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Vít�zslav Hálek 
P�ilítlo jaro z daleka 
a všude plno touhy, 

vše tla�ilo se k slunci ven, 
že snilo sen tak dlouhý. 
Vylítly z hnízda p�nkavy 
a drobné d�ti z chýše, 

a pestré kvítí na lukách 
p�esladkou v�ní dýše. 

Z v�tví se lístek tla�í ven, 
a ptá�k�m z hrdla hlásky, 

a v �adrech v srdci mla�ounkém – 
tam klí�í poup� lásky. 
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INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY 
 
V dnešním �ísle Vás chceme seznámit s �inností dvou kroužk�, které zahájily 
svoji �innost ve školním roce 2007/2008. 
 
Kroužek anglického jazyka 
 

V ZŠ Horní T�eš�ovec vyu�uji anglický jazyk již t�etím rokem. O prázdninách jsem se  zú�astnila  
týdenního školení pro nejmenší (tzv. Tvo�ivá škola – �innostní u�ení ve výuce angli�tiny), protože jsme se 
rozhodli otev�ít i v naší škole kroužek anglického jazyka pro žáky z 1. a 2. ro�níku a pro p�edškolní d�ti z MŠ.  

Celkem se p�ihlásilo do kroužku  sedmnáct d�tí. Museli jsme je rozd�lit do dvou skupin: v jedné jsou  
d�ti z MŠ a z 1. ro�níku (11 d�tí, doba výuky je 25 minut týdn�), ve druhé skupin� jsou žáci druhého ro�níku 
ZŠ (celá t�ída šesti žák�, doba výuky je 45 minut týdn�). 
   Na jmenovaném  školení jsem zakoupila nové metodiky ENGLISH od Mileny Kelly z kterých p�i své 
práci vycházím. U�ebnice nabízí zcela nov� pojatou výuku anglického jazyka dle požadavk� EU: vychází 
z poznatk� naší d�tské psychologie, logopedie( dle výzkumu je nutné slyšet obtížné slovo až 250x) a speciální 
pedagogiky.  
K dané metodice ENGLISH jsou k dispozici další pom�cky: CD namluvené d�tmi z Anglie, pracovní sešit i pro 
dyslektiky, didaktické hry pro nácvik mluvení ve t�íd�. �innostní výuka je ideální forma, kdy p�edevším 
nacvi�ujeme mluvení ve v�tách a porozum�ní mluvenému. Schopnost d�tí nau�it se cizí jazyk stojí na 
pam��ových dovednostech a vyjad�ovacích schopnostech dít�te. Schopnost jednoduše komunikovat 
v angli�tin� bude v brzké budoucnosti pro d�ti stejn� d�ležitá jako psaní, �tení a po�ítání.  
   Cizí jazyk by se m�l procvi�ovat tém�� denn�, proto je nutná spolupráce s rodi�i, protože ti mladší ješt� 
neumí �íst a je t�eba pomoci jim probírané u�ivo zautomatizovat. D�ti se snadno u�í slova , ke kterým mají 
vztah, která je zajímají. Sloví�ka jsou cihly, ze kterých si stavíme d�m. Sama o sob� jsou sloví�ka nesmyslná, 
musí se používat k n��emu. Když je d�ti nepoužívají, zapomínají je a výuka cizího jazyka nijak nepostupuje 
kup�edu.  
D�ti postupují p�i výuce tak, že se nau�í jednu v�tu jako vzor. Do v�ty pak dosazují slova, která umí �íct. 
   A co všechno už d�ti za p�l roku v  kroužku zvládly:   
Greetings – pozdravy, colours- barvy, pets – domácí zví�átka, toys – hra�ky, count to ten – po�ítat do deseti a 
tvo�it pravidelné množné �íslo, body – �ásti lidského t�la, písn� – Klaunovy barvy a Toys, toys, toys a spousty 
nových didaktických her k daným témat�m. 
                                                                
                                                                                                                             Alice Vacková 
 
 
 
 
 
