Vydává město Horní Jelení

01.06.2008

Číslo 5/XIV cena 5 Kč

„Moudré ucho neposlouchá, co hloupá huba povídá.“ Božena Němcová

Příloha
Milí čtenáři,
otázka třídění odpadu je v dnešní době
opravdu naléhavá. Každý z nás vyprodukuje ročně
kolem 200 kg odpadu. Představte si takovou
hromadu odpadu a ještě ji vynásobte vaším
věkem. Asi by ji nikdo z nás nechtěl mít doma na
svém pozemku.
Na Jelení máme možnost třídit a mnoho z
nás ji i využívá, vždyť většina z toho, co
vyhodíme, je zároveň i surovinou nebo budoucím
hnojivem.
U některých druhů odpadu ale docela
dobře nevíme, jestli má přijít do plastů nebo do
směsného odpadu, třeba celofán, polystyren nebo
rozbitý porcelánový hrneček. Z tohoto důvodu
jsme pro vás připravili přehledný „ledničkový“
leták uvnitř listu.
Přejeme příjemné počtení. Redakce JL

Recitál
V neděli 29.6.2008 vás zveme na
violoncellový recitál. Romantické skladby pro
violoncello přednese David Rezits za klavírního
doprovodu Jakuba Stratílka. Přijďte si je
poslechnout v neděli 29.6.2008 v 19 hodin do
obřadní síně městského úřadu.

Zasedání zastupitelstva
Na konci měsíce června se uskuteční na
městském
úřadě
zasedání
městského
zastupitelstva. Konkrétní termín není dosud znám,
ale bude vyhlášen rozhlasem.

Žáci v akci
Školní akademii s názvem „Žáci v akci“
připravují žáci a učitelé základní školy.
Vystoupení se koná ve středu 18. června 2008 od
17 hodin v místní sokolovně.
Všichni jsou srdečně zváni.

Policie na
Jelení
Město
Horní
Jelení
sepsalo
se
statutárním
městem
Pardubice veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí
služeb městské policie.
Od měsíce července by
tedy tato policie měla
pravidelně hlídkovat na
Jelení. Co bude jejím
úkolem a vše o této
novince, se dočtete
v červencovém čísle JL.

Zahradní slavnost v MŠ
V úterý 17.6.2008 od 15:00 hodin se
koná na zahradě mateřské školy zahradní slavnost,
na kterou zveme širokou veřejnost.
V programu se představí děti všech tříd,
poslechneme si hru na zobcovou flétnu, uvidíme
taneční kroužek, rozloučíme se s „předškoláky“ a
na závěr proběhne dětská diskotéka.
Za MŠ zve Eva Richtrová

Prázdniny s Oliverem
DK Oliver nabízí dětem (6 - 15 let)
LETNÍ
PRÁZDNINOVOU
ČINNOST.
Návštěvníci klubu se mohou těšit na soutěže,
výlety na kolech, sportování, jízdu na koních...
Těšíme se také na nové kamarády, kteří
přijedou v létě do našeho městečka. Bližší
informace v DK.
Blanka Vrbíková

Kulturní komise vás zve...

Technické služby informují

...na VI. BORŮVKOVÉ SLAVNOSTI v
sobotu 21. června 2008. Sraz ve 13 hodin na
náměstí. Na programu je cyklistický tajný výlet s
ochutnávkou nápoje, který se hodí k našim
borůvkovým koláčům. Trasa není náročná, asi
12-15 km. Děti do 10 let pouze s rodiči a přilbou.
Přihlášky
na
BORŮVKOVÉ
SLAVNOSTI přijímá paní Vlasáková v knihovně
(každé pondělí 15:00-18:00) a paní Dagmar
Burešová na městském úřadě do 16. června 2008.
Těšíme se na vaši účast

Léto je pro „venkovní četu“ opravdu
náročný čas. Mnoho občanů vznáší žádosti na
posekání trávy, odvoz suti. Pracovníci se jim snaží
vyhovět, ale není to vždy jednoduché. Jaká je
situace, vysvětlil vedoucí pan Pamánek: „Snažíme
se, aby bylo naše městečko upravené a čisté. Letos
se vyskytl problém se sekáním trávy. Časový
skluz vznikl budováním vodovodu na hřbitově,
další týden pršelo, přičemž naše sekačky nemohou
sekat za vlhka, protože se ucpávají. Dalším
náročným úkolem bylo zajistit po technické
stránce FTP. Snažíme se vyhovět občanům, co se
týká odvozu sutě a sekání, u technických služeb je
však méně pracovníků než v minulých letech –
vše záleží na financích. Rovněž opravy
mechanizace si provádíme sami, odborně s námi
spolupracují pan Z. Červený a I. Tobiášek. Dobrá
zpráva je, že do našeho vozového parku přibyla
nová bubnová sekačka Adéla.“
Hodně práce by nám ušetřilo, kdybychom
nemuseli neustále uklízet nepořádek v čekárnách
na náměstí a okolo kontejnerů po víkendu.
Děkujeme za pochopení.

