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„Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.“ Seneca

Veřejné zasedání

Svoz odpadu a smetník

Ve středu 11.4.2012 v 17 hodin
proběhne na městském úřadě veřejné zasedání
městského zastupitelstva. Na programu je stav
hospodaření, rozpočtové opatření, prodej a
směna pozemků, zřizovací listina JSDH Horní
Jelení a další body. Zveme všechny, kdo chtějí
více nahlédnout do řízení chodu města, aby
zasedání navštívili.

V měsíci dubnu bude znovuobnoven
svoz bioodpadu. Komunální odpad i bioodpad
budou střídavě sváženy 1x za 14 dní.
bioodpad: 10.4., 24.4.
komunální odpad: 3.4. a 17.4.
V dubnu bude otevřen smetník
(stávající u hřbitova!) a to v tyto soboty: 7.4. a
21.4. vždy od 8:30 do 11 hodin.

Zápis do MŠ
Mateřská škola pořádá
zápis dětí na školní rok
2012/2013, a to ve dnech 2. a
3.4.2012 vždy od 15.00 do
17.00 hodin. Rodiče si přinesou
občanský průkaz a rodný list
dítěte.
Na nové kamarády už se všichni těšíme.

Zrušení autobusových
spojů
Společnost OREDO přehodnotila na
základě využívanosti dopravní obslužnost a
některé spoje na lince. č. 650615 zrušila.
Spoj č. 2: odjezd z Horního Jelení
v 5:00, konečná zastávka Holice 5:15.
Spoj č. 5: odjezd z Holic v 5:25, přes
H.J. konečná zastávka Choceň, příjezd 6:10.
Spoj č. 11: odjezd z Holic v 8:10,
příjezd do Horního Jelení v 8:25
Spoj č. 25: odjezd z Holic v 5:15,
příjezd do Horního Jelení 5:27
Spoj č. 20: odjezd z Horního Jelení ve
4:40, příjezd do Holic ve 4:52.

Poděkování nálezci
Dne 25.3.2012 jsme na hřbitově
v Horním Jelení ztratili mobilní telefon. Ještě
ten den nám byl doručen nálezcem. Bohužel
jsme se v tom překvapení ani nestihli zeptat na
jeho jméno.
Ještě jednou moc děkujeme
Macháňovi

Jaro a kuličkiáda jsou
tady
Redakce JL spolu s kulturní komisí
zvou všechny hráče v kuličky od 1 do 99
let na tradiční, již 12. ročník soutěže.
POZOR! Tento ročník se uskuteční v
areálu hornojelenské fary v pátek 27.
dubna. Zápis proběhne od 13:30 hodin, soutěž
v cvrnkání začíná ve 14 hodin. Match
dospělých o nejdelší cvrnk po skončení vlastní
kuličkiády. Občerstvení zajištěno. Pořadatelé
touto cestou děkují tradičním i novým
sponzorům.

Přerušení dodávky
elektřiny
ČEZ oznamuje, že dne 25.4.2012 bude
v době od 7:30 do 15:30 přerušena dodávka el.
energie v celém městě, tj. v Horním Jelení,
Dolním Jelení a Rousínově.

Pálení čarodějnic
Výbor AFK Horní Jelení zve
všechny občany na tradiční
pálení Čarodějnic, které
bude probíhat v pondělí
30.4.2012 na ploše pod vodojemem. Zapálení
ohně bude v 19.00 hod.
Občerstvení, jak k pití, tak něco
k zakousnutí z udírny, bude zajištěno, také jako
obvykle, v areálu fotbalového hřiště.
Ořezané větve můžete až do 30.4. vozit
na plácek k vodojemu.

Pozvánka
V pátek 5. května 2012 se od 16 hodin v
kavárně FONTÁNKA na Horním Jelení koná
"Teslácký sraz". Pozvání platí pro spolupracovníky
z obou směn. Bývalá teslačko a tesláku, neváhej a
přijď si popovídat a zavzpomínat na staré časy.
Těšíme se na shledání.