Hra na zobcovou flétnu 

 
V MŠ v Horním T�eš�ovci pracuji první rok a nabídla jsem d�tem výuku hry na zobcovou flétnu. V tomto 

oboru mám mnoholeté zkušenosti a p�iznávám,že mn� tato práce velmi baví. 
 Ú�ast v tomto ,,kroužku“ nabízím vždy na za�átku školního roku všem p�edškolák�m (5-6leté d�ti). 
Záleží na rodi�ích, zda cht�jí d�tem zakoupit tento hudební nástroj a jestli jsou ochotni se svými d�tmi aspo� 
trochu cvi�it. Dít� m�že mít talent, ale bez píle ni�eho nedosáhne nebo to jde dost pomalu. 
 V letošním školním roce u�ím p�t hol�i�ek a musím �íci, že jsou velmi pilné a moc je to baví. Hrajeme 
každý den (krom� úterý - to mají angli�tinu) asi dvacet minut. Mým cílem je nau�it b�hem školního roku tóny 
c1 až d2.Tyto hol�i�ky to umí už te�, takže se toho nau�í mnohem více. Jsou schopné hrát v kánonu, 
dvojhlasn�, za doprovodu klavíru nebo CD (to je hodn� t�žké,protože CD nepo�ká). Neustále zdokonalujeme i 
hudební pam��. Mohu �íci, že takto šikovné d�ti jsem už dlouho nem�la, zkrátka-d�lají mn� radost. 

P�i své práci vycházím z metodik Ivety Hlavaté, Ladislava Daniela,Václava Žilky, Romany 
Hodinové atd. Paní �editelka mi letos umožnila dvakrát se zú�astnit školení „Veselé pískání“ s lektorkou 
Vla�kou Šolínovou, kde jsem se p�esv�d�ila o tom, že mé postupy jsou správné. Snažím se o hravou formu 
u�ení,takže hrajeme podle barevných noti�ek. Každá noti�ka má své jméno (H – Honzík, A – Adélka, E – 
Evi�ka…)  
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U�ím d�ti bráni�ní dýchání a tím si p�i každodenním procvi�ování upev�ují své zdraví. Už léka�i v dávnov�ku 
v�d�li, že hlubokým dýcháním si �lov�k prodlužuje a zkvalit�uje život. Hra na zobcovou flétnu zlepšuje náladu, 
dodává elán, zvyšuje sebev�domí, vitalitu a koncentraci. 
 Chystáme v MŠ malý koncertík, kde hol�i�ky svým rodinným p�íslušník�m a p�íznivc�m flétny 
p�edvedou své um�ní… 
                                                                                                         Jaroslava Havlí�ková 
 
 
 
 
 
 
Další informace: 
 
ZÁPIS DO ZŠ 
se konal ve st�edu 30. ledna 2008. Prob�hl op�t v pohádkovém prost�edí, ve kterém d�ti na n�kolika 
stanovištích dokázaly, jak jsou šikovné a p�evedly, co všechno již zvládnou. Do 1. t�ídy je na školní rok 
2008/2009 zapsáno celkem 7 d�tí. 
 
ZÁPIS DO MŠ na školní rok 2008/2009 
bude probíhat již tradi�n� v pr�b�hu m�síce dubna. Rodi�e si mohou vyzvednout p�ihlášky koncem b�ezna u 
u�itelek MŠ nebo u �editelky školy. P�ihlašují se i d�ti, které budou mít t�i roky teprve b�hem školního roku 
2008/2009.  
                                                                                       
Koncert v MŠ 
 
6. b�ezna odpoledne se v mate�ské škole v Horním T�eš�ovci konal malý koncert hry na zobcovou flétnu. Své 
um�ní p�edvedly Monika Buryšková, Klára Hluchá, Diana Sedlá�ková, Markéta Sontáková a Michaela 
Šilarová, které se od �íjna lo�ského roku piln� u�ily pod vedením paní u�itelky Jaroslavy Havlí�kové. Mezi 
hosty koncertu byla i �editelka ze ZUŠ v Lanškroun�, paní Obrová, která nešet�ila slovy chvály a uznání. 
Doufejme, že se našim malým um�lkyním bude da�it v budoucnu všechno tak dob�e, jako hra na flétnu. 
D�kujeme jim i paní u�itelce za krásný zážitek a p�íjemn� strávené odpoledne v MŠ.  
 

