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„Kdo mluví pravdu, má mít koně připraveného u vrat a jednu nohu v třmeni“ Arménské přísloví

Rubínek
ŘK farnost ve spolupráci s Kulturní
komisí si Vás dovoluje pozvat v neděli 12.
prosince 2010 od 16 hodin na tradiční adventní
koncert Dětského pěveckého sboru RUBÍNEK
z Vysokého Mýta do našeho hornojelenského,
nově opraveného kostela Nejsvětější Trojice.
Plný autobus dětí, pod taktovkou sbormistra
Pavla Zerzána, Vás
přijede příjemně naladit
do sváteční adventní
atmosféry
svými
písněmi a koledami.
Jako kaţdý rok se těší
na vaši hojnou účast,
v čase
vánočních
nákupů,
úklidů
a
příprav, ale hlavně … v
čase
radosti
a
očekávání.

Utíká jelen
Na vědomost se
dává, ţe v den slunovratu zimního, kterej v roce
tomto na dvaadvacátýho připad, jste vy hospodáři
všichni, děvečky, děvčátka i malý pacholátka na
předsváteční Kolednic muzicírování, a zvuků
libých vyluzování ze srdce upřimnýho zváni.
Teple se voblečte a do chrámu Nejsvětějšího v
Jelení Horním na hodinu osumnáctou doraţte.

Veřejné zasedání
Dne 15.12.2010 se od 17.00 hod.
uskuteční v zasedací místnosti městského úřadu
veřejné zasedání městského zastupitelstva. Na
programu bude schvalování rozpočtu města na
rok 2011, souhrnná zpráva splněných úkolů, akce
na rok 2011, sloţení výborů a komisí a další
body.

Nový noční spoj
Od nového jízdního řádu (12. 12. 2010)
bude na lince Pardubice – Dašice – Horní Jelení
zaveden nový večerní pár spojů. Odjezd
z Pardubic ve 20.55, z Dašic ve 21.18 a příjezd
na Horní Jelení ve 21.47. Zpět pojede ve 21.50

z Horního Jelení, z Dašic ve 22.20 a do Pardubic
dojede ve 22.40. Doufáme, ţe toto spojení bude
pro naše občany uţitečné zlepšení dopravní
obsluţnosti. Vyuţití tohoto spoje bude
v následujících měsících sledováno a následně
bude rozhodnuto o jeho dalším provozu. Nové
autobusové jízdní řády budou přílohou vánočního
čísla (v prodeji 23.12.2010).

Mikulášování u
Pytláka
Mikuláš s čerty toho má
tento rok hodně. Pro Jeleňáky,
kteří nechtějí mít „začmuděný
byt“ a chtějí ho přivítat
v kolektivu, se zastaví ve
venkovních prostorách hospody
U Pytláka po 18. hodině
v neděli
5.
prosince.
Přítomným dětem rozdá dárky
(rodiče mohou zanechat u pana
hostinského) a od majitele
hospůdky a pekelníků kaţdé
dítko obdrţí malý dáreček. Po rozdání bude
následovat „Čertovská diskotéka“.
Občerstvení
pro
všechny
je
samozřejmostí. Srdečně zve Mikuláš, čerti a pan
Gabčo.

Pozvání na tradiční
Vánoční vystoupení CVČ
Centrum volného času pořádá i v tomto roce
Vánoční vystoupení. Uskuteční se v úterý 21.12.
od 17 hodin v kině. Přijměte proto srdečné
pozvání. Těšit se můţete na velmi pestrý program
– hudební, taneční a dramatický. Přijďte se s
námi předvánočně naladit a podpořit účinkující
svým potleskem.
Romana Zezulková

Svoz odpadu
Sběrna na bývalé skládce bude
v prosinci zavřena. Komunální odpad: bude
sváţen kaţdé úterý.

Novoroční přání od
společnosti VaK, a.s.
Na základě rozhodnutí statutárních
orgánů společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s., byla schválena úprava ceny
vodného a stočného od 1.1.2011 takto: Vodné:
cena za 1 m3 dodané vody: 31,80, stočné: cena za
1m3 odvedené odpadní vody činí 39,10.