Hurá, voda teče
Chtěli bychom formou Jelenských listů
poděkovat VAK Pardubice- pobočka Holice, že
nás, obyvatele v ulici Nová, neponechal na pospas
přírodě bez vody a postaral se o opětovné spuštění
zamrzlého vodovodního řadu.
Jindřiška Linhartová

Kulturní komise vás zve...
...mimořádně ve středu 4. dubna na
"Velikonoční tvoření z papíru". Akce začíná
v 17 hodin, tradičně v jídelně ZŠ. Budete mít
možnost si vyrobit zajímavé velikonoční
dekorace, tentokrát papírové. Je připravena
dílna i pro mladší děti. Zájemci, hlaste se v
knihovně u paní Pechové do úterý 3.4. Zápisné
je 45,- Kč dospělí, 20,- Kč děti. Materiál je
zajištěn. Zároveň budete mít možnost zakoupit
si živé květiny, velikonoční a jarní dekorace a
proutěné zboží.
...v sobotu 14.dubna na "Burzu
dětského odívání", která probíhá od 9 hodin
do 12 hodin v jídelně ZŠ. Zájemci o prodej,
hlaste se v knihovně u paní Pechové do středy
11.4.nebo u paní Kamily Sochorové. Příprava
prodeje od 8.30 hodin.
...v pátek 27. dubna na tradiční
"Kuličkiádu" ve spolupráci s redakcí JL, viz
výše. Členky kulturní komise zároveň přejí
našim spoluobčanům krásné a klidné prožití
velikonočních svátků a těší se s vámi
naviděnou na některé z nabízených akcí.

Den otevřených dveří v
Simeonu
Všechny srdečně zveme na „Den
otevřených dveří“, který proběhne v sobotu
21. dubna 2012 v Domově Simeon, od 9 do 17
hodin. Najdete nás na adrese K Dubu 711, 533
74 Horní Jelení.
V rámci dne otevřených dveří
proběhne
v 10:30
hodin
vystoupení
pěveckého souboru RADOST a od 14:30
hodin vystoupí skupina REGE, vstupné je
zdarma.

Domov Simeon, SKP – CENTRUM
o.p.s. v Horním Jelení nabízí své služby od
roku 2009. Poskytujeme 16 odlehčovacích
lůžek v dvoulůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením. Jedná se o krátkodobou
pobytovou službu max. na 3 měsíce, která
slouží hlavně seniorům a zdravotně postiženým
osobám, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí. Umožňuje tak
pečujícím osobám mít čas na nezbytný
odpočinek, řešení vlastních zdravotních
problémů, přestavbu bytu, pobyt v nemocnici
apod. Zájemci o bližší informace o našem
zařízení se mohou obracet na koordinátorku
Mgr. Kateřinu Rybičkovou, na telefonním čísle
777 965 849, email: katerina.rybickova@skpcentrum.cz nebo na www.skp-centrum.cz.
Těšíme se na setkání,
zaměstnanci Domova Simeon

Proč se houkalo?
V neděli 25. března nám byl vyhlášen
poplach na výjezd k požáru osobního
automobilu v kopci od Ostřetína. Vyjeli jsme
ve 3:21 s Tatrou se čtyřčlennou posádkou. Na
místě nehody již zasahovali profesionální
hasiči ze stanice Holice. Automobil byl
v příkopě, převrácený na střeše a celý zasažen
plameny. Okamžitě jsme rozvinuli další proud
a za krátkou dobu byl automobil uhašen. Poté
jsme prohledali okolí, zda se tam nenachází
nějaká osoba z havarovaného automobilu.
Řidič vozu, nacházející se tou dobou v sanitce
byl dosti dezorietovaný a ze zmatených
odpovědí policii nebylo možno s jistotou určit,
zda byl v době nehody v automobilu sám.
Později na místo nehody dorazil i policejní
psovod. Jeho pátrání bylo stejně bezvýsledné
jako to naše. Po dohašení požáru hasiči z Holic
odjeli zpět na základnu. My jsme na místě
vyčkali, až dopravní policie dokončí
vyšetřování nehody, abychom vrak vozu
důkladně ochladili a uklidili vozovku. Kolem
páté ranní, nyní již letního času, jsme odjeli
natankovat a zaparkovat. Příčinou nehody
zřejmě byla nepřiměřená rychlost vozu, který
v mírné levotočivé zatáčce sjel do příkopu,
kterým se řítil několik desítek metrů, kde po
nárazu do stromu dopadl na střechu a začal
hořet. Kdy a jak se řidič ocitl mimo vůz mi
není známo.
František Cach
velitel SDH Horní Jelení

