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Vážení spoluobčané,
svátky jara – Velikonoce – máme za se-
bou, ale zima se stále nehodlá vzdát. 
Pevně věřím, že až budete držet toto 
vydání v  rukách, bude už příjemně 
teplo. Budeme moci začít s  úklidem 
kolem svých domů a  vysévat, zasa-
zovat …Každé léto nás ohromuje, jak 
v  Horním Třešňovci rozkvetou okna, 
zahrádky a okolí domů. Byla by velká 
škoda nepřinést fotografi e nádher-
ných zátiší třeba v zimním čísle, a proto 
jsme se rozhodli vyhlásit soutěž o nej-
krásnější výzdobu domu nebo bytu. 
Své fotografi e posílejte prosím na mail 
hornotresnovak@seznam.cz, nebo mů-
žeme na vaše pozvání či upozornění 
sami pořídit fotografi e. Ty nejkrásnější 
a  nejzajímavější budou odměněny 
věcným dárkem a uveřejněny v našich 
novinách. Touto cestou chceme také 
poděkovat všem občanům, kteří 
pečují nejen o  nejbližší okolí svých 

obydlí, ale i  o cesty a  příkopy, které 
osekávají a uklízejí.
Zařadila jsem fotografi i letošních 
teplotně neobvyklých Velikonoc 
z  okna příjemně vyhřáté kuchyně 
a  velikonoční zátiší (zajíce vyrobila 

paní Blažková z Dolní Čermné). Takže 
přejeme krásné a  hlavně brzké jaro, 
vám všem hodně energie, sluníčka 
a pohody.

Jaroslava Cvrčková a Jiří Marek

Zprávy z obce
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…..to jsou slova lidové písně z Krkonoš
I my v MŠ pořádáme každoročně dětský 
karneval, jehož cílem je tradičně to, aby 
si děti zasoutěžily, zatančily si a pobavily 
se. Myslím si, že už si všichni zvykli na to, 
že dáváme nějaké téma karnevalu. To 

letošní znělo: ŘÍŠE HMYZU.
Takže v úterý 26. 2. přiletělo do tělocvič-
ny zdejší školy mnoho motýlků, berušek 
a broučků, pavouci a nesmím zapome-
nout na Hopa ze seriálu Včelka Mája.
Na začátku se masky předvedly v  pro-
menádě a  pak následovalo nezbytné 
společné fotografování.
Soutěže byly samozřejmě motivovány 
a tak si děti hrály na ,,motýly“ a ,,lítaly“ 
slalomem mezi kytičkami jako na louce. 
Pak se proměnily v pilné ,,včeličky“ a no-
sily do úlů pyl z kytiček. A aby to nebylo 
jednoduché, musely se vracet 3x a ještě 
k  tomu ty pylové kuličky spočítat. Ná-
sledoval skok do dálky z místa jako,,ko-
bylka“ a koulení velkého rehabilitačního 
míče okolo mety jako,,hovnivál“. Pak 
jsme si hráli na,,mravence“, kteří nosí na 
mraveniště ,,jehličí“, v  našem případě 
to byla kláda. Aby se rodiče nenudili, 
stali se při jedné soutěži,,larvami“, které 

je potřeba nakrmit. Děti tedy musely 
krmit své,,bezruké larvičky“ šlehaným 
tvarohem.
Každá soutěž byla střídaná tancem, ale 
i  tady musely děti plnit úkoly (tanec 
s  koštětem, slepeni dohromady, Ptačí 
tanec….) Ani tentokrát jsme nenechali 
rodiče nečinně přihlížet a  zapojili jsme 
je do tance, kde museli reagovat spolu 
s dětmi na povely (motýl, kukla, kobyl-
ka) a dodržovat domluvená pravidla.
K  masopustu neodmyslitelně patří 
koblihy, a  tak jsme pro děti připravili 
svačinku: koblížek a  pití, které si děti 
vypily pomocí,,babočky brčkové“. Trou-
fám si tvrdit, že akce měla spád a že se 
vše vydařilo. Škoda jen, že se zúčastnilo 
celkem málo dětí.
A  jaké bude téma dalšího karnevalu? 
Vím, ale nepovím…..to je zatím tajem-
ství : -).

