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Zima je již za námi, ale i ona jakoby trpěla nachlazením a nebyla ve své kůži, neboť chvíli nás 

slunce hřálo a den na to, autobus se včelákovskými školáky držela ve svých spárech vánice a 

hasiči vyráželi k nehodám. Silnice byly s vypětím sil průjezdné a místy byl sníh, považte, 

dokonce i podél cest a chodníků, což překvapilo i některé pamětníky, nechtě si vymésti před 

prahem svým, natož pak křikem závěj neroztaje. Sněhem pohlazené byly i Velikonoce, kdy se 

s dárky z koledy vracely děti domů, a někde jen „dárečci“, vítáni s podstatně menším 

nadšením. 

Hemžení na zahrádkách znamená, že je tu jaro, čas květů, prvních úrazů při šlechtění větvoví 

stromů, hnojení a jeho zbytků, jež botky nosí i domů. Obdélníčky záhonků za plotem mozaiku 

tvoří, kde růst bude býlí, růže a papričky co po nich ústa hoří.  Plamen bude třeba i při pálení 

čarodějnic, které leckdy sleduje muž s marným přáním, sledujíc svou drahou polovičku. Vše se 

probouzí, hřbitov jen bude výjimkou a tak přáti je nasnadě, pohodu, úsměv, ať kdokoli je na 

hradě   

   Karel Rouha ml. 
 

 

  

Vážení spoluobčané, 

 

dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozdravit a popřát Vám mnoho zdraví a štěstí v tomto čase rozkvětu.  

Zdá se, že jaro nabírá na obrátkách, a to je určitě období příjemnější a veselejší. Přeji Vám krásné užití 

vašich zahrádek a příjemné zahájení zasloužených rekreací. 

Po dlouhém zimním, nehezkém počasí se konečně dočkáme krásných slunečních dnů, které budou delší a 

večery teplejší. Uděláme všichni více práce kolem domů a ještě zbude čas na příjemné večery s přáteli, které 

budeme konečně moci trávit venku. 

S příchodem jara se po obci začali pohybovat naši sezónní zaměstnanci, kteří budou stejně tak, jako 

v loňském roce, pracovat v našich obcích především na údržbě zeleně, úklidu veřejných prostranství, či 

v obecních lesích. Rád přivítám i nápady od Vás, kde by se dalo, ještě něco zlepšit. Rok 2016 je pro naši 

obec rokem, kdy máme zajištěný vyrovnaný rozpočet, kdy budeme pracovat na předem připravených akcích.  

Plánů je spousta, bude ale záležet na tom, jak se nám bude dařit čerpat finance na jednotlivé činnosti. Je 

vyhlášena řada menších dotačních programů, na které bychom rádi dosáhli. Tyto menší dotace nenesou 

finanční rizika a vedou k všeobecnému rozvoji obce. 
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Musíme si zvyknout, že mezi naše největší investice bude patřit chod 

čističky, proto musíme najít co nejefektivnější způsob jejího provozu. 

Snad mnohem více, než splnění zákona o odpadech, který postupně 

vstupuje v platnost, musí každý z nás ocenit a mít obrovskou radost, že 

potoky protékající našimi obcemi již nezapáchají, že jsou čisté a voda 

v nich je průzračná. 

 

Postupně se budeme zaměřovat na již zmiňované výkupy pozemků pro 

novou výstavbu či uvedení obecních pozemků do přijatelné kondice. 

Například cesty, či veřejná prostranství, které jsou v nejhorším stavu.  

 

Nesmíme zapomínat na naše místní komunikace, protože ty budou 

potřebovat naši zvýšenou pozornost. Letos by mělo dojít k lokálním 

výspravám a příští rok bychom se měli dočkat první části celoplošné 

opravy komunikace. Která to bude, rozhodneme během tohoto roku. Jak 

jsem již zmiňoval, vše je o penězích a musíme se starat, abychom s nimi 

dobře hospodařili. 

Čeká nás i doba kulturních akcí během léta, mnozí se vydáte na 

zasloužené dovolené, jak do zahraničí, tak u nás doma po vlastech 

českých.  

Všem přeji krásné léto a úsměvy na tvářích nejen při setkávání nás 

všech v našich obcích. 

 

                                                                                                                                             

Jan Pejcha, starosta 
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Školní rok vstoupil do své poslední čtvrtiny, je tedy vhodná doba ohlédnout se za obdobím 

uplynulým od vydání posledního zpravodaje a podívat se, co nás ještě čeká. 

 

Zápis  

Ve středu 20. ledna 2016 proběhl zápis do Základní školy Včelákov pro školní rok 

2016/17, kterého se zúčastnilo 8 dětí. Zadané úkoly všichni úspěšně splnili a v září se  

tedy sejdou v první třídě.       (J. Prodělal) 

 

Sportovní kroužek a zimní sporty 
 V rámci sportovně - pohybového kroužku mohli žáci využít 

nabídky výuky lyžování v Hlinsku pod vedením paní učitelky 

Mgr. Lucie Kalné. Výuka probíhala po dobu tří týdnů každou sobotu 

dopoledne. Zájemci byli rozděleni na dvě skupiny - úplní začátečníci  

a mírně pokročilí. Úplný začátečník se během pár hodin naučil 

brzdit, zatáčet a bez obav sjíždět sjezdovku pluhem. Mírně pokročilí 

lyžaři zlepšovali svůj styl jízdy, nebáli se sjet ani z prudkého kopce. 

Učili se také základy carvingového oblouku. I přes neustálé oteplování a tání sněhu byla sjezdovka kvalitně 

upravena, na vleky se tvořily jen mírné fronty.  

 Žáci ze sportovně - pohybového kroužku a ze školní družiny měli možnost  zúčastnit se ve dnech 15. 

1. a 5. 2. 2016 bruslení v Hlinsku. Odjíždělo se již v odpoledních hodinách a této nabídky využily téměř 

všechny děti z  1. stupně. Tichý, prostorný stadion, který jsme měli 

zamluvený jen pro naši školu, byl rázem naplněn radostným výskáním dětí. 

Mnozí stáli na bruslích poprvé, pro tyto případy je stadion vybaven 

„hrazdičkami“, které žákům pomohly udržet stabilitu na ledě. Děti trénovaly 

jízdu dopředu, vzad či brzdění. Děkujeme za pomoc rodičům i ostatním 

vyučujícím, kteří se rovněž bruslení zúčastnili.  (L. Kalná a J. Pospíšilová) 

 

Dětský karneval 

 Ve čtvrtek 18. února 2016 se konal dětský karneval. Karnevalu se 

účastnili žáci 1. stupně i paní učitelky. Masky na obličej si děti ozdobily 

v hodinách výtvarné výchovy a kostýmy si donesly z domova. Maškarní rej 

se konal v tělocvičně. Představili se nám čerti, princezny, víly, kouzelníci, 

strašidla a spousta dalších krásných pohádkových bytostí. Děti soutěžily, 

tančily a byly opravdu spokojené. Karneval se vydařil a my se už nyní 

těšíme na další společnou akci.       (J. Pospíšilová) 

 

 

Plavecké závody a plavecký výcvik 

 Dne 2. 3. 2016 se naše škola opět zúčastnila plaveckých závodů  

pro žáky základních škol v Hlinsku. Akci pořádali Sportoviště města 

Hlinska a DDM Hlinsko pod záštitou Mikroregionu Hlinecko. 

Do soutěže se přihlásilo 98 plavců z deseti škol. Žáci byli rozděleni 

do kategorií: žabáci (do 3. třídy), kapříci (4. - 5. třída), delfíni (6. - 7. 

třída) a štiky (8. - 9. třída). Žabáci plavali 25 m, kapříci a delfíni 50 m 

a štiky 100 m. Naši školu reprezentovalo 10 plavců:  A. Prodělalová, 

D. Kekula a T. Blažek (žabáci), Š. Suchý a D. Adámková (kapříci), T. Petružálek, M. Šťulík a B. Tichá 

(delfíni), T. Polívka a M. Kubelka (štiky). Všichni borci předvedli velmi pěkné výkony a někteří se dokonce 

dostali na stupně vítězů: A. Prodělalová skončila opět na 1. místě (čas 0:26:00) z 13 žabáků a T. Petružálek 

skončil také na 1. místě (čas 0:42:46) z 12 delfínů.  Žákům patří poděkování za předvedené výkony a 

vzornou reprezentaci naší školy.  
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 Hlinecký bazén navštěvují i žáci, kterým jejich plavecké schopnosti zatím nedovolí zúčastnit se výše 

uvedených závodů. Všichni žáci prvního stupně totiž právě absolvují plavecký výcvik. V deseti lekcích se 

někteří učí základům plavání, jiní zdokonalují své plavecké styly. Výcvik zakončí 10. května, takže v letní 

sezóně již budou moci nové dovednosti uplatnit. 

(R. Pacetti, J. Prodělal) 

 

Výtvarné soutěže 

 „Jaro nás baví", tak zní téma 6. ročníku výtvarné soutěže, kterou pořádá Dům  

dětí a mládeže Chrudim. Žáci 2., 3., a 4. ročníku se této soutěže účastní. Žáci sami 

vybrali obrázky, které nás budou reprezentovat, protože možný počet zaslaných prací  

byl organizátory omezen. Pochvala ovšem náleží všem malířům, kteří vynaložili úsilí  

se soutěže zúčastnit.      