Vypalování trávy
Letošní jaro začalo suchými a
slunečnými dny. Travní a lesní porosty jsou
vysušené a tak se riziko vzniku požáru
zvětšuje. Přestože je vypalování porostů
zakázáno zákonem a hrozí za to slušné pokuty,
některým našim spoluobčanům je to zřejmě
jedno, což dokazují zprávy z tisku. Proto buďte
při jarním úklidu svých pozemků opatrní a
když už musíte nějaký přírodní odpad spálit,
tak pěkně na kupičku a pohlídat až do konce.
Při silnějším větru doporučuji
vůbec
nezapalovat.
Abych
nepřišel do řečí, že jen hrozím,
ale neporadím, přináším nyní
návod, jak při pálení správně
postupovat. Nejdříve je třeba svůj
úmysl nahlásit na Krajské
operační středisko hasičů v
Pardubicích. To je možné dvěma
způsoby. Ten lepší je prostřednictvím
internetu. 1. navolíme adresu – hzs.pa. 2.
klikneme na heslo „Pálení“. 3. podle návodu
vyplníme předepsaný formulář a přidáme nové
pálení. Požadované základní údaje
jsou
například druh páleného odpadu, začátek a
konec pálení, zodpovědná osoba a její telefon,
obec a místo pálení. Po tomto postupu nedojde
k planému poplachu a i ostatní rizika jsou
snížena, protože tím, že se občan „udá“
hasičům, chová se pak zodpovědněji. Druhou
možností je ohlášení pálení telefonicky, na
číslo 950 570 112, na operační středisko hasičů
do Pardubic. Tento způsob berte jako náhradní
řešení, a proto vám nezaručím jeho
stoprocentní spolehlivost. Právnické osoby a
osoby podnikající mají pálení odpadu
zakázáno! Přesto byl již jeden případ tohoto
typu na Horním Jelení zaregistrován. Ve
čtvrtek 15. března odpoledne jsem upozornil na
tuto nepovolenou činnost stavební dělníky ve
dvoře domu bývalé pekárny naproti restaurace
„U Floriána“. Byl jsem odbyt, že je pálen
pouze dřevěný odpad a že vše důkladně uhasí.
Po 21. hodině byl v ulici cítit silný zápach
pálících se plastů. Vyrazil jsem na obhlídku
odpoledního místa činu a našel doutnající
kupu, ze které již vyskakovaly drobné
plamínky. V ohništi doutnaly kusy plastu a
zamořovaly ulici až na náměstí. Zavolal jsem
tedy panu starostovi Tupcovi, který ohniště
s plasty nafotil. Také jsem telefonicky svolal tři
členy hasičské jednotky a místo jsme pak

důkladně prolili vodou. Hned byl vzduch čistší.
V případě větru hrozilo přenesení požáru na
blízké budovy. Na počínání dělníků byl
upozorněn majitel domu. V případě další
podobné činnosti v objektu bude k řešení
problému volán vyšetřovatel hasičů nebo
policie ČR.
František Cach

Hledáte zaměstnání?
Únorové listy přinesly mimo jiné i
zprávu našich hasičů, ve které se pan František
Cach zmínil o odchytu zatoulané
lišky v chatové oblasti u koupaliště.
Jaké bylo překvapení, když naši
redakci
v
měsíci
březnu
kontaktoval ředitel Hasičského
záchranného sboru Pardubice Ing.
Oldřich Zápalka a žádal od
zúčastněných
podrobnější
informace k tomuto zákroku.
Následovalo pozvání hasičů a zástupců města
k setkání do pardubické hasičské centrály,
kterého jsem se také zúčastnil. V pondělí 26.
března jsme kolem deváté hodiny byli na
ředitelství HZS Pardubice přivítáni tiskovou
mluvčí Bc. Janou Horkou, která nás uvedla k
samotnému panu řediteli. Ing. Zápalka nás
srdečně přivítal a doslova řekl: "Vzhledem k
úsporným opatřením nejlepšího ministra
financí dochází k rušení profesionálního
střediska Pampalíni (zabývajícího se odchytem
zvěře a hmyzu) v Pardubicích. Jsem mile
překvapen
všestranností
hornojelenských
hasičů, a proto se
zabývám
myšlenkou,
přesunout
toto
středisko k Vám,
kde by pracovalo
na
poloprofesionální
úrovni.
Poté
začalo jednání ředitele a našeho velitele. Po 13.
hodině jsme byli seznámeni s výsledky. Z
vydaného komuniké vybírám hlavní body.
Zmíněná jednotka odchytu bude
přemístěna na Horní Jelení. Bude sedmičlenná.
Na obsazení míst proběhne konkurs.
Podmínkou přijetí je výborný fyzický stav,
znalosti z biologie a zoologie a věk do 45 let,
kvůli pružnosti. Vzhledem k již zmíněnému
nedostatku financí proběhne kurs svépomocí.
Výcvik v odchytu uprchlých slepic a

