děti učí pohybová ří‑
kadla, osvojují si a zdokonalují se v základ‑
ních dovednostech, jako je např.: chůze, 
běh, házení, chytání, rozvoj jemné a hrubé 
motoriky atd. Děti se jednoduše učí hravou 
formou získat lásku k pohybu.

Setkávání maminek a dětí

V  každý sudý čtvrtek od 9 do 11 hodin 
probíhá v  Serafínku setkávání maminek 
a dětí na mateřské či rodičovské dovolené. 
Tímto všechny maminky srdečně zveme, 

aby se nebály a přišly se svými dětmi mezi 
nás. Serafínek vítá každého nového ná‑
vštěvníka J

Co plánujeme od nového roku:
•	 Od	 února	 bude	 probíhat	 kurz	 Základy	

šití na šicím stroji pod vedením Veroni‑
ky Dorazilové. Zájemci se mohou hlásit 
u Lucie Langrové nebo Petry Rouhové.

•	 Na	jaro	plánujeme	kurz	košíkářství.
•	 Na	sobotu	26. 3. 2016	vás	zveme	na	Veli‑

konoční tvořivé dílny pro děti i dospělé.
•	 Od	úterý	5. 1. 2016	bude	od	16.00	probí‑

hat každotýdenní cvičení rodičů s dětmi.
•	 Od	 čtvrtka	 7.  1.  2016	 zveme	maminky	

a  děti na setkávání (každý sudý čtvrtek 
9.00–11.00).

Milí spoluobčané, rády bychom podě‑
kovaly vám všem, kteří nás podporuje‑
te, a to i tím, že se účastníte našich akcí. 
Velké díky patří panu starostovi Janu 
Duškovi a celému zastupitelstvu obce za 
zájem o nás, podporu a pomoc v jakékoli 
situaci; Českobratrské církvi evangelické 
v  Horní Čermné za prostory a  možnost 
čerpat jejich dřevo, aby nám nebyla zima. 
Přejeme vám krásné a  radostné Vánoce 
prožité v kruhu svých nejbližších a v no‑
vém roce spoustu zdraví a  nekončícího 
elánu do života. J

Za RC Serafínek 
Petra Rouhová a Lucie Langrová

Cvičení rodičů s dětmiVánoční slavnosti – foto: L. MarekKurz patchworku pod vedením  
paní Miloslavy Markové – foto: O. Kysilka

Rodinné centrum Serafínek
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V sobotu 19. září jsme se vydaly autobusem 
do Brna na muzikál Děti ráje. Na oběd jsme 
se zastavily v Lipůvce, poobědvaly rychle, ale 
chutně, a pak už jsme pokračovaly do Boby 
Centra za kulturou.
Jak už název napovídá, děj muzikálu byl vy‑
stavěn na písních Michala Davida. Parta ma‑
turantů na konci 80. let tráví svůj volný čas 
po diskotékách. Jen romantik Michal, který 
píše básničky a skládá písničky, se kolektivu 
vymyká a je terčem jejich posměchu. Micha‑
lovu lásku ke spolužačce Evě překazí intriky 
její kamarádky Kájiny, a on odjíždí do ciziny. 
Po dvaceti letech se však vrací a  jejich mi‑
lostný příběh se vrací v podobě sblížení jeho 
syna Mickeyho a Eviny dcery Báry. Děj byl 
jednoduchý, ale bylo ohromné sledovat, jak 
známé písně našeho mládí publikum uchvá‑
tily, jak lidé bez zábran zpívali a tancovali.
Na podzim jsme již další výlety nepodnikaly, 
ale některé členky klubu chodí opět každou 
středu cvičit do tělocvičny školy s  Lenkou 
Markovou.
Prosincovou schůzi jsme si udělaly v Národ‑
ním domě s výbornou večeří, a tak zakončily 
svou letošní klubovou činnost.
Všem přeji za Klub žen příjemné prožití 
svátků vánočních a do dalšího roku hlav‑
ně dobré zdraví a jen samou pohodu.
 

