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„Štěstí je malicherné, neštěstí nikoliv .“ - české a německé přísloví

Velikonoce

Veřejné zasedání

Radostné svátky
velikonoční, letos
velmi
časné,
přejeme
koledníkům
i
všem vypláceným
dívkám a dámám.
Těm
zároveň
blahopřejeme
k Mezinárodnímu
dni žen 8.3. Dále také připomínáme, že
v březnu nastane jaro. Těm, kteří tento
moment toužebně očekávají, oznamujeme,
že astronomické jaro, neboli jarní
rovnodennost, nastane přesně 20.3.2005 ve
13:30. Oslavit ho můžete třeba nákupem
petrklíčů v zahradnictví Azalea, mají jich
prý letos nepřeberné množství. A upozornění
na závěr. 27.3. dojde ke změně
středoevropského
času
na
letní
středoevropský čas.

V druhé polovině měsíce proběhne
veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
Předběžně stanovený termín je 23.3.2005,
konání zasedání bude vyhlášeno a vyvěšeno
na úřední desce. Jedním z bodů programu
bude projednávání návrhu praporu obce Horní
Jelení, který je již vypracován.

Opravy bot
Už jste asi zjistili, že pan Ladislav
Rychlík, mistr obuvnický, ukončil ze
zdravotních důvodů svou živnost. Naskytla se
však nová možnost, jak si nechat opravit boty,
tašky apod. Nová sběrna bot k opravě je
k dispozici v papírnictví Ivy Jasanské na
náměstí. Poškozená obuv bude odvážena
k opravě panem Pavlem Lochmanem
z Týniště nad Orlicí vždy v pátek po 8. hodině
ranní a za týden v pátek bude přivezena
opravená.

Fotograf
Oznamujeme
občanům, že pro velký
zájem
o
legitimační
fotografie přijede opět do
naší obce fotograf. Pan
Vitouš z Chocně bude
tentokrát
fotografovat
v budově nové DPS
v ulici K Dubu (kvůli
obyvatelům DPS, kteří se
nemohou
dobře
pohybovat).
Fotografování proběhne v pátek 18.3.2005 od
15:30. Vybízíme proto občany, kteří se
potřebují vyfotografovat, aby této možnosti
využili. 4 ks fotografie stojí 60,- Kč.
Při této příležitosti upozorňujeme
všechny důchodce, kteří mají červený OP
typu knížka, že si musí do konce roku zažádat
o nový občanský průkaz (lze na našem
obecním úřadě). K tomu je potřeba starý OP a
1x fotografie .

Upozornění pro SHR!
Upozorňujeme držitele osvědčení Samostatně
hospodařícího rolníka (pro podnikání
v zemědělství), že pokud chtějí podnikat
v zemědělství, mají povinnost se zaevidovat,

a to do 30.4.2005 u Obecního živnostenského
úřadu Městského úřadu v Holicích, kanc. č.
406, (tel: 466741283). K žádosti připojí výpis
z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (k
tomuto je potřeba kolek 50,- Kč a platný OP),
o který lze požádat i na našem úřadě
v Horním Jelení. Dále doloží doklad o
vzdělání, nebo praxi a doklad o přidělení
identifikačního čísla. Toto se nevztahuje na
provozování drobné pěstitelské a chovatelské
činnosti a prodej nezpracovaných rostlinných
a živočišných výrobků, které evidenci
zemědělského podnikání nepodléhají. Dále
upozorňujeme, že zemědělskou výrobou se
rozumí získávání a výroba produktů. Nelze do
ní zahrnovat např. chov terarijních živočichů
a okrasného ptactva, práce s motorovou pilou.