králíků bude probíhat na farmě Bouzek.
Odchyt včelích rojů, obtěžujícího a bodavého
hmyzu pan J. Kaplan. Odchyt divočáků, srnců,
rozzuřených býků a ostatních paroháčů
v městských oblastech předvede J. Seidl.
Polapení terarijních plazů a jiné v nočních
hodinách se plazící zvěře si můžete vyzkoušet s
J. Kabrhelem. Kurz odchytu cizokrajné zvěře
(šelmy, dravci, šavlozubí a jedovatí) jediný
proběhne ve spolupráci se ZOO Dvůr Králové
nad Labem.
Naši zastupitelé se také rozhodli přispět
ke slávě nové a jedinečné jelenské jednotky
sérií
zajímavých
veřejně
přístupných
přednášek. Vybíráme některé z nich: „Jak
nerozčílit berana“ (J. Tupec), „Slabá místa
fretky“ (D. Horáčková), „Vzácná akvarijní
rybka v kanalizačním potrubí, technologie
výlovu“ (P. Tupec) „Správně provedené
mazlení, aneb získáváme si chlupáče“ (J.
Petraš), „Lasování uprchlého koně s praktickou
ukázkou“ (V. Eliáš) (část „osedlání“ byla
vzhledem ke
konstituci přednášejícího
přenechána paní zastupitelce Ing. P.
Nádeníkové), „Zaručené způsoby, jak udržet
stádečko pohromadě“ (E. Škoudlínová), „ ...a
zticha“ (volné pokračování Mgr. V. Vaňka),
„Zvěřinec v zákonech“ (JUDr. P. Matyáš),
„Lákání pouličních koček,
praxe“ (Ing. P. Krnáč program
doplněn
logopedickým
nácvikem
Mgr. Z. Matouškové), seriál
„Kozy I., a II., ochrana map
a dokumentů před sežráním“
(Ing. Pavel Malý)... a další.
Soustředění
bude
trvat 3 týdny. Po zdárném
ukončení výcviku bude akční
jednotka nasazována v celém
pardubickém kraji, v případě
přírodních kalamit na celém území ČR a na
požádání Bruselu i v zemích EU.
Odložte nesmělost a hlaste se u pana F.
Cacha a I. Tobiáška. POZOR! Pouze 1. dubna
v dopoledních hodinách, nebo po 18. hodině na
schůzi SDH U Pytláka.
Ředitelství HZS Pardubice věří, že
jednotku se podaří sestavit tak, aby mohla
fungovat od 1. června 2012 a proslavit tak ten
náš krásný kraj.
Redakce JL přeje všem členům hodně
úspěchů.
J.J.