 Obecní úřad a Osvětová beseda Zaječice pořádají již 21. ročník výtvarné 

soutěže, které se naši žáci každoročně s nadšením účastní. Tentokrát nese název 

„Dopravní prostředek, kterým nejraději jezdím“. Zasíláme obrázky, které nakreslily 

a namalovaly děti ve školní družině a věříme, že se porotě budou 

líbit. (J. Pospíšilová) 

 
 

Vystoupení dramatického kroužku 

 V pátek 19. února 2016 se tělocvična proměnila v divadelní sál a pódium, zaplněné kulisami, ožilo 

pohádkovými postavami. Členové dramatického kroužku zpříjemnili dopolední vyučování svým 

vystoupením s pohádkami O ČERVENÉ KARKULCE a O POPELCE. Někteří žáci jsou již „zkušenými“ 

herci, protože už mají za sebou několik vystoupení, ale mnozí jsou ještě 

úplnými začátečníky. Přestože tréma byla veliká, všichni se snažili, aby 

svými výkony potěšili a pobavili nejen své spolužáky, ale také vyučující. 

Všem členům dramatického kroužku patří obrovský dík za jejich vystoupení, 

a také za náročnou a pečlivou přípravu při nácviku pohádek a výrobě kulis 

a obleků.                                                                                  (D. Černá) 
 

Velikonoce ve škole 

Dopolední vyučování 23. března 2016 proběhlo na 1. stupni naší základní školy ve znamení 

velikonočních tradic. Velký pátek je den, kdy se otevírají skály a vydávají ze svých hlubin poklady. 

A protože mají děti v pátek velikonoční prázdniny, vydaly se hledat poklad již ve středu. Hned po příchodu 

do školy vyrazili žáci k nedaleké skále a jejich snažení nebylo marné. Poklad opravdu objevili. Nebylo to 

sice žádné drahé kamení ani mince, ale dobroty, které našli ukryté pod kameny, potěšily každého z nich.  

 Po návratu do školy na ně čekalo další překvapení. Naši školu navštívil 

pan Břetislav Michálek, který dětem vyprávěl o tropických pralesech, o jejich 

ohrožení a o nutnosti jejich ochrany. Žáky seznámil s potravinami, ve kterých 

se nachází palmový olej, který se získává právě  

s palmových ořechů sklízených na plantážích, jež vznikly na místech 

vykácených tropických pralesů. Nabádal děti, aby o této problematice 

promluvily i se svými rodiči a nekupovaly pokud možno výrobky obsahující 

palmový olej. Největším překvapením byl však černožlutý had, kterého pan 

Michálek přivezl. Nebojácné děti si ho mohly pohladit a ty, které se trochu bály, pokukovaly zpovzdálí. 

Beseda se všem líbila.     

  Dříve se na Zelený čtvrtek jedly jidáše s medem. V některých rodinách se tato tradice udržuje 

dodnes. Žáci si také vyzkoušeli přípravu takových jidášů. I přes různá úskalí při válení bochánků a motání 

samotných jidášů se práce vydařila. Žáci měli ze svých voňavých, dozlatova upečených 

jidášů velikou radost. Namazané medem všem velice chutnaly. Mnozí se do nich pustili s 

takovou vervou, že ani předsevzetí, že donesou také ochutnat domů rodičům a 

sourozencům, jim nezabránilo v tom, aby je sami všechny snědli. Není nad vlastnoručně 

upečené jidáše!                                                                                (D. Černá)  
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Zahájení sezóny v NKP Ležáky 

 Ve čtvrtek 31. března 2016 proběhlo slavnostní zahájení 

turistické sezóny v NKP Ležáky. Již tradičně se na zahájení podíleli  

žáci prvního stupně naší školy. Svým vystoupením před muzeem 

zahájili kulturní program. Pak mohli sledovat vystoupení dětí 

z miřetické školky a školy a zúčastnit se slavnostního odemčení 

a vysvěcení místní studánky. Děkujeme rodičům za podporu, kterou  

této akci poskytli zajištěním dopravy dětí do Ležáků.  (J. Prodělal) 

 

 

Okresní kolo vybíjené v Chrudimi  

 Vybraní žáci ze 3., 4. a 5. ročníku se zúčastnili okresního turnaje ve 

vybíjené. Vzhledem ke smíšenému družstvu se zařadili do otevřené 

kategorie. Zápasy se konaly v Chrudimi na Základní škole Dr. Peška. Ve 

velmi kvalitní konkurenci obsadili konečné 4. místo. I přes mírné zklamání 

získali žáci cenné zkušenosti, které se jim budou hodit v dalších soutěžích. 

Všem zúčastněným dětem bych chtěla poděkovat za neuvěřitelnou píli, 

kterou projevily při nácviku, a bojovnost, jež prokázaly při samotné soutěži. 

 (L. Kalná)   

 

 

Memoriál Josefa Šťulíka 

 V úterý 12. 4. 2016 se konal III. ročník Memoriálu Josefa Šťulíka. Přespolní běh mládeže se koná k 

uctění památky Josefa Šťulíka a odbojové skupiny zvané „Čenda“. Letošního běhu se zúčastnilo přes 250 

závodníků ze základních a středních škol. Role startéra se opět ujala světová rekordmanka v běhu na 800 

metrů Jarmila Kratochvílová, která nad závodem převzala osobní záštitu. Závod dívek a chlapců se 

uskutečnil ve dvou věkových kategoriích na tratích v délce 1,9 - 2,7 km po cestě, kterou dříve denně chodily 

ležácké děti do školy ve Včelákově. Většina trasy závodu 

vedla do kopce. Naši školu reprezentovali: N. Coufalová (24. 

místo z 94 závodnic), A. Rybenská (35. místo), S. Gregorová  

(42. místo) a E. Beranová (43. místo) v kategorii žákyň, T. 

Petružálek (35. místo ze 104 závodníků) a J. Ticháček (37. 

místo) v kategorii žáků. V kategorii dorostenců nás 

reprezentoval M. Cimburek (30. místo ze 46 závodníků). 

Našim žákům patří poděkování za perfektní reprezentaci naší 

školy na této akci.            

                                                                        (R. Pacetti) 

 

 

Aktuálně  

 Do konce školního roku čeká žáky ještě řada akcí. V nejbližší době absolvují programy Ekocentra 

Paleta v Pardubicích. Při exkurzích zaměřených na poznávání České republiky zavítají do Brna, kde žáci 

prvního stupně navštíví zábavně vědecký park Vidacentrum a Pavilon Anthropos, jejich starší spolužáci se 

podívají do Planetária, Pavilonu Anthropos a do brněnského podzemí. U příležitosti uctění památky 

obyvatel Ležáků se opět zúčastníme projektu Oheň (bez)naděje pořádaného Československou obcí 

legionářskou, Memoriálu Karla Kněze a branného závodu Battlefield. Zájemci se budou moci zúčastnit 

zájezdu na pietní shromáždění v Terezíně (ve spolupráci s ČSBS). Mimořádnou akcí je exkurze do Osvětimi 

vedená historikem PhDr. Vojtěchem Kynclem, které se zúčastní 9 žáků 8. a 9. ročníku. Na středu 22. 

června je plánována tradiční akademie, na kterou jste srdečně zváni. 

http://web.vcelakov.cz/content/view/1209/108/
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PŘÍKRAKOVŠTÍ HASIČI ŽIJÍ PRO OBEC 

 

Milí spoluobčané, čtenáři, 

 

jsou za námi zimní měsíce, plné chmurných dní bez sluníčka. Příroda, která v zimě odpočívala a nabírala 

sílu, se na jaře dotykem slunečních paprsků probudila. Zeleň pojednou prýští všemi skulinami ze země na 

vzduch. Jaká krása, vidět a vnímat pohyb jara. Máte také hřejivé pocity, když se vás dotkne jaro? Já se na 

tento skvělý okamžik po zimě vždy velmi těším. Dlouhé zimní večery jsou ale zároveň spojeny s plesovou 

sezónou. 

Během začátku letošního roku se našemu hasičskému sboru podařilo uspořádat tři kulturní akce. První z nich 

byl dětský karneval, se kterým nám pomáhaly děti ze základní školy pod vedením pana učitele Romana 

Pacettiho. Všem jim za tuto pomoc velice děkuji. Při skotačení a soutěžení na karnevale děti doprovázeli 

kluci z A.V.T., kteří vždy hráli na dětském karnevale zadarmo, za což jim děkujeme. Samozřejmě velký dík 

patří všem sponzorům, kteří nám přispěli na dětský karneval ať už finančně nebo věcným darem.  

Další akcí byla oslava MDŽ, na kterou jsme letos pozvali i ženy ze Včelákova a Bystřice. Dle ohlasu 

zúčastněných věříme, že se na další ročník oslav MDŽ opět sejde spousta zábavychtivých žen. Tuto akci již 

tradičně zahájili krásným vystoupením děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Jiřiny Pražanové a 

paní učitelky Jolany Pospíšilové. Děkuji nejen všem dětem a oběma paním učitelkám, ale i rodičům za to, že 

si našli čas a pomohli obohatit tuto akci. I na MDŽ hrálo naše A.V.T. Letos vystoupil v několika vstupech 

imitátor Karel Hynek Gott.  

Třetí akcí byl již tradiční hasičský ples, letos pojatý jako Josefovský, neboť termín 19. březen k tomu přímo 

vyzýval. K tanci i poslechu hrála kapela Kodex a dechová kapela Šebkovanka. V tombole se sešlo více jak 

180 krásných cen, za což opět děkuji všem sponzorům. Krásným kulturním zážitkem na letošním plese bylo 

vystoupení folklorního souboru Vysočan z Hlinska. Tolik ve zkratce vše z uplynulých akcí. 

 

Dovolte, abych Vás touto cestou pozval na PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se již tradičně koná na hřišti za 

rybníčkem. Sraz 30. dubna v 18 hodin. Občerstvení zajištěno a masky vítány. 

Nejen kulturním děním žije náš sbor, ale také hasičinou samotnou. To není jen účast na hasičské soutěži, ale 

i prověrka a údržba techniky. Naše hasičská stříkačka PS12 si v poslední době začala říkat o celkovou 

generálku a tak jsme se letos rozhodli, že jí tento sen splníme. 

