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Takřka za námi je rok, kdy potoky byly úplně suché a i ten nejzatvrzelejší vodomil se po
sebelépe hozené „žabičce“ dočkal jen rozvířeného prachu, neb kola na hladině vodní jsou
minulostí, stejně jako prázdniny a i vodník chodí o holi žebrácké. Je čas, kdy poslední plody
podzimu mizí ve spižírnách či palírnách - dle toho v jaké formě má pěstitel vitamínky rád a
krom voleb, kdy každý náhle je občana kamarád, je přehršel barev kolem důvod svět mít rád.
Pravda, ne vždy děti jen nať bramborovou pálí, však i tak se usmívají a i osamělý drak ještě
oblohu brázdí, gripenům navzdory. Sluníčko pableskuje na holích penzistů, někteří ptáčci
migrující již mizí do krajin teplých, žel některé druhy ne, poslední václavky dorůstají, na
kalendář nehledí a ke spánku chystají se medvědi. Pod stromy se válejí ořechy a nejaktivnější
ze slavitelů posvícení. Později dušičky rozzáří místa pietní. Přeji Vám všem krásný a slunečný
podzim. 
RoKaMl
(Rouha Karel ml.)

Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu, všichni si užíváme sluníčka a krásných dní, které naštěstí nejsou tak krásné jako
léta minulého, kdy teploty šplhaly, až na třicet pět stupňů ve stínu. Léto je zase takové jaké máme v našich
zeměpisných šířkách rádi. Přichází doba babího léta.
Průběh roku je stabilní i v obci. Činnost našich zaměstnanců je patrná v každé místní části. Pracujeme i
na rozeběhnutých akcích jako je bezpečnostní přehrážka v Bystřici, bezpečnostní přeliv v Sušidlích,
oprava hráze v Babáckém rybníku, přípojka vody Sušidla či oprava uličky ve Včelákově. Při těchto akcích
bychom rádi zkusili vyčistit i zástavy ve Vyhnánově a ve Stříteži. Budeme doufat, že se toho podaří co
nejvíce, samozřejmě nezapomínáme na místní komunikace (podrobněji v části komunikace).
V našich obcích také proběhlo několik kulturních akcí, které shrneme až v dalším čísle. Přeji Vám
příjemné léto plné zážitků a poznatků, mnoho slunečných dní, které by nám mohli vydržet, až do pozdního
podzimu.
Váš starosta
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Od posledního vydání zpravodaje se naši žáci kromě běžné výuky zapojili do mnoha zajímavých akcí. Jednalo
se o různé soutěže, exkurze a další činnosti doplňující a rozšiřující učivo, ale i podporující pozitivní vztahy a
schopnost spolupráce.
Výtvarné odpoledne
Ve čtvrtek 28. 4. 2016 se v naší školní družině konalo výtvarné
odpoledne, které vedla malířka paní Markéta Adámková. Hlavními tématy jejich
obrazů jsou zejména krásy přírody a krajinky. Malířka trávila s našimi dětmi celé
odpoledne. Její obrázky jsou plné pestrých barev i optimismu a takovouto náladu
přenášela i na naše děti. Povídala si s nimi o malování, kreslení, výtvarných
technikách a na závěr všichni společně kreslili obrázky, které se všem
zúčastněným dětem opravdu povedly. Touto cestou děkujeme paní Adámkové za
návštěvu a těšíme se na další setkání.
(J.
Pospíšilová)
Husité ve škole
Ve čtvrtek 28. dubna k nám zavítali členové skupiny historického šermu
Pernštejni, aby žákům přiblížili dobu husitských válek. V tělocvičně se objevil
husitský válečný vůz a někteří žáci si mohli vyzkoušet pocity jeho posádky.
Během programu jsme se dozvěděli řadu informací o výstroji a výzbroji husitů i
křižáků, o jejich životě i způsobech boje. (J. Prodělal)