Zpráva starosty
Váţení spoluobčané,
jako staronový starosta města Horní
Jelení vás zdravím a přeji příjemné čtení
Jelenských listů.
Vstupujeme do posledního měsíce roku
2010, do období, na které se asi nejvíce těší naše
děti. Vánoce jsou opravdu jiţ za dveřmi, čemuţ
nasvědčuje i sněhová pokrývka, která přivála i do
Horního Jelení a zahalila město do své bílé róby.
V dnešním příspěvku, který bude patřit svým
charakterem do kategorie informativních, jen
opravdu stručně se vrátím k uplynulým
komunálním volbám a jejich výsledku. Je velice
nepravděpodobné, ţe byste nebyli seznámeni i
s výsledkem prvního ustavujícího zasedání nově
zvolených zastupitelů města. Bylo velmi
poklidného charakteru, coţ nám jiné obce a
města závidí. Mě osobně velice těší, ţe jak
samotný
průběh
předvolebního
klání,
povolebního jednání o sloţení vedení města,
ustavující zasedání i návrhy na sloţení výborů a
komisí, ţe se veškeré procesy obešly bez uráţek,
špinavostí a podrazů. Jako člověk, který kromě
funkce starosty města zastává i jiné politické
posty, mohl bych konstatovat, ţe poslední tři
jmenované praktiky prolínají a ovlivňují průběhy
voleb v posledních letech. Toto je skutečnost, na
kterou si můţeme buď zvyknout anebo ji
zavrhnout. Kaţdý rozumný člověk ví, ţe zlo,
plodí jen a pouze zase jenom zlo. Z mého
čtyřletého působení ve funkci starosty mohu
prohlásit, ţe jen na základě vzájemné důvěry a
podpory je dosahováno dobrých výsledků. Jsem
přesvědčený, ţe nově sloţené zastupitelstvo
města Horní Jelení, zvolená rada města, tvoří tým
zodpovědných lidí, kteří dostojí veřejnému slibu.
Za svoji osobu slibuji, ţe jako správný Jeleňák
pro naše město napřu svou energii do práce ve
prospěch nás všech občanů. A ţe bude v dnešní
sloţité době energie zapotřebí dvojnásob, není
třeba připomínat.
S přáním krásného adventního času se
loučí Petr Tupec.

Kulturní komise Vás zve...
… v sobotu 4. prosince na divadelní
představení dětských členů divadelního souboru
KD Holice Setkání pod stromečkem. Bude se
konat v kině Orel od 14 hodin. Sladké vstupné
činí 20,- Kč. Po představení bude děti čekat
Mikuláš a čert s nadílkou. (Rodiče mohou
balíčky pro své děti předávat ve vestibulu.
Prosíme, řádně je označte jmenovkou, aby se
balíček nedostal do nepovolaných rukou.)
…
v sobotu
11. prosince na výlet
do
vánočních
Nechanic.
Odjezd
autobusu je ve 12.30
hodin z náměstí. Je
zajištěna
prohlídka
vánočně vyzdobeného
zámku a potom se
můţete
občerstvit
v zámecké kuchyni. Zájemci se mohou hlásit a
jízdné v ceně 60,- Kč platit v knihovně u paní
Jindrové.
… ve středu 22. prosince na adventní
koncert s názvem „Utíká jelen“ muzikantů
jelenských i přespolních, vystupujících pod
jménem Kolednice. Začátek od 18 hodin
v kostele Nejsvětější Trojice. Po koncertě jsou
posluchači srdečně zváni na faru na malé
pohoštění.
Děkujeme touto cestou všem, kteří
přispěli na peněţní sbírku pro kojenecký ústav
Veská. Rada města rozpečetila pokladnu a členky
kulturní komise s panem starostou předají dětem
pod vánoční stromeček 4.243,- Kč.
Protoţe je tato pozvánka na naše akce
poslední v tomto roce, dovolte, abychom všem
našim spoluobčanům popřály klidné, radostné a
voňavé svátky vánoční a po celý nový rok 2011
ať Vás provází zdraví, láska, radost a štěstí…
členky kulturní komise

Slavnostní mše
V neděli 7. listopadu od 15 hodin
proběhla v našem kostele slavnostní mše
s poţeháním soch a dokončení generálních oprav
kostela. Mši celebroval biskup mons. Josef
Kajnek. Přítomni byli duchovní z Holic,
Vysokého Mýta, Červeného Kostelce a zástupci
Rytířského řádu Lazariánů (ti se starají o hospice
a nemocnice). Bohosluţby se zúčastnilo asi 350
občanů z Horního Jelení a okolí. Město
zastupoval místostarosta pan Jan Petraš (starosta
pan Petr Tupec z důvodu nemoci nebyl
přítomen).

Po ukončení obřadů Jelenským listům P.
Jan Kunert řekl: „Generální oprava kostela a fary
se prováděla v letech 2006-2010. Kromě těchto
oprav byly zrekonstruovány sochy, nový misijní
kříţ před kostelem, vysázeny nové lípy. Ve
sbírkách v tomto období se vybralo 2. 600 000,Kč, za coţ Pán Bůh zaplať všem štědrým
dárcům.“