Oslovili jsme několik firem s tím, že potřebujeme naši „Máňu“ vrátit do kondice, aby byla schopna 

případnému zásahu, a dobře sloužila nejen našemu dětskému družstvu v požárním sportu. Z nabídek byla 

vybrána firma Servis PS12. Stříkačka byla kompletně rozebrána a převezena na servis. Děti prozatím trénují 

se zapůjčeným strojem od bratrů z Dolního Babákova. Za zapůjčení stroje sousednímu sboru děkujeme.  

Financování i těchto záležitostí si musí sbor vyřešit převážně z vlastních zdrojů, tzn. ze zisků vydělaných 

právě při pořádání kulturních akcí, které ovšem nepokryjí všechny tyto náklady. Proto jsme se rozhodli, že 

se opět obrátíme s prosbou na možné sponzory. Pokud by někdo ze spoluobčanů chtěl také přispět na 

modernizaci naší stříkačky, budeme velice rádi za projevenou podporu. 

Jakmile se počasí umoudří, čeká nás rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici. Již při posledním natírání 

střechy byla zjištěna prorezlá místa v plechové krytině, která byla provizorně opravena, a tak nezbývá, než ji 

nahradit krytinou novou. 

Plánů máme ještě daleko více, ale v dnešní uspěchané době, kdy většina z nás dojíždí za prací mnohdy i 

daleko za hranice okresu anebo kraje, je těžké cokoli naplánovat a nakonec i zrealizovat. Není jednoduché se 

sejít a řešit věci společným dílem. 

Ale my se jen tak nevzdáme a budeme se i nadále snažit obohacovat naši vesničku alespoň občasným 

kulturním zpestřením. I od toho tu hasiči odjakživa jsou. 

Od srdce děkuji všem členům i nečlenům, kteří věnují svůj čas, sílu a mají chuť přidat ruku k dílu, jak při 

pořádní kulturních akcí, tak při jakékoliv jiné činnosti. 

 

Za SDH Příkrakov - Libor Kekula 
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SDH – Dolní Babákov                                                         

               
 

Máme zde začátek roku 2016, ale již se nám podařilo uspořádat pár společenských akcí 

a brigád, o kterých bychom se s vámi chtěli podělit.  
 

Společenské akce:  Do tohoto roku jsme s některými hasiči vstoupili společně, 

jelikož jsme opět uspořádali silvestr v naší hasičárně na Babákách. I přesto, že se jednalo o 

komornější akci, byla akcí podařenou. Účelem této akce nebyl však výdělek, ale spíše přátelské posezení 

s našimi členy, kamarády, příznivci či sousedy.  Z mého pohledu, se jednalo o příjemně strávený večer a 

především dobrý vstup do nového roku 2016.  

Po této akci jsme se již pomalu, ale jistě začali připravovat na další a to tradiční hasičský ples. Opět byl 

uspořádán ve Vyhnánově a opět se nesl ve stejném duchu, jako tomu bylo v minulých letech.  V tom 

letošním jsme se více zaměřili na výzdobu prostor sálu. A proto jsme s našimi hasičkami a hasiči vyzdobili 

sál v duchu hasičů a naší státnosti.  Ani pověstná růžička na stole nechyběla. Domnívám se, že se nám to 

celkem povedlo a pro přítomných 160 hostů to snad bylo zpříjemnění celého večera.  K tanečku a poslechu 

nás opět provázela kapela Artur. Připravená tombola čítala cca 200 zajímavých cen. Závěrem bych chtěl 

poděkovat Mgr. Romanovi  Pacetimu za příjemně a nezávazně podaný článek, který pojednával o průběhu 

této akce. Článek je dostupný na webových stránkách Městyse Včelákov. Obecně se domnívám, že tento 

způsob takovýchto „recenzí “ je nejefektivnější a je tím pravým poděkováním za dobře odvedenou práci.  

Za celý sbor autorovi velké díky.  

 

                                   

 

Brigády: Jelikož čas je opravdu neúprosný, vrhli jsme se na práci kolem sboru hned z kraje roku.  Začali 

jsme zvolna a to přípravou otopu na ples a také pro hasičárnu. Zde jsme požádali starostu obce, který nám 

otop dojednal u správce obecních lesů.  Za to samozřejmě děkujeme.  Druhou a zatím poslední pro nás 

zásadní prací, byla výměna oken a dveří v hasičárně. Jednalo se o brigádu většího rozměru ať už po stránce 

prací, či financí.  Zde bych chtěl poděkovat zastupitelům  obce za přidělení dotační částky ve výši 10 000 

Kč.  Abychom ušetřili nějakou tu korunu, kterých jsme museli k příspěvku od obce ještě větší část přidat, 

požadali jsem o pomoc s montáží našeho bývalého člena Jaroslava Chladu. Ten okna namontoval na 

profesionální úrovni, která je více, než potřebná, aby nám dlouho a dobře sloužila. Po provedené montáži má 

naše hasičárna jaký si „modernější” nádech a určitě nedělá ostudu naší obci. Hlavně už nám do ní nefouká 

. Uvidíme, zda se nám podaří pořídit jí i nový kabátek, ve kterém by nevypadala věru zle.  
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Novinky v technice: Další velkou investici jsme provedli v oblasti naší výzbroje. Jsem velice rád, že i náš 

sbor vlastní nově pořízenou přenosnou motorovou stříkačku PS 12, kterou jsme zakoupili hned z kraje roku.  

Na velké rozhodování nebyl čas, jelikož nabídka byla opravdu zajímavá.  Zde bych chtěl poděkovat br. 

Zbyňkovi Oplištilovi st. ze sboru SDH Příkrakov, který nám vypomohl  s transportem, jelikož stříkačka je 

„rodem“ od Berouna. Proč se o nákupu vůbec zmiňuji? Je mi jasné, že pro mnoho sborů se již jedná o 

zastaralou techniku, nebo by ji nepovažovali za nic zvláštního, ale pro náš sbor, který není nikterak velký, je 

to opravdu krok kupředu. Vždyť do této doby jsme vlastnili pouze stařičkou, i když plně funkční, PS 8. 

Doufáme, že nám bude dlouho a dobře sloužit. 

 

Plány do konce roku: Samozřejmě se budeme snažit, uspořádat pro nás již tradiční akce a momentálně i 

jednu novou, kterou právě zvažujeme. Tato akce pro nás má jiný, ale přesto důležitý význam. Však uvidíte.  

Samozřejmě pokud nám zbyde trochu času, chtěli bychom provést ještě nějaké úpravy na hasičské zbrojnici, 

ale to se bude odvíjet od aktuální kondice. Ne však fyzické, ale té finanční. Nejdůležitějším bodem, kterým 

se musíme tento rok zabývat a potřebujeme nutně vyřešit, je naplnit náš sbor novými členy. Momentálně 

nejsme schopni složit kompletní družstvo na to naše běhání v rámci okrsku a přece bez toho bychom nebyli 

tím pravým SDHáčkém , tak doufáme, že se nám to podaří, i když je to opravdu těžký úkol. Alespoň 

z mého pohledu.  

 

Závěrem : Jsem velice hrdý  na náš sbor, že i přes svou velikost dokáže mnoho a to je přece fajn.  

Samozřejmě velké díky patří také těm, kdo nám ochotně vypomáhají a v neposlední řadě děkuji všem těm, 

se kterými se na našich akcích potkáváme . 

                                          Jiří Jindřichovský, starosta sboru 

Sledujte nás na facebooku 

Sdh Dolní Babákov 
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Soutěž „dobráci“ roku - ČHJ Včelákov 

Včelákov: v duchu tradic Vysočiny 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Dobrovolní hasiči v maskách při staročeském masopustu ve VčelákověFoto:  archiv HS ČHJ Včelákov 

Hasiči z městyse Včelákov jsou typickým sborem dobrovolných hasičů. Drží za jeden provaz, nezkazí 

žádnou legraci, sportují a mají rádi dobré pivo. To si nejčastěji dávají v místním pohostinství. Jak by ne, 

vždyť je vlastně jejich. 

Hasičský sbor, který byl ve Včelákově založen v květnu 1899, se vždy držel klasického hasičského motta: Bohu 

ku cti, bližnímu ku pomoci. V roce 1936 si hasiči pořídili motorovou stříkačku od firmy Smekal. Nedávno se 

pokusili tento historický okamžik, respektive historickou fotografii z roku 1936, napodobit. Zajímavé je, že 

současný velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů a zároveň starosta městyse Včelákov Jan Pejcha na 

fotografii stojí přesně na stejném místě jako jeho pradědeček před osmdesáti lety. Ten byl také kdysi velitelem 

sboru.   

V historii sboru byl důležitý rok 

1997, kdy včelákovští dobrovolní 

hasiči přistoupili k České Hasičské 

Jednotě. „Bylo to, jako kdyby sbor 

dostal novou mízu,“ vysvětluje 

jednatel sboru Karel Rouha. 

„Aktivita všech členů nebývale 

vzrostla, opravdu jsme se 

najednou do všeho pustili s chutí a 

zároveň navázali na tradici 

hasičstva z dob první republiky, 

kdy byly všechny sbory 

registrovány v tehdejší České 

Hasičské Zemské Jednotě.“   

 

 

Hledali i hroznýše    

V letošním roce zatím nemá jednotka sboru mnoho výjezdů, ale jak to už na Vysočině chodí, občas hasiče 

potrápí sníh. Při náhlé sněhové nadílce na začátku března hasiči zasahovali u dopravních nehod a odstraňovali 

překážky z komunikací, hlavně polámané stromy a větve, které se lámaly pod nánosy těžkého sněhu.   

