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valou plejádu akcí, kterou letošní ledeč-
ské rozmarné léto začalo. A to se ještě 
chystá další bitva o Notorburg na louce 
pod Sechovem. Tento způsob léta zdá se 
nám poněkud živější. SV 

ČECHTICKÁ LILIE 
4. SRPNA - 24. ROČNÍK 

Skupina Diogenes a T. 0. Causy 
Tlen pořádají 24. ročník tradičního 
soutěžního festivalu Folk & Country 
skupin na romantické farské zahra-
dě v Čechticích. 

Od 13.30 - soutěžní část a od 20 
hodin večerní dvorana. 

Dobrá muzika, občerstvení a další 
servis vás bude provázet i večerní dvo-
ranou do pozdních nočních hodin. 

Začátek letošního léta byl v Ledči nad 
Sázavou nebývale rušný. Výčet akcí lze 
začít festivalem dechových hudeb ZUŠ 
na Husově náměstí, pokračovat třídenní 
Jestřábovou stopou ve Sluneční zátoce, 
koncertem skupiny Kamelot na zimním 
stadionu, Vápenkovou výstavou v syna-
goze, žákovským fotbalovým turnajem, 
Dnem hudby na Husově náměstí, oslava-
mi 5. výročí stacionáře Petrklíč na Stí-
nadlech, školní akademií v sokolovně, 
dětským Bailandem tamtéž, staročeskou 
poutí a staročeským jarmarkem na ledeč-
ském hradě, vítáním léta na Rašovci a ko-
nečně i XIV. slavnostmi piva 
s nádherným koncertem skupiny Turbo 
na ploše bývalého zimního stadionu. Do 
toho připočtěme vítězství ledečských fot-
balistů v krajském poháru, slavnostní 
předávání maturitních vysvědčení, výuč-
ných listů a absolventských diplomů 
v obřadní síni na radnici a máme tu nebý-



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENI 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 28. května 2007 
RM schvaluje: 
• poskytnutí příspěvku z prostředků vyčleněných radě města na pronájem 2 ks 
chemického WC (po předložení faktury) o.s. Notorix Denatur na pořádání letošní-
ho ročníku Bitvy o Notorburg dne 21.7. 2007 na louce pod Sechovem. 
• provedení prací na poliklinice v rozsahu j iž radou města schválených požadav-
ků, tj. ve výši 473 683,- Kč. 
8.2007/112RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 
odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, zveřejnění záměru Měs-
ta odprodat část pozemku parc.č. 318/5 - ostatní komunikace o výměře 25-30 m2 

v kat. území Souboř. 
• uzavření Smlouvy s Agenturou MUA Brno číslo 20070207 na technicko pro-
dukční zabezpečení koncertu z projektu Jestřábova stopa v ceně 8400,- Kč + DPH. 
• uzavření Smlouvy s Agenturou MUA Brno číslo 20070208 na koncert skupiny 
KAMELOT na podporu projektu Jestřábova stopa v ceně 24 500,- Kč + DPH. 
RM neschvaluje: 
• zveřejnění záměru Města odprodat objekt umístněný v Barborce na stavební 
pare. č. 1072 v kat. území Ledeč nad Sázavou. 
• zveřejnění záměru Města o směnu části pozemku parc.č. 355/1 - ostatní komu-
nikace za pozemky PK 243 - ostatní plocha o výměře 133 m2, PK 244 - ostatní 
plocha o výměře 29 m2, a 241/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 1352 m2 v kat. 
území Obrvaň. 
• zveřejnění záměru Města odprodat pozemky parc.č. 1623 - trvalý travní porost 
o výměře 702 m 2 , pare. č. 2276/1 - ostatní komunikace o výměře 572 m2 a parc.č . 
PK 1750 - parcela zjednodušené evidence o výměře 231 m2 v kat. území Ledeč 
nad Sázavou. 
USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 25. června 2007 
RM schvaluje: 
• účast města Ledeč nad Sázavou na vzniku panoramatické mapy Havlíčkobrod-
ska, kterou vytváří akademický malíř mgr. Martin Findeis. Podíl města na vzniku 
mapy bude dle varianty C za 4248,- Kč. 
• malého cvičiště psů v areálu rekultivované skládky Rašovec 2x týdně pro ing. 
Janu Prchalovou HOBBY ZOO, Husovo náměstí č. 141, Ledeč nad Sázavou s tím, 
že TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. stanoví podmínky užívání a po 3 měsících vyhod-
notí provozování s návrhem na další pokračování nebo zastavení této činnosti. 
• uzavření dodatku č. 2 k obchodní smlouvě s panem Jiřím Špačkem, bytem 
28. října 465, Ledeč nad Sázavou o navýšení ploch o 71,47 m2 k provádění denních 
úklidových prací ve společných prostorech domu č.p. 450 ul. Habrecká (bývalá 
poliklinika). 
• znění žádost Nemocnice Ledeč-Háj, spol.s.r.o. - umístění klimatizační jednot-
ky v pronajatých nebytových prostorách - 1 místnosti budovy čp. 450 v ulici Hab-
recká v Ledči nad Sázavou v západní části III. NP a umístění venkovní části 
klimatizační jednotky nad střechou garáže na severní straně objektu. 
• pronájem bytu č. \6, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou paní Petráskové 
Naděždě, bytem M. Svabinského 61, Bílina. Rada města Ledeč nad Sázavou sta-
novuje smluvní nájemné 715,- Kč měsíčně. 

• 9.2007/127RM-s) Rada Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření „Dohody o svě-
ření osobního motorového vozidla do společného užívání jakožto vozidla referent-
ského" se slečnou Lenkou Ryšavou, pracovnicí odboru samosprávy městského 
úřadu s účinností od 26. 6. 2007. 
• prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči 
nad Sázavou manželům Erice a Petru Staníčkovým na dobu určitou od 1. 7. 2007 
do 30. 6. 2008. Rada města stanovuje smluvní nájemné ve výši 1916,-Kč měsíčně. 
Každoročně upravované mírou inflace. 
• zhotovitele stavby „Rekonstrukce chodníku v ulici Koželská" v Ledči nad Sá-
zavou firmu TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. 
• provedení 4 sjezdů v ulici Koželská v souvislosti s rekonstrukcí této komunika-
ce firmou Strabag, a.s., Oblast Vysočina, Pelhřimov podle předložené nabídky. 
• uzavření Smlouvy o přenechání majetku do užívání č. 60113/2007 s Minister-
stvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2. Předmětem smlouvy 
je vybavení pracovišť orgánů pomoci v hmotné nouzi určených pro rozhodování o 
dávkách a jejich výplatě informačními technologiemi včetně aplikačního progra-
mu automatizovaného zpracování údajů potřebných pro rozhodování. 
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. červ-
na 2007 
ZM schvaluje: 
• „Komunitní plán sociálních služeb regionu Světelsko - Ledečsko" včetně jeho 
podkladů jako základní analytický materiál mapující potřeby handicapovaných 
skupin obyvatelstva a jako závazný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
obce. 
• o výsledcích přezkoumání hospodaření města Ledeč nad Sázavou zpracovanou 
auditorem ing. Pavlem Lelkem, CSc. číslo osvědčení 1421. 
• závěrečný účet města Ledeč nad Sázavou za rok 2006. 
• přijetí spoluúčasti v grantu „Ledečsko 2007-2008" dle Smlouvy o poskytnutí 
podpory na realizaci akce Ledečsko 2007-2008 (reg. číslo 
CZ.04.1.05/4.1.62.4/5809) včetně závazku profinancování akce. 
• převedení hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 582 688,59 Kč 
v poměru 100% do rezervního fondu Základní školy Ledeč nad Sázavou a převe-
dení hospodářského výsledku z vedlejší činnosti ve výši 74 373,10 Kč v poměru 
70% do rezervního fondu a 30% do fondu odměn Základní školy Ledeč nad Sáza-
vou. 
• povolení pro příspěvkovou organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou čer-
pat rezervní fond na úhradu faktury za dodávku tepla a TUV v roce 2006 v celkové 
částce 489 194,- Kč. 
• využití hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Ledeč 
nad Sázavou za rok 2006 a podle § 30 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočto-
vých pravidlech v platném znění schvaluje převedení hospodářského výsledku ve 
výši 89,35 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Ledeč nad Sázavou. 
• hospodářský výsledek správy městských bytů za rok 2006 firmy ATOS spol. 
s r.o. Ledeč nad Sázavou a podle § 30 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočto-
vých pravidlech v platném znění schvaluje využití hospodářského výsledku ve 
výši 1 065 094,20 Kč. 

Spatřiti můžete: 
středověkou tvrz & vesnici 
střelby z palných zbraní 

středověké tržišti 
lidová řemesla 
plivačeohně 

soutěže pro děti jakéhokoliv věku 
rytířské turnaje 

VELKOLEPOU BITVU 
vypáleni středověké vesnice 

středověká hudba 
a mnoho dalšího... 