Čarodějnice
V pátek 29. 4. 2016 proběhla oslava Filipojakubské noci. Na první stupeň přiletěly malé i větší čarodějnice a všechny
byly krásně ošklivé. Všichni jsme společně zhotovili velkou čarodějnici, která zdobila hranici v naší obci. I výuka
tento den probíhala netradičně, slet jsme si opravdu užili.
(J. Pospíšilová)
Plavecký výcvik
Od března do května jezdili žáci prvního stupně každý týden v úterý na plavání do hlineckého krytého bazénu.
Děti byly dle svých plaveckých schopností rozděleny do tří skupin. Skupina s nejzkušenějšími plavci pilně trénovala
všechny plavecké styly (prsa, znak, kraul), druhá, o něco méně zkušená skupinka, se zaměřovala především na
správné plavání prsou a znaku. Nejméně zkušení plavci si navykali na vodu, učili se splývat a ke konci plavali
„žabku“ (prsa). Každá výuka plavání se neobešla bez zajímavých her a volné chvilky, kdy si žáci mohli v bazénu
všichni společně zařádit. Na závěr plaveckého výcviku byli za své výkony hodnoceni. Všechny děti se na každé
plavání nesmírně těšily, hodina a půl v bazénu utekla jako nic.
(L. Kalná)
Den Země
Žáci 4. a 5. ročníku si připravili zajímavý program na Den Země, který probíhal 22. 4. 2016.
Nejprve si pozvali pana starostu, aby jim sdělil cenné informace
ohledně třídění odpadu ve Včelákově. Po zhruba hodinové debatě se
žáci rozhodli vytvořit letáky, které přesně na Den Země po obci
rozdávali. Letáky obsahovaly nejen velmi důležité informace o
třídění odpadu, ale také obrázky s tematikou ochrany přírody.
Každého občana Včelákova, kterého žáci potkali, informovali o
potřebě třídit odpad, o rizicích netřídění odpadu či nutnosti chránit
naši přírodu. Žáci se naučili nebát se oslovit cizího člověka a
komunikovat s ním. Zpočátku byli velmi nervózní, na konci si
počínali téměř jako rození obchodní zástupci.
(L. Kalná)
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Exkurze do EC Paleta
Den Země je den věnovaný Zemi, který je stanoven na 22. dubna. V moderním
pojetí jde o mezinárodní svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
Naše škola si ho připomněla nejenom ve škole, ale také návštěvou ekologického centra
Paleta Pardubice. Žáci 1. stupně dorazili do ekocentra 27. 4. a zúčastnili se programů
Bylinky a Pečení v peci (1. a 2. ročník), Drátkování a Inspirace přírodou (3., 4. a 5.
ročník). V programu Bylinky si žáci očichali, ochutnali a poznali nejběžnější léčivé
byliny. Dozvěděli se, k čemu se používají a vyrobili si jednoduché bylinkové mýdlo.
V programu Pečení v peci si připravili jednoduché těsto, vyrobili z něj placky a ty
upekli v replice historické venkovní pece. Při drátkování se žáci dozvěděli něco o
starém a skoro zapomenutém řemesle. Potom si vyrobili drobný šperk. V programu
Inspirace přírodou se dozvěděli, jak se lidská věda, konstruktéři a vynálezci inspirovali
dokonalostí přírody. Cílem této aktivity bylo, aby si děti uvědomily, že nestojíme nad nebo pod přírodou, ale jsme její
součástí. Žáci II. stupně navštívili Paletu 3. května a zúčastnili se programů Len a Práce šlechtí. V programu Len si
žáci zkusili jako krteček ve známé pohádce zpracovávat len na tzv. trdlici, vochlích a na stavu. Získali praktické
zkušenosti s technologií zpracování lnu. V druhém programu Práce šlechtí, byli formou hry seznámeni s otřesnými
pracovními podmínkami v některých částech světa, s dětskou prací a novodobým otroctvím. Žáci poznali pojem Fair
Trade. Všechny programy byly velice vydařené a většina našich žáků odjížděla z Palety velmi spokojená.
(R. Pacetti)
Atletická soutěž OVOV
Ve čtvrtek 5. 5. 2016 proběhlo okresní kolo v atletické soutěži OVOV (Odznak všestrannosti olympijských
vítězů). Soutěž opět zorganizoval p. uč. Pavel Novák ze ZŠ Kameničky a konala se ve sportovním areálu ZŠ
Smetanova Hlinsko. Okresního kola smíšených družstev a jednotlivců se zúčastnilo 11 základních škol a přibližně 200
závodníků v kategoriích 200–2007. Družstva vždy tvořili 4 dívky a 4 chlapci (letos bez naší účasti). Soutěžilo se v
těchto disciplínách: kliky, hod medicinbalem, skoky přes švihadlo, trojskok z místa a běh na 1000 m. Naši školu v
různých kategoriích za jednotlivce reprezentovali: T. Polívka (6. místo), M. Kubelka (9. místo), T. Petružálek (10.
místo), M. Šťulík (16. místo), J. Blažek (8. místo), N. Coufalová (4. místo), E. Beranová (11. místo) a S. Gregorová
(10. místo). Poděkování patří našim žákům za předvedené výkony a organizátorům z Kameniček za perfektně
připravenou soutěž.
(R. Pacetti)
Branný závod 2016
V úterý 10. 5. 2016 se někteří žáci 7. třídy zúčastnili sportovně-vědomostní soutěže základních škol v Hlinsku
a okolí pod názvem „Branný závod 2016“. Pořadatelem akce byla skupina prevence kriminality ve spolupráci s MÚ
Hlinsko a ČHJ Hlinsko. Akce se konala v areálu sportovního stadionu v Olšinkách a jeho okolí. Závodu se zúčastnilo
21 družstev z 6 škol (ZŠ Ležáků Hlinsko, Smetanova Hlinsko, Resslova Hlinsko, Kameničky, Trhová Kamenice a
Včelákov). Soutěžilo se v deseti disciplínách: hod granátem na cíl (1), šplh na laně (2), přechod po provazové lávce
(3), test ze zdravovědy (4), stříkání na terč ručním hasicím přístrojem a test ze znalostí požární ochrany (5 a 6), chůze
na chůdách (7), poznávání rostlin a živočichů (8), dopravní test (9) a střelba ze vzduchovky na terč (10). Každá hlídka
dostala orientační mapu s rozmístěním soutěží a jejím úkolem bylo najít stanoviště, získat co nejméně trestných bodů
(za každý udělený trestný bod se ke konečnému času přičítala jedna minuta) a doběhnout v co nejrychlejším čase. Naši
školu reprezentovala dvě družstva: Včelákov I. (T. Petružálek, K. Pacetti, K. Tomková, R. Šikl, T. Bláha), které se
umístilo na 15. místě a Včelákov II. (B. Tichá, M. Šťulík, R. Ptáček, V. Horník, D. Šenk) se umístilo na velmi pěkném
8. místě. Našim žákům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy při této vydařené akci.
Nocování ve školní družině
Každoročně na závěr školního roku trávíme noc ve školní družině. Vzhledem k velkému počtu dětí jsme akci
rozdělili na tři noci. Při té první se sešli žáci druhého ročníku a bylo
opravdu veselo. Navečer jsme trávili v tělocvičně, hráli jsme hry, které
běžně při tělocviku nehrajeme. Pak následovala pyžamová party
a pohádkový večer. Noc proběhla v klidu, děti byly úžasné.
Druhé nocování proběhlo 1. června 2016. Tentokrát se akce
účastnili žáci 1. ročníku. Děti se na spaní ve škole těšily dlouho dopředu
s vědomím, že prožijí spoustu legrace a dokáží sobě i svému okolí, že
zvládnou svoji první noc ve škole bez rodičů. Program jsme měli pestrý
– byli jsme si zadovádět na dětském hřišti, v přírodě jsme si udělali
piknik, následovala výborná večeře, pyžamový večer, pohádka a
příjemné zpívání před spaním. Po těchto zážitcích děti spinkaly
jako neviňátka a některé z nich nebyly k probuzení.
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Ráno na prvňáčky čekaly dobroty napečené maminkami, dárek a pochvala za odvahu, statečnost a vzorné chování na
této akci.
Závěrečné nocování ve škole proběhlo 8. června 2016, tentokrát s žáky 3. ročníku. V podvečer se všichni
dostavili ve skvělé náladě a s veselou i usínali. Program byl předem jasný a roky vyzkoušený. Třeťáci totiž nocovali
ve škole už počtvrté. Počasí nám přálo, sportovali jsme na dětském hřišti a pobyli na školní zahradě. Děti se pak
musely doplnit vydatnou energií, pustili jsme se tedy do chystání večeře, během chvíle byly na stole tousty a domácí
pečené mňamky. Následovala pohádka, večerní hygiena a pak už nezbývalo nic jiného než se uložit ke spánku. Na
tuto část se žáci těší vždy nejvíce, dlouho se povídá, šušká, vtipkuje… až se postupně usíná. Poslední letošní nocování
se vydařilo a já jsem moc ráda, že mohu všechny nocležníky upřímně pochválit. Maminkám děkujeme za napečené
dobroty, po kterých se vždy jen zachumelilo.
(J. Pospíšilová)
Exkurze 1. stupně do Brna
V úterý 24. května 2016 se žáci 1. stupně zúčastnili exkurze do Brna. Vyjížděli jsme časně zrána, protože pro
nás byl nachystaný velmi pestrý program. Dopoledne jsme se přenesli do doby pravěku, prohlíželi jsme pravěké
artefakty, obydlí pravěkých lidí, jejich kulturu a zvyklosti. Navštívili jsme totiž muzeum Anthropos. Po krátkém
občerstvení naše kroky směřovaly nedaleko do vědeckého centra VIDA, které se nachází na brněnském výstavišti. V
první části byly děti rozděleny do tří skupin dle věku, aby absolvovaly výukové programy vedené lektorem. Prvňáčci a
druháčci putovali s velrybou, třeťáci zkoumali kvasinky v programu zvaném „Mikrohrdinové“, čtvrťáci a páťáci
studovali, jak rychle plyne čas. Ve druhé části programu byli žáci vpuštěni do velké haly, kde si mohli vyzkoušet
velké množství pokusů, a to buď samostatně, nebo se svými spolužáky. Pokusů bylo tolik, že většina dětí stihla projít
sotva polovinu z nich a trochu se s nimi seznámit. Některé děti se těžko smiřovaly s tím, že se čas odjezdu neúprosně
blížil. Unaveni, zato velmi spokojeni, jsme v podvečerních hodinách dorazili zpátky domů. Děti byly nadšené, což
ostatně prozrazoval úsměv na jejich tvářích.
(L. Kalná)
Exkurze 2. stupně do Brna
V úterý 7. června jel celý druhý stupeň na společný výlet do
Brna. Většinu z nás asi nadchla hned první část exkurze – program
Úžasné planety v planetáriu. Usadili jsme se do pohodlných
sedaček, sledovali hvězdné nebe nad hlavou a poslechli si zajímavý
výklad o jednotlivých planetách sluneční soustavy. Další zastávkou
bylo muzeum Anthropos. Tam jsme se dozvěděli o vývoji člověka
spoustu nových informací, vyfotili jsme se s mamutem v životní
velikosti a prošli si expozici týkající se Jižní Ameriky. Posledním
bodem exkurze byl Labyrint pod Zelným trhem. Podzemními
chodbičkami jsme se dostali z jednoho konce náměstí na druhý a
ještě se dozvěděli o středověkém životě obyčejných lidí, alchymistů,
hostinských a provinilců. O zážitky nebyla nouze, a tak doufáme, že
každý si našel na celém dni něco zajímavého.
(J. Pokorná)
Soutěž v poznávání přírodnin
Stejně jako v minulých letech jsme se zúčastnili Přírodovědné soutěže v
poznávání rostlin a živočichů, kterou pořádá ČZS Chrudim, sídlem v Hlinsku a ZŠ
Smetanova. Z prvního stupně do okresního kola konaného 2. června v Hlinsku
postoupili a takto se umístili: za kategorii 4. a 5. ročník z 25 soutěžících: Jirka
Brázda (12. místo), Dáňa Adámková (13. místo), Ondra Janoušek (14. místo). Jako
družstvo skončili na hezkém čtvrtém místě ze sedmi škol. Za kategorii 3. ročník to
byla Anežka Prodělalová (3. místo ze 17 soutěžících), Helenka Kuchynková (4.
místo), Terka Petružálková (10. místo). Tyto tři žákyně uhájily jako družstvo v
pořadí škol krásné druhé místo. Dále soutěžila Terka Němečková (13. místo) a
Verča Boldiová (16. místo). Výkony všech našich soutěžících byly výborné a o
umístění rozhodovaly jednobodové ztráty.
V pátek 3. 6. se stejné soutěže zúčastnili žáci 2. stupně. Byli rozděleni do
dvou kategorií. Ve skupině C (6. – 7. třída) nás reprezentovali K. Pacetti,
K. Tomková, V. Vacek (družstvo) a A. Jandová (jednotlivci), ve skupině D (8. a 9.
třída) S. Gregorová, M. Jeřábková, N. Coufalová (družstvo) a D. Kysela
(jednotlivci). Skupina C skončila na výborném 1. místě z devíti škol a skupina D na
2. místě ze tří škol soutěžících v družstvech. Umístění dívek z kategorie C: K. Pacetti na 1. místě, A. Jandová na 2.
místě a K. Tomková na 3. děleném místě z 32 soutěžících. V kategorii D se nejlépe umístila S. Gregorová na 4. místě
ze 17 soutěžících. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!
(L. Novotná, R. Pacetti)
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Předplatné ve VČD
V úterý 14. června navštívili přihlášení žáci představení
Východočeského divadla Pardubice Limonádový Joe. Slavná
komedie uzavřela letošního předplatné, v rámci kterého žáci viděli
šest divadelních her. Památkou na letošní návštěvy bude také
společná fotografie s herci. A zájemci se již mohou těšit na nová
představení ve školním roce 2016/17.
Další akce na 1. stupni
Poslední dva měsíce školního roku měli žáci 1. stupně
zpestřený spoustou akcí. Nejdříve to bylo 4. května společné
tvořivé dopoledne, kdy žáci chystali dárky pro maminky k jejich
svátku. Z připraveného těsta vykrájeli srdíčka, upečená pak
potírali vajíčkem, zdobili bílkovou polevou a marcipánovými,
vlastnoručně vytvořenými, kytičkami. Všechna srdíčka byla krásná jako od cukráře. Děti měly ze svých výtvorů
obrovskou radost. Nebyla to jenom srdíčka, kterými chtěly překvapit své maminky, ale také květinové zápichy. A i ty
se jim velice povedly. Maminky měly určitě velikou radost.
Dne 16. května žáci zhlédli, v rámci předplatného, muzikál Čertův švagr. Představení bylo velice pěkné
a všem dětem se moc líbilo. Divadlo v Pardubicích máme rádi a už nyní se těšíme na další představení v příštím
školním roce.
Dne 31. května navštívili žáci divadlo v Chrudimi, kde na ně čekalo baletní představení Malá mořská víla.
Nádherné kostýmy a ladné pohyby vystupujících upoutaly pozornost všech natolik, že se nikdo ani nepohnul a všichni
odjížděli do školy spokojeni a plni dojmů. Těšíme se, čím nás příští rok žáci baletního oddělení ZUŠ v Chrudimi
překvapí!
Ani Den otců nezůstal bez povšimnutí. Všichni žáci nachystali tatínkům přáníčka, která je určitě potěšila.
Tatínkové si za svou péči pozornost jistě zaslouží. (D. Černá)
Školní akademie
Ve středu 22. června 2016 se
uskutečnila další školní akademie. Návštěvníci
viděli divadelní představení S čerty nejsou
žerty připravené dramatickým kroužkem,
vystoupení malých angličtinářů, taneční číslo
dětí ze školní družiny i hudební vystoupení
žáků 1. stupně, sedmáků a osmáků. Osmáci si
připravili také divadlo na motivy pohádky
Mrazík. Největší prostor dostali samozřejmě
deváťáci, kteří se svým vystoupením se zdejší
školou loučili. Připravena byla i výstava
výrobků a výtvarných prací vytvořených žáky
v uplynulém školním roce. Poděkování patří
všem, kteří se na přípravě akademie podíleli. Fotografie z akademie si můžete prohlédnout na webové adrese
http://zsvcelakov.rajce.idnes.cz/Akademie_2016.
(J. Prodělal)
Bezpečné prázdniny
Ve čtvrtek 23. června se konal 18. ročník ukázek součinnosti
bezpečnostních a záchranných složek Bezpečné prázdniny 2016. Akce se
konala v areálu krytého bazénu v Hlinsku u příležitosti 25. výročí policie ČR.
Základní škola Včelákov tuto akci navštívila a naši žáci mohli vidět např.
zásah při dopravní nehodě a vyproštění raněných, výcvik a použití služebních
psů proti pachateli trestné činnosti, ukázku zásahu Záchranné brigády
kynologů Pardubického kraje. Odvážnější žáci si mohli vyzkoušet simulátor
jízdy nebo otočný trenažér. Asi největším zážitkem této vydařené akce bylo
přistání vrtulníku letecké záchranné služby.
(R. Pacetti)
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Akce spojené s výročím druhé světové války
Chceme našim žákům připomínat různé historické události,
ale od května do června se nejvíce věnujeme tématu druhé světové
války, a to hlavně díky různým organizacím, jejichž nabídky
nadšeně
přijímáme.
Spolupracujeme
s NKP
Ležáky,
Československou obcí legionářskou a Českým svazem bojovníků za
svobodu Chrudim. Byli bychom rádi, aby si děti uvědomily, že žít
v zemi bez válečných konfliktů je z pohledu dlouhodobého vývoje
světa opravu štěstí.
Naši žáci tak dostávají příležitost podívat se na památná
místa nebo utkat se s ostatními v netradičních soutěžích. Účastnili
jsme se piety v Terezíně a mohli navštívit Malou pevnost, kasány a
školu. Podívali jsme se do zámecké zahrady v Lánech, uctili
památku T. G. Masaryka na lánském hřbitově a prošli si Lidice.
Ve sportovně-vědomostní soutěži Battlefield jsme postoupili
z krajského kola v Pardubicích do celostátního kola v Praze, kde jsme skončili
druzí z 21 družstev. Účastníci musí prokázat historické znalosti, schopnost
týmové spolupráce, sportovní výkon i logické myšlení. Soutěž je o to
zajímavější, že jejím spoluorganizátorem je Lanové centrum Proud. Další
takovou všestranně zaměřenou akcí je Memoriál Karla Kněze na Ležákách.
Tam nejen předvádíme výkon, ale v doprovodném programu se seznamujeme
s činností 43. výsadkového praporu Chrudim, prací policejních psů a záchranné
služby.
Letos jsme byli úspěšní i v jiné oblasti, a to v celostátní umělecké soutěži v aranžování a tvorbě květin
„Ležáky – poselství ukryté ve květech“. Sešlo se opravdu velké množství příspěvků. My se můžeme
pochlubit 2. a 3. místem.
Poděkování panu Půlpánovi
Závěrem bychom chtěli jen dodat, že je
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu
asi jedno, kolik soutěží s dětmi objezdíme
Půlpánovi za jeho ochotu a čas, který si udělal
a kolikáté místo zaujmou. To nejpodstatnější
na starší žáky a přišel jim vyprávět o událostech
je, aby se všichni naučili něco nového,
v našem kraji z první poloviny 40. let minulého
dokázali použít ve správnou chvíli získané
století.
vědomosti (ať ze školy nebo z domova), aby
zvládli pracovat jako tým a domluvili se mezi sebou bez hádek. (Pozn. Pokud Vás jednotlivé soutěže
či akce zaujaly a chtěli byste si o nich přečíst více nebo zhlédnout více fotografií, můžete se podívat
na internetové stránky naší školy.)
Exkurze do Osvětimi
Dne 17. června se třináct zájemců z druhého stupně vydalo na exkurzi do
polského koncentračního tábora v Osvětimi, německy Auschwitz.
Auschwitz se skládal ze tří částí, označených římskými číslicemi I až III.
My jsme navštívili Auschwitz I, který sloužil jako administrativní centrum celého
komplexu (dnes muzeum), a nedalekou Březinku, největší německý vyhlazovací
koncentrační tábor – Auschwitz II, německy Birkenau. Doprovázel nás historik
PhDr. Vojtěch Kyncl a paní Eva Lišková, rozená Poláková, židovka pocházející
z nedaleké Luže. I její rodinu postihly norimberské zákony, a tak v roce 1942
musela jako třináctiletá s rodiči a sestrou opustit Luži a odejít do terezínského
ghetta (kde strávili jeden rok), odkud jejich cesta pokračovala do polského koncentračního tábora Birkenau. V tomto
koncentračním táboře zemřelo přes 1 000 000 lidí, převážně Židů, v plynových komorách otravou plynem cyklonem
B. Dodnes si nedokáže vysvětlit, že neskončila v plynové komoře. S několika dalšími ženami byla poslána do
pracovních táborů na sever Polska. Také přežila pochod smrti. Paní Lišková se sestrou i s maminkou vydržely jak
všechny útrapy v táboře, tak pochod smrti v lednu 1945 a podařilo se jim vrátit do své rodné Luže. Jejich tatínek
bohužel nepřežil. „Ve svém neštěstí jsem měla i kus velkého štěstí,“ říká paní Lišková, neboť celé tři hrůzné roky
prožila po boku své milované maminky.
Celé naše putování bylo hodně emotivní, dojmy opravdu silné, a tak si myslím, že účel naší cesty byl splněn:
„Nechť toto místo, na kterém hitlerovci vyvraždili kolem půl druhého miliónu mužů, žen a dětí, hlavně Židů,
z různých zemí Evropy, zůstane navěky výkřikem zoufalství a výstrahou pro lidi!“
(L. Novotná)
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Dojmy účastníků
 Pro mě byla nejhorší umývárna. Byla pro mě neskutečně hrozná představa, že tam stáli lidi, kteří měli hrozný strach. A
umývárna vypadala jako žlaby pro prasata. (M. Adámek, 7. roč.)
 Nejvíce mě dojaly domy, kde lidé museli přežívat. (E. Beranová, 8. roč.)
 Nejhorší pohled byl na vlasy, protézy a na nádobí, které po lidech zůstalo. (S. Gregorová, 8. roč.)
 Nejstrašnější mně přišly vystavené vlasy. Zaujal mě příběh paní Liškové. (K. Randlová, 8. roč.)
 Nejděsnější byly fotografie mrtvých těl a týraných dětí. (M. Jeřábková, 8. roč.)
 Přišlo mi hrozné, že spousta firem v Německu brala z koncentráků vlasy lidí a vůbec se nad tím nepodivovali a vyráběli
z nich látku nebo s nimi plnili polštáře. (M. Paulus, 8. roč.)
 Nejhorší byla „lůžka“ v barácích v Birkenau, na kterých namačkaní na sebe lidé spali. Byly to boxy po koních,
rozdělené na tři patra. V druhém a třetím patře si člověk nemohl ani sednout. (J. Solnička, 9. roč.)
 V Osvětimi mě zaujalo vyprávění paní Liškové o tom, jak tam žili, že našla blok, kde byla s maminkou, a nedaleko blok,
kde byl její otec. (Š. Podvolecký, 9. roč.)
 Nemohu říci, co se mi v Osvětimi líbilo. Na podobnou otázku jsem odpovídala i doma. Prostě hrůza a kus tragické
historie. Jeden ze zážitků, na který nezapomenu, je doktor Mengele. Každému doporučuji se tam zajet podívat a
nerozumím lidem, kteří popírají holocaust. (D. Chvojková, 9. roč.)
 Je to opravdu nelidské. Ten teror se fyzicky ani psychicky nemohl dát vydržet. Nejvíce mi v paměti utkvělo to,
že sedmnáctiletí chlapci museli denně spalovat až 4400 mrtvol bez ohledu na to, jestli to byli jejich příbuzní.
(K. Svobodová, 9. roč.)