Jaroslava Havlíčková

Zprávičky
z naší školičky

MASOPUSTNÍ OUTEREK, KAŽDEJ 
STAREJ PADĚREK, DO HOSPODY DE 
A TAM TANCUJE.
NA HOLKU SI ZAVOLÁ, ABY S NÍM 
ŠLA DO KOLA, SMĚJ SE HOLKA 
SMĚJ, DO TANCE SE DEJ!



Hornotřešňovské noviny I duben 20134 www.hornitresnovec.cz

Karneval se stejným námětem – tedy 
„ŘÍŠE HMYZU“ si užívaly odpoledne 
před dětmi z MŠ i děti ze základní školy. 
Paní vychovatelka pro ně připravila 
také spoustu soutěží, tematicky 
zaměřených k tomu, s čím se můžeme 
setkat v  hmyzí říši. Legrace a  zábavy 
bylo celé odpoledne spousta.
Karnevalové radovánky pomalu ukon-
čují zimní období a děti ve škole čekají 
radosti spojené s  jarem, létem a rychle 
se blížícími prázdninami. Školáci se 
toho musí ještě tak moc naučit! Ale aby 
to nebylo jen o práci, čeká je i spousta 
zajímavých činností, které jim získávání 
nových poznatků zpestří a  učiní je 
zajímavějším. Bude to ještě několik 
pohádkových představení, příprava 
na školní akademii, která se uskuteční 
7. června v  kulturním domě, barevné 
velikonoční dny, letní olympiáda, školní 
výlet, a mnoho dalšího.

Přeji všem hezké jarní dny, spousty 
nových vědomostí, hodně nevšedních 
zážitků a  úspěšné ukončení školního 
roku.

Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka škol

Máme tu jaro, s kterým končí i hokejová 
sezona. Ta letošní dopadla velice dobře, 
celou dobu jsme se udrželi v druhé lize, 
kam jsme v loni poskočili ze čtvrté ligy.
V  první části sezony jsme skončili na 
skvělém druhém místě a  hrozil nám 
postup do první ligy. Bylo to mimo jiné 
i  díky štěstí, které nás provázelo při 
těsných vítězstvích. Porazili jsme Flyers 
Česká Třebová 4 : 3, Wild Band Zábřeh 
6 : 5, Tatenice 8 : 7, HC Králiky 4 : 3, HC 
Bleskosvodi Žamberk 3 : 2 a  Cyklo 
Lanškroun 4 : 2, kde jsme v posledních 
vteřinách skórovali do prázdné branky 
na 4 : 2. Jediné, koho jsme jednoznačně 
přehráli, bylo AHK Jedlí 6 : 0. Stejný 
poměr sil byl při zápasech s  Qanto 
Bystrc 1 : 1 a  HC Svitaváci 7 : 7. Jediná 
dvě družstva nás dokázala porazit - a to 
HC Sršni Zábřeh 1 : 3 a postupující Auto 
Štefan Městečko Trnávka 2 : 6. V  první 
části jsme tedy získali 16 bodů a  skóre 
jsme měli 47 : 39.
V  druhé části sezony k  nám spadly HC 
Petrovice 2 : 0, Klas Nekoř 3 : 3 a Hopr 
Zábřeh 4 : 6. V  tuto chvíli to vypadalo 
velice slibně a stačilo potvrdit vítězství 
z prvního kola. To se nám podařilo u HC 
Králiky 4 : 2 a  Flyers Česká Třebová 
4 : 2 (Ti neunesli porážku a  v  poslední 
vteřině napadli Robina Caldu a  pak 
i  Pavla Maršálka. Moc nechybělo a  zá-
pas skončil velkou bitkou. Naši hráči 
však zachovali pevné nervy a nenechali 
se vyprovokovat a  tak do příští sezony 
jde s  trestem jen hráč Flyers). Porážku 
nám vrátili Bleskosvodi Žamberk 
1 : 3 a remízoví HC Svitaváci nás porazili 
1 : 5. Své první vítězství potvrdili HC Sr-
šní Zábřeh 2 : 6.
Celkově jsme získali 7 bodů, což zname-

