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„Štěstí a duhu vidíme vţdycky ne nad sebou, ale nad hlavami druhých.“ Dánské přísloví

Posvícenský koncert

Odpady

V pátek před jelenským posvícením
přivítáme v našem městečku COLLEGIUM
MICROTORUM - velmi zajímavé hudební
seskupení, jehoţ koncert budete mít příleţitost
vyslechnout v kostele Nejsvětější Trojice právě
25.8. v 17:30 hodin.
Při vystoupení dua P. Michala Podzimka
a P. Jaroslava Konečného se rozhodně nudit
nebudete.
Profesionální,
ale
také
„produchovnělé“ provedení hudby na nejrůznější
zvířecí rohy, zobcové flétny, varhanní pozitiv a
další nástroje, to bude jistě krásný začátek
posvícenského víkendu.

V měsíci srpnu bude sběrna surovin
na bývalé skládce otevřena 12.8. a
26.8.2006 od 8:30 do 11 hodin.
Upozorňujeme občany, ţe do 30.
září je splatná druhá splátka místního
poplatku
za
provoz
systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Prosíme opakovaně občany a
rekreanty, aby nevyváţeli zeminu a trávu
do kontejnerů na komunální odpad (to se
týká všech kontejnerů, ale především těch
u
DPS K Dubu). Tráva se dá
kompostovat, či spolu se zeminou odvést
na nedalekou skládku.

Roztančené
náměstí
Rok se sešel s rokem a
opět se blíţí posvícení. Po
loňském úspěchu si v sobotu
26. srpna připomeneme, jak se nám
tancovalo na náměstí před hasičárnou.
Bude hrát stejná kapela, parket bude ze
stejného asfaltu, na zub budou stejné
laskominy a podávat se budou stejně
lahodné nápoje jako vloni. Ještě
objednáme slušné počasí a budeme se
těšit na vaši návštěvu.
Bliţší informace čtěte na plakátech.
Zdraví hasiči

Jehně na grilu
Restaurace Na Křiţovatce vás zve na
„Jehně na grilu“. Party s reprodukovanou hudbou
proběhne v sobotu 12.8. od 11 hodin. Prodej
„přes ulici“ je moţný.
Na návštěvu se těší hostinský B. Malý

Oprava ulice u MŠ
Jedna z nejfrekventovanějších
ulic u mateřské školy by měla být
během
srpna
aţ
září
2006
zrekonstruována. Opravu provede firma
SaM Litomyšl s.r.o. Cena opravy je
1.623.000 Kč.

Sbírka šatstva
V týdnu od 21.8. do 25.8. budete
mít moţnost zbavit se nepotřebného šatstva
a zároveň pomoci potřebným lidem.
Sbírka šatstva bude probíhat každý
všední den tohoto týdne (v zasedací
místnosti OÚ), a to vždy v pracovní době
OÚ.
Obrátila se na nás nezisková
humanitární organizace Diakonie Broumov
s prosbou o uspořádání humanitární sbírky

ošacení v naší obci. Tato materiální pomoc bude
poskytnuta všem potřebným nejen u nás, ale
i v zahraničí. Podrobné informace o činnosti této
organizace najdete na webových stránkách:
www.diakoniebroumov.org .
Sbírkou:
- pomůţeme sociálně potřebným občanům
- poskytneme práci lidem, kteří by jinak ţádnou
práci nedostali, a tím i k jejich zpětnému
začlenění do společnosti
- odlehčíme komunálnímu odpadu, jelikoţ
nepouţitelný humanitární materiál organizace
dále ekologicky zpracuje
Jen pro vaši informaci - pouze 1/3 materiálu
je vhodná k humanitární pomoci, ostatní materiál
by jinak skončil v komunálních odpadech. Na
třídění i zpracování materiálu se podílejí lidé
z okraje společnosti, propuštění z výkonu trestu,
lidé bez domova a lidé těţko umístitelní na trhu
práce. Diakonie má vlastní azylovou ubytovnu
pro cca 70 muţů i ţen.

Co všechno můžete přinést?
- letní a zimní oblečení dámské, pánské, dětské
(čisté)
- lůţkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a
deky
- boty (pouze nositelné)
- domácí potřeby - nádobí bílé i černé, hrnečky,
skleničky - vše jen funkční a zajištěné proti
rozbití

Co naopak nenosit?
Věci, které nemůţeme vzít z ekologických
důvodů: ledničky, televize, nábytek, počítače a
dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.

