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... co se dělo v říjnu.

Kalamitní stav na hřbitově

Vzpomínková slavnost 28. 10. 2017

Horní Jelení, největší okrsek na Pardubicku?

Volební místnost na Dolním navštívili skauti

Sokolníci na Radosti
Foto: P. Tupec, J. Jindra, A. Mádr, F. Vlach
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Úvodník
Drazí čtenáři,
z důvodu výpadku elektrické energie jsme nestihli poslat podklady do tiskárny včas. Proto se k vám JL dostanou pravděpodobně o den déle. Aktuálně alespoň můžeme ještě doplnit fotografie
z kalamity na hřbitově. I když některé thuje vypadají zdravě, vítr
odhalil jejich skutečný stav. Padly i větší stromy a poškozené jsou
některé náhrobky. Dle vyjádření starosty Petra Tupce, se k poškozeným hrobům město musí postavit čelem. Stromy jsou na pozemku města.

Zeptali jsme se starosty
Město Horní Jelení má dva volební
okrsky, Horní a Dolní Jelení, které
navštívil druhý volební den televizní
štáb ČT. Byl k tomu nějaký důvod?
To mohu potvrdit. Redaktor ČT pan
Erik Knajfl mě kontaktoval den před
volbami do Poslanecké sněmovny a
požádal o spojení na předsedy našich dvou volebních okrskových komisí. Nemohl si nevšimnout výrazného rozdílu v počtu zapsaných voličů
v seznamech, mezi volebním okrskem číslo jedna a dvě. Pro informaci, na Horním Jelení bylo vydáno 970 obálek a na Dolním Jelení 57 obálek. Tím, jak se Horní
Jelení rozvíjí, narůstají počty oprávněných voličů, což v důsledku
přetěžuje práci při samotném sčítání hlasů volebních komisí. Po
těchto volbách jsem již mluvil s oběma zapisovatelkami volebních
okrsků a domluvili jsme se, že po prezidentských volbách, které
nás čekají jako první v roce 2018, rozdělíme Horní Jelení na dva
volební okrsky, aby se zrychlila práce volebních komisí. O výběru
druhého vhodného místa na Horním Jelení budeme jednat na některém v nadcházejících veřejných jednání zastupitelů města.
V měsíci listopadu proběhne mimořádné zasedání zastupitelstva
města Horní Jelení, co se bude projednávat?
Skutečně se bude jednat o jednobodové veřejné zastupitelstvo, které svým usnesením pověří starostu města k podání žádosti o dotaci
a zároveň svým nadpolovičním souhlasem potvrdí spolufinancování pokračování obnovy areálu Dolního rybníku v Horním Jelení. Jak jsem již mnohokrát zmínil, tím druhým krokem má být výstavba obslužné komunikace hráze rybníka. Tím, jak se stále mění
dotační tituly a hlavně podmínky pro podání žádosti, musím být
pro tento případ pověřen přímo zastupitelstvem města. V jiných a
dovoluji si tvrdit v 99,99% dotačních titulů stačí, když mě k těmto
úkolům pověří rada města, která se schází pravidelně téměř každý týden. Jelikož neznáme dopředu, kdy přesně budou vyhlášeny
výzvy k dotačním titulům, kde mimo jiné také záleží na datu, kdy
žádost o finanční prostředky podáme, nechci tuto situaci podcenit
a přijít tak o příležitost spolufinancování akce. Sice to znamená,
že se během tří posledních měsíců roku 2017 sejdeme jako zastupitelé třikrát, ale jak znám volené zástupce našeho města v oblasti
přístupu k rozvoji města, nebude jim to činit snad žádný problém.
Je uzavřena ulice Švermova. Proč a jak dlouho uzavírka potrvá?
Od 25. 10. 2017 je ztížen přístup i příjezd do ulice Švermova v
Horním Jelení. Ještě před tímto datem byli vlastníci přilehlých nemovitostí seznámeni s prováděním výkopových prací, a to v rámci rekonstrukce splaškové kanalizace dotčené ulice. Po domluvě
se stavebním dozorem a stavby vedoucím společnosti INSTAV
Hlinsko se mohou občané žijící v této ulici obracet na telefonní
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Velký vítr si vyžádal i jiné materiální škody. Ještě v pondělí 30.
10. nešla elektřina na Rousínově, na fotbalovém hřišti padl strom
na tribunu. Lidem odlétaly skleníky, kusy střech, jsou povalené
ploty. Příroda nás zkouší.
V tomto čísle jsme k rozhovoru na dálku mnoha tisíců kilometrů pozvali pana Mgr. Davida Hrdouška, Jeleňáka v diplomatických
službách ČR. Kolega JJ vyzpovídal slečnu lékárnici, Mgr. Zuzanu
Kohoutkovou. Děkujeme, že nakupujete v jelenské lékárně, pomáháte tak tuto službu na Jelení udržet.
Přejeme příjemné počtení!
Barbora Mádrová a Jan Jindra

čísla, která byla součástí oznámení provádění stavebních prací
pro případ nutnosti řešení naléhavých skutečností či potřeb. Vývoz popelnic ke svozovému místu bude rovněž zajišťovat stavební
společnost INSTAV. Znamená to, že majitelům nemovitostí bude
stačit, když jen nezapomenou ve svozový den umístit popelnici s
odpadem před svůj dům. Pro lepší orientaci doporučuji všem, aby
měli vlastníci svozových nádob řádně označené popelnice s číslem
popisným, předejdeme tak zbytečným komplikacím. V jeden den
bude také uzavřena ulice Hálkova, protože bude prováděna výměna průběžné kanalizační šachty jmenované ulice. Uvědomuji si, že
asi nikomu není dvakrát příjemné, když se mu kope před nemovitostí, ale vše jednou končí. Prosím tímto spoluobčany o pochopení
za ztížené podmínky, na jejichž konci bude opět na několik desetiletí funkční splašková kanalizace.
Jak to bude letos s vánočními kapříky?
Kapři budou, a samozřejmě také vánoční koledy, domácí punč a
vše, co k prodeji vánočních kaprů patří. Opět prodej proběhne
pod hlavičkou Rybničního hospodářství Lázní Bohdaneč, se kterým spolupracujeme již desátým rokem. Letos jsme se obávali, jak
to bude s EET, ale tento prodej má úlevu v rámci elektronické evidence tržeb, kterou bude třeba naplnit až v příštím roce. Takže,
kdo ze spoluobčanů bude mít zájem o vánočního kapříka, můžete
se, prosím, přihlásit v podatelně našeho městského úřadu.
Blíží se zima, jak se město připravuje na toto období?
V první řadě, napsal jsem Ježíškovi, až bude trhat sněhové peřiny, aby méně sypal na chodníky a ulice, o to více může přidat na
zahrady, louky a les kolem Horního Jelení. Jelikož si nejsem jist s
včasným doručením mého dopisu, pod návalem dopisů s dětskými
vánočními přáníčky, rozhodli jsme se ještě pro záložní variantu.
Nakupujeme posypovou sůl, sněžná technika prochází provozní
kontrolou, zaměstnanci našeho úřadu jsou vybavováni průběžně
zimními pomůckami. Na úklid komunikací máme ještě smluvního
partnera, který s traktorem odklízí sníh z ulic, aby podle zimního
úklidového plánu byl zajištěn přístup záchranných složek IZS a
samotného přístupu k nemovitostem. Se zimní údržbou se vždy vyskytují nějaké komplikace. Nikdy a nikdo totiž neumí být na všech
místech současně, těžko se to lidem vysvětluje, proč ještě jejich
ulice není odmetená. Zimní údržbu rovněž komplikují parkující
vozidla na místních komunikacích. To je také jeden z faktorů, proč
se zpomaluje při sněhových návalech zimní údržba.
Jméno pana JUDr. Emila Martince, našeho rodáka se dostává
do širšího povědomí už i v rámci Pardubického kraje. Proběhla
jednání o přípravě oslav v roce 2018, kdy si připomeneme stoleté
výročí vzniku republiky?
Dne 18. 10. 2017 proběhlo jednání u hejtmana Pardubického kraje, pana Martina Netolického, kterého jsem se zúčastnil společně
s panem Jiřím Panušem, členem Východočeského klubu celních
veteránů, na téma příprav oslav sto let od vzniku Československé
republiky. Kromě toho, že v příštím roce budeme slavit toto významné republikové jubileum, budeme rovněž vzpomínat na naše-
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ho rodáka, pana JUDr. Emila Martince. Pan hejtman předběžně
přislíbil pomoc s přípravami a spolufinancováním upomínkových
předmětů, které zatím budeme držet v tajnosti. A jinak mohu potvrdit, že čím dál více se setkávám s dotazy, směřujícími právě k
osobě pana Emila Martince.

Výsledky voleb do PS PČR
Okrsek č. 1 Horní Jelení

Podělte se o nějaké nedávné dění v našem městě. Co se řeší na
radnici?
Během posledního měsíce byly zahájeny přípravy dalších akcí a
žádostí, směřujících do příštího roku. Mezi takové patří výměna
oplocení části zahrady v mateřské školce, žádost na obslužnou komunikaci Dolní rybník, výstavba cyklostezky Horní - Dolní Jelení,
stavební přípravy na opravu chodníků v Dolním Jelení a opravu
místní komunikace na Dolním Jelení. V říjnu jsme také prošli kontrolou z Ministerstva zemědělství ČR, právě na stavbu první části
oprav vodní nádrže. Došlo k porovnání projektové dokumentace
se skutečným stavem a následně celé administrativní kolečko, výběrové řízení, kolaudace, stavební deníky, provozní řády. Žádná
kontrola není nikdy příjemná, o to příjemnější je, že město dodrželo všechny smluvní, zákonné a dotační podmínky a můžeme tak
předložit žádost o proplacení dotace. Tím ale nekončíme ještě letos, protože městu byla přidělena dotace na opravu sportovní podlahy v tělocvičně základní školy. I zde došlo k nějakým změnám
dotačních podmínek, které musíme dodatečně nastudovat a podle
nich samozřejmě postupovat. Když už jsme u základní školy, tak v
měsíci říjnu proběhly opravy balkónů u školních bytů. Tím bych
asi skončil a popřál závěrem všem hodně zdraví a štěstí.
Petr Tupec
starosta města

Zasedání MZ
V pondělí dne 13. 11. 2017 a ve středu 13. 12. 2017 vždy od
17 hodin, proběhnou v zasedací místnosti městského úřadu veřejná zasedání městského zastupitelstva. Program zasedání bude
vyvěšen na úředních deskách městského úřadu.
Veřejnost je srdečně zvána.