Rodiče si mohou vyzvednout přihlášky 
ve škole v  průběhu měsíce dubna. 
Vyplněné přihlášky (potvrzené od 
lékaře) odevzdají do školy nejpozději do 
15. května 2013.
Do MŠ mohou být přijaty i děti mladší 
tří let. Tyto děti musí při nástupu do MŠ 
zvládat základní hygienické návyky (ne-
smějí mít plínky ani na spaní), musí být 
částečně samostatné při přestrojování, 
sami se umět najíst a  napít a  říci si, co 
potřebují.

Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka ZŠ a MŠ

Zápis dětí 
do mateřské školy

Informace ze ZŠ

Hokejový klub

Zvířátka mezi dětmi ve škole
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ná šesté místo ve 2. lize. Skóre máme 
záporné - a to 21 : 27.
V zápasech proti neregistrovaným díky 
Petru Jiráskovi stále pokračujeme. A to 
jak na ledě, tak i  na zeleném trávníku. 
Na trávě jsou zatím výrazně lepší, ale 
ten led si jakž takž držíme, v posledním 
zápase, který se hrál 30.3., jsme vyhráli 
3:2 na nájezdy. Zápas se hrál na čistý 
čas – 3x 20 min.
Velkou zásluhu na úspěšné sezoně má 
trenér Milan Kopecký, který i  ve velice 
vypjatých okamžicích dokáže zachovat 
klidnou hlavu a  udržet hráče na uzdě. 

Výroční valná hromada sboru je první 
akce, která zahajuje činnost hasičů 
v novém roce. Letos jsme se sešli 12.led-
na v  Národním domě v  HT. Účast byla 
velice pěkná, a  tak se sál rychle zaplnil 
členy sboru a  také zástupci místních 
složek a okolních sborů. Poprvé k nám 
dorazila také delegace s  České Rybné. 
Po úvodním slovu předsedy Petra 
Jelínka, který přivítal všechny přítom-
né, jsme vyslechli zprávu hospodáře, 
revizní zprávu, plán práce na letošní 
rok a především pak podrobnou zprávu 
našeho kronikáře Václava Melezínka 
o  tom, co všechno jsme stihli udělat 
v  roce minulém. Následovaly zdravice 
od hostů a starosty obce. Poté nadešel 
čas na předávání vyznamenání za 
věrnost a práci pro sbor. Během diskuze 
jsme stihli naplánovat Hasičský ples. 
Valná hromada byla zakončena společ-
nou večeří a zhlédnutím videí z činnosti 
v loňském roce. No a pak už jsme se jen 
bavili …

Hasičský ples proběhl letos netradičně 
v pátek 15.února. Důvodem bylo to, že 
jsme dlouho nemohli sehnat kapelu 
a když už jsme ji sehnali, tak měla volno 
právě jen v pátek. Čekání se ale vypla-
tilo, protože letohradské Letrando hrálo 
výborně. Hudební i pěvecké provedení 
bylo perfektní, a  tak málokdo zůstal 
sedět. Pravděpodobně i  kapela k  nám 
na ples přilákala 156 platících hostů, což 
bylo v  porovnání s  okolními plesy, kde 
šla návštěvnost dolů, příjemné zjištění. 
Sál byl velice pěkně zaplněn a  rychle 
také zmizely připravené losy, takže na 
ty, kteří přišli později, se již nedostalo – 
tímto děkujeme všem sponzorům, kteří 
nám do naší „tomboly“ přispěli. Ve 21 
hodin se na chvíli vyprázdnil taneční 