Bylinář
„Lékař léčí, příroda uzdravuje“
Hippokrates
Těžko si představíme hezčí období
roku, než když na jaře rozkvetou pampelišky.
Krása tohoto „plevele“ je spojena i
s mimořádně léčivou hodnotou, proto se sbírají
všechny její části. Dnes je tedy na řadě
SMETANKA
(PAMPELIŠKA)
LÉKAŘSKÁ.
Podle starých legend se pampeliška
zrodila z prachu, který rozvířil ohnivý vůz boha
Slunce. Jméno dostala od nejznámějšího
arabského lékaře Aviceny. Pojmenoval ji
Taraxis, což znamená zánět očí. Souviselo to
s tím, že pampeliškové mléko se v té době
používalo právě k léčbě zánětu očí.
Hořká chuť pampelišku předurčuje
k léčbě trávicího traktu, zvláště jater. Zlepšuje
činnost žlučníku, slinivky břišní a střev.
Snižuje krevní tlak, pomáhá ředit krev, čímž
prospívá při onemocněních krevního oběhu a
křečových žilách. Její všestranné velmi dobré
léčivé účinky se příznivě projevují při
cukrovce, má silný močopudný účinek, kterého
se využívá i při revmatických potížích,
nemocech ledvin a obezitě. První jarní lístečky
přidáváme do salátů. Mají specifickou
chuť, způsobenou hořčinami, obsahují
vitamín C a minerální soli. Lidé
s diabetem by měli na urovnání
metabolismu v době květu pampelišky
sníst denně 8-10 stonků bez květu.
Tato jedinečná léčivka je naprosto
neškodná i při dlouhodobém užívání.
Užíváme ji v různých formách – syrovou
šťávu, obvyklý čaj z kořene a listů či
květních úborů nebo jako pampeliškový
med.
Čaj z listů: ¼ l vařící vody přelít asi 2
lžičky byliny, nechat 10 minut louhovat,
scedit. Pít 2x denně.
Čaj z kořene: na ¼ l studené vody 2 lžičky
drobně nakrájeného sušeného kořene, nechat
přejít varem, 15 minut louhovat.
Těmito nápoji lze omývat i místa postižená
vyrážkami nebo ekzémy.
Pampeliškový sirup: do 1l studené vody
dáme 4 hrsti čerstvých květů. Pomalu
přivedeme k varu, odstavíme a necháme 12
hodin stát. Potom šťávu scedíme a květy
vymačkáme. Přidáme ¾ kg přírodního cukru a
šťávu z 1 citronu. Ve větším kastrolu ohříváme

na mírném ohni bez pokličky, nevaříme, jen
necháme odpařovat, dokud nezhoustne. Je-li po
vychladnutí sirup ještě řídký, pokračujeme
v zahušťování. Užíváme 3xdenně po lžíci,
můžeme využít k oslazení bylinkových čajů.
Pampeliškový mix: tři hrsti čerstvých květů
rozmixujeme se 3 šálky vody. Scedíme přes
řídké plátno a vymačkáme. Přidáme poloviční
množství objemu 38-40 % alkoholu (vodka,
čistá,…), zamícháme a uložíme v tmavé láhvi.
Užíváme po lžíci 15 minut před každým
hlavním jídlem.
Základní pravidla sběru bylin: sbíráme byliny,
které skutečně poznáme, vždy jen zdravé
rostliny. Z důvodu možného znečištění je
nesbíráme u silnic a cest, ani na okraji polí, kde
hrozí kontaminace chemickými postřiky.
Sbíráme pouze potřebné množství, netrháme
s kořínky. Před sušením neomýváme, pokud
chceme konzumovat čerstvé, omyjeme.
Krásné dubnové dny přeje čtenářům
Mgr. Helena Vaňková

Příběhy zachráněných

jsme museli nastoupit s intenzivní péčí my a
museli jsme se mu začít věnovat na plný
úvazek. Veškerý čas jsme tak strávili s ním, až
se vše k dobrému obrátilo. Postupně jsme
společně začali vyrážet na obhlídky okolí, učili
jsme se plavat a později také lovit ryby.
Problém nastal v době, kdy nám „vydřák“ (byl
to totiž samec) začal dospívat.
Vzhledem k tomu, že v lidské péči
ztratil přirozenou plachost a mohl by začít být
agresivní, rozhodli jsme se mu pořídit vydří
samičku, která se narodila v zajetí v Záchranné
stanici
v Makově.
V prvních
dnech
seznamování se vydřík nenechal vůbec
zahanbit a začal si vychovávat svou o tři
měsíce mladší samičku po svém, samozřejmě
značně ovlivněn vším, co jsme ho předtím
naučili my. V současné době patří dvě vydry
v naší stanici k nejhravějším zvířatům, jejichž
pozorováním lze mnohdy strávit i celé hodiny.
A jaké poučení plyne z tohoto „ zvířecího“
příběhu pro nás? Že i když nás v životě potká
cokoliv zlého, vždycky se najde někdo, pro
koho má cenu žít a s kým můžeme překonat i
nejtěžší chvíle našeho života.
Ing. Marta Bryndová

Jak se žije
maloobchodníkům II.

