Informační občasník obce jindřichovice
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9. červen 2006
CO NÁS ČEKÁ ?
Skončily volby. Jejich
dozvuky ještě asi nějaký čas
uslyšíme, my (řadoví občané) si
však už teď můžeme odškrtnout
splnění prvního úkolu v novém
volebním období. Odevzdali jsme
své hlasy a nyní bychom se měli
zajímat o to, jak s nimi bude
naloženo. Dali jsme úplně své
osudy do rukou mocných? Nebo
jsme na jejich bedra pouze naložili
část odpovědnosti? To teď bude
záležet hlavně na nás.
A co čeká naše děti? To, na
co se všechny asi nejvíc těší:
prázdniny. Tak ať se vydaří.
Miroslav Tvrz

PRODEJ

VODOVOD - KANALIZACE JINDŘICHOVICE - ROTAVA
Mnohaletý problém
nedostatku vody v Jindřichovicích a
odvedení všech splaškových vod může
být vyřešen, když obec vybuduje
vodovodní výtlačný řád z Rotavy do
Jindřichovic a odvede veškeré
splaškové vody do čistírny odpadních
vod v Rotavě.
Názory na toto řešení jsou
různé a nynější zastupitelstvo dva roky
konzultovalo, projednávalo a
ekonomicky posuzovalo, co je pro obec
vhodné a zda není čas tyto otázky řešit.
Vhodnost tohoto řešení je
určena hlavně ekonomickým
posouzením - jak stavby, tak následného
provozu. Na zasedání zastupitelstva
obce kterýsi občan prohlásil, že kdo toto
vymyslel, tak musel být idiot, protože

SNĚHOVÝCH

Obecní úřad Jindřichovice
oznamuje, že zastupitelstvo obce na
svém 3. jednání konaném dne
25.05.2006 (usnesení číslo 50/06)
schválilo odprodej sněhových radlic.
Jejich prodej se uskuteční obálkovou
metodou. Základní cena je stanovena

ČÍSLO 3

RADLIC

takto:
źsněhová radlice inventární číslo 032:
2.500,- Kč
źsněhová radlice inventární číslo 534:
13.000,- Kč
Prohlídka sněhových radlic se
uskuteční dne 15. 6. 2006 od 10 do 16

FOTOREPORTÁŽ: 29. DUBEN 2006

když obec postaví čistírnu, bude to pro
občany levnější.
Velký omyl hned ze dvou
hledisek. Realizace čistírny by přišla na
cca 15 mil. Kč a přitom by na ni nebylo
možno napojit více než pět nemovitostí.
Důvodem je, že obecní rozpočet nelze
zatížit větší částkou, než bude půjčka do
2 mil. Kč a zbytek dotace, která bude
okamžitě vyhodnocena jako
neekonomická, protože čistírna nebude
fungovat - nebude totiž dostatek
biologického materiálu, který potřebuje
ke svému životu. Toto všechno má
dopad na stránku nákladovosti provozu:
l člověk na kontrolu a provoz,
chemikálie, elektřina, platby za
vypouštění, odvoz kalů ...
pokračování na str. 2

hodin na Obecním úřadě v
Jindřichovicích (1. patro budovy
základní školy). Nabídky přijímá
Obecní úřad do 23. 6. 2006 do 12 hodin.
Obálky s nabídkami budou otevřeny dne
26. 6. 2006 v 16 hodin stanovenou
tříčlennou komisí na Obecním úřadě v
Jindřichovicích.
Anna Polívková, starostka

STATISTICKÉ ÚDAJE
źV obci žije 6 lidí starších 80 let (2
muži a 4 ženy).
źV letošním roce se dožívají 3 lidé
věku 80 let (1 muž a 2 ženy).
źV letošním roce se dožívají 3 lidé
věku 70 let (3 muži).
źV letošním roce se dožívá 12 lidí
věku 60 let (7 mužů a 5 žen).
źV měsíci červnu oslaví narozeniny
dva nejstarší obyvatelé Jindřichovic,
pan Jan Zifčák (86 let) a paní Anna
Michajlová (82 let). Spolu s nimi oslaví
své 80. narozeniny také nejstarší občan
osady Poušť, pan Josef Mika.
(obu)

Jindřichovický zpravodaj
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FK JINDŘICHOVICE

Dolní Rychnov B - Jindřichovice A 0:0
(0:0)

Jindřichovice B - Šindelová 1:6 (1:3);
branky: Obzina 1

A mužstvo do 20. května
sehrálo celkem 8 utkání, z toho třikrát
vyhrálo, dvakrát prohrálo a 3 utkání
skončila nerozhodně.

Jindřichovice A - Oloví 5:0
(2:0);
branky: Koněvalík 2, Špirka 1, Komárek
1, Bigas J. 1

Jindřichovice B - Krajková 4:7 (2:2);