Informační občasník obce jindřichovice

Jindřichovický
z p r avo d a j
7. Únor 2006
Tak už je konečně tady!
Dostává se vám do rukou
první číslo Jindřichovického
zpravodaje. Někteří z vás si teď asi
pomyslí: To to ale trvalo. A bude
mít pravdu, opravdu jste museli
čekat dost dlouho. Asi nikoho
nebude zajímat, že časopis se dělá
jen tak na koleně, protože
zastupitelstvo muselo přehodnotit
rozpočet na letošní rok, takže
nejsou prostředky na tiskárnu ani na
distribuci, že se nám nikdo
nepostará o grafickou stránku. Zato
by vás mohlo zajímat, že...
ź že díky ušetřeným penězům tu
jednou bude voda
ź že se něco chystá ve škole
ź že se brzy budete moci vyřádit
na sněhu
ź že je v knihovně Internet
ź že se blíží masopust
ź že v okolí Jindřichovic je plno
míst, kam stojí za to se vydat
ź že obec má svou historii
ź že i naše jména mají minulost
ź že jsou mezi námi tací, kdo se
nebojí předvést výsledky své
práce
Ano, i v naší malé obci se
něco děje. A my chceme svojí
troškou přispět k tomu, abyste se o
tomto dění mohli dozvědět. Každé
dva měsíce se k vám dostane
(pokud budete chtít) kus
potištěného papíru a na vás bude, co
s ním učiníte. Pokud si přečtete
alespoň jednu stránku, bude dobře.
Pokud to zvládnete celé, budeme
mít radost. A jestli si z novin uděláte
papírovou lodičku, budou mít
radost vaše děti. Dovolené je úplně
všechno.
Za všechny, co se na
přípravě zpravodaje podílejí, vás
prosí o shovívavost
Miroslav Tvrz
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OBEC JINDŘICHOVICE INFORMUJE
Vážení občané,
jelikož je to první vydání
Jindřichovického zpravodaje v roce
2006, tak Vám chci dodatečně popřát
hodně zdraví, štěstí, lásky a také mnoho
sil potřebných k překonání všech
těžkostí a překážek, které Vám život do
cesty postaví.
Z jednání zastupitelstva obce
ZO na 8. jednání v roce 2005
schválilo rozpočtové provizorium obce
na leden a únor 2006:
- celkové příjmy ve výši 667.000,-- Kč
- celkové výdaje ve výši 667.000,--Kč
Návrh rozpočtu na rok 2006
bude uveřejněn na elektronické úřední
desce a vyvěšen na úřední desce obce,
která je umístěna na bývalé budově OÚ,

ZELENÝ JINDŘICH
Ze sbírky pověstí Pod
zámeckým vrchem kraslického
kronikáře Václava Kotěšovce jsem pro
čtenáře našich novin vybral pověst o
založení a vzniku Jindřichovic.
V dávných dobách byla naše
krajina pokryta tmavými a
neprostupnými lesy. Žila v nich dravá
zvěř, ale také hojně jelenů a srnců. Vždy

a to 15 dní před jeho schválením na
veřejném zasedání. Rozpočtované
příjmy a výdaje uskutečněné v době
rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení.
ZO schválilo cenu vodného a
stočného na rok 2006:
- vodné ... 30,50 Kč/m3
- stočné ... 3,- Kč/m3
ZO schválilo obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2005 o poplatku za
komunální odpad na rok 2006:
- fyzická osoba trvale žijící ... 420,Kč/osobu a rok (tj. 35,- Kč/osobu a
měsíc nebo 1,15 Kč/osobu a den)
pokračování na str. 3

v létě sem přicházeli lovci a rybáři. Za
cestu jim sloužily klikaté toky horských
potoků, jejichž úzkými řečišti se v létě
dalo proti proudu postupovat.
Jeden lovec, jmenoval se
Jindřich, navštěvoval zdejší krajinu
nejčastěji a domů se vracel vždy s
bohatou kořistí. Protože se rád oblékal
do zelených šatů, říkali mu lidé podle
nich Zelený Jindřich.
Na jednom místě v
horách se mu tak zalíbilo, že si
tam zbudoval dřevěný domek
a v něm přebýval po celý rok.
Místo pak po něm dostalo
jméno Heinrichsgrün Jindřichova mýtina. Později
se k lovci připojil i jeden rybář
a zbudoval si zde pro sebe také
obydlí.
To byli podle pověsti
první obyvatelé Jindřichovic.
JIŘÍ KOREL