KONÁ SB ZA KAŽDÉHO POČASÍ 
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Návštěva Jiřího Paroubka v Ledči nad Sázavou 
V polovině května navštívil ledečskou radnici po více jak dvou letech opět předseda České 

strany sociálně demokratické Jiří Paroubek, který zde diskutoval s občany nejen našeho města. 
Jiří Paroubek neopomněl v úvodu svého vystoupení zmínit, že je Ledeč opět o něco krásnější. 
Hlavním tématem besedy byla samozřejmě připravovaná reforma veřejných financí z dílny sou-
časné vládní koalice. Podrobně vysvětlil, proč sociální demokracie nemůže tyto návrhy v posla-
necké sněmovně podpořit. ČSSD je ochotná diskutovat například o platbě za stravování 
v nemocnicích, aleje pro ni nepřijatelné zvyšování daní pro nízko a středně příjmové skupiny 
obyvatel, poplatky za návštěvu lékaře a pohotovostní služby, razantní snížení nemocenských dá-
vek apod. Tato navrhovaná reforma dokonce zhorší finanční situaci i tzv. střední vrstvy. A přitom 
před volbami bylo zejména ODS slibováno, že žádná ze skupin obyvatelstva si zásahy této strany 
do daňového systému nepohorší. Ale vlastně ono už je po volbách a sliby asi není třeba dodržovat. 

KICKBOX TEAM SOKOL 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 
Ledečský tým kickboxerů, který se v únoru le-

tošního roku registroval pod ČESKÝ SVAZ 
FULL-CONTACTU a ostatních bojových umění, 
se 16. 6. 2007 účastnil dvanáctého ročníku 
ARÉNA TEAM X CUPu v Brně. Dva borci se 
mezi hojnou účastí týmů z celé republiky dokáza-
li probojovat až na stupně vítězů. Miroslav Ne-
jedlý v kategorii - 7 1 kg Lightcontact juniorů pro-
hrál těsně na body se zkušenějším borcem finálo-
vý zápas, a vybojoval tak stříbrnou medaili. 
Tomáš Prchal v kategorii +71 kg Lightcontact ju-
niorů se s přehledem probojoval celým rozloso-
váním a dosáhl až na zlato, ke kterému mu 
pomohly velké zkušenosti z letošního národního 
poháru, na kterém byl Lukáš Válek v kategorii 
+75 kg Fullcontact mužů pro zraněné oko ve finá-
le napočítán a vybojoval tak stříbro. Další velké 
úspěchy mezi šestnácti provazy očekáváme po 
letních prázdninách na KOSA CUPu v Praze. 

Za KTSL Petr Petrus 

V průběhu besedy zazněla i řada dotazů týkající se problematiky čerpání evropských dotací, kdy 
dnes vinou neschopnosti zejména ministerstva pro místní rozvoj nejenže není možné tyto pro-
středky, na něž má Česká republika nárok, čerpat, ale reálně hrozí i situace, že o některé tyto pro-
středky až v řádu desítek miliard korun naše republika přijde. Hlavní příčinou této situace je ra-
zantní personální obměna na jednotlivých ministerstvech, kdy skuteční odborníci na danou prob-
lematiku byli nekompromisně nahrazeni lidmi bez větších zkušeností v této oblasti na základě 
stranického klíče. 

Na otázky týkající se problematiky venkovského prostoru odpovídal zejména poslanec Zgarba. 
Zajímavý byl jeho výklad k problematice zrušení daní z pozemků. Tento krok sice částečně ulehčí 
podnikatelům v zemědělství, nicméně zejména malým obcím přinese citelnou finanční ztrátu, 
kterou nebude možné nahradit. Obce sice dostanou možnost kompenzovat si tuto ztrátu zvýšením 
daně z nemovitostí, ale zejména menší obce s několika málo nemovitostmi a s velkým katastrem 
by musely svým občanům zvýšit tuto daň až na několik tisíc korun. Proto sociální demokracie po-
važuje tuto navrhovanou reformu za nesystémovou, škodící nejen většině občanů, ale i menším 
obcím, kterých je na Vysočině většina. 

Závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky 
a absolutoria na SOŠ a VOŠ 

Ve dnech 14.-20. 6. 2007 probíhaly v nových učebnách na střední odborné škole v Koželské 
ulici ústní maturitní zkoušky dálkového studia. Po tříletém studiu, které probíhá formou konzulta-
cí o sobotách, konali maturitní zkoušky studenti oboru podnikání v technických povoláních a obo-
ru provozní technika. Dálkové studium je pro studenty často náročnější, musí spojit studium se 
zaměstnáním a s rodinou. V oboru podnikání v technických povoláních přistoupilo k maturitní 
zkoušce 20 studentů, z toho 18 studentů prospělo. V oboru provozní technika konalo maturitní 
zkoušku 11 studentů, z toho 10 studentů prospělo, 2 studenti s vyznamenáním. 

V pátek 15. 6. 2007 se konaly závěrečné zkoušky v oboru kuchař - číšník pro pohostinství. 
K závěrečné zkoušce přistoupilo 15 žáků, všichni prospěli, z toho 2 žáci s vyznamenáním. 

Dále se 25.-27. 6. 2007 na vyšší odborné škole konala absolutoria studentů oboru ekonomika 
a management podniku se zaměřením na ekonomiku. Po tříletém studiu 16 studentů úspěšně ob-
hájilo své absolventské práce, vykonali zkoušky z cizích jazyků a odborných předmětů. S vyzna-
menáním prospělo 5 studentů, jedna studentka neprospěla. 

Ve dnech 22. 6. 2007 a 28. 6. 2007 byly na Městském úřadu v Ledči nad Sázavou za účasti sta-
rosty města Ledče nad Sázavou pana Vrby, zástupců školy a dalších hostů slavnostně předány vý-
uční listy, maturitní vysvědčení a diplomy VOS s právem užívat titul Dis. - diplomovaný 
specialista. Děkujeme touto cestou starostovi města za účast a poskytnuté prostory obřadní síně 
a ZUS v Ledči nad Sázavou za kulturní vystoupení. 

Všem absolventům přejeme hodně pracovních i soukromých úspěchů. 
Mgr. Ivana Vitisková 

zástupce ředitele školy pro SOŠ, VOŠ a DM 

LEDEČSKÝ POHÁR PODRUHÉ 
9. 6. v místní sokolovně úspěšně proběhl II. 

ročník turnaje v karate. Na 60 závodníků z 9 oddí-
lů (KARATE PŘI ZŠ KŘÍŽOVÁ JIHLAVA, 
TRADIČNÍHO KARATE HUMPOLEC, SKKP 
BRNO, BYSTRC BRNO, AKA-DOJO BRNO, 
MSKA CHOTĚBOŘ, MSKA HAVLÍČKŮV 
BROD, SOKOL HAVLÍČKŮV BROD a domácí 
SOKOL LEDEČ NAD SÁZAVOU) soutěžilo 
v disciplínách KATA (sestavy), KUMITE (volný 
zápas) a KUMITE TÝM rozdělených do katego-
rií dle věku a pohlaví. Po tvrdých soubojích si 
každý klub odvážel kromě šrámů také nejedno 
ocenění, nové zkušenosti a dobrou náladu. Místní 
oddíl si v konkurenci větších klubů vedl výborně. 
Vybojoval 4 zlaté, 7 stříbrných a 4 bronzové me-
daile. Díky těmto výsledkům opět porazil největ-
šího soupeře Sokol Havlíčkův Brod a získal 
pohár pro nejúspěšnější oddíl turnaje. 

Poděkování patří nejen všem účastníkům, ale 
i rozhodčím za nestranné hodnocení a v neposled-
ní řadě také organizátorům S. Šilhanovi, J. Bro-
žovi, M. Tomanovi, B. a Š. Melicharové a dvojici 
zdravotnic T. Hedvábné a R. Melicharové. 

Lukáš Havel 



Ukázky 
ze soutěže městské 

knihovny 
Pro maminku 
Tváře má jak růžičky. 
Úsměv jako kytičky. 
Milá, hodná je, chrání celý svět i mě. 
Jenom jí pro potěšení, 
poupátko se rozvíjí 
Jen pro ní ptáčci cvrlikají, 
les pro ní voní. 
Jen a jen pro ni slunce svítí, 
motýlci poletují. 
Tu už znáte, také ji máte, 
taková je drahá maminečka má. 

Aneta Vaňková 
5.B ZŠ Ledeč nad Sázavou 

Mám Tě ráda, to se ví, 
přeju Ti všechno nejlepší, 
hodně štěstí a zdraví, 
ať se Ti dobře daří. 

Aneta Stýblová 
5.C ZŠ Ledeč nad Sázavou 

Okresní výbor 
Českého mysliveckého svazu II. Brod 

pořádá 

21. července 2007 
LESNÍ ZKOUŠKY OH VIUJ 

P O Z V Á N K A 
Tato akce se uskutečni v honitbě 

Mysliveckého sdružení kožlí . 

P r o milovníky kynologie jedinečná 
příležitost vidět eviěené psy, kteří 

musejí prokázat svoji výkonnost 
(práce s liškou, / a j k ť n i , bažantem.—) 

Pořadatelé zvou všechny milovníky 
kynologie, začátek v 8 hod. 
na fotbalovém hřišti v Kozlí. 

Občerstvení zajištěno, 
vstup volný. 