Kominické okénko
Většina
vás jiţ ve
sdělovacích
prostředcích
narazila
na
zmínku o novém
zákonu týkajícím
se
povinných
kontrol komína.
Jedná
se
o
Nařízení
vlády
91/2010 Sb. o
podmínkách
poţární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv a nabývá účinnosti od 1. ledna
2011. Jak je vidno, demokracie nepřináší jenom
svobodu projevu, ale i spoustu drobných
kaţdodenních povinností, mezi které tato novinka
patří. Mnozí z vás ţijí v iluzi, ţe údrţba spalinové
cesty (zahrnuje kouřovod + komín, tedy celou
cestu spalin od vyústění spotřebiče po ústí
komína) je záleţitost jednoduchá, jenom trochu
špinavá. Mohu z vlastní praxe potvrdit, ţe čištění
většiny komínů je pro mne určitá rutina, ale také
drobná deformace profesí kominíka. Tak jako
kaţdý švec se vám nejdříve podívá na boty, tak i
já při pohledu na dům v drtivé většině případů
sjedu očima nejprve vše, co je vidět z komína. A
řeknu vám, dost často mi první pohled napoví, co
mne čeká uvnitř. Tak jako se pravidelně staráte o
svoje auto, chrup či zahrádku, i váš komín
vyţaduje pravidelnou péči. A to jak odbornou,
nebo i kvalitní laickou. Ovšem kontrolní činnost
můţe provést pouze odborník vyučený v oboru
kominictví. Je to jako s vaším autíčkem.
Opravovat si ho můţete sami, ale na kontrolu uţ
musíte na STK. Ale nyní trochu konkrétněji.
Čištění spalinové cesty od spotřebičů do výkonu
50 kW: na pevná paliva provádět 2x aţ 3x ročně,
na paliva kapalná 3x ročně a na plynná paliva 1x
ročně. Kontrolu spalinových cest od spotřebičů
této výkonové kategorie provádět 1x ročně. Tuto
kontrolu je moţno provést současně s jedním
čištěním. Další významnou novinkou je u
spotřebičů na pevná paliva a o jmenovitém
z

výkonu do 50 kW moţnost provádět čištění
spalinové cesty svépomocí. Kontrolu musí
vykonat odborník. Na úvod jiţ toho asi bylo
dosti, v příštím čísle JL budeme pokračovat.
František Cach, Váš mistr kominický

Ţijí u nás
Od roku 1999 ţije v Horním Jelení se
svou rodinou pan Břetislav Urbánek. Mezi jeho
záliby patří sport, fotografování, česká historie a
hudba. Hlavním důvodem, proč jsme jej poţádali
o rozhovor, je ale jeho zaměstnání, kterým je
práce u Policie ČR.
Mohl byste nám popsat, jaká je vaše
policejní praxe a čím konkrétně se v současné
době ve vaší práci zabýváte?
K Policii ČR jsem nastoupil 1. 10. 1995,
takţe letos jsem „oslavil“ jiţ 15 let sluţby u
bezpečnostního sboru. Po nástupu jsem byl
zařazen na Dopravní inspektorát v Hradci
Králové, kde jsem vykonával dohled nad
silničním provozem. Od března následujícího
roku do srpna roku 1997 jsem absolvoval
základní odbornou přípravu na Střední policejní
škole MV v Brně, Jihlavě, Pardubicích a
tříměsíční praxi na Odboru řízení dopravy v
Praze. Poté jsem nastoupil na Dopravní
inspektorát v Hradci Králové, kde jsem 5,5 roku
vyšetřoval dopravní nehody, na dalších 5 let jsem
byl ustanoven do funkce vedoucího skupiny
dopravních nehod a dva roky jsem působil jako
zástupce vedoucího dopravního inspektorátu. Od
dubna letošního roku pracuji na Krajském
ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
Odboru sluţby dopravní policie ve sluţební
hodnosti vrchní komisař (kapitán), kde se
zabývám přezkumným řízením a metodikou
dopravních nehod. Jedná se o správní řízení
druhé instance, kde zjišťuji, zda policisté při
ukládání blokových pokut postupovali v souladu
se zákonem a podle toho rozhodnutí buďto
zruším nebo potvrdím. V současné době se
přestupci čím dál častěji odvolávají proti
rozhodnutím v blokovém řízení, která především
souvisejí s tzv. bodovými přestupky, a to v drtivé
většině poté, co od příslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností obdrţí oznámení o
dosaţení 12 bodů s výzvou k odevzdání
řidičského průkazu. Dále provádím společně
s kolegou kontroly na úseku šetření silničních
dopravních nehod na dopravních inspektorátech
Královéhradeckého kraje. V letech 2003 aţ 2008
jsem si rozšířil své vzdělání v bakalářském
studijním oboru „Sociální komunikace ve státní
správě“ a následně v magisterském studijním
programu „Sociální pedagogika“ na UHK. Ve

své bakalářské práci jsem se zabýval právními a
sociálně psychologickými aspekty dopravních
nehod spáchaných pod vlivem alkoholu a v
diplomové práci dopravními nehodami mladých
řidičů a moţnostmi jejich prevence.
K jakým