Dalo by se říci, že loňské léto bylo pro hasiče ze Včelákova i docela dobrodružné: „To když jsme v místní části 

Vynánov s kolegy hledali hroznýše královského,“ vysvětluje Jan Pejcha. „Majitelům se při stěhování 

dvoumetrový had jaksi zatoulal. Jenže jsme při zásahu hada nelapili. Majitelům se nakonec vrátil.“ V létě také 

jednotka vyjížděla několikrát mimo katastr, a to hlavně kvůli likvidaci bodavého hmyzu.   

http://media.rozhlas.cz/_obrazek/3586621--dobrovolni-hasici-v-maskach-pri-staroceskem-masopustu-ve-vcelakove--1-950x0p0.jpeg
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Skvělé vybavení na pětku   

Výjezdová jednotka sboru kategorie JPO V měla k dispozici tatru 805, poté Avii DS 30 a od roku 2011 zasahuje 

s vozidlem Mercedes 811 D CAS 1,6. Na soutěže a akce pro děti mají hasiči k dispozici ještě transportér. 

„Myslím si, že po technické stránce jsme opravdu velmi dobře vybaveni, na to, že jsme pětka, tak určitě. „Málo 

která JPO III má takové vybavení jako Včelákov“, dodává velitel Jan Pejcha. Jednotka, která má deset členů, 

zasahovala i mimo obec, v roce 2013 například pomáhala s likvidací škod po povodních v Neratovicích.   

Do hospody na pivo i trénink    

Sbor dobrovolných hasičů České hasičské jednoty ve Včelákově má zázemí nejen ve zbrojnici, postavené v 

roce 1975, ale také v pohostinství, které hasiči koupili v roce 2003 a zároveň ho i provozují. Součástí objektu je 

klubovna a velký společenský sál. Jeho rekonstrukce trvala od roku 2004 až do roku 2006, kdy byl sál na 

veřejné hasičské schůzi slavnostně otevřen a symbolicky předán všem obyvatelům Včelákova do užívání. V sále 

se konají nejen kulturní a společenské akce, ale také se v něm scházejí malí hasiči, aby zde trénovali.   

 

Floriánovi benjamínci    

Sbor obnovil práci s dětmi v roce 2000. Někteří z tehdejších malých hasičů jsou dnes už členy jednotky a sboru. 

Úspěchy na sportovním poli mají už ti nejmenší hasiči z přípravky, kteří v současné době trénují na Piškvorky v 

Hlinsku, dovednostní soutěž pro malé hasiče. V loňském roce se mladší žáci probojovali na Mistrovství republiky 

České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty. Kromě postupových soutěží v rámci ČHJ se včelákovští 

účastní i klání v okolních obcích. Ve spolupráci s hasiči z ČHJ Podlažice připravují netradiční dětské hasičské 

závody.   

Maškary i necky    

Rok pro hasiče ze Včelákova začíná tradičně, hasičským bálem. Důkladně se také připravují na masopust, 

tradiční akci, kdy se převlékají za typické masopustní postavy a vydávají na masopustní obchůzku. Ta ve 

Včelákově není přísně ortodoxní, do průvodu mohou i ženy. Kromě Kobylky, Turků nebo Slaměných tedy uvidíte 

třeba i policistky. Hasiči ve Včelákově samozřejmě nechybí u dalších tradičních akcí, jako pálení čarodějnic, 

pouťové zábavy. V létě pořádají také velmi oblíbenou Neckyádu.     

                                                                                                                                   ČHJ Včelákov 
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Zpráva z činnosti JSDH městyse Včelákov 
 

Začátek roku je vždy ve znamení zákonných a profesních školení a zdravotních prohlídek. Pojďme 

nahlédnout, čím si musí projít členové naší jednotky, než je operační středisko povolá k zásahu. 

JSDH obce má deset členů a skládá se z členů České hasičské jednoty Včelákova. Jednotka je pak 

povolávána ke krizovým situacím, u kterých může být vzhledem ke svému akčnímu rádiusu v rámci 

katastrálního území obce první. Dále, jako složka Integrovaného záchranného systému (IZS), k různým 

pomocím v nouzi, případně, je-li na zásah většího rozsahu potřeba více složek. Ty jsou pak povolávány dle 

požárního poplachového plánu kraje.   

 

Zjednodušeně se dá říci, že existuje pět základních hasičských složek v ČR: 

Užité zkratky: Jednotka požární ochrany (JPO), Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO), Hasičský záchranný 

sbor ČR (HZS). 

 
JPO 1 – HZS, profíci - výjezd do 2 min od vyhlášení poplachu i mimo území svého zřizovatele, (Hlinsko). 

JPO 2 – JSDHO, členové vykonávají službu působnost i mimo      

území svého zřizovatele, výjezd jednotky do 5 minut, (velká města). 

JPO 3 – JSDHO, členové vykonávají službu dobrovolně, působnost i mimo území svého zřizovatele,  

výjezd jednotky do 10 minut, (menší města). 

JPO 4 - HZS (jednotka HZS sboru podniku. Působí na svém území. Např: Paramo, metro, letiště). 

JPO 5 – JSDHO, členové vykonávají službu dobrovolně, působnost na území svého zřizovatele,  

výjezd jednotky do 10 minut, (menší města a obce, např. Včelákov). 

 

Toto jsou základní profesní složky hasičů. Dále na úseku požární ochrany pracují občanská sdružení SDH a 

ČHJ. 

U nás to jsou: Sbor dobrovolných hasičů (SDH Příkrakov, SDH Babákov) a Česká hasičská jednota (ČHJ 

Včelákov). 

Tato uskupení pracují hlavně na poli kulturním, sportovním a výchovy mládeže. Bez nich by nemohl 

fungovat systém založený na dobrovolnosti a bez nich by nevznikaly touhy mladých hasičů, stát se platnými 

členy všech úrovní JPO.  Proto jsou tato uskupení pevně zakotvena, jako základní nosné pilíře k hasičstvu 

v České Republice. 

 

Jednotka městyse Včelákova vstoupila do roku 2016 pravidelnými lékařskými prohlídkami, které mají 

dvouletou periodu. Nositelé dýchací techniky musí navíc podstoupit vyšetření u plicního a interního 

specialisty. Jednotka prošla školením obsluhy motorových pil a rozbrušovacích adaptérů. Následovalo 

akreditované školení provedené záchranáři  IZS Pardubického kraje. 

Hasiči dostali velice kvalitní přednášku a viděli i praktické ukázky při poskytování první pomoci a získali 

oficiální osvědčení. Nově jsme prošli školením na obsluhu motorového vysavače, který jednotka začne 

využívat při likvidaci obtížného hmyzu. 

Jednotka letos zasahovala u třech událostí. Dvakrát vyjela na povel krajského operačního střediska, jednou 

na žádost městyse. Při sněhové kalamitě jsme, zasahovali u dvou dopravních nehod (mimo katastr městyse), 

odstraňovali jsme polámané stromy v lese na Majlantě. U cesty na Ležáky pod Panskou loukou jsme káceli 

suchý topol, který ohrožoval procházející občany a turisty. 

Chci poděkovat všem zasahujícím hasičům za jejich práci při sněhové kalamitě a všem spoluobčanům za 

trpělivost při odstraňování následků této kalamity. Řekl bych, že se všem složkám podařilo celou situaci 

zvládnout, udržet průjezdnost komunikací, zejména pro složky IZS a hlavně pro záchrannou službu, která 

měla v tu dobu skutečně napilno. 
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Naše jednotka patří do JPO 5. Je založena 

na dobrovolnosti a zodpovědném přístupu. 

Naším cílem je minimalizovat čas výjezdu 

od vyhlášení poplachu, a tím být (vzhledem 

k našemu akčnímu rádius) nápomocni 

dříve, tedy pomoci v kratší době, než reálně 

mohou naši kolegové ze 12 km vzdáleného 

Hlinska.  

A tak v době největší tísně, kdy se čas 

počítá na vteřiny, dokáže systém JPO – 

JSDHO urychlit a tím zkrátit tu úplně 

první pomoc o celé minuty. 

 

Jan Pejcha, velitel jednotky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemky pro výstavbu 

 
Jak bylo již řečeno, městys Včelákov má velký zájem na tom, aby se zde začalo s výstavbou nových 

rodinných domků. Hlavní problém spočívá v tom, že obec nedisponuje pozemky, na kterých by se dalo, 

zjednodušeně řečeno, stavět. Zastavení přílivu mladých rodin by byla stopka rozvoje obce a to si nemůžeme 

dovolit. 

Podle územního plánu, který máme zpracovaný, cesta rozvoje existuje. Je ovšem nezbytné vykupovat 

pozemky od soukromých vlastníků. 

Je to úkol nelehký, ale doufám, že se nám podaří nějaké vykoupit, či zprostředkovat jejich prodej na 

stavební pozemky. 

Obec vlastní několik stavebních pozemků ve Vyhnánově a Včelákově. Nacházíme se v období, kdy nás 

ubývá a tudíž je naší povinností, učinit takové kroky, aby tomu bylo naopak. Příchod mladých lidí, potažmo 

mladých rodin, je základním stavebním kamenem při řešení tohoto problému. 

Již při náhledu do střednědobé budoucnosti můžeme konstatovat, že se nám tato situace může a v podstatě 

již několik let negativně promítá, především v naší škole. Ta je totiž na počtu dětí doslova a do písmene 

závislá.  

Pro obec je logicky chod školy nejvyšší prioritou. Nejen, že se jedná o prestiž obce s téměř třistaletou 

tradicí (škola byla založena roku 1734), která zajišťuje také několik pracovních míst pro místní učitele a 

zaměstnance školy, což si někteří možná neuvědomují. Ale hlavně proto, že škola je i ukazatelem určité 
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vyšší úrovně obce, díky které k nám právě ty mladé rodiny s dětmi mohou přijít. Je to typický kruh. Proto 

musíme všichni intensivně pracovat na všeobecném rozvoji obce. 