        Mgr. Ji�ina Kosová, �editelka školy 
�
�
�
�

Akce TJ Sokol 
 

Letos jsme zahájili novou akcí, trochu v netradi�ním duchu. V sobotu 26.1. 2008 od 13hodin jsme v 
Národním dom� v Horním T�eš�ovci po�ádali TURNAJ VE STOLNÍM TENISE pro kategorii muži a ženy a 
ŠACHOVÝ TURNAJ pro kategorii muži. 

Hrálo se o titul HORNOT�EŠ�OVSKÝ  KRÁL a KRÁLOVNA  STOLNÍHO TENISU a 
HORNOT�EŠ�OVSKÝ ŠACHOVÝ KRÁL pro rok 2008.  

Stolního tenisu v kategorii ženy se zú�astnilo 9 žen a dívek. Hrálo se systémem každá s každou. 
Královnou se jednozna�n� stala Jitka Marková. A další po�adí? 
1. Marková Jitka 
2. Dušková Eva 
3. Hole�ková Kristýna 
4. Cinková Ilona 
5. Marková Lenka 
6. Šilarová Mirka ml. 
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Ve stolním tenise v kategorii muži  se vedl doslova litý boj o prvenství a titul mezi Tomášem a Jirkou. A bylo to 
"o prsa" ve prosp�ch Tomáše. Celkem se mezi sebou utkalo 14 chlapc� a muž�. Prvních šest míst obsadili: 
1. Hole�ek Tomáš 
2. Marek Ji�í ml. 
3. Kunc Zden�k ml. 
4. Dušek Ji�í 
5. Jirásek Jind�ich 
6. Tobiška Martin 
... 

První místo turnaje v šachu v kategorii registrovaní obsadil Novák Miroslav st. z Lanškrouna, z 
celkových p�ti hrá��. V kategorii neregistrovaní se stal králem šachu Sláva Cink z celkového po�tu 8 hrá��. 
Po�adí: 
1. Cink Bohuslav st. 
2. K�istek Karel z Lanškrouna 
3. Jind�ich Jirásek 
4. Šilar Josef ml. 
5. Marek  Ladislav  
6. Dušek Adam z Horní �ermné 

Krásné sedmé místo obsadil teprve 10-ti letý školák Petr Šilar, z kterého roste nad�jný šachový hrá�. 
Nejstarším  ú�astníkem celého turnaje se stal Jind�ich Jirásek a nejmladším již zmi�ovaný Petr Šilar. 

Doufáme, že osmihodinový turnaj si všichni p�kn� užili, p�íjemn� si zasportovali a do p�íštího ro�níku budou 
piln� trénovat, aby zamíchali po�adím. 

Již tradi�n� jsme v pond�lí 11. 2. o jarních prázdninách po�ádali VOLNÉ BRUSLENÍ PRO D	TI A  
OB
ANY NAŠÍ OBCE na ledové ploše v Lanškroun�. 

 
Od 13.00  do 14.15hodin se mohli všichni vesele prohán�t na led�. Na jedné polovin� bylo volné 

bruslení a na druhé se konal hokejový zápas . Sešlo se kolem 40 zájemc� a v��íme, že se jim bruslení líbilo. 
Potom nás více jak polovina navštívila bazén v �eské T�ebové. Tam se také všichni "vy�ádili" na tobogánu, v 
saun�, ví�ivce nebo v bazén�. Ve�er jsme se spokojeni vrátili dom�. 

 Cht�la bych pod�kovat Obecnímu ú�adu v Horním T�eš�ovci za finan�ní podporu celé akce a všem 
dosp�lým, kte�í pomohli s odvozem a rozvozem d�tí, jak do Lanškrouna a zp�t, tak do �eské T�ebové. 