Hledáme dobrovolníky
Nejzávažnějším problémem všech
trosečníků je samota. A tak si někteří povídají
s deníkem, jiní si vyrobí kamaráda
z volejbalového míče a někteří mají to štěstí,
že najdou Pátka.
I na celkem obydleném ostrůvku
v Horním Jelení je možné najít osamocené
lidi, hlavně mezi obyvateli DPS a klienty
pečovatelské služby. SKP Centrum, které
tuto službu provozuje, proto hledá
dobrovolníky, ochotné věnovat svůj čas
návštěvě, povídání či
procházce s osamělým
člověkem.
Všechny
potřebné
informace
získají případní zájemci
na tel. 466 673 189.
„Kdo druhé
posuzuje, může se
splést, kdo druhým
naslouchá, nikdy se
nemýlí.“
(Joseph Bernhart)

Aktualizace bonitních map
Pozemkový úřad v Pardubicích nám
sdělil, že v měsíci únoru byla ukončena
aktualizace bonitních map v katastrálním
území Horní a Dolní Jelení. Na základě
vyhlášky č. 327/1998 Sb. a výsledků
aktualizace provedené Výzkumným ústavem
meliorací a ochrany půdy Praha sděluje, že

mapové podklady jsou uloženy po dobu 30
dnů na pozemkovém úřadě v Pardubicích.
Možnost nahlédnout do těchto map je
v úřední dny PO a ST od 8 do 17 hodin.

Březen, měsíc Internetu
Obecní knihovna pro vás v rámci akce
Březen – měsíc Internetu připravila minikurz
na téma „Jak na Internet“. Praktické ukázky
práce s Internetem proběhnou v pátek
18.3.2005 v 17 hodin v počítačové učebně
Základní školy v Horním Jelení. (Předběžné
přihlášky přijímá paní Jindrová v knihovně do
13.3.2005.)

Kulturní komise Vás zve...
... na Medovou neděli a Velikonoce
v lidovém tónu s Kamilou Skopovou do
společenské místnosti DPS v Horním Jelení v
neděli 20. března od 9.30 do 12 hodin a od
14 do 17 hodin.
Včelí kosmetiku, svíčky z včelího
vosku lité, máčené i stáčené, několik druhů
medoviny i s ochutnávkou nám představí pan
Jiří Zamazal ze Zaječic s rodinou. Všechny
vystavené výrobky si můžete nejen
prohlédnout, ale i zakoupit. V malé „dílně“ si
vlastnoručně zkusíte výrobu stáčených svíček
z včelího vosku.
Výstava zvykoslovných velikonočních
předmětů a kraslic Kamily Skopové Vás jistě
potěší. Paní Skopová patří k předním znalcům
lidové tvorby v Česku, je autorkou mnoha
publikací na toto téma, některé z nich budou
na výstavě v prodeji. Osobně nám předvede
techniku batikování velikonočních kraslic a v
její „dílně“ si můžete batikovanou kraslici
sami vyzdobit.
V prodeji budou rovněž azalky z
Rožkova zahradnictví, proutěné koše,
pomlázky a velikonoční perníčky.
Slavnostně zahájíme výstavu v 9.30
hodin vystoupením dětí z mateřské školy.
Odpolední část pak zahájíme ve 14 hodin
malým koncertem lidové muziky Šmidlata,
pardubického folklórního souboru Radost,
pod vedením paní Petry Martínkové z
Horního Jelení a Ivy Dostálové z Pardubic.
Těšíme se na Vaši návštěvu a srdečně Vás
zveme.

Internetové stránky obce

Pravidelně aktualizovaná a spolehlivě
fungující internetová prezentace pomáhá
vytvářet dobré jméno nejen soukromým
společnostem, ale v poslední době také
institucím veřejné správy.
V listopadu loňského roku byly
učiněny první kroky ke zřízení nových
internetových stránek obce. Kvůli jednotnému
vzhledu webových stránek dobrovolného
svazku obcí Poorlicko nám předseda svazku
Jaromír Kratěna zprostředkoval schůzku se
zástupci firmy ANTEE. Tato firma vytvořila
program IPO (internetový portál), který
umožňuje snadné vytváření a publikování
WWW stránek. Díky tomuto nástroji mohou
být stránky bez větších problémů rychle
doplňovány přímo pracovníky obecního
úřadu.