Dana Mačátová

V úterý 22. září vyjíždíme za hezkého počasí 
na výlet. Nedaleko Trutnova, v polském měs‑
tečku Kowary, jsme navštívili Park miniatur‑
ních staveb. Vznikl r. 2003 v bývalé továrně 
na koberce. Nacházejí se zde nejvýznamnější 
a nejhezčí památky z Dolního Slezska. Mode‑
ly staveb jsou umístěny v přírodním prostředí 
mezi květinami a zelení. Je odtud krásný po‑
hled na Sněžku z polské strany. Po shlédnutí 
parku jsme vyrazili na oběd do Trutnova.
Dalším cílem naší cesty byl zámek Kuks. 
Kukský hospital je bývalý zaopatřovací 
ústav pro vojenské vysloužilce. Nyní je hlav‑
ní pozoruhodností sochařská výzdoba od 
sochaře Matěje Bernarda Brauna. Mezi uni‑
káty patří lékárna z 1. poloviny 18. stol. Díky 
za krásný výlet cestovce a těšíme se, co pro 
nás pan Karel Melezínek připraví na jaro.
18.  10. se uskutečnil táborák na Ma‑
riánské hoře.
Pan Ing. Fr. Teichman si pro nás 5. 11. při‑
pravil vyprávění o  cestování po ostrovech 
v Chorvatsku. Do Chorvatska jeli autobu‑
sem, potom už lodí a  na kolách. Zážitky 

z  cest měl zdokumentované. Plavili se po 
Jaderském moři na ostrov Brač, Hvar a po‑
slední zastávkou byl Split.
10. 11. jelo 16 členů do Dolní Čermné na 
„Martinské posvícení“.

Závěrem bych chtěla všem spoluobčanům 
popřát do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a radosti v kruhu rodinném a hod‑
ně dobrých přátel.

Eva Jirásková

Klub žen

Klub důchodců

Výlet na muzikál Děti ráje – foto: D. Dvořáková

Muzeum miniatur -  foto: D. Dvořáková

Středeční cvičení s Lenkou Markovou  – foto: D. Dvořáková

Táboráček na Mariánské hoře 
– foto: D. Dvořáková
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Akce TJ Sokol

Čertovká družina čerta Belzebuba  foto: L Marková

Z činnosti TJ Sokol

Čertovká družina čerta Belzebuba foto: L. Marková

AKCE TJ SOKOL HT na rok 2016
9. 1. (sobota)  – VVH TJ Sokol – Národní dům HT
13. 2. (sobota)  – TURNAJ VE STOLNÍM TENISE a ŠACHU – Národní dům – 13.30 h.
Jarní prázdniny  – BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO
12. 3. (sobota)  – TURNAJ v BOWLINGU – 18–20 h
Duben  – „VÍKENDOVKA“ pro ženy
21. 5. (sobota)  – VÝLET NA KOLECH
29. 5. (neděle)  – Dětský den – hřiště
18. 6. (sobota)  – SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – hřiště HT
24. 6. (pátek)  – ZAKONČENÍ SEZÓNY cvičení žen
5. 12.  – Průvod čertů a Mikuláše
10. 12. (sobota)  – PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET rodičů s dětmi
Zimní prázdniny  – BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO

CVIČENÍ ŽEN
Od 5. ledna bude cvičení probíhat podle klasického scénáře:
Úterý  19–20 hod.  – cvičitelka E. JEŽKOVÁ (Stepy)
Středa  17–18 hod.  – starší ženy – cvičitelka L. MARKOVÁ (fit balóny, bodystyling)
Čtvrtek  19–20 hod.  – cvičitelka M. JIRÁSKOVÁ (Zumba)
Neděle 19–20 hod.  – cvičitelka L. MARKOVÁ a L. LANGROVÁ (posilování, balóny, jóga)

Děkujeme za Vaši přízeň na našich akcích a přejeme pohodu a klid v celém roce 2016.
 Za TJ Sokol L. Marková

Co nás ještě čeká v roce 2016?

Čertovská družina – 5. 12. 2015
Jako každý rok procházela naší vesnicí ČERTOVSKÁ DRUŽI‑
NA čerta Belzebuba v čele s Mikulášem a andělem. Čertů bylo 
dokonce třináct. Belzebub měl seznam všech dětí i s jejich hří‑
chy v  knize hříchů, do které se musely děti podepsat otiskem 
prstu a slíbit, že už budou hodné.
Čerti táhli plný vůz dobrot a v ohni pekli brambory. U Žabko‑
vých čekalo celou družinu opět občerstvení a  tentokrát i  plno 
dětí s rodiči. Málem se sem všichni nevešli.