Živočichy, kteří se nejčastěji do
záchranných stanic dostávají, lze rozdělit do
dvou základních tříd, a to mezi savce a ptáky.
Jelikož právě savci mají k člověku velice
blízko, většina příběhů savčích mláďat se
odvíjí především od našeho vztahu k nim.
Nejinak tomu bylo i v případě dvou
malých vyder říční, které by nelezeny při
venčení psa nedaleko Hořic. Bohužel u jedné
z nich došlo k vážnému zranění vlivem ostrých
psích zubů. I přes veškerou snahu a péči jsme
ho nedokázali zachránit, jelikož utrpěl porušení
míchy. Druhý sourozenec měl o něco více
štěstí. Podařilo se nám ho vytáhnout z
nejhoršího, ale i tak jsme neměli vyhráno. Poté,
co ztratil svého sourozence, začal po něm
velice tesknit a přestal úplně žrát. V tuto chvíli

Další obchod, který jsem navštívil se
nachází v č.p. 72. Pamětníkům (hodně starým)
je znám pod názvem HOSTINEC U ŠAFÁŘŮ,
v 50. letech zde sídlilo výrobní družstvo
JISKRA (montáž rádií-předchůdce TESLY).
Na přelomu 60. let zde měly Komunální služby
Horního Jelení holičství a kadeřnictví a v I.
patře čalounictví. V 90. letech v restituci
vráceno původním majitelům, kteří tento dům
odprodali manželům Tupcovým. Ti zde v
letech 1990-1993 provedli rekonstrukci do
dnešní podoby. Dnes se v přízemí nachází
Drogerie paní Ludmily Tupcové. Paní
majitelka mi na první otázku odpověděla
následující: "Na Horním Jelení jsem začala
prodávat v roce 1978 v Jednotě prodejna
drogerie. A to až do roku 1993, kdy došlo k její
likvidaci. Poté jsem byla několik měsíců
nezaměstnaná a od 23. listopadu 1993
provozuji tento obchod."
Jaký máte sortiment? "Velmi široký,
mohu nabídnout kosmetiku, mýdla, barvy,
laky, chemii, postřiky, jedy, svíčky, galanterii,
zdravotnické potřeby, prací prášky, papírnické

zboží, zahradnické potřeby, krmivo a potřeby
pro domácí zvířata, umělé květiny."
Jak se vám prodává? "Zjišťuji, tak asi
jako všichni, že kupní síla obyvatel se snižuje.
Velký vliv na to mají obchodní řetězce a že se
z Jelení dojíždí za prací. Spoléhám se na stálé
zákazníky, samozřejmě, že se objeví i náhodní
a hodně cizích. Vzhledem k mému
zdravotnímu stavu a i důchodovému věku budu
na jaře končit s prací v prodejně. Vím, že Jelení
drogerii potřebuje, a proto svůj obchod nabízím
k pronájmu. Zájemce prosím, aby se o
podmínkách se mnou domluvil na prodejně.
Prostřednictvím JL bych chtěla poděkovat
všem zákazníkům. Měla jsem svoji práci ráda,
po lidech se mi bude stýskat, ale čas se nedá
zastavit."
Druhým obchodem v tomto domě je
ŘEZNICTVÍ MORÁVEK, kde mě přivítal
zástupce firmy pan Lukáš Morávek. Požádal
jsem ho, aby nám řekl něco o firmě. "Naši
firmu založil můj otec Josef v roce 1993.
Sídlíme ve Vračovicích, kde jsou jatka a
výrobna. V roce 2003 proběhla rekonstrukce
závodu tak, aby odpovídal normám EU.
Vlastníme prodejny ve Vračovicích a Ústí nad
Orlicí. Na Horní Jelení jsme nejdříve dodávali
masné výrobky panu Petru Tupcovi a od roku
2006 jsme zde v pronájmu. Na této prodejně
zaměstnáváme 2 prodavačky, paní Lenku
Vraštiakovou a Miladu Bittnerovou. Jsou to
velmi spolehlivé pracovnice a s jejich prací je
naše firma spokojena."
Jaký je váš sortiment? "Velmi široký,
tak, aby si zákazník měl z čeho vybrat. Maso
vepřové a hovězí zásadně z tohoto regionu.
Maso kuřecí chlazené, jedenkrát měsíčně
koňské maso, na objednávku maso jehněčí a
telecí. Na velikonoční svátky je to
samozřejmostí. Uzeniny vlastní výroby, bez
použití chemie a separátů, jak to dělají některé
obchodní řetězce. Dále zde máme zvěřinu,
stáčená vína, mléčné výrobky, doplňkové zboží
a mražené výrobky. Změnili jsme dodavatele
pečiva-nyní LIFKA CHOCEŇ - jak zjišťujeme,
změna je zákazníky vítána. Zboží na prodejnu
dodáváme vždy zásadně čerstvé, každé ráno, a
proto se může stát, že přijedeme o něco déle.
Dík za pochopení. V sezónní nabídce je možno
využít našeho zabíjačkového a grilovacího
programu. Informace na prodejně."
Jak vám vadí konkurence velkoprodejen? "S
hypermarkety rozhodně žádné problémy
nemáme. Náš sortiment je odlišný, zejména