 
23. února se konala v Národním dom� VÝRO
NÍ VALNÁ HROMADA TJ Sokol. V��ím, že po klasické 

sch�zi a ob�erstvení všechny mile p�ekvapilo, že nás p�išli pozdravit „ŠVAG	I“ a zahráli nám k tanci i 
poslechu. Touto cestou bych jím ráda pod�kovala jménem všech �len� a host� za p�íjemn� strávený ve�er. 
A co plánujeme dál? 
b�ezen – turnaj v kartách (blíže up�esníme) 
4. 4. 2008 (pátek) – VÝLET s návšt�vou pivovaru BERNARD 

3. 5. 2008 (sobota) – 36. ro�ník - POCHOD P�ES T�I HRADY- Sopotnice (spole�ný výlet) 

17. 5. 2008 (sobota) – FOTBAL „SVOBODNÍ – ŽENATÍ“ – h�išt� 

31. 5. 2008 (sobota) – VOLEJBALOVÝ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH DRUŽSTEV - h�išt� 

1. 6. 2008 (ned�le) – D	TSKÝ DEN - h�išt� 

28. 6. 2008 (sobota) – FOTBALOVÝ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH DRUŽSTEV- h�išt� 

20. 9. 2008 (sobota) - VOLEJBALOVÝ TURNAJ RODINNÝCH DRUŽSTEV – h�išt� 

27. 9. 2008 (sobota) – VÝLET NA KOLÁCH – �eský ráj 

5. -7. 12 2008 (pátek a víkend) – 
ERTO-MIKULÁŠKÝ PR�VOD, VÁNO
NÍ VÝSTAVA, ŽIVÝ BETLÉM – OÚ 

prosinec 2008 - BRUSLENÍ  V HALE B. MODRÉHO 

Cvi�ení žen je pravideln� v t�chto dnech: 
Úterý – M. Jirásková – aerobic, posilování, bodystyling 
St�eda – L. Marková- relaxa�ní cvi�ení, Pilates, fitbaly – starší ženy 

tvrtek – M . Jirásková – stepaerobic 
Ned�le – L. Marková – Pilates, overbaly, fitbaly,  posilování 

  Za TJ Sokol L. Marková  
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Klub d�chodc� 
      
       Utíká nám rok 2008. Je b�ezen a jaro se neodbytn� hlásí v podob� bílých, žlut� lemovaných sukének 
bledulových kvítk�, spolu s vykukujícími krokusy, narcisy i ko�i�kami. 
       Ale my se na chvíli vrátíme zp�t, do prosince roku 2007.  
 Naše tradi�ní „p�edsilvestrovské“ posezení se konalo 28.12. od 14. 00 hodin v sále Kulturního domu. Veškerá 
p�íprava je v režii klubu, takže - co si p�ipravíme, to máme. 
A bylo to moc p�kné odpoledne. �ekaly nás nazdobené stoly s p�ípitkem  
a p�áním do Nového roku od p�edsedy klubu, p. Josefa Št�pánka. Potom dobré jídlo od našich kucha�inek i 
káva a zákusek. Na stolech nechyb�lo ani váno�ní cukroví, které z domu p�inesla naše d�v�ata. Pivo a ostatní 
pití zajiš�oval osv�d�ený servis Šebrlových.  
K tomu písni�ka složená i zazpívaná p. Bohuškou Cinkovou. Poté pokra�ovala volná zábava s vypráv�ním 
vtip�, r�zných p�íhod a historek. Navštívila nás 
 i „ manželka šejka“ z Arabských emirát�, aby nám vypráv�la o jejich zvycích  
a rodinném život�. 
Jako p�ekvapení p�izvala mezi nás p. Marta Dušková svého bratra, p. Ji�ího Klekara z Byst�ece  / v lo�ském 
roce ú�astníka populárních „Hašlerek“/, s harmonikou. Pan Josef  Švestka p�idal housli�ky a písni�ky nebraly 
konce. Sál hrál, zpíval, tan�il a bylo nám krásn� a ani se nikomu necht�lo dom�. 
      T�šíme se na akce v letošním roce.    
                                                                     Marie Teichmannová 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za�átek roku u SDH Horní T�eš�ovec 
�

 Na za�átku letošního roku, konkrétn� 19. ledna, se sešla v�tšina �len� našeho 
sboru  na Výro�ní valné hromad�. P�i této p�íležitosti prob�hly dopl�ovací volby do hasi�ského výboru, ze 
kterého z osobních d�vod� vystoupili  Jitka Melezínková a Jarmila Vávrová. Jelikož se našlo dost lidí 
ochotných pracovat ve výboru, rozší�il se po�et jeho �len� ze 13 na 15. Novými �leny byli zvoleni Lubomír 
Cink, Vladimír �ajnák, Jaroslav Hejkrlík a Hana Šebrlová. Shrnula se �innost sboru v uplynulém roce a byl 
p�ijat plán na letošek. � ��������	
����������
�	��
��

� � ��������	
������
�
�����������	
�

� � ���������	
������	�������������� ���!�������	"��

� � #�������	
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�������������

� � #$�����	
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Hasi�ský ples letos prob�hl 16. února v místním kulturním dom�. Ú�ast – 131 platících – byla vcelku slušná. 
Našt�stí nás znovu zachra�ovali „p�espolní“, kterých již chodí pomalu více než místních. Na návšt�vníky zde 
�ekala stejn� jako v minulých letech bohatá tombola a ob�erstvení a také jedna celkem zásadní novinka, 
nebo� po�ínaje hasi�ských plesem vešel na sále kulturního domu v platnost zákaz kou�ení a tak se ku�áci 
p�esunuli na chodbu, kde byl pro n� z�ízen „ku�ácký koutek“. Nutno podotknout, že v�tšina host� tuto zm�nu 
p�ivítala. Ne vše ovšem prob�hlo podle našich p�edstav. P�edevším kapela Skelet �asto uvád�la tane�níky do 
rozpak� volbou svého repertoáru, který byl spíše než na ples vhodný na maturitní ve�írek. Z tohoto d�vodu 
uvažujeme na p�íští rok o zm�n� kapely. Na záv�r bych cht�l tímto pod�kovat všem 
sponzor�m, kte�í nám  p�isp�li do naší tomboly. 
      Za SDH Petr Jirásek  
 
 
 
Klub žen 
       Že zima je doba ples� a bál�, není letos moc výstižné.  Po sn�hu ani památky  
a nezvykle brzy hlásí p�íchod jara jeho kvetoucí poslí�kové. 
Ale zima - nezima,  první naší starostí v novém roce je vždycky tradi�ní „Babský bál“. 
Letos se konal v sobotu 1.b�ezna 2008 v našem Kulturním dom�.  P�i jeho p�íprav� ovšem nikdo netušil, že ve 
stejném termínu se k nám nezvan� dostaví na návšt�vu orkán Ema.  
      Obavy po�adatel�, jak se v neobvyklých podmínkách lidé na ples dostaví, se vyplnily jen �áste�n�. Stromy 
se ohýbaly, v�tve lámaly, leckde létala vzduchem i st�ešní krytina, komíny se bortily, padaly proudy vody a 
venku tma.  Ale lidé p�išli, dostavila se i hudba ze vzdálených �astolovic a  na sále bylo  p�íjemn�.  S malým 
zpožd�ním se hudebníci rozehráli, lidé roztan�ili a bylo veselo.  Bohatá tombola vynahradila leckomu trampoty 
s cestou, dobrého ob�erstvení byl dostatek ve všech podobách.  Na �ád�ní p�írodních živl� venku jsme si ani 
nevzpomn�li. Podle  vyjád�ení host� se ples  líbil, na hudbu  se zp�vem se p�kn� tan�ilo.  A co víc si 
p�át, než mít spokojené hosty. Cesta dom� nad ránem byla leh�í pro toho, kdo nemusel p�šky, nebo m�l 
alespo� baterku. 
      I p�es ty trable máme radost z vyda�ené akce a budeme se t�šit na p�íšt�.     Ješt� chci za náš klub 
pod�kovat všem p�íznivc�m a sponzor�m, kte�í nám  svými finan�ními p�ísp�vky a krásnými dárky do tomboly 
pomohli k úsp�chu celé akce.  Moc a moc Vám d�kujeme a budeme rádi, když nám i nadále svou p�íze� 
zachováte. 
                                                                           Marie Teichmannová 
 
 
 
 
 
 
Pozvání pro všechny spoluob�any a p�ípadné návšt�vy na velikono�ní svátky na sváte�ní 
bohoslužby:  
 
�ímskokatolická farnost Lanškroun Vás zve na bohoslužby a p�eje radostné velikono�ní svátky. 
 