Vítání Jeleňáčků
S našimi nejmenšími jelenskými miminky se seznámíme a do
života je za zvuku flétniček přivítáme dne 2. 12. 2017 v odpoledních hodinách. Pozvánky rodiče obdrží do 15. listopadu. Pokud z
nějakého důvodu pozvánku neobdržíte, a přesto doma máte dosud
nepřivítané děťátko, velmi prosíme, abyste nám o tom dali vědět.
Těšíme se na viděnou!

Kapři budou!
Opět letos si můžete objednat vánočního kapříka na městském
úřadě v kanceláři č. 1. objednávky ukončujeme 15. prosince 2017.
Prodej se uskuteční v pátek 22. prosince 2017 do 12 hodin.

Svoz odpadu v listopadu
Komunální odpad: 7. 11., 21. 11., 28. 11.
Poslední svoz bioodpadu letos proběhne 14. 11. 2017!!!
Tímto se velmi omlouváme za omyl uvedený v termínech svozu v minulém čísle JL a děkujeme za upozornění pozornou čtenářkou.
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Kalendáře

Mikulášská u Pytláka

Na městském úřadě v kanceláři č. 1 je možnost zakoupení kalendáře Holicko 2018, cena kalendáře je 50,- Kč.

Máte doma dítko? Co takhle navštívit s ním naše peklo? Potkat
se s čerty, zazpívat andělovi s Mikulášem? Během dne přineste
svou nadílku pro dítko přímo k Pytlákovi, viditelně označte jménem a klidně napište i hříchy. Navečer 5. 12. 2017 přijďte od
16:30 do 17:30 hodiny. V části restaurace s vlastním vchodem na
Vás budou čekat 3 čerti, malý čertovský učeň, Mikuláš a anděl.
Všechny děti s rodinou jsou vítány. Možno zakoupit něco na zub či
pro zahřátí. Vstupné je dobrovolné.
Pro další zájemce je možné sjednat si osobní návštěvu pekelníků
přímo u Vás doma. V případě zájmu volejte na tel 603 110 131.

Výlov rybníku Sárinka
Vít Eliáš srdečně zve na podzimní výlov rybníku Sárinka na
Rousínově v sobotu 4. listopadu od 10 hodin. Prodej ryb: kapr
85,-/kg; amur 95,-/kg; lín 90,-/kg. Prodej rybích specialit: uzení
pstruzi, uzené kapří podkovy, smažené kapří hranolky. Mezinárodní specialita: maďarská polévka Halászlé. Národní občerstvení: grilovaný gyros na jehle, pivo, limo. Prodej přírodních sýrů
a dalších mléčných produktů z farmy Pohlovi. Živá hudba: český
folkcountry repertoár.
V případě nepříznivého počasí bude zajištěno zázemí pro posezení.

Kulturní komise Vás zve…
Beseda Nový Zéland
Přijďte si poslechnout vyprávění o této krásné zemi. Beseda
se bude konat 10. 11. 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti.
O své zážitky z cesty po Novém Zélandu se s Vámi podělí pan
Miroslav Kopecký.

Pozvánka na Advent
První adventní neděle 3. 12. 2017 bude zahájena trhy, které
se i letos budou konat v areálu kostela od 11:30 do 16:00, následně proběhne v 16:30 rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Jako každý rok se můžete těšit na bohatý program, více informací
na plakátech.
Dále Vás čeká výlet do vánočních Ratibořic a adventní koncert. Více informací najdete na plakátech.
Těší se na Vás KK

Ledové království
Kulturní komise Vás zve společně s animačním týmem Jelen na
jejich muzikálové vystoupení Ledové království, které se uskuteční v bývalém kině Orel 9. 11. 2017 v 17.00 hodin. Vstupné dobrovolné. Pod vedením Jakuba Špeldy hrají Adéla Šedová, Ondra
Krejčík, Adam a Štěpán Špeldovi. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Martinská jízda
Rodičovský klub při MŠ Horní Jelení srdečně zve všechny malé i velké v
pátek 10. listopadu 2017 na tradiční
„Martinskou jízdu.“
Sraz bude v 17 hodin u „Křížku“ a
průvod zamíří ulicemi našeho městečka
k faře, kde děti zahrají legendu o svatém
Martinovi.
Na závěr - jako tradičně - každý obdrží svatomartinský rohlíček.
Těšíme se na vaši účast a nezapomeňte lampiony!!!

Pozvánka na Svatomartinské
Přijďte ochutnat první vína roku 2017
Vinotéka u Kocoura vás srdečně zve k ochutnávce Svatomartinských vín, která se uskuteční 11. 11. 2017 od 11 hodin 11 minut.
K dispozici budou i nejrůznější delikatesy k zakousnutí.
Ochutnat můžete a následně i zakoupit:
Müller Thurgau Svatomartinské 2017
Modrý Portugal Svatomartinské 2017
Svatovavřinecké rosé Svatomartinské 2017

Florián vás zve…
Na kančí hody a myslivecké speciality k obědu či k večeři ve
dnech 17. – 18. listopadu 2017.
Na vaši návštěvu se těší
Vl. Mašková s kolektivem

Co dobrého v listopadu?
Hospoda U Pytláka na listopad pro vás připravila tato menu:
V sobotu 11. 11. na sv. Martina se bude prodávat tradiční svatomartinské víno a k jídlu husokačena s houskovým či bramborovým knedlíkem. Vzhledem k velkému zájmu prosíme konzumenty, aby si jídlo od čtvrtka objednávali raději dopředu na tel. čísle
774 197 489. Prodej přes ulici je samozřejmostí. Vydávat obědy
začneme od 11 hodin.
V pátek 17. 11. na počest studentstva a Dne boje za svobodu
a demokracii nabízí naše hospoda RETRO BAŠTU 70. a 80. let.
Studentský řízek, domácí sekaná a špekáčky na pivu. Prodej od
12 hodin.
V sobotu 25. 11. večer Staropramenu 11° + topinky s masovou
směsí a to již od 15 hodin.
Zveme širokou veřejnost.
Na návštěvu se těší
František Gabčo a spol.

Hubertova jízda
Přátelé koní, přírody a lesů z Vysoké u Holic si čtenáře JL dovolují pozvat na jízdu svatého Huberta.
Hubertova slavnost proběhne 4. 11. 2017. Sraz účastníků bude
na statku u Bolehovských ve Vysoké. Odtud se po 10. hodině vyráží koňmo, vozmo či pěšky do krásné krajiny a lesů kolem Vysoké.
Občerstvení pro účastníky je zajištěno za lidové ceny u myslivecké
chaty LESU ZDAR.
Srdečně zvou pořadatelé.

Krátké zprávy
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Novinky v knihovně za říjen

Přijďte na show!

Beletrie
Davouz, Marta: Dům v Bretani; Řeháčková, Věra: Není všem
dnům konec; Uzel, Radim: Intimní slasti a strasti (vážná i humorná, běžná i kuriózní pojednání o sexu, lásce a reprodukci); Mrkvičková, Iva: Psí historky; Körnerová, Hana Marie: Minuta na rozloučenou; Javořická, Pittnerová, et al.: Střídavé štěstí; Dubcová,
Naďa: Jsem tu na kus řeči; Jordanová, Ricarda: Dědictví Lauensteinů; Jordanová, Ricarda: Návrat na Lauenstein; Vácha, Dalibor: Hranice (válečný román vycházející ze skutečných událostí);
Rozkovec, Patrik: Vysoká hra; Brown, Sandra: Smrtelné nebezpečí; Giordano, Mario: Teta Poldi a sicilští lvi; Theils, Lone: Dívky z
trajektu; May, Peter: Hadohlavec; Lagercrantz, David: Muž, který
hledal svůj stín
Pro děti
Kalcovská, Eva: Pomáhací pohádky 2.; Čtvrtek, Václav: Zpívají
psi při měsíci; Teisinger, Pavel: Človíčkova dobrodružství; Peroutková, Ivana: Anička a cirkus; Cabotová, Meg: Holčičí pravidla 3.
Kluci k zulíbání; Harrisonová, Lisi: Monster High 4. Příšerná parta je zpět; Stanton, Andy: Pan Guma a krystaly moci
Naučná
Bullová, Jane: Zvířátka levou zadní (Jak uplést a ušít roztomilá
zvířátka krok za krokem); Sternberg, Cecilia: Cesta: paměti české
aristokratky; Fousek, Josef: Fouskův svět; Basl, Jiří: Elitní komanda zblízka; Lenkovi, Jitka a Ladislav: Mimozemšťané v Čechách.
Setkání třetího druhu
Aktuality knihovny, užitečné odkazy, doporučené knihy či své
vlastní čtenářské konto máte možnost sledovat na webových stránkách knihovny, které jsou umístěny na webu města: www.hornijeleni.cz

Kam? Do obecního sálu v Ostřetíně.
Kdy? Pátek 1. prosince 2017 od 19:00 hodin.
Na co? Divoké kočky z Ostravy. Velmi populární travesti skupina. Vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek: Obecní úřad Ostřetín,
restaurace U Floriána Horní Jelení a Městská knihovna Horní
Jelení. Sezení formou kabaret, tzn. s občerstvením, alko nealko
nápoje a pivo Plzeň, vše s obsluhou. Předprodej vstupenek začíná
od 1. listopadu. Přijďte se dobře pobavit a načerpat síly do předvánočního shonu.

Čtenářská výzva
Kniha doporučená kamarádem v loňské výzvě. Kolik knih vám
někdo doporučí? Mně se to občas stane, ale asi jen z postu knihovnice. I tak bych přivítala více tipů na dobré knihy. Na základě
doporučení jsem přečetla Slepou mapu od Aleny Morštajnové a
po přečtení ji ráda doporučuji dále. Ačkoli je to její první román,
velmi se vydařil. Kniha je poutavou ságou tří generací žen z jednoho rodu, začínající v době před první světovou válkou a končí v
90.letech minulého století. Po Slepé mapě autorce vyšly další dvě
knihy, které se také těší velké oblibě.
V letošní výzvě k tématu kniha, jejíž děj se odehrává v Praze,
jsem si přidala knihu Ztracená manželka od Alyson Richmanové.
Ano, i román od americké autorky se dá zařadit dějově do Prahy,
tento působivý příběh zde totiž začíná. Více z knihy prozrazovat
nebudu, byla by to celkem dlouhá anotace. U mě se tato kniha řadí
do čela na pomyslném žebříčku oblíbenosti.