Sběrný dvůr
Sběrna na skládce bude otevřena
14.6.2008 a 28.6.2008 od 8:30 do 11 hodin.
Odvoz komunálního odpadu a bioodpadu bude
až do odvolání probíhat každých 14 dní.
Komunální odpad v úterý: 3.6., 17.6.,
bioodpad: 10.6. a 24.6.

Bioodpad
Jak jste se dočetli výše, bude od měsíce
června až do odvolání probíhat svoz odpadu takto:
jednou za 14 dní bude svoz
komunálního odpadu (v měsíci
červnu první a třetí úterý v měsíci)
a jednou za 14 dní svoz bioodpadu
(v červnu druhé a čtvrté úterý
v měsíci). Před prvním svozem
bude do každé domácnosti doručen
letáček o bioodpadech.
Do bioodpadu patří
POUZE biologicky rozložitelné
odpady bez hygienického rizika,
tedy slupky od banánů a brambor,
zbytky zelených natí a zeleniny
z přípravy jídel, skořápky od
vajíček, kávová sedlina, spadané
listí, štěpkované větve a další
odpad ze zahrádky, popel při topení dřevem...
mezi bioodpady můžeme zařadit také zamaštěné
papíry, ubrousky a zbytky jídel.

Elektroodpad
Na vstupní chodbě městského úřadu se
objevila nová odpadní nádoba, na které je heslo
„Nový život pro staré elektro“. Můžete do něj
odkládat veškerá nefunkční elektrozařízení, která
se do nádoby vejdou. Např. telefony, mobily,
kamery. MP3 přehrávače, kalkulačky, rádia apod.
Tyto budou zdarma odvezeny, rozebrány a
recyklovány. Do kontejneru nepatří zářivky,
výbojky, baterie a akumulátory.

Co dělat se slimáky?
Také jste našli saláty, cukety,
okurky a různé květiny celé ožrané a
pachatelé se stále množí? Sbíráme
dobré (pokud možno ne příliš
drastické) rady, jak se zbavit
slimáků. Vypadá to, že některé části
Jelení jsou jimi přímo zahlceny.
Podělte se prostřednictvím JL o své
zkušenosti s různými druhy pastí.
Rádi
bychom
je
vydali
v červencovém čísle.

Výsledky FTP
Ve dnech 23. – 25. 5.
2008 proběhl v Horním Jelení 33. ročník Festivalu
trampských písní. Z přihlášených 21 skupin
nakonec přijelo zápolit, 17. Jaké jsou letošní
výsledky? Z obou předkol vybrala odborná porota
nejlepší skupiny do večerního finále, stejně tak
diváci svým hlasováním do finále poslali své
favority. Do finále nakonec postoupilo 9 skupin.
Večerní program byl zahájen nejprve okénkem
hostů, ve kterém vystoupila Ozvěna z Brna, která
tento festival v minulosti vyhrála již třikrát. Právě
tato skupina zde před léty vystoupila s premiérou
písničky ,,Don Diégo“, která se poté rychle
rozšířila do všech trampských osad. Přítomní
diváci rovněž využili možnosti zakoupení
příležitostných festivalových odznaků, pohlednic
a lístků do tomboly, kde hlavní cenou byl zájezd

do Španělska. Pořadatelé touto cestou děkují všem
přispěvatelům věcných cen a sponzorům.
Odborná porota rozhodla o tomto
pořadí: 1. Kamarádi Staré řeky – Beroun, 2.
Brzdaři – Olomouc, 3. Chrpa – Chrudim, 4. Býbr
– Olomouc, 5. Co dům dal – Choceň, 6. Kati
Brno, 7. Trampská sešlost Pozůstalost – Kuřim, 8.
B.P.T. Zlín. Nejlepším zpěvákem byl vyhodnocen
kamarád Večeřílek ze skupiny Co dům dal.
Nejlepším hudebníkem byl vyhlášen Luboš
Hruška z Pozůstalosti. Za nejlépe zahranou píseň
do 50. let byla vyhodnocena skupina Kati Brno,
s nejlepší vlastní tvorbou přijela skupina Býbr
s písní ,,Ledová kletba“. Nejmladším trampíkem
byl Radimek Bíňovec z Pardubic, který se narodil
teprve 17.3. 2008. Nejvzdálenějšími diváky byli
kamarádi z Bratislavy a Leopoldova. Celý
festivalový maraton provázeli svým mluveným
slovem kamarádi Ota Kolář ze Sezemic a Roman
Dostál z Chrudimi. Za zvukový pult se usadil
kamarád Lukáš Faltus z Kunčice. Cenu diváků,
z rukou pana starosty Petra Tupce, převzala
vítězná skupina Kamarádi Staré řeky, a tak došlo
ke shodě poroty a diváků o nejlepší skupinu
letošního festivalu.
Pořadatelé děkují všem, kteří letos
podali pomocnou ruku, zejména pak městskému
úřadu, Spolku dobrovolných hasičů, Sokolům
v Horním Jelení a dalším. Z místních pořadatelů si
pochvalu zaslouží zejména Luboš Branda, který
letos odvedl doslova nadlidský výkon. I letos si
počasí neodpustilo alespoň trošku účastníky
pokropit, což už je v tomto termínu taková letitá
tradice.
Jiří Jedlička – K.F.T.P.