Svod koní
Po velkolepé akci Parohatých měst se
tento měsíc opět bude v našem městečku něco
dít. A nebude toho málo. V sobotu 19. srpna od
9:00 hodin pořádají dolnojelenští hasiči v areálu
U Nory jiţ VI. ročník Posvícenského svodu
koní.
Program: 1. Vozatajský parkur
2. Parkur do 60 cm
3. Přibliţování dřeva v lese ( bude
probíhat souběţně s parkurem do 60cm)
4. Parkur „Z“
5. Terenní parkur „ZL“

6. „Nejsilnější kůň dne“
7. Vyhlášení vítěze v soutěţi
„Memoriál o putovní pohár Zdeňka
Horáčka ml.“
Samozřejmostí je bohaté občerstvení.
Jak mi řekl pan Z.Horáček: „Akce je po
organizační stránce velmi náročná, a tak
moc děkuji všem hasičům i koňákům, kteří
se na zdárném chodu celé akce podílejí.“
Ještě jsem se zeptal, jakých soutěţí se tento
rok zúčastní. Bude to 8. září Mistrovství
ČR v orbě – Kladruby n. L. a 9. září
Memoriál bratranců Veverkových „Kůň
v akci“.
Přejeme mnoho úspěchů

Oprava školy
Váţení spoluobčané,
jak jste si jistě všimli, byla - a to
velmi razantně - zahájena rekonstrukce naší
školy. Pravda, termín je šibeniční, neboť
celá akce musí být dokončena do konce
letošního roku. Vzhledem k tomu, ţe dojde
především k řešení závad a nedostatků,
které se týkají hygienických předpisů a i
potřeb úsporných opatření v oblasti
vytápění, vypadá současný objekt školy,
tak jak vypadá, to znamená téměř
rozbouraný. Řešena bude výměna všech
oken,
rekonstrukce
a
modernizace
hygienických
zařízení,
rekonstrukce
elektroinstalace a modernizace topení.
Formou pravidelných kontrolních dnů
budeme mít moţnost sledovat, případně
ovlivňovat postup a kvalitu prováděných
prací. Nutno konstatovat velmi vstřícný a
konkrétní přístup k celé akci nové paní
ředitelky Ing. Pavly Nádeníkové.
O stavu a pokračování této velmi
významné
akce
budete
pravidelně
informováni v Jelenských listech.
Eva Křivková

10. ročník ČHTM
pokračuje
Vystoupením
šedesátičlenného
symfonického dechového orchestru pod
taktovkou prof. Waltera Rosse z USA
skončila v rekreačním zařízení Radost
první část 10. ročníku Českého hudebního
tábora mládeţe. Prvního běhu se zúčastnilo
80 studentů z 8 zemí. S velkým ohlasem se

setkalo slavnostní zahájení 10. sezóny v podání
operního souboru Slezského divadla v Opavě.
Účastníci tábora i hosté se jistě dověděli mnoho
zajímavostí o ţivotě Bedřicha Smetany i o
samotné opeře Prodaná nevěsta. Účastníci tábora
celých 10 dnů statečně zvládali velké horko,
kvůli kterému musely být posunuty časy zkoušek
všech souborů do ranních a podvečerních hodin.
Na večerních koncertech útočil na účinkující pro
změnu bodavý hmyz, ale i tyto nepříjemné
podmínky jsme zvládli.
Jubilejní ročník pokračuje od pondělí
31.7. Středoevropským symfonickým orchestrem
mládeţe, kterého se účastní současní i bývalí
studenti ČHTM. Přihlášeno je na 50 hudebníků.
Závěrečné
vystoupení
tohoto
orchestru
slavnostně otevře 2. běh tábora v pátek 4. srpna.
Tento koncert bude věnován Pateru Walteru
Markovi,
zakladateli
myšlenky
Českého
hudebního tábora mládeţe, který se letošního
jubilejního ročníku účastní.
Srpnové části tábora se zúčastní okolo
120 hudebníků ze 7 zemí. Největším souborem
bude 85-tičlenný symfonický orchestr, který
bude dirigovat prof. Dorothy Kunkel z USA.
Vedle tohoto oboru se v táboře představí také
studenti klavíru, harfy a anglického divadla.
Veřejnost opět srdečně zveme k návštěvě našich
koncertů.
Ing. Josef Kušička
ředitel tábora

