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„Nejlépe poznáte člověka podle vtipu, který ho pohoršil“ Morgenstein

Veřejné zasedání
Ve středu 19.10.2011 v 17 hodin
proběhne veřejné zasedání zastupitelstva
města. Na pořadu je zpráva starosty, stav
hospodaření k 30.9.2011, rozpočtové opatření
č. 4/2011 a pozemky. Zasedání se uskuteční
v zasedací místnosti městského úřadu.

Haloweenské dlabání dýní
Svaz skautek Horní Jelení
s hlavním sponzorem M & M reality
pořádají Haloweenské dlabání dýní
v sobotu 29.10.2011 od 16 hodin
v areálu U chovatelů. Program:
dlabání dýní, dýňový průvod,
vyhlášení nejhezčí vydlabané dýně a
za dobrého počasí skákací hrad.

Co Čech, to muzikant
Zájemce o sborové zpívání - ženy i
muže. Všechny, kteří si chtějí zazpívat o
Vánocích, zveme ke spolupráci. Pravidelné
zkoušky sboru se konají na faře ve čtvrtek od
19 hodin. Začátek 6. října. Hudebníci, kteří si
rádi zahrají, se mohou přijít domluvit některý
čtvrtek tamtéž.
Ludmila Vlachová

Soutěž o nejlepší školu
Vážení čtenáři, zajisté víte od svých
ratolestí, ti starší od vnoučat, že v měsíci
červnu na naší škole, v kostele i na dalších
místech Jelení probíhalo natáčení soutěžního
pořadu ČT. Všichni žáci natáčení prožívali a
snažili se co nejlépe reprezentovat naší školu i
Těšili se, až se v předem
městečko.
oznámeném termínu uvidí na televizních
obrazovkách.
Proto nás dne 15. 9. 2011 zaskočilo
vysílání pořadu „Nejlepší česká škola“ na ČT
2. Na rozdíl od avizovaného druhého dílu
pořadu, byl odvysílán díl osmý, kde byla
prezentována právě naše škola.

Neméně byli zaskočeni i tvůrci pořadu,
kteří na webových stránkách připravili
hlasování. Přestože byl odvysílán pořad s naší
školou, hlasovat pro ni zatím nelze. Stále platí
původní termín hlasování, a to od 27. 10. 2011,
15: 45 do 3. 11. 2011, 15:30. Paní režisérka
nám potvrdila, že díl s naší školou bude znovu
odvysílán v ohlášeném termínu, a to 27. 10.
2011 od 15:45 na ČT 2. Pokud se chcete na díl
s naší školou podívat již nyní, případně si
prohlédnout zajímavé záběry Jelení včetně
kostela, máte možnost na stránkách ČT:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/103195305
46-nejlepsi-ceska-skola/video/.
Tento přehmat ČT nás velmi mrzí.
Přesto doufáme, že si sledování pořadu
„Nejlepší česká škola“ nenecháte ujít a v říjnu
podpoříte naší školu.
Vždyť žáci a učitelé reprezentují nejen
svoji školu, ale celé Horní Jelení. Buďte
prosím patrioty a určitě se zúčastněte hlasování
na http://www.nejlepsiceskaskola.cz/hlasuj
Miluše Vlasáková

Informace chirurgie
Vysokomýtské nemocnice
Od 1.7.2011 došlo k přerušení
pohotovostních služeb ve Vysokomýtské
nemocnici/VM/ Sdělujeme, že i po tomto datu
je provoz oddělení jednodenní chirurgie
nepřerušen, rozsah poskytovaných služeb není
omezen. Nadále ve všední dny pracuje
chirurgická ambulance od 08.00 do 15.00. Na
lůžkovém oddělení provádíme dále operace v
místní i celkové anestesii. Trvá možnost
hospitalizace po operaci.
Nemění se ani provoz traumatologické
ambulance,
gastroenterologické
poradny,
rozšířili jsme péči o poradnu pro léčení
chronických ran: bližší informace včetně
ordinačních hodin na www.vmnemocnice.cz
Pacienty ošetřujeme a přijímáme i bez
doporučení.
chirurgie VM

Kulturní komise vás zve...

Dík za pěkný den

...v
pátek
14.10.2011
na
"Bramborování"- v pořadí již třetí ročník
soutěže pro naše šikovné kuchařky a pekařky.
Přijďte nejen soutěžit, ale i ochutnat slané i
sladké výrobky, tentokrát z brambor v 17 hodin
do budovy MěÚ, vstupné 30,- Kč. Jako vždy
budou tři nejlepší recepty odměněny cenou.
...v sobotu 22.10. na "Burzu dětského
podzimního a zimního oblečení", která se
bude konat opět v jídelně ZŠ od 9 do 12 hodin.
Příprava burzy bude od 8:30 hodin, "pronájem"
stolu 30,- Kč.