Strom
Bývají různé dohady o dubu, který stojí na
Novákově kopci. Někdo říká 150, 120 i 200 let.
V roce 1924 byl schválen okrašlovacího
spolku v Horním Jelení na vysazení stromu za
účasti obce, školy a Sokola. Strom zasadil ředitel

školy pan Klimeš, který byl též předsedou
ohlašovacího spolku, starosta obce pan Jan
Lohniský a starosta Sokola Jindřich Šmíd se
svými členy a mládeží k výročí 500 let od úmrtí
Jana Žižky z Trocnova. Proto nese jeho jméno.
Byla to velká slavnost. Průvod, kapela
pana kapelníka Vávry za účasti všech krojovaných
spolků a mládeže. Několik let se chodilo
lampionovým průvodem pálit na tomto místě
vatru. Časem toto upadalo, až došlo k jeho
zrušení.
Jako dosud žijící žáci Sokola, Františka
Matoušková, Stanislav Kvasnička a Miroslav
Barva, vzpomínáme, jak jsme sedávali u dubu a
dívali se na vrchy i Orlické hory, jaká je to krásná
podívaná.
Miroslav Barva
Stanislav Kvasnička

Stavební zákon v praxi
Vážení spoluobčané!
Na počátku loňského roku jsem vás
informoval o novém stavebním zákoně č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, který je v platnosti od 1. 1. 2007. Současně
s novým stavebním zákonem skončil výkon
přenesené působnosti dle § 124 zák. č. 50/1976
Sb., který platil do 31. 12. 2006. Dle nového
stavebního zákona náš městský úřad nevykonává
žádnou povolovací ani ohlašovací činnost ve
stavebním řízení, až na některé výjimky, které se
týkají činnosti stavební na pozemcích města.
Správní činnost podle nového stavebního
zákona pro naši obec, tedy Horní Jelení, Dolní
Jelení a Rousínov, v plném rozsahu vykonává
Městský úřad – Odbor životního prostředí a
Stavební úřad v Holicích. Pouze rada města se
vyjadřuje ke stavbám na pozemcích města a ke
stavebním změnám v obecních bytech. To se týká
124 obecních bytů a k nim náležejících pozemků.
Někteří občané – nájemci obecních bytů
se mylně domnívají, že souhlas města k drobné
stavbě nebo stavební úpravě postačí a provedou
stavbu bez ohlášení stavebnímu úřadu. Jsou
případy, kdy stavebník ohlásil již dříve v době
platnosti starého stavebního zákona drobnou
stavbu kolny do 16 m2 zastavěné plochy a tuto
provedl větší v domnění, že tyto stavby se
nekolaudují, a tak se na to nepřijde. Zvláště, když
při návrhu nového stavebního zákona bylo známo,
že drobné stavby budou v novém stav. zákoně do
25 m2 zastavěné plochy, což se stalo skutečností.
Doporučuji našim občanům, pokud
zamýšlejí provádět jakoukoliv stavební činnost –
stavební úpravy, drobné stavby, jako kolny,
oplocení, přístřešky apod., aby se nejprve obrátili
na Stavební úřad v Holicích, kde obdrží přesnou

informaci, co je k té které stavbě třeba, zdali
projekt a v jakém rozsahu, jaké doklady, souhlasy
sousedů apod. Nový stavební zákon oproti
starému má mnoho odlišností, a tak jak byl
prezentován před jeho účinností, že bude
zjednodušen, tak tomu ve skutečnosti zdaleka
není!
„Neznalost zákona neomlouvá a informací
není nikdy dost!“
Stanislav Rousek

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem vedoucím
Centra volného času, ale zejména Tereze Vaňkové
a Romaně Zezulkové. Obě jsou velmi oblíbené u
svých „svěřenců“ a je to vidět na jejich
vystoupeních, která byla předvedena se 100 %
nasazením.
Přeji Terezce a Romče mnoho elánu do
další spolupráce s našimi „hodnými drobečky“.
Ještě jednou díky
Míla Vlasáková

Jaké bylo III. setkání
paroháčů?
V sobotu 24. května v 7:45 hodin se na
náměstí v Horním Jelení nalodili účastníci zájezdu
do Jedovnice. V tomto moravském městečku totiž
od pátku probíhal 3. ročník „Parohatých měst“.
Své dovednosti jeli ukázat členové tanečního a
dramatického kroužku při CVČ. Zbytek sedadel
zaplnili „dospěláci“, kteří jeli podpořit naše malé
umělce a podívat se, co pro nás Jedovnice
připravila.
Cesta proběhla bez problémů, před radnicí
v Jedovnici jsme stáli již v 10:15 hodin. Zde nás
přivítala paní Ševčíková z úřadu. Ukázala, kde
máme parkovat, kam zajít na oběd a kde bude
seřadiště průvodu. Tím zájem o nás ze strany
pořadatelů skončil.
Potom jsme navštívili výstavu výtvarných
prací žáků „Parohatých měst“. Pokusili jsme se
navštívit výstavu kronik, ale ta byla před 12.
hodinou již uzavřena. Tak alespoň kostel, který
nás překvapil netradiční výzdobou. Byl totiž
v roce 1944 německou armádou poničen a
zrekonstruován poté v roce 1968-1971.
Při toulkách po Jedovnici jsme se setkali
se zástupci Horního Jelení, starostou Petrem
Tupcem a místostarostou Janem Petrašem, kteří
zde byli již od pátku. Jejich reakce na páteční
program byly velmi kladné. Hlavně se jim líbilo
vystoupení divadelního souboru Vlastimil.
Zúčastnili se zasedání „miniparlamentu“, který
rozhodl, že další setkání se uskuteční v roce 2010
v Pražmu.