Program koncertů
pondělí 31.7.2006 – čtvrtek 3.8.2006
v 19:30: Koncert učitelů a studentů CEYSO
pátek 4.8.2006 v 19:30 Středoevropský
symfonický orchestr mládeţe – koncert pro
Patera Waltera Marka

sobota 5.8.2006 v 19:30 Koncert učitelů a
vedoucích ČHTM

neděle 6.8.2006 v 19:30 Recitál učitelů
ČHTM

pondělí 7.8.2006 v 19:30 Koncert učitelů a
studentů ČHTM

úterý 8.8.2006 v 19:30 Koncert učitelů a
studentů ČHTM

středa 9.8.2006 v 19:30 Koncert pro radost I
– vystoupení studentů ČHTM

čtvrtek 10.8.2006 v 19:30 Koncert
učitelů a studentů ČHTM

pátek 11.8.2006 v 17:00 Koncert
učitelů a studentů
Nejsvětější Trojice)

ČHTM

(Kostel

v 19:30 Musica per tre, Praha
sobota 12.8.2006 v 19:30 Koncert pro
radost II – vystoupení studentů ČHTM

neděle 13.8.2006 Závěrečná vystoupení
studentů ČHTM: 9:30 Anglické divadlo,
10:30 Harfa, 11:15 Klavír, 14:00
Symfonický orchestr

Pytlák Cup
Slavný Pytlák Cup se koná v sobotu
26.8.2006. Začátek nohejbalového turnaje
je v 8:00 hodin, předpokládaný konec
kolem 18. hodiny. Hraje se podle pravidel
české nohejbalové unie. Turnaje se mohou
zúčastnit tříčlenné týmy (+ 1 náhradník),
které se přihlásí do 15. srpna u pana
Františka Gabči v restauraci U Pytláka.
Startovné je 150 Kč.
Bohaté
občerstvení
tradičně
zajištěno – grilovaná kýta, uzenina, 5 druhů
piv a jiné.
Sponzoři: Staropramen, Pivovar
Pardubice, T. J. Čermná n.O., Den Braven
(R. Bureš), restaurace U Pytláka (Fr.
Gabčo).
Zveme veškerou sportumilovnou veřejnost.

Kulturní komise vás zve
4. posvícenská výstava "JIŘINY podzimní královny zahrad a umělecké
předměty z kovu" se koná od 26. do 29.
srpna 2006 ve společenské místnosti
Domu s pečovatelskou sluţbou v Horním
Jelení.

Slavnostně výstavu zahájíme v sobotu
26. srpna v 9:30 hodin
vystoupením
jelenského smyčcového kvarteta PRECORDI.
Nebudou chybět ani posvícenské koláčky.
Výstava bude otevřena denně od 9:00 do
11:30 hodin a od 13 do 17 hodin.
Na výstavě se po loňském úspěchu
představí
svými
uměleckými
aranţemi
z řezaných jiřin pěstitele pana Jiřího Tobiáška
z Dolní Rovně jeho dcera Soňa Tobiášková a
neteř Hana Nováková.
Umělecké předměty z kovu vystaví firma
SUMMUS-umělecké kovářství z nedalekého
Dobříkova, mnohé z nich budou prodejné.
Srdečně vás zveme a těšíme se s vámi na
výstavě na shledanou.
Na sobotu 2. září 2006 pro vás
připravujeme společně s T.J. Sokol Horní Jelení
turisticko - poznávací zájezd do Prachovských
skal a Dětenic.
Program zájezdu: odjezd v 6:30 hodin z náměstí
(OÚ) 9:00-13:00 hodin prohlídka Prachovských
skal s průvodcem,
13:00-13:30 hodin malé
občerstvení,
13:30-14:30 hodin přejezd do
Dětenic, 15:00 hodin návštěva středověké
KRČMY v Dětenicích se stylovou obsluhou a
dobovým jídelníčkem - pozdní oběd, posilníte se
středověkými specialitami připravenými na
otevřeném ohni, jí se rukama, obslouţí vás
personál v dobových kostýmech. Připravte se na
šokující středověké prostředí a poněkud drsnou
staročeskou mluvu. Menu cca 220,- Kč pro 2
osoby.
Pro ty účastníky, kteří nebudou mít zájem
o návštěvu krčmy, je určena prohlídka zámku a
pivovaru s moţností občerstvení v nedaleké
Pizzerii.
Odjezd z Dětenic do Horního Jelení
v 17:30 hodin, návrat kolem 20:00 hodiny.
Cena autobusu pro kaţdého účastníka je 100,Kč, děti do 15 let 50,- Kč. Prohlídku
Prachovských skal (50,- Kč) a areálu v
Dětenicích (zámek 70,- Kč plné vstupné, pivovar
40,- Kč) si účastníci uhradí sami, včetně
stravování. Přihlášky na zájezd přijímá paní
Jindrová v knihovně v Horním Jelení do
21. srpna spolu s úhradou jízdného.
Připomínáme, že do 15. srpna 2006 se
můžete ještě přihlásit na společný zájezd do
Východočeského divadla v Pardubicích na
komedii R. Hawdona "Úžasná svatba". Cena
vstupenky je 190,- Kč, doprava 60,- Kč.