V neděli 11.9. jsem se svojí rodinou a
přáteli navštívila „Jezdecký den“ u Schejbalů
na Dolním Jelení. Byla jsem mile překvapena
výkony jezdců všech věkových kategorií.
Rovněž organizace závodů byla perfektní,
včetně občerstvení. Za to děkuji všem, kteří
pořádali toto setkání.
A. Benešová

VIP Zumba párty
Milí sportovní přátelé, nadšenci a
příznivci zumby.
Rádi bychom Vás pozvali na již druhou
VIP Zumba párty a to v neděli 23.10. 2011 od
14 do 17 hodin. Zazumbujeme si na Vaše
oblíbené Zumba písničky. Pro všechny je
přichystaný malý dárek a bohatá závěrečná
tombola.
Náš hlavní host je pardubický thajský
salon Lotus www.masaze-lotus.cz s nabídkou
thajských
masáží,
prodejním
stánkem
s thajským zbožím… Pro zájemce se nabízí i
možnost si tyto masáže za akční cenu po
předběžném objednání na Horním Jelení
vyzkoušet. Dále Vám thajské masérky Kam a
Wat předvedou i ukázku tradičního thajského
tance.
Svoji prezentaci tu bude mít holická
posilovna Buffy Fitness - www.buffyfitness.cz
Představí se Vám nově vznikající
saunový ráj z Holic www.saunovyraj.cz
Těšit se můžete i na další
prodejní stánky…
Všichni jste srdečně zváni.
Bližší informace: Veselí Iva
a
Pavel
608 228 176,
777 012 474
VIPJeleni@seznam.cz.
Pravidelné cvičební
hodiny od 19 hodin
při
ZŠ
v tělocvičně
v Horním Jelení:
Zumba – úterý a sobota:
nohy, bříško, zadeček.
Posilovací lekce s prvky
aerobiku pro širokou veřejnost: čtvrtek, neděle.

Smetník a svoz odpadu
V říjnu bude otevřena bývalá skládka
se sběrnou surovin v tyto soboty: 8.10. a 22.10
od 8:30 do 11 hodin. Svoz bioodpadu bude
prováděn v úterky 11.10. a 25.10. Svoz
komunálního odpadu: 4.10. a 18.10.

Zpráva o stavu Jelenské
unie
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
je to právě měsíc, co skončily letní
prázdniny s letopočtem 2011, jen pár dní, co
jsme vstoupili do třetího ročního období podzimu a jsme na počátku posledního čtvrtletí
letošního roku. Bezesporu toto období bývá
nejnáročnější pro naše nejmenší, školáčky
prvňáčky, nevyjímaje jejich rodiče. Povinná
školní docházka je velikým krokem pro
každého jedince a vytváří rozvojový potenciál
pro celou společnost. I když jsem byl osobně
přítomen při prvním dni našich prvňáčků v naší
základní škole, ještě jednou jim, jejich rodičům
a učitelskému sboru přeji co nejvíce zdaru při
výuce a radost z každodenních pokroků.
Taktéž bych se rád ještě zastavil v čase
a vrátil se o měsíc zpět, do posledního
srpnového víkendu, který již tradičně bývá
spojen s posvícenskou zábavou. Kromě
„roztančeného náměstí“, které každoročně
připravují naši dobrovolní hasiči a patří
jim za to poděkování, proběhl křest třetí
knihy našeho rodáka, pana Blahoslava
Novotného. Měl jsem tu čest být této
události přítomen a stát se kmotrem třetího
výtisku trilogie „Černé na bílém“. Vážím
si práce a trpělivosti každého člověka,
který věnuje svůj čas do práce ve prospěch
a k potěšení svého okolí, v tomto případě
města Horní Jelení, jeho občanů. Celá
trilogie
z dílny
pana
Novotného
předznamenává blížící se kulatiny Horního
Jelení, tedy udělení statutu města před sto lety.
Jsem velmi rád, že mohu veřejně poděkovat