Od 13 hodin se konal slavnostní průvod
všech zúčastněných. Jeleňáci kráčeli v čelní
skupině průvodu, patřili mezi nejpočetnější
„zahraniční“ účastníky. Jelenský prapor nesl
starosta pan Tupec. Po příchodu před kulturní
dům jsme zjistili, že naši malí herci a tanečníci
budou vystupovat na asfaltu před pódiem, což nás
mírně šokovalo, ale naši mladí vše zvládli na
výbornou. V programu vystoupil ještě jeden „cizí“
zástupce – Dance Step z Jaroměřic nad Rokytnou.
Jinak ostatní vystoupení si místní zajišťovali sami.
Jedovnická ZUŠ je vskutku na vysoké úrovni, což
dokázali hudebníci, zpěváci či dramatická
skupina.
Během odpoledne vystoupil „doživotní
prezident“ Parohatých měst pan Vladimír Kubík
ze Semil, který mimo jiné řekl: „ V Semilech to
začalo, možná, že to bylo velké, Hornímu Jelení
se podařilo uspořádat špičkové setkání a tady je to
bez komentáře.“
Setkání se zúčastnilo 15 obcí a měst.
Našim dětem patří velký dík za vystoupení a
vzorné chování po celou dobu výletu.
Úplně nakonec něco o Jedovnici. Leží u
Blanska, má asi 2700 obyvatel, základní školu,
ZUŠ, střední průmyslovou školu, nádherný rybník
Olšovec (zrekonstruován nákladem 30 milionů
Kč), možnost letní rekreace, v září závody
motorových člunů a na podzim výlov ryb (až
200 q), nedaleko je Moravský kras.
J.J.

Červen a zdraví
V červnu je podle tradiční čínské
medicíny potřeba posilovat tenké střevo.
Tenké střevo je hlavním místem, kde probíhá
trávení a vstřebávání. Energie tenkého střeva je
nejsilnější
mezi
13.
a
15.
hodinou
středoevropského času, nejslabší v noci od 1. do
3. hodiny. Slabost tenkého střeva se může
projevovat zažívacími problémy, onemocněním
krku, bolestí a ztuhlostí šíje, chronickým
průjmem, plísněmi atd. Nejhorší je pro tenké

střevo stres, který se projevuje mělkým dýcháním
(neschopnost nadechnout se do břicha). Proto
základním opatřením je naučit se dýchat tak, aby
se břicho zvětšilo.
Tenké střevo je vstupní branou pro
výživné látky, například nedostatek vstřebaného
hořčíku se může projevit křečemi v lýtkách.
Důležité je zvýšit příjem zeleniny a ovoce, jíst
celozrnné pečivo, neloupanou rýži, ořechy a
nejrůznější semena (slunečnicová, dýňová),
pravidelný pohyb a občasný půst.
Mgr. Helena Vaňková

Červen na zahradě
Červenat by se měli všichni, kteří
poškozují naše prostředí.
1. - 2. vyséváme pozdní mrkev, červenou řepu a
vodnici,
zakořeňujeme
hřížením
okrasné
dřeviny (zlatý déšť, ptačí zob, jasmín), přihnojíme
na růst kořene, vytrháváme plevel, zakládáme
komposty, likvidujeme zemní škůdce a sklízíme
úrodu.
3. nepracujeme s půdou ani rostlinami novoluní
4.
stříháme byliny, odlamujeme odkvetlé
semeníky, zaštipujeme balkónové květiny,
větráme skleníky.
5. - 6. zaléváme, sázíme pórek, salát i ostatní
listovou zeleninu, sekáme trávník, sklízíme pouze
pro okamžitou spotřebu, nejlépe ráno, vhodný den
pro hledání vody, drenážujeme, opravujeme
studny a vodoteče
7. - 9. pečujeme o trávník provzdušněním,
prohrabáním,
vyrovnáním
nerovností
a
posekáním, okopeme jahody a vydatně je
zavlažíme, plody podložíme proti vlhkosti,
zaštipujeme vrcholové výhony ovocných stromů
10. – 11.vyséváme letní a zimní ředkev, další
hrášek, pozdní košťáloviny, salát, pórek na
přezimování, fazole, červenou řepu a cukrovou
kukuřici, po ránu okopáváme rostliny
12. – 13.
vyséváme dvouletky (slézovou
růži, diviznu, zahradní zvonky, byliny proti
škůdcům), vysazujeme vodní rostliny, vyjmeme
z půdy jarní cibuloviny, nezaléváme - šíří se
škůdci, nařezané květiny vydrží déle a více voní
14. – 15.
zaléváme, vyséváme čekanku,
čínské zelí, salátovou řepu a mrkev, vysadíme
předpěstovaný salát, košťáloviny, celer a pórek,
je-li teplo, vysejeme letní odrůdy salátu
17. - 18.
sbíráme a sklízíme léčivé byliny a
koření (bazalka, majoránka, levandule, měsíček,
rozmarýn, meduňka, máta…), 18.6. úplněk –
nesázíme, přihnojujeme, především dřeviny a
růže, dopoledne trháme plevel
19. – 21.
kypříme a odplevelujeme záhony,
uvolněné připravíme pro další výsev, okopeme
ovocné stromy – snížíme vypařování vody,
sklízíme úrodu