V nedávné době se nám podařilo jeden strategický pozemek vykoupit, je to parcela po „Daleckých“ 

v zatáčce u hřbitova. 

Jistě jste zaznamenali pohyb našich obecních zaměstnanců na tomto pozemku. Letos by se měl proměnit 

v důstojné místo, vedle kterého vede poslední cesta našich spoluobčanů na místní hřbitov. Mapa územního 

plánu, kde jsou pozemky vhodné pro výstavbu, bude brzy k dispozici i na stránkách obce. 

 

Jan Pejcha, starosta obce 

 

 

ČOV Včelákov 

 
Dovolte mi několik informací o čističce odpadních vod. 

Rok 2016 je ve znamení zkolaudované čistírny v Příkrakově a ukončení jejího zkušebního provozu. Pro nás, 

pro občany, to znamená, že kdo je připojen na kanalizaci, měl by již mít uzavřenou platnou smlouvu 

s provozovatelem, což je městys Včelákov. V případě, že tomu tak není, měl by navštívit Obecní úřad, kde 

smlouvu rádi a na počkání zpracujeme.  

Pokud někdo z Vás neuvažuje o připojení na novu kanalizaci, musí počítat s tím, že bude nutné na 

vodoprávní úřad dokládat, jak nakládá s odpadními vodami a pravděpodobně i s častými kontrolami. 

Mimo jiné jsme provedli analýzu provozu čističky. Chceme se zaměřit na případné úspory chodu a 

optimalizovat nastavení všech systémů. Také byla provedena kompletní prohlídka kanalizačních větví, zda 

nevznikají nechtěné nátoky.  

Po prohlídkách jsme písemně informovali stavitele o zjištěných závadách a v rámci záruky bude probíhat 

jejich odstraňování. Samozřejmě platí i to, co v roce minulém. Kdo se připojuje na ČOV, může bezplatně 

vyvést svůj septik do čistírny.  

Připojení na novou kanalizaci má smysl již jen proto, že procházka kolem našich potoků je kouzelná. Čirá 

voda, žáby v potoce …, konečně žijeme v přírodě jako lidé. Začínáme splácet strašlivé dluhy, které jsme na 

ni napáchali. 

 

Jan Pejcha, starosta 

 

Bioodpady 
 

Jistě jste si všimli, že se na stanovištích pro třídění odpadu objevily nové kontejnery, tentokrát barvy hnědé. 

Tyto kontejnery slouží pro biologicky rozložitelný odpad. Jsem rád, že se většina z nás zajímala o návod na 

kontejnerech a nevhazují do nich velké větve či jiné objemné byť bio odpady. Kontejnery na „bio“ budou 

sváženy pravidelně, ve čtrnáctidenním intervalu, vždy v pátek. Bude pokračovat také přistavování obecního 

vozidla, na jednotlivá stanoviště. Vždy bude ohlášeno k jakému účelu. Např. „zde je prostor pro větve“, atd. 

Nebezpečný odpad 

Třicátého dubna proběhl svoz nebezpečných složek komunálního a objemného odpadu. Děkuji všem, za 

jejich přístup a zodpovědné chování na jednotlivých stanovištích, kde se odpady předávaly zaměstnancům 

technických služeb. 

Čistota a pořádek 

S radostí musím konstatovat, že okolí hřbitova je čisté a uklizené. Žádné kabelky či části vozidel u velkého 

kontejneru již nejsou. Poučili jsme se a o svátcích přidáváme ještě jeden kontejner a je to znát. Jsem rád, že 

se na tomto pietním místě umíme slušně chovat. 

 

 

Starosta 
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Nová rubrika „krimi“ 
 

Vandalismus: 

Na začátku dubna navštívili náš hřbitov kamarádi jednoho pohřbeného u nás na hřbitově.  

Výsledek ?? 

Rozbitá nová vitrína u hřbitova a vulgární pokřikování na naše spoluobčany. Chlapce jsme zadrželi ve 

Vyhnánově a předali policii ČR. Oprava vitríny proběhne na náklady rodičů.  

 

Krádež: 

Ve středu dne 20. dubna byl z kanceláře starosty odcizen počítač. 

Nevěříte ??     Věřte! 

Naštěstí se jednalo „jen“ o příruční počítač, ve kterém nejsou důležitá data, ale jen každodenní pracovní 

informace, které jsou zálohované a chráněné heslem. 

Případ je v šetření orgánů činných v trestním řízení a doufám, že zloděj bude brzy vypátrán. 

V inkriminované době úřad navštívili pouze dvě osoby a za jednu z nich, bych dal ruku do ohně.  

Věřme, že policie nebude mít moc práce pachatele dopadnout. Zanechal totiž spoustu otisků, které by ho 

měly usvědčit. 

Starosta 

 

 

Na co se těšíme 
Kulturní plán léta:  
  

Červen - 25. 6. Dětský den pod patronací Městyse Včelákova, program bude zveřejněn na vývěskách,  

  

Červenec – soutěž v požárním sportu O pohár starosty obce  

                -  pouťová zábava/pouť  

  

Srpen - Neckyáda 

          - Memoriál - volejbal  

          - tradiční turnaj v nohejbale  

          - chystáme rozloučení s létem  

 

AVT – naše kapela 

 
Naše a doufáme také vaše, včelákovská kapela A.V.T. má za sebou další období, kdy jste nás mohli 

slyšet při řadě různých akcí. Již tradiční jsou pro nás akce pořádané skvělou partou vyhnánovských 

pořadatelů a to Dětský karneval a MDŽ. Na tyto, již tradiční akce, se vždy velice těšíme. 

Na oslavě MDŽ 5. března ve Vyhnánově jsme se netradičně o program podělili s imitátorem „mistra“ 

Karlem Hynkem Gottem. 

Často jsme dotazováni, kdy si nás budou moci naši kamarádi a příznivci poslechnout, kdy budeme 

hrát pro veřejnost. Je pravda, že většina akcí, kde hrajeme, jsou oslavy, srazy a firemní večírky, kde 

samozřejmě hrajeme pro uzavřenou společnost. Ale vždy jde o naše známé, sousedy, kamarády, nebo kolegy 

z práce. Vlastně i mnohé z vás. 

Na druhou stranu, pokud je zájem ze strany organizátorů ve Včelákově, Vyhnánově nebo Dřeveši, 

prostě v našem nejbližším okolí, tak se snažíme, pokud to jenom trochu jde, vyhovět. 

Na rovinu si ale musíme říci, že na největší akce, např. plesy, včelákovští organizátoři o naši kapelu moc 

zájem nemají.  Je to logické, na bály a taneční zábavy jsou zde zavedeny obvyklé a známé kapely a akce 

menšího rozsahu, kde bychom Vám mohli zahrát, jsou tak jednou až dvakrát do roka. Tak alespoň tak. Jsme 

moc rádi i za to. 
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V letošním roce bychom Vás rádi pozvali na jednu letní akci, která je pro veřejnost. Koná se 25. 6. 

2016 na hřišti ve Vítanově. Také jsme předběžně domluveni na 

Včelákovské posvícenské zábavě, ale tuto pozvánku vám ještě 

upřesníme v letním Zpravodaji. 

Můžete nás sledovat na naší facebookové stránce i na našich 

webovkách.  

 

Děkujeme Vám za podporu a přízeň a brzy u muziky s A.V.T. na 

shledanou. 

 

Pavel Kyzlík, tiskový mluvčí A.V.T. 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti o včelách. 
Když už jsme ze Včelákova, měli bychom vědět, že… 

 
 

 Bez včel bychom na zahradě neměli ovoce, zemědělci by neměli dostatečnou úrodu, vyhynuly by spousty vzácných 

planě rostoucích rostlin, krajina by se velmi změnila. 

 Včelstvo se skládá z jedné matky, několika desítek tisíc dělnic a několika stovek trubců.  

 Na třetím páru nohou mají včely dělnice tzv. košíček pro sběr pylu. 

 Včela za letu stírá z chloupků pyl, vytváří rousky a ukládá je do košíčků na zadních nohou.  

 K vytvoření páru pylových rousků musí navštívit asi 80 květů.  

 Do 1 buňky ukládá 0,3 g pylu, což postačí k výživě plodu 2 včel.  

 V buňce hlavou udusává pyl, pokryje ho medem, aby mléčně zkvasil a byl stravitelný.  

 Včely se dorozumívají doteky tykadel, včelím tanečkem, pomocí vůně několika typů feromonů a také zvuky.  

 Při rojení odlétá stará matka z úlu s částí včel – vytváří roj a tak přenechává právě narozené matce své původní obydlí.  

 Každá včela má v úle svou úlohu, vykonává po určitou dobu jednu a tutéž činnost. Buď uklízí, nebo krmí plod, nosí 

vodu, pyl, med či propolis, brání česno nebo staví plásty z šupinek vosku.  

 Včelí královna (matka) se páří za letu a to jenom jednou za život s několika trubci. Poté klade 2-3 roky.  

 Trubec se páří také jednou za život. Hned poté ovšem mrtvý padá k zemi.  

 V zimě není v úlu žádný trubec. Včely je na konci léta odeženou od zásob a poté je doslova vyhodí z úlu.  

 V létě žije včela kolem jednoho a půl měsíce. V zimě kolem 6-8 měsíců.  

 Včela měří 12 až 14 mm, váží okolo 100 mg, tzn. 10 000 včel váží cca 1 kg.  

 Včela se líhne 21. den od položení vajíčka, trubec 23. den, matka již po 16-ti dnech.  

 Včela létá rychlostí 8 m za sek., tj. asi 29 km za hod.  

 Létavka navštíví až 800 květů za hodinu.  

 Na 1 gram medu musí včela navštívit 7 000 květů.  

 Životní dílo 1 včely je půl čajové lžičky medu.  

 Na 1 kg medu uletí včely 280 000 km, tj. 7× kolem rovníku.  