závěrům

jste

v této

práci

dospěl?
Především se potvrdily některé z mých
hypotéz, které Vás jistě nepřekvapí, ţe
nejnebezpečnější skupinou řidičů motorových
vozidel jsou řidiči ve věku do 25 let. Tito pro
představu zaviní 1/5 všech dopravních nehod a
smrt téměř 1/4 z počtu usmrcených na českých
silnicích. Při dopravních
nehodách
pod vlivem
alkoholu je však bilance
mnohem tragičtější. Mladí
řidiči mají na svědomí
plnou 1/3 těchto nehod a
smrt 42 % obětí.
(Téma dopravních nehod,
jejich příčin, prevence a
statistik
bylo
natolik
zajímavé, že jsme pana
Urbánka poprosili, zda by
je
nezpracoval
jako
samostatný článek. O současném stavu
nehodovosti a o tom, jak nehodám předcházet,
čtěte v posledním čísle letošních JL (vychází
23.12.2010).
V jednom z minulých čísel JL jsme se
zabývali přípravou příslušníků armády ČR. Jaký
byl služební výcvik, který jste jako policista
absolvoval?
Po přijímacím řízení (lékařských,
psychologických a fyzických testech) jsem
absolvoval základní odbornou přípravu v rámci
denního studia. Odborně jsme se vzdělávali jak
v teoretických, tak praktických předmětech jako
například: dopravní a pořádková sluţba,
kriminalistika, právo, střelecká příprava, český a
cizí jazyk, psaní na stroji atd. V rámci sluţební
přípravy jsme byli prověřováni z fyzické
zdatnosti
a
dále
v nácviku
pouţívání
donucovacích prostředků, taktice zákroků,
sebeobraně apod. V současné době jsou policisté
rozděleni do 4 skupin sluţební přípravy, a to
podle nároků kladených na fyzickou a střeleckou
připravenost při výkonu funkce. Já jsem zařazen
v přímém výkonu sluţby ve 4. skupině sluţební
přípravy, tedy té, z tohoto hlediska nejméně
náročné. Sluţební příprava je v rozsahu 4
pracovních dnů, resp. 30 hodin za rok. Jde
především o střeleckou přípravu, taktické
dovednosti a profesní manipulace se zbraní.

Například policisté zařazení ve 2. skupině
sluţební
přípravy (příslušníci
obvodních
odděleních, dopravních inspektorátů) absolvují
sluţební přípravu v délce 120 hodin za rok.
Prověrky z fyzické způsobilosti jsou v rámci 4.
skupiny
sluţební
přípravy
pravidelně
přezkušovány kaţdých 5 let. Pro srovnání
v rámci 2. skupiny sluţební přípravy kaţdé 3
roky. Náročnost těchto testů je opět zohledněna
podle zařazení do skupin. Prověrkové střelby
s písemným testem znalostí právních předpisů a
interních aktů řízení o pouţití zbraně a
donucovacích prostředků absolvuje kaţdý
policista jednou ročně. (doplněno, aby to
navazovalo).
Já
osobně
střílím velmi rád, snad i
docela dobře, i kdyţ pevně
doufám, ţe tuto dovednost
nebudu
muset
nikdy
v přímém výkonu pouţít.
Tento rok jsem se zúčastnil
Mezinárodního přeboru ve
střelbě ze sluţební zbraně
velkoráţní pistole ráţe 9 mm
vz. CZ 75 D compact, kde
jsem spolu se dvěma kolegy
obsadil první místo.
Od září tohoto roku jste se stal členem
nově vzniklé skupiny krizové intervence PČR
pro Královéhradecký kraj. Mohl byste vysvětlit,
o jakou činnost jde?
Hlavní úlohou týmu krizových interventů
je poskytnutí a následně zprostředkování první
psychologické pomoci obětem trestné činnosti
„tzv. zlomeným obětem“ a obětem mimořádných
událostí. Jedná se o oběti znásilnění, oběti
s následkem váţné újmy na zdraví vzniklé
v důsledku trestného činu a pozůstalé po obětech
násilného trestného činu (vraţdy, loupeţného
přepadení, které oběť nepřeţila atd.). Naším
úkolem je poskytnutí akutní psychologické
pomoci, která vede k psychické stabilizaci oběti
či pozůstalých, zmírňování stresových stavů a
příznaků, zpracování záţitků a povzbuzení
vlastních sil. Dalším úkolem je zprostředkování
kontaktu s Bílým kruhem bezpečí, kde jsou
odborníci (psychologové, právníci), kteří
s postiţenými dále pracují. Naše skupina je ale i
vyuţívána k případům tzv. „zranitelných obětí“
jako jsou sebevraţdy, pracovní úrazy se
smrtelnými následky, závaţné dopravní nehody,
kde vyrozumíváme pozůstalé apod. Já osobně
jsem svůj první „ostrý“ výjezd zatím nezaţil, ale
v rámci svého působení na dopravním
inspektorátu jsem nějaké zkušenosti jiţ získal. Při