Rada obce vyslovila se zřízením
internetových stránek souhlas, a tak začaly
být stránky vytvářeny od prosince 2004. V
polovině ledna 2005 byla převedena
registrovaná doména hornijeleni.cz do správy
společnosti ANTEE a nové stránky obce
začaly být dostupné po zadání adresy
www.hornijeleni.cz.
Obsahová náplň nových stránek byla
převzata z původních stránek obce
umístěných
dříve
na
serveru
www.obcepardubicka.cz. Tyto stránky pro
naši obec po několik let vytvářel a doplňoval
Ing. Richard Kohl. Za jeho práci mu patří
velké poděkování.
Protože společnost ANTEE nabídla
pro naše stránky prostor o velikosti 100 MB,
můžeme sem postupně doplňovat informace o
naší obci a činnosti spolků.
Hned na úvodní stránce naleznete
stručné odkazy na různé akce probíhající v
naší obci. Další informace o těchto akcích

jsou uvedeny v oddíle Aktuality, kde si
dokonce můžete objednat zasílání e-mailu
nebo SMS zpráv na váš telefon, abyste mohli
být
včas
informováni
o
dalších
připravovaných akcích. Zjistíte, kdo má
svátek, naleznete zde předpověď počasí na
příští 2 dny a můžete se podívat na stránky
ostatních obcí svazku Poorlicko nebo
Holicko.
Sekce Obecní úřad obsahuje zejména
informace o obci a organizační struktuře
obecního úřadu. Naleznete zde třeba seznam
platných vyhlášek, rozpočet obce, stránky
knihovny, elektronickou podatelnu apod.
Sekce Zajímavosti obsahuje zejména
turistické informace o obci. Rubrika
Fotogalerie nabízí současné i historické
fotografie obce. Oddíl Kultura, spolky bude
informovat o kulturních akcích v obci
pořádaných kulturní komisí. Pozornost zde
bude věnována také pravidelným kulturním
akcím a činnostem spolků a organizací
(Český červený kříž, Hasiči, Český hudební
tábor mládeže, Festival trampských písní,
Dětský klub Oliver). Chystáme též rubriky
Školství a Sport, které nabídnou informace o
vzdělání a sportovních akcích v naší obci. V
oddíle Jelenské listy najdete několik
posledních vydání Jelenských listů. V rubrice
Podnikání jsou obsaženy kontakty na firmy
působící v obci a připravován je také
aktualizovaný hornojelenský bedekr. Oddíl
Mapa slouží hlavně pro turisty, kteří se k nám
chtějí vypravit.
Uvítáme další připomínky a návrhy,
týkající se nových stránek, které by měly
poskytovat aktuální informace jak pro
obyvatele, tak i potenciální návštěvníky obce.
Chtěli bychom také vyzvat vedoucí spolků a
organizací o poskytnutí informací o činnosti
včetně obrázků z akcí, které si přejí na
internetu uveřejnit.
Ing. Josef Kušička

Dětský klub Oliver
V měsíci únoru jsme uskutečnili výstavy
hraček z Kinder vajíček a hraček od MC
Donalds. Mít nějakého koníčka, vlastnit

nějakou sbírku a tuto představit, bylo cílem
obou akcí.
Na výstavě hraček z Kinder vajíček
prezentovalo své sbírky dvanáct dětí
s úctyhodným počten 772 exemplářů zvířátek,
postaviček, letadýlek, autíček a drobností ze
světa flóry. Stejně příjemně oslovily svou
pestrostí i hračky z MC Donalds. Návštěvníci
mohli vidět vedle plyšových zvířátek
postavičky z filmů, nebo technické kuriozity.
Obrázky z obou výstav naleznete na
www.oliver.aktualne.cz.
V době jarních prázdnin, od 7. do 11.
března 2005, bude provoz v DK OLIVE
denně od 10.00 do 18.00 hodin. Pohodový
program doplní turnaje v kulečníku,stolním
fotbale a v kostkách.
Těšíme se na nové kamarády, kteří přijedou
na prázdniny ke svým příbuzným.
Blanka Vrbíková