Oheň (bez)naděje
Ve dnech 26. – 28. 6. jsme se účastnili již 6. ročníku projektu Československé obce legionářské OHEŇ
(BEZ)NADĚJE. V neděli byl při pietní slavnosti na Ležákách zažehnut oheň, který za naši školu převzali Honza
Ticháček a Denča Chvojková. Následující den v pondělí se celý druhý stupeň vydal pěšky na Ležáky, kde jsme
uctěním památky v lomu zahájili pochod po stopách ležáckých dětí. Poté už jen zájemci z naší školy, ze školy Skuteč
a z Moravské Třebové pokračovali po trase Ležáky, Habroveč, Louka, Vrbatův Kostelec. Z Vrbatova Kostelce jsme
oheň převezli do Pardubic do Trnové, kde v lesoparku Jiřího Potůčka proběhla pieta. Pro všechny byl velkým
zážitkem převoz dobovými nákladními vozy do Pardubiček na Zámeček. Zde jsme zhlédli film paní J. Doležalové a
pana M. Vadase Cesty dětí a zúčastnili se piety na popravišti. V Larischově vile představil svůj program Soubor
lesních rohů Hradec Králové a svou emotivností nás mile překvapil. Všichni jsme se už ale těšili na zaslouženou
večeři v restauraci Dašický dvůr. Čekal na nás kuřecí plátek s bramborovou kaší a sladký dezert. Poté, co jsme nabrali
potřebné síly, jsme se vydali ubytovat do hotelu v Kladně. I přes náročný den se většině rozhodně nechtělo spát. V
úterý následoval program v Lidicích – v galerii a v Památníku. Program v Lidické galerii byl pro nás nový, zajímavý a
všem se moc líbil. Po poledni pokračoval náš pochod již v Praze. Přešli jsme s lucerničkami přes Karlův most ke
kostelu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Zde jsme viděli upravený film Atentát, uctili památku parašutistů v
kryptě a při krátkém koncertu v kostele se setkali s Táňou Janošovou, operní pěvkyní, která nás v předchozích letech
doprovázela. My Včelákovští jsme se, vzhledem k letošnímu ukončení školního roku ve čtvrtek, v Praze odpojili a
vrátili se zpět na Včelákov. Plamen naděje za nás tentokrát do polského Chelmna převezli žáci ze Skutče. Všichni,
kteří jsme se OHNĚ (BEZ)NADĚJE účastnili, děkujeme za zážitky, setkání a poznání z cesty. A vzkazujeme
ostatním: „Jeďte příští rok také, stojí to za to!“
(L. Novotná)

Nový školní rok
Nový školní rok zahájilo v ZŠ Včelákov 80 žáků
v 7 třídách. Na prvním stupni má 8 prvňáčků samostatnou
třídu. Další třídu tvoří spojený 2. a 3. ročník a poslední
třídu navštěvují společně žáci 4. a 5. ročníku. Druhý
stupeň je tvořen čtyřmi třídami – po jedné v každém
ročníku. Z učitelského
sboru odešel Mgr. Jan
Malý a na jeho místo
nastoupila
Mgr. Markéta
Koblížková.
Kromě běžných oprav proběhla o prázdninách výměna podlahové krytiny
v první třídě a ve školní jídelně, kam byl také zakoupen nový nábytek.
V současné době probíhá upřesňování plánů akcí na celý školní rok. Budeme
připravovat celou řadu exkurzí a besed k doplnění výuky, o kterých budeme
informovat prostřednictvím školního webu.
(J. Prodělal ředitel ZŚ Včelákov)
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Ležáky
Dne 24. 6. 2016 uplynulo sedmdesát čtyři let od vyhlazení obce Ležáky, se kterou je Včelákov úzce spjat.
Tuto velkou tragédii si připomínáme každý rok. Chci krátce, s pokorou a upřímně poděkovat všem obcím,
všem institucím a všem občanům, kteří se zúčastnili Pietní vzpomínky 26. 6. 2016 v Ležákách. Jsme jednou
z mála generací, která nezažila válku, a proto je třeba připomínat si hrůzy, které válka napáchala a bojovat
za světový mír, který bereme všichni jako samozřejmost.
Děkuji
Jan Pejcha Starosta městyse

Les
V zápise ze zastupitelstva ze dne 1. 7. 2016 je zpráva o hospodaření v obecních lesích. Považuji za vhodné ji
prezentovat i ve zpravodaji.
Letos se vytěžila část lesa za rybníkem ve Včelákově (370 m3). Předpokládaný zisk do rozpočtu obce byl
300 000 Kč. Dřevo bylo prodáno za 535 420 Kč, náklady těžby činily 97 839 Kč. Dřevo bylo vytěženo a
prodáno za vynikající cenu, dnes půl roku po našem prodeji je cena díky kůrovci o třetinu nižší. Ještě jednou
tímto děkuji paní Půlpánové s manželem za profesionalitu při samotné těžbě a péči o obecní lesy.
V našich lesích se také dřevo, věřte, i ztrácí. Ne snad po autech, ale po různých traktůrcích a traktorech. Je
přinejmenším nespravedlivé, aby jeden dřevo platil a druhý ne. Proto prosím, kdo má zájem o obecní dřevo,
kontaktujte správce lesů paní Půlpánovou nebo starostu. Zatím každý dřevo dostal a je to vždy o domluvě.
Děkuji všem, kteří se podíleli na práci v lese nebo na lince pro palivo u Sušidel, že se dřevo bezproblémově
rozvezlo mezi zájemce.
místostarosta obce Libor Doležal