vyšetřování dopravních nehod jsem byl často
v přímém kontaktu s poškozenými a zraněnými,
vyrozumíval jsem pozůstalé po usmrcených
osobách, jako vedoucí skupiny dopravních nehod
jsem pak s nimi jednal, předával jim zajištěné
věci apod. Vţdy jsem vnímal závaţnost těchto
situací a snaţil jsem se těmto lidem nejen
profesně, ale i lidsky co nejvíce pomoci. Myslím
si, ţe to bude zajímavá práce, kde mohu získat
další zkušenosti a snaţit se být prospěšný.
Uvědomuji si však, ţe práce s oběťmi po
traumatizující události není jednoduchá, a ţe
sebemenší chyba můţe znamenat závaţné
následky pro oběť nebo pozůstalé. Jsem si proto
vědom nutnosti se v této oblasti průběţně
vzdělávat.
Litoval jste někdy rozhodnutí stát se
policistou?
Tohoto rozhodnutí jsem nikdy nelitoval.
Práce u dopravní policie mě velmi baví, i kdyţ to
je práce náročná, neboť člověk je v neustálém
kontaktu s lidmi, ať jiţ ve vztahu k podřízeným,
nadřízeným, občanům, státním orgánům a
institucím, nikdy nelze rezignovat na další
sebevzdělávání a je nutné být ochoten převzít
odpovědnost za svá rozhodnutí. V této souvislosti
bych si přál, aby si kaţdý policista uvědomoval,
ţe jeho případné profesní či morální selhání bude
vrhat špatný stín na všechny poctivé a pracovité
policisty, a ţe se nám pak těţko podaří
pozvednout historicky i námi samotnými
pošramocenou prestiţ české policie.
Děkujeme za rozhovor.

Zemřel náš čestný občan
Vedení ČHTM
o.p.s. oznamuje, ţe
10.11.2010
navěky
utichlo dobré srdce
zakladatele myšlenky
Českého
hudebního
tábora mládeţe Rev.
Waltera Marka.
Rev.
Walter
Marek
se
narodil
29.9.1918 v Praze. Dětská léta proţil v Horním
Jelení. Od útlého věku byl rodiči veden k hudbě.
V Horním Jelení chodil na hodiny klavíru a
houslí. V 10 letech začal studovat Biskupské
gymnázium v Praze, poté pokračoval ve studiu v
Biskupském semináři v Hradci Králové. Po
vysvěcení na kněze působil jako kaplan v
Litomyšli. Po únorovém převratu byl velice činný
v protikomunistickém odboji. Odbojová činnost
vedla aţ k jeho zatčení Státní bezpečností v
únoru 1949. Při zatýkání se mu podařilo šťastnou

náhodou uprchnout. Poté se musel několik dní
skrývat, aţ se mu podařilo dostat do Prahy,
odkud ho jeho přátelé z protikomunistického
odboje dostali po několika týdnech ukrývání do
americké okupační zóny Německa. Tam působil
jako kaplan v několika uprchlických táborech a
tam také dostal nabídku od biskupa z města
Grand Rapids v západním Michiganu, aby přešel
do Spojených států amerických. Stalo se tak v
roce 1951.
Jeho láska k hudbě mu pomáhala i v
zámoří. Dávala útěchu nemocným, otvírala lidská
srdce.
Kdyţ Pater Marek působil v roce 1966
jako kaplan v Nemocnici Milosrdných Sester ve
městě Muskegon, oslovil ho Fritz Stansell, který
potřeboval zdravotní personál na nově otevíraný
tábor krásných umění Blue Lake Fine Arts Camp.
Pater Marek se tak stal jedním z jeho zakladatelů.
Jelikoţ jeho otec vedl v Horním Jelení Lidovou
záloţnu, získal v mládí kromě kladného vztahu k
hudbě také vztah k administrativě a financím. V
táboře se ujal funkce dobrovolného pokladníka.
Tábor Blue Lake funguje dodnes. V současnosti
se tam během jedné sezóny vystřídá přes 5000
mladých hudebníků, tanečníků, výtvarníků a
divadelníků. V roce 1990 po dlouhých 41 letech
odloučení navštívil svou rodnou vlast. V roce
1996 se zrodila v hlavě Patera Marka myšlenka
otevřít podobný tábor v České republice.
Nejpříhodnějším místem se stalo jeho milované
Horní Jelení. Realizátorem jeho myšlenek v
České republice se stal jeho příbuzný Ing. Josef
Kušička. Pater Walter Marek v prvních deseti
letech existence tábor významně podporoval
nejen morálně, ale především finančně. Bez jeho
podpory by nevznikla montovaná koncertní hala,
nebyly by hudební nástroje pro výuku, nepůsobili
by zde hudební pedagogové z USA atd.
Naposledy navštívil své milované Horní Jelení v
roce 2006 v rámci oslav 10. výročí zaloţení
tábora. Při této příleţitosti mu bylo uděleno
čestné občanství města Horní Jelení a také
ocenění ministryně školství, mládeţe a
tělovýchovy za přínos hudebnímu vzdělávání
v České republice. Jeho zdravotní stav mu jiţ
v dalších letech nedovolil tábor navštívit.
V posledních
letech
ţivota
bojoval
s Parkinsonovou chorobou. Zesnul tiše v kruhu
svých přátel ve městě Traverse City ve státě
Michigan, USA v poţehnaném věku 92 let.
Podle svého posledního přání by měl být
pohřben v Turnově. V současné době probíhá
vyřizování formalit v souvislosti s vydáním jeho
ostatků do České republiky. Termín pohřbu bude
vyhlášen místním rozhlasem.