Z činnosti SDH 
Horní Třešňovec

Hokejové derby  Horní Třešňovec  registrovaní x neregistrovaní

Na střídačce ve vypjatých situacích

A  je to někdy velice těžké. Nemalé po-
děkování patří i asistentovi Pepovi Šila-
rovi a předsedovi klubu Jiřímu Markovi. 
No a  na závěr móóóóóóc děkujeme 
našim věrným fanouškům za vydatnou 
podporu při zápasech a věříme, že nám 
zachovají přízeň i do příští sezony. Vždyť 
většina zápasů se rozhodovala v posled-
ních vteřinách . Diváci viděli celkem 134 
gólů v obou sítích, to je sedm branek na 
zápas.
Závěrem ještě chceme vyplnit přání 
některých fanoušků, kteří by rádi 
nosili šály v  barvách klubu. Kdo má 

zájem o  klubovou šálu, pište na email 
bohuslavcink@seznam.cz, nebo sms 
736229998. V případě realizace sdělíme 
cenu a zajistíme objednání. Dále připo-
mínáme, že stále lze zakoupit klubové 
dresy a  kšiltovky u  pokladníka klubu 
Jaroslava Šmiky.

Za vedení HC Horní Třešňovec Sláva Cink
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V  mrazivém jarním odpoledni se 
23.března sešlo 60 krásných masek 
v místním kulturním domě, kde náš sbor 
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Horní Třešňo-
vec pořádal tradiční Dětský karneval. 
Děti ve vyzdobeném a vytopeném sále 
vítali šašci Petr Jelínek a  Vláďa Čajnák. 
Hned na začátku masky korzovaly v kru-
hu a postupně se představovaly porotě, 
kterou tvořil doprovod masek. Ta měla 
ze všech přítomných masek vybrat pět 
nejhezčích, které si na závěr odnesly 
dorty ve tvaru zajíce z  dílny manželů 
Žabkových. A zatímco porota hlasovala, 
děti se pustily do soutěží, které pro ně 
přichystaly učitelky ze ZŠ a MŠ spolu se 
svými rodinnými příslušníky. Převážely 
se kostky, nosily míčky na táckách, ale 

zapojili se také rodiče, kterým masky 
navlékaly a  zapínaly košile, nechyběly 
pohádkové tance a  hlavně se všichni 
skvěle bavili. V každé soutěži děti samo-
zřejmě vyhrávaly sladké odměny. A po-
bavila i  tradiční tvorba mumií pomocí 
toaletního papíru.

Konečné pořadí masek:

1. místo - Kryštof Jirásek – VÁNOČNÍ 
STROMEČEK
2. místo - Natálie Prokopová – ŠNEK
3. místo - Petr Černohorský – RUMCAJS
4. místo - Petr Dušek – KUCHAŘ
5. místo - Sára Krejsarová – MICKEY 
MOUSE

Každá z  masek, která se karnevalu 
účastnila, si samozřejmě domů odnesla 
balíček se sladkostmi a  také několik 
balónků, které se mezi děti nakonec 
spouští. Tentokrát jsme trhli nafukovací 
rekord, protože po generální zkoušce 
na spouštění (při zvedání sítě se přetrhl 
jeden z provázků a baĺónky se vysypaly 
na zem a takřka polovina jich popraska-
la) jsme museli zajet do města pro další 
várku, a tak se jich letos nafukovalo 500! 
Chtěli bychom tímto poděkovat MS 
Třešňovské háje, TJ Sokol Horní Třešňo-
vec a Klubu žen za příspěvek na zakou-
pení cen pro masky, učitelkám z místní 
ZŠ a  MŠ za přípravu krásných soutěží 
a plakátů, autorům masek za skvělé ná-

parket, protože na programu bylo před-
tančení v podání taneční skupiny Magic. 
Tu tvoří především naše kolegyně hasič-
ky z České Rybné. Z původní šestičlenné 
sestavy zbyly díky těhotenství 4 členky 
a navíc se jedna z nich ještě odpoledne 
před plesem zranila, takže se nakonec 
tančilo pouze ve třech. Nutno dodat, 
že zbylé dívky si s  nečekanou situací 
výborně poradily a na závěr vystoupení 
sklidily zasloužený velký potlesk. Potom 
se již tančilo a bavilo až do čtvrt na čtyři, 
kdy přestala hrát kapela. Ta nám slíbila 
účast i  v  příštím roce, takže si můžete 
do svých kalendářů napsat datum 
22.2.2014, kdy proběhne v příštím roce 
Hasičský ples.