kvalita. O tom se může přesvědčit každý
zákazník."
Jaká je podle vás kupní síla obyvatel?
"Díky rozšířenému sortimentu a šikovnosti
našich děvčat jsme nezaznamenali žádný
pokles prodeje. V dohledné době plánujeme
ochutnávky našich stávajících a nových
specialit na prodejně. Máme pro vás připraveny
další zajímavosti, nechte se překvapit."
Děkuji za rozhovor J.J.

Pan Páral vzpomíná
Vážení čtenáři, zde je další část
vzpomínek našeho bývalého občana, pana
Danouše Párala, na jeho dětství na Jelení,
tentokrát na měsíc duben.
Jaro je už docela zabydlené. Na náměstí
už několikrát přijela eskadrona vysokomýtských
dragounů, koně byli napojeni z obecní studny a
po krátkém odpočinku odjeli vojáci v červených
kalhotách Dolíkovou cestou zpět do Vysokého
Mýta.
Poblíž Vaňkovy hájenky, docela sama
v poli, stojí hruška – jakubka jí říkáme a ta má již
plody. Malé, ale velmi dobré hruštičky. Nikdo
neví, čí je tato hruška majetkem, ale to nás vůbec
nezajímá a tak hurá na ně!
Kdo neumí sám uplést žilku z vrbového
proutí, musí si ji koupit u košíkáře Jindry,
protože jsou velikonoce. Na Bílou sobotu, přesně
ve 12 hodin, zazní siréna, umístěná na
transformátoru stojícím na náměstí, vše utichne
na dvě minuty, aby tak byla uctěna památka
všech obětí prvé světové války.
Tuto sobotu v podvečerních hodinách,
vždycky s něčím novým v oblečení (říkalo se, že
třeba i jenom s novým kapesníkem) – to aby, jak
žádá tradice, nepokakal dotyčnou osobu beránek,
vyšlo se k náměstí, kudy prošel z kostela průvod
- Vzkříšení se této pobožnosti říkalo.
V pondělí velikonoční byla tak zvaná
pomlázka. Vykoledovaná vajíčka, nošena v
uzlíčcích ze šátků či košíčcích, byla výměnným
artiklem mezi pány kluky – za jedno barevné, dvě
méně barevná.

Fotbalisté AFK před jarní
sezónou
Zimní příprava mužů i dorostu začala
začátkem ledna tréninky ve školní hale.
Začátkem února proběhlo společné soustředění
v Orlických horách na chatě Šajtava, které mělo
za hlavní úkol zvýšit fyzickou kondici hráčů a
také stmelit kolektiv. Na to kromě trenérů
dohlíželi i funkcionáři z výboru. Můžeme