Poděkování
Do naší knihovny byla prostřednictvím pana B. Novotného doručena poutavá kniha: Jindřich Šimek Malíř Orlických hor, kterou nám věnovala jeho dcera a zároveň autorka knihy paní Marta
Hroníková. Malíř Jindřich Šimek byl synovcem pana Emila Šimka, regionálního malíře a krajináře, který od roku 1920 žil zde,
na Horním Jelení a naše městečko měl nadmíru rád.
Za tento nevšední dar velice děkujeme a věřím, že si kniha najde své čtenáře, kteří se rádi seznámí s životem a tvorbou Jindřicha Šimka.

Děkujeme!

Děkujeme paní Líbě Šmidberské, že se připojila k projektu, o
kterém jsme psali na začátku tohoto roku, a upletla nádherné čepičky pro nedonošená miminka.
Tyto budou předány novorozeneckému oddělení Pardubické nemocnice. Ještě jednou děkujeme!
Za sociální komisi
Alena Hamdanová

Pozdrav a přání uzdravení
Zdravíme tímto pana Vlastimila Hlouška, našeho čtenáře, který
je v současné době v nemocnici. Ve volných chvílích si čte i staré výtisky Jelenských listů! Srdečně ho tímto zdravíme a přejeme
brzké uzdravení!
Redakce JL

Novinka na školním hřišti
Od poloviny října slouží žákům i dalším návštěvníkům školního hřiště nová street workoutová sestava. Je určena pouze pro
osoby s minimální výškou 140 cm a maximální hmotností 120
kg bez zdravotních komplikací a onemocnění. Osoby mladší 15
let mohou sestavu užívat pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Používání jakýchkoli kovových konstrukcí je zakázáno v případě, že jsou zařízení kluzká nebo je jejich povrch namrzlý. Vstup
a využívání hřišť je na vlastní nebezpečí. Prosíme o dodržování
provozního řádu a udržování pořádku.
Mgr. Dagmar Jozlová
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Školáci udělali radost
Dne 19. 10. 2017 žáci první třídy ZŠ Horní Jelení navštívili
místní pečovatelský dům Simeon. Děvčata ze sedmé třídy Adélka Šedová, Justýnka Šponarová a Terezka Sochorová zazpívaly
seniorům pár známých písniček a zahrály na flétnu. Děti rozdaly
babičkám a dědečkům vlastnoručně vyrobené dárečky a nakonec
si společně zahráli společenské hry (deskové, karetní apod.). Dětem se odpoledne líbilo, a proto se rozhodly návštěvu zopakovat o
Vánocích. Ve tváři babiček a dědečků byla vidět radost a potěšení
z návštěvy dětí.
Miluše Vlasáková
vychovatelka ŠD

Zdá se nám, že začátek školního roku byl nedávno, ale listování
v kalendáři nám ukazuje, že uplynuly dva měsíce jako nic. Jak tedy bylo ve školce?
Září bylo pro nás hlavně obdobím adaptace dětí nově příchozích, seznamování se s novým prostředím, novými kamarády a
dospěláky. A hlavně odloučením od svých rodičů na delší dobu!
Ukápla i nějaká ta slzička, ale nyní jsou malí Motýlci již velice
živá a šikovná třída.
Zato děti ze třídy Lištiček a Broučků jsou staří mazáci, proto
si mohly dovolit i pár výletů hned na začátku roku, prozkoumávaly své blízké i vzdálenější okolí – procházky po Horním Jelení,
výšlapy i na Dolní Jelení. Broučci vyrazili nejen za perníkem do
Pardubic, ale prošli se i ulicemi, hledali domovní znamení a malby na domech. Vyzkoušeli si i jízdu MHD a obdivovali vlaky na
vlakovém nádraží.
A protože v rámci poznávání města jsme chtěli navštívit i menší
místo než jsou Pardubice, vydali jsme se do Chocně. Tady děti
nadchly nejen vlaky a park Peliny, dětské hřiště, ale i řeka se svým
neopakovatelným kouzlem.
I další dny jsme využívali pěkného počasí k pobytu na školní
zahradě nebo k výletům do blízkých lesů, kde jsme sbírali žaludy i
kaštany pro jeleny. Však se nám ohrádka před školkou již pořádně
zaplnila, protože děti jsou pilné a sbírají i doma s rodiči. Nakonec
je pěkně dáme do pytlů a pan Rolc si je bude moc odvézt pro své
jeleny. Ty nedávno navštívily děti z Lištiček při svém výšlapu na
Dolní Jelení. Rádi bychom se za nimi vydali i s Broučky, k tomu
chceme pozvat i své rodiče a vyrazíme společně.
V polovině října za námi přijeli dva pracovníci ze Záchranné
stanice Žleby s programem „Smysly zvířat“ a s sebou přivezli i
pár zvířecích kamarádů, každý vždy reprezentoval jeden smysl,
který má nejvíc vyvinutý (ježek, poštolka, sova pálená, výr velký,
šváb, potkan…) Děti se toho hodně zajímavého dozvěděly a zvířata si mohly pohladit…Pokud byste chtěli vidět více, podívejte se
na naše webové stránky.
A co nás všechno čeká? Určitě spousta další legrace, her, povídání, kamarádství i nějaké to dobrodružství. Zase nám to jistě
moc rychle uteče a budou tady Vánoce! A to bude to nejlepší!
Krásné dny i Vám všem!
Zdravíme z naší školky
Helena Kohlová za všechny

Naše škola, náš hrad
Děti z 3. oddělení družinky nasbíraly podzimní přírodniny a v
átriu školy z nich vymyslely a postavily velkou stavbu hradu, s
vojáky, s princeznou, se zbrojnicí a rybníčkem pro Rákosníčka.
Děvčata vymyslela obří dýňovou kliku na hradní bráně.
Mgr. Monika Bláhová

O nejlepší školní oběd
V letošním roce probíhal již 8. ročník celorepublikového klání.
Této soutěže se zúčastnily stovky školních jídelen z celé republiky
včetně naší školní jídelny. Soutěž pořádá Společnost pro výživu,
která se o školní stravování stará již více než 70 let.
Naše soutěžní menu se skládalo ze zeleninové krémové polévky,
paprik plněných jáhlami, olivami a balkánským sýrem, brambor,
ledového salátu s ředkvičkami a jogurtovým dipem a fazolového
brownies. V soutěži jsme sice nezvítězili, přesto ale děkujeme našim kuchařkám za reprezentaci školy a těšíme se na další chutná
jídla.
Ing. Pavla Nádeníková

Stromy projekt 2. třídy
V průběhu celého školního roku plní žáci 2. ročníku projekt s
názvem Stromy. Zde si intenzivní a zábavnou formou přibližujeme jejich druhy i význam. My jsme si stanovili třídní pravidla ve
formě stromu, při výtvarné výchově jsme vytvořili sad či les, během tělesné výchovy cvičíme jogové pozice stromu. Prošli jsme se
okolním lesem a navštívili i náš významný jelenský strom, krásný
dub.
Mgr. Eva Kafková

Staň se diplomatem
V pátek 13. října se konal v
budově pardubického Krajského
úřadu vzdělávací projekt „Staň
se diplomatem“, kterého se zúčastnily i tři žákyně 9. ročníku
naší školy – Tereza Joštová, Gabriela Kohoutková a Martina
Kohoutková. Tuto akci pořádala
Asociace pro mezinárodní otázky, přední česká nevládní organizace zabývající se vzděláváním a
výzkumem v oblasti mezinárodního dění. Během dopolední části
byly žákům interaktivní formou poskytnuty základní informace o
mezinárodních společenstvích, zejména OSN. Zvláštní důraz byl
kladen na seznámení se s činností Rady bezpečnosti OSN a její
role při řešení mezinárodních konfliktů. V odpolední části se pak
žáci vžili do rolí diplomatů a na základě informací z dopoledních
přednášek a připravených materiálů řešili konkrétní mezinárodní
konflikt, hájili zájmy jednotlivých států a světový mír. Naše diplomatka Tereza Joštová byla dokonce vyhlášena jako třetí nejlepší
vyjednavačka Rady bezpečnosti OSN. Gratulujeme!
Mgr. Eva Moravcová

Škola a školka

Číslo 10/XXIII

Rozhovor
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Diplomatem na Tchai-wanu

Číslo 10/XXIII

V roce 2013 jsem byl vyslán na Tchaj-wan, opět jako zástupce vedoucího úřadu. Moje žena pracuje na úřadě také a děti chodí do
zdejší Evropské školy. Práce diplomata je velmi rozmanitá, většina
lidí si ji bohužel spojuje jen s diskusemi u skleničky vína na společenských akcích. Diplomat však musí umět nejen přesvědčit partnery o výhodnosti svých záměrů pro obě strany či získat potřebné
informace, ale také pomoci českým občanům v nouzi, zorganizovat společenské a kulturní akce, zprostředkovat obchodní jednání,
nebo zpracovat žádosti o víza, vydat náhradní cestovní dokument,
případně adekvátně reagovat v mimořádných situacích. Téměř každodenní samozřejmostí je i kancelářská práce včetně vytváření
ucelených studií z různých zájmových oblastí v teritoriu vyslání.
Povězte nám něco o této zemi.

Foto : 2x archiv D. Hrdouška

O své práci diplomata a životě na Thai-wanu nám poskytl rozhovor pan Mgr. David Hrdoušek.
Pocházíte z Jelení, jaké jsou vaše vzpomínky na školní léta?
Narodil jsem se na počátku 70. let na Horním Jelení. Táta pracoval celý život jako hajný a maminka byla učitelkou na základní
škole. Jako kluk jsem si se sourozenci a kamarády velmi často hrál
v překrásných jelenských lesích. Možná už v té době se začal rodit
můj vztah k přírodě a biologii. V jelenské základní škole jsem měl
také štěstí na skvělé učitele, kteří mne v mé zálibě podporovali. Na
většinu z nich dodnes rád vzpomínám.
Tchai-wan není jedinou zemí, ve které jste i s rodinou jako diplomat působil. Jak jste se dostal k cestování?
Na gymnáziu ve Vysokém Mýtě se můj zájem o biologii spojil s
cestovatelskou vášní. Po otevření hranic se mi naskytla řada možností zúčastnit se přírodovědných expedic po Evropě i Asii. Začal
jsem objevovat svět, neznámá prostředí plná exotických zvířat a
rostlin, místa se spoustou zajímavých lidí, o nichž jsem do té doby
četl jenom v knížkách. Rozhodl jsem se stát biologem a spojit tak
příjemné s užitečným, živit se tím, co mě bude bavit. Po ukončení
gymnázia jsem tedy začal studovat obor speciální biologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Při studiu jsem
využil každé příležitosti vyrazit poznávat svět, ať se jednalo o výzkumné expedice či prosté studentské výpravy. Procestoval jsem
skoro celou Evropu, část Asie i sever Afriky. V té době jsme jezdili
nejčastěji stopem nebo maximálně vlakem, s veškerým vybavením
v batohu na zádech a s pár drobnými v kapse, takže o dobrodružné příhody nebyla nouze.
Později jsme už cestovali dva, moje budoucí žena se ráda nechala
zlákat nejen mnou, ale i voláním dálek. Společně jsme žili několik let v Austrálii a procestovali Jihovýchodní Asii. Z ministerstva
životního prostředí, kde jsem působil několik let, jsem se rozhodl
odejít do diplomatických služeb. Od roku 2005 pracuji na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. První destinací, do níž jsme s manželkou a dvěma syny na tři roky odcestovali, bylo Mongolsko. Třetí syn se nám narodil právě v době, kdy jsme žili v téhle nádherné
zemi. V pozici zástupce velvyslance jsem se seznámil se všemi činnostmi diplomata, jako vášniví cestovatelé jsme o víkendech a o
dovolené poznávali drsnou, ale i krásnou realitu života Mongolů
a neuvěřitelně podmanivou a divokou mongolskou přírodu. Pobyt
v Mongolsku byl pro rodinu s malými dětmi náročný, zároveň však
obohacující a v mnohém inspirativní. Následně jsme přejeli na více než rok do Čínské lidové republiky na české velvyslanectví v
Pekingu, velkoměstě, kde po většinu času panoval smog.
Od kdy pracujete a žijete na Tchaj-wanu a co obnáší práce diplomata?