Založení T.J. Sokol
Motto: „Ve zdravém těle zdravý duch“
Vážení a milí spoluobčané,
dovoluji si Vás seznámit s postupem
znovuzrození Tělovýchovné Jednoty Sokol
Horním Jelení. Úvodem bych chtěla
poznamenat něco málo z historie této
organizace. Založení první sokolské jednoty,
která nesla název Tělocvičná jednota pražská,
bylo
16.2. 1862 a největší
zásluhu na této
skutečnosti měli Dr.
Miroslav Tyrš a
Jindřich
Vágner,
který
byl
také
zvolen
prvním
starostou a Miroslav
Tyrš
prvním
náčelníkem.
O třicet pět
let déle, 4. 9. 1897,
je
založena
Tělovýchovná
Jednota Sokol v Horním Jelení a prvním
starostou se stává doktor Josef Černohorský.
V roce 1901 se začíná cvičit v hostinci pana
Antonína Michaličky a v roce 1913 se
slavnostně otevírá sokolovna. Nechci zde
popisovat bohatou a úspěšnou činnost této
Jednoty, která je ostatně velmi podrobně

zahrnuta v publikaci pana Jiřího Svatoše
„Vzpomínky na Horní Jelení“.
Je skutečností, že postupem doby se
z bohaté náplně činnosti této Jednoty do
dneška, jako zcela samostatná jednotka,
zachoval pouze oddíl kopané.
Nutné je poznamenat, že objekt
sokolovny je do dneška majetkem ČOS Praha,
která zvažovala, vzhledem k tomu, že Sokol
v Horním Jelení zanikl, přehodnotit využití
objektu, případně i pro jiné účely než byly
původně určeny. Za těchto podmínek pro
zachování sokolovny především pro účel, ke
kterému byla budována, bylo starostou obce,
panem Janem Štanclem, zahájeno jednání.
Výsledkem těchto jednání byla skutečnost, že
pokud bude v Horním Jelení fungovat T.J.
Sokol, zůstane i tento objekt pro využití její
činnosti. Nejen z těchto důvodů, ale i pro
znovu navázání na již výše uvedenou bohatou
činnost, jak pro děti, tak také pro dospělé,
byly zahájeny veškeré kroky pro založení této
jednoty.
A nyní k současnému stavu. V této
chvíli je podáno 38 přihlášek k registraci
členů. Zvolen je 5ti členný výbor a starostou
T.J. Sokol byl zvolen Jan Štancl. Při
posledním jednání byla zvolena náčelnice T.J
Sokol Horní Jelení paní Dagmar Burešová.
Dále pak byly založeny následující
oddíly:Gymnastika:
(vedoucí)
Burešová
Dagmar,
Peczová
Radka. Odbíjená:
Budský Jiří,
Klapal Pavel, Křivková
Iva,
Říhová Petra. Šachy: Vrbík
Milan, Jóga: Mgr. Vaněk
Vladislav. Odd. pobytu v přírodě,
turistiky a cyklistiky:
Prudič
Vladimír
Zároveň byl stanoven
termín Valné hromady T.J. Sokol
Horní Jelení, která se bude konat
16.3. 2005 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního
úřadu.
Tímto zveme všechny příznivce
tělovýchovného hnutí nejen na zmíněnou
Valnou hromadu, ale hlavně do našich řad
podpořit dobrou myšlenku a přispět svou
trochou k naplnění odkazu Sokolů a znova
obnovit tuto skvělou tradici.
Eva Křivková