.A.S.A. vyhlásila výsledky soutěže 
pro školy ve sběru druhotných surovin 

Celkem 410 škol z celé České republiky s celkovým počtem 78 326 žáků se 
v tomto školním roce zúčastnilo soutěže ve sběru druhotných surovin, kterou 
uspořádala společnost .A.S.A. Žáci mateřských, základních a speciálních škol 
v průběhu soutěžního období nasbírali více než 2436 tun sběrového papíru. 
Ekologicko-výchovný projekt má název „Soutěž s panem Popelou" a provázel 
děti ve školách i mimo ni, a poskytl jim tak příležitost zamyslet se nad nynějším 
stavem životního prostředí. 

Na začátku školního roku 2006/2007 vyhlásila společnost .A.S.A. již 6. ročník sou-
těže ve sběru druhotných surovin pro mateřské, základní a speciální školy na území 
České republiky. Cílem „Soutěže s panem Popelou" bylo zavedení trvalého systému 
separovaného sběru papíru ve školách. 

Úkolem žáků a škol bylo nasbírat co nej větší množství papíru, který byl vykupován 
za smluvené ceny. V průběhu soutěže byla vedena aktuální evidence množství nasbíra-
ného papíru na internetových stránkách společnosti .A.S.A., což jednotlivým školám 
umožnilo zvýšit vzájemnou soutěživost. Po termínu uzávěrky - 15. června - bylo vy-
hodnoceno z každého regionu deset škol, které nasbíraly nej větší množství papíru. 
Hodnocení proběhlo zvlášť pro každý region ve dvou kategoriích: podle množství pa-
píru v přepočtu na jednoho žáka a podle celkového množství odevzdaného papíru. 
Každé z vítězných škol budou v tomto týdnu předány odměny v hodnotě 5.000 Kč. 
Nejúspěšnější školy se tak mohou těšit na věcné ceny, jako jsou sportovní potřeby, spo-
lečenské hry a reklamní dárky. 

Pro příští školní rok 2007/2008 připravuje společnost .A.S.A. další ročník Soutěže 
s panem Popelou. Veškeré informace budou opět zveřejněny na internetových strán-
kách společnosti www.asa-cz.cz. 

Společnost .A.S.A. Česká republika je v současné době nej významnější firmou v ob-
lasti odpadového hospodářství. Společnost byla založena v roce 1988 v Rakousku, 
v České republice působí od roku 1992. Je organizována na bázi holdingu a mimo čes-
kých firem sdružuje i firmy rakouské, maďarské, slovenské, španělské a polské. Hlavní 
náplní holdingu jsou komplexní služby v oblasti nakládání s odpady. Firmy .A.S.A. 
v České republice poskytují služby více než 1,5 milionu obyvatel a nabízejí kompletní 
sortiment služeb pro obce, podniky a živnostníky. Centrála firmy je v Praze, další vý-
znamné pobočky jsou v Brně, Ostravě, Znojmě, Liberci a v Českých Budějovicích. 
Společnost .A.S.A. ČR v současné době zaměstnává více než 1500 zaměstnanců. Je dr-
žitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. 
Region Jižní Čechy (okresy České Budějovice, Český Krumlov, Havlíčkův Brod, Ji-
hlava, Pelhřimov) 

hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka 

Pořadí Název Adresa Průměr na 
Žáka (kg) 

1. Základní škola a Mateřská škola Sázavka 55 478,93 

2. Základní škola a Mateřská škola Olešná 54, Pelhřimov 235,45 

3. Základní škola Dobrnice 34, 
Ledeč nad Sázavou 202,14 

4. Základní škola Stará Říše 41 186,67 

5. Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví 71 183,33 

hodnocení podle celkového množství papíru 

Pořadí Název Adresa Průměr na 
Žáka (kg) 

1. Základní škola Lánecká 699, Světlá nad Sázavou 35010 

2. Základní škola ul. 28. října 328, Suchdol nad Lužnicí 21090 

3. Základní škola Dukelská 11, České Budějovice 19370 

4. Základní škola Osvobození 1881, Pelhřimov 17820 

5. Základní škola Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou 15500 

Gabriela Pánková, 
tisková mluvčí společností .A.S.A. 

http://www.asa-cz.cz
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Obec Kožlí se rozkládá jižně od Ledče nad Sázavou, v nadmořské 
výšce 446 m. První písemná zmínka je z roku 1370. V této souvislosti je 
připomínán vladyka z Kozel, který možná byl stavebníkem koželské 
tvrze. Ta pravděpodobně zanikla v době husitských válek. 

V r. 1897 podpořilo tehdejší zastupitelstvo obce založení sboru dob-
rovolných hasičů. Ihned po svém vzniku byla zakoupena hasičská stří-
kačka a postavena hasičská zbrojnice, která byla v r. 1994 opravena. 

V obci na návsi stojí dva památníky obětem posledních 
válek. V památníku padlým ze 2. světové války je umístěna 
urna s popelem odbojářů, kteří zemřeli v Kobylím dolu. 

Kožlí je obec s celkovým počtem 730 obyvatel. Součástí 
obce Kožlí jsou též osady Bohumilice, Sechov a Přemilov-
sko. V obci Kožlí je 218 čísel popisných s 479 obyvateli, 
v Bohumilicích je 71 čísel popisných se 163 obyvateli, 
v Šechově je 44 čísel popisných se 75 obyvateli a Přemi-
lovsko se 13 obyvateli. V obci Kožlí je obecní úřad s uvol-
něným starostou a hospodářkou, v budově obecního úřadu 
je Česká pošta, kadeřnictví a knihovna pro výpůjčky knih 
a časopisů občanům. Prodejnu má v pronájmu Jednota 
OVD Havl. Brod. V letech 1973-1975 bylo vybudováno 
koupaliště, v jehož areálu je možné se občerstvit, stanovat, jsou zde spr-
chy a toalety. 

Dále j e v obci možnost sportovního a kulturního vyžití na Sportov-
ním areálu v Kožlí. 

Obec Kožlí je zřizovatelem základní školy, mateřské školy a školní 
družiny, které dotuje ročně dvěstěpadesátitisícovou částkou, dále prová-
dí veškeré opravy budov ZŠ a MŠ. Obec přispívá rodičům na každého 
žáka, který dojíždí z jiné obce, částku 1000,- Kč na školní rok. 

V čele obce, s třináctičlenným zastupitelstvem, stojí druhé volební 
období starosta p.Václav Husák. V roce 2006 byl místostarostou zvolen 
p. Bohuslav Prchal a zastupitelé p. Josef Pecha, p. Josef Vojíř, p. Karel 
Vojíř, p. Ludmila Michková, p. Jindřich Javorský, p. Petr Burger, p. Ing. 
Dvořáková, p. Jiří Storož, p. Josef Jenčík, p. Dagmar Urbanová 
a p. František Červín. 

V loňském roce se podařilo zrealizovat základní technickou vybave-
nost pro 22 stavebních parcel, na čtyřech z nich se již staví, dalších šest 
zájemců se ke stavbě připravuje a další parcely jsou v nabídce k prodeji. 

Obec koupila budovu bývalého hostince U Tumů a v loňském roce ji 
zrekonstruovala a přestavěla na kulturní dům. 

Z letošního rozpočtu chtějí v obci natřít střechu na rekonstruovaném 
kulturním domě a dovybavit jej vnitřním vybavením. Na budově obec-
ního úřadu se připravuje výměna střechy a uvnitř rekonstrukce schodiš-
tě. U budovy MŠ Kožlí je zahájena přístavba přípravny zeleniny 
k jídelně ZŠ a MŠ Kožlí. Na návsi je zahájena úprava veřejné a parkové 
zeleně. 

Pro další rozvoj obce bude letos schválen územní plán obce a násled-
ně připraven výkup pozemků pro II. etapu výstavby parcel v Kožlí. Dále 
budou zpracovány projekty pro základní technickou vybavenost parcel 

v II. etapě, pro rekonstrukci a výstavbu nového vodovodu v obci Kožlí, 
příprava projektů pro rekonstrukci obecních komunikací, rybníků, re-
konstrukci schodiště a sociálního zařízení KD Sechov, střechy na KD 
Bohumilice a projekty pro výstavbu nové kanalizace a plynofikace obce 
Bohumilice. 

Obec je součástí Mikroregionu Ledečsko. V obci Kožlí a Bohumilice 
jsou vedeny kroniky. Občané mají dobré spojení autobu-
sem v pracovní dny směrem na Humpolec a Prahu, do Led-
če nad Sázavou, Havlíčkova Brodu a Čáslavi. 

Přírodní zajímavostí jsou tzv. Čertovy díry, které leží na 
jihozápad od obce a váže se k nim pověst „O líném Emano-
vi". V dřívějších dobách byla krajina kolem toku řeky Že-
livky vyhledávaným rájem turistů, vodáků a ostatních 
rekreantů. Na toku řeky stála budova Franclova mlýna, 
který dodával od r. 1920 el. energii do Kožlí. Mlýn byl 
zbourán v r. 1969 před napuštěním přehrady. V chráněném 
území zdroje pitné vody roste mnoho vzácnějších rostlin 
a bylin. Z důvodu ochrany přehrady nelze se ve vodě kou-
pat ani zde tábořit. 

V blízkosti obce roste ve svahu nad silnicí vzácný strom dřezovec 
trojtrnný. 