20. 3. Zelený �tvrtek, den, kdy se Ježíš lou�il se svými u�edníky p�i poslední ve�e�i 
- mše svatá v 18 hodin 
21. 3. Velký pátek, den Ježíšova uk�ižování - ob�ady Velkého pátku, 15 hodin 
22. 3. Bílá sobota, den tichých modliteb u Božího hrobu, který se p�ipravuje v kostele adorace (tichá 
modlitba) 8.00 - 11.00   a    15.00 - 20.30 
ve�er na Bílou sobotu za�íná mše svatá - oslava Kristova Vzk�íšení   ve 20.30 
23. 3. Ned�le, Boží hod velikono�ní, - mše svatá v 9.30 hodin 
24. 3. Pond�lí velikono�ní - mše svatá v 9.30 hodin 
Všechny výše uvedené bohoslužby jsou v kostele sv. Václava 
Na vesnicích, kam dojíždí P. Zbigniew Czendlik, budou velikono�ní bohoslužby takto: 
23. 3. Ned�le, Boží hod velikono�ní             
Luková – 8.00 mše svatá                Rudoltice – 11.00 mše svatá 
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Bohoslužby o velikono�ních svátcích ve sboru �CE v Lanškroun�: 
 
20.3. Zelený �tvrtek - �tení pašijí - 18.00 
21.3. Velký pátek - bohoslužby s ve�e�í Pán� v 9.00 a v 18.00 
23.3. Boží hod velikono�ní - bohosloužby s ve�e�í Pán� v 9.00 
24.3. Velikono�ní pond�lí - bohoslužby v 9.00 
 
Všem našim spoluob�an�m p�ejeme radostné prožití velikono�ních svátk�    B. Marková.                                                                       
 
 
 
 
 
Informace z obce 
 
 
P�ipomínáme n�kterým ob�an�m, že je do 31. b�ezna �as na zaplacení poplatk� za komunální odpad a 
poplatky za psy. Ti, kdo tak neu�iní, vystavují se až dvojnásobné sazb�. P�i zaplacení poplatku je 
možné si sou�asn� vyzvednout Inforo�enku na rok 2008. Ti z Vás, kte�í již máte poplatek uhrazen a 
nedostali jste Inforo�enku, m�žete si ji též vyzvednout na obecním ú�adu. 
 
Sou�ástí t�chto novin je vložený leták ohledn� zpracování nového územního plánu pro obec.  
Tento leták prosíme pro zájemce o zapracování zm�n vrátit vypln�ný nejpozd�ji do 31. b�ezna 2008 
 
Obec má objednány kontejnery na PET lahve. Po jejich dodání budou posílena n�která sb�rná místa, 
aby se p�es letní období nestávalo, že se kolem stávajících kontejner� kupí lahve  
v r�zných obalech nebo jen tak poletují okolo. Je to vizitka nás všech. 
Dále je možné si na obecním ú�adu bezplatn� vyzvednout plast. ozna�ené pytle na TETRAPAK 
(nápojové kartony) a plast. pytle barevné na ostatní plasty nebo odpady.  

 
!!! 

V poslední dob� se množí p�ipomínky k voln� pobíhajícím ps�m, kte�í svým chováním ohrožují d�ti 
vracející se z vyu�ování. Upozor�ujeme proto majitele všech chovaných ps� v obci, aby dbali na 
ob�anské soužití a své psy zabezpe�ili proti volnému pobíhání po silnici a p�ilehlých komunikacích. 
K tomuto odstavci uvádím plné zn�ní § 127 z ob�anského zákoníku: 
 

§127 (1) Vlastník v�ci se musí zdržet všeho, �ím by nad míru p�im��enou pom�r�m obt�žoval jiného nebo �ím by 
vážn� ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo 
úpravami stavby na n�m z�ízené bez toho, že by u�inil dostate�né opat�ení na upevn�ní stavby nebo pozemku, nesmí nad 
míru p�im��enou pom�r�m obt�žovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kou�em, plyny, parami, pachy, pevnými a 
tekutými odpady, sv�tlem, stín�ním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zví�ata vnikat na sousedící pozemek a nešetrn�, 
pop�ípad� v nevhodné ro�ní dob� odstra�ovat ze své p�dy ko�eny stromu nebo odstra�ovat v�tve stromu p�esahující na 
jeho pozemek. 
 