autorovi za jeho práci, jenž formou knihy
přiblížil čtenářům historii města, ve kterém
žijeme a vychováváme naše potomky.
Nebylo by historie bez současnosti.
Vás, čtenáře Jelenských listů bezesporu bude
zajímat poslední dění ve městě, anebo to, co
nás v nejbližší době čeká.
Město Horní Jelení bude v měsíci říjnu
středem zájmu celkem tří ministerstev našeho
státu. Dne 11. října bude Česká televize za
přítomnosti zástupců Ministerstva zemědělství
natáčet dokument o svozu bioodpadů, kde jsme
považováni za skutečný příklad v separaci a
svozu této složky v odpadovém hospodářství.
Je to alespoň částečné ocenění za práci a
prosazení vize, která při prvních svozech nám
již zažitých hnědých biopopelnic nebyla
přijímána s pochopením všech spoluobčanů a
museli jsme si s panem místostarostou
vyslechnout nejednu urážku na naši adresu.
Takový život ale bývá. Dnes jsem velmi rád, že
se stáváme příkladem jiným městům a obcím.
Děkuji všem občanům, kteří jsou nedílnou
součástí celého našeho procesu třídění
bioodpadu, protože bez vás a vašeho přístupu,
pochopení, bychom kýženého výsledku
nedosáhli.
Ani ne o týden později je k návštěvně
Horního Jelení nahlášen ministr životního
prostředí Mgr. Tomáš Chalupa, který zavítá ke
kontrole námi realizovaných akcí z operačního
programu životního prostředí, který spadá pod
jím vedené ministerstvo. V rámci jmenovaného
programu město Horní Jelení změnilo tvář
městského úřadu. Změna je patrná na první
pohled. Proběhla výměna oken, zateplení
stropu a obvodových stěn budovy v celkové
ploše 820 m2. Městský rozpočet se podílí
částkou 420 tis. Kč z celkových
uznatelných nákladů 1,5 mil. Kč.
U této akce město již žádá
proplacení
nasmlouvaných
prostředků.
Další
dotačních
kontrolovanou stavební akcí je
dokončovaný sběrný dvůr Horní
Jelení, který vstupuje do poslední
fáze, stavba oplocení, osvětlení,
dodávka
váhy
a
nových
kontejnerů na odpady. Otevření
sběrného dvora plánujeme ještě
na letošní rok. V současné době
uvažujeme o otevírací době
třikrát
v týdnu,
s největší
pravděpodobností úterý, čtvrtek a

sobota, abychom vytvořili čas na dokonalé
roztřídění odpadů a spoluobčanům umožnili
prostor pro likvidaci odpadů častěji, než jen
jednou za čtrnáct dní. Návštěva pana ministra
se dále bude nést v duchu záměru ministerstva,
které připravuje návrh nového zákona, který
má přinést až 20% slevu na svoz komunálních
odpadů pro obce a města, spočívající právě ve
způsobu a kvalitě tříděných odpadů.
Zjednodušeně řečeno. Obce a města, která
budou připravená, budou mít zázemí pro
kvalitní třídění odpadů, budou přesvědčovat
své občany o separaci odpadů, nabídnou
k tomu služby, budou mít nárok na slevu
z ceny na likvidaci odpadů. Jedná se o
motivační prvek, kterým chceme ušetřit vaše
rodinné prostředky.
V den státního svátku, tedy 28. října
zavítá třetí delegace do našeho města, a to
zástupci Ministerstva financí ČR. Hovoří se o
panu ministrovi a jeho náměstcích, kteří mají
zájem o účast při odhalování pamětní desky na
městském úřadě. Málokdo ví, že v Horním
Jelení se dne 21.1.1869 narodil JUDr. Emil
Martinec, odborový přednosta Ministerstva
financí ČSR. Pan doktor Martinec je
spoluautorem celního zákona, který byl převzat
i jinými státy v Evropě. Jelikož není znám ještě
přesný čas konání odhalení pamětní desky,
pokusíme se tuto informaci předat formou
zprávy hlášené městským rozhlasem.
Dnes mohu s jistotou prohlásit, že se
v prvním týdnu tohoto měsíce konečně otevřou
dveře veřejných záchodků. Konečně jsme
dokolaudovali a dočkali se dokončení všech
administrativních procesů, jež jsou nezbytné.
Poslední, co nás ještě čeká, je závěrečné
vyúčtování celé akce a provedení kontroly
poskytovatele dotace.
Asi
si
nejde
nevšimnout
rozkopané
Dvorské ulice, kde započala
stavba nové kanalizační
stoky
a
přepojování
stávajících
domovních
přípojek. Tato stavba je
plná překvapení, protože se
objevují nové inženýrské
sítě, ke kterým se nikdo
nehlásí. Pokud vše půjde
podle
stanoveného
harmonogramu, do konce
tohoto měsíce by stavba
měla být dokončena a