Obec Jaroslav

Sraz skautů a skautek

Říjnové komunální volby změnily i
složení
zastupitelstva
v obci
Jaroslav.
Odstupující starostku paní Elišku Marciovou,
která již nekandidovala, nahradila nová tvář.
Do vedení obce byla zvolena opět žena.
Redakci JL nová starostka poskytla krátký
rozhovor.
Řekněte nám prosím něco
o sobě:
Jmenuji
se
Lenka
Bezdíčková, je mi 37 let, jsem
matkou dvou kluků a pracuji jako
fyzioterapeutka v Holicích.
Jak dlouho se pohybujete
v komunální politice, za jakou
politickou stranu?
Jsem
nezávislá,
v zastupitelstvu obce pracuji jiţ 8
let. V nově zvoleném zastupitelstvu
jsme tři jiţ „staří“ a dva nově
zvolení. Do funkce neuvolněné
starostky mě přesvědčili kolegové.
Chci pokračovat v práci předchozí
paní starostky, která dle mého
názoru pracovala velmi dobře. Všichni kolegové
v zastupitelstvu jsou pro mě důleţití, bez nich by
to nešlo. Jsem ráda, ţe jsme samostatná obec, ţe
můţeme sami o sobě rozhodovat. Byla jsem mile
překvapena počtem hlasů, které jsem od občanů
obdrţela. Všem moc děkuji a doufám, ţe je
nezklamu. V Jaroslavi ţiji 20 roků (pocházím
z Městce u Chroustovic) a mám ji ráda.
Jak si představujete práci zastupitelstva
pod vaším vedením?
Chci pokračovat v rozjetých akcích,
jedná se hlavně o dobudování kanalizace a o
běţný, leč důleţitý chod obce, pořádek,
fungování osvětlení, dopravní obsluţnost,
shánění dotací, atd. Nechceme se zadluţit,
musíme se „drţet při zemi“. Spoléhám na
podporu zastupitelů. V neposlední řadě nesmím
opomenout ani Jaroslaváky, kteří se podílejí na
chodu obce. Tak třeba problém sněhu, jehoţ
úklid si většina našich obyvatel zajišťuje sama,
bez nároku na odměnu“.
Vaše největší přání?
Těch je mnoho, nejdůleţitější je dokončit
započaté akce a obec, aby fungovala bez velkých
problémů. Závěrem našeho rozhovoru přeji
čtenářům JL pěkné Vánoce, v novém roce pevné
zdraví, klid a pohodu. Přijeďte se podívat k nám,
jste vítáni.
Za rozhovor děkuje J.J.

V sobotu 30. října jsme na koupališti
uspořádali HALLOWEENSKÉ DLABÁNÍ
DÝNÍ za spolupráce MaM REALITY.
Děti měly za úkol vydlabat dýňový
obličej za pomoci rodičů. Odměnou pro kaţdého
soutěţícího byl párek, sladkosti a moţnost si
zadovádět na skákacím hradu a skluzavce. Pro
všechny bylo připraveno občerstvení.
Po ukončení dlabacího a
skákacího
odpoledne
jsme
z koupaliště šli na náměstí, kde
jsme dýně vystavili a ty, co
soutěţily, očíslovali. Porotu tvořili
starosta pan Tupec, paní Jana
Štanclová
MaM
REALITY,
zdravotní sestřička paní Alena
Hamdanová, skaut Jura z Pardubic
a slečna Simona Karvánková.
Opravdu bylo těţké vybrat ty
nejhezčí. Nakonec tři dýně, které
porota vybrala, dostaly ceny
v podobě
dárkového
balíčku
věnovaného ELKEM Vondráček.
Ostatní soutěţící obdrţeli diplom
za účast a sladkou odměnu.
Na závěr děkujeme naší skvělé porotě a
sponzorům: MaM REALITY, ELKO Vondráček,
ŘEZNICTVÍ Morávek, DROGERIE paní
Tupcová, POTRAVINY paní Bukovská,
PAPÍRNICTVÍ paní Jasanská, VEČERKA pan
Štok a COOP TUTY. Ještě jednou všem
děkujeme.
Za skauty Jitka Čermáková