§127 (2) Je-li to pot�ebné a nebrání-li to ú�elnému využívání sousedících pozemk� a staveb, m�že soud po zjišt�ní 
stanoviska p�íslušného stavebního ú�adu rozhodnout, že vlastník pozemku je povinen pozemek oplotit. 
 

§127 (3) Vlastníci sousedících pozemk� jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné mí�e vstup na své 
pozemky, pop�ípad� na stavby na nich stojící, pokud to nezbytn� vyžaduje údržba a obhospoda�ování sousedících 
pozemk� a staveb. Vznikne-li tím škoda na pozemku nebo na stavb�, je ten, kdo škodu zp�sobil, povinen ji nahradit; této 
odpov�dnosti se nem�že zprostit. 
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Trochu statistiky:   
 
k 1. 1. 2007 v naší obci žilo  597 obyvatel  
b�hem roku se narodilo  6  d�tí  
zem�eli  4  spoluob�ané  
p�ist�hovalo se 16  nových ob�an�  
odst�hovalo se   21  spoluob�an� 
k 31. 12. 2007  stav  594  obyvatel                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                 
  Nejv�tší odliv obyvatel je práv� do Rudoltic, kde dokázali prorazit s novou zástavbou mimo obec. 
V sou�asné dob� záleží na nás všech, jak naložit s výstavbou kanalizace a jak využít   nebo nevyužít místa ve 
vlastnictví obce pro novou zástavbu i na tom, jestli dovolíme na svých  zahradách (které leckdy nesta�íme ani 
oklízet) vytvo�it nové stavební parcely.                

B. Marková 
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 Myslivecké sdružení T�eš�ovské háje hospoda�í v pronajaté honitb� Honebního spole�enstva Horní a 
Dolní T�eš�ovec. Celková vým�ra honitby je 1521 ha, z toho je 156 ha lesa a 1365 ha zem�d�lské p�dy. 
T�žišt�m �innosti 19 �len� sdružení je ochrana, chov a lov zv��e. Nejvýznamn�jší lovnou zv��í je zv�� srn�í, 
dále pak zv�� �erná, zajíc, bažant a kachna divoká. V lo�ském roce bylo uloveno 10 srnc�, 13 srn a srn�at, 12 
prasat divokých, 9 zajíc�, 30 kachen, 49 bažant�, 11 holub�, 13 lišek a 13 kun. Da�í se zv��i srn�í, která se již 
vzpamatovala z kruté zimy 2005, stále p�ibývá divokých prasat. Stagnují, nebo spíše na ústupu jsou stavy 
drobné zv��e a to i p�es zlepšené životní podmínky po roce 1989. Na vin� je mimo jiné i sou�asná legislativa, 
která je více naklon�na predátor�m, než jejich ko�isti. Zákon nedovoluje regulovat p�emnožené stavy dravc�. 

 V letošním roce, krom� tradi�ního p�ikrmování zv��e v zim� plánuje sdružení zakládání polí�ek pro zv�� 
a výsadbu ovocných strom� na p�íhodných místech honitby. Krom� myslivosti po�ádá naše sdružení i 
akce pro širokou ve�ejnost. Letos to bude tradi�ní myslivecký táborák, tentokrát na h�išti v Dolním T�eš�ovci a 
Poslední le� v Kulturním dom� v Horním T�eš�ovci. Pro myslivce a p�átele myslivosti uspo�ádáme sout�ž ve 
st�elb� na asfaltové holuby. 

 Další informace ze života MS v p�íštím �ísle Hornot�eš�ovských novin. 