V roce 2003 schválil Parlament České republiky obci znak a prapor. 
Autorem návrhu je Tomáš Zdechovský. V levé polovině znaku je hlava 
kozla na červeném podkladu, vpravo mříž. 

V obci je několik aktivních spolků, např. hasiči, sportovci, rybáři, mys-
livci, svaz žen a Český červený kříž. Tyto spolky pořádají tradiční akce, 
např. hasičský ples, maškarní rej a zábavu, velikonoční zábavu, letní ko-
želské slavnosti, železného muže, lesní zkoušky ohařů, turnaj v nohejba-
lu, pouť, posvícenskou zábavu a poslední leč. Pro děti se pořádá dětský 
den, dětský karneval, mikulášská nadílka a rybářské závody. Hasiči v le-
tošním roce oslaví 110. výročí založení sboru. Při této příležitosti bude 
vydána publikace o jejich činnosti od založení sboru až po současnost. 

Obec Kožlí zasílá svým občanům při životních jubileích od 50 let 
každých pět let blahopřání a od 70 let každých pět let dostávají občané 
balíček, kytici a blahopřání, které jim osobně předají zástupci obce. 

Nej větším podnikem v obci je ZEMKO Kožlí a.s., věnující se země-
dělské výrobě, dále je zde provozovna lihovaru ALKO s.r.o., pila Sto-
rož, firma ALMI-Michek, zabývající se dovozem drogistického zboží 
a autodopravou, truhlářství Pecha, truhlářství Karel, firma Husák - do-
prava a mechanizace a firma Hlídek, zabývající se zemědělskou výro-
bou. V obci je možnost stravování v Restauraci u Pechů, v jídelně 
Zemko Kožlí a.s., v letních měsících na Koupališti v Kožlí a v kiosku 
CLUB 208. Podnikání v obci je velmi omezeno ochranným pásmem 
Švihovské přehrady, hlavně z důvodu vysokých nároků na ochranu 
spodních vod a vypouštění odpadních látek. 

V. Husák, starosta obce 
Příště na návštěvě v Koutech 
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Informační servis 
Navýšili jsme rozpočet města o 16,7 milionů 

Třetí letošní zasedání zastupitelstva města Ledeč nad 
Sázavou se uskutečnilo dne 18. června 2007. Hlavním 
bodem jednání bylo schválení rozpočtových změn, 
kdy jsme do příjmové části zařadili více jak devítimilio-
nové dotace na zabezpečení skalních masivů, pětimili-
onovou částku za prodej strojně-technologické části 
čističky odpadních vod, třičtvrtč milionovou dotaci na 
rekonstrukci školkových zahrad, dotace na dobrovolné 
hasiče, pečovatelskou službu převod finančních pro-
středků z hospodářské činnosti a další drobnější příj-
my. Celkem se těmito změnami letošní příjmy města 
zvýšily o 16,7 mil. Kč na celkových 88,2157 mil. Kč. 

Hlavní položkou ve výdajové části byly desetimilio-
nové akce zabezpečení skalních masivů, přes mírnou 
zimu jsme posílili položku zimní údržby, položky 
oprav městského majetku, zařadili jsme do výdajové 
části rozpočtu akci rekonstrukce školkových zahrad, 
pořízení městského informačního systému v podobě 
směrových tabulek, příspěvky hasičům, drobnější kul-
turní akce a poslední milionovou splátku za novou tě-
locvičnu. Výdaje se tak navýšily na 84,392 mil. Kč. 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude použit na úhradu 
splátek úvěrů. 

Vzniká sdružení posázavských měst 
Z iniciativy starosty městyse Kácov pana Buchala se 

dne 19. června 2007 na Sporthotelu v Kácově sešli sta-
rostové posázavských měst, aby zde rokovali o všem, 
co tato města spojuje. Kromě řeky Sázavy a posázav-
ského pacifiku to jsou také cyklotrasy a cyklostezky, 
vodácké trasy, koupaliště, památky, malebná krajina 
a zákoutí, chráněná území. Posázavští starostové se 
shodli na prvotním nástinu programového dokumentu 
pracovně nazvaného „Sázava čistá, zdravá, romantic-
ká", do kterého by dobře zapadala i akce Posázavský 
drsoň pořádaná každoročně ledečskými Junáky. Star-
tuje totiž v Ledči, pokračuje přes Zruč do Kácova 
a končí v Pikovicích. Na trase tohoto závodu je šňůra 
posázavských měst, která se začala právě v Kácově do-
mlouvat na programové spolupráci. 

Stát prodává budovu DDM 
Budova Domu dětí a mládeže na Husově náměstí 

zřejmě změní svého majitele. Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, kterému budova patřila, 
ji postupně ve třech kolech nabízel k prodeji. Město 
Ledeč nad Sázavou poté, co loni neuspělo u ÚZSVM 
s žádostí o bezúplatný převod budovy DDM na město, 
předkládalo v každém z těchto kol svoji nabídku ve 
výši znaleckého posudku či úřední ceny budovy a zá-
roveň usilovalo o zrušení celého výběrového řízení na 
odprodej budovy DDM. V třetím kole, kdy vyvolávací 
cena klesla z původních 3,6 na 1,9 milionů korun, se 
bohužel kupec našel. Budova bývalé školské obce le-

dečské, u které se ledečské radnici nepodařilo v deva-
desátých letech prokázat historické vlastnictví města, 
aby mohla být na město převedena ze zákona bezplat-
ně, se tak zřejmě v příštích letech změní na hotel. 

ZUŠ opustí vilku na Mizerově 
Po padesáti letech se Základní umělecká škola 

v Ledči nad Sázavou konečně dočká důstojnějšího síd-
la. Krajské zařízení se během roku má přestěhovat do 
krajské budovy VOŠ v Nádražní ulici, kterou doposud 
užívala vyšší odborná škola. Postupně by se sem měly 
přestěhovat hudební obory z mizerovské vilky, decho-
vé nástroje z Kamenné Lhoty i výtvarný obor z ledeč-
ského hradu. Pod jednou střechou by ZUŠ mohla začít 
působit od příštího školního roku. 

Ocelové kotvy zpevní šeptouchovské skály 
Na 200 metrů vrtů do šeptouchovských skal provedli 

v jarních měsících pracovníci chomutovské firmy 
STRIX. Umístili do nich až osmimetrové kotvy ze spe-
ciální oceli, které budou následně zality injektáží směsí 
a rozvolněné šeptouchovské skály tím budou přikotve-
ny k základnímu skalními masivu. Z levé skalní věže 
pod vyhlídkou bude odstraněno ještě několik nebez-
pečných skalních útvarů, kameny pod nimi opět při-
kotveny a během letošních prázdnin mají být 
zabezpečovací práce na šeptouchovských skalách ko-
nečně hotové. -sv-
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Oslavy 5. výročí stacionáře Petrklíč 

pokladničky Petrklíče 1100,- Kč. K „ha-
zardní hře" se přidali i humpolecký kněz 
Marián, kolega z charity a maminka Lída 
Brixi. K 27 tisícům korun, které se pro 
Petrklíč vymetalo na dni otevřených dve-
ří na jihlavském krajském úřadu, tak při-

Staročeská pouť 

Oslavy 5. výročí založení stacionáře Petrklíč spojené 
se dnem otevřených dveří proběhly v sobotu 16. června 2007 
odpoledne na zahradě mateřské školy Stínadla. Zaměstnanci 
a dobrovolníci stacionáře připravili pro své hosty bohaté ob-
čerstvení v podobě sponzorského selátka a sponzorského 
pivka. K tanci a poslechu hrála sponzorská kapela Country 
gang. Mezi hosty jsme přivítali děti ze stacionáře a jejich ro-
diče, naše děti a rodinné příslušníky, obyvatele z pečovatel-
ské služby, kluky z Háje a jejich paní 
ředitelku, kolegyně z oblastní charity 
a naši paní ředitelku Blažkovou, ledeč-
ského a humpoleckého kněze, starostu 
a místostarostu města, krajského radního 
Vondráčka, poslance Kasala a Bublana 
s manželkou a spoustu ledečských obča-
nů, kteří nám přišli poblahopřát a pobavit 
se. Spontánní a veselou oslavu doplnilo 
příjemné počasí, prohlídka zařízení Pe-
trklíče, organizované hry pro děti, pro-
jížďka v kočáře pana Kraj íčka a také 
metání s kostkou, kde poslanec Bublán 
svých 14 bodů proměnil v 1400,- Kč, 
poslanec Kasal za 9 bodů zaplatil 1000,-
Kč a starosta Vrba za 11 bodů vložil do 

byly další tisíce. Radní kraje Vondráček proto sobotní metá-
ní již jenom moderoval a nechal se při prohlídce stacionáře 
pro změnu dobrovolně upoutat do speciálního stojanu pro tě-
lesně postižené školáky. Oslavy se protáhly až do 22. hodi-
ny, kdy byly zakončeny menším ohňostrojem. 

Všem, kteří nám po pět let pomáhají, fandí a přejí, patří to 
nejsrdečnější poděkování. 