Volné bruslení v hale B. Modrého
V neděli 27. 12. 2015 zveme již tradičně všechny na volné bruslení 
v HALE B. MODRÉHO.
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V  prvních dvou lednových týdnech pro-
běhne v  našich obcích a  městech tradič-
ní Tříkrálová sbírka. Koledníci přinesou 
do našich domácností přání štěstí, zdra-
ví a  pokoje, předají lidem drobné dárky 
a  informace o  činnosti Charity, a  všem 
občanům nabídnou možnost přispět po-
třebným.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická 
akce v ČR. Za 16 let své existence si získa‑
la důvěru lidí a díky ní se Oblastní charitě 
daří podporovat některé služby na Orlicko‑
ústecku.

Ve sbírce za rok 2015 vybralo v  našem 
regionu 504 skupinek koledníků celkem 
2.309.509 Kč. 65 % z výtěžku zůstává Ob‑
lastní charitě a  tato částka byla použita 
v souladu se záměry zejména na:
– zajištění služby domácí hospicové péče
– zajištění sociálně aktivizačních služeb pro 

rodiny s dětmi
– zajištění služby odborného poradenství 

a rozšíření o nové kontaktní místo v Čes‑
ké Třebové

Záměry použití Tříkrálové sbírky 2016
–  Zajištění služeb na Orlickoústecku:
– Charitní pečovatelská služba
– Domácí hospicová péče
–  Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi
– Občanská poradna
– Centrum pod střechou v Letohradě
– Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí
–  Nízkoprahové denní centrum pro lidi 

bez domova v Lanškrouně
– Rodinné centrum Kopretina Sloupnice
– Přímá pomoc
– Mimořádné situace
– Fond na rozvoj současných projektů
–  Pomoc do Indie (vzdělávací projekty pro 

děti a mládež)

Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbír‑
ky má u sebe zapečetěnou pokladničku se 
znakem Charity ČR, průkaz vedoucího 
skupinky, na kterém je číslo shodné s čís‑
lem pokladničky, a  občanský průkaz, kte‑
rým se v případě potřeby prokazuje.
Bližší obecné informace k  Tříkrálové sbír‑
ce najdete na www.trikralovasbirka.cz,  
regionální informace k TS a k činnosti Ob‑
lastní charity naleznete na www.uo.charita.cz 

a v časopise Charitní aktuality, který budou 
rozdávat koledníci.
Podporou charitních služeb sbírka pomá‑
há konkrétním lidem.

Díky Tříkrálové sbírce 2015 mohla Oblastní 
charita pomoci např.:

◆ Pečující rodině Š. a pacientovi domácí 
hospicové péče

Paní Š. pečovala se svými nejbližšími 
o  svého 84letého tchána s  onkologickým 
onemocněním. Rodině pomáhaly sestry 
domácí hospicové péče a paní Š. uvádí své 
zkušenosti:
„Sestřičky k  nám jezdily dvakrát denně, 
kdykoli jsme mohli zatelefonovat a  po-
radit se. Ráno udělaly hygienu, pomohly 
mi přesunout dědečka na postel, poradily 
nám spoustu praktických věcí – jak člově-
ka chytnout, aby ho to nebolelo, kdy dát 
pít brčkem, kdy lžičkou atd. Dědeček byl 
nejdřív ve stresu a nervózní, bylo pro něj 
těžké přijmout stav bezmocnosti, protože 
celý život byl velmi aktivní. Měl metastázy 
v kostech, takže sebemenší pohyb byl pro 
něj velmi bolestivý. Postupně se ale medi-
kací bolesti zmírnily, a  on se zklidňoval. 
Sestřičky konzultovaly jeho stav s  hospi-
covým lékařem, kdykoli jsme jim mohli 
zavolat a poradit se, v případě potřeby při-
jely. Tuto péči hodně oceňovala i babička, 
a proto se cítila jistě. Byli jsme až překva-
peni, jak to vše nesla klidně.
Dědeček zemřel po třech týdnech, a zemřel 
tak, jak si přál – klidně, doma mezi svými. 
Pro nás to byly nezapomenutelné tři týd-
ny. Stihli jsme si říct to, co bylo potřeba. 
Bylo to fajn – pro něj i pro nás.
Jsme moc rádi, že jsme dědečka mohli 
mít doma, a že nám Charita pomohla. 
Byla to pro nás velká jistota. Všechny 
sestřičky byly úžasné, měli jsme pocit, 
že dědeček pro ně není jen pacient, ale 
blízký člověk. Všechny, které k nám cho-
dily, byly nesmírně vitální, lidské, jemné, 
a  přitom profesionální. Vždy si věděly 
rady a  velmi dobře odhadovaly situaci 
přímo na místě… Bylo by dobré, kdyby 
lékaři v  ordinacích tuto variantu rodi-
nám nabízeli. Ne každý může zůstat 
doma a  pečovat o  svého blízkého, ale 
často to lidé chtějí udělat, a  s Charitou 
to jde.“