Nové stránky městyse Včelákova
V průběhu září jsme postupně začali spouštět nové internetové stránky městyse. Stránky jsou úplně nové,
jsou přehledné, jednoduší na obsluhu a mají novou grafiku. Postupem času se změní i web kamera, bude
umístěna na jiný objekt, aby nabídla atraktivnější pohled. Na našem webu je již nainstalován geo portál
CLEERIO, který vám nabídne nespočet informací o pozemcích, objektech, výměrách, číslech popisných atd.
Na nových stránkách do budoucna nalezneme obecní hlášení, různé aktuality a zprávy. Prosíme všechny
podnikatele, živnostníky či majitele firem, kteří mají zájem o umístění na webu městyse Včelákova, aby
zaslali své údaje na adresu městyse. Dále žádáme všechny firmy o potvrzení reklamy ve zpravodaji.
info městyse
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OBECNÍ KNIHOVNA VČELÁKOV
Půjčovní doba: každý pátek 15:30 - 16:30
Přízemí základní školy (hlavní vchod)
Členství, půjčování i další služby jsou ZDARMA.
Kontakt: knihovnavcelakov@seznam.cz
Knihy pro děti:
 Encyklopedie
 Knížky pro předškoláky (pohádky, malované čtení)
 Knížky pro větší děti (dobrodružné, fantasy, dívčí romány)
 Povinná četba
 Komiksy
 Časopis abc
Knihy pro dospělé:
 Literatura faktu
 Romány
 Detektivky
 Červená knihovna
Další služby:
 Půjčování knih z Městské knihovny Chrudim
 Přístup na počítač s Internetem
 Pořádání akcí pro děti i dospělé
Knihovní řád:
Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby - výpůjční služby, meziknihovní
služby, využití PC. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat pokyny pracovníků
knihovny - zachovávat klid a pořádek v budově knihovny, nepoškozovat majetek knihovny.
Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb
knihovny, čímž ale není zbaven povinnosti uhradit vzniklé škody. Uživatel je povinen ihned nahlásit
poškození dokumentu, výpůjční doba je zpravidla 1 měsíc, ale na základě dohody s pracovníky knihovny je
možno tuto dobu prodloužit, uživatel je povinen vrátit dokument v takovém stavu, v jakém si ho vypůjčil.
kulturní referent

ČOV Včelákov
Čistička v Příkrakově, zatím zvládá všechny nástrahy provozu bez větších potíží, což nás i vodoprávní úřad
těší. Co vodoprávní úřad netěší je to, že ještě některé nemovitosti nejsou připojeny a stále vypouští odpadní
vody do přírody, což není fair k těm, kteří jsou připojeni a platí poplatky za stočné.
Připomínám, že uplynulo již dost času na připojení k čističce a od 1. 1. 2017 bude muset nepřipojená
nemovitost doložit, jak nakládá s odpadními vodami.
Pro porovnání zde uvedu příklad běžné čtyřčlenné domácnosti. Je to jednoduché, třicet pět kubíků ročně na
osobu, to je 97 litrů/den (to jsou směrná statistická čísla, spotřeba na jednoho člověka dle zákona 274/2001 o
vodovodech a kanalizacích vyhláška 48/2014 Sb. a jsou uváděna na osobu a rok). Tedy celková roční
spotřeba této čtyřčlenné domácnosti bude 140 m3 a bude nutné doložit uložení tohoto množství odpadních
vod na čističku. Cena za uložení 1 m3 odpadních vod je cca 100 Kč bez dopravy, doprava také okolo 100 Kč
na jeden kubík. Celkem tedy 28000 Kč ročně. Stejná rodina napojená na čističku zaplatí při nejdražší
variantě 4340 Kč za rok. TO JE ROZDÍL!
Dále prosím všechny, kdo ještě nemají uzavřenou platnou smlouvu a jsou připojeni, aby ji uzavřeli co
nejdříve, jinak budeme nuceni účtovat stočné dle průměru. Jakékoli dotazy rád zodpovím u Vás po tel.
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dohodě. Stočné se platí pololetně, nově budeme využívat služby Vak Stavu, který nám poskytne data, stavy
a výměny vodoměrů, aby nedocházelo ke špatnému zadávání stavů. Závěrem děkuji všem, kdo jsou
připojeni a mají řádně uzavřené smlouvy s provozovatelem čističky (vodoměry je nutné mít cejchované,
provozovatel bude provádět kontroly) a tím podporují péči o životní prostředí, našeho krásného regionu.
Jan Pejcha, starosta městyse

Odpady všeobecně
Jak jistě každý víme, tak odpady a odpadové hospodářství je téma velice široké. V našich obcích máme
třináct stanovišť, kde třídíme odpad. Každé číslo popisné hradí poplatek za svoz komunálního odpadu
z popelnic. BIO odpad je svážen ve čtrnáctidenních cyklech a dvakrát týdně je vozidlo obce přistavováno na
jednotlivá stanoviště, kde se do něho může BIO odpad nakládat. Dále máme na náměstí ve Včelákově
kontejner na ošacení, v budově obecního úřadu je box pro sběr drobného elektroodpadu, jako jsou např.
použité baterie, telefony, ovladače a jiné podobné přístroje podobných velikostí (ne televize …).
Ve Včelákově u hřbitova je velký kontejner pro hřbitovní odpad a menší pro odpad všeobecný z provozu
hřbitova. Dvakrát ročně probíhá svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, vždy po jednotlivých
stanovištích ve všech obcích.
Od prvního září je zřízena nová služba. Na náměstí ve Včelákově je umístěna nádoba na použité kuchyňské
oleje, které se mohou do nádoby odkládat a to v PET lahvích. Řekl bych, že máme velice dobře nastavený
harmonogram svozů i stanovišť. Samozřejmě se vždy najde někdo, kdo něco odhodí tam, kde nemá.
Zde děkuji především spoluobčanům, kteří mají stanoviště u svých domů a starají se o jeho okolí a pořádek
na jednotlivých sběrných místech.
Vám všem, kteří odpady správně třídíte, za nás všechny slušné, upřímně děkuji a vážím si Vaší práce. Na
druhé straně jsou bohužel i tací spoluobčané, kteří si naší práce neváží, ale hlavně nám všem vytváří v obci
nepořádek. Uvedu několik příkladů, co lze najít na stanovišti: keramický záchod, umyvadlo, tabule skla,
kočárky, azbest, oblečení, plasty z vozidel, ale také bohužel pošlé králíky či slepice. Tomuto, doufám
jednomu procentu, co nám kazí společně vybudované prostředí, bychom to měli trochu znepříjemnit.
To ale musíme společně. Začněme se prosím více dívat kolem sebe!
Jan Pejcha starosta
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Komunikace
V průběhu září byla opravena komunikace v Bystřici. Dále bude vyspraveno náměstí, cesta za školu, cesta
k Víškům, část Pod Lípami a další komunikace dle nenutnější potřeby. Příští rok se oprav novým kobercem
dočkají nejpoškozenější části našich obcí.
Číslo jedna je komunikace ve Stříteži, kde voda vymlela původní povrch komunikace, který byl po uložení
kanalizace značně poškozen. Na proto tomu máme relativně dobře opravenou státní (krajskou) silnici
vedoucí našimi obcemi. Zde je již možné sledovat patrný vliv a tlak na činnosti kraje nejen v okolí Pardubic,
ale i na dlouho zapomínaném Hlinecku.
Číslo dvě je ve Včelákově, od bývalé školky ke Kolbabovým a dále kamenitá cesta ve strmém kopci.
Uvědomuji si, že naše komunikace jsou ve špatném stavu a že nelze čekat na zázračnou dotaci, ale musíme
do našich cest sami investovat. Předpokládám, že již nebudeme do cest ukládat inženýrské sítě a tak je
budeme opravovat (rekonstruovat) živičným obalovaným povrchem. Letos se dočká opravy ulička ve
Včelákově, kterou projde denně mnoho školáků i místních obyvatel. Stav uličky je již neúnosný. Zejména
starší spoluobčané mají velký problém s výstupem po různě vysokých schodech. Výběrové řízení je již
hotové, tak doufám, že se brzy projdeme po krásném kousku kamenné cesty. Již od začátku úvah o
rekonstrukci uličky jsme se pokoušeli o bezbariérovost schodů, po přeměření výškového rozdílu jsme
bohužel museli upustit od varianty, kdy by jeden pruh byl bez schodů. Velký sklon nám tuto variantu
nedovolí, což je mě osobně velice líto. Ulička, by měla být hotova do konce října.
Letos ještě provede SUS drobné úpravy na novém potahu v našich obcích, který se dělal loňské léto a jsem
rád, že se nám zvolená technologie osvědčila, i když je silnice nadměrně namáhaná. Každodenní provoz
vysoce přetížených vozidel a traktorů komunikaci silně zatěžují a je nejvyšší čas se začít bránit. Bude-li
třeba, použijeme přejezdové váhy a další prostředky, které budou chránit stav našich silnic.
Jan Pejcha starosta městyse

Hasiči
Členy hasičské jednotky městyse v letošních horkých dnech zaměstnávali
zejména sršni a vosy. Požáry se našemu katastru vyhýbají, což je nesmírně
dobře. V tomto suchém období by to mohlo mít fatální následky.
Na fotce je sršní hnízdo o velikosti dvou míčů. Hasičům děkuji jménem nás,
spoluobčanů za jejich práci. Za to, že nám chrání naše bezpečí a také naše
peněženky. Specializovaná firma si účtuje za likvidaci obtížného hmyzu
1000 Kč i více. A některé prostory z bezpečnostních důvodů odmítají.
Dosud se nám vždy podařilo vše odstranit. Naše jednotka je pro tyto případy
vybavena speciálním oblečením, vysavačem STIHL, i speciálním
chemickým přípravkem. To je jedna ze základních podmínek, aby mohla
být jednotka vyslána k takové události. Je důležité, aby byla vybavena.
Všichni víme, co by mohlo znamenat několik bodnutí od sršně.
Ještě jednou děkuji a upřímně si vážím Vaší práce.
Jan Pejcha starosta

Hřbitov
Děkuji všem zodpovědným spoluobčanům za zlepšení čistoty v okolí našeho hřbitova. Za to, že nám nejsou
lhostejné poházené kalíšky či jiný hřbitovní odpad. Neobjevují se u hřbitova už ani plasty od vozidel a
podobně.
U brány hřbitova máme novou vývěsní a informační vitrínu, kde postupně nalezneme nový Hřbitovní řád,
plán hrobů a veškeré informace o dění u tohoto pietního místa.
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Po našich obcích je vidět, že jsme nezaháleli ani při údržbě zeleně. Máme všude vysekáno a uklizeno,
odvážíme spadlé lupení, dvakrát v týdnu přistavujeme na jednotlivá stanoviště vozidlo na bio odpad.
Problematika bio odpadu bude snad do příštího roku vyřešena. Variant je několik. Budeme vás včas
informovat. Věnovali jsme se nátěrům, ať opravným či novým, veřejného osvětlení, čekárny apod., podíleli
jsme se na provedení oprav podlahových krytin ve škole, vymalovali jsme schodiště k bytům v budově školy
a budeme se společně školou podílet na stavbě nového plotu u jídelny na straně od Babáků.
Opravili jsme, několik kanálových vpustí ve Vyhnánově a Včelákově a budeme v tomto trendu oprav
komunikací určitě pokračovat, potřebují to.
Budeme se více podílet i na pracích ve sportovním areálu v Sušidlech. Příští rok by mělo dojít k vybudování
vysněného sociální zařízení, které pozvedne sportovní areál zase o nějakou tu příčku výš. S přicházejícím
podzimem se budeme připravovat na zimní údržbu našich cest a veřejných prostranství, objeví se opět
několik nových nádob na posypový materiál. Opět podotýkám, že rád ocením Vaše náměty a návrhy, co kde
zlepšit.
Jan Pejcha starosta
Vítání občánků