předána k poslední úpravě. Ta spočívá v opravě
silničních obrub a vodících pásků a následné
pokládce nového asfaltového povrchu. Není
vyloučeno, že může dojít k finální úpravě až
v roce 2012, protože bude vše odvislé od
přízně počasí.
Pomalu a jistě se dokončuje stavba
chodníků na Miroslavské ulici, směr Ostřetín a
ulici Kolářského, od ulice Jiráskovi po městský
hřbitov. Obě stavby jsou hrazené za spoluúčasti
Státního fondu dopravní infrastruktury,
z programu na zvyšování
bezpečnosti chodců v obcích,
splňující podmínky stanovené
vyhláškou, umožňující pohyb
osob s omezenou schopností
pohybu a orientace. Získat
tuto dotaci nebylo vůbec
jednoduché. V loňském roce
jsme neuspěli právě proto, že
projektová dokumentace, na
jejímž základě jsme o
prostředky žádali a na kterou bylo vydáno
stavební povolení v roce 2004 (jedná se o úsek
v ulici Kolářského), tyto požadavky vůbec
nesplňovala. Vím, že mnohého může
napadnout otázka: „A kolik těch slepých, nebo
tady
máme,
že
se
jim
vozíčkářů
přizpůsobujeme?“ Na to umím odpovědět. To
nepochopí nikdo, kdo není sám hendikepovaný
anebo ten, komu jsou postižení úplně lhostejní.
Proč se předělává úsek chodníku, který byl
před pár lety teprve dokončen? (Jedná se o
úsek od ulice Jiráskova po ulici Novou). Tak
zaprvé protože jsme museli vytvořit funkční
úsek napojený na současné chodníky, který
alespoň částečně splňuje požadavky pro pohyb
osob s omezenou schopností pohybu a
orientace. A to právě již vydlážkovaný úsek
nesplňoval. Byl oproti komunikaci příliš
utopený, držela se v něm při jarních táních a
siných deštích voda. Byli jsme často
upozorňováni, že tam někdo z občanů upadl,
neboť právě v přechodném období, kdy přes
den taje a přes noc se vytváří náledí, špatné
vyspádování bylo příčinou pádů. Nebyla
z vnější obruby vytvořena vodící linie pro
slepce. Chodník neobsahoval varovné a
orientační prvky. Již po pěti letech byly
viditelné propady dlažek. Snahou vedení města
není škodit, ale pomáhat. A že si to někdo
vykládá po svém, za to nemohu. Tím, že celý
úsek zrealizujeme, tedy ten mezi ulicemi
Jiráskovou, Novou až po městský hřbitov,

necháváme si otevřené dveře pro budoucí
čerpání prostředků na opravy chodníků při
komunikacích I, II a III tříd. V životě se člověk
musí dívat dál, než za plot svého domu. U
vedení města a obcí, by to měla být povinnost.
Omlouvám se všem, kterým jsme způsobili
dočasné komplikace a omezení, která budou
vyvážena dlouhodobou spokojeností uživatelů.
Ještě dodávám, že stará dlažba bude z části
použita pro vydláždění haly ČHTM, zbytek je
nabízen našim občanům k odkoupení.
Aby toho letos nebylo málo, město
Horní Jelení bylo úspěšné s podanou žádostí a
získalo prostředky na opravu komunikace a
chodníků v ulici Hálkově. Jedná se o úsek od
Komenského náměstí až po ulici U Kříže.
V rámci celé úpravy opravíme i kanalizační
šachty a uliční vpusti. Dojde též k výstavbě
záchytného parkoviště u ulice Nové. Práce by
měly být zahájeny ještě letos a dokončení musí
být do konce měsíce května 2012. Mohu slíbit,
že rozhodně nezapomeneme ani na ostatní
ulice,
kde
dodnes
nejsou
zpevněné
komunikace.
Krásný podzim přeje
Petr Tupec
starosta

T.J.Sokol Horní Jelení
přijímá do oddílů
Rodiče a děti (do 2 let), cvičitelka
Renata Šebková, cvičí ve středu 9:00 – 10:00
v zasedací místnosti Mě.Ú.
Rodiče a děti ( 2 – 4 roky), cvičitelka
Alena Kaplanová, cvičí ve čtvrtek 16:00 –
17:00 v tělocvičně ZŠ Horní Jelení
Předškoláci (4 – 6 let), cvičitelka Jitka
Štěpánková, cvičí v úterý 16:00 – 17:00
v tělocvičně
Mladší žáci (1.-5. třída), cvičitelka
Jitka Čermáková, cvičí ve středu 16:00 – 17:00
v tělocvičně
Mladší žákyně (1.-5.třída), cvičitelka
Alena Kaplanová, cvičí ve čtvrtek 15:00 –
16:00 v tělocvičně
Starší žákyně a žáci (od 5.třídy),
cvičitelka Jitka Vaňková, cvičí v úterý 17:00 –
18:00 v tělocvičně
Zdravotní cvičení, cvičitelka Jolana
Doudová, cvičí ve čtvrtek 18:00 – 17:00
v tělocvičně
Volejbal, trenér Jiří Budský, trénují
v pátek 20:00 – 21:30 v tělocvičně

Okénko z MŠ
Mateřská
škola od 1. září opět
žije naplno. Do jejich
dveří vkročilo 100
zapsaných dětí, takže
už
nám
nezbylo
jediné volné místo.
Ve třídách Pohádka,
Motýlci, Medvídci a Broučci se na všechny
těšilo 8 pedagogů a 5 provozních zaměstnanců.
V září se ti nejmladší teprve seznamují,
zvykají si na režim dne ve školce a na nové
kamarády. Za to ti nejstarší už se vydali na
poznávací výšlapy po okolí Horního Jelení,
navštívili pana starostu, vydali se na půldenní
výlet do Pardubic. V říjnu všechny děti čeká
magické kouzelnické vystoupení, na zahradu
přiletí sovy, dravci a papoušci a navštíví nás
„halloweenská“ strašidla.
O všem, co na podzim zažijeme, se
dočtete zase v příštím okénku. Takže - hurááá
do školky!
Eva Richtrová
ředitelka MŠ