Výroční valná hromada

Skvělá atmosféra na „Hasičském plese“
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Klub žen

V  letošním roce jsme činnost zahájily 
„Babským bálem“ 19. ledna. Přestože 
jsme se výměnou kapely snažily přilákat 
více tanečníků, to se nám nepodařilo 
a účast byla slabší. Hosté se však snažili 
užít všeho, co jsme pro ně připravily, 
takže doufáme, že se jim ples líbil.
Děkujeme sponzorům za pěkné ceny 
do tomboly i  ostatním, kteří nám na 
ples přispěli.
Členky klubu se scházejí nejen na pravi-
delných schůzích, ale i při procházkách 
po okolí. Letos už byly společně na Ma-
riánské hoře a v Lanškrounském muzeu 
podívat se na nové fi gurky v  betlému 
a na výstavku obrázků pro děti od Vero-
niky Balcarové.
12. března byly navštívit oblastní charitu 
v Lanškrouně. Eva Ježková Dis., vedoucí 
nového centra sociálních služeb, je se-
známila s možnostmi tohoto nového za-
řízení, které se teprve rozjíždí. Centrum 
bylo postaveno jako Dům na půli cesty, 
což je služba určená k  dočasnému po-
bytu mladistvých opouštějících ústavní 
výchovná zařízení. V  současné době 
se jedná o tom, aby tuto službu mohly 
využívat i osoby se sníženou soběstač-
ností. V budově je připraveno šest bytů. 

pady a opravdu nádherné masky a obci 
Horní Třešňovec za prominutí nájmu za 
Kulturní dům.
Další zprávy z  činnosti sboru spolu 
s fotografi emi z proběhnutých akcí na-
jdete na obecních stránkách. Příští akcí, 
kterou bude náš sbor pořádat, bude 
Oslava Sv. Floriána, která proběhne 
4. května od 18 hod. u  nové hasičské 
zbrojnice. O  den později, tj. v  neděli 
5. května, se naše soutěžní družstva 
vydají k zahajovací soutěži letošní Velké 
ceny Ústeckoorlicka do Vysokého Mýta.
1. června budeme pořádat jubilejní 
X. ročník Hornotřešňovského poháru, 

na který chystáme opět pivní štafetu 
– tentokrát se bude pít 127 piv a připra-
vena jsou i nějaká speciální překvapení. 
Jedním z  nich bude i  velká nafukovací 
skluzavka ve tvaru hasičského auta, 
která bude během celé soutěže pro 
děti zdarma. Družstvo mužů bude navíc 
obhajovat loňské prvenství, takže se 
přijďte podívat, bude to určitě stát za 
to. Začátek je v 10 hodin, kdy na dráhu 
vyběhne první družstvo.

Za SDH Petr Jirásek

Dětský karneval

Neodolatelní šašci s vítěznou maskou „Vánoční stromeček“ Barmanky z „Babského bálu“
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Dále je tu nízkoprahové zařízení pro 
osoby bez přístřeší s  možností osobní 
hygieny. Členky klubu byly překvapeny 
tím, jaké možnosti centrum poskytuje. 
Možná i to zaujme právě někoho z vás. 
Je to charitativní ošetřovatelská služba, 
charitativní pečovatelská služba, denní 
stacionář, osobní asistence, domácí 
hospicová péče a  další. Například do-
mácí hospicová péče umožňuje těžce 
nemocnému strávit poslední dny života 
v kruhu svých blízkých. Vychází z dopo-
ručení lékaře a přání a potřeb pacienta 
a  pečující rodiny. V  centru poskytují 
také občanskou poradnu každému, kdo 
není schopen zvládnout bez pomoci 
svou situaci, např. rozvod, problémy 
kolem bydlení nebo sociálních dávek. 

Mají tam také půjčovnu kompenzačních 
pomůcek.

V  neděli 17. března bude v  Dolní Dob-
rouči divadelní představení a  na to se 
těšíme. Napíšu vám o něm příště.