Jindřichovice, jak už je dnes neznáme

Jindřichovický zpravodaj
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VÝSTAVA ŘEZBÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
V průběhu února a března
letošního roku budou moci
jindřichovičtí občané shlédnout výstavu
řezbářských výrobků pana Josefa Frnky.
Jedná se o díla různých velikostí,
největší z nich - indiánský totem - měří
téměř dva metry. Mezi nejmenší sošky
patří postavičky Josefa, Marie a malého
Ježíška. Ty by se měly stát základem
budoucího jindřichovického betlému.
Autor se zabývá uměleckým
řezbářstvím zhruba jeden rok. Inspiraci
nachází většinou v dílech jiných autorů,
přesto do každé sochy vkládá něco ze
své fantazie a díky jeho šikovným

rukám vznikají jedinečné výtvory.
A co je k takové práci
zapotřebí? Zejména kvalitní lipové
dřevo a sada řezbářských dlátek. Každá
soška se musí také namořit nebo
nalakovat, aby se tak předešlo možnému
poškození plísněmi a jinými škůdci. A
pokud by chtěl někdo pana Frnku
napodobit, pak vězte, že výroba jedné
sošky velikosti 20 cm trvá asi 10 hodin.
Takže hurá do knihovny - tam
je totiž výstava umístěna. Otevřeno
bývá každé pondělí od 15 do 19 hodin.
(lvr)

STŘÍPKY Z KOPANÉ

Vzhledem k tomu, že státní
statky v naší obci už neprovádějí
zemědělskou výrobu, bylo dne 5.
listopadu 2005 na Valné hromadě oddílu
kopané rozhodnuto o přejmenování
klubu na Fotbalový klub Jindřichovice.
Jarní část
okresních soutěží
začne 1. dubna
2006. Cílem A
mužstva je zlepšit
své umístění v
tabulce, B mužstvo
by se mělo udržet
do 4. místa a
postoupit do
nadstavby o postup okresní soutěže. V
kádru hráčů obou mužstev nedošlo k
větším změnám.
JIŘÍ KOREL

Dne 26.října 2005 skončila
podzimní část okresních soutěží. Naše A
mužstvo se z 12 účastníků okresního
přeboru umístilo na 7. místě za 3
vítězství, 5 nerozhodných
výsledků a 3 porážky se ziskem
14 bodů a skórem 27:23.
Nejlepším střelcem našeho
mužstva byl Surový, který dal 6
branek.
Naše B mužstvo se z 8
účastníků okresní soutěže
umístilo na 4. místě za 4
vítězství, 1 nerozhodný
výsledek a 5 porážek se ziskem 13 bodů
a skórem 18:23. Nejlepšími střelci
našeho mužstva byli Fonferko a
Potočný, kteří dali po 3 brankách.

KARNEVAL S INDIÁNY

Ilustrační foto

V úterý 28. 2. 2006 se bude v
naší škole konat netradiční karneval.
Paní učitelky totiž chystají pro děti
karnevalový den na téma “indiáni”.
Pro školáky i malé školkáčky bude
připravena celodenní zábava v
indiánském stylu. Děti si budou
povídat o indiánských zvycích a
naslouchat indiánským příběhům. Na
tuto akci se všechny velice těší a jistě si
užijí spoustu zábavy.
V příštím vydání zpravodaje
se dozvíte, co že si to paní učitelky
vlastně připravily a zda se všechno
vydařilo.
(lvr)

CO NÁS ČEKÁ? PŘECI BLÁZNIVÁ JÍZDA!

Vítězka 1. ročníku soutěže se svým spolujezdcem

Jindřichovický zpravodaj

Na druhou únorovou sobotu
připravil pro děti jindřichovický obecní
úřad již druhý ročník zimní soutěže,
tentokrát s názvem Bláznivá jízda. I v
letošním klání změří řidiči síly při řízení
svých sněžných vozidel. Nejvíce jsou
však ceněny fantazie, šikovné ruce a
ochota věnovat něco ze svého
drahocenného času. To vše budou
potřebovat děti a jejich rodiče ke
zhotovení zvláštních dopravních
prostředků.
Na co se tedy můžete těšit?
Všichni účastníci se sejdou v sobotu
11. 2. 2006 v 15 hodin u autobusové
zastávky, odkud vyrazí na kopec u
hřbitova, aby předvedli svoji bláznivou

jízdu. Na místě bude samozřejmě
připravené občerstvení (příspěvek
dobrovolný), hrnečky si však musíte
donést vlastní. Ke konci soutěžního
odpoledne bude vyhlášen vítěz. Zde
možná stojí za připomenutí výsledky
minulého ročníku:
ź 1. místo - Soňa Šátavová jako pirát
na lodi Černá perla
ź 2. místo - rychlý Kubík Tvrz v
kokpitu závodního auta
ź 3. místo - ospalá Kačka Vacušková
ve své postýlce
Takže se do toho hned pusťte,
sobota se kvapem blíží. Na shledanou na
kopci.
(lvr)
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OBEC JINDŘICHOVICE ...
pokračování ze str. 1