Představení se koná ve čtvrtek 14. září v
19 hodin. Odjezd autobusu z náměstí v
Horním Jelení je v 17:30 hodin. Komedie
„Úţasná svatba“ je hitem sezóny, aţ po 3/4
roce se nám podařilo zajistit vstupenky na
toto představení. Určitě budete spokojeni.
Poslední volné vstupenky si můţete
zamluvit u paní Jindrové v knihovně v
Horním Jelení.
Na všechny uvedené akce vás
srdečně zve kulturní komise.

Vandalové
Probuzení do prvního červencového
víkendu nebylo pro obyvatele Hálkovy
ulice vůbec příjemné. Při prvním pohledu
ven zjistili, ţe celoroční ošetřování a
pěstování růţí přišlo téměř nazmar. Nějaká
dvounohá divoká prasata přes noc oškubala
kaţdý keřík růţí téměř do poupěte. Byl to
smutný pohled a těţko se k tomu hledá
komentář... snad jen, ţe nás taky svrbí dlaň
při pomyšlení, ţe zjistíme, kdo to udělal!
J.J. a B.N

Aby nehořelo!
Jistě jste postřehli, ţe se ve
sdělovacích prostředcích stále častěji
hovoří o nebezpečí vzniku poţárů, které je
zapříčiněno současným extrémně horkým a
suchým počasím. Situace je jiţ dosti váţná,
protoţe lesy a travní porosty jsou přeschlé
a ke vzniku velkého ohně stačí jen malá
příčina. Důrazně vás proto všechny ţádám,
abyste se po dobu sucha zdrţeli veškerého
pálení plevelů, odpadků, klestí a
vypalování suché trávy. Všechny tyto
činnosti jsou sice pod pokutou zakázány
provozovat po celý rok, ale některým
našim spoluobčanům to zřejmě vůbec
nevadí a pálí bez ohledu na počasí a roční
dobu.
Je také doba grilování a opékání a
přestoţe jsou většinou ohniště zdánlivě
dobře zabezpečena, pokud nejsou úplně
vyhaslá, neměla by zůstat bez dozoru.
Stačí, aby zafoukal vítr a neštěstí je hotovo.
Ale dost strašení. Věřím, ţe si letošní parné
léto pořádně uţijete, protoţe po podzimu
vţdycky přijde zima a pak se nám toho
tepla bude zase nedostávat.
Za bdělé hasiče František Cach