 Včelstvo spotřebuje za rok okolo 30 kg zpracovaného pylu, asi 70 kg medu a 150 litrů vody.  

 

 

Vaše redakce 
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Mravenec lesní versus mravenec z našeho parku 
Vandalismus, který by nikdo nečekal 

 

Z obrázku, který znázorňuje jednoho z největších dříčů živočišné říše je patrná jedna zvláštnost. Na to, že 

mravenec je jeden z nejmenších živočichů světa, má velice složitou stavbu těla, co se týče jednotlivých 

povrchních částí.  

Znamená to, že nemá úplně snadný život, je zranitelný téměř na všech částech těla, která jsou neskutečně 

oslabena. Je zranitelný i jako jedinec takový. A přitom je to takový velikán, který nechybí v žádné pořádné 

pohádce, kde úcta k pracovitosti a píli, dětem představována jest.  

Mravenec je odjakživa spojován s pověstí nejpracovitějšího a nejsilnějšího borce na Zemi, co se týče 

poměru váha výkon. Každý, kdo narazí na krásné a obří mraveniště se pomyslně hluboce pokloní stavbě, 

kterou tato říše vybudovala a v tichosti sleduje jejich hemžící se pěšinky, našlapujíc po špičkách, aby 

nechtěně ani jednoho z těch tisíců jedinců někde nepřimáčkl. 

Úžasné a obdivuhodné zároveň! 

O to více pak člověk s podivem sleduje, jakou spoušť pravděpodobně napáchali nenechavé ruce na 

mraveništi v našem parku na náměstí. Směřoval bych tato slova spíše k dosti mladší generaci. Bohužel, ze 

zkušenosti vím, že nestačilo ani okřiknutí dětí, při zahájení Adventu před kostelem, že na mraveništi se 

neskáče a že se do něj nekope. Naopak, dokonce byly reakce, kdo si to dovolil okřiknout cizí dítě hrající si 

v mraveništi zrovna, když je šťastné a dobře se baví… 

Možná nějaká unuděná děcka, když rozmrzlo, provrtala kopec jehličí pořádným klackem skrz naskrz. 

Možná jiný vandal. Kdo ví. Snad jen kamery z přilehlých budov ví více… 

Velmi nepříjemný pohled rozhrabaného mraveniště a to i s klackem, který ležel opodál, se naskytl na našem 

náměstí v parku, který se tváří, jakoby dodával bezpečí přírodě, ale opak je pravdou.  

To vše, před samotným chrámem páně, pod okny školy, u Masarykova pomníku a dokonce nedaleko 

pomníku dětí, které dost podobný zločin, vpád vetřelců do místa, kde je člověk doma a v bezpečí, nepřežily. 

Nenechme si to líbit a nepřehlížejme to. Příště bychom mohli pocítit onu sukovici na vlastních zádech… 

V současné době je mraveniště opět uhlazené a opravené. Platí tedy to, že mravenci jsou pořádní pracanti a 

patří jim velká poklona. 

Milan Žemlička st. 
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O našich sportovcích v ČR, ve světě a hlavně v Sušidlích, 
protože tam, to vše začíná… 
 

 

Pojďme společně nahlédnout do velkého světa sportu, který 

křižují naši mladí talenti. Podíváme se, co je nového u našich 

včelákovských sportovců, co dělali v zimě, jak trénují a také 

se podíváme na jejich závodní sportovní činnost. Nahlédneme 

do všech věkových kategorií, protože u nás máme velice 

aktivní mládež i muže napříč věkem a jedná se tu většinou o 

kolektivní sport. 

Jsme velice potěšeni, kolik aktivních sportovců máme u nás 

ve Včelákově, potažmo v našem zpravodaji, ve sledování. 

V každém čísle nám přibývají noví a věříme, že se přidají 

další. Naši sportovci zastupují okolo deseti sportovních 

odvětví. 

Včelákovští borci jsou úspěšní ve všech věkových úrovních, 

ve kterých se právě nacházejí. Vozí si ze soutěží medaile, 

poháry, kalichy a dokonce se podařilo přivézt i medaili 

z nejvyšší sportovní soutěže světa, konkrétně z MS. 

Věřme, že úspěchy starších sportovců budou motivovat naši sportovní mládež, která je v začátcích a sní po 

velkých úspěších. A ještě více ty, kteří jsou uprostřed mládežnické cesty a přibližují se juniorům, seniorům a 

hlavně možnosti vyšší soutěže.  

Za každým sportovním úspěchem je obrovský kus práce, námahy, dřiny, potu, sebezapření, odhodlání a 

dalších dílčích prvků, které se dnes moderně nazývají motivace. Umět ji v sobě nalézt, je dar. 

Poklona patří ale hlavně chlapům ze Včelákova, kteří nelení a pořádají pravidelně turnaje ve volejbale, 

nohejbale, futsalu, hokeji a mladíkům za obdobnou činnost 

v malé kopané a možná i dalších aktivitách, o kterých ještě 

nevíme. 

Inu Včelákov žije sportem.  

Na jedné straně jsou ti, co se pokoušejí dostat na dráhu 

vrcholových sportovců a živit se sportem, na straně druhé jsou 

ti, kteří to dělají „jen“ pro radost. Všichni pak svými výsledky a 

uměním, baví nás, ostatní a tom sport vlastně je. 

V našich příspěvcích nahlédneme do všech věkových kategorií, 

aby bylo vidět, co vše sportovce čeká na jejich cestě za 

vítězstvími, ale také to, že se dá sportem i bavit a relaxovat. 

Naším cílem je dát tyto všechny informace pěkně dohromady a 

poskytnout krásný sportovní servis. 

 

 

 

 Sportovní redakce 
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Běh - Jakub Blažek sbírá body a připravuje se na čtyřboj 
 

Jakub ukončil sezonu 2015 na Hlineckém kilometru krásným průběžným vedením s celkovým náskokem 27 

bodů a zahájil přípravu na další sezónu v hale svého klubu Spartak Slatiňany. 

Svojí fyzičku si průběžně prověřuje na pravidelných závodech cen Monaka ve Slatiňanech. 

Jakub bude letos bojovat se svým družstvem přípravky o přední umístění, což potvrzují časy v měřených 

trénincích a trenéři přípravky pevně věří, že kluci dokážou letos příjemně překvapit. 

Vstup do sezóny 2016 Jakubovi bohužel nevyšel podle plánu a to pro vleklé onemocnění průdušek, které ho 

připravilo o úvodní kros v Dříteči, kde by určitě bojoval o bednu. Dále neběžel ani závod na dráze 

Hlineckého kilometru, kde díky absenci ztratil průběžné vedení. Boj o umístění na pódiu určitě nevzdává. 

To hlavní ho teprve čeká a to čtyřboj, který startuje v květnu. Tak doufejme, že se mu do té doby povede 

plně uzdravit a znovu získat formu. 

 

Sportovní redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika – Natálka Coufalová přepisovala staré rekordy v atletice Slatiňany 
 

Uplynulé období loňského roku přineslo Natce řadu ocenění, jen medaile stále unikala. Nenechala se odradit 

a pilně pracovala. Na začátku roku 2016 se vytoužená medaile dostavila a to hned dvakrát.  

 

Krajské závody v přeboru družstev starších žákyň výstižně popisuje sportovní server,  

viz: citace z Ozvěn Slatiňan: 

 

Naše starší dívky bojovaly ve skupině s dalšími 8 družstvy, a tak na startu disciplín bylo mnohokrát i 35 

závodnic!!!!! Z tohoto pohledu je celkové třetí místo v atletických klubech v Pardubickém kraji velkým 

úspěchem a zároveň i povzbuzením do další sezony.  

 

Nejvíce bodů ze čtyř kol získala naše nejúspěšnější závodnice Coufalová Natálie (44 bodů). Z jejich 

nejlepších výsledků uvádíme: 

 

200 m překážky 34,83s (3.),         

dálka – 4,34m (4), a 4,62 m (6.), 

60m – 8,47s (7.), 

100m překážky – 16,91s (5.). 
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Na klubové úrovni se zapsala do časotvorných tabulek vylepšením některých, už hodně starých výsledků, 

viz oddílové rekordy níže. Jen v závodech jednotlivců jí medaile v loňském roce unikla. Vynahradila si to 

hned 31. 1. 2016 v prvním halovém přeboru Pardubického kraje v Jablonci nad Nisou, kde vybojovala hned 

dvě bronzové medaile. První získala v běhu na 60m překážek časem 10,28s a druhou ve skoku dalekém v 

hodnotě 4,70m. 

 

Matematicky vzato, má Atletika Slatiňany po letech v rukou pořádný talent. Věřme, že Natka bude v tomto 

úspěšném tažení pokračovat. Přejeme jí hodně úspěchů do letošní atletické sezony. 

(níže slíbený přepis tabulek s rekordy v podání Natálie Coufalové) 
 

 

Slatiňany 10. 2. 2016 

Překonání atletického oddílového rekordu v kategorii starších žákyň za rok 2015: 
 

Coufalová Natálie – 100 m překážek – 16,91 s. (Litomyšl, 9. 5. 

2015). 
 Dříve: Konrádová Pavlína – 17,2 s. (Svitavy, 1987). 
 

Coufalová Natálie – 200 m překážek – 33,26 s. (Pardubice, 24. 5. 

2015). 

 Dříve: Spálenská Monika 37,8 s. (Slatiňany 1998), 

  Voksová Anna 37,8 s. (Ústí nad Orlicí 2003). 

 

Překonání atletického oddílového rekordu v kategorii starších 

žákyň v hale za rok 2015: 

 

Coufalová Natálie – 60 m překážek 10,7 s. (Jablonec nad Nisou). 

 Dříve: Spálenská Monika – 11,11 s. (Praha 1999).  