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu sloužící k rekreaci ... 680,Kč/rok
Celkové předpokládané
náklady v roce 2006 na odvoz
odpadu na území naší obce činí
483.783,- Kč. Za rok 2005 uhradila
obec za odvoz odpadu 448.957,- Kč.
Od občanů byly vybrány poplatky v
celkové výši 309.542,80 Kč. Za
tříděný odpad nám bylo vráceno
18.209,30 Kč. Rozdíl, který musela
obec uhradit ze svých prostředků,
činil 121.204,90 Kč, což je nemalá
částka, která mohla být použita na
mnohem důležitější věci (vodovod,
kanalizace, oprava cest apod.). Zatímco
v roce 2004 bylo odvezeno 79 tun
odpadu, loni to bylo již 102 tun. Z toho
jen velkoobjemový kontejner činil 50 t,

dále beton 2,7 t, zemina a kamení 5,5 t,
stavební a demoliční odpad 4 t, směsný
komunální odpad (popelnice) 32,5 t.
Zbylých 7,3 t připadá na tříděný odpad.
Pokud občané nechtějí, aby
docházelo k dalšímu zvyšování poplatku

Prezentace obce na internetu:
www.obecjindrichovice.cz

E-mail:
ou-jindrich@volny.cz

za odpady v příštích letech, musí začít u
sebe a odpad řádně třídit. Do
velkoobjemového kontejneru se
nemohou házet věci, které tam nepatří:
lednice, televize, železo, sklo, papír,
plasty, kamení, tráva, dřevo, stavební
suť atd. Pokud občané vytváří černé

skládky, je obec povinna je uklidit samozřejmě na náklady nás všech. Proto
nebuďme lhostejní a hlídejme všichni
společně produkci odpadu v obci i v
našich osadách, kde toho často
zneužívají i podnikatelé, kteří nemají
smlouvy s obcí a likvidují tímto
způsobem odpad ze svého podnikání
na úkor nás všech.
V roce 2005 schválilo ZO
smlouvu o vzájemné spolupráci s
firmou WINDENERGIE, s.r.o. při
výstavbě větrných elektráren v
katastrálním území Stará. Před
schválením této smlouvy vyjádřil
petiční výbor souhlasné stanovisko.
Další veřejná schůze se bude
konat 21. 2. 2006 v 17 hodin v tělocvičně
ZŠ v Jindřichovicích.
Anna Polívková, starostka

TIP NA VÝLET:

H O R N Í

B L AT N Á

V této rubrice vás budeme pravidelně
seznamovat s místy v našem nejbližším okolí, o
nichž si myslíme, že jsou dobrým cílem pro (nejen)
nedělní výlet. Dnes vám představíme jedno malé
městečko v Krušných horách.
Horní Blatná leží asi 17 km
severovýchodně od Jindřichovic (směrem na Boží
Dar). Byla založena v 16. století jako hornické
město, kde se těžil zejména cín. Historie města a
těžba a zpracování cínu tvoří jádro stálé expozice
místního muzea.
Pokud chceme poznat okolí Blatné,
můžeme se vydat od budovy muzea po naučné
Technická památka Blatenský příkop
stezce Horní Blatná - Vlčí jámy. Cestou nás čeká Rozhledna na Blatenském vrchu
několik zajímavých zastávek.
źVlčí jámy - hluboké propadliny, pozůstatky
důlních děl po těžbě cínu. Vzdušný režim umožňuje vznik jeskynního ledu, který se zde udržuje i v létě.
źBlatenský vrch - na jeho vrcholu (1043 m n. m.) se tyčí 21 metrů vysoká věž Zitiny rozhledny. Původně k ní patřil ještě
horský hotel, ten byl však v
50. letech zbourán.
źBlatenský příkop - 12
km dlouhý umělý kanál
přivádějící vodu k důlním
strojům v Horní Blatné. Kdo
se nechce vracet zpět do
Blatné, může se vydat po
další naučné stezce podél
Blatenského příkopu až k
rašeliništím na Božím Daru.
Šťastnou cestu!
Hrázděný barokní dům z 18. stol. - dnes muzeum