Dana Mačátová

Akce TJ Sokol

Od posledního čísla jsme realizovali tyto 
akce:

Ještě v roce 2012:
5. 12. - průvod Mikuláše s čerty

I  loni procházela jako obvykle naší 
vesnicí patnáctičlenná ČERTOVSKÁ DRU-
ŽINA v čele se třemi anděly a Mikulášem. 
Belzebub měl seznam všech dětí i s jejich 
hříchy. Děti se musely podepsat do velké 
knihy hříchů a stvrdit svým otiskem prs-
tu, že už budou hodné.
Byla pořádná zima, ale to neodradilo děti 
ani rodiče. Čerti táhli plný vůz dobrot 
a  v  ohni pekli brambory. Dorazily sem 
i  děti z  okolních vesnic i  z  Lanškrouna. 
Prý tady máme pravé čerty. U Žabkových 
čekalo celou družinu opět občerstvení.

8.12.- předvánoční výlet rodičů s dět-
mi s návštěvou 3D kina, Bongo arény, 
vánočních trhů a aquaparku

Tentokrát jsme vyjeli do Brna. V 8 hodin 
čekali všichni na zastávkách. V  plánu 
jsme měli několik akcí. Po příjezdu jsme 
si prošli trhy na MORAVÁKU, SVOBOĎÁ-
KU a ZELŇÁKU. V 11 hod. nás čekal fi lm 
Asterix a  Obelisk ve službách jejího 
veličenstva ve 3D kvalitě.
Po jeho skončení rodiče s dětmi vyrazili 
autobusem do BONGO ARÉNY, kde si to 
děti doslova užily na různých atrakcích.
Na závěr jsme navštívili AQUAPARK KO-
HOUTOVICE.
Někteří stihli ještě 36. VÁNOČNÍ VELETR-
HY na Výstavišti.

Procházky po okolí 

Návštěva oblastní charity 
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Myslím, že si to užili děti i rodiče. Domů 
jsme přijeli po deváté hodině večerní.

25.12. - bruslení o vánočních prázdni-
nách

V HALE B. MODRÉHO v Lanškrouně pro-
běhlo v úterý 25.12.2012 od 8.30 do 9.45 
hodin VOLNÉ BRUSLENÍ.
Tradičně probíhalo na polovině haly 
bruslení, na druhé hokej. Sešlo se nás 
asi 30.

V roce 2013:
5.1. – Výroční valná hromada TJ Sokol 
v Národním domě v HT

Členové Sokola, kterých máme k  letoš-
nímu roku 88, si vyslechli, jak jsme se 
v loňském roce vypořádali s tím, na čem 
jsme se na minulé VVH usnesli. Zazněla 
i  zpráva o  hospodaření, zpráva revizní 
komise, zpráva o  činnosti hokejového 
klubu a naší organizace. Samozřejmě byl 
schválen plán práce na tento rok, výbor, 
revizní komise a po diskusi i usnesení na 
tento rok.
V diskusi jsme vyslechli zdravici starosty 
a ostatních organizací obce.
Po schůzi následovala zábava a  tanec 
v  rytmu hudby, která se linula z  pultu 
Karla Melezínka.

26.1. - Turnaj ve stolním tenise a šachu 
v Kulturním domě v HT

Tentokrát jsme turnaj v  šachu a  stolním 

tenise zorganizovali v  kulturním domě. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 34 hráčů. 
Hrálo se už od jedné hodiny až do osmi 
večer.
V kategorii žen ve stolním tenise obhájila 
prvenství a  titul KRÁLOVNA HORNO-
TŘEŠŇOVSKÉHO STOLNÍHO TENISU opět 
Jitka Marková z  celkového počtu šesti 
hráček. A jak vypadalo pořadí na bedně?