Bc. Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 

Tak tohle ledečský hrad již dlouho nezažil. Po jeho nádvo-
řích se od pátku 29. 6. do neděle 1. 7. 2007 prošlo více jak 
2000 diváků, kteří se přišli podívat, pobavit a něco na staro-
českém jarmarku utratit. Nebyla nouze zaslechnout: „Pěk-
né.", „Povedlo se Vám to", „Gratulujeme" a další slova 
chvály na víkendovou akci. Však také, bez domýšlivosti, je 
nutno s tím souhlasit. Akce, která má výbornou pozici, pro 
založení hezké tradice a jejíž první ročník ji rázem umístil 
mezi největší akce konané během roku v Ledči nad Sázavou, 
si takové hodnocení zaslouží. Během víkendu bylo možno 

na hradě spatřit šermíře - Železné pány ze Zruče, ostravské 
divadlo Bez střechy, divadlo Mimochodem, písničkáře Rad-
ka Vaněčka, potulného barda Jiřího Wehleho a staročeský 
jarmark se spoustou stánků s dobovým zbožím a řemesly. 
Díky Kateřině Převorové se děti mohly projet po hradě na 
koni a díky Stanici ochrany fauny Pavlov mohli návštěvníci 
zhlédnout expozici sov a želv. S obrovským zájmem a úspě-
chem se setkaly prohlídky hradních místností, kam se ná-
vštěvník v jiné dny sotva dostane. Úlohy hradního průvodce 
se s chutí ujal nový vedoucí informačního centra - Jiří Seme-

rád, který díky svým znalostem přiblížil 
návštěvníkům minulost i současnost le-
dečského hradu. 

Akce Staročeský jarmark byla připra-
vena z úsilí, píle a financí o.s. Molekul 
a akci Staročeská pouť 750 finančně za-
štítilo město Ledeč nad Sázavou, fond 
Vysočiny a firma ASMO. Závěrem lze 
říci, že ten, kdo nepřišel, o hodně přišel, 
a že ten, kdo přišel, bohatší odcházel. 
Těm dvěma tisícům návštěvníkům a snad 
i mnohým dalším, můžeme přislíbit, že 
budou-li tomu okolnosti nakloněny, bude 
vždy poslední víkend v červnu věnován 
Staročeské pouti na hradě v Ledči nad 
Sázavou. 

Na úplný konec, když srovnám před 
a po, mě napadlo příhodné slovní spojení 
k víkendové akci - překonaná skepse. 

Za pořadatele Tomáš Doležal 
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Včely a včelaři 
Pyl a čerstvě donesený nektar spolu s pěkným počasím připravu-

je včelstva k jejich jarnímu rozvoji. Pokud má včelař ve včelstvu 
matičku ve stáří tří až čtyř let, nemůže očekávat mohutný rozvoj. 
To, že již stará matka nedokáže zajistit existenci včelstva pro další 
období, včelstvo vycítí a připravuje se na výměnu matky. Včelstvo 
připraví misky pro matečníky - větší buňky, do kterých matka na-
klade vajíčka, která jsou krmena mateří kašičkou a za 16 dní od po-
ložení vajíčka se vy líhne matka. Pokud ve včelstvu vznikne „rojová 
nálada", ještě před vy líhnutím nové matičky, původní stará matka 
s deseti až třiceti tisíci včel a zhruba tisícovkou 
trubců opouští úl a usazuje se jako roj v blízkosti 
úlu. Na cestu si včely vezmou dostatek zásob. Dří-
ve, než včelaři pronikli do tajů vnitřního života 
včelstva byl toto jediný způsob, jak včelstva mno-
žit. Bylo nutno sledovat, kdy se včely vyrojí, kam si 
sednou, aby včelaři rojením nebyli ochuzeni. Hod-
notově se květnový roj srovnával s cenou fůry sena. 
Takový roj dokázal během června a července při-
pravit včelaři i bohatou sladkou odměnu ve formě 
medu a přitom se připravit na zimu. Proto je celkem 
pochopitelné staré rčení „ tváří se, jako by mu ulét-
ly včely". Tehdy, když roj ulétl, nebyla možnost 
včelstva rozmnožovat a o medu se mohlo jenom snít. 

Dnešní starostí včelařů, kdy s trochou znalostí si dovedou včel-
stva rozmnožit sami, je třeba nedopustit, aby rojová nálada ve včel-
stvu vznikla. Příčin a souvislostí, proč rojová nálada vzniká, je 
mnoho. Existuje mnoho rad, jak rojení předcházet, ale žádná není 
dokonalá. 

Jestliže se dříve roj považoval jako majetek, který bylo nutno do-
sledovat, dnes je situace podstatně složitější. Pokud nelze prokázat 
původ roje, tj. zjistit, od kterého včelaře roj uletěl, je velké riziko 
tento roj sebrat a začít o něj jako o včelstvo pečovat. Cizí roje jsou 
nejenom zdrojem přenosu varroázy, ale i moru včelího plodu. Zde 
je nutné se smířit s fyzickou likvidací roje neznámého původu. Usa-
zením takového roje mezi zdravá včelstva by si včelař mohl připra-
vit skutečnou pohromu. Pokud by byl mor včelího plodu následně 
po usazení cizího roje veterinárně diagnostikován, musí se spálit 
všechna včelstva na stanovišti, úly, zásobní souše atd. Zákonný po-
stup se musí dodržet. 

O tom, že je med sladký a většině lidí chutná, není třeba pochybo-
vat. V nemoci je doporučován jako podpůrný prostředek k lékům. 
Jako včelaři jsme vyslechli řadu přednášek a hlavně máme svoje 
zkušenosti i příběhy od svých známých, kterým med pomohl. 

Zajímavou přednášku měl zde v Ledči n. S. v roce 1968 MUDr. 
Jan Šmíd z Liberce, dříve osobní lékař prezidenta Beneše, odborník 
na včelí produkty. Tehdy nám říkal, že již ve farraonském Egyptě 
pozorovali, že děti živené medem jsou tělesně zdravější a duševně 
nadanější. Jestliže chceme zhruba po 3000 letech si toto pozorování 
ověřit, zkusme se dívat kolem sebe a tuto informaci si vyhodnotit. 
Děti včelařů mají k medu od malička snadnější přístup než jejich os-
tatní vrstevníci a je v jejich jídelníčku častěji. 

Pokud se budeme dívat na tělesné zdraví, vzorem nám může být 
Emil Zátopek. Jeho otec pracoval v Tatře Kopřivnice jako stolař. Na 
zahradě měl 11 úlů a byl předsedou včelařského spolku. Malý Emil 
obíhal s pozvánkami na včelařské schůze členy spolku a jak sám 
v srpnu 1989 vzpomíná, „včelařů bylo jak naseto a včeličky byly 
součástí jejich života." Jako absolvent chemické průmyslovky 
u Bati ve Zlíně se vyznal v kvasných procesech a z medu od táty vy-
robil medovinu, která Daně zachutnala a tak i u ní vzrostl zájem 
o med. Dále vzpomíná „Jako sportovci jsme med vždycky hodně 
jedli. Je to vynikající zdroj energie, který nijak nezatěžuje vnitřní 

Stalo se před třiceti pěti lety 
Emil Zátopek navštívil 4. Včelařskýples dne 12. 2. 1972 

v Sokolovně v Ledči. Plesu se tehdy zúčastnilo přes 500 
návštěvníků. Vstupné s místenkou tehdy bylo 15 Kč, 0,5 l 
láhev medoviny se prodávala za 20 Kč. Cen v tombole bylo 
120. 

Zátopkovi se ples líbil, zůstal přes půlnoc a proto na tác-
ku s věnováním psal správné datum 13. 2. 1972. Více je 
uvedeno ve sloupci Včely a včelaři. 

orgány. Zvlášť mezi vytrvalci je hodně běžců, pro které je med pra-
videlnou součástí výživy. Sladí si medem ovesné vločky, různé 
kaše a bylinné čaje." 

Láska ke včelám u něho zůstala po celý život. I ve svém složitém 
životním období, kdy ve svých padesáti letech žil v maringotce 
u Vlastějovic jako zaměstnanec Uranového průzkumu, navštívil 
12.2.1972 Včelařský ples zde v Ledči n. S. v sokolovně. Tehdy zde 
nemohl vystupovat jako světově proslavený sportovec, kterému 
v roce 1952 tleskali diváci na OH v Helsinkách, ale musel se spoko-

jit s ochutnáváním hořké medoviny z Dolu. Jsou 
ještě mezi námi včelaři pamětníci, kteří o této náv-
štěvě Emila Zátopka v Ledči n. S. vědí. Písemný 
doklad na papírovém tácku, věnování s vlastnoruč-
ním podpisem sportovce, vlastní jednatel naší or-
ganizace, přítel Ladislav Vaněk. Pro čtenáře 
Ledečských novin otiskujeme jako potvrzení sku-
tečné události před pětatřiceti lety. 

Horolezec Edmund Hillary, pokořitel Mount 
Everestu, nesl na závěrečnou část výstupu med. 
Sám totiž choval včely a med jistě jedl pravidelně. 

O duševním nadání dětí, které v mládí jedly 
med, jsme udělali v naší včelařské organizaci malý 

průzkum. Statisticky jsme vyhodnotili děti včelařů, kteří včelařili 
v roce 1972 až 2004. 

Naším předpokladem bylo, že děti včelařů jedí dost medu a jako 
měřítko duševního nadání jsme určili vystudování vysoké školy, 
střední školy. Nechceme znevažovat i řemeslně zručné děti, které 
jsou pro normální chod společnosti nepostradatelné. 