Dne 18. června 2016 v 14:00 proběhl v zasedací
místnosti OÚ Včelákov slavnostní zápis nových
občánků do naší obce. Před pozvanými hosty
vystoupili žáci 1. stupně ZŠ Včelákov, kteří si pod
vedením paní učitelky J. Pražanové a J. Pospíšilové
připravili krátké pásmo básniček a písniček. Potom
starosta J. Pejcha přivítal naše nové občánky.
Slavnostního přivítání se zúčastnili: Martin a
Stanislava Burkoňovi se synem Martinem, Marek
Doležal a Iva Modráčková s dcerou Nelou, Pavel
Novotný a Miloslava Dušková se synem Tomášem.
Rodiče se zapsali do slavnostní knihy, děti dostaly
dárky a naše malá slavnost byla ukončena
slavnostním přípitkem. Všichni přejeme našim
novým občánkům hodně zdraví a štěstí do života.
(R. Pacetti)

Kino v Sušidlech
K závěru léta bez pochyby patřilo zářijové retro promítání nazvané Oranžové léto s českým filmem v
rámci předvolebního programu dosavadního hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.
Promítání v Sušidlech se zúčastnila asi sedmdesátka dobře naladěných příznivců českého filmu. Promítání
zahájil hejtman Martin Netolický a film Léto s kovbojem s Jaromírem Hanzlíkem a Danielou Kolářovou měl
velice příjemnou, až nostalgickou atmosféru. Většina přítomných volala po zavedení prázdninového
promítání v Sušidlech a já musím jen souhlasit, bylo by to krásné. Velice rádi jsme panu hejtmanovi vyšli
vstříc a podpořili tak nenásilnou formou propagaci jeho volební kampaně. Mimo jiné je třeba připomenout,
že hejtman je známý tím, že se zasadil o zlepšení kvality komunikací v kraji. A komunikace nejsou jen
v Pardubicích, ale i na Hlinecku. Toto je cesta k jejich zlepšení i u nás. Konkrétně na silnici od nás do
Hlinska se již vypracovává projekt. A nás moc těší, že se takto pan hejtman zajímá o Včelákov.
Jan Pejcha starosta
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SDH Dolní Babákov
Léto se s námi pomalu loučí a přichází k nám krásné období plné barev, které v nás evokuje inspiraci, ale
především nastává období dlouhých večerů, které jistě většina z nás využije k odpočinku, ano, podzim je
tady.
Od posledního příspěvku za náš sbor již uplnynula nějaká doba, a
proto bychom se s vámi chtěli podělit o novinky z naší činnosti.
V posledním příspěvku jsme vás zapomněli informovat o předání
finančního daru malému Vojtovi z Prosetína, o kterém jsme psali v
minulém čísle. Jednalo se o částku, kterou jsme vybrali na
dobrovolném vstupném při rozsvícení
Vánočního stromu u nás a k tomu jsme
přidali tu samou částku z našeho
rozpočtu. Finanční dar, dle vyjádření
rodičů, bude použit na financování léčby, která je samozřejmě velmi nákladná.
A my můžeme pouze dodat, má to smysl a ten pocit pomoci je úžasný.

Neleníme: I v tomto období jsme se snažili odpracovat další brigádnické hodiny, při
jiných aktivitách, než těch společenských. Podařilo se nám vyrobit nové plato pro soutěž v
požárním útoku. Také jsme uspořádali sběr starého železa, abychom získali další finanční
prostředky pro naše aktivity. Vzhledem k absenci dešťů, které bychom jistě všichni rádi
uvítali, vypomohli jsme místnímu spolku rybářů, kterému
jsme provzdušnili vodu v rybníku. Pořídili jsme naší malé
obci i malý dárek ve formě “obecních“ hodin a v neposlední
řadě jsme museli provést standardní údržbu prostor hasičské
zbrojnice, ani techniku jsme nezapomněli.

Akce pro všechny: dne 30. 4. 2014 jsme uspořádali tradiční
pálení čarodějnic. V letošním roce jsme přenechali výrobu hlavní
aktérky večera těm zkušenějším a to ženám a jejich malým ratolestím,
které letošní čarodějnici opravdu krásně ozdobili. Vatra byla opět
postavena z výřezu zahrádek místních občanů a tím jsme spojili
příjemné s užitečným. Pro hosty bylo připraveno občerstvení v
podobě grilované kýty se zelným salátem a samozřejmě dobrého
pivečka od Kozla a jiné. Večer jsme zakončili, jak již tradičně u nás
bývá zvykem, malým ohňostrojem. Po této akci jsme se pomalu
přehoupli do letní sezony a ta se přeci musí zahájit a jak jinak než opět dobrým jídlem a pitím. Na první
prázdninový víkend jsme připravili netradiční občerstvení, i když u nás nešlo o úplnou novinku, a to
Americký burger. Během odpoledne a večera byl podáván tradiční Americký burger, na kterém si mohli
přítomní hosté pochutnat s hranolkami nebo cibulovými kroužky.
Obsluha u grilu a fritéz se opravdu zapotila, jelikož jenom burgerů
museli připravit vice jak 60 kusů. Samozřejmě během této akce
nesměli chybět tradiční letní nápoje jako je Mojito, Piňacoladáda,
Cuba libre nebo ovocné cidery. V podobném duchu se neslo
rozloučení s prázdninami, které jsme uspořádali první zářijoví
víkend pouze se změnou občerstvení. Tentokrát jsme připravili
grilovanou kýtu a zejména dětmi velmi oblíbené hranolky.
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Rosteme: Jsem velice potěšen, že se nám podařilo po letech poklesu stavu přivést do našeho sboru tři
nové členy, kteří se hned z kraje aktivně zapojili do našeho dění. Pro nás jde opravdu o krok kupředu, díky
kterému jsme se v letošním roce mohli opět zúčastnit téměř v plné počtu soutěže v požárním sportu okrsku
Holetín, kde jsme se umístili na 5. místě. Nejedná se o post vítězů, ale pro nás to znamená, že jsme zpátky
ve hře, a to je pro nás momentálně víc než samotný výsledek soutěže. Samozřejmě doufáme, že tento trend
bude i nadále pokračovat, uvidíme.

Garáž nezeje prázdnotou: Prostory garáže prošli v
minulosti rozsáhlou rekonstrukcí. Ať už to byla výměna
starých vrat za sekční, elektroinstalace nebo opravy vnitřních
omítek. Přeci jenom něco jí stále chybělo, aby plnila tu
správnou funkci, pro kterou je především určena. Ano je to tak,
vyplnili jsme si dlouhodobý sen. Podařilo se nám zakoupit
hasičský vůz pro naše družstvo a samozřejmě nejen pro ně, ale
pro všechny členy sboru. Náš Fiat není sice žádný mladík a
nějaká chybička by se taky našla, ale pro nás to bylo
maximum, co jsme si z našeho rozpočtu mohli po letošních investicích dovolit. Je to osvobozující pocit,
když nemusíte řešit, jak a čím nás a naší techniku dopravit na místo určené. Náš sbor vlastnil pojízdný vůz
naposledy před cca 20 lety a proto je to pro nás něco nového a úžasného.

Připravujeme: Samozřejmě do konce roku nám ještě nějaký čas zbývá, který budete chtít využít jak
jinak než aktivně a proto vád v brzké době budeme informovat o další společenské akci, kterou momentálně
připravujeme. Budeme rádi, když se opět společně potkáme a pobavíme. Závěrem Vám všem děkujeme za
Vaši přízeň, která je stále úžasná a my si jí velice vážíme.
Jiří Jindřichovský ml., starosta sboru

SDH Příkrakov v Retroměstečku
Nápad zúčastnit se Retroměstečka přišel v loňském roce, když jsme s dětmi navštívili tuto akci
v pardubických kasárnách T. G. Masaryka. Pro ty, kteří nevědí co Retroměstečko je, malé vysvětlení.
Je to setkání nejen ČSLA (Československé lidové armády), Hasičů a bezpečnostních složek.
Akce se konala 1. a 2. 10. 2016.
Příprava na Retroměstečko začala u naší techniky. Největší práci nám dala oprava brzdového sytému vozu
Gaz 69. Díky kamarádům z vojenského muzea v Rokycanech jsme získali kontakt na pana Fiegra z Jablonce
nad Nisou, který nám zrenovoval brzdové válečky a hlavní brzdový válec. Po opravě vozidla nastala
příprava na STK. Tu jsme absolvovali bez jediné závady a mohli začít spřádat další plány.
Základem pro ně byla konzultace s hlavním organizátorem
úseku hasičů Retroměstečka panem Plockem. S ním jsme se
domluvili, že za našeho gazíka r.v. 1971 zapřáhneme stříkačku
PPS8 přepravovanou v přívěsném vozíku s typovým označením
ZV6.
Tato stařičká stříkačka byla zakonzervována a spoustu let
zaparkována ve stodole u Chvojků. Léta ji neubrala na kráse.
Několik litrů vody a leštěnka udělaly své.
Technika byla připravena, nic nám nebránilo v registraci na
Retroměstečko. Úspěšný byl i schvalovací proces ze strany
pořadatelů. Hurá můžeme jet!
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Startovní horečka propukla naplno a my zjistili, že nemáme v dostatečném počtu dobové oděvy. Vypomohli
nám bratři hasiči z Kvasína, kteří nám vyšli vstříc a rádi několik kousků retro oděvů zapůjčili. V pátek
navečer proběhla závěrečná příprava. Stačilo jen naložit nezbytné vybavení pro posezení a mohli jsme
vyrazit. Odjezd jsme náplanovali na 6:30, abychom měli dostatek času na přesun do Pardubic, kde jsme se
měli hlásit do 8. hodiny. Cesta ubíhala rychle, motor Gazu jen ševelil, pod plachtou panovala skvělá nálada.
Děti měly z cesty gazikem lepší zážitek než z atrakcí na pouti a dříve narození zavzpomínali na léta strávená
za branami kasáren. Po příjezdu do Pardubic jsme ustavili techniku, rozvili stan a zábava začala.
K vidění bylo spousta staré i nové techniky, zajímavé byly jednotlivé ukázky v hasičské aréně. Teplota
šplhala k letním hodnotám a mezi účastníky panovala skvělá atmosféra. Jak čas ubíhal, potkávali jsme staré
známé, seznamovali se s dalšími aktivními účastníky Retroměstečka.