Velikonoce
Vážení čtenáři,
na tomto místě měl být článek našeho
jelenského faráře P. Jana Kunerta. Ale ani
jemu se chřipka nevyhnula. Má horečku a
nestihne do uzávěrky článek dodat. To je tedy
nadělení, prázdnou stránku přece vydat
nemůžeme....! Jeho povzbudivá slova asi
nenahradím, alespoň se s vámi tedy rozdělím
o pěkný příběh, který vyprávěl jeden indický
duchovní. Dal by se klidně nazvat
velikonoční, protože
je o lásce a já si
myslím,
že
Velikonoce, jak je
chápou
křesťané,
právě o opravdové
Lásce jsou.
Kdysi
existoval
starý
a
vznosný strom, jehož
větve dosahovaly až
k nebi. Když kvetl,
létali kolem něj motýli
všech barev a velikostí. Když rašil a přinášel
plody, přilétali z dalekých krajin ptáci a
zpívali v něm. Větve jako natažené ruce
žehnaly každého, kdo přišel a odpočíval
v jeho stínu. Přicházel si k němu hrát také
malý chlapec a velký strom ho miloval.
Láska mezi malým a velkým je
možná, jen pokud si velký neuvědomuje, že je
velký. Strom nevěděl, že je velký, takové věci
si uvědomují jen lidé. Velkého vždy zajímá
jeho ego, ale v lásce není nic velkého, nebo
malého. Strom si tedy zamiloval malého
chlapce, který si k němu chodil hrát. Jeho
větve sahaly vysoko, ale strom je ohnul a
sklonil, aby mohl chlapec trhat květy a plody,
protože láska je vždycky připravená se
sklonit. Dítě si chodilo hrát a strom se těšil,
když si dítě natrhalo květy, byl šťastný, když
mohl něco dát. Chlapec rostl. Někdy spal ve
stínu stromu, jindy jedl plody a někdy nosil
korunu z listí a hrál si na krále džungle.
Chlapec rostl dál, začal lézt na strom a houpat
se v jeho větvích. Strom byl velice šťastný,
když chlapec odpočíval v jeho větvích, tančil
ve větru a zpíval si. Jak šel čas, chlapec byl
obtížen povinnostmi. Rostla jeho ctižádost,
musel skládat zkoušky, měl přátele, se
kterými si povídal a se kterými se procházel,

takže už nechodil tak často ke stromu. Ale
strom úzkostlivě čekal, kdy přijde. Čekal
dnem i nocí. Jak chlapec rostl, chodil ke
stromu čím dál méně. Byl to už dospělý muž
a jeho ctižádost rostla, nacházel stále méně a
méně času na lásku. Byl teď pohlcen
světskými starostmi. Jednoho dne šel přece
jenom kolem a strom řekl: „Čekám na tebe a
ty nejdeš, den co den po tobě toužím, příteli.“
Chlapec, nyní již mladý muž, se zeptal: „A co
máš? Proč bych za tebou měl chodit? Máš
nějaké peníze? Potřebuji
peníze.“ Zděšený strom se
zeptal: „Přijdeš jen, když ti
něco dám? My touhle
nemocí netrpíme a jsme
šťastní. Kveteme, roste na
nás
mnoho
plodů,
poskytujeme stín a bydlí
v nás ptáci, a to i tehdy,
když nemáme peníze.“
Muž řekl: „Proč bych měl
za tebou chodit, potřebuji
peníze, proto půjdu tam,
kde jsou.“ Strom chvíli přemýšlel a pak řekl:
„Nechoď nikam můj drahý, otrhej mé plody a
prodej je. Získáš peníze.“ Muž se hned
rozzářil. Vylezl nahoru a otrhal všechny
plody, setřásl i nezralé. Strom byl šťastný, i
když se několik jeho větví zlomilo, i když
mnoho listů spadlo na zem. I zlomenina dělá
lásku šťastnou, ale ego není šťastné, ani když
mnoho získá a chce stále víc. Strom si ani
nevšiml, že mu muž nepoděkoval. Muž pak
odešel, prodal plody, získal za ně peníze a
úplně na strom zapomněl. Léta ubíhala a
strom byl smutný. Toužil, aby se chlapec
vrátil a celá jeho bytost chřadla. Po mnoha
letech přišel chlapec ke stromu, už jako
dospělý muž. Strom řekl: „Pojď ke mně můj
chlapče, obejmi mne!“ Muž však odpověděl:
„Přestaň s tou sentimentalitou. To bylo dávno,
teď už nejsem žádné dítě.“ Ale strom jej zval:
„Pohoupej se, pojď si zatančit v mých
větvích.“ Muž odpověděl: „Přestaň s tím,
potřebuji postavit dům. Můžeš mi snad
poskytnout dům?“ Strom odpověděl: „My
stromy nežijeme v domech, ale můžeš osekat
a odnést mé větve a můžeš z nich postavit
dům.“ Muž neztrácel čas, přinesl sekyru a
osekal všechny větve, takže ze stromu zbyl
jen holý kmen. Ale láska se o takové věci