22. – 23.
bojujeme se škůdci, nejčastěji
mšicemi, sklízíme cibule květin, ve skladech a
sklepech ošetříme zařízení proti plísni,
např.octovou vodou
24. – 26. zaléváme nejlépe ráno nebo večer,
sázíme a vyséváme ledový salát, pekingské zelí,
zimní košťáloviny, sklízíme pouze k okamžité
spotřebě
27. – 28. sklízíme úrodu, uděláme probírku plodů
hlavně u jabloní, podepřeme větve s velkou
úrodou, častěji sklízíme okurky, aby narostly
nové, u tykví ponecháme dva plody na rostlině,
aby narostly objemné
29.- 30. sklízíme úrodu, okopeme košťáloviny i
volné záhony, vysejeme salátovou řepu,
přeházíme kompost a je-li sucho, zalijeme ho
Skvělé chuťové zážitky přeje
Mgr.Vladislav Vaněk

Pohledem cizince
Opět jsme si
v naší rubrice položili
otázku, jak se u nás
žije
cizincům.
Tentokrát
jsme
oslovili pana Tuan
Tran, který má v ulici Rudé armády otevřený
krámek s oděvy. Nejdříve se omlouval, že neumí
moc česky, ale nakonec jsme si docela hezky
popovídali. Pan Tuan Tran je občan Vietnamu,
v Čechách bydlí už pět let se svou ženou a tříletou
dcerou. Do Vietnamu se každý rok vrací navštívit
rodinu a rodiče. Dcera právě začala chodit na 4
hodiny do školky. „Česky ještě nerozumí, ale asi
bude mluvit líp než já“, podotýká. „V Čechách se
mi líbí, občas je mi smutno, mám tu sice přátele
mezi Čechy i mezi Vietnamci, ale domov má
člověk jenom jeden. Rozdíl mezi Čechami a
Vietnamem není tak velký.“
Pak jsme začali probírat podnebí a
českou kuchyni a nějaké rozdíly jsme přece našli:
„Ve Vietnamu je tepleji, nikdy tam nesněží, ale
zvykl jsem si. Žádné oblíbené české jídlo asi
nemám, vietnamská jídla jsou úplně jiná, víc
kořeněná, oběd si v restauraci dám, ale nejraději si
večer doma vařím. Ingredience se dají sehnat
v Praze, tam mají všechno. Pivo ale je
samozřejmě moc dobré. Ve Vietnamu také máme
pivo, byli tam Francouzi a Američané, ale vaří se
z rýže. Rýže je asi největší vývozový artikl, co se
týká zemědělství, pěstují se také bambusové
výhonky, zelí a spousta další zeleniny. Máme tam
velmi rozvinutý průmysl i obchod.“
Ve Vietnamu vládne komunismus,
současnou politickou situaci pan Tuan přirovnal
k té v Číně. „Je u nás komunismus, ale tak „půl na
půl“, mírnější, už ne tak tvrdý. V zemi fungují

americké, francouzské a jiné podniky, znám i
jednoho českého podnikatele, který tam má
velkou firmu.“ Na otázku, co se mu na Čechách
nelíbí, vytrvale odpovídal, že „všechno dobrý“,
ale nakonec se přiznal, že občas zajde do hospody
a má zkušenost, že když se někteří Češi opijí,
hlavně skinheadi, dokážou být útoční.
Dobří a zlí lidé jsou prý ale všude na
světě. Tady i ve Vietnamu.
Za rozhovor děkuje B.N.