Hasiči zvelebovali
Po roční pauze vyplněné přípravou a
uskutečněním oslav 125. výročí zaloţení našeho
sboru jsme se koncem letošního ledna opět pustili
do zvelebování jelenského domu hasičů.
Tentokrát to (v dobrém slova smyslu) odnesl sál
v I. patře. Však nás k tomu popraskaný a
začouzený strop, napůl slepá světla a oprýskaná
okna jiţ dlouho vyzývaly.
Nejprve přišly na řadu nové elektrické
rozvody, poté sádrokartonový podhled skryl
původní popraskaný a křivý strop. Následovalo
sádrování stěn a kompletní vybílení sálu. Po
úklidu pak instalace nových osvětlovacích těles a
započaly práce na novém baru a koutku pro
diskţokeje. Bylo provedeno obloţení zadní stěny
a rozjely se renovace oken. Většinu prací jsme
prováděli svépomocí, jen opravu elektřiny,
instalaci sádrokartonu a vymalování jsme zadali
řemeslníkům. Z obecní pokladny bylo na
rekonstrukci
pouţito
téměř 70 000.- Kč, ale
hodnota
díla
určitě
přesahuje
částku
100 000,-. Obecní peníze
byly takto zhodnoceny
díky píli hasičů. Akce
byla zahájena 23. ledna a,
i kdyţ oficiálně skončila
26. května, detaily se
dolaďují
ještě
o
prázdninách. Výsledek ale
stojí za to a sál tak svojí kvalitou téţ překročil
laťku poměrně vysoko poloţenou při obnově
garáţí. Poděkování patří všem hasičům, kteří
přiloţili ruku k dílu a téţ obci, ţe nás neváhala
finančně podpořit.
František Cach

Jelenské sokolky na Strahově
V sobotu 1.7. odjelo devět jelenských
sokolek na XIV. Všesokolský slet do Prahy
s nacvičenou sletovou skladbou „Rozkvetlá
louka“.
Po příjezdu do Prahy na Hlavní nádraţí
teplem spadly dráty ČD na Smíchově a vlak byl
přesunut na Vršovické nádraţí. Tam se nás
ochotně ujaly Dopravní podniky města Prahy a
naši skupinu zavezl autobus aţ před školu
v Řepích, kde jsme byly ubytované.
Maličko jsme se osvěţily po cestě a jely
do Sazka Arény na zahajovací program. Byly

jsme ohromené výbornou organizací,
nápady a hlavně výkony účinkujících
sokolů. Např.: akrobacie na kolech, skoky
na trampolínách a přes bednu, gymnastika,
míčové hry, bojová umění, moderní tanec a
rockenroll, úponové sporty (na pozvání
přijel z Ameriky Mistr v sumu, který váţí
přes 300 kg s objemem v pase 218 cm).
Z Arény jsme odcházely s uznáním píle a
tvrdého tréninku vystupujících.
V neděli ráno jsme spěchaly na
Václavské náměstí, abychom se zařadily do
sletového průvodu, který procházel
Národní třídou kolem Národního divadla,
kavárny Slávie, po nábřeţí k Rudolfinu aţ
na Staroměstské náměstí. Celá cesta byla
lemována spoustou příznivců Sokola,
zejména těmi staršího věku. Na naše heslo
“Rozkvetlá louka zdraví Prahu“ odpovídali
sokolským Nazdar. Po průvodu jsme si
vyšláply
na
ochoz
Staroměstské
radnice,
z které byl krásný pohled
na Prahu, podívaly jsme
se na orloj a navštívily
dvě WAX muzea (muzea
voskových
figurín),
historické a středověké.
Procházkou
Kampou
jsme došly k Tyršovu
domu na Újezdě a
spěchaly na tramvaj a na
večeři.
V pondělí jiţ byla první zkouška na
Strahově na malém stadionu. Po obědě
jsme
měly
domluvenou
prohlídku
tělocvičny Sokola Praţského v Ţitné ul.,
postavenou v roce 1863 zakladateli Sokola
M. Tyršem a J. Fügnerem. Celou budovou
nás provedl starosta Sokola Praţského bratr
Miroslav Pleskač (starosta ČOS do
r. 2002). V úterý dopoledne jsme si udělaly
ještě výlet na Vyšehrad a Slavín.
Odpoledne byla secvičná na Strahově na
stadionu E. Rošického. Po nácviku jsme se
šly podívat ještě na sluncem rozzářenou
Prahu z Petřínské rozhledny a zašly jsme
do zrcadlového bludiště.
Ve středu dopoledne byla zkouška,
odpoledne měla děvčata generálku
programu. Prakticky celý den strávily na
stadionu. Večer od 21:00 hodin bylo