Všem zúčastněným se akce moc líbila a doufáme, že na další ročník budeme ještě lépe připraveni a že se ho
zúčastníme ve větším počtu.
Účast na akci:
Kekulovi: Rudolf, Petr, Libor a mládež Vojta, Honza a David. Dále Remešovi: Jiří a Magda a mláďata Jirka
a Jindra. Celou posádku doplnil starej čárovej pes Václav Véna Bakrlík.
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Prázdniny v podání sportovců vypadají trochu jinak
Pojďme nahlédnout do prázdninového programu sportovců. Málokdo totiž ví, že prázdniny pro sportovce
znamenají jedno jediné. Mít konečně veškerý čas pro svoji sportovní přípravu, a tak zatímco si všichni
ostatní užívají dva měsíce volna, dobrý sportovec, který to myslí vážně, odjíždí na sérii soustředění, kde si
rozhodně neodpočine, ale o to více se těší.
Pro ty mladší děti to jsou sportovní tábory, kde získávají určité návyky, pravidelně něco dělat, a pak
můžeme říci, že první řízená kvalitní soustředění bývají už kolem desátého roku věku. Sportovec v deseti
letech je již schopen rozpoznat vlastní zájem o vývoj své sportovní dráhy. K tomu je potřebná zejména
motivace z různých závodů a soutěží, kde sbírá úspěchy v podobě vítězství a zdarů. Jak se říká, s jídlem
roste chuť.
A právě vzhledem k dosaženým výsledkům není třeba tlačit takového jedince rodiči, protože on sám má
nejvyšší zájem o další rozvoj, o další závody, o další úspěchy a porovnávání se se svými vrstevníky. Tolik
k vysvětlení dvou stupňů aktivit, a to sportovním táborem mladšího žactva a soustředěním žactva staršího,
kde se již rýsují určité individuality, které jednou dosáhnou svého cíle.
Trenéři a sportovní kluby většinou plánují soustředění tak, aby sportovci hned 30. června odjížděli. Mnohdy
si mladí sportovci ani nestačí vyzvednout vysvědčení. Trenéři pro to mají své důvody. Ty hlavní jsou, aby
nebyl čas přemýšlet o tom, že všichni ostatní mají dva měsíce volna a oni týdny tvrdé dřiny. Tzn. aby mladí
sportovci neměli čas potkávat se s kamarády, kteří by mohli různě ovlivnit ty sportovce, kteří ještě nejsou
úplně přesvědčeni, že ta těžká cesta je ta správná, a pak také kvůli nemocem, které se v různých prostředích
vyskytují. Málokdo ví, že cestování v hromadných dopravních prostředcích anebo nakupování v obchodních
centrech, mají někteří sportovci od svých koučů doslova zakázané. To je myšleno před většími akcemi a
v průběhu sezony. Popadnou prostě děcka dříve, než se dostanou do větších kolektivů nebo nového
prostředí a zmizí s nimi kdesi na sportovištích, horských chatách, rekreačních střediscích apod.
Je naprosto běžné, že sportovci od 12 do 18 let věnují úplně celé prázdniny sportovní přípravě. Hlavní
soustředění absolvují se svými kluby, a pokud si plánují dovolenou, na kterou jedou s rodiči, kteří je
podporují, vše je podřízeno právě sportovní přípravě. Na takové dovolené se vyhledává posilovna, prostředí
pro daný druh sportu, výlety typu výstup na dvou až tří tisícovku horu, ranní a večerní běhání po pláži apod.
Výjimku tvoří sportovci, kteří mají v době prázdnin vrchol své závodní sezony. Ti pracují na 100%, trénují a
závodí. Věřme, že i naši sportovci ve sledování, prožili krásné prázdniny podle svých představ.
Pojďme společně prožít další příběhy našich mladých sportovních nadějí! Jak trávili prázdniny, jak trénují a
jak se jim průběžně daří? Můžeme být opravdu pyšní, že v tak malé obci, jako je Včelákov, máme tolik
úspěšných sportovců napříč všemi kategoriemi a druhy sportů, včetně úspěšných kadetů a juniorů, kteří o
sobě již dali vědět v nejvyšších soutěžích republiky, kontinentu a dokonce světa.
V neposlední řadě nahlédneme také do světa sportu nás všech, kteří si rádi zasportujeme právě o dovolené,
kdy máme na své oblíbené sportovní aktivity více času. Je opravdu skvělé, že se v Sušidlích scházejí chlapi
po práci a soupeří spolu hned v několika sportech. Je vidět, že u nás na vsi rozhodně neleníme, a že víme,
jak na to. Jak říká Jarda Jágr, když chceš být nejlepší, musíš udělat víc, než ostatní!
Sportovní redakce
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A jak tedy trávili léto naši mladí hokejisté?
Honza a Vojta Kekulovi mají za sebou již 4 a půl roku hokejové
přípravky v HC Hlinsko. Toto léto se již zapojili i do letní přípravy,
která probíhala sice na zimním stadionu, ale tentokrát bez ledu.
V těchto věkových kategoriích si děti začínají pomalu zvykat na
tréninkové systémy starších sportovců a učí se určité zodpovědnosti
v přípravě pro svůj sport. Kluci pod vedením svých trenérů
pracovali hlavně na zlepšení fyzické kondičky, rychlosti a síly, ale
také pilovali techniku práce s holí. Tréninky probíhaly dvakrát
týdně po celý červen.
A protože jsou to přeci jen ještě hokejová mláďata, dostali kluci
v červenci volno. Letní příprava pokračovala opět od začátku srpna
a byla zakončena týdenním intenzivním soustředěním. Tady už
kluci naskočili na led a dvakrát denně dostávali pořádně do těla. Na
konci soustředění sehráli první přátelské utkání proti HC Chrudim.
A protože léto bylo dlouhé a hokeje méně, měli kluci čas i na svůj
další koníček a to je Požární sport. Celou loňskou sezonu trénovali
nejenom tady v Příkrakově, ale nové dovednosti začali sbírat i pod
hlavičkou ČHJ Hlinsko. Zapojili se tak do týmu společně s Jirkou a
Jindrou Remešovými, kteří závodí za ČHJ Hlinsko již druhou
sezonu. Kluci se adaptovali velice rychle a hned od jara se zapojili
do soutěžního družstva.
Úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat a na Mistrovství ČR v Přerově získali v kategorii mladších žáků 2.
místo. A v soutěži „O pohár starosty města“ v Hlinsku získal 1. místo v soutěži jednotlivců (v kategorii do 8.
let) Vojta Kekula.

Sportovní redakce
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Jakub Blažek poctivě trénuje a je to vidět
Pardubice 25. 5. přebory žactva
Jakub si vyzkoušel Atletické závody žactva, i když je stále věkově v přípravce, za svoje výsledky se
nemusel vůbec stydět. Se staršími soupeři doběhl na 6. místě. Po tomto sprintu na 60 m ho oslovili atleti
z Chrudimi do svojí štafety na 300 m, kde v poslední předávce dokázal
Jakub slušně stáhnout náskok starších soupeřů. Celkově štafeta
doběhla na 5. místě.
Hlinecký kilometr 7.6.
Jak Jakub, tak i jeho bratr Tomáš se účastnili série závodů Hlineckého
kilometru. Jakub v posledním závodu na 600 m zvítězil, kde svému
rivalovi poodskočil v posledních 200 m o 5 s a zvítězil v krásném čase
2:05,35. Celkově obsadil v celé sérii první místo. Jeho bratr Tomáš
v závěrečném závodu doběhl ve své kategorii také na prvním místě a
v celé sérii obsadil druhou příčku.
Hledá se vítěz 6.6. Chrudim
Tomáš si k atletice ještě našel jednu zálibu a tou jsou horská kola.
Zatím využívá krásné krajiny kolem Včelákova a rad svého trenéra
z atletické přípravky, ale už si stihl i vyzkoušet několik závodů
s ostřílenými borci a zjistil, že s nimi může rovnat své síly.
V Chrudimi si vybojoval postup ze třetího místa do finálového závodu
dalšího ročníku horských kol, „Hledá se vítěz“.
Ústí nad Orlicí 18. 6. krajské přebory
Zde Jakub nastupoval s velkým respektem a obavami z jeho výsledků. Jeho hladký postup na rozběhu 60m
z prvního místa ukázal, že vněm něco je. Finálový běh byl opět okořeněn jeho vítězstvím v čase 9,3s.
V další disciplíně na 150 m se umístil na krásném pátém místě. Tahle distance mu vyloženě sedla a
v budoucnu to vypadá na specializaci na 200 m a 400 m.
Soustředění Vysoké Tatry 16.7.
Toto náročné soustředění bylo proloženo setkáním největších hvězd československého sportu a běžeckým
závodem všech věkových kategorií. Jakub velice pěkně reprezentoval pod organizací JR Runningsport ČR a
ve své kategorii se umístil na prvním místě. Měl tu čest si podat ruku s velikánem československé atletiky
Imrichem Bugarem.
Sportovní redakce
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Co je nového u Natálie Coufalové
Letošní rok je pro Natku náročný. V krajském přeboru oddílů,
závodí už za dorostenky, protože oddíl žaček pro závodní sezonu,
byl z důvodu malého počtu pozastaven. Doufejme, že to bude ku
prospěchu a předčasné poznatky ze závodů dorostenek zúročí v
následujících letech.
V závodech dorostenek si vyzkoušela i trojskok, kde na první
pokusy doskočila na 10,53 m, Tímto výkonem obsadila a drží 3.
místo průběžných tabulek žákyň České republiky a současně 25.
místo tabulek dorostenek pro letošní rok.
Před prázdninami, 4. června, si Náťa připsala další dobré výsledky v
závodech Krajského přeboru Pardubického kraje v jednotlivcích,
které byly ve Svitavách. V závodě ve skoku dalekém si výkonem
4,83 m zajistila stříbrnou medaili.
Ve sprintu na 60 m časem 8,23 s získala 3. místo a v závodě 200 m
překážek doběhla na 4. místě. Hned druhý den na závodech
dorostenek, posunula svoje maximum ve skoku dalekém na 4,90 m.
Po prázdninách nastoupila do Sportovního gymnázia v Pardubicích, kde trénuje až 4 hodiny denně, takže
hodně náročný zlom v denním režimu.
Uvidíme, jak se s tím dokáže ve spojení s učením vyrovnat. Natce přejeme hodně úspěchů do dalších bojů.
Sportovní redakce
Fotbal – Vojtěch Vacek
Po červencové pauze se rozjela opět nová sezóna. Vojta se stal stabilním hráčem „A“ týmu mladších žáků
v krajském přeboru. I přes to ho docela mrzí, že už téměř nehraje okresní přebor za B tým.
Od srpna opět začaly 3x týdně tréninky a víkendové zápasy. Hlinečtí mladší žáci jsou pod vedením trenéra
Petra Netolického na podzim bez ztráty bodu. Pro nedostatek starších žáků, občas zaskakuje Vojta i
v zápasech této kategorie. Vojta zastává pozici obránce, ale touží si občas zahrát i záložníka. Letos se
Hlinsko zúčastnilo turnaje Mini ligy, kde dokázalo držet krok i s nejlepšími týmy.
Sportovní redakce
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Tabulka krajského přeboru

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

klub
Hlinsko
FK
Pardubice
B
Vysoké
Mýto
Pardubičky
Holice
Třemošnice
Prosetín
Přelouč
Heřmanův
Městec
Slatiňany