nestará. Láska je stále připravena dávat. Muž
se ani neobtěžoval stromu poděkovat. Postavil
si dům a dny se změnily v roky. Kmen čekal a
čekal. Chtěl jej přivolat, ale neměl k tomu ani
větve, ani listy. A přece se jeho duše
rozezněla prosbou: „Přijď, můj milovaný
příteli.“ Čas ubíhal a muž zestárl. Jednou šel
kolem stromu a zastavil se. „Co pro tebe
mohu udělat? Přišel jsi po velmi dlouhé
době,“ řekl strom. „Chci jít do vzdálených
zemí a získat tam další peníze. Na cestu však
potřebuji člun.“ Strom se potěšil a řekl: „Ale
to není žádný problém, drahý příteli. Poraž
můj kmen a udělej si z něj člun. Budu rád,
když ti pomohu jít do vzdálených zemí
získávat peníze. Ale pamatuj, že budu pořád
čekat na tvůj návrat.“ Muž tedy přinesl pilu,
uřízl kmen, vyrobil člun a odplul.
Z kmene zůstal malý pařez, který
čekal, až se jeho milý vrátí. Čekal a čekal a
čekal.
Odpočíval jsem jednou v noci u
pařezu. Šeptal mi do ucha: „Ten můj přítel se
ještě nevrátil. Byl bych velice smutný, kdyby
se utopil, nebo ztratil. Možná už vůbec nežije.
Jak bych si přál, něco se o něm dozvědět.
Protože se blížím ke konci života, byl bych
spokojený alespoň se zprávami o něm. Pak
bych mohl šťastně umřít.“ Muž však nepřišel,
rozuměl totiž jen jazyku braní. Ego je věčný
žebrák, pořád žádá. Strom miloval svého
přítele a láska je dávání. Láska je opravdu
bohatý král, láska je císař! Copak je někde
větší král, než láska...?
B.N.

Vlajka pro Tibet
Letos již pošesté zavlaje 10. března na
budově našeho obecního úřadu pestrobarevná
vlajka země, se kterou v tento den mnoho
zemí projevuje solidaritu.
K této celosvětové akci „Vlajka pro
Tibet“ se v roce 2004 připojilo již 239 radnic
v České republice.
Připomeňme si některá fakta, kvůli
kterým tato akce vznikla. Tibetský stát je
nelegálně okupován Čínou, a to od roku 1949,
kdy armáda ČLR vtrhla do tohoto nezávislého
státu, porazila malou tibetskou armádu a
obsadila zemi. Kulturně rozvinutá a hluboce
nábožensky založená
tibetská společnost
začala zažívat velké represe. Spolu s růstem

útlaku ale rostl i odpor k okupantům, který
vyvrcholil povstáním v hlavním městě Lhase
dne 10.3.1959. Toto povstání bylo krvavě
potlačeno – o život přišlo 87 000 Tibeťanů,
mnoho povstalců bylo vězněno a umučeno.
Tibetská hlava státu a duchovní představitel

Tibetu, Jeho Svatost Dalajlama, byl nucen
uprchnout do Indie (kde v současnosti sídlí i
exilová vláda). Dopady této politické
tragédie: v důsledku
čínské okupace
zahynulo nepřirozenou smrtí z celkového
počtu 6 milionů
více než 1,2 milionu
Tibeťanů v pracovních táborech, věznicích a
následkem hladomoru. 120 tisíc obyvatel
emigrovalo, z 6259 buddhistických klášterů
(které nebyly pouze místem, kde žijí mniši,
ale zaujímaly v této kultuře centra
vzdělanosti) jich zbylo třináct. Díky „kulturní
revoluci“ byly zničeny památky a knihy
nedocenitelných hodnot. V současnosti je
Tibet jednou z nejzaostalejších částí Číny,
došlo k velkým demografickým změnám
(Číňané převyšují počtem obyvatel Tibeťany
o cca 1,2 milionu). V některých provinciích
jsou prováděny násilné sterilizace tibetských
žen (běžně páchané násilí na čínských
ženách).
Oficiální řečí je čínština, tibetština se
už vyučuje pouze zřídka.
Tibet je rozlehlá země (asi 2,5 mil.
2
km – pro porovnání Česká republika má
rozlohu 78 tis. km2) s neobyčejně krásnou
přírodou, bohatými lesy i velehorami. Na
nedotčených pláních „střechy světa“ však
Peking zřídil skládky svého jaderného
odpadu, polovinu tamních lesů vykácel,
odvezl a vpodstatě zlikvidoval divokou zvěř.
Akce „Vlajka pro Tibet“ není ničím
jiným, než tichým projevem solidarity s těmi,
kteří jsou ve své zemi cizinci pod ponižující
komunistickou diktaturou.