Magická 8 v historii Jelení
V historii České
republiky je mnoho
událostí
spojených
s letopočty končícími na
osmičku.
Přečtěte
si
ukázku, jak se tyto
letopočty zapsaly do
historie města, kterou
z připravované kroniky
Horního Jelení vypsal
Ing. Blahoslav Novotný.
1478: Letopočet na
jednom zvonu v bývalé
kapli na Dolním Jelení,
později přeneseném do kostela na Horní Jelení.
1698: Dne 19. března byl ustanoven na Horním
Jelení duchovním správcem Václav Landa, pro
kterého byla vystavěna ze dřeva první fara.
1718: Naproti farské zahradě postavena škola.
1768: Z tohoto roku je obraz Anděla Strážce vedle
oltáře.
1848: Prvním lékařem na Horním Jelení pan
František Kaplan. Byla zřízena Národní garda,
kterou vedl místní lékař František Kaplan a Josef
Pecivál.
1888: První koncert Jelenské kapely založené v
roce 1872, měla v tomto roce 25 hudebníků a
řídil ji Josef Janeba. V tomto roce byl založen
Kuželkový klub a občanská záložna, jejím prvním
předsedou byl zvolen pan Jindřich Šmíd.
Představeným obce od tohoto roku až do roku
1902 byl Jan Tichý.
1898: V červnu požár na náměstí v domku
Brandových, při kterém vyhořelo 9 obytných
stavení a dvě kůlny. V tomto roce se rovněž
uskutečnil první sokolský ples a první veřejné
vystoupení této tělocvičné jednoty.
1908: Dne 27. března bylo přijato usnesení podat
žádost o povýšení na město. Panu Janu Janebovi
byla schválena licence na pohřební ústav.
1918: Dne 16. července byla schválena žádost
občanů sousední Miroslavi o připojení k Hornímu
Jelení. Byly přejmenovány ulice Kostelní na
Wilsonovu a Borohrádecká na Masarykovu. Dne

17. března vznikl na Dolním Jelení požár,
vyhořelo celkem 10 stavení.
1928: Byla schválena půjčka ve výši 600 000 Kč
na stavbu školy od Všeobecného penzijního
ústavu v Praze a zápůjčka 400 000 Kč od Okresní
hospodářské záložny v Holicích.
1938: Doporučena byla koncese autobusové
dopravy Čeňku Burešovi pro linku Horní Jelení –
Pardubice. Ke zlepšení propagace města byla
zřízena cizinecká komise a schváleno osazení
pamětní desky Josefa Sokola na škole nákladem
obce. Hojná účast jelenských na X. Sokolském
sletu. V roce 1938 byla škola změněna na újezdní,
přiděleny byly obce Dolní Jelení, Jaroslav,
Vysoká u Holic, část Ostřetína a Velin.
1948: Přijetím Ústavy ČSR ze dne 9.5. vznikla
soustava národních výborů. Důsledkem bylo i
ukončení oficiálního názvu „Město“ pro Horní
Jelení. Předsedou Místního národního výboru se
po Františku Krejčím stal Vladislav Bahník, byl
jím až do roku 1953. 30. května proběhly
parlamentní volby. Pro Národní frontu hlasovalo
na Horním Jelení 791 a na Dolním 114 občanů.
„Prázdné lístky“ do urny vhodilo 331 občanů na
Horním a 67 na Dolním Jelení. Neplatných hlasů
bylo 64 a 6.
1958: V tomto roce byla dokončena stavba
přidružené výroby JZD – výroba heraklitových
desek. Školní děti sehrály pohádku „Stříbrná
studánka“.
1968: Obvodním lékařem se od 1. května stal
MUDr. Jaroslav Navrátil. Dne 28. října byla na
náměstí zasazena lípa za účasti tří žijících
legionářů (Václav Kaplan a Josef Mlíka z Horního
Jelení a Jindřich Večeře z Dolního Jelení).
1978: Dne 10. května navečer vybuchla v domku
Janebových č.p.333 na Kolářského ulici
dvoukilová propan-butanová láhev, došlo
k velkému poškození domku. Popálen byl pan
František Gabčo a jeho malá dcera, oba po
ošetření byli v pořádku.
1988: Na Jelení se v tomto roce dokončila
rekonstrukce zámku na zdravotní středisko.
Montáží technologie pokračovala výstavba
čističky odpadních vod, této akce se účastnili
mladí lidé z hnutí Brontosaurus.
1998: Dne 25. ledna skončila provoz cukrárna „U
dvou lip“. Dne 31.července byly do věže kostela
zavěšeny zvony. Dne 29. srpna byla slavnostně
otevřena přístavba školy. Ve dnech 13. a 14.
listopadu se konaly komunální volby. Na
volebním lístku bylo 5 volebních stran s celkem
67 kandidáty. Na Jelení se z 1219 zapsaných
voličů voleb zúčastnilo 804 tj. 66%. Výsledky: 1.
KDU-ČSL, 2. ČSSD, 3. ODS, 4. SNK, 5. KSČM