Starosti a radosti na
Radosti
Při zářijových toulkách krásnou
jelenskou přírodou jsem se svým čtyřnohým
přítelem navštívil jednu sobotu RZ RADOST.
Právě zde probíhal II. ročník srazu boxerů, tedy
ne sportovců, ale psů. V „občerstvovacím
depu“ jsem se potkal s provozovatelkou
zařízení, paní Vlaďkou Maškovou. Při sklenici
chladivého moku pro mne a misce vody pro
Leona (můj pes) jsme s paní Vlaďkou povídali
o starostech i radostech podnikání v turistickém
ruchu. Mimo jiné mi řekla: „RZ Radost
provozuji již 11 let, s minimem zaměstnanců.
Tento rok pro turistický ruch není zrovna
příznivý, špatné počasí a finanční situace
zákazníků není rovněž růžová. Dá to spoustu
shánění. Soustřeďuji se na akce pro různou
klientelu, počínaje srazy, např. NISSAN,
soustředění fotbalových klubů AFK Třebíč,
Česká Třebová, AFK Horní Jelení atd.,
samozřejmostí jsou prázdninové pobyty dětí.
Pro místní je asi nejznámější ČHTM a kurzy
s výukou angličtiny, škol z Hradce Králové a
Ústí nad Orlicí. Největší radost mám z akce,
kterou se mi podařilo zorganizovat ve dnech

25.8. - 28.8.2011, kdy skupina fotbalistů a
jejich příznivců reprezentovala pod hlavičkou
RADOST CZECH REPUBLIC naše městečko
ve slovinské Rogoze na 6. ročníku
MEMORIÁLU ADANIČEV. Podařilo se nám
obsadit krásné 6. místo. Turnaje se zúčastnila
mužstva ze Slovenska, Chorvatska a Slovinska.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem
hráčům i fanclubu, bylo to opět fajn.“
Na moji otázku, co plánuje do konce
roku, mi bylo sděleno: „Ani podzim na Radosti
nebude chudý, 28. října proběhne Radostné
drnkání – vystoupí několik trampských kapel
z celé ČR. Začátek v 16 hodin.
5. listopadu proběhne tradiční soutěž
Dortománie. Jedná se o soutěž nejlepších
cukrářek z Čech a Moravy. Zhotovené výrobky
jsou po vyhodnocení předány Dětským
domovům v okolí. Vřele doporučuji návštěvu
všem jelenským kuchařkám. Výletní restaurace
bude mít od října otevřeno v pátek od 16 hodin
a v sobotu a neděli od 13 hodin. Samozřejmostí
bude Silvestr, ostatní akce na plakátech nebo
Jelenských listech.“
Tolik mi tedy sdělila paní Vlaďka
Mašková, mně nezbývá než jí a jejím
zaměstnancům popřát hodně úspěchů v jejich
práci.
J.J.

Rozhlédněte se...
Druhým měsícem
podzimu, říjnem, se
dostáváme do ročního
období, kdy nás všude
obklopují
padající
barevné listy stromů.
Příroda kolem nás se
zabarvuje do tónů žluté,
oranžové a červené, což
je způsobeno speciálními
barvivy karotenoidy, která nastupují na řadu
poté, co v listu klesá aktivita fotosyntézy a
rozkládá se zelené barvivo chlorofyl. Na
stromech a keřích se už od září začínají
objevovat zralé plody. Jedná se například o
šípky, bukvice, žaludy, kaštany, lískové ořechy
nebo jeřabiny. Takovéto plody nám nejen
poslouží k výzdobě našich domácností, ale jsou
hlavně důležitou složkou potravy živočichů
v zimních a podzimních měsících. Můžeme je
proto nasušit a již od listopadu předkládat