Deváťáci opět ve Veské
Rok se s rokem sešel a na den přesně ţáci
letošní deváté třídy navštívili DC Veská
Sezemice, stejně jako jejich starší spoluţáci v
roce 2009. Abych to uvedl na pravou míru,
exkurze se účastnily pouze ţákyně, pánové totiţ
v tu dobu reprezentovali školu na sportovní akci.
Vyjeli jsme ranním linkovým autobusem
do
Sezemic-Zámostí,
odtud
příjemnou
procházkou do dětského centra. Zde uţ nás
očekávala vrchní sestra, paní Betáková, jeţ nás
seznámila s několika pojmy a informacemi o
zařízení. Poté nás celým areálem provedla
staniční sestra, paní Jandová. Zaujaly nás
zejména buňky rodinného typu, které jsou
komfortně zařízeny a reţim simuluje, jak název
napovídá, ten rodinný. Největším záţitkem bylo
pro všechny setkání s dětmi. Nejprve si děvčata
hrála s většími dětmi ze školky, následovalo
krmení a přebalování kojenců a spolu s nimi

chvilková relaxace v herně. Abychom si příjemný
den na závěr ještě osladili, vydali jsme se před
odjezdem do cukrárny. Závěrem bych rád
poděkoval veškerému personálu DC Veská, v
čele s paní primářkou Peřinovou, který přispěl k
vydařené exkurzi.
Jiří Daněk

Školní druţina
...má v tomto školním roce dvě oddělení.
Po několika letech byla plně obsazena kapacita a
rodiče přihlásili k docházce 50 dětí. K
původnímu oddělení paní vychovatelky M.
Růţičkové, která se nyní věnuje dětem z 2.– 4.
třídy, přibylo oddělení prvňáčků pod vedením
paní vychovatelky M. Vlasákové. Druţina je
v provozu kaţdý den ráno od 6.15 do zahájení
vyučování a odpoledne končí v 15.45 hodin. S
dětmi pracujeme podle vlastního výchovněvzdělávacího programu. Při celoroční práci,
kterou nám prolíná environmentalní výchova,
vyuţíváme polohy naší školy, která je uprostřed
přírody. Podzim nám připravil krásné počasí, a
proto jsme mohli slunečných a teplých dnů vyuţít
k co nejdelšímu pobytu dětí venku. Sbírali jsme
ţaludy, kaštany, šípky a jiné přírodniny pro další
práci ve druţině. V říjnu mezi nás přišel myslivec
Mgr. Martin Moravec učitel ze základní školy v
Borohrádku. Připravil si pro děti zajímavé
vyprávění o svém koníčku, které doplnil ukázkou
mysliveckých potřeb i různých trofejí. Touto
cestou bych mu chtěla ještě jednou poděkovat.
V tomto měsíci máme připravený projekt
„Vánoce“, který je rozdělený do čtyř částí. V
něm se zaměříme na přípravu a oslavy vánočních
svátků. Práce bude zakončena vánoční besídkou.
I v novém kalendářním roce se budeme
snaţit pro děti připravit zajímavé materiály, hry a
soutěţe, aby se jim ve školní druţině líbilo.
Za školní druţinu
M. Růţičková

Výsledky fotbalového
muţstva
dospělých
31.10.2010
Ronov nad Doubravou:AFK
Horní Jelení 0:0
Ani
v posledním
zápase
podzimní části jsme se nedočkali výhry venku.
Jiţ tradičně jsme měli na začátku dvě vyloţené
šance, kdyţ tu první chytil Šmidberskému
zázračným zákrokem domácí gólman a druhou
neproměnil Kaňkovský. Pak jsme přistoupili na
způsob hry domácích a bylo po fotbale, hrála se