Tchaj-wan je tichomořský ostrov objevený pro Evropu již v 16.
století Portugalci, kteří jej nazvali Ilha Formosa, neboli „nádherný ostrov“ a nutno říci, že se rozhodně nespletli. Přivykání
na zdejší prostředí bylo proto o dost jednodušší než třeba právě
v Pekingu. Velkou část ostrova pokrývají vysoké hory, které velmi
rádi s rodinou a přáteli zdoláváme. Dobyli jsme již i zdejší nejvyšší vrchol – Jadeitovou horu – bez pár metrů čtyřtisícovku. Téměř stovka vrcholů dosahuje výšky přes tři tisíce metrů, není tedy
divu, že je Tchaj-wan třetím nejvyšším ostrovem světa. V horách
naleznete spoustu průzračně čistých řek i říček a na mnoha místech i vývěry horkých pramenů, které jsou doprovodným úkazem
aktivní tektonické činnosti – na ostrově je každý den zaznamenáno minimálně jedno větší zemětřesení. Když hovořím o přírodních
živlech, nemohu opomenout ani každoroční tajfunovou sezonu mezi květnem a zářím. Tajfuny jsou
nejen zdrojem životodárné
vody pro veškerý život na
ostrově, ale jsou i značnou
ničivou silou, která dokáže
napáchat výrazné škody na
přírodě i na lidských sídlech. Průzračně čisté Jihočínské moře na jihu ostrova
se svými krásnými plážemi poskytuje skvělé podmínky k potápění
na korálových útesech či čvachtání ve vlnách na pobřeží. Bohužel
na jih je to 400 kilometrů a autem trvá cesta v zácpách na dálnici
někdy i osm hodin. „U nás“ na severu jsme sice jen v subtropech
(ostrov je zhruba ve své půli dělen obratníkem raka), ale hory jsou
tu neméně krásné. Cestování zdejší přírodou má však i svá rizika,
vyskytuje se zde několik druhů smrtelně jedovatých hadů a tropického hmyzu, který může být dost nebezpečný při neopatrném
pohybu v husté vegetaci.
Jak se vyrovnávají Vaše děti se školou a jiným klimatem?
Jak jsem již zmínil, naše tři děti chodí do Evropské základní školy,
britské sekce. Způsob, hloubka a zaměření výuky jsou odlišné od
českého školství. Systém se více soustředí na praktické dovednosti a týmovou práci. Děti nedostávají známky, ale jsou hodnoceny
slovně, včetně doporučení, v čem se žák může dále zlepšovat. Celkový výkon studenta v daném předmětu je pak v tabulce porovnán
s průměrným výkonem žáků ve Velké Británii. Naši kluci se však
navíc učí češtinu, vlastivědu a dějepis, aby v české škole nebyli
moc pozadu. Nemají to tedy také úplně jednoduché… Rádi s námi podnikají malé výpravy do okolních hor. Vzhledem ke zdejšímu
vlhkému a horkému klimatu mají nejraději koupání v chladné vodě
průzračných říček a potoků. Rádi se potápějí v moři na jihu ostrova a pozorují život pod hladinou, ale možná ještě raději bojují s vlnami na břehu. Ve městech musíme vždy kromě prohlídky chrámů,
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případně i pozůstatků architektury koloniální éry, navštívit i noční
trhy s nepřeberným množstvím exotického jídla a pití. Vzhledem
k nočním teplotám, po většinu roku neklesajícím pod 27oC, je to
kromě kulinářského zážitku i příjemná noční procházka.
Jací jsou Tchaj-wanci?
Tchaj-wan je ostrov s poloviční rozlohou Česka, počtem obyvatel
naopak více než jednou převyšuje českou populaci – žijí zde 23
miliony lidí. Ostrované by se dali rozdělit na dvě skupiny – domorodé obyvatele původem z Tichomoří, kteří sem začali přicházet
už někdy před 4000 lety, a Číňany z pevninské Číny (později ČLR),
kteří na ostrov dorazili v několika vlnách, první již ve 13. století a
poslední po prohrané občanské válce v roce 1949 pod vedením generála Čangajška. Obecně jsou Tchajwanci velmi milí a otevření
lidé, vyznáním většinou buddhisté či taoisté, kteří se rádi druží a
žijí nočním životem. Milují dobré jídlo, které lze koupit na ulici u
stánků, v malinkatých jídelnách i v klasických restauracích. Valná většina domácností doma nevaří, nemají ani troubu na pečení,
snídani, oběd i večeři si kupují přímo na ulici.
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rozhodl odejít do důchodu. Měl velký problém sehnat místo sebe
provozovatele a atestovaného lékárníka do Horního Jelení a hrozilo, že bude muset lékárnu zavřít, což by bylo škoda. Pan magistr
Matrka mě přesvědčil o tom, že zvládnu vést lékárnu, která má
již tradici a jako malá lékárna i své místo na malém městě. S tím
jsou spojeny ale i nemalé problémy s konkurencí velkých řetězců,
s kterými musíme jako malá lékárna počítat.
Dojíždím denně z Býště a v létě se chystám jezdit do práce na
kole. Mým velkým koníčkem je sport – běhání, cyklistika, plavání, běžky.
Doufám, že budou pacienti se mnou spokojeni, a že to spolu
zvládneme.“
V to také, slečno Zuzano, pevně věřím, a doufám, že se Vám
bude na Horním Jelení dařit a líbit.
JJ

Když se řekne Tchaj-wan, většina lidí si vybaví elektroniku. Čím
ještě je tato země typická? Doporučil byste našim cestovatelům
ostrov k návštěvě?
Kromě nádherné přírody podtrhují exotiku ostrova i buddhistické a taoistické chrámy a všudypřítomné malé modlitebny (funkčně podobné našim kapličkám). Snad každý Tchajwanec má doma
kromě auta alespoň jeden skútr, jimiž jsou ulice doslova zaplaveny. Tchaj-wan je vyspělá a bohatá země, která se snaží stát jedním ze světových lídrů v moderních technologiích. V Česku působí
téměř třicítka tchajwanských firem, a to zejména v oblasti výroby elektroniky. Největšími jsou společnosti Foxconn, Acer, BenQ
nebo Asus. Většina lidí zná také tchajwanská kola značky Giant –
největšího světového výrobce jízdních kol nebo takzvaný „bubble
tea,“ který také pochází z Tchaj-wanu a původně se skládal z horkého tchajwanského černého čaje, tzv. tapioka perliček, kondenzovaného mléka a ovocného sirupu či medu.
Tchaj-wan je skutečně nádherná a zajímavá země, kterou rozhodně stojí zato navštívit.
Děkujeme za rozhovor
BM

Rodinná lékárna
Jak jistě občané Jelení a okolí
zaregistrovali, již měsíc je znovu
otevřena naše lékárna. Její majitelce jsem položil několik otázek,
abychom všichni byli v obraze.
Takto mi slečna lékárnice odpověděla:
„Jmenuji se Mgr. Zuzana Kohoutková, narodila jsem se v Hradci Králové, bydlím v Býšti, jsem
zatím svobodná. Mám vystudovanou farmaceutickou fakultu UK
Foto: J. Jindra
v Hradci Králové a absolvovanou
specializační atestaci v oboru veřejné lékárenství. Po studiu jsem
pracovala v lékárně nejdřív v Hradci Králové a pak v Býšti, kde
pomáhám nadále. Lékárnu v Býšti vede moje matka a provozuje
ji stejně jako lékárnu v Horním Jelení naše rodinná firma PKZM
s.r.o.
Pro práci v lékárně v Horním Jelení jsem se rozhodla poté, co
jsem byla kontaktována panem magistrem Matrkou, který se

Podzimní Paprsek
Již tradičně koncem října je Paprsek naladěn na Halloween. K
nejoblíbenějším halloweenským aktivitám patří Lovení jablek, v
angličtině apple bobbing nebo také bobbing for apples. Hrajeme
ji tak, že naplníme velkou nádobu vodou a do vody nasypeme
jablka. Protože mají jablka nižší hustotu než voda, budou plavat
na hladině. Děti se pak snaží uchopit jablka zuby.
Ve Skotsku se hra nazývá apple dooking (nebo také ducking).
V severní Anglii se hře říká apple ducking nebo duck-apple. Tradice lovení jablek pochází již z období, kdy Římané vpadli do
Británie. Tehdy spojila dobyvatelská armáda oslavy s místním
keltským obyvatelstvem. Římané s sebou přinesli jabloň, symbol
bohyně ovocných stromů, Pomony.
Při rozkrojení jablka vytvoří jádra tvar pentagramu a právě
díky tomuto symbolu se v tomto období jablka začala používat
k předpovídání manželství. Staří Keltové touto dobou zapalovali
ohně a věšeli jablka na stálezelené větve, aby si tak zajistili návrat slunečního božstva příští rok. Z těchto tradic vychází i hra
lovení jablek. Během každoročních oslav se mladí svobodní lidé
snaží zakousnout do jablka plujícího na hladině nebo visícího na
provázku. První osoba, které se to podaří, bude první, komu bude umožněno se vdát nebo oženit. Dívka, která si ulovené jablko
dala před spaním pod polštář prý v noci snila o svém budoucím
manželovi.
Nové tříměsíční kurzy Buď fit a Powerjógy v úterý a ve čtvrtek začínají opět začátkem prosince. Pro Ty z Vás, kteří mají raději jednorázové cvičební hodiny doporučujeme nedělní cvičení
od 19 hodin.
Na únor připravujeme Paprskový Den otevřených dveří. Od
nového roku bychom také rádi nabídli cvičební kurz s názvem
Začínám cvičit pro Ty z Vás, kteří by rádi začít cvičit chtěli, ale
mají obavu, aby cvičení zvládli.
Do kurzu Aj pro děti a dospělé lze dle volných míst přiskočit
kdykoliv během roku.
Více informací k jednotlivým kurzům získáte na našich webových stránkách či na telefonním čísle 777 012 474.
S přáním pěkného listopadového času
za Paprsek Mgr. Ivana Veselá