 
 

 

 

 

                                                                                                                                              

Sportovní redakce 
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Požární sport – děti  
 
Ve Včelákově mají hasiči své jméno vryté v dlouhé a velmi zajímavé minulosti. Nicméně, zaměřme se na 
současnost a budoucnost. Říká se, že budoucnost jsou děti - proto, aby si včelákovští hasiči udrželi své 
jméno i nadále, s dětmi vytrvale pracujeme již desítky let. 
Nejprve jsme navázali na naše předchůdce a pak jsme to posunuli ještě o kousek dál. V loňském roce jsme 
založili družstvo přípravky, což jsou děti předškolního věku, se kterými trpělivě a pravidelně trénujeme. Tito 
nejmenší „hasiči“ již mají za sebou i první závody. Letos se dětičky již zařadily do řad mladších žáků. Kromě 
tohoto sportovního družstva se pyšníme i žáky staršími. 
S dětmi trénujeme pokud možno každý víkend. Nyní máme za sebou již první tréninky v sezóně, které 
provádíme na sále naší hospůdky a dále tradiční halové závody v Hlinsku. 
Prozatím máme v plánu vyrazit si zasoutěžit do Přelouče, Podlažic (se kterými spolupracujeme v pořádání 
„Netradičních závodů“) nebo na Mistrovství České republiky ČHJ a MHJ dětí. 
Doufáme, že se kondice dětí bude neustále zlepšovat, zkušeností přibývat, znalosti se budou prohlubovat a 
police s poháry naplňovat.  
 

                                                         Trenérka mládeže 
- Lucie Pejchová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lední hokej – Míra Adámek 

Kapitán - výborný obránce a útočník! 

V sezoně 2015/2016 se Míra stal ve svém mateřském oddílu HC Hlinsko kapitánem mužstva. I přes 

to, že se klubu příliš nedařilo, mimo jiné i pro nedostatek hráčů, měla i tak své kouzlo. Zápasy byly 

vyrovnané a někdy rozhodovalo jen štěstí soupeře. S deseti hráči v poli (2 formace) už je hra v této kategorii 

velmi náročná na fyzickou kondici. Přesto se ale Mírovi dařilo a jako kapitán šel hráčům příkladem. 

Motivoval je k bojovnosti a ukazoval jak nevzdávat zápasy. I proto se jako OBRÁNCE stal 

nejproduktivnějším hráčem. V sezoně nastřílel 15 branek a nasbíral 8 asistencí. Z toho 8 branek od modré 

čáry tvrdou a přesnou střelou.  

Tyto statistiky neušly sousedním klubům a tak Míru pozval HC Skuteč, aby hájil jejich barvy na 

turnaji v Chrudimi. Hrálo se 20. 3. 2016 v Chrudimi. Zde se utkali s Kobrou Praha 6:6 ve velmi vyrovnaném 

utkání plném tvrdých zákroků. I Míra předvedl, že mu tento styl hry není cizí a pro tvrdý hit nejde daleko. 

Utkání HC Chrudim - HC Skuteč skončilo 2:3, kluci prohrávali 2:0, ale pak se do toho opřeli a soupeře  
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porazili. Branku a asistenci si připsal i Míra. Finále HC Choceň - HC Skuteč skončilo 0:5. Jednoznačný 

zápas pro kluky (Míra opět dvě asistence). Tímto výsledkem bylo rozhodnuto a první místo patřilo klukům. 

Další pozvání na sebe nenechalo dlouho čekat a jelo se na turnaj do Litoměřic na Kalich cup 2016 za 

SKLH Žďár nad Sázavou. Zde sehráli několik utkání: Sparta Praha - SKLH Žďár 3:3, Warior Brno - SKLH 

Žďár 0:7, Motor České Budějovice - SKLH Žďár 2:1. Po základní části si kluci vybojovali postup do 

semifinále, kde se utkali s Piráty Chomutov. Celý  zápas byl velice vyrovnaný 3:3, až infarktový. Šancí na 

rozhodnutí bylo na obou stranách dost. Tři minuty před koncem jsme ale měli štěstí a zvýšili jsme na 4:3. 

Konec se postupně blížil a odvolání brankáře ze strany Chomutova už klepalo na dveře. V čase 1:20 min. 

před koncem si ale vzal Míra puk a neohroženě se vrhl do útoku. Obránce Chomutova již věděl, že je zle a 

jediné co mu zbylo, bylo Mírovi podrazit brusle a bylo rozhodnuto. Žádná power play se nekonala. 

Chomutov musel dohrát v oslabení a klukům, kteří mají zkušenosti, to problém už nedělalo. 

Do finále se opět postavil Motor České Budějovice. Tento soupeř nás již porazil a tak přeci jen byly 

obavy, aby se tak nestalo i podruhé. Po první třetině 0:0, to vypadalo na vyrovnané utkání. Druhá třetina 

však z naší strany přinesla klid na hokejky a během 10. minut kluci nastříleli 4 branky a bylo rozhodnuto. 

Třetí třetina opět bez branek a zlaté medaile už čekaly na kluky. Musíme říci, že i tady Mirek úřadoval 

asistencemi a přesnými přihrávkami. Opět soupeři předvedl pár hitů a ukázal, že kluky nenechá na 

holičkách. Bránění útočníků a brankáře je práce obránce a tuto roli Míra plnil svědomitě ve své soutěži a na 

turnaji obzvláště.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musím také podotknout, že na tento turnaj SKLH Žďár nad Sázavou poskládalo mužstvo z hráčů, 

které zná ze soutěže. To znamená, že tito kluci se viděli prakticky jen na turnaji. Žádné společné tréninky, 

přípravné zápasy apod. Nastupují proti týmům, které spolu pravidelně trénují a hrají soutěž. Takže každý z 

hráčů ví, co udělá jeho útočník a kam si najíždí, jak reaguje obránce a kam nahrává. V tom mají kluci, řeklo 

by se, nevýhodu. Ale na turnaji předvedli, že jim to problém nedělá a nepotřebují moc času, aby se sehráli. 

Předvedli skvělé výkony i proti soupeřům, kteří nastupovali se zvučnými názvy svých klubů. To z nich 

určitě nikdo nečekal a někteří to dali i vědět na chodbách. Klukům patří dík a my smekáme před naším 

mladým talentovaným hokejistou. Ten dokázal, že má na vyšší soutěž a že své schopnosti umí v případě 

potřeby, patřičně využít. 

Další pozvánka přišla na WORLD TOURNAMENTS TALENT v Telči. Tady Míra nastoupil za 

Vajgar Jindřichův Hradec. Před turnajem se poskládaný tým sešel na jednom tréninku v Jihlavě. A to dva 

dny před turnajem. I tak ale na turnaji předvedli krásné výsledky proti výběrům našich i zahraničních týmů.  
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Zde se rozhodovalo tabulkově a vzájemnými zápasy. Smutně, ale přece …, Mírův tým dvě branky odsunuly 

z 2. místa až na páté. I přesto se ale kluci opět ukázali v tom nejlepším světle a získali si uznání soupeřů, 

kteří věděli, že tým je poskládaný z kluků, kteří spolu netrénují. Musíme říci, že i tady si Míra ukousl 

pomyslný koláč slávy a soupeře přesvědčil, že mu v případě potřeby není tvrdá hra cizí. Tím si zasloužil 

respekt soupeřů a opravdu jen málo kdo si troufl, jít s ním do osobního souboje velmi tvrdě.  

 

Celkově je třeba říci, že včelákovský rodák ukázal, že se nebojí si otevřít cestu do světa hokeje. A za 

svým snem si jde velice tvrdě. To je také v tomto druhu sportu očekáváno. Když vezmeme náročnost sezony 

v kombinaci se školou, jsou Mírovy výsledky velkou odměnou pro něho samotného, pro celé jeho okolí, 

s rodiči na prvním místě. Rozhodně je to úspěšné dosažení cílů pro tuto sezónu. 

Sportovní redakce 

 
 

Ledí hokej – Vít Kekula míří do play-off první ligy 
 
Mladému gólmanovi z Příkrakova, Vítu Kekulovi, skončila před 4 týdny hokejová sezona, kterou odchytal 

za juniorku BK Havlíčkův Brod. 

S mladým týmem se v 1. juniorské lize umístil soubor z kotliny na sedmém místě. Po 14 denní pauze, ve 

které Víťa doháněl své povinnosti ve škole, se začal připravovat na další sezonu. Letní příprava s týmem BK 

Havlíčkův Brod se rozběhne začátkem května. Avšak již tento týden začne mladému muži s maskou in-line 

sezona, která probíhá v letní pauze hokejové sezony.  

Vít se připojí k týmu IHC Hlinsko, se kterým se bude chtít dostat v prvoligové konkurenci do play-off.  

My přejeme hodně štěstí. Držme týmu IHC palce, ať se jim podaří splnit jejich cíl. 

Na první domácí zápas je můžete přijít podpořit již 1. května od 17 hodin na zimní stadion v Hlinsku. 

 

Sportovní redakce 
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Biatlon – Milan Žemlička si vysněnou medaili ze světa přivezl  
 

O tom, že se téměř nulová šance nechá přetavit na pořádný kus železa, by 

mohl vyprávět náš biatlonista Milan Žemlička. Na poslední chvíli se 

nominoval na světový šampionát juniorů v biatlonu a to se vyplatilo celému 

juniorskému týmu. 

Jak jsme psali již minule, kolem Milanovy účasti na MS byla spousta 

otazníků, nakonec se ale kouč rozhodl Milana nominovat. Bylo to právě pro 

jeho účast ve štafetě, kde je třeba mít čtyři vyrovnané borce. Milan 

dlouhodobě patří k české biatlonové špičce, takže, když prokázal, že mu jeho 

zdravotní stav dovolí naplno závodit, bylo rozhodnuto. 