zvěři, která nám za to určitě bude velice
vděčná.
V říjnu vrcholí odlet ptáků do teplých
krajin. Někteří opozdilci se připravují k odletu
až na začátku října. Na zimu k nám naopak
přilétají velká hejna havranů polních
z východní a severovýchodní Evropy. Na
polích tak můžeme pozorovat dva až čtyři
milióny havranů, kteří se řadí mezi
nejpočetnější krkavcovité ptáky v Evropě.
V průběhu hnízdní sezony se na našem území
sdružuje 2600 až 3600 párů. Jednu velkou
hnízdní kolonii havranů lze pozorovat také
v blízkosti Pardubic. Havran patří k silně
společenským ptákům, a proto se, na rozdíl od
krkavce velkého, sdružuje ve velkých hejnech.
Od ostatních krkavcovitých pěvců se bezpečně
pozná neopeřeným kořenem zobáku, který je
zbarven do šedohněda a u dospělých ptáků
zesvětluje. Typický je pro něho kovově modrý
odlesk peří viditelný při dopadajícím světle.
Dalším ptákem, který u nás našel
zimoviště, je kormorán velký. Ten se v České
republice začíná objevovat v čím dál větších
počtech stejně jako v celé Evropě. Důsledkem
jsou ochranářské snahy, které byly zavedeny
v druhé polovině 20. století, když byl kormorán
v Evropě na pokraji vyhynutí. V současné době
se naopak provádějí různá opatření k jeho
regulaci, jelikož velké početní stavy kormoránů
mají značný vliv na populaci ryb v našich
řekách, rybnících, jezerech a nádržích.
Když jsme se v červencovém díle bavili
o srnčí říji, měli bychom nyní navázat na další
zajímavý děj, který se odehrává u parohaté
zvěře. Říjen je totiž období, kdy srnci začínají
shazovat parohy. To je zapříčiněno především
rozdílnou hladinou hormonů. Velké množství
pohlavního hormonu, který měl své místo
v době říje, pomalu klesá a zvyšuje se hormon
růstový. Jelikož je paroh kostěného
původu, je možné, aby vrstva buněk
mezi parohem a pučnicí (výběžek
na lebce, z kterého paroh vyrůstá)
odumřela a tím dojde k přerušení
parohu a ten odpadá. Postupně se však
začíná vyvíjet paroží nové z počátku pokryté
srstí protkané nervy a cévami. Tomuto stavu
se říká, že je paroží tzv. „v lýčí“. Po dokončení
růstu parohů odumírá ochranná vrstva,
odlupující se kůže je odstraněna vytloukáním a
paroh kostnatí.
Nadcházející podzim láká svými plody
spoustu živočichů, kteří si začínají obstarávat

potravu na zimu nebo se připravují k zimnímu
spánku. Velice známým „sběračem“ různých
plodů, semen a hub je veverka obecná. Pro ni
je velice typická změna vzezření v průběhu
zimního období. Na koncích ušních boltců se jí
objevují střapečky chlupů. V naší přírodě se
můžeme potkat také s živočichy, kteří se
v tomto období chystají k zimnímu spánku a
také shromažďují zásoby. Jedním z nich je plch
velký, který často připomíná svou velikostí
veverku. Na podzim si vyhrabává v zemi díru,
kde přečkává zimu obvykle až do května. Další
malý hlodavec přečkávající zimu hibernací je
plšík lískový. Ten získal svůj druhový název
především díky jeho složení potravy před
zimou, které tvoří zejména lískové ořechy.
Plšík je na začátku podzimu schopný zvýšit
váhu svého těla až na dvojnásobek, tak může
bez problémů přečkat zimu až do května.
Říjnové dny mohou ještě poskytnout
možnost, jak vyrazit na procházku do lesa a
kochat se překrásnými barvami podzimu.
Užijme si proto ještě teplejší podzimní počasí
při sběru kaštanů nebo žaludů a nezapomeňme
také na přírodu kolem nás.
Marta Bryndová a Luboš Vaněk

Svod koní Dolní Jelení
2011
Projíždíte-li Dolním Jelením směrem
na Choceň, uvidíte na levé straně deset
pobíhajících jezdeckých koní s pravidelnými
projížďkami výhradně s děvčaty. Jsou to koně
manželů Málkových. Na pravé straně pak
dalších šest koní rodiny Schejbalových.
Všichni jsou milovníci koní, ale Schejbalovi
jsou ochotni udělat něco více a o tuto radost se
podělit s ostatními.
První vlašťovkou byl dětský den 25. června
2010. Dne 11. září 2011 je to již čtvrtá akce
rodiny Schejbalových.
pomocí
Určitou
přispěl též Zdeněk
Horáček.
Za této slunečné
neděle se sjelo
celkem 57 koní.
Z toho bylo 29 koní
jezdeckých
skokových, 7 párů
chladnokrevných
– vozatajů, 2 páry