Rozhovor
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Vydařená premiéra
Premiérové dvojpředstavení Vraždy z rozkoše se místním
ochotníkům vydařilo. Na druhé představení 15.10. jsme museli
kapacitu sálu navýšit o židle z městského úřadu. Největší odměnou za celoroční úsilí spojené s nastudováním hry bylo nadšené
přijetí nové hry u jelenského publika. Poděkování patří všem, kdo
k úspěchu nové hry přispěli. Pokud vám obě představení unikla,
máte letos poslední příležitost zajet nás podpořit do Sokolovny
v Radhošti, kde bude Vražda z rozkoše „spáchána“ v sobotu 18
listopadu v 18 hodin. Vstupné je dobrovolné. Místenky tentokrát
nejsou, takže bude potřeba dorazit na místo včas. Těšíme se na
vaši návštěvu.
Ing. Josef Kušička
vedoucí ochotnického spolku

Proč se houkalo?
Během října jsme měli dva výjezdy a oba měly společného jmenovatele – zbloudilý houbař. První výjezd byl v úterý 10. října kolem půl třetí odpoledne. Ve chvojeneckých lesích jsme pátrali po
pětaosmdesátiletém důchodci s jednou berlí. Zhruba po hodině byl
pán náhodně objeven více jak 5 km daleko od místa, kde se ztratil
manželce. Druhý případ byl ještě kurióznější. V sobotu po osmnácté hodině jsme byli povoláni k hledání zbloudilé devětapadesátileté ženy z Rovně v lesích nad Ostřetínem. Krátce před vytvořením pátracích rojnic před sedmou hodinou se žena objevila doma
a vypadá to, že sobotní odpoledne strávila v hospodě. Takže planý
poplach. Na obě pátrací akce byl vyhlášen II. stupeň poplachu, který zvedne 11 dobrovolných a profesionálních jednotek, dále zástup
policistů, termovize, vrtulník. V sobotu se u motorestu v Ostřetíně
sešlo 80 až 100 pátračů. V tom týdnu to byla na holicku již třetí
zbloudilá osoba. Takže houbaři! Rozvahu a mobil s sebou.
František Cach
velitel SDH Horní Jelení

Vítězné recepty
9. ročník kulinářské soutěže „Dýňování a cuketování“
V pátek 6. října úspěšně proběhl 9. ročník kulinářské soutěže,
tentokrát jsme se zaměřili na dýně a cukety. Sešlo se 16 druhů
soutěžních lahůdek. Rozhodnout se a ocenit opravdu tu „nej“ byl
opravdu nelehký úkol, chutné byly všechny. Děkujeme kuchařinkám i „ochutnávačům“ za hojnou účast a zájem o tuto akci.
Vítězné recepty:
1.místo: Koláč s dýní a drobenkou od Marty Kafkové
Těsto: 200 g hladké mouky, 125 g Hery, ½ prášku do pečiva, 1
vejce, 3 polévkové lžíce mléka.
Zadělat těsto, 20 minut nechat odležet. Rozválet placku na rozměr koláčové formy. Navrch kompot z dýně nebo žluté cukety
(možné i jiné ovoce meruňky, borůvky…), zasypat drobenkou a péct cca 45 minut při 180°C.
Drobenka: 70 g kokosu, 80 g hrubé mouky, 70 g másla, 70 g třtinového cukru, dát všechnu drobenku!!!
Kompot: 1,6 kg dýně/žlutá cuketa, 0,5 kg cukru, 1 ½ čajové lžičky kyseliny citronové, ¾ l vody, ananasová tresť. Dýni pokrájet na
kostičky, povařit s vodou, cukrem a kyselinou citronovou, nakonec
tresť. Zavařit do sklenic při 80°C 20minut.
2. místo: Nepečený dýňový dort paní Hampejsové z Hlinska
1 velký dýňový kompot, 2 balení piškotů (necelé), 2 zakysané
smetany, 1 vanilkový cukr, 1 vanilkový pudink (podle potřeby můžeme použít i 2).
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Kompot scedíme a kostičky dýní promícháme s piškoty, zakysanou smetanou a vanilkovým cukrem. Touto směsí vyložíme dortovou formu. Navrch nalijeme pudink, který uvaříme podle návodu,
ale místo mléka použijeme šťávu z kompotu.
3. místo: Dýňová roláda s vlašskými ořechy Aničky Pechové
Suroviny: 150 g hladké mouky, 1 lžička prášku do pečiva, ½
lžičky mleté skořice, ½ lžičky mletého zázvoru, 3 vejce, 150 g dýňového pyré, 200 g třtinového cukru, špetka soli.
Na krém: 250 g krémového sýra, 25 g másla, 110 g cukru moučka, 2 lžičky vanilkového extraktu, 100 g opražených nasekaných
vlašských ořechů.
Postup: Vejce s cukrem dáme do mísy a šleháme přibližně 7 minut na vysoké otáčky, až směs zvětší objem a získá světlejší barvu.
Mezitím si vezmeme všechny sypké ingredience a prosejeme je do
mísy. Sypkou směs vmícháme do ušlehaných vajec spolu s dýňovým pyré. Těsto vlijeme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme v troubě vyhřáté na 190°C přibližně čtvrt hodiny.
Hned po upečení roládu překlopíme na utěrku předem posypanou moučkovým cukrem. Pečící papír společně s utěrkou zarolujeme a necháme vychladnout. Mezitím, co roláda chladne, si připravíme krém. Vyšleháme krémový sýr s máslem (máslo by mělo mít
pokojovou teplotu), přisypeme cukr, vanilkový extrakt, nasekané
a opražené ořechy a vše zamícháme do krému. Vychladlou roládu
rozvineme, potřeme krémem a opět důkladně smotáme. Zabalíme
do alobalu a necháme v lednici odležet. Před podáváním libovolně
ozdobíme.
Zvláštní cena: Dýňové donutky či lívance Matyáše Smrčka
Suroviny na cca 20 lívanečků: 200 g dýňového pyré (z Hokaida
nebo máslové), 50 g bílého jogurtu (množství volíme podle hustoty
dýňového pyré), 2 vejce, 170 až 190 g hladké mouky, 30 g rozpuštěného másla, 2 lžíce moučkového cukru, 2 lžičky prášku do pečiva, špetka soli, olej na smažení
Postup: Mouku prosejeme a promícháme s práškem do pečiva a
solí. Pokud je dýňové pyré příliš hutné, rozmícháme je s jogurtem.
Metličkou přimícháme vejce s máslem a následně cukr a po částech
mouku tak, aby vzniklo hustší těstíčko.
Lívanečky smažíme na mírném plameni na malém množství oleje z obou stran cca 2 minuty. Podáváme teplé.
Ostatní dodané recepty ze soutěže si můžete vyzvednout v tištěné podobě v knihovně.

Sokolníci na Radosti
Ten, kdo se v pátek 20. a v sobotu 21. října pohyboval v okolí RZ
Radost, mohl zahlédnout skupiny lidí v mysliveckých uniformách,
ale bez střelných zbraní. Na jedné ruce měli silnou koženou bezpečnostní rukavici a na ní seděli větší či menší draví ptáci.
Požádal jsem organizátorku srazu paní Janu Kraftovou, aby k této akci řekla čtenářům JL pár slov. Paní Jana mně řekla toto:
„Na Horním Jelení, respektive na Radosti, se scházíme již po osmé. Proč? Je zde pro nás ideální prostředí, krásný les, klid a dobré
zázemí. Sokolnického lovu se tento rok zúčastňuje necelá dvacítka
ptáků. Jsou to orli, jestřábi a sokoli. Lovci pocházejí z Pardubického a Královéhradeckého kraje, z Prahy, severní a jižní Moravy.
Dnes, tj. v pátek, sokolové budou lovit v Holicích v okolí Blažkovce
a orlové budou „úřadovat“ za silnicí č. 35 směr Roveň. V sobotu
budou orlové a jestřábi v Ostřetíně a sokolové opět v Holicích. Rozdělení je z důvodů, že tito draví ptáci spolu nekamarádí. Doufáme,
že mlha ustoupí a nebude nám komplikovat lov. Dovolte mi, abych
poděkovala za technickou pomoc panu Vladimíru Bryndovi.“
Tolik paní J. Kraftová, která se věnuje sokolničení se svojí rodinou více jak 35 let. Počasí se umoudřilo, takže sokolníci měli pěkné zážitky.
JJ
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Etiketa do kapsy