Turnaj v licitovaném
mariáši
Rok s rokem se sešel a kolotoč turnajů
celostátní Kooperativa ligy v licitovaném
míchaném mariáši opět zavítal na Horní Jelení. V
sobotu 24.května se v příjemném prostředí RZ
Radost uskutečnil mariášový turnaj, na který se
sjelo 58 mariášníků z celé republiky. Konečné
pořadí po dvou tříhodinových kolech pak bylo
následující:
1.Robert Mašek, Mariášový klub Aš, 2. Libor
Pírko, ALDA Horní Jelení !!, 3. Jaroslav
Richter, Žďár u Turnova. Umístění hráčů našeho
týmu pak bylo následující: 14. Aleš Slabý, 18.
Karel Přenosil, 28. Oldřich Konvalina a 42. Jan
Petrovaj. Nejaktivnějším hráčem, tedy tím, kdo
získal nejvíce bodů za sehrávky riskantních her, se
stala nejlepší žena turnaje – Kateřina Vrňátová ze
Žďáru u Turnova s 486 body. Nejproduktivnějším
hráčem, tedy hráčem, který vyhrál nejvíce peněz,
se stal Čestmír Mádle z Kladna, který byl po
turnaji bohatší o 203,- Kč. V soutěži družstev pak
turnaj vyhrál Mariášový klub Aš, na druhém
místě skončil Jizeran Doubrava a na třetí pozici
Mariášový klub Kladno, bramborovou medaili za
čtvrté místo pak obdrželo naše družstvo Alda
Horní Jelení.
Další turnaj Kooperativa ligy se uskuteční 21.6.
ve Staré Sedlišti nedaleko Chodové Plané.
Samotnému
mistrovskému
turnaji
předcházel také již tradiční páteční podvečerně
večerní přípravný turnaj, jenž se podle vyjádření
všech jeho 20 účastníků opravdu, ale opravdu
vydařil. Současně děkujeme všem našim
sponzorům a přátelům, kteří nám přispěli
k vysoké úrovni turnaje: Městský úřad Horní
Jelení, MUDr. Jaroslav Navrátil,
Jaroslav Navrátil ml., Česká
osiva,
a.s,
Agrokonzulta
Žamberk, Choceňská mlékárna,
Malavi
market
Holice,
Zemědělské služby Běstovice,
Masokombinát Polička, Agrobest
Běstovice,
Agrospolczech
Příbram, ZŘUD-Masokombinát
Polička a pivovar Staropramen.
Aleš Slabý
ALDA TEAM Horní Jelení

T.J. Sokol Horní Jelení
V sobotu 17.května se zástupci naší
jednoty zúčastnili závodů v lehké atletice v Ústí
nad Orlicí. Na závody odjelo 5 předškoláků, 3
mladší žákyně a 3 starší žákyně. Závodili v běhu
na krátkou a dlouhou trať, skoku do dálky a hodu.
Celkem odjelo 11 dětí a přivezlo 5 medailí.

Předškolačky: Veronika Hořeňovská
2.místo,
Barbora Brožová a Dominika
Čermáková 3.místo. Předškoláci: Milan Sýkora
3.místo. Mladší žákyně: Soňa Dundová 2.místo.
Gratulujeme!

Secvičná v Lukavici
V sobotu 31.5. se mladší a starší žákyně
prezentovaly na sletové secvičné v Lukavici u
Chrudimi. Spolu se Sokolem Pardubice vystoupily
se skladbou Bossa Nova. Mezi zkouškou a
vystoupením jsme se zajely podívat na Kočičí
hrádek, prošly jsme se zámeckým parkem a
kolem ohrad hřebčína ve Slatiňanech. Ve 13 hod.
vyrazil slavností průvod Lukavicí na hřiště, kde
začal program sletové pouti. Počasí nám přálo, a
tak děvčata odjížděla opálená a spokojená.
D.Burešová - cvičitelka

Sport na ZŠ
Žáci ze ZŠ poměřují své síly v řadě sportů
se soupeři z ostatních škol, nejčastěji v rámci
okrsku Holicko. V tomto pololetí jsou naše
výsledky zatím takovéto: starší žáci v malé
kopané skončili třetí z osmi. Lepší byla jen ZŠ
Dolní Roveň a Sezemice. Mladší žáci na takový
úspěch v malé kopané čekají, letos se jeli pouze
zúčastnit a získat zkušenosti. Stejně dopadli i ve
florbale, kde nepostoupili jen díky skóre ze
skupiny. Tradiční sport na školách je vybíjená,
zde dívky z šesté a páté třídy obsadily třetí místo
ze čtyř a chlapci skončili poslední. V měsíci
červnu nás čeká v Holicích nejprve Olympiáda
mládeže a po ní na atletiku zaměřený memoriál
Michalce.
Mgr. Pavel Kleisner

Fotbal
AFK Horní Jelení : SK
Rváčov 1: 0
Fakta: branky: Pištora. Poločas:
1:0. Rozhodčí: Bouz, Kolbaba,
Kutřín. Žluté karty: 3:4. Diváků:
290.
Je pravdou, že soupeř byl
před tímto utkáním na posledním
místě tabulky s velkou ztrátou na
možné udržení, avšak nám se v takových
případech obvykle nedaří sehrát jednoznačnou
partii. To se také potvrzovalo během celého
prvního poločasu, který předvedl poměrně
vyrovnanou hru s minimálně třemi brankovými
příležitostmi na obou stranách. Avšak zůstalo jen
u zmíněných příležitostí.
Do druhého poločasu jsme nastoupili
s potřebou rozhodnout zápas, získat tři body, a tím
si prakticky zajistit účast v 1.B třídě i na příští