pony a dalších 5 párů v kočárech –
polokrevných.
Hlavním rozhodčím byl Jan Buben
z Vysokého Mýta. Slovem provázel Aleš
Večeřílek z Chocně.Nejvzdálenější účastníci
byli z Lánova u Vrchlabí.
Program soutěží probíhal od 10 hodin do 17
hodin. Vyhodnocení soutěží je následující:
Parkur 30 cm
1.místo: Chládková Bára – Stáj Tojner
2.místo Vaňková Káťa – Lánov
3.místo: Sedláčková Bára – Janov
Parkur 60 cm
1.místo: Venzárová Kristýna – Herálec
2.místo: Lipavská Tereza – Sloupnice
3.místo: Schejbalová Irena – Dolní Jelení
Parkur 80 cm
1.místo: Lipavská Tereza – Sloupnice
2.místo: Kánská Alice – Ráby
3.místo: Venzárová Kristýna – Herálec
MIX
1.místo: Schejbalová Irena – Dolní Jelení
2.místo: Kánská Alice – Ráby
3.místo: Provazníková Blanka – Stáj Buben
Vozataj chladnokrevní
1.místo: Bohůnek Antonín – Řetová
2.místo: Fajgl František – Končiny
3.místo: Stejskal Josef – Čermná n.O.
Vozataj polokrevní
1.místo: Hrubský Stanislav – Stíčany
2.místo: Vimmer Tomáš – Vrcna
3.místo: Horák Josef – Stíčany
Pony
1.místo: Vondráček Karel – Holice
2.místo: Schejbalová Irena – Dolní Jelení
3.místo: Schejbal Petr – Dolní Jelení
Tah klády
1.místo: Horáček Zdeněk – Dolní Jelení
2.místo: Stejskal Josef – Velká Čermná
3.místo: Kolovratník Jiří – Prochody
Je třeba poděkovat i sponzorům zejména těm,
kteří přispěli finanční částkou. Jsou to Zemědělská společnost Ostřetín, manželé
Demeterovi – Dolní Jelení, firma HUCK –
Horní Jelení a rekreační zařízení Radost –
Horní Jelení.
Děkujeme pořadatelům a těšíme se na příští
shledání.
Ladislav Bažant
kronikář

Výsledky fotbalového
mužstva
4.9.2011
SK Sokol Prosetín - AFK Horní Jelení 2 : 0
Na
Vysočinu
jsme
odjížděli
v kompletní sestavě a věřili jsme, že
zopakujeme výkony z předchozích zápasů. To
se však nestalo a první poločas byl z naší
strany zatím v této sezóně nejhorší. Nedařilo se
téměř nic, soupeř byl rychlejší, důraznější a
dařila se mu i kombinace, k čemuž ovšem
přispělo mnoho zkažených přihrávek na naší
straně. Logickým vyústěním této situace byly
dvě inkasované branky z kopačky nejlepšího
hráče Prosetína Vodvárky. O poločase byla
slyšet bouře z naší kabiny v podání trenéra
Hendrycha a mužstvo v druhé půli vyrovnalo
hru a vytvořilo si i několik šancí, ovšem ke
vstřelení branky to nestačilo. Domácí hrozili
z rychlých protiútoků a v pohodě si uhájili
zasloužené vítězství.
Fakta: Poločas: 2 : 0. Sestava: Jozl –
Čermák, Šubrt, M.Šrajer, Komárek – Rejnuš,
Liška, Velinský, Pinkas – Kaňkovský,
Michálek.
Střídali: Šmejda, Maixner a
Horáček.
11.9.2011
AFK Horní Jelení – FC Hlinsko“B“ 1 : 1
Našemu již tradičnímu soupeři v l.B
třídě jsme měli oplácet domácí porážku z jarní
části loňské sezóny. Hrál se velmi vyrovnaný
zápas s minimem šancí na obou stranách. Nám
se opět nepodařilo zopakovat výkon
z domácího zápasu se Zámrskem, a proto
konečný výsledek nakonec braly zavděk obě
strany. Hosté byli posíleni několika hráči
z krajského „áčka“ a celkově mužstvo oproti
loňsku omladili. My jsme nedokázali hosty
přehrát a vstřelit další gól, ztráceli jsme dost
balónů v osobních soubojích a také dlouhé
nákopy na útočníky nebyly úspěšné a obrana
Hlinska si s nimi lehce poradila. Naše mužstvo
se snažilo, bojovalo, ale to tentokrát na výhru
s kvalitním soupeřem nestačilo.
Fakta: Branka: Liška. Poločas: 0 : 1.
Diváků: 230 Sestava: Jozl – Šmejda, Šubrt,
M.Šrajer,– Rejnuš, Pinkas, Velinský, Komárek
– Kaňkovský, Šmidberský. Střídali: Michálek
a Liška
17.9.2011
SK Holice „B“ -AFK Horní Jelení

1:4

Do Holic jsme jeli v pozměněné
sestavě, vzhledem k absenci a zraněném
některých hráčů. Na lavičce se tak objevili i
dorostenci. Do sestavy se vrátil Libor Hansl a
ani nebylo moc poznat, že dlouho nehrál. Svůj
start okořenil krásným gólem z 35 metrů, za
který by se nemusel stydět žádný ligový
střelec. Tímto gólem jsme se ujali vedení. Hrál
se dobrý kombinační fotbal, v první půli jsme
měli více šancí my, na začátku druhé půle
domácí přidali a dostali se do několika
vyložených šancí, z kterých se nakonec ujala až
penalta po faulu ve vápně. Po tomto gólu jsme
trochu překvapivě začali domácí přehrávat a
výsledkem byla druhá branka po skrumáži na
brankové čáře. Od tohoto okamžiku domácí
více otevřeli hru se snahou za každou cenu
vyrovnat. To nám vyhovovalo a přidali jsme
ještě dvě pěkné branky, ta třetí padla po
ukázkové individuální akci Komárka, který od
poloviny hřiště přešel postupně přes tři obránce
a při zakončení nedal brankáři šanci. Výsledek
je pro domácí dosti krutý, protože obraz hry
takto vysokému rozdílu neodpovídal, ale přesto
je naše výhra zasloužená. Premiéru v l.B třídě
si úspěšně odbyl Marek Tobiášek. Navíc se
nám zranil Vojta Šubrt a bude v několika
zápasech chybět.
Fakta: Poločas: 0 : 1. Branky: Hansl,
Šmejda, Komárek, Michálek
Sestava : Jozl – Šmejda, Šubrt, Hansl, Čermák
– Komárek, Velinský, Pinkas, Rejnuš, –
Střídali: Michálek,
Kaňkovský, Liška.
Tobiášek a Cach
25.9.2011
AFK Horní Jelení – FK Kameničky 1 : 2
Do tohoto zápasu jsme nastupovali opět
v pozměněné sestavě. Prvních 30 minut jsme

byli jednoznačně lepší a ujali jsme se vedení.
Potom jsme však začali postupně přistupovat
na hru soupeře a hra se vyrovnala. Hostům se
podařil přímý kop a bylo vyrovnáno. V druhé
půli se hra přelévala ze strany na stranu a šance
byly na obou stranách. Bohužel my jsme ani
jednu nedokázali proměnit a tak soupeř
z rychlého protiútoku skóroval a uhájil svoje
vedení až do konce. Opět jsme nedokázali hrát
svoji hru, tzn. kombinační fotbal, a soupeř nám
svými nakopávanými balóny dělal problémy.
Znovu se tak potvrdilo, že proti této hře
neumíme zahrát.
Fakta: Branka: vlastní. Poločas: 1 :
1. Diváků: 230
Sestava:
Hrdý
–
Šmejda,
Šubrt,
M.Šrajer,Čermák – Rejnuš, Pinkas, Liška,
Komárek – Kaňkovský, Michálek. Střídali:
Cach, Šmidberský

Upozornění Policie ČR
Dosud
nezjištěný
pachatel
pod
záminkou opravy náhrobku na hřbitově
v Horním Jelení vylákal od poškozeného
finanční hotovost s tím, že opravy provede do
dohodnuté doby, což neučinil. Prosíme občany,
aby oznámili policii na tel.č. 466 682 171, nebo
linku 158, pokud je kontaktuje níže popsaný
muž. Pachatel je menší postavy do 160 cm
s kulatým obličejem a knírkem pod nosem,
v ústech mu chybí přední zuby, má prošedivělé
delší zvlněné vlasy, čelní pleš a opálenou pleť.
Představoval se jako Jan Urban z Hořic nebo
pan Jarkovský z Přepych. S tímto mužem se
v jednom případě pohybovala dívka vysoká
175 cm pološtíhlé postavy, oválného obličeje a
hnědých vlasů.

INZERCE: Úklid domácnosti: Nabízím pravidelný úklid na míru dle přání a požadavků zákazníka.
Úklid zpravidla zahrnuje: vysávání koberců, utírání prachu, vyčištění koupelny a toalet, jiné úklidové
činnosti dle dohody. Úklid většinou probíhá tak, aby nenarušil chod vaší domácnosti. Předem se
domluvíme, jak často byste chtěli úklid domácnosti zajistit. Zaplatit si úklid není ostuda, ale výhoda
získání volného času na jiné aktivity. V případě zájmu volejte na tel: 732 746 512 nebo pište na email:
sarkanov@email.cz
Příští číslo bychom chtěli vydat 1.11.2011. Cena bude 6,- Kč a zakoupit bude možno v místní
samoobsluze, na městském úřadě, v obchodě u pí. Tupcové, v Tabáku a videopůjčovně pí. Bukovské,
v železářství na náměstí, v Jaroslavi u pí. Kaplanové a ve Vysoké u pí. Kačírkové. Na internetu URL:
http://www.hornijeleni.cz – Náklad: 500 výtisků. Povoleno Ministerstvem kultury pod č. MK ČR E
11515. Číslo pro vás připravili: Barbora Nováková a Jan Jindra. Za obsah článku odpovídá autor
příspěvku. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na e-mail: barbora.novakova@hornijeleni.cz
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a jazykově upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Datum příští uzávěrky: 25.10.2011. Adresa redakce: Městský úřad Horní Jelení 114, PSČ: 533 74.