oficiální zahájení XIV. Všesokolského sletu, na
který jsme se dívaly z vyvýšených tribun. Byl to
opravdu krásný záţitek. Nejen jelenská děvčata
obdivovala vystoupení „Věrné gardy“ se
skladbou Ta naše písnička, jak po stránce
choreografie, tak výkonu vystupujících sokolů
vzhledem k jejich věku. Jiţ noční tmou se nesla
slova písně Ta naše písnička česká, zpívána
celým stadionem a závěrečný potlesk byl
nedocenitelným poděkováním všem těmto
cvičencům.
V neděli ráno si děvčata trošku přispala,
aby si mohla dostatečně odpočinout před svým
vystoupením a cestou domů. Ve 14 hodin byl
zahájen II. program XIV. Všesokolského sletu,
na kterém uvítal starosta ČOS bratr Jaroslav
Bernard prezidenta Václava Klause. Tento
program byl vysílán na ČT 2. Děvčata
nastupovala na plac kolem 15. hodiny. Jejich
sluníčkově ţluté dresy se střídaly s oranţovými
opravdu jako květy na louce v rytmu svěţí hudby
Michala Davida. Tato skladba získala také velký
potlesk od diváků. Po slavnostním zakončení
sletu jsme si zajely pro zavazadla a vlakem,
který měl 50 minut zpoţdění, jsme uháněly
k domovu.
Velké
poděkování
za
vzornou
reprezentaci si zaslouţí: Jana a Lucie
Bartoškovy, Marie a Helena Kohlovy, Lucie
Nádeníková,
Jitka
Demeterová,
Sabina
Pardusová, Jana Hořeňovská, Denisa Jará a
samozřejmě jejich cvičitelka Vlasta Svatoňová a
pomahatelka Klára Svatoňová. Dále bych touto
cestou poděkovala paní Haně Budské za ochotu,
podporu a pomoc v Praze.
Dagmar Burešová
náčelnice T.J.

Sluníčko svítí, voda na koupání je
dostatečně teplá, léto je v plném proudu.
Stejně tak jako šest let před tímto, pořádají
v Milkovicích v Českém ráji osmidenní
kulturně - společenskou slavnost na
podporu koz a svobodomyslného způsobu
ţivota nazývanou „Kozí mejdan“.
Letos proběhne od středy 2. do
středy 9. srpna 2006. Mejdan, který se
koná na 20 hektarech, je ryze nekomerční
setkání uprostřed přírody a zvířátek (mají
tam 27 koz a kozlů, 6 oslíčků a řadu pejsků
a kočiček).
Vstupné dobrovolné, ceny lidové.
Pivo, limo, víno a jídlo, stejně jako toalety
a pitná voda zajištěny. Stanování v místě je
moţné. Psi, děti a další rodinní miláčci
vítáni.
Kaţdoročně v Milkovicích postaví
podia, objednají kvalitního zvukaře a
aparaturu, stejně tak jako nástrojovku pro
muzikanty. Hudební a divadelní program
není předem stanoven, prostě kdo přijede,
ten zahraje. Proto kaţdý, kdo hraje vlastní
věci a chce v Milkovicích zahrát nebo něco
zajímavého předvést, bude vítán. Celé
setkání je pořádáno pod heslem: „Jaké si
to uděláme, takové to budeme mít".

Výročí v měsíci srpnu
86 let
84 let
82 let
80 let
80 let

Marie Pelcová
Bernardina Fialová
Marie Vitoušová
Věra Rychlíková
Eliška Pajerová
Blahopřejeme!

Nevíte kam na výlet...?
Inzerce:

- Sháním podnájem v Horním Jelení pro jednu osobu. Prosím, volejte na tel.č.:

606 646 452.

- ZŠ Horní Jelení odprodává pracovní stoly (ponky) v dobrém stavu. Cena 1000,-.
Informace na tel: 466 673 105.
Příští číslo bychom chtěli vydat 01.09.2006. Cena bude 5,- Kč a zakoupit bude moţno
v trafice pí. Touškové, v obchodě u paní Tupcové, v Tabáku a videopůjčovně Bukovská, v Jaroslavi
u pí. Kaplanové a ve Vysoké u paní Kačírkové. Na internetu URL: http://www.hornijeleni.cz –
Náklad: 500 výtisků. Povoleno Ministerstvem kultury pod č. MK ČR E 11515. Číslo pro vás
připravili: Jan Jindra, Barbora Nováková. Za obsah článku odpovídá autor příspěvku. Redakce si
vyhrazuje právo příspěvky krátit a jazykově upravovat. Nevyţádané příspěvky se nevracejí. Datum
příští uzávěrky: 25.8.2006 Adresa redakce: OÚ Horní Jelení č. 114, PSČ: 533 74