Milan si nejdříve odjel dva individuální závody s výsledky 24. a 26. místo ze 

100 borců na startu. Toto umístění je velmi dobré. Umístěním do 25. místa na 

světě se sportovec automaticky nominuje do příští sezony a na další 

šampionát. Nutno říci, že Milan stále soupeří s o rok staršími juniory. Dále 

stála před českými mladými biatlonisty výzva jménem štafeta.  

 

V minulém roce byli Češi na 6. místě, světová špička je velmi vyrovnaná a 

každý stupínek nahoru je velmi těžký. Všichni z letošní české čtveřice ovšem umí každý za sebe zajet do 

desátého místa na světě, takže matematicky bylo reálné zajet v dané velice těžké konkurenci na 3. místo. 

Přesto, že tomu téměř nikdo nevěřil, chlapci se semkli a řekli si, že když do toho půjdou všichni naplno a 

sejde se jim to, mohou si medaili přivézt. „Stačilo“, aby byli všichni čtyři dost rychlí a nedělali chyby. To se 

jim skutečně vydařilo, a naprosto stejnými časy na všech úsecích vydřeli krásnou a velice cennou bronzovou 

medaili z mistrovství světa. 

 

 

 

V následujícím podniku 

Mistrovství Evropy, které se 

konalo na konci března 

v zimním středisku v 

Pokljuce, absolvoval Milan 

tři závody s umístěním 36., 

32, 28. místo. Na startu bylo 

opět kolem stovky borců. Ve 

sprintu Milan jezdil průběžně 

na 4. místě, ve druhé 

střelecké položce ale neudržel 

čistý štít a nepřesností střelby 

se jednou chybou posunul o 

více jak dvacet příček 

dozadu. Takový je biatlon. 

Možná se podepsala únava po 

dlouhé nemoci, kterou předpovídali lékaři, možná již nebyla ta správná motivace a dost možná chybělo 

trochu štěstíčka, protože ty rány vedle byly těsné kalibry. 
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Po sezoně se Milan účastnil biatlonové 

exhibice v Jablonci, kde společně 

s českou biatlonovou špičkou v čele 

s Gabrielou Soukalovou a Ondřejem 

Moravcem bavil s ostatními kolegy asi 

čtyři tisíce biatlonových fanoušků, kteří 

přihlíželi jejich krásnému umění. Je 

úžasné, že se někdo od nás dokáže dostat 

do takové společnosti. 

 

Tolik malé nahlédnutí do velkého světa 

biatlonu, do sportovního odvětví, které je 

stále více populární a dá se dělat i ze 

Včelákova. 

 

 

Milanovi přejeme dobré přípravné období do příští sezóny, které vlastně začíná vždy, když ta předchozí 

skončí. 
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Volejbal – volejbalisté zvou na páteční utkání do Sušidel 

 

V pátek 29. dubna začne jarní kolo volejbalové sezóny 2015/2016. Naši volejbalisté odehráli velmi 

dobrý podzim a uvidíme, jak se jim bude dařit na jaře. Zatím v soutěži odehráli 5 zápasů (tři vítězství a dvě 

porážky) a získali 7 bodů. Na podzim za včelákovské mužstvo nastupovali tito hráči: J. Dachovský, J. 

Půlpán, J. Půlpán, M. Půlpán, J. Šťulík, O. Doležal, L. Šámal, M. Červinka, I. Chvojka a F. Karlík. 
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Rozlosování našich (jaro 2016): 
8. kolo    -     29.04. 2016, 17:00     -        Včelákov - Nasavrky                                              

9. kolo    -     06.05. 2016, 17:00    -         Slatiňany - Včelákov                                

10. kolo  -     13.05. 2016, 17:00    -         Včelákov - Proseč    

12. kolo  -     27.05. 2016, 17:00    -         Nasavrky - Včelákov                   

13. kolo  -     03.06. 2016, 17:00    -         Včelákov – H. Městec  

14. kolo  -     10.06. 2016, 17:00    -         Včelákov - Slatiňany   

15. kolo  -     17.06. 2016, 17:00    -         Proseč - Včelákov 

 

Zveme vás srdečně do Sušidel na včelákovský volejbal. 
Sportovní redakce 

 

 
A ještě jednou hokej – přidejte se k nám 

 

 

 

Na Včelákově se hraje volejbal, nohejbal, futsal, ale málo kdo ví, že někteří včelákovští borci hrají i hokej. 

Již několik let jezdí na zimní stadion v Hlinsku. Letošní sezónu se scházeli pravidelně každou neděli a hráli 

proti mužstvu z Nasavrk. Za mužstvo nastupují: A. Malina (brankář),  J. Beran, M. Suchý, M. Suchý, J. 

Coufal, F. Rouha, L. Slanina, R. Slavík, L. Doležal, J. Verner, P. Vytiska (občas nahradí A. Malinu v 

brance) a pár borců z Krucemburku. Pokud by měl někdo zájem si zahrát rekreační hokej, ale v kompletní 

výstroji, může se obrátit na Aleše Malinu.  

Sportovní redakce 
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Futsal – Matuláci postoupili do I. třídy Hlinecka 
 

V roce 2015 začala pro včelákovský klub Matuláci Včelákov osmá sezóna ve futsalu. Naše mužstvo 

hrálo opět I. třídu Hlinecka a ze základní skupiny  postoupilo z 2. místa. V základní části jsme vyhráli 5 

zápasů, 5 zápasů skončilo remízou a získali jsme 20 bodů. Postupová skupina byla velmi vyrovnaná a 

rozhodovalo se až v posledním kole. O druhém a třetím místě musela rozhodnout až dodatečná minitabulka 

a v té Matuláci skončili na třetím místě. V této části mužstvo sehrálo 7 zápasů (4 výhry, 1 remíza a 2 

prohry), získalo 13 bodů (skóre 21:14) a skončilo na 4. místě z 12. nadupaných mužstev.  

 

Nejlepšími střelci týmu byli: L. Slanina, P. Hladký - 12 a P. Drahoš- 10 gólů. Mužstvo svá utkání hrálo a 

pravidelně každé pondělí trénovalo s Pumpou Miřetice ve sportovní hale v Hlinsku. Během sezóny 

nastupovalo v této sestavě: L. Zdražil a L. Alinče (brankáři),  R. Kašpar, J. Beran, P. Drahoš, P. Hladký, M. 

Kopecký, J. Bareš, V. Kyzlík, L. Slanina, R. Pacetti a nováčci M. Suchý, M. Švanda. Vedoucím mužstva 

byl R. Pacetti. Tabulku a výsledky jednotlivých utkání si můžete přečíst na futsal.hlinsko.cz (I. třída 

Hlinecka). 

 

 
 

Poděkování patří všem našim hráčům za předvedené výkony a M. Boháčovi za finanční podporu 

futsalového družstva Matuláci Včelákov. 

 

 

Sportovní redakce 

 

http://futsal.hlinsko.cz/
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Malá kopaná – první ročník Včelákovské ligy pokračuje 
 

Ve Včelákově pokračuje první ročník Včelákovské ligy v malé kopané. Sedmé utkání se hrálo ve středu 23. 

března a osmé se hrálo 20. dubna 2016. 

 

Výsledek (7.zápas): 

FC FLATON - FK RAPID 6:6 (poločas 1:1) 

Branky: 3x Burger Václav, 3x Kubelka Matěj - 3x Pejcha Jan, 2x Sýkora Filip, 1x Adámek Mirek 

 

Výsledek (8. zápas): 

FK UNION - FC DYNAMO 13:18 (poločas 3:11) 

Branky: 7x Sýkora Filip, 6x Bláha Michael - 8x Vacek Vojtěch, 6x Suchý Matěj, 4x Šťulík Michal. 
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Fotbal – Vojtěch Vacek navázal na minulou sezónu 
 

Jarní fotbalová sezona nedávno začala, takže změny proti loňskému roku víceméně nejsou. Vojta stále 

reprezentuje jak tým FC Hlinsko A, tak tým Hlinsko B/TJ Sokol 

Krouna. Vojta se nepřetržitě připravoval celou zimu a poctivě trénoval 

všestrannost. Tréninky tak měly trochu jiný ráz, než je obvyklé v 

sezóně – sjezdovka, bazén, posilovna a tělocvična. S nástupem jarního 

počasí se trénování opět přemístilo nejprve na umělou a teď už na 

travnatou plochu. 

Začátek sezóny se nezačal vyvíjet podle plánu, ale budeme doufat, že 

se situace brzy změní.  

Zatím stále FC Hlinsko drží druhé místo v tabulce Krajského přeboru skupiny A: 

1) Vysoké Mýto                46 bodů 

2) Hlinsko A                 38 bodů 

3) Pardubice B     37 bodů 

4) Holice, 5), Pardubičky, 6) Přelouč, 7) Prosetín/Holetín, 8) Třemošnice, 9) Heřmanův Městec,  

10) Slatiňany. 

Hlinsko B hraje společně s TJ Sokolem Krouna Okresní přebor, kde je dosavadní 

pořadí následovné:  

1)  Prachovice/Třemošnice, 2)  Nasavrky/Ctětín, 3) Luže, 4) Chrast/Zaječice,  

5) Hlinsko B/Krouna,  

6) Ronov, 7) Svratouch, 8) Trhová Kamenice/Vítanov, 9) Orel,  

10) Rosice/Hrochův Týnec, 11) Stolany. 

 

 

Z tabulek je zřejmé, že i větší obce, a dokonce i města, mají zoufalý nedostatek dětí 

a jsou nuceny se spojovat s jinými kluby. Vojtovi a jeho spoluhráčům přejeme hodně 

štěstí. 
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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 jarního čísla.  

Odpovědnost za korekci českého jazyka na svá bedra převzali příkrakovští hasiči, což potvrzuje vše,  

co bylo o hasičích napsáno. Děkujeme!  
 

     

     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     