Co nám řekla naše malá statistika: 
Mezi roky 1972 a 2004 stále včelařilo 31 včelařů. Nejmladšímu 

členu bylo v roce 1972 19 let, nejstaršímu 54 let. Oba jsou ještě 
v roce 2007 aktivními členy základní organizace. V rodinách těchto 
31 včelařů vyrostlo 62 dětí - 36 chlapců tj. 58 %, 26 děvčat tj. 42 %. 

Z těchto 62 dětí vystudovalo vysokou školu 26 dětí tj. 42 %, střední 
školu 16 dětí tj. 26 %, základní vzdělání mělo 20 dětí tj. 32 %. 

Dle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2004 v ČR 
9.9 % vysokoškoláků, střední školy s maturitou mělo 30.9 % obča-
nů, základní vzdělání 20.7 %. 

Pokud porovnáme vysokoškoláky ze vzorku našich členů tj. 42 % 
s údajem 9.9 % vysokoškoláků v ČR, mluví tato čísla ve prospěch 
dětí včelařů. 

Vážení rodičové, koncem měsíce budete se zájmem sledovat na 
vysvědčeních hodnocení svých dětí. Jistě máte zájem, aby výsledné 
známky vašich dětí byly co nej lepší. Možná, že tou pohádkovou 
„vtipnou kaší" je právě med. A když se půjde pro „vtipnou kaši" 
dvakrát, nebude to určitě na škodu a výsledek se dostaví v tělesném 
i duševním nadání. 

Když o prázdninách navštívíte Český Krumlov, uvidíte v hrad-
ním příkopu medvědy, kteří si stravu v zajetí bez medu nedovedou 
představit. Pokud by se v jejich jídelníčku na med zapomnělo, byli 
by prý značně nervózní. Jejich tři medvědí kluci, Jakub, Vojta a Ma-
těj - hrdinové večerníčku na ČT 1, byli i dobří herci na televizní ob-
razovce. O tom někdy příště. 

Včelaři přejí všem čtenářům Ledečských novin hezkou dovole-
nou a jejich dětem radostné prázdniny. 

Karel Mišoň 
Základní organizace ČSV v Ledči n. Sáz. 

x 
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Vzpomínka na Jaroslava Foglara - jestřába 
N a pět set skautů a p ř ízn ivců spisovatele Jaros lava Fogla ra - Jes t řába z celé re-

publ iky se sešlo v sobotu 16. če rvna ve Sluneční zá toce u Ledče nad Sázavou. 
U p o m n í k u vzpomněl i j e h o nedoži té stoleté na rozen iny a poděkova l i m u za j e h o 
celoživotní dílo zasvěcené mládež i . V e svých dí lech j e spisovatel zavedl do světa 
kamaráds tv í , dobrodružství , legrace a dobrých činů, do t a j e m n ý c h ul iček i pros lu-
něné př í rody, n a měs t ské h radby i daleko za o b z o r . . . Jaroslav Foglar jezd i l do Slu-
neční zá toky dvě desetiletí s p r až ským oddí lem. Pos lední tábor zde uskutečni l 
v roce 1945. Pak se j i ž pobl íž louky, k terou si p rona ja l od pana Jeřábka, začal sta-
vět ve lký tábor a tak přenes l své tábory na S lovensko . 

Př í tomní zhlédl i d ivadelní p ředs tavení na mo t ivy „ fog la rovek" a by la pokř těna 
n o v á kn iha o Sluneční zátoce. P ředseda b rněnského sdružení Přátel Jaros lava Fog-
lara PhDr . Mi loš Vraspí r předa l někol ik čes tných uznán í č lenům, kteří se ne jv íce 
zaslouži l i o p ropagac i sp isovate lova díla, m i m o j i n é i měs tu Ledči n a d Sázavou. 
Ledeč př ipravi la p ro návš těvn íky největš í p řekvapen í . Každý , kdo vystál f ron tu a 
zapsal se do seznamu, obdržel pamětn í list a D V D o Ledč i nad Sázavou, se vzpo-
m í n k a m i pamě tn íků n a tábory v e Sluneční zá toce vedené Jaros lavem Fogla rem. 
K e koupi by la řada poh ledn ic a suvenýrů , z á j e m c i obdržel i i pří ležitostní poš tovní 
razí tko v y d a n é k tomuto setkání . Česká poš ta vyda la dokonce z n á m k u s pos tavič-
k a m i Rych lých šípů, vče tně aršíku. Prodáva ly se i sp isovate lovy kn ihy z nak lada-
telství Olympia , k te rých spisovatel napsa l šes tadvacet a další mater iá ly . Jeden 
obdivovate l spisovate lova díla vypěs toval p ro z á j e m c e sto sazeniček ku l tovního 
s t romu j i n a n u dvoula ločného - ros toucího ve St ínadlech. P o k u d se z á j e m c ů m uj -
m o u , b u d o u růst po celé republ ice na počes t spisovatele . N a závěr se vš ichni účast -
níci t radičně vyfo togra fova l i p řed p o m n í k e m , p ř ipomína j í c ím tábory Pražské 
dvo jky s vedouc ím Ja ros lavem Fog la rem v le tech 1925-1945 . Celé setkání zakon-
čila odpo ledne svým vys toupen ím ledečská hudebn í skupina Víkend . 

Text i foto Frant i šek Pleva 

Koule v Rejčkově 
Říkává se, že prestiž každé vesnice zvyšuje, 
když v ní mají vlastní krámek a hospodu. 
A v Rejčkově už opět mají obojí. Zeptali jsme 
se čerstvé majitelky staronového obchodu 
paní Ivany Mendlové, jestli se nepodobá ha-
zardu otevřít prodejnu v obci s nějakými šede-
sáti obyvateli. 
LN: Obnovila jste obchod v Rejčkově. Vy-
platí se to? 
IM: Na zbohatnutí to není. Ale lidé nás tady 
hezky přijali a dávají nám najevo, že jsou rádi, 
že mají ve vsi zase obchod. Za to jsem vděčná. 
Ale chválabohu, že máme i tu hospůdku, jinak 
bychom hypotéku asi neutáhli. 
LN: Začíná turistická sezóna. Projevuje se 
to nějak? 
IM: Nepochybně. Jednak se přece jenom pro-
dá víc zboží a jednak se mění sortiment. A ta 
změna začíná i nejzákladnějšími potravinami 
- například vajíčka bych si mimo sezónu, kdy 
v obou přilehlých chatových osadách nikdo 
není, nakupovat nemohla ani dovolit - ledaže 
bych doma sama denně pekla podle Magdalé-
ny Dobromily Rettigové. Chataři jsou však na 
sortiment náročnější i co do specialit - a já 
jsem tomu ráda, protože jim dnes mohu po-
sloužit třeba i moc dobrou meduňkovou nebo 
mateřídouškovou bylinkovou minerálkou. 
LN: Když mluvíte o takové novince v mine-
rálkách - myslíte si, že obchod své zákazní-
ky nějak vychovává? 
IM: Určitě. Jenom mně připadá, že to na Vyso-
čině trvá o něco déle než třeba v Praze. Beru to 
ale jako jakousi hru. Objevím někde nový vý-
robek, o němž jsem si jistá, že je výborný, za-
vedu jej a pak už jenom zvědavě pozoruju, zda 
se to zboží ujme. Teď si takhle právě hraju 
s chuťově vynikajícím taveným romadúrem 
v kelímcích. 
LN: Jak vlastně nakupujete? 
IM: Ležíme denně v letácích a slídíme, co kde 
mají v akcích ve velkoobchodech i v super a 
hyper marketech. Ovšem i tak je zboží ve ven-
kovském krámku vždycky o něco dražší než 
ve velkém městském obchodě. Naši zákazníci 
si už ale spočítali, že se jim vyplatí jít na nákup 
přes rynek místo harcování se autobusem do 
města. A také se jim zavděčím, když to, co 
chtějí a co běžně na krámu není, jim odněkud 
přivezeme. 
LN: A co děláte v takové malé vesničce 
s potravinami, které neprodáte? 
IM: Sníme je sami. Je to někdy docela sranda, 
protože při vaření nemusím dumat, co si dáme 
a na co máme chuť. Ráno zkontroluju, čemu se 
blíží datum prošlosti a pak máme třeba „Den 
ovoce s hrncem smetany". Nebo jindy zase pro 
změnu „Koblihový den" či „Den klobásek". 
LN: A co budete jíst, řekněme, dnes? 
IM: Dnes, tralalá, nezbude z potravin s krát-
kou trvanlivostí skoro nic. V Macru jsem obje-
vila výbornou mraženou italskou pizzu - beru 
jí hned kolik druhů. A přitom dnešním horku 
už ani nemám sílu, abych po práci přes den 
v obchodě a večer v hospodě ještě něco doma 
klohnila... 
LN: No, a abychom nezapomněli na název 
tohoto článku. Co vlastně jsou ty koule? 
IM: Jsou to koule zmrzlinové - vanilková s va-
ječným koňakem, kakaová s čokoládovým 
krémem, kokosová s vanilkovou zmrzlinou, 
jahodová se smetanovou zmrzlinou, pistácio-
vá a i další s jinými dobrůtkami. Každá taková 
koule vydá za tři kopečky zmrzliny a stojí 
u nás jenom 14 korun, no, nekupte to. 
LN: Máte pro naše čtenáře nějaký vzkaz? 
IM: Ráda je u nás uvidím. A kdyby byl obchod 
zavřený, mohou se do něj dostat bočním vcho-
dem přes hospůdku. A kdyby i tam bylo zavře-
no - stačí u krámu zazvonit na zvonek - třeba 
SOS: ...—... 