Z
6
6

V
6
5

R
0
0

P
0
1

S
79:6
68:10

B
18
15

P+
0
0

P0
0

5

5

0

0

49:1

15

0

0

6
7
6
6
6
6

5
4
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1
3
4
5
5
58

41:14
36:27
13:58
9:42
16:55
5:50

15
12
6
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6

0

0

6

5:58

0

0

0

Hokej – Vít Kekula
S nástupem podzimu se přiblížil i začátek nové hokejové sezóny pro devatenáctiletého gólmana Víta
Kekulu. Pro letošní ročník 2016/2017 juniorský tým v Havlíčkově Brodě nahradí "B" tým, který bude hrát
Krajskou hokejovou ligu pardubického kraje. Hlavní výhodou je zapojení starších hráčů, kteří se
neprobojovali do "A" týmu a také větší atraktivnost soutěže. Havlíčkobrodské "béčko" nastoupí k
zajímavým zápasům například s Chrudimí, Hlinskem, Chotěboří nebo s Poličkou a Litomyšlí.
V prvním utkání přivítají havlíčkobrodští 2. října na zimním stadionu v Kotlině Ledeč nad Sázavou. Nad
pozicí gólmanské jedničky zatím visí otazníky. Náš gólman z Příkrakova má však šanci vybojovat si svoji
pozici v brankovišti. Absolvoval totiž speciální letní přípravu pod vedením zkušeného brankáře Stanislava
Nerudy. V průběhu června a července zdokonaloval svou formu během tréninků s brodským "áčkem" na
stadionu v Jihlavě, kde je i v letních měsících možné využívat provoz ledové plochy.
Když havlíčkobrodská Kotlina dostala v půlce prázdnin svoji vlastní ledovou tvář, mohl Víťa vyjet na led i s
brodským "B" týmem. S "béčkem" Vítek nastoupil a hájil branku zatím v šesti přípravných zápasech, z
nichž se mohl třikrát radovat, dvakrát musel zkousnout hořkost porážky a jednou remízovali.
"B" tým čekají před začátkem soutěže už jen 3 přípravné zápasy, ve kterých se dvakrát utká s Chotěboří a
jednou s Chocní. Na přelomu srpna a září přezul Víťa lední brusle za kolečkové a s týmem IHC Hlinsko si
jel „odpočinout“ k moři a načerpat síly na novou sezónu a školní rok, který pro něho bude maturitním.
Hlavním cílem cesty do Slovinska, kromě dvoudenní relaxace na pláži, byla účast týmu IHC na turnaji v inline hokeji. Na 7. ročníku Sračji in-line turnaje se český tým po skvělých výkonech, i když v zúžené sestavě
z důvodu zdravotní indispozice některých hráčů, probojoval přes čtvrtfinále až do semifinále. Tam naděje na
medaili po prohraném utkání o třetí místo bohužel uhasla. Konečné umístění v mezinárodní konkurenci, byť
na smolném 4. místě, je pro celý tým zaslouženou odměnou za podané výkony a pozitivní motivací do
dalších klání. Mimo to byl hlinecký tým in-line hokeje oceněn cenou fair play jako neslušnější tým turnaje,
kterou získal za čistou hru a celkové vystupování během turnaje.
Sportovní redakce
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Milan Žemlička je juniorským mistrem ČR v biatlonu na horském kole i na
kolečkových lyžích
V polovině června se sjeli biatlonisté České Republiky do Jablonce nad Nisou, aby poměřili své síly v
zajímavé disciplíně a to v biatlonu na horských kolech. Závodu se účastnili i naši přední reprezentanti, takže
v areálu Břízky nebyla o diváky nouze. Závodilo se v kategoriích dorostenců, juniorů a seniorů.
Včelákovský rodák Milan Žemlička je letos posledním rokem v juniorech a bude rozhodně usilovat o co
nejlepší umístění, na kterém závisí jeho přestup mezi reprezentaci mužů B nebo A.
Letošní závody na horských kolech byly obohaceny o hromadný start, který postavením na startu připomínal
závody silničních motocyklů. Závodníci byli seřazeni ve třech řadách šikmo za sebou s odstupy asi 10 m.
Junioři a muži startovali společně. Milan byl přibližně v polovině startovního pole, které čítalo asi 25 borců.
Na horském kole to umí, protože je to hlinečák odchovaný místními cyklistickými kluby, takže moc dobře
věděl, že se musí ihned po startu dostat na čelo závodu, aby se pak nezdržoval v úzkých místech.
Hromadné starty ovládá skvěle a tak se hned po výstřelu prohnal středem startovního pole a zařadil se kolem
šesté pozice za skupinku mužů vedenou Ondrou Moravcem. Nemělo smysl se cpát více dopředu. Za prvé
věděl, že v kopcích na chlapy ještě nestačí a za druhé, má určitý respekt a nechce zasahovat do závodů
takových es, jakými naši muži ve světě jsou. Přestože jsou všichni mezi sebou přátelé, každá kategorie
závodí na plno a na trati si jsou všichni velkými soupeři.
Milan si odjel celý závod za touto skupinkou elitních biatlonistů a se střelbou 0,1 si na trati dlouhé 30 km
dojel pro juniorský titul mistr ČR v biatlonu na horských kolech. Mezi muži se pohyboval na 6. místě, což je
solidní výsledek. V mužích zvítězil Ondřej Moravec, v ženách pak „nově“ Gabriela Koukalová.
Po této zkoušce čekala biatlonisty letní příprava a
řada soustředění. V září pak v Letohradu, Milanově
mateřském klubu, proběhlo MČR v biatlonu na
kolečkových lyžích.
Přestože se Milan po soustředěních cítil velmi
unavený, na závod se připravoval s maximální péčí.
Získat juniorský mistrovský titul je cenným
skalpem juniorů, kteří mezi sebou soupeří o svoji
budoucnost. Milanovi se závod vydařil, a tak si
před zaplněnými letohradskými tribunami dojel pro
další juniorský mistrovský titul.
Vítězství bylo o to cennější, že závod byl
s mezinárodní účastí. Ve startovním poli nechyběli
Slováci a Ukrajinci, kteří jsou velmi těžkými
soupeři.
V současné době Milan absolvuje další řadu soustředění v zahraničí. Průběžně se účastní výkonových
sportovních testů v Jablonci nad Nisou a Praze, kde musí potvrdit svoji výkonnost a už se určitě těší na první
sníh. Ten pravděpodobně poprvé v sezoně spatří v „tunelu“. To je v Německu, kde mají celoročně
zasněženou dráhu pod zemí.
Milan se nyní zaměřuje na vše, co ještě může zlepšit. Piluje střelbu, kterou by chtěl v této sezóně vynikat
jako v těch předchozích, dále dělá vše možné pro zrychlení běhu a hlavně hledá drahocenné vteřinky, které
musí v době závodu „posbírat na trati“ a být tak lepší než soupeři. Pro zajímavost je to tak, že když se mu
podaří na každých 300 metrech zrychlit o jednu jedinou vteřinu, dělá to v celém závodě půl minuty. Mezi
prvním a desátým místem v biatlonu bývá rozdíl právě okolo 30 vteřin…
V sezoně 2016/17 se bude účastnit zimního mistrovství ČR, mistrovství Evropy i světa. Cíle jsou velmi
vysoko. Nejen proto, že je v roli juniorské jedničky, ale hlavně pro vývoj jeho sportovní kariéry při vstupu
do seniorské kategorie.
Našemu úspěšnému biatlonistovi, který si na jaře dovezl medaili z juniorského MS, přejeme hodně štěstí!
Sportovní redakce
21

Memoriál Františka Boháče a Františka Janáčka
V sobotu 20. 8. 2016 se uskutečnil již 37. ročník volejbalového turnaje mužů. Zúčastnilo se ho šest týmů,
hrálo se v jedné skupině na dva vítězné sety, kdy se všechny týmy utkaly navzájem mezi sebou. Sice turnaj
začal za mírného deště, ale pak se hrál až do konce za pěkného počasí. K vidění bylo opět množství
vyrovnaných soubojů a krásných volejbalových akcí.
Z vítězství se nakonec radovali hráči týmu Stavárna, kteří
k nám přijeli z Prahy, a jelikož turnaj vyhráli po třetí za sebou,
odvezli si putovní pohár už natrvalo. Včelákov reprezentovali:
J. Šťulík, M. Půlpán, J. Půlpán, J. Půlpán, L. Šámal, O. Doležal
a J. Dachovský. TJ Včelákov děkuje všem zúčastněným
týmům, fanouškům, kteří přišli podpořit naše borce do Sušidel
a všem, kteří se podíleli na přípravě a pořádání turnaje.
Z volejbalistů především J. Šťulíkovi a O. Doležalovi za
přípravu celé akce, za dodržování pitného režimu R. Pacettimu
a L. Šťulíkovi, za plná bříška M. Vackové a M. Šťulíkové a za
udržování kurtů ve výborném stavu P. Dostálovi.
(R. Pacetti)

Konečné pořadí:
1. Stavárna 10 b.
2. Whiscola 6 b.
3. USK Pardubice 6 b
4. Megagalaktici (Hlinsko) 4 b.
5. Nasavrky 4 b.
6. Včelákov 0 b.

Neckyáda
V sobotu 6. 8. 2016 se konal 15. ročník novodobé neckyády ve Včelákově na Bystřickém rybníku (v
minulém roce se nekonala z důvodu velmi suchého počasí). Tato již tradiční akce se konala opět v režii ČHJ
Včelákov, kterým patří poděkování za perfektní přípravu.
Počasí přálo a do Bystřice dorazilo přes 200 zvědavých diváků, které ještě před začátkem vodního klání
lákala vůně bůčku, klobásek a jejich vyprahlá hrdla svlažilo pivko, limo či jiné pochutiny. Ty
nejmenší lákaly stánky se zmrzlinou a různými cukrovinkami. Celou akci opět komentoval starosta Jan
Pejcha a pro dobrou náladu hráli DJ Jan a Filip.
Soutěžit se začalo po 14. hodině a odvážné dobrovolníky čekalo celkem 7 disciplín. Jízdy v neckách se
zúčastnilo celkem osm borců a vítězem se stal R. "Bob" Riedl za 37,6 s., závod na lyžích ovládl R. Riedl ml.
ze šesti závodníků za 23,9 s. Pak následovaly hody válečkem a pařezem.
Hodit si válečkem přišlo celkem devatenáct žen a nejdále hodila K. Rytychová (6,35 m). Hod pařezem měl
jednoznačného krále a tím byl I. Chvojka (7,27 m) z 25 vrhačů. Lávku na kole letos nikdo nepřejel a nejdále
dojel velký favorit V. Kyzlík. Pak se na lávce utkali borci s tyčí, kterou vyhrál J. Řezníček z šestnácti borců.
Poslední disciplínou byla již tradiční jízda na trakaři, která uzavřela celou neckyádu až po 18. hodině. V této
soutěži jelo celkem deset dvojic a nejrychlejší jízdu předvedli V. Kyzlík a J. "Gejza" Zavřel s časem 59,29 s.
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K nejpilnějším závodníkům celé neckyády patřili A. Dostálek, M. Janeček, R. Janeček a I. Chvojka.
Pořadatelé děkují všem, kdo jakkoli pomohli s organizací celé akce.

Pouť 2016
V neděli 24. 7. 2016 na Včelákově proběhla tradiční pouť, která se každoročně koná první neděli po 22.
červenci. Tomu předcházela páteční pouťová zábava a sobotní sportovní odpoledne ženatých proti
svobodným. V pátek 22. 7. se konala pouťová zábava, kterou pořádala ČHJ Včelákov. Sušidelský areál
patřil skupině Clondike a Krabice revival band. V krásném počasí zábavu navštívilo přibližně 200
návštěvníků a za úžasné pohody skončila tato více
než vydařená akce až v ranních hodinách. V sobotu
se konalo sportovní odpoledne. Po vydatném
odpočinku a obědě se včelákovští sportovci sešli v
Sušidlech, kde se hrál od 13.00 volejbal a od 16.00
pouťový fotbálek. Zápasy byly velmi vyrovnané a
oba skončily vítězstvím pro ženaté borce. Neděle
už patřila tradiční pouti na Včelákově.
Výsledky a účast:
Volejbal: Svobodní - Ženatí - 2:3 (0:1,1:1,1:2,2:2,
zkrácená hra 14:16)
svobodní: V. Vašek, J. Dachovský, J. Vašek, J.
Šťulík, O. Doležal, P. Zavřel, M. Suchánek
ženatí: M. Půlpán, J. Půlpán, J. Půlpán, I. Chvojka,
L. Šámal, M. Červinka, O. Janáček
rozhodčí: V. Vacek
Fotbálek: Svobodní - Ženatí - 4:5 (2:4)
střelci: V. Kyzlík, V. Vašek, F. Sýkora, J. Pejcha L. Slanina 2, J. Turek 2, J. Vašek
svobodní : J. Zavřel - L. Doležal, R. Louvar, V.
Kyzlík, A. Malina, V. Vašek, F. Sýkora, J. Pejcha,
T. Polívka, S. Chvojka, M. Kropáček, T. Chour
ženatí: O. Doležal - L. Slanina, R. Pacetti, L.
Slanina, M. Boháč, J. Beran, J. Půlpán, J. Coufal, J. Vašek, J. Turek, M. Blažek
rozhodčí: M. Pacetti
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(R. Pacetti)

O pohár starosty městyse Včelákov
V sobotu 16. 7. 2016 se konala tradiční soutěž v požárním sportu "O pohár starosty městyse Včelákov".
Soutěž zahájila družstva dětí ze Včelákova a Příkrakova. Poté
nastoupili jejich kolegové z řad dospělých v kategorii muži. Celkem
8 družstev (sedmero závodníků) změřilo svůj um a souhru na
zkrácené 80. metrové dráze (důvodem byl technický stav dráhy) v
lítém boji s časem a nezdolnou vodou. Nakonec nad hlavu zvedlo
pohár družstvo z Holetína. Domácí Včelákov obsadil 6. a 8. místo.
Včelákovští benjamínci 2. a 3. místo a zlato si" vystříkali" jejich
malí kolegové z Příkrakova pod
vedením otce a syna
Oplištilových. Znavení diváci
svlažili hrdla točenou
limonádou či pivkem a kručící bříška byla pohlazena uzenými buřtíky.
Celá akce skončila krátce po 13 hodině.
Pořadatelé děkují všem, kdož se jakkoli podíleli na chodu a vzniku
soutěže, neboť nezištné a dobrovolné pomoci je dnes jako pověstného
šafránu.