◆ Klientům Šance pro rodinu – sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Pracovnice terénní sociální služby dojíždějí 
do rodin, jejímž členům pomáhají v  růz‑
ných oblastech života. Sociálním pracovni‑
cím této služby se podařilo:
– ukázat několika rodičům, jak se efektiv‑

ně připravovat do školy se svým dítětem
– zlepšit prospěch několika dětí ve škole
– podpořit maminku se synem v  hledání 

nového bytu, kam se mohli přestěhovat
– posílit maminky v  jejich kompetencích, 

aby se staly samostatnější v  péči o  své 
dítě

– podchytit v  začátcích některé problémy 
v  rodinách a  kontaktovat příslušného 
odborníka – psychologa, psychiatra, lo‑
gopeda.

– pomoci několika rodinám získat přehled 
o svých financích a sestavit rodinný roz‑
počet

– pomoci při řešení exekucí – kontaktovat 
věřitele, soudce apod.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí,  
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad 

Iva Marková, tel. 734 769 713,  
markova.iva@orlicko.cz www.uo.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2016

Tisková zpráva ze dne:  9. 11. 2015
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Evangelický sbor Horní Čermná
20. 12. Čtvrtá neděle adventní  8.45 bohoslužby na faře – dětská hra „Adventní kalendář“

 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci
 18.00 adventní bohoslužby v kostele s chrámovým sborem

25. 12. Boží hod vánoční 8.45 bohoslužby v kostele s Večeří Páně
 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci

26. 12. Sv. Štěpána – druhý svátek vánoční 8.45 bohoslužby na faře s Večeří Páně
27. 12. První neděle vánoční 8.45 bohoslužby na faře – Jiřina Kačenová

  odpoledne koncert Gema
31. 12.  Silvestr 18.00 bohoslužby na závěr roku na faře – předtím procházka
1. 1. 2016 Nový rok 8.45 novoroční bohoslužby s Večeří Páně na faře
3. 1. Neděle v oktávu vánočním 8.45 bohoslužby v kostele
9. 1. odpoledne Tříkrálová sbírka 17.00 Tříkrálový koncert – Chrámové sbory Dolní a Horní Čermné

Evangelický sbor Lanškroun – Husův dům
Čtvrtá adventní neděle 20. 12.  9.00 vánoční hra dětí a mládeže „Dveře“
Čtvrtá adventní neděle 20. 12. 14.00 setkání nejen sedmdesátníků  (M. Procházka o návštěvě v Japonsku)
Štědrý den 24. 12.  16.00 štědrovečerní bohoslužby
Hod Boží vánoční 25. 12.  bohoslužby s VP, sbírka na bohoslovce a vikariát
Poslední bohoslužby v roce 2015 – 27. 12. v 9.00
Silvestrovská procházka 31. 12. od 15.00, Silvestrovský večer 31. 12. od 17.00 – hry, zábava, občerstvení
Novoroční bohoslužby s VP 1. 1. 2016 v 16.00
První neděle v novém roce 3. 1. 2016 bohoslužby v 9.00
Bohoslužby na Štěpána se v našem sboru nekonají.

Římskokatolická farnost Lanškroun
20. 12. Čtvrtá neděle adventní 9.30 kostel sv. Václava – mše sv.

 11.00 kostel Nanebevzetí Panny Marie  Horní Třešňovec – mše svatá
 15.00 kostel sv. Václava – Lanškrounský ženský pěvecký sbor vede pí J. Uhlířová

24. 12. Štědrý den 15.00 kostel sv. Václava – Půlnoční mše pro děti
 24.00 kostel sv. Václava – Půlnoční mše

25. 12. Boží hod vánoční 9.30 kostel sv. Václava – Slavnostní mše
 15.00 kostel sv. Václava – Vánoční koncert

26. 12. Sv. Štěpán – druhý svátek vánoční 9.30 kostel sv. Václava – mše sv.
31. 12. Sv. Silvestr 15.00 kostel sv. Václava – Mše na závěr občanského roku
1. 1. 2016 Nový rok 9.30 kostel sv. Václava – Slavnostní novoroční mše