Vyvěšení vlajky je
symbolickou
podporou lidí diskriminovaných z důvodu
příslušnosti k jiné národnosti, jiných názorů,
politického smýšlení nebo náboženského
vyznání. Je tichým vyjádřením skutečnosti, že
nám není lhostejné potlačování lidských práv
kdekoliv na světě. I s vědomím, že pro
zastavení tohoto zla nemůžeme možná právě
teď udělat víc, než připojit se k tichému
protestu.
B.N.

Rok 2004 u hasičů
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti
seznámit s činností hasičů na Horním Jelení
v roce 2004.

Za loňský rok je výčet výjezdů naší jednotky
velmi skromný. 4.listopadu jsme hasili menší
požár na místní skládce. A v neděli 19.
prosince jsme vytahovali havarovanou Fabii
z příkopu na silnici k Ostřetínu.
Zato ostatních činností bylo dost a
dost.
Úspěšně jsme absolvovali dvě
námětová cvičení organizovaná hasiči ze
stanice Holice. První bylo v červnu
v Poběžovicích na místní továrničku. Na
druhé, méně okázalé jsme vyjeli do Holic, do
garáží technických služeb. Účastnily jsme se

pouze s trambusem a byli pochváleni za
výborný dojezdový čas.
Vrámci vybavenosti našich hasičů
ochrannými prostředky jsme vloni opět učinili
krok vpřed. S využitím 70% dotace od kraje
nám obecní úřad zakoupil 7 kusů kvalitních
hasičských přileb Gallet. Také bylo
zakoupeno pět kusů protichemických
ochranných obleků z armádních přebytků.
A co nás v loňském roce zaměstnávalo
nejvíce? Samozřejmě rekonstrukce našich
garáží, spojená s instalací nových vrat.
19.dubna jsme začali vystěhovávat garáže a
v sobotu 24.4. vybourávat starou podlahu.
Makačka to byla náramná, starý beton kladl
houževnatý odpor. Ale síla hasičů je
nezdolná, násady od palic jen praštěly.
Při pokládce vrchního betonu firmou
Holcim sklízela její technika, zvláště pak
čerpadlo na beton značnou pozornost diváků.
Někteří riskovali i své zdraví, aby lépe viděli
odborníky v akci. A 20. července ve 21.00,
když byla vrata zhruba smontována, jsme
mohli první naše vozidlo (mercedes)
zaparkovat do nového. Ten pohled na
naleštěného krasavce v rozsvícené garáži pod
novými vraty byl krásnou odměnou za tu
dřinu a nervy. Celkem hasiči odpracovali na
prováděné rekonstrukci 764 hodin.
V sobotu na posvícení 28. srpna proběhl „den
otevřených vrat“. A den „D“ se opravdu
vydařil. Po projevech bylo občerstvení, hrála
dechovka, slavilo se. Veřejnost mohla
nahlédnout do všech prostor hasičárny, v sále
byla výstava fotek ze života našeho sboru.
Z dalších aktivit už jen telegraficky.
V dubnu požární dozor při pálení čarodějnic u
fotbalového hřiště. Drželi jsme požární hlídky
při FTP a umožnili výstavu fotografií v sále
hasičárny. V červnu jsme uspořádali pro MŠ
tradiční zábavné dopoledne, na které přišlo 72
dětí. Prováděli jsme protipožární osvětu v ZŠ
při jejím branném dni, a to společně s hasiči
ze stanice Holice s účastí 153 žáků.
S mercedesem jsme navštívili hasičské
oslavy v Ředicích a Černíkovicích.
Při posvícenském svodu koní jsme
prováděli požární dozor a dodávku pitné vody
pro koně.
V říjnu jsme nechali nafotit naše vozy
do knihy Hasičské automobily v Čechách,