S Ivanou Mendlovou 
za Ledečské noviny rozmlouval R.T. 
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I. Posázavské sportovní hry 
„Prohlašuji I. Posázavské sportovní 

hry za zahájené!" 
Těmito slovy končil starosta města Le-

deč nad Sázavou Stanislav Vrba slav-
nostní zahájení sportovní akce pro 
II. stupeň základních škol a nižší gymná-
zium v pondělí 4. 6. na ledečském fotba-
lovém stadionu, kde vedení měst Ledče 
a Světlé nad Sázavou proslovem přivítalo 
sportovní výpravy z šesti škol. A pak se 
již rozjel kolotoč sportu na sedmi sporto-
vištích v Ledči nad Sázavou. Závěr prv-
ního dne patřil vyhlašování výsledků 
a předávání medailí. Pozdní odjezd domů 
neumožnil moc dlouhý odpočinek před 
tím, než se výpravy s malými obměnami 
setkaly v úterý 5. 6. na atletickém areálu 
ve Světlé nad Sázavou. Po přivítání se 
sportování rozjelo v režii Soni Lesinové, 
učitelky ZS Komenského, které patří ob-
rovský dík za pomoc při realizaci akce. 
Běhalo se, skákalo i házelo a když pro-
běhl poslední sportovec přes cílovou 
čáru, mohlo se přejít k vyhodnocení dru-
hého dne her. Celkem bylo rozdáno přes 
250 medailí a přes 100 diplomů. Akci 
připravil DDM - Ledeč nad Sázavou za 
podpory zúčastněných měst a fondu Vy-
sočiny s příslibem každoročního opako-
vání a postupného zvětšování této akce. 

Dva dny sportování skončily a posled-
ní věta, kterou se starostka města Světlá 
nad Sázavou Lenka Arnotová loučila se 
sportovními nadšenci, zněla: 

„Prohlašuji I. Posázavské sportovní 
hry za skončené!" 

Školní akademie 2007 
Základní škola Ledeč nad Sázavou pořádá již několik let akce, kterými se představu-

je široké veřejnosti. Těmito akcemi chceme představit školu tak, aby nebyla vnímána 
jako instituce, kde se jen zakazuje a přikazuje, ale aby byla vnímána jako instituce, kte-
rá se snaží u žáků probudit jejich schopnosti a rozvíjet jejich talent. 

Letošní akademie, kterou jsme navázali na úspěšná vystoupení z minulých let: diva-
delní představení, muzikál, akademie, přehlídka stonožkových souborů atd., byla tak 
trochu výjimečná v tom, že sejí zúčastnilo velké množství žáků. Bylo opravdu krásné 
pozorovat, jak děti různého školního věku, různého zaměření, různého stupně doved-
ností a pohybových schopností se dokázaly respektovat, povzbuzovat, pomáhat si, mít 
radost z úspěchu druhého a překonat společně mnoho problémů a překážek. Svá vy-
stoupení si připravil každý ročník 1. stupně, v mnoha případech i jednotlivé třídy. Kou-
zelná byla představení těch nej mladších, velmi překvapila svou úrovní vystoupení 
starších dětí. Taneční čísla udělala radost i nejmenším divákům, kteří si bezprostředně 
zatancovali pod pódiem a v uličkách mezi diváky, kterých přišel rekordní počet. 

Doufáme, že se všem, kteří se přišli podívat na nejmladší obyvatele Ledče a okolí, 
akademie líbila tak jako nám. Výtěžek ze vstupného byl rozdělen dětem ze stacionáře 
Petrklíč a Stonožce. 
Vedení školy děkuje všem účinkujícím dětem a zvláště učitelům, kteří se obětavě vě-
novali nácviku akademie. Všichni přispěli k mimořádnému úspěchu tradiční charita-
tivní akce. 

Jaroslav Kosprd, ředitel ZŠ 

Dětské Bailando v sokolovně 
Jako každý rok, i letos pořádala naše škola akademii u příležitosti ukončení dalšího 

školního roku. Letošní program byl opravdu pestrý. Zapojil se jak II. stupeň, tak i naši 
mladší spolužáci z I. stupně. Ti předvedli opravdu skvěle secvičené scénky i hudebně-
pohybová pásma. Patří jim za to náš velký obdiv. 

Každý, kdo akademii navštívil a přispěl drobnou korunou do naší kasičky, si přišel 
na své. Děti předvedly různorodé scénky, pohádky a taneční vystoupení. Vrcholem ce-
lého našeho kulturního pásma, které trvalo bezmála tři hodiny, bylo „Dětské Bailan-
do", ve kterém páry tvořené našimi žáky tancovaly pro klienty Denního stacionáře 
Petrklíč. 

Za sebe musím říci, že tahle akademie neměla chybu. Jako soutěžící vím, jak se kaž-
dý pár nadchl pro pomoc tomu, pro koho tancoval a do svého vystoupení dávaly naše 
páry všechno. Bohužel vyhrát může jen jeden, v našem případě tři páry. Jistě by vás za-
jímalo, kdo se umístil a tedy „splnil" sen někomu, kdo si to zaslouží. 

Na 3. místě se umístil pár Lucka Totterová a Lukáš Pechanec, kteří přispěli část-
kou 500,- Kč Lukáši Vodičkovi, 2. místo obsadil pár Lucka Ulrichová a Matouš Ur-
bánek, kteří se pokusili pomoci částkou 1000,- Kč malé Natálce Brixi. No a vítězným 
párem se stali Míša Marková a Vlasta Roul, kteří částku 1500,- Kč věnovali Mirkovi 
Novotnému. 
Za sebe i za ostatní páry bych ráda poděkovala paní učitelce Jitce Kroutilové, z jejíž 
hlavy vyšel nápad uspořádat Bailando a která nás všechny „nakazila" svým zápalem 
pro tuto akci. Dále bych poděkovala ředitelce Denního stacionáře Petrklíč paní Ivetě 
Vrbové za pomoc při výběru lidí, pro něž jsme mohli tancovat, rovněž i jim samotným. 
Dárečky od nich nás moc potěšily. V neposlední řadě děkujeme i vám, kteří jste náš 
program zhlédli a přispěli. 
Doufejme, že i příští rok se akademie povede stejně jako letos. 

Míša Marková, 9.B 
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1. MR amatérských výběrů KFS 
R E G I O N S C U P P í s e k 22.-24. 6. 2007 

Ve dnech 22.-24. 6. 2007 se uskutečnilo v krásném sportov-
ním areálu města Písek 1. mistrovství republiky amatérských 
výběrů KFS. 

Zúčastnilo se celkem 10 krajů, které byly rozděleny do dvou 
skupin, skupina A a skupina B. 
Skupina A 
1. Jihočeský KFS 
2. Liberecký KFS 
3. KFS Vysočina 
4. Moravskoslezský KFS 
5. Pardubický KFS 

Skupina B 
1. Královéhradecký KFS 
2. Karlovarský KFS 
3. Pražský KFS 
4. Ústecký KFS 
5. Jihomoravský KFS 

Kraj Vysočina reprezentovalo jako vítěz krajského poháru 
mužstvo I.A t ř - TJ KF Ledeč n. S. 

Všechny ostatní kraje měly mužstva složena z výběru nejlep-
ších hráčů kraje, a to z divize a KP. Vítěz mistrovství republiky 
Jihočeský kraj měl v mužstvu 12 nej lepších hráčů divize slože-
ných s celků Strakonic, Jankova a Prachatic, 5 hráčů KP z Pře-
šťovic, Týna a Dračic a 2 hráče I.A. tř. z Hrdějovic a Lišova. 
Nominace na mistrovství byla 19 hráčů za každý kraj. Utkání se 
hrala 2x 40 minut,v utkání bylo možno vystřídat 5 hráčů. 

Mužstvo TJ KF Ledeč odehrálo tedy během 2 dnů čtyři utkání 
ve skupině a 3. den dvě utkání o konečné umístění. Byl to přímo 
fotbalový maratón, kdy si všichni hráči sáhli až na dno svých sil. 
Mužstvo TJ Kovofiniš rozhodně svým výkonem a vystupová-
ním na turnaji nezklamalo a to zvláště když v kádru mělo 5 do-
rostenců a chyběly další opory - Kudláček, Janů, Tomáš Geher. 