28. října jsme oslavili 99. výročí vzniku Československa. U nás
na Jelení slavnostním aktem celníků ČR u pamětní desky Judr.
Emila Martince. Je pěkné, že se tohoto aktu mimo oficiálních hostů
zúčastnili i občané našeho městečka. Já osobně, ale i většina našich
občanů, lituje rozpadu Československa. Proč se to stalo a kdo za tím
stál? To by bylo na dlouhé a neradostné povídání. Říše římská měla
heslo – Rozděl a panuj! A je to pravda dodnes.
Vraťme se na naše náměstí, radnice se snaží, aby bylo bezpečné. Přibylo další dopravní značení v podobě žlutých čar a dokonce i „slovní tabule“. Jak pozoruji, tak pro některé řidiče dopravní
značky stále neplatí a jsou i takoví šikulové, kteří nedokážou řádně
zaparkovat. Dojde k bouračce a náš starosta se svojí paní poté zastupují havarijní službu – uklízejí střepy a pomačkané plechy. Doufejme, že řidiči se naučí slušnosti a ohleduplnosti.
2. listopadu máme Dušičky, radnici se daří dávat hřbitov do pořádku. Věřím, že tento svátek proběhne v důstojné atmosféře, tedy
bez krádeží smuteční výzdoby. Na tomto místě se zmiňuji o svátku zesnulých, ale v obchodních řetězcích je už reklama na Vánoce.
Takže na Silvestra se už budeme připravovat na Velikonoce?
Rovněž jsem si myslel, že už nikdo na náměstí neukradne žádné
buxusy. Chyba lávky! Opět se na náměstí objevil půlnoční zahradník, kterému nevadilo rozsvícené osvětlení, ani fungující bezpečnostní kamery. Klidně si odnesl další keříky. Asi si to při první krádeži špatně spočítal. Neznámý poberto, Češi mají krásné přísloví:
tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
Pojďme k něčemu veselejšímu, ten kdo chodí kolem ZŠ, určitě
zaregistroval opravu balkonů a na sportovním hřišti nové tělocvičné
nářadí. Jaké je, na co se může používat, píše ve svém příspěvku zástupkyně paní ředitelky.
Mám upřímnou radost, tedy nejen já, ale i ostatní fandové AFK,
že se konečně klukům začalo dařit. Tak ať vám to pánové vydrží i
nadále!
Krátce k práci kulturní komise. Další zajímavý večer s vařením z
dýní a cuket. Chutná zdravá bašta. Dámy, ale ruku na srdce, knedlo,
zelo, vepřo je nepřekonatelné. Pomalu se dostávám k našemu ochotnickému spolku Jeleni. Pro širokou veřejnost si naši ochotníci připravili veselohru Vražda z rozkoše. Jak jsem sondoval mezi herci,
nastudování tohoto divadelního kusu nebylo bez problémů. Proto
jsem šel na premiéru asi stejně napnutý jako samotní účinkující.
Musím upozornit ty čtenáře, kteří se nebyli podívat, jednalo se o
dvě nedělní vystoupení s alternacemi.
Kdo seděl vedle mne, tak ve 20 vteřinách hry musel slyšet, jak mi
spadl kámen ze srdce, vážení, to byla špica!!! Perfektní vystoupení
všech herců, zvláště dámská část souboru velmi dobře bavila diváky svými výkony. Děvčata se přímo do svých rolí vtělila. Nemohu
si dovolit někoho vyzdvihnout, protože bych ublížil ostatním, jen si
mohu přát, aby zůstali takovou partou, jakou jsou. Tentokrát měli
opravdu šťastnou ruku při výběru repertoáru. Návštěva těchto představení byla určitě smysluplnější a pro diváky veselejší, než sledování předvolebních debat na televizních kanálech.
Ještě jedno bych jim z celého srdce přál, aby hráli v lepším prostředí. Takhle si musí připadat jako Zapadlí vlastenci od K. V. Raise.
Sezona velesklizně hub skončila. Většina sběračů si oddechla,
neb nevěděla, jak už je zpracovávat. Po houbách přišly volby do
PSČR. Co k nim dodat? To si také voliči vybírali, jako ty houby,
snažili se zdravé oddělit od prašivek. Lid český si vybral dle svého
ty nejlepší!? Na Jelení volilo cca 64 % oprávněných voličů, je to víc,
než celorepublikový průměr. Za to jim děkuji. Ti co nešli volit, ať
nekritizují po hospodách. Oni stejně budou, taková je naše povaha.
Mám ale obavy, zda po předvolebních guláších nepřijde povolební dršťková.
Čtěte jelenské listy, klidné noviny do neklidné doby
JJ
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Při pohledu z okna už můžeme vnímat příchod skutečně „dušičkového” počasí.
Mlhavo, chladno, deštivo... I
kalendář nás upozorní, že je tu
významný den, tedy Památka
zesnulých. A kdy jindy najdeme vhodnější dobu povědět si
o pravidlech smuteční etikety?
Smrt je přirozeným koncem každého života. Ztráta
blízké osoby bývá provázena
bolestí. Je přirozené truchlit
po člověku, jenž nám chybí. Je
přirozené cítit se zle, plakat a
Foto: T. Škoda
vyjádřit své emoce. Často bychom rádi nejbližším pozůstalým nějak pomohli, ale nevíme jak.
Hledáme vhodná slova, správnou formu. Přesto se obáváme, že
budeme působit neohrabaně, strojeně, nepřirozeně. Jak se správně
a ohleduplně chovat k blízkým příbuzným a přátelům zesnulého?
Čím a jakým způsobem můžeme pomoci? Co obstarat? Jak se pohybovat a vyjadřovat, jak se obléci v souladu s etiketou? Loučení je
téma smutné, ale také patří k životu. Chyby, kterých se dopustíme
při vážných životních situacích, mohou být mnohem bolestivější a
dovedou mnohem více zranit, než nezdvořilosti, jichž se dopustíme
při jiných příležitostech.
Každá kultura ve světě se loučí s blízkým zesnulým člověkem
jiným způsobem. V některých státech jsou přirozené emotivní projevy, jinde se emoce napovrch tolik nedostanou. Odlišnosti v konání smutečních obřadů se však najdou i v naší zemi. Jsou rodiny,
které si potrpí na okázalosti a jsou rodiny, které se se zesnulým
rozloučí raději v tichosti a intimně v nejbližším kruhu rodinném.
Obvykle rodina vybere smuteční oznámení, parte, které je vhodné rozeslat všem z rodiny, známým a přátelům co nejdříve. Hostům
a příbuzným, kteří se rozloučení zúčastní, tak dáme čas, aby se na
pohřeb vhodně připravili a zorganizovali si své povinnosti, aby se
mohli na rozloučení dostavit. Pokud je to možné, pak je vhodnější
variantou smuteční oznámení doručit osobně. Už z parte by mělo
být jasné, jakým způsobem obřad proběhne - v rodinném kruhu,
pro širokou veřejnost, uložení ostatků do země, církevní pohřeb,
občanský atd. Pozvánku na smuteční hostinu nejbližších pozůstalých a přátel vložíme do obálky k smutečnímu oznámení.
Na pohřeb je nežádoucí přijít ve světlých barvách. Je vhodné
obléci se konzervativně, volíme tmavé barvy (např. tmavé odstíny
modré, šedé, bordó). Pokud patříme mezi nejbližší zesnulého, měli
bychom se obléci do černé barvy. Pro ženy platí pravidlo zakrytých
kolen a ramen, doporučují se rovněž černé punčochy a boty. Muži
by si měli obléci černý oblek, bílou košili, černou kravatu a černé
šněrovací boty.
Ke smutečnímu obřadu je vhodné se dostavit vždy s jistým časovým předstihem. Hostům postačí rezerva 5 minut a přímým příbuzným 30 minut. Přijít pozdě na smuteční obřad je velkým projevem neúcty k zesnulému. Rodině bývají vyhrazená místa nejblíže
k rakvi zesnulého.
Věnce i květinové vazby se domlouvají s pohřební službou. Věnce jsou již připraveny v obřadní síni u rakve. Měly by být opatřeny
stuhou, aby bylo zřejmé, od koho jsou – věnují je především členové rodiny, významné osobnosti, instituce, firmy. Květiny pokládají
příbuzní a známí k rakvi zesnulého při příchodu do smuteční síně.
Před rakví pánové smekají, při pokládání květin k rakvi zdravíme
drobnou úklonou. U smutečních kytic se asi nejvíce dodržují určitá
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pravidla, především to, že by měly mít barvy tlumené, tmavě červené, modré, fialové. Bílé květy, obvykle lilie, dáváme „pannám a
mládencům“, mladým, ještě nesezdaným lidem. Smuteční kytice
má vždy sudý počet květin.
Po obřadu hosté kondolují partnerovi či partnerce pozůstalého a
nejbližším příbuzným. Pokud se smutečního obřadu neúčastníme,
nejméně vhodné je vyjadřovat projev soustrasti telefonicky. Vhodnější forma je písemná nebo osobní. Jak vyjádřit slova soustrasti?
Někdy vhodná slova chybí, stačí jednoduše a prostě říci: „Prožíváme bolest s Vámi”, „Sdílíme Váš smutek s Vámi”, „Soucítíme”,
„Přijměte prosím naši hlubokou soustrast”. Též je vhodné nabídnout pozůstalým pomoc.
Smuteční hostiny se zúčastní pouze pozvaní hosté. Na hostině je
důležité představit se všem ostatním hostům. Zásadně se vyhýbáme konverzaci na téma majetkových záležitostí a tématu dědictví.
Pro tento typ konverzace se domluví zvláštní schůzka v přítomnosti notáře.
Všem našim drahým zesnulým dopřejme tichou vzpomínku.
Váš „Oldřich Nový v sukních”

Podzimní variace
Pečený bažant
Podzimní variace pokračují…skončilo houbaření a začíná myslivost. „Zajdeme si do LOVĚNY, koupit kule olověný“ a hrrr na ně.
Oškubaného a vykuchaného bažanta osolíme, dáme do pekáče a
obložíme nakrájenou kořenovou zeleninou (mrkev, celer, petržel).
Přidáme 5 kuliček nového koření, 2 bobkové listy, trochu tymiánu,
5 kuliček pepře, špek, máslo a lehce podlijeme vodou. V zaklopeném pekáči pečeme do měkka. Upečené maso vyjmeme a naporcujeme. Do zeleninového výpeku přidáme lžičku hladké mouky a
lehce provaříme a zalijeme šlehačkou. Podáváme s bramborovou
kaší nebo rýží.
A protože největšími lovci byli Angličané a tak si k čaji o páté
můžeme dnes upéci …

Anglický citrónový dort
20 dkg Hery, 20 dkg polohrubé mouky, 20 dkg cukru, 1 tvaroh, 4
vejce, 4 lžíce nemletého máku, 4 citróny na kůru, prášek do pečiva
a rum. Heru, cukr a žloutky ušleháme do pěny, přidáme tvaroh,
mák, mouku s práškem do pečiva, ze 4 citrónů kůru a na konec
sníh z bílků a podle potřeby mléko. Pečeme v dortové formě nebo
jako bábovku. Horký upečený dort potřeme směsí, kterou uvaříme
ze šťávy ze 2 citrónů a 4 lžícemi cukru. Kdo peče v bábovce, naleje směs na vyklopenou bábovku. Podáváme s nástřikem šlehačky.
Marie Krejčí