sezónu. Soupeře jsme aktivnější hrou přehrávali a
v 57. minutě se nám podařilo vstřelit i kýžený gól,
když se z volného přímého kopu přesně trefil
Pištora. Zbytek druhé půle by šlo přirovnat
k festivalu neproměněných šancí včetně těch
nejvyloženějších, a tak jsme byli spokojeni se
třemi body, avšak s kulhajícím zakončením
rozhodně ne.
Sestava : Jozl – Záleský, Hansl, Zeman,
D.Tvrdý – Němec, Pauker, M.Šrajer, Dědič,
Kaňkovský, Pištora (Michálek, Šmidberský),
Trenérské duo Slavomil Bachura a Ondřej Kaplan
PARAMO : AFK Horní Jelení 1: 0
Fakta: poločas: 1:0. Rozhodčí: Pešek, Svědiroh,
Ujec. Žluté karty: 4:2. Červené karty: Záveský –
Hansl, D.Tvrdý. Diváků : 120.
Do Pardubic jsme odjížděli s vědomím, že soupeř
nemá ještě jistou definitivní záchranu v soutěži, a
tak se bude mocně snažit o zisk tří bodů. To, že
mu k tomu poměrně výraznou měrou dopomohou
arbitři zápasu, jsme tedy nečekali. Dle jejich
výkonu byl zápas od počátku jednoznačně daný a
my s tím mohli pramálo udělat. Škoda jen, že
jsme neudrželi nervy na uzdě a nechali si udělit
dvě červené karty (taktéž velmi sporné). Na tento
zápas je třeba velmi rychle zapomenout a těšit se
na další – snad fotbalový a ne fotbalově politický.
Sestava : Jozl – Záleský, Hansl, Zeman,
D.Tvrdý – Pištora, P.Tvrdý, M.Šrajer, Jehlička,
Kaňkovský, Pauker
(Šmidberský, Michálek,
Dědič). Trenérské duo Slavomil Bachura a Ondřej
Kaplan.
AFK Horní Jelení : Rozhovice. 1 : 2.
Fakta: Branka: Pauker. Poločas: 1:1. Rozhodčí:
Štourač, Cach, Felkl. Žluté karty: 3:2. Diváků:
200. Rozhovice byly před zápasem našimi
sousedy v tabulce a prakticky jsme hráli již o
umístění. V sestavě museli udělat trenéři po
zápase na Paramu vynucené změny (vyloučení
Hansl i D.Tvrdý dostali nepodmíněné tresty 3
zápasy, respektive 2 zápasy). Zápas samotný pro
nás nezačal šťastně, neboť již v 8. minutě se
soupeři podařilo skórovat, když využil zaváhání
v naší obraně. My se snažili o vyrovnání, které
přišlo gólem do šatny z kopačky Paukera.

Druhý poločas byl opět vyrovnanou partií,
avšak my jsme opět zaváhali v obraně a pustili
soupeře do jednobrankového náskoku. Přitlačili
jsme a začali mít více ze hry a čekali, kdy se
uchytí nějaké akce do brankového závěru. Naše
šance na vyrovnání se ještě zvýšili po vyloučení
hostujícího Koppa, který předvedl naprosto
zbytečný útočný faul, za který se šel předčasně
osprchovat. Přesilovka trvala teprve 6 minut, kdy
soupeř zatáhl v pokutovém území za záchrannou
brzdu, avšak Kaňkovský nařízenou penaltu
neproměnil. Po této události jsme se již
nezmobilizovali a museli skousnout porážku na
domácím trávníku.
Sestava : Jozl – Záleský, Zeman, P.Tvrdý,
J.Kaplan – Němec, Pauker, M.Šrajer, Jehlička,
Kaňkovský, Pištora
(Michálek, Dědič,
Šmidberský). Trenérské duo Slavomil Bachura a
Ondřej Kaplan
Proseč : AFK Horní Jelení 1 : 2
Fakta: Branky:Pištora 2x. Poločas: 1:2. Rozhodčí:
Bartůněk. Žluté karty: 2 : 2. Diváků : 180.
Do Proseče jsme odjížděli s přáním
odčinit prohru z minulého kola v domácím
prostředí a taktéž se sestavou 11 „dospělých“, kdy
lavičku obstarávala čtveřice dorostenců. V zápase
jsme se opět potkali se soupeřem, kterému jde
taktéž jen o konečné umístění v tabulce, a tak se
diváci těšili na „bezstarostný“ fotbal. Brankově se
vše událo v první půli. Nejprve se z ostrého úhlu
trefil v záloze hrající Pištora. Hosté však během
šesti minut srovnali a hrálo se opět od nuly. Dobře
hrající Pištora však ještě do poločasu vyškolil
domácího brankáře a trefil se přímo z rohového
kopu.
Po přestávce se domácí snažili vyrovnat
skóre, my se soustředili spíše na protiútoky.
Avšak ani jedna ze stran nebyla ve svém snažení
úspěšná, tím pádem jsme vyvezli všechny body za
hranice chrudimského okresu domů.
Sestava : Jozl – Němec, Zeman, P.Tvrdý,
J.Kaplan – Jehlička, Pauker, M.Šrajer, Pištora,
Kaňkovský, Šmidberský
(Michálek, Dědič).
Trenérské duo Slavomil Bachura a Ondřej Kaplan
Mgr. Pavel Svatoš
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