konstatovat, že cíle byly beze zbytku splněny a
doufáme, že se to projeví v jarní části sezóny
2012. Obě mužstva také hrála turnaj na UMT
v Chocni, což bylo vzhledem ke klimatickým
podmínkám nezbytné. Muži hráli všechny své
zápasy se soupeři z vyšších soutěží a kromě
zápasu s Týništěm rozhodně nezklamali a uhráli
slušné výsledky, jak s mužstvy Holic ( 2 : 5 ),
Chocně (3 : 5), tak nerozhodné výsledky
s Doudleby a Č.Třebovou. Konečné 5.místo ze
šesti odpovídá předvedené výkonnosti mužstev.
Dorost měl dosti divoké výsledky, hlavně
z důvodu neustálých změn v kádru vyvolaných
absencemi pro nemoc, ale i jinými. Tomu i
odpovídá konečné 4.místo z osmi účastníků, měli
však na víc. Po tomto turnaji sehráli muži
přátelské zápasy s Lípou n.O. , účastníkem OP,
na UMT v Černíkovicích, kde jsme jednoznačně
soupeře přehráli 5 : 0, a konečně také první zápas
na trávě na Vysokém Chvojně se Sebranicemi,
účastníkem l.B třídy skupiny „B“, které s námi
držely krok pouze část 1. půle a nakonec jsme
zaslouženě vyhráli 4 : 1, když vítězství mohlo
být ještě o několik gólů vyšší.
Změny v kádru mužů jsou „staronové“.
Z hostování v Chocni se vrací Pavel Dědič, který
by nám měl pomoci v ofenzívě, což byla naše
slabost na podzim, a také Jan Raich s Miroslavem
Vaňkem z Doudleb.
Žáci a elévové trénovali také v hale a
zúčastnili se několika turnajů, z nichž některé
také uspořádali. Dařilo se hlavně elévům, kteří
vyhráli dobře obsazené turnaje v Pardubicích a
Chocni.

Tímto zveme naše příznivce k utkáním
všech kategorií. Výsledky budou průběžně
vyvěšovány v naší nové skříňce u samoobsluhy,
kterou nám daroval p. Josef Nosek.
Za výbor AFK Ing. Miroslav Kopecký

Výsledky AFK
25.3.2012
Řečany nad Labem - AFK Horní Jelení 1 : 2
K 1.zápasu jarní sezóny jsme odjížděli do
Řečan v plné sestavě. Na rozdíl od nás soupeř byl
oslaben a na obrazu hry to bylo znát. Byli jsme
po celý zápas lepší a přehrávali jsme je. Bohužel
chyběla finální přihrávka a tak naše snaha
vyznívala naprázdno. Až v druhé půli se nám
konečně podařilo skórovat, ale soupeř z nahodilé
akce po rohu vyrovnal. Ke konci zápasu jsme
domácí přitlačili a z mnoha šancí jsme i jednu
proměnili a zaslouženě vyhráli. Na úvod sezóny
cenné vítězství, ale hra byla místy dost rozpačitá,
jako by chybělo větší sebevědomí hráčů.
Fakta:
Branky: Pinkas a Dědič.
Poločas: 0 : 0. Sestava: Jozl – Čermák, Raich,
M.Šrajer, Rejnuš – Liška, Velinský, Pinkas,
Michálek – Kaňkovský, Dědič.
Střídali:
Šmidberský, Šmejda a Komárek.

Vzpomínáme
Dne 1.4.2012 tomu bude již 13 let, co nás
navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček,
pan Petr Horáček.
Za tichou vzpomínku děkují synové
Libor a Michal s rodinami.

Inzerce: Jiří M a t r k a, Holice. mob: 607 628 712, nabízí různé druhy horizontálních i vertikálních žaluzií, sítě
proti hmyzu, venkovní rolety a lamelové dveře.

Řeznictví a uzenářství Morávek, prodejna Horní Jelení, Komenského nám. 72, otevírací
doba: út – pá 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00, so 7:00 – 10:00 nabízí uzeniny vlastní výroby a maso
z českých chovů. Nabídka na duben: mleté maso: 69,90 ; vepřová játra: 39,90 ; kuřecí prsa chlazená:
119,90 ; tlačenka (světlá) 79,90 ; prejt pečený a vařený 54,90 ; uzený bok s.k. 79,90 ; šunkový salám
119,90 ; vračovická lahůdková játrovka 12,90 ; český salám 64,90 ; kuře mražené 49,90 ; eidam 30%
99,90 (ceny jsou uvedeny za 1 kg vč.DPH, není-li uvedeno jinak). Zvěřina: jelen, divočák, srnčí,
muflon, daněk, klokan. Grilování: marinované plátky na gril, v. kýta naložená i uzená, sele na rožeň,
krocan na gril, špekáčky a velký výběr klobás. www.moravek-reznictvi.cz. Těšíme se na vaši
návštěvu!
_______________________________________________________________________________________
Příští číslo bychom chtěli vydat 01.05.2012. Cena bude 6,- Kč a zakoupit bude možno v místní samoobsluze,
na městském úřadě, v obchodě u pí. Tupcové, v potravinách u 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: 25.04.2012. Adresa
redakce: Městský úřad Horní Jelení 114, PSČ: 533 74.