Naše plné koše
Starší si vzpomenou, že ještě naše babičky si za mlada chodily
do obchodu pro navážené potraviny – do novin, či papírových pytlíků. Odpad se neřešil, vše se zpracovalo. Pak přišla umělá hmota
a spotřební zboží. Babička byla zvyklá neplýtvat, tak tuhý igelit
od mléka vymyla a ještě alespoň jednou použila, třeba na kosti pro
psa.
Postupem času začalo obalů a spotřebního zboží přibývat, za obcemi vznikaly černé skládky, nejčastěji na krajích lesa. Lidé zakopávali na zahradách, pálili v kamnech. Odpad se začal svážet a
větší kusy se vozily na smetníky. Ještě nedávno na nás v oblasti V
Jezírkách vykukovaly pozůstatky bývalého jelenského smetníku pračky a jiné exponáty, raději nechtít vědět co vše, zachováno pro
budoucí archeology. Trvalo to 20 let, ale naučili jsme se třídit do
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příslušných kontejnerů. Statistiky říkají, že nás třídících je 72%.
Jedince, kterého bychom načapali vyhazovat pneumatiky a odpad
v lese by většina jednoznačně označila za padoucha. Přesto jsme
stále jen na poloviční cestě. Podobně nad naším současným jednáním budou třeba jednou kroutit hlavou naše vnoučata. Tvoříme
neuvěřitelné množství odpadu, z nějž stále více než polovina končí
na skládce. Ze všeho, co vyhodíme, se recykluje pouhých 36%, což
je pod průměrem všech zemí EU. Že to jde lépe, je vidět na příkladu (nejen) Německa, kde recyklovat a kompostovat dokáží 68%
odpadu, zbytek pak spálí v profesionální spalovně. „Odpadky” je
tak osvětlená například katedrála v Kolíně nad Rýnem.
Starostové obcí u nás si v současnosti mohou objednat službu –
analýzu odpadu ze své obce, aby se dozvěděli, co obyvatelé vyhazují do popelnic a jestli by se na tom nemohlo změnit něco k
lepšímu. O službu je velký zájem.
Nemějme malé cíle. Tzv. „cirkulární ekonomika” je založena na
myšlence, že je možné vytvořit uzavřený kruh, v němž se všechny
předměty po svém použití vracejí zpátky do oběhu a lidskou činností nevzniká téměř žádný odpad.
Shodou podivných okolností se nám letos rozbila jediná sekačka,
a hned druhý den i mojí mamince. Ta naše byla z druhé ruky, něco odsloužila, ale 10 let určitě ne. Pokusili jsme se repasovat starší
„dobrou značku” od švagra, neúspěšně. Tak se stalo, že jsme v jeden den odvezli na jelenský sběrný dvůr hned 3 sekačky, do dlouhé řady tam již stojících. Výrobce zatím nic a nikdo (bohužel ani
zákazníci) nenutí vyrábět snadno rozebratelné, či dokonce dobře
opravitelné výrobky. Známá věc, opravováním se životnost produktů prodlužuje a firmy tak přicházejí o zisk. Třeba se ale chystají
lepší časy. Na začátku července Evropský parlament schválil s širokou podporou veřejnosti rezoluci, která by měla donutit výrobce
vyrábět opravitelnější výrobky (povinnost mít možnost vyměnit
baterii v mobilu, či aby elektrické přístroje byli schopni opravit nezávislí opraváři).
Že už toho mají někteří lidé dost, dokazuje například americký
startup iFixit, založený dvěma kutily z Kalifornie, kteří se rozhodli
vzbouřit proti neustále se zkracujícímu životnímu cyklu spotřební
elektroniky a před 14 lety založili firmu, jejímž posláním je nejen
opravování, ale také šíření manuálů, kde radí, jak opravit prakticky
cokoliv. Část návodů sepisují či nahrávají na video zaměstnanci,
většinu ale vytvářejí uživatelé internetu podobně, jako vzniká třeba internetová Wikipedie. Je zde cca 25 tisíc manuálů na opravu
sedmi tisíc předmětů (telefonů, počítačů všech generací, praček,
ledniček, motorových pil a spousty dalšího). Návody si stáhlo už 90
milionů lidí. To by mohlo být Čechům, národu kutilů sympatické.
Důkazem toho je Jan Charvát, zakladatel webu Opravárna.cz, který sdružuje více než 2000 opravářů. Kdokoliv může na web zadat
požadavek na opravu rozbitého přístroje a čekat, jestli se nepřihlásí
nevytížený kutil. Spolu si pak domluví cenu opravy. Za tři roky
existence se na webu objevilo asi 6tis. žádostí.
Stále menší opravitelnost věcí a klesající životnost velkých a
menších spotřebičů potvrzuje také paní Tereza Ulverová z firmy
Elektrowin, která také z naší obce odebírá elektroodpad. Tato fir-
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ma elektroodpad, který lidé odevzdají do sběrného dvora rozebírá
na suroviny. Činnost těchto systémů je financována z poplatků zahrnutých do ceny každého výrobku.
Česko dnes dokáže zpracovat pouze 35% plastů, především PET
lahve a další tvrdý plast, zatímco zbytek, hlavně sáčky a tašky se
při zdejších metodách recyklovat nevyplatí, a tak se pálí. Proto i
zde platí, raději pytlíky nepoužívat.
Před zhruba 10 lety to vypadalo, že se Česko vydá švédskou cestou (ve Skandinávii barevné kontejnery na plasty, papír, či sklo nenajdete. Tohle třídění je pro místní příliš hrubé. Nezahrnuje karton,
barevné kovy ad., odpad se odváží do třídírny, kde se o vytřídění
postará stroj. Roztřídí, co se dá a zbytek se spálí, teprve co neshoří,
může jít na skládku). U nás se také plánovala stavba více než 10 nových spaloven a bylo jasné, že země tolik odpadu nevyprodukuje.
Odpadky by bylo nutné dovážet, což by ve vnitrozemském Česku
se špatnými silnicemi byl mohem větší problém, než v přímořském
Švédsku, kam se odpad z jiných zemí dováží lodní dopravou. Spalovny se nakonec nepostavily, ale definitivní ne ještě nepadlo. Česko si totiž do roku 2024 uzákonilo úplný zákaz skládkování spalitelných či recyklovatelných odpadů, jedno z nejpřísnějších opatření
v Evropě, které jde daleko za rámec evropské legislativy. Samotná
EU pokládá spalovny za rozumnější cestu proti skládkování, vůbec
nejekologičtější však je, pokud odpad jednou vznikne, recyklace.
BM
Použité zdroje: Petr Horký/Zkusit uzavřít kruh, Albína Mrázová/ať shoří, EUROSTAT2017, časopis RESPEKT

Výlet za Martinskou husou
T.J. Sokol Horní Jelení zve na tradiční výlet Martinská husa.
Odjezd v sobotu 11. 11. 2017 v 9:00 hod z náměstí, přihlášky
přijímá v knihovně Jana Pechová do pátku 3.11.2017, termín je
třeba dodržet kvůli zajištění dopravy a objednávky na oběd.
Program: odjezd do Deštného k chatě Šerlišský Mlýn v Orlických horách, předpokládaný příjezd v 10 hod. Turistika na Polomský kopec 1054 m a Vrchmezí 1084 m (vyhlídky) a zpět na
chatu. Celkem 8 km. Turistika malý okruh kolem Sedloňovského vrchu 4 km. Potom se všichni sejdeme v restauraci Šerlišský
Mlýn, kde bude zajištěný oběd „Martinská kačena“. Po obědě je
možné se projít krásným údolím říčky Bělé dolů do Deštného - 4
km. Odjezd domů a návrat asi v 17 hod. Příspěvek na dopravu 80
Kč osoba. Oběd 135 Kč. Počasí objednáváme to nej…… barevné,
podzimní.
Těšíme se na bohatou účast!
T.J. Sokol Horní Jelení
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po levé ruce a najedete na ckst č. 4197 (souběžně s tur. červenou)
.Přijedete do Bělče. Zde se vaří skvělé pivo 11°, ale mají otevřeno
od 13. hod. a jistě tam přijedete dříve. Za hospodou odbočte vpravo
po ckst č. 4158, po níž přijedete na rozcestí Přívratka, a dál po
ckst 4258 kolem pomníku sv. Huberta k hájovně v Jezovinách. Zde
odbočte vpravo po ckst 4235 a po 500 m se u odpočívadla dejte
vlevo, neznačenou lesní cestou do Nové Vsi. Přejeďte hráz rybníka, za ní krátké stoupání a kolem Žďárského rybníka přijedete na
silnici Borohrádek - V. Chvojno. Tu přejeďte kolmo a po dvou km
přijedete na známou velinskou ckst a domů už to máte jen tři km.
Celkem 39 km.
Trasa č. 2 je opět ze Slezského Předměstí, jen v Bělči jeďte rovně do Krňovic, Třebechovic, kde jeďte vpravo po tur. zelené přes
statek Dvůr a oboru do Týníště nad Orlicí - překrásný úsek. Odtud
z náměstí po ckst 4160 přes Světlou do Borohrádku a po Šachovském aleji domů. Celkem 48 km.
Trasa č. 3 vlakem jeďte až na hlavní nádraží Hradec Králové.
Zde se dejte vpravo po ckst, která Vás zavede až za most u nemocnice a soutoku Labe a Orlice. Hned na konci mostu jeďte vpravo
směr Vysoká nad Labem a na rozhlednu Milíř. Odtud jeďte dolů po
červeném tur. značení k hájovně s nádherným výhledem do labské
nížiny. Od hájovny ujedete 500 m na rozcestí, kde se dáte vlevo
a mírným stoupáním přijedete ke známé restauraci Koliba. Zde
jeďte po silničce přes Hoděšovice, kolmo přejedete silnici Býšť
- Třebechovice u hájovny. Po lesní cestě Hoděšovce s ckst č. 4265
a kolem romantické hájovny Kindlovka přijedete do V. Chvojna.
Odtud nejeďte po silnici, ale přes park arboretum po tur. zelené
lesem přes Poběžovice, Koudelku a Veliny Vás dovede až na Horní
Jelení. Celkem 45 km
Pokud už je na Vás chladno, projeďte si tyto trasy příští rok na
jaře.
Krásné sportovní zážitky Vám přeje
Vladimír Prudič

Jelenské „kudy z nudy“

Letní a podzimní „bloudění“

Cesty z Hradce Králové

Pro oddíl orientační cyklistiky neznamená léto odpočinek, nýbrž
období nejnáročnějších závodů.
Na „zahřátí“ jsem si vyzkoušel 1. ročník klasického cykloorienťáku (tedy ne na body, ale na čas) na středně dlouhé trati kolem
Třeboně, kde jsem obsadil 5. místo, když o bronz mě připravili až
poslední dva borci na trati.
V polovině července jsme se vydali do Třebušína v Českém středohoří na Sněžnického stratéga, kde Bludimír tým (Míla Růžičková a Josef Kušička) obsadil 10. místo se ziskem 260 bodů. Během
5 hodin se jim podařilo ujet 38 km s převýšením více než 1300 m.
Na řadu kontrol bylo nutné vydat se po svých. Jelenské bludičky
(Jaroslava Kušičková a Natálie Taskina) dosáhly v ženské kategorii
s 90 body na „bramborové medaile“.
Velmi zvědaví jsme byli na dvoudenní akci Bike-O Challenge,
která se jela na Konopáči u Heřmanova Městce a kontroly byly vět-