překopávaná. Opět nám museli vypomoci
dorostenci, vzhledem k absenci Rejnuše a
Dědiče. Debut v l.B třídě si tak odbyl Ondra
Maixner. Po velmi průměrném utkání, asi
nejhorším na podzim, pouze remíza, navíc bez
gólů. Pohled do tabulky, viz.níţe, napovídá,
v čem máme největší problém. Pouze 15 branek
ze 13-ti utkání je opravdu málo. Na druhou stranu
jsme však také málo inkasovali, a tak je 23 bodů
dobrým počinem do jarní části soutěţe.
Fakta: Poločas : 0 : 0. Sestava : Jozl – Rajch,
Komárek, Pinkas, Zeman – Čermák, Michálek,
Pecivál, Mazánek – Šmidberský, Kaňkovský .
Střídali: Vaněk, Maixner a Šeda.
Valná hromada AFK Horní Jelení
Jako kaţdoročně, tak i letos, fotbalisté zhodnotili
výkony svých muţstev v letošním roce na své
výroční valné hromadě, která se konala v sobotu
27.11.2010 v sále hornojelenských hasičů.
Vzhledem k velkému počtu účastníků byla valná
hromada rozdělena na dvě části. Té odpolední se
zúčastnila muţstva elévů, ţáků a mladšího
dorostu, ve večerní části následovali starší dorost
a muţi.
V úvodu pozdravil hosty, v čele se
starostou města p. Tupcem, Mgr. Pavel Svatoš,
který se ujal vedení valné hromady. Poté byla
přednesena zpráva o finanční situaci klubu a
zajištění
účasti
muţstev
v mistrovských
soutěţích. Chybí tréninková plocha, všechna
muţstva hrají na jednom hřišti. Pak následovaly
referáty trenérů jednotlivých druţstev z jarní a
podzimní části sezóny.
Všechna druţstva od ţáků hrají nyní
krajské soutěţe, navíc dorost krajský přebor, coţ
je do budoucnosti perspektivní. Bez kvalitní
práce s mládeţí se nedá pomýšlet na dlouhodobé
úspěchy v kategorii dospělých. Přes některé
problémy byla hodnocena činnost a výsledky
klubu kladně. Je třeba zapojit další lidi do práce
především s muţstvy ţáků.
V diskusi vystoupil starosta města p. Petr
Tupec. Poděkoval za reprezentaci Horního Jelení
a přislíbil finanční pomoc formou dotace,
obdobně, jako v uplynulých letech. Na závěr bylo
vysloveno poděkování všem, kdo svým dílem
přispívají k chodu klubu a vzorné reprezentaci
Horního Jelení v celém Pardubickém kraji, také
fanouškům, kteří neúnavně povzbuzují hráče při
utkáních,
sponzorům,
městu,
rodičům,
manţelkám a přítelkyním hráčů, bez kterých by
to nešlo, a také přání k příjemnému proţití
Vánočních svátků a mnoha štěstí a zdraví v roce
2011. Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Miroslav Kopecký

Výročí na Jelení v prosinci

potom s manţelem, hercem Václavem Duškem
byla aţ do smrti členkou Východočeského
divadla v Pardubicích.
26.12.1901 se narodil Julius
Janeba, významný učitel obecné a měšťanské
školy, všestranný osvětový pracovník a autor
mnoha statí a článků o rodném městě
27.12.1975 zemřel Antonín Kaplan,
vyučený soustruţník, potom herec, člen
Národního divadla v Bratislavě, později působil
v Košicích a na několika praţských scénách.
Zbytek ţivota trávil v rodišti.

9.12.1922 zemřel PhDr. Ladislav
Pračka, astronom v Postupimi a Bamberkgu
v Německu, od roku 1909 ve vlastní observatoři
v Niţboru nad Berounkou. Kopule hvězdárny o
průměru
5m
byla
vybavena
dvojitým
dalekohledem o průměru 135 mm pro pozorování
a 160 mm pro astronomické fotografování.
Pračkova knihovna obsahovala více neţ 5000
odborných knih. PhDr. Pračka byl první, kdo
v roce 1913 uveřejnil v časopisu Ţiva výzvu
k zaloţení astronomické společnosti. Zaloţena
byla v roce 1917.
14.12.1834 se narodil Antonín Sirůček,
katolický spisovatel a publicista, dopisovatel
Hlasů katolického spolku a přispivatel Zábavné
bibliotéky a Dědictví maličkých. Napsal povídku
Sirotek z chudoby, ve které popisuje ţivot na
Horním Jelení v polovině 19. století.
21.12.1942 se narodila Jiřina Jelenská,
(vlastním jménem Vašků), v letech 1977-1988
členka Klicperova divadla v Hradci Králové,

Vzpomínka
25. prosince vzpomeneme smutné 3.
výročí, kdy nás navţdy opustila milovaná a
starostlivá manţelka, maminka a babička, paní
Hana Čefelínová. Kdo jste ji měli rádi, věnujte
jí s námi tichou vzpomínku. Nikdy na ní
nezapomeneme.
rodina

TABULKA l.B třídy muţů po podzimu
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

AFK Chrudim B
Prosetín
FK Pardubice C
Rosice n. L.
Horní Jelení
Bítovany
Holice B
Prachovice
Hlinsko B
Ronov n. D.
Rozhovice
Zámrsk
Kameničky
SK Chrudim B

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
8
7
6
5
6
5
3
4
2
2
2
2

1
1
2
2
5
4
1
3
6
3
4
4
2
2

2
3
3
4
2
4
6
5
4
6
7
7
9
9

40: 10
28: 13
32: 13
32: 16
15: 15
22: 18
19: 25
28: 33
17: 19
18: 26
18: 28
15: 32
13: 27
14: 36

31
28
26
23
23
19
19
18
15
15
10
10
8
8

( 10)
( 10)
( 8)
( 5)
( 2)
( -2)
( 1)
( 0)
( -3)
( -3)
(-11)
(-11)
(-13)
(-13)
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