Pozvánka na duchovní program vánočních svátků 2016

Tak, jako v  létech předešlých, i  letos pro‑
běhne Tříkrálová sbírka. Tentokrát bude 
o týden déle, a sice v sobotu 9. ledna 2016 
v dopoledních hodinách.
Prosím všechny občany, které tito malí 
poslové navštíví, aby před nimi nezavírali 
dveře. Účelem „sbírky“ není jen získat ně‑
jaký příspěvek, ale především jde o novo‑
roční pozdravení a přání pokoje do nového 
roku.
Projekty, na které je sbírka určena jsou vy‑
jmenovány v Charitních listech, které každá 
domácnost obdrží při návštěvě koledníků.
Pro úplnost otiskuji plné znění informací 
naší Oblastní charity:

–  každý člověk má právo na svůj názor a my jako 
koledníci nejsme těmi, kdo by se měl pouštět do 
obtížných debat s lidmi, které navštívíme. Ano, ně-
kdy je nutné unést názory druhých lidí, nebrat si 
je osobně, případně malým dětem nějak přijatelně 
vysvětlit situaci („proč se ten pán zlobí? atd.“)

–  my jako koledníci přinášíme všem lidem (i těm, 
kteří nepřispějí) poselství pokoje, předáváme 
dary a  informace o  činnosti Oblastní charity 
(Charitní aktuality)

–  finanční přispění do sbírky je dobrovolné a zcela 
záleží na svobodné vůli každého člověka (po-
kladničku nabízíme až v druhé řadě – po přání 
štěstí, zdraví, pokoje)

–  Tříkrálová sbírka není tzv. „na uprchlíky“, ale 
na provoz charitních služeb (vhodným propa-

gačním materiálem budou Charitní aktuality, 
které popisují činnost Charity). V  záměrech je 
pro další ročník TS počítáno 3 % na mimořádné 
události, což pro nás znamená zejména živel-
né pohromy (povodně), ale může se stát i něco, 
s čím jsme nikdy předtím nepřišli do kontaktu, 
a  přesto je třeba na to nějak reagovat. Může 
to být cokoli, letos to byl např. nenadálý příliv 
uprchlíků do zemí západní Evropy. (ČR není je-
jich cílová země.)

Na závěr přeji všem našim spoluobča‑
nům požehnané vánoční svátky, zdraví, 
spokojenost a  osobní úspěchy v  novém 
roce 2016.
 Božena Marková

Na Štědrý den 24. 12. ve 13.30 hod. jste všichni srdečně zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Třešňovci 
na tradiční vánoční koledování v podání dětí a místních občanů pod vedením paní Adély Hejkrlíkové.  

Vezměte si s sebou svíčky nebo lampičky na Betlémské světlo.



Společenská kronika

Jubilanti, kteří do konce roku 2015 oslavili nebo oslaví své významné narozeniny:

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

paní Štěpánková Lidmila 93 let
paní Kozojedová Miluše 88 let
pan Tatzel Jaroslav 87 let
paní Macháčková Jiřina 84 let
paní Vávrová Amália 83 let
pan Martinek Miloš 82 let

paní Jelínková Vlasta 80 let
paní Jelínková Josefa 80 let
paní Šolcová Marta 65 let
pan Ježek Miroslav 65 let
pan Dvořák Jiří 65 let
paní Brabcová Mária 60 let

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin uzavřeli sňatek:

Jaroslava Fabiánová a Libor Kuttich Kateřina Pulkrábková a Martin Valášek

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

Od posledního vydání Hornotřešňovských novin se narodil jeden občánek:

Valentýna Elen Láznická

Milá Valentýnko, tobě i tvým rodičům přejeme hodně štěstí, vzájemné lásky, citů a porozumění 
a vždy chápající otevřenou náruč svých rodičů.

Vážení autoři článků, fotografií a příspěvků do Hornotřešňovských novin, 
děkujeme vám za vaši spolupráci, máte velkou zásluhu na tom, 

aby naše noviny vycházely. 
Přejeme vám a tímto i ostatním spoluobčanům obce, 

krásné a pohodové Vánoce 
a v novém roce 2016 ať vás potkává 

a provází jen to nejlepší.
Za redakci Petra Rouhová a Mgr. Miroslava Šilarová

Redakce: Mgr. Miroslava Šilarová, Petra Rouhová
Jednotliví respondenti
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