V listopadu většina cyklistů už má kola ošetřena a uložena. Ale
přeci i v tomto ospalém měsíci jsou krásné a slunné dny, které se
dají využít k cyklistickému sportu. Ideální trasa na pár hodin při
poledním svitu, je trasa z Hradce Králové k nám na Horní Jelení.
Navrhnu Vám trasy tři už proto, že je z Borohrádku bezvadné spojení ČD. Vlak odjíždí v 11:16 hod a do HK. dorazí kolem poledne.
Pokladna je o víkendech mimo provoz a jízdenku si koupíte ve vlaku.
Trasa č. 1 - jeďte vlakem do stanice Slezské Předměstí. Odtud
jeďte vpravo k prodejně Baumax a před ním do ulice, která vede na
ocelový most Klapák jen pro pěší přes řeku Orlici. Přijedete na křižovatku, kde se dáte vlevo po nově zrekonstruované ulici Úprkova
s ckst č. 222., po níž přijedete k rybníku Stříbrňák. Budete ho mít
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šinou umístěny v Železných horách. Účastnil se ho Bludimír tým ve
stejném složení. První etapa trvala 6 hodin a hodinu před dojezdem
nás potkal defekt v podobě píchlé duše navíc poměrně daleko od
cíle. Díky pomoci domorodců jsme sice unikli velmi silné bouřce,
ale zato jsme neunikli výrazné bodové penalizaci za pozdní dojezd.
Následující den měřila etapa 4 hodiny. I když se nám povedlo i přes
lehčí zranění ji zajet skvěle, v celkovém umístění jsme si polepšili
pouze o 3 příčky na konečné 24. místo.
Srpnový závod Bike Music Fest v krkonošských Pasekách nad
Jizerou nebyl pro jelenské barvy zrovna vydařený. Jela pouze polovina Bludimír týmu, jelikož Mílu Růžičkovou stále trápilo zranění kolena z předchozího závodu. Náročný závod startoval na sedačkové lanovce a končil výjezdem do sjezdovky. I přes poměrně
chladné počasí (14°C), byly na trati 2 „koupací“ kontroly v podobě
bójek uprostřed rybníka. Nevydařený výjezd sjezdovky znamenal
až konečné 17. místo. Bludičkám se podařilo opravdu zabloudit, a
tak dojezd o více jak 60 minut po časovém limitu znamenal diskvalifikaci.
Právě loňská diskvalifikace v Rokytnici v Orlických horách mě
přiměla jet složit koncem srpna „reparát“. Jako Bludimír tým jsme
měli závod výborně rozjetý, ale 90 minut před vypršením limitu
potkal defekt v podobě utržené přehazovačky tentokrát mě, takže
jsem posledních 17 km absolvoval „na koloběžce“. Diskvalifikaci
jsme sice unikli, ale kvůli penalizaci za pozdní dojezd jsme skončili až ve 2. desítce výsledkové listiny.
O něco lépe se nám vedlo na Yesmanovi severně od Plzně, kterou jel Bludimír tým tentokrát ve složení Josef Kušička a Radim
Pelikán. Se ziskem 530 bodů jsme obsadili 10. příčku v mužské kategorii.
Na poslední ligový závod jsme se vydali do Českého ráje. Jakoby
si deštivé září chtělo napravit reputaci a připravilo nám nádherný
den plný podzimních barev. Bludimír tým (Josef Kušička a Míla
Růžičková) v silné konkurenci trochu podcenil náročnost dojezdu
do cíle, a tak se opět nevyhnul penalizaci a umístění na konci třetí
desítky smíšených dvojic se 16 sebranými kontrolami a 138 body.
Jarča Kušičková, která tentokrát startovala v jednotlivcích, si dojela
pro 5. místo. V celkovém hodnocení Shocart ligy mi patří v mužích
nad 40 let 18. příčka ze 76 závodníků za 9 odjetých závodů ze 13.
Míla Růžičková obsadila v ženské kategorii celkové 24. místo po
4 odjetých závodech. Škoda, že jsou ve Shocart lize jen 2 věkové
kategorie, určitě by se dostala na medailové pozice. Těšíme se na
novou sezónu.
Ing. Josef Kušička
oddíl orientační cyklistiky Horní Jelení

Výsledky mužstva AFK

Inzerce

7. kolo - neděle 24. 9. 2017. - 16.00
SK SOKOL Prosetín - AFK Horní Jelení 5:1 (3:1)
Branka: Jedlička.
Sestava: Šumpík - Maixner, Hendrych, Barát, Čermák (46´Slabý)
- Pinkas (61´Zerzan), Velinský, Michálek, Morávek - Kaňkovský
(61´Mrštík), Jedlička.
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Rostislav Kchop. trenér Horního Jelení: „Na našem výkonu jsem
nenašel nic pozitivního. Hrajeme špatně ve všech řadách. Soupeř
po zásluze vyhrál.“
8. kolo - sobota 30. 9. 2017 - 15.30
AFK Horní Jelení - TJ Sokol Staré Hradiště 3:2 (0:0)
Branky: 55. Jedlička, 58. Hendrych, 68. Morávek.
Sestava: Šumpík - Maixner (75´Moravec Jakub), Pinkas, Barát,
Čermák - Zerzan (57´Cach), Michálek, Velinský, Morávek - Jedlička, Hendrych (72´Mrštík).
Rostislav Kchop. trenér Horního Jelení: „Konečně jsme si mohli
po dlouhé době vychutnat vítězství. První půle byla celkem nezáživná, při dvou brejcích nás podržel gólman. Do druhé jsme vstoupili aktivně a po patnácti minutách jsme vedli 2:0. Pak jsme přestali hrát a nechali soupeře snížit. Následně jsme po důrazu ve vápně
šťastně opět vstřelili gól, nicméně Hradiště opět korigovalo, takže
to byly nervy až do konce. Výsledkově jsme spokojení, herně to
ale taková paráda nebyla. Na druhou stranu v jiných zápasech jsme
herně nepropadli, ale výsledkově to byla bída. Hráčům děkuji, že
po sérii bez výhry, jsme se dokázali odpíchnout ode dna. Ještě musím pochválit novou akvizici v útoku.“
9. kolo - neděle 8.10. 2017 - 15.30
SK Řečany nad Labem - AFK Horní Jelení 2:4 (1:3)
Branky: 21. 29. 48. Jedlička, 38. Cach.
Sestava: Šumpík - Zerzan, Čermák, Hendrych, Maixner - Cach
(77´Moravec Jakub), Michálek, Velinský, Morávek (89´Moravec
Vojtěch) - Kaňkovský (87´Mrštík), Jedlička.
Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Pro domácí je to krutá
prohra. Vypracovali si spoustu brankových příležitostí, proměnili
pouze dvě. Začátek zápasu jsme prospali a domácí měli snad pět
gólovek. Neproměnili je, a tak jsme udeřili my. Hned třikrát. Před
poločasem soupeř korigoval z penalty. Na začátku druhé půle jsme
zvýšili skóre, ale během minuty po rychlém rozehrání standardky
soupeře jsme opět inkasovali. Do konce to pak již byl boj, kdy se
domácí tlačili na naši polovinu. Měli šance, spoustu rohů, ale buď
byl proti náš brankář nebo netrefovali bránu. My jsme hrozili již jen
z brejků, ale také bez efektu.“
10. kolo - neděle 15. 10. 2017 - 15.00
AFK Horní Jelení - FC Titanic Srch 3:0 (3:0)
Branky: 5. 43. Michálek, 34. Jedlička.
Sestava: Šumpík - Maixner (84´Čermák), Hendrych, Barát, Pinkas - Cach (61´Zerzan), Velinský, Michálek, Morávek (84´Slabý) Jedlička, Kaňkovský (70´Mrštík).
Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Naše vítězství je zcela
zasloužené. A skóre mohlo být i vyšší. Jenže jsme ve druhém poločase žádnou z příležitostí nevyužili. V úvodu jsme přežili šanci
hostí a poté jsme se začali prosazovat my. Ve druhé půli se Srch
snažil s výsledkem něco udělat, ale obrana tentokrát pracovala až
na výjimky dobře. Takže i ta nula je zasloužená. My jsme hrozili
zejména v závěru z brejků, ale gól už jsme nevstřelili. Chválím celý
tým za předvedenou bojovnost a dodržení taktických pokynů.“
11. kolo - sobota 21. 10. 2017 - 15.00
SK Lázně Bohdaneč - AFK Horní Jelení 1 : 2 (1:1)
Ing. Miroslav Kopecký

Řeznictví a uzenářství Morávek - nabídka na měsíc listopad 2017
Vepřová žebírka 19,90 * Vepřová plec b.k. ( na guláš ) 99,90 * Vepřová pečeně b.k. 134,90 * Kuřecí 1/4 chl. 44,90 * Flank steak 249,90
* Hovězí šunka - výběrová 199,90 * Jaternicový prejt 69,90 * Pochoutkové párky 109,90 * Tlačenka světlá - libová 94,90 * Moravská
klobása 139,90 * Vepřová šunka - výběrová 169,90 * Turistický salám 119,90 * Farmářský špalek 144,90 * Pečená sekaná 89,90 * Uzená
plec - šál 134,90 * Sýr cihla 30 % 109,90
SVATOMARTINSKÁ NABÍDKA: Husa 129,- * Husí játra 129,- * Husí stehna 269,- * Husokachní stehna 199,- * Kachní prsa bez kosti
s kůží 269,V řeznictví si nyní nově můžete zakoupit i sýry, jogurty a další mléčné výrobky ze soukromé farmy Pohlovi.
nám. Komenského 72, Horní Jelení
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... co se dělo v říjnu.

Ochotnický spolek Jelen nastudoval novou hru...

...premiéru měla v kině Orel

Družina v Simeonu

Družina v Simeonu

Školka na výletě v Pardubicích

Děti z družiny staví hrad z kaštanů

Děti ze ZŠ se učí v přirodě

Podzimní akce v Paprsku
foto: archiv MŠ/ZŠ a Paprsku, B. Urbánek

Podzimní ráno v jelenských lesích

Foto: © Aleš Mádr

Příští číslo bychom chtěli vydat 1. 12. 2017. Cena bude: 10,- Kč a dostat jej bude možno v místní samoobsluze, na městském úřadě,
v železářství a ve večerce na náměstí, v hospodě U Pytláka, ve večerce v ul. RA. V Jaroslavi u paní Kaplanové a ve Vysoké u pana J.
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jazykově upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Datum příští uzávěrky: 20. 11. 2017 • Adresa redakce: Městský úřad Horní Jelení
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