1. Marková Jitka
2. Melezínková Jitka
3. Dušková Eva

V  mužské kategorii soutěžilo 19 hráčů, 
tady je prvních šest:

1. Kunc Zdeněk - KRÁL 
HORNOTŘEŠŇOVSKÉHO 
STOLNÍHO TENISU
2. Formánek Martin
3. Holeček Tomáš
4. Verner Jarda
5. Mačát Filip
6. Hejkrlík Jarda

V kategorii dětí byli pouze 2 hráči a skon-
čili takto:

1. Marek Matěj
2. Pechancová Vendula

V šachu se utkalo 13 hráčů. Jejich pořadí:

1. Jirout Oldřich
2. Šolc Petr st.
3. Pilný Jaroslav
4. Šolc Petr ml.
5. Křístek Karel
6. Cink Bohuslav

Z  těch nejmladších skončil na pěkném 
9. místě Vojtěch Balcar, na 12. Hejkrlík 
Jaroslav ml. a na 8. Šolc Petr nejml.

7. 2. – bruslení o jarních prázdninách

Účast byla tentokrát o něco větší než v ob-
dobí vánočních prázdnin. Opět si to 1,5 
hodiny děti i s rodiči na ledové ploše užili.

Za TJ Sokol L. Marková
Výroční valná hromada

Účastníci turnaje ve stolním tenise v mužské kategorii
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honitby LČR, společenstevní honitby) ke 
konci března letošního roku končí dese-
tileté smlouvy o  podstoupení výkonu 
práva myslivosti (nájmy honiteb). Naše 
myslivecké sdružení (MS) má pronajatou 
honitbu od honebního společenstva 
Horní a Dolní Třešňovec (HS H a DT) do 
31.3.2012. Dne 23.2.2013 bylo na valné 
hromadě místního honebního spole-
čenstva rozhodnuto o  prodloužení této 
nájemní smlouvy, respektive o uzavření 
nové nájemní smlouvy mezi majitelem 

MS Třešňovské háje
Loňský rok jsme zakončili poslední 
společnou akcí - tradičním „Štěpán-
ským honem“. V  průběhu šesti lečí na 
nepomucké straně v zadních lesích bylo 
uloveno devět zajíců a osm bažantů.
Letošní zima byla pro zvěř v podstatě pří-
větivá a to hlavně pro srnčí zvěř, která je 
v honitbě nejhojněji zastoupena. Nebyla 
jako jiné roky neustále zneklidňována 
běžkařskými turisty a  mnohdy hlavně 
jejich psy. Tato zvěř se od začátku října 
shlukuje na zimu do tlup. Pokud občas 
zavítáte do honitby, tak i  v  současné 
době můžete vídat početné srnčí tlupy 
i  o  40 kusech. Bohužel jsme přes zimu 
našli minimálně dva kusy srnčí zvěře 
prokazatelně stržené psem. Stále se 
občas najde majitel psa, který svého 
„mazlíčka“ nezvládá a nechává jej možná 
i  nevědomě plenit v  honitbě. Pro zvěř 
(v  našem případě hlavně srnčí) neexis-
tuje nic „lepšího“, než když po vyhraném 
souboji o  svůj holý život následně 
pomalu v  tichosti zhasíná na zápal plic 
v  mrazech v  zapadlé houštině, zatímco 
její pronásledovatel (pes) si oddychuje 
ve své zateplené voliéře, v lepším přípa-
dě na gauči své pána v obývacím pokoji.
V převážné většině honiteb v ČR (režijní 

honitby (HS H a  DT) a  naším MS s  plat-
ností do 31.3.2023. V souvislosti s novým 
nájemním obdobím bude pro tuto ho-
nitbu ustanovena nová myslivecká stráž 
z řad našich členů, kteří budou důsledně 
hájit zájmy zvěře, samozřejmě dle platné 
legislativy.
9.3.2012 mělo naše MS výroční členskou 
schůzi v  Hostinci Za vodou v  HT. Mysli-
vecký výbor a  revizní komise ve svých 
zprávách zhodnotily uplynulý rok 2012. 
V roce 2012 bylo v honitbě Horní a Dolní 
Třešňovec uloveno:

Srnec obecný: 
srnec 21 ks 
(I. věková třída 11 ks, II. věková 
třída 3 ks, III. věková třída 7 ks)
srna 17 ks
srnče 14 ks

Prase divoké: 
bachyně 1 ks
lončák 7 ks
sele 6 ks

Zajíc polní: 12 ks
Bažant obecný: kohout 21 ks
Kachna divoká: 56 ks
Liška obecná: 22 ks
Kuna (skalní, lesní): 10 ks
Jezevec lesní: 5 ks
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Přejeme ze srdce mnoho dalších 
krásných společných dní ve zdraví, 
štěstí a pohodě.