(autor K. Rouha,R. Pacetti)

Zábavné odpoledne 2016
V sobotu 25. června 2016 se v Sušidlech uskutečnilo Zábavné odpoledne ve Včelákově. I přes velmi horké
počasí akci navštívilo přibližně 50 dětí se svými rodiči. Byl pro ně připraven pestrý program s řadou soutěží
o hodnotné ceny a výtvarný koutek SDH Příkrakov, kde si děti mohly nabarvit odlitky zvířátek. Jednotka
ČHJ přijela s hasičským autem a děti si zkusily práci s požární technikou a mohly se osvěžit pod stříkající
vodou. Na hřišti se nám představil tým operací rychlého nasazení T.O.R.N. z Hlinska se svým vystoupením
a děti si vyzkoušely střelbu z velkého množství airsoftových zbraní. Po 15. hodině přišlo do Sušidel velké
překvapení v podobě králíků z klobouku. Sice Bob a Bobek nepřilétli, ale stali se příjemným zpestřením už
tak povedeného odpoledne. O hudbu se postarali DJ Filip a DJ Honza. Poděkování patří všem, kteří se na
přípravě programu podíleli: OÚ Včelákov za zajištění sponzorů a cen, současným a bývalým žákům školy,
kteří pod vedením Mgr. Romana Pacettiho jednotlivé soutěže organizovali, hasičům za obsluhu u udírny a
za dodržování pitného režimu během dne. Zábavné odpoledne skončilo okolo 17. hodiny. Děti si odnesly ze
Sušidel spoustu zážitků, cen a dobrot. Letošní den plný soutěží a her se díky všem organizátorům opět
vydařil a děti se mohou těšit v příštím roce na další.
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Štafeta Terezín - Kladno - Lidice - Včelákov - Ležáky
V neděli 26. 6. 2016 se u našeho pomníku zastavila štafeta přibližně 20 běžců a cyklistů (členem štafety byl
opět včelákovský rodák pan D. Blažek). Jednalo se o 28. ročník štafetového běhu k uctění památky 74.
výročí tragického vyhlazení obce Lidic a osady Ležáků, k uctění památky hrdinů Heydrichiády a všech obětí
terezínské pevnosti za II. světové války. Štafeta se běžela 25. 6. z Malé pevnosti Terezín přes Kladno Lidice - Včelákov a skončila 26. 6. v Ležákách. Štafeta byla dlouhá 220 km, k nám dorazila přibližně v 9.15
a pokračovala na Ležáky, kde se konala pietní vzpomínka. U pomníku štafetu přivítali zástupci školy, Mgr.
Roman Pacetti připojil za naši obec stuhu na štafetový kolík a Mgr. Jaroslav Prodělal uctil památku
ležáckých obětí krátkým projevem, zástupci štafety se uklonili u pomníku a pak se vydali se skupinkou
malých nadšenců přes les na Ležáky.
(R. Pacetti)

Mistrovství ČR v hasičském sportu
DĚKUJI VŠEM DĚTEM, KTERÉ SE ÚČASTNILY
Mistrovství ČR v Přerově (18. 6. 2016), za podané výkony,
perfektní chování a vystupování. Velký dík patří R. Ptáčkovi, P.
Ptáčkovi, R. Šiklovi a našim hostujícím posilám z hasičského
sboru Skuteč a Podlažice, které předvedly výborné výkony.
Robík zaslouží díky za železnou vůli, se kterou i po kolapsu ze
sluníčka odběhl požární útok.
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Díky vůbec všem, kteří nám drželi palce, či přímo v Přerově
stvořili výbornou a přátelskou atmosféru. Po štafetách
jednotlivců byl Včelákov třetí, jelikož měl jen 6 závodníku,
běžela jen jedna štafeta (a ta na jistotu). Žonglováním s
košem při požárním útoku jsme se sami šoupli dolů, ale
poslední jsme neskončili díky nezbytnému štěstí a obětavým
výkonům vás všech, kdož jste za palčivého sluníčka na
tartanu a trávě nechali vše. Bylo mi ctí být součástí teamu.
Děkuji!!!

(K. Rouha)

Sušidla Cup 2016
V sobotu 27. 8. 2016 proběhl za velmi horkého počasí jubilejní desátý ročník turnaje "SUŠIDLA CUP 2016
" v nohejbale.
Do Sušidel tentokrát přijelo "pouze" 10 družstev, která byla rozlosována do dvou skupin po pěti. Přímo ze
skupin postupovala tři družstva, družstva na čtvrtém a
pátém místě si dodatečně zahrála o postup do čtvrtfinále.
Po odehrání zápasů ve skupinách se začalo hrát
čtvrtfinále vyřazovacím způsobem.
Organizátoři předali všem mužstvům hodnotné ceny a
turnaj byl ukončen po 17. hod.
Poděkování patří: M. Pacettimu za perfektní přípravu
celého turnaje, P. Dostálovi za udržování kurtů během
celého turnaje, Z. Zavřelové a L. Dostálové za bezchybné
vedení záznamů k zápasům, K. Kašparovi a jeho rodině
za přípravu výborného občerstvení. Dále děkujeme
sponzorům, kteří se podíleli na krásných a velmi
hodnotných cenách: ÚŘAD MĚSTYSE VČELÁKOV, LIBOR DOLEŽAL, ACO, PŘEKLADY A
TLUMOČNICTVÍ JAN KOLBABA, VÍŠEK PAVEL, NOHEJBALISTI VČELÁKOV, PAVEL BACÍK,
HROBAŘI VČELÁKOV a samozřejmě též všem hráčům, kteří se turnaje zúčastnili.
Doufáme, že i přes prohlášení hlavního organizátora o posledním ročníku, se všichni za rok na tomto
oblíbeném turnaji sejdeme.
Utkání ve čtvrtfinále:
1. Včelákov - Cirkus Vitanov - 2 : 0
2. Rychtářovi děti- Vdolci - 2 : 0
3. Přátelé - Bison - 1 : 2
4. Politicky nekorektní - Čekov - 2 : 0

Utkání v semifinále:
1. Rychtářovi děti - Včelákov - 1 : 2
2. Bison - Politicky nekorektní - 2 : 1
Utkání o 3. místo:
Rychtářovi děti - Politicky nekorektní - 0 : 2

FINÁLE:
Včelákov - Bison - 2 : 0
UMÍSTĚNÍ VŠECH TÝMŮ:
1. Včelákov (J. Zavřel, P. Vymetal, P. Vymetal)
2. Bison (Hlinsko)
3. Politicky nekorektní
4. Rychtářovi děti (Skuteč)
5. Přátelé (J. Kolbaba + hráči z Doupnice)

6. Vdolci (M. Doležal, Š. Doležal, R. Pacetti)
7. Čekov (P. Bacík, R. Šorl, D. Trojan)
8. Cirkus Vitanov
9. Klid a rozvaha (Vitanov)
10. Všehochuť (M. Pacetti, J. Kolbaba ml.)
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Volejbal 2016/17
V pátek 2. 9. 2016 začal pro Včelákov nový ročník okresního přeboru 2016/2017. Naši borci zatím odehráli
dva zápasy a oba jasně prohráli.
Výsledky:
1. kolo (2. září): Včelákov - Nasavrky - 0 : 3
J. Šťulík, O. Doležal, L. Šámal, M. Červinka, Jan Půlpán, P. Zavřel, F. Karlík
2. kolo (9. září): Zaječice - Včelákov - 3 : 0
J. Šťulík, O. Doležal, L. Šámal, M. Červinka, Jan Půlpán, P. Zavřel, J. Dachovský nenastoupil.
(R. Pacetti)

REAL CUP 2016
V sobotu 25. 6. 2016 se v Hlinsku konal turnaj v malé kopané " Real Cup 2016". Futsalový tým Matuláci
Včelákov se tentokrát musel spojit s Pumpou Miřetice pro nedostatek hráčů z našeho družstva. Za smíšený
tým nastoupili: M. Kopecký, R. Kašpar, V. Kyzlík, M. Švanda (Matuláci) a J. Polívka, T. Polívka, D. Bureš,
L. Zdražil (Pumpa). V turnaji jsme skončili na posledním místě a do dalších bojů jsme nepostoupili.
Výsledky našeho družstva jsou následující:
Včelákov - Juventus
0:02
Včelákov - Benfica B
0:02
Včelákov - Benfica A
1:02
Srníčko - Včelákov
3:00
Real
- Včelákov
4:01
STS Rotor - Včelákov
2:01
střelci: J. Polívka, R. Kašpar, V. Kyzlík
Poděkování patří všem za reprezentaci našeho družstva na tomto turnaji.
(R. Pacetti)

Sportovní slovo na závěr
Díky všem, kteří se na Včelákově zabývají sportovní činností. Je příjemné sledovat zaplněná hřiště
v Sušidlích, kde se místní chlapi s mládeží pravidelně utkávají v několika sportovních činnostech. Velký
podíl na rozvoji sportu ve Včelákově má naše základní škola pod taktovkou pana učitele Romana Pacettiho,
který zastřešuje, ve svém volném čase, i všechny ostatní sportovní aktivity našeho městyse. O dobrou
sportovní a tradiční zábavu se pravidelně stará Sokol Včelákov, který nám nabízí po několik pátků krásnou
podívanou při volejbale. V současné době vážně uvažujeme o rozšíření našich sportovních aktivit o
bedminton, se kterým bychom rádi začali v zimním období v tělocvičně ZŠ ve Včelákově.
Sportovní redakce
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Zpravodaj vychází za podpory následujících osob a firem:

Slovo redakce
Redakce děkuje Vám všem, kteří jste dodali příspěvky do tohoto Zpravodaje. Dále děkujeme všem,
kteří se podíleli na sestavení a vydání tohoto podzimního čísla.
Odpovědnost za korekci českého jazyka na svá bedra převzali příkrakovští hasiči, což potvrzuje vše,
co bylo o hasičích napsáno. Děkujeme! 
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