kterou vydává Ostravské nakladatelství
FIJEPO.
Ani na naše kamarády z dětských
domovů jsme vloni nezapomněli. Před Vánoci
jsme přijali pozvání do KD v Holicích na
vánoční besídku holického domova a 27.
prosince proběhlo na oplátku setkání v sále
naší hasičárny. Přijeli nejen
děti
z Holic,
ale
i
z Radhošti. Na podzim jsme
do
dětského
domova
v Holicích
stěhovali
nábytek, který věnovala
ČSOB Pardubice. Byly toho
tři plné Avie.
Hodně chvály jsme
sklidili za náš povedený
únorový ples s překvapením
v podobě
impozantního
vystoupení
mažoretek
z Moravan. I následující
nedělní dětský karneval se vydařil.
Zahájili jsme úklid půdy. Část
zachovalých divadelních kulis jsme věnovali
loutkářskému muzeu v Chrudimi. V tomto
sále se také konala „závěrečná“ pro
minitaneční studia paní Flekrové. V červenci

jsme myli hangár pro hudební tábor. V září
jsme vybourali litinový kotel v budově
obecního úřadu.
Sami vidíte, že záběr naší činnosti je
velmi široký. Za to patří všem hasičům, kteří
se na ní podíleli, můj obrovský dík. Velmi
mne těší, že můžeme využívat stálou podporu
a pomoc od našich příznivců jak z řad
občanů, tak i podnikatelů a
živnostníků a co je podstatné pro naši
činnost, to je velká podpora a důvěra
obecního zastupitelstva.
Jsem
šťasten,
že
naše
manželky nám tu naši hasičinu trpí a
že letos si užily dost. Však také padaly
návrhy, abychom si na půdě hasičárny
zbudovali podkroví a odstěhovali se
sem natrvalo. Velmi podnětná
myšlenka. Určitě se jí budeme
v budoucnu zaobírat.
Cach František ml.

Výročí v měsíci březnu
89 let Libuše Ročňová
82 let Růžena Brožková
Blahopřejeme!

Inzerce:
Koupím Velorex a vyměním chatu na Slapech za chatu na Jelení. Každý
obchod lze uskutečnit zvlášť. L. Čtrnáctý, Dům s pečovatelskou službou, K Dubu 702.
Branda Jiří, Ostřetín/Holice, tel: 603244666 provádí instalatérské a drobné
stavební práce. Rekonstrukce koupelen včetně obkladů, výměny kuchyňských desek a dřezů.
Potřebujete oplotit stavební parcelu, dům, či zahradu? Neváhejte! Nejlevnější a
široký sortiment drátěného, či plastem potaženého pletiva nabízí výrobce S. Chadima a spol.
Týnišťko 6, Vysoké Mýto 566 01, tel.: 606478689, 605513005, po dohodě provedeme i montáž.
Je mi smutno, hledám přítelkyni středního věku na toulky přírodou pěší i
cyklistické. Ozvěte se na tel.: 606660241. Zn. Je mi smutno v kanceláři...
Příští číslo bychom chtěli vydat 1.4.2005. Cena bude 5,- Kč a zakoupit bude
možno v trafice pí. Touškové, v obchodě u paní Tupcové, v Tabáku a videopůjčovně Bukovská,
v Jaroslavi u pí. Kaplanové a ve Vysoké u paní Kačírkové. Na internetu URL:
http://www.hornijeleni.cz –Náklad: 500 výtisků. Povoleno Ministerstvem kultury pod č. MK ČR E
11515. Číslo pro Vás připravili: Jan Jindra, Ing. Richard Kohl, Barbora Nováková. Za obsah článku
odpovídá autor příspěvku. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a jazykově upravovat.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Datum příští uzávěrky: 26.3.2005. Adresa redakce: OÚ Horní
Jelení č.114, PSČ: 533 74.