Zdejší smíšená honitba poskytuje dosta-
tek loveckých příležitostí - a  to hlavně 
u  srnčí zvěře, jejíž odlov se každoročně 
zvyšuje. Narůstá také odlov černé zvěře, 
u  které se zvyšuje hlavně četnost jejich 
návštěv v  honitbě. Stavy drobné zvěře 
(zajíc, o bažantovi už nemluvě) stagnují, 
spíše v  určitých částech honitby klesají, 
zejména tam, kde je na ni kladen velký 
predační tlak hlavně ze strany dravců 
zákonem chráněných. Z výčtu je patrné, 
že se nám daří tlumit predátory (liška, 
kuna) a můžeme být rádi, že v našem MS 
jsou stále členové, kteří se tomuto lovu 

intenzivně věnují.
Ve dnech 8.5. – 12.5.2013 proběhne v bu-
dově Kulturního centra v  Lanškrouně 
(vedle městského muzea) chovatelská 
přehlídka trofejí ulovených v  honitbách 
Podorlicka za myslivecký rok 2012-2013. 
Zde budete moci vidět, jak se v  této, 
pro mnohé určitě nejkrásnější části ČR, 
hospodaří s trofejovou zvěří.

Naše MS na rok 2013 plánuje řadu spole-
čenských akcí, mezi stěžejní patří:
1/ tradiční myslivecký táborák se 
zvěřinovou kuchyní na hřišti TJ SOKOL 

v Dolním Třešňovci
2/ brokové střelby na uznané mobilní 
střelnici u Jakubovic
3/ výlov rybníka u Jakubovic
4/ tradiční hon + ples s  mysliveckou 
kuchyní „Poslední leč“ v Kulturním domě 
v Horním Třešňovci
5/ autobusový zájezd spojený s  mysli-
veckou tematikou
6/ tradiční „Štěpánský hon“

Za MS Třešňovské háje 
Ing. Ondřej Barcal

Společenská kronika
Jubilanti, kteří do konce 
dubna oslavili nebo oslaví své 
významné narozeniny

Zlatá svatba Zemřeli

Paní Koníčková Marie 89 let
Paní Šidlikovská Věruška 88 let
Pan Štěpánek Josef 86 let
Paní Kalousková Marie 85 let
Paní Faltýsková Alenka 84 let
Paní Jirásková Marie 83 let
Paní Dušková Erna 82 let
Paní Jurenková Zdenka 80 let
Paní Macháčková Marie 80 let
Paní Štěpánková Ludmila 75 let
Pan Šebrle Josef 70 let

Paní Buřvalová Vlasta
Pan Dorazil Milan

Milí oslavenci, přejeme vám pevné 
zdraví, životní optimismus a hodně 
lásky v kruhu svých blízkých.

10.3.2013 proběhlo slavnostní vítání nových ob-
čánků Horního Třešňovce. Během půl roku jsme 
přivítali 10 nových Hornotřešňováků ( 1 chlapce 
a  9 holčiček). Akci tradičně organizují členky SPOZ 
v čele s předsedkyní Jitkou Markovou, která připra-
vuje kulturní vystoupení v podání žáků zdejší školy, 
spolu s Obecním úřadem HT – sl. Petrou Blažkovou, 
starostou Jiřím Markem a  místostarostkou Jarosla-
vou Cvrčkovou. V  tomto čísle přinášíme ofi ciální 
fotografi e rodičů a dětí, ale i některé momentky…

Přijměte upřímnou soustrast 
ve Vašem hlubokém zármutku.

Manželé Gertruda a Jan Hejkrlíkovi

Vítání nových občánků
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Ať holčičky i jejich rodiče provází v celém životě hodně zdraví, štěstí, radosti a lásky!