Jindřichovický zpravodaj

Chráněná přírodní památka Vlčí jámy

(lmt)
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Jména v kalendáři
Mnozí z vás se někdy ptali:
Odkud vlastně pochází mé jméno? Co
asi znamená? Jaké mám slavné
předky? A my bychom alespoň
některým z vás teď chtěli odpovědět. Z
měsíců února a března jsme pro vás
vybrali následující jména.
Veronika (7. 2.) je jméno
původem řecké, pravděpodobně
vzniklo z Bereniké. Podle pradávné
tradice se tak jmenovala dívka, která
stála při cestě na Golgotu a Ježíšovi
kráčejícímu na popravu podala roušku,
aby si z obličeje setřel krev a pot.
Matěj (24. 2.), též Matyáš,
pochází z hebrejštiny, původně znělo
Mattihjáh a znamenlo “Bůh daroval”.
Sv. Matěj byl jedním z apoštolů.
Přestože podle kalendáře začíná jaro
mnohem později, naši předkové
oslavovali konec zimy často právě na
sv. Matěje.
Tomáš (7. 3.) - jméno má
základ v syrském teémá (dvojče).
N e j d á v n ě j š í m To m á š e m j e
pravděpodobně skeptický apoštol
(nevěřící Tomáš), který nechtěl uvěřit
zprávě o vzkříšení Ježíše, dokud jej
nespatřil na vlastní oči.
Viktorie (10. 3.) pochází z
latiny (victoria = vítězství). Českému
čtenáři se nejspíše vybaví smutný
příběh venkovské dívky Viktorky ze
slavné Babičky od Boženy Němcové.
Z Vídně se do našich měst dostala již v
19. století zkratka Viky.
Josef (19. 3.) je jméno
původem hebrejské a znamená “ať
pokračuje” či “ať se rozhojní”, což se
týká zdárného a hojného potomstva. S
Josefem se setkáme již ve Starém
zákoně v příběhu o zrazeném bratru.
Nejznámější je sv. Josef, který byl při
narození malého Ježíška. A do třetice
ještě jiný Josef pohřbil Ježíše a podle
legendy zachytil do misky krev z jeho
probodeného boku. Tato vzácná
relikvie známá jako svatý grál je prý
uložena kdesi v Bretani.
Soňa (28. 3.) byla původně
ruská zkratka řeckého jména Sofia
znamenajícího moudrost. V čechách se
také používá další podoby tohoto
jména - Žofie.
(lmt)
Jindřichovický zpravodaj

Ilustrační foto

Masopust
V únoru nebo březnu se slaví
jeden z nejbláznivějších lidových
svátků - masopust. Nahlédněme trochu
do historie, abychom pochopili jeho
význam.
Masopustní veselí má kořeny
až v předkřesťanském Římě. Lidé se
radovali, že se po zimním slunovratu
opět dočkají slunce. Jídla bylo ještě
dostatek, přitom práce méně než v létě.
V tomto období se často konaly svatby a
zabíjačky. Teprve potom přišla ta
nejtužší zima, jídla ubývalo. Půst byl
tedy přirozeným důsledkem.
Křesťanství určilo, že půst bude trvat
čtyřicet dní - začne popeleční středou a
skončí květnou nedělí.
Přestože masopust většinou
začínal již první neděli po Třech králích
(tzv. telecí nedělí), k vyvrcholení
docházelo až poslední tři dny před
popeleční středou. Tomu ještě
předcházel tučný čtvrtek neboli tučňák.
Pravidlo znělo: tento den se co nejvíce
nacpat. Jen tak mohli lidé po celý
následující rok zůstat při síle. Bohatě
prostřenému stolu vévodila především
vepřová pečeně s knedlíky a se zelím. V
pátek a v sobotu jedlíkům slehlo a
nadešla masopustní neděle. Po bohatém
obědě se šlo do hospody na muziku.
Zábava a tanec pokračovaly i v pondělí.
Největší veselí zavládlo v
úterý, které bylo posledním dnem

masopustu. Všude se
peklo, po vsi chodívali
koledníci s papírovými
čepicemi na hlavách a
dřevěnými meči u pasu.
Po obědě zazněla hlučná
muzika. Od stavení ke
stavení se vydal
masopustní průvod plný
povedených maškar.
Masky bývaly
rozmanité, avšak některé
rozhodně nesměly
c h y b ě t . Ty p i c k o u
maškarou byla bába,
která v nůši nesla dědka,
dále pak třeba medvědář s medvědem na
řetězu, neposedná kobyla či věčně
nespokojený žid.
Všechno má však svůj konec.
O půlnoci zábava utichla a lidé se
rozcházeli do svých domovů, neboť
nadešel čas půstu. Zvýšený počet
narozených dětí v měsíci listopadu
svědčí o tom, jak bujarý asi masopust
býval. To dokládá i lidové ponaučení:
Svatý Martin ukáže, co masopust
dokáže!
Na závěr nutno dodat, kdy se
masopust letos slaví. Protože
Velikonoce jsou svátek pohyblivý,
nemá své pevné místo v kalendáři ani
masopust. Nejjednodušší pravidlo:
sedm týdnů před nedělí velikonoční je
masopustní neděle. Ta tento rok
připadne na 26. února.
(lmt)
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KNIHOVNA V JINDŘICHOVICÍCH
(1. patro školní budovy)
otevřeno každé pondělí od 15 do 19 hodin

NOVÉ SLUŽBY OBYVATELŮM:
veřejný internet (10,- Kč/30 min. připojení)
možnost tisku (2,- Kč/1 str. A4)
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