Proti přímo vynikajícím fotbalovým celkům podali obětavý 
a bojovný výkon a všechny prvé poločasy zápasů buď vedly, 
nebo drželo nerozhodný výsledek.V závěru utkání se pochopi-
telně musela projevit kvalita soupeřů. Proti vítězi turnaje do-
konce do 60. minuty v zahajovacím utkání vedlo brankou 
Gehera M. 1:0. V závěrečných dvou utkáních o umístění značně 
potrápilo Pražský kraj jasnou převahou a 4 vyloženými gólový-
mi šancemi oproti jedné soupeře. V posledním utkání s Karlo-
varským krajem mohlo být opět úspěšné, ale nepříjemné 
zranění kapitána Martina Pokorného v závěru utkání, který 
skončil po pádu na záda v nemocnici s podezřením poškození 
páteře, mužstvo rozhodilo a soupeři se podařilo v závěru utkání 
vstřelit vítěznou branku. Naštěstí se těžké zranění M. Pokorné-
ho nepotvrdilo a po vyšetření odejel se spoluhráči domů. 

Turnaj byl dobře organizačně zajištěn, hrálo se v areálu na 
dvou travnatých hřištích a hřišti s umělou trávou. Další travnaté 
hřiště bylo v rekonstrukci, takový je tedy areál města a FC Pí-
sek, který v soušasné době postoupil do divize. V závěru se 

všichni aktéři včetně trenérů shodli na dobré sportovní úrovni. 
Pro příště však turnaj bude nutno omezit časově na 2 * 30 minut 
na utkání. Všechna mužstva hrála v závěru se zbytky posledních 
sil. 

Vítěz turnaje má právo reprezentovat ČR v evropské části 
Regions-Cupu (Francie) 
VÝSLEDKY: 
KFS Vysočina - Pardubický KFS -1:3 /0 :1 / 

Branka - Mikula David 
KFS Vysočina - Liberecký KFS -1:5 /1 :1 / 

Branka - Mikula David 
KFS Vysočina - Moravskoslezský KFS -1 :1 /1 :1 / 

Branka - Mikula David 
KFS Vysočina - Pražský KFS - 0:0 
KFS Vysočina - Karlovarský KFS - 0:1 /0:0/ 
KFS Vysočina - Jihočeský KFS -1 :5 /1 :0 / 

Branka - Geher Milan 

KONEČNÉ POŘADÍ: 
1. JIHOČESKÝ KFS 
2. JIHOMORAVSKÝ KFS 
3. ÚSTECKÝ KFS 
8. KFS VYSOČINA 
KFS VYSOČINA - branky - celkem 4 - Mikula David 3, Geher 
Milan 1 

Za celkové umístění KFS Vysočina reprezentované celkem 
TJ KF Ledeč n. S. obdrželo toto mužstvo pohár, diplom a dárko-
vý koš. 

Nej lepším hráčem byl vyhodnocen Lukáš Pešek a obdržel 
medaili. Tuto však věnoval zraněnému hráči Martinu Pokorné-
mu. Za toto sportovní gesto byl spoluhráči a vedením výpravy 
odměněn potleskem a uznáním. 

Turnaj byl vysokou konfrontací dobrého amatérského fotbalu 
a ačkoliv mělo mužstvo TJ KF vysoce náročnou sezonu, nezkla-
malo a důstojně reprezentovalo kraj Vysočina. Turnaj v pátek 
navštívil i s dalšími hosty předseda KFS Vysočina M. Vrzáček, 
zhlédl některá utkání a kladně se k výkonům TJ KF Ledeč vy-
jadřoval. V čestném předsednictvu turnaje byli dále: Pavel 
Mokrý - předseda ČMFS, Václav Chvála - předseda KRF 
ČMFS, Vladimír Blažej - předseda KM ČMFS, Miroslav Slá-
dek - starosta Písku, Milan Haškovec - předseda KFS Jihoč. 
kraje a Otakar Mestek - ředitel oddělení mládeže neprofesionál-
ního fotbalu ČMFS. 

Karel Hruša 

Písek 24.6.2007 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Narození: 
Kudrnová Julie 
Prchal Martin 

Úmrtí: 
Radikovská Anna 

Výročí: 
70 let: 
Marta Klocová 
Jindřiška Fialová 
Anna Blažková 
Oldřich Blažek 

75 let: 
Otakar Krištof 
Marie Šimková 
Helena Stoklasová 
Jan Krajíček 
Marie Kolaříková 
Helena Klokočníková 
Jindřich Petrus 
Anežka Malimánková 
Marta Kudrnová 

85 let: 
Božena Coufalová 
Jarmila Chaloupková 
Josef Škvor 

97. let: 
Františka Klimešová 

- 8.7. 
- 15.7. 
- 25.7. 
- 29.7. 

- 1.7. 
- 2.7. 
- 11.7. 
- 18.7. 
- 19.7. 
- 24.7. 
- 24.7. 
- 28.7. 
- 29.7. 

6. 7. 
16. 7. 
18.7. 

- 25.7. 

VZPOMÍNKA 
V těchto dnech uplynul 
smutný rok od úmrtí 
pana Františka 
MENDLA. 
Kdo jste ho znali a měli 
rádi, věnujte mu prosím 
spolu s námi tichou 
vzpomínku. 

Iva Wurmová 

Kolem Melechova 2007 
Na silnicích kolem vrchu Melechov 

změří v neděli 15. 7. 2007 své síly amatér-
ští silniční cyklisté. Závod se startem 
v obci Meziklasí se bude letos konat již 
počtvrté a mohou se ho účastnit ženy 
i muži. Pro cyklisty v hlavním závodě je 
připraven 65 kilometrů dlouhý okruh 
v prostoru mezi Dolním Městem, Světlou 
n/Sázavou, Humpolcem a Ledčí n/Sáza-
vou s převýšením 650 metrů. Děti do 15 
let si mohou zasoutěžit v závodě na 10 km. 
Start závodu je stanoven na 11 hodin. 

Vítězové jednotlivých kategorií budou 
odměněni cenami. Ostatní účastníci si mo-
hou odnést skvělé dojmy ze soutěžení 
a přírodních krás této části našeho kraje. 
Podrobnější informace lze nalézt na strán-
kách www.veloservis.com. 

Svatby: 
Iveta Vránová - Jiří Zaňka 
Kateřina Křepelková - Pavel Doležal 
Erika Svobodová - Josef Och 

PRODÁM 
1/4 ha lesa v katastru Ledeč n. S. 

Kontakt na telefonech: 
728 996 492, 724 931 855 

SEDESATINY 
Dne 23. července os-

laví životní jubileum 
pan Jaroslav Kafka 
z Chřenovic. Jarda je 
ledečské veřejnosti 
především známý jako 
neúnavný propagátor 
a organizátor chovatel-

ských aktivit. Spolu se svými kolegy -
chovateli pokračují v dlouhé tradici po-
pulárních a celorepublikově známých 
chovatelských výstav v našem městě. 

Spolu s celou chovatelskou veřejností 
přejeme panu Kafkovi především pevné 
zdraví, radostné chvíle v kruhu svých pří-
buzných a přátel a samozřejmě chovatel-
ské úspěchy. 

Výbor CSCH v Ledči nad Sázavou 

VILA MARKÉTA 
V Ledči n. S. Vás zve na 
JAZZOVÉ VEČÍRKY 

20. a 21. července od 19 hodin. 
Uslyšíte největší „kousky" 
zlaté éry jazzu 30. a 40. let 
minulého století v podání 

TRIA JAKUBA SAFRA 
sestaveného z předních sólistů 

pražských jazzových kapel 

PRODÁM VCELI MED. 
Volejte na telefon 569 726 303. 

Mladé házenkářky se vrátily ze Slovinska s pohárem 
Jako již tradičně zakončili ledečští házenkáři svoji sezónu na tur-

naji ve slovinském letovisku Izola. Letos již posedmé vyrazilo 60 
hráčů a funkcionářů na turnaj, kterého se zúčastnilo více než 140 
týmů z celé Evropy a Asie. 

I když na tomto turnaji příliš o výsledky nejde, potěšil úspěch na-
šich minižákyň, které prošly celým turnajem bez zaváhání až do fi-
nále, ve kterém podlehly maďarskému Debrecenu. Bylo rozhodně 
příjemné slyšet při závěrečném ceremoniálu na zaplněném náměstí, 
že druhé místo na takto silně obsazeném turnaji obsadila „Ledeč -
republika Češka". Pro mladé házenkářky bylo silným zážitkem pře-
vzít na pódiu stříbrný pohár a medaile. 

Po smolném prvním dnu se začalo dařit i mladším žákům, kteří 
zlepšenými výkony postoupili do play-off mezi posledních osm 

týmů. V bojích o vyšší příčky nestačili na soupeře z chorvatského 
Osijeku a obsadili i tak pěkné sedmé místo. 

Další zúčastněná mužstva, mladší žákyně a muži, přijela do Izoly 
nekompletní, co silně ovlivnilo jejich výkony a umístila se až ve 
druhé polovině tabulek. 

Pro mladé házenkáře z Ledče byl turnaj silným zážitkem a pro 
nás trenéry dobrým příslibem do příští sezóny. Jan Drápela 
Komentář k fotografii 
Úspěšné-družstvo minižákyň po slavnostním ceremoniálu: 
V zadní řadě zleva Kellnerová, Brzoňová, trenérka Drápelová, 
Omelančuková, Baumová Anča, Vosiková, Karlová, Bělohradská 
Přední řada zleva: Sekotová, Lebedová, Medová, Majorová, Bau-
mová Adéla, Vopěnková 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 
511, fax: 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkU Havl. Brod pod znač-
kou 5/R5. Podávaní novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o. 
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