      

                                    Myslivosti zdar!       
  Ing. Jind�ich Jirásek  
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B�EZEN 

 

B�eznové slunce má krátké ruce. 

Jestli b�ezen kožich stáhl, duben rád by po n�m sáhl. 

Napadlý sníh b�eznový osení�ku nehoví. 

V b�eznu vítr, v dubnu déš� - pak jist� úrodný rok jest. 

V b�eznu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato. 

V zelené-li roucho b�ezen se oble�e, neúrodu za sebou p�ivle�e. 

 

12. b�ezen: svatý �eho� 
- Na svatého 	eho�e �áp letí p�es mo�e, žába hubu otev�e, ledy plují p�es mo�e, líný sedlák, který neo�e. 
19. b�ezen: svatý Josef 
- Na svatého Josefa den když jasný, hospodá� �eká rok krásný. 

 
DUBEN 

Duben �asy m�ní a obda�í fialou zemi. 
Duben chladný a deštivý - úroda nás navštíví. 
Když stromy v dubnu odkvetou, hojn� ovoce ponesou. 
Hojn�-li duben v�trem duje, stodola se napl�uje. 
Je-li v dubnu krásn� a pov�t�í �isté, bude kv�ten nep�íjemný jist�. 
 
23. duben: svatý Vojt�ch 
- Na svatého Vojt�cha v polích samá pot�cha. 
24. duben: svatý Ji�í 
- Jak dlouho žába p�ed Ji�ím v�íská, tak dlouho po Ji�ím zima píská. 
- Na svatého Ji�í vylézají hadi a ští�i. 
25. duben: svatý Marek 
- Brambory sázej na svatého Marka - bude jich plná jamka. 
 
 
 
  
 
Vážení spoluob�ané, rádi bychom, abyste využili možnosti napsat do našeho Hornot�eš�ováku. 
M�žete nám p�isp�t jakýmkoli �lánkem. Názory, p�ísp�vky, nebo t�eba jen fotky. Fotografie a názory je 
možno umístit také na našich webových stránkách www.hornitresnovec.cz. 
 
 

Vzhledem k tomu, že spolupracuji na ob�asníku Hornot�eš�ovák, dovoluji si 
využít p�íležitosti a touto cestou bych ráda vyjád�ila sv�j obdiv dv�ma skv�lým 

a báje�ným lidem, kte�í 9.b�ezna oslavili 40 let manželství. Povedlo se jim 
vytvo�it domov plný lásky, pochopení a tolerance. Karel a Ludmila 

Melezínkovi jsou obrovskou jistotou v mém život� a já jim za všechno moc d�kuji,  
a z celého srdce p�eji, aby spole�n� prožili ješt� spousty š�astných let! 

                                                                                              Gabriela Pechancová 
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TJ Sokol-šachysté 
                                                                                                         
                                                                                               TJ Sokol-stolní tenis muži 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TJ Sokol-stolní tenis ženy 
 
 
 
 
                                                                                                 TJ Sokol - bruslení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TJ Sokol_bowlingový turnaj 
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Spole�enská kronika 
 
V novém roce uzav�eli manželství sle�na Ludmila Vítková s panem Pavlem Pfeifrem. 
 
Vážení novomanželé p�ejeme Vám na spole�né cest� životem vzájemnou lásku a porozum�ní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B�hem prvního �tvrtletí již oslavili nebo ješt� oslaví svá jubilea tito naši spoluob�ané: 
 
J u r e n k o v á                        Zdenka                              75  

M a ch á � k o v á                 Marie   75 

H a j z l e r o v á                Anna   85 

Ka l o u s k o v á                      Marie   80 

S k a l i c k á      Marie   87 

Š e b r l e  Josef   65 

Š t � p á n e k  Josef   81 

M a ch á � e k  Jaroslav   84 

M i k y s k a Zden�k   82 

K u n c o v á Marta   60 


 e r n o h o r s k á Matylda   98 

L e š i k a r o v á R�žena   85 

 
 
Vážení spoluob�ané, do dalších klidných zasloužených let Vám p�ejeme zdraví, spokojenost, lásku 
a ohleduplnost nejen Vašich blízkých, ale i všech spoluob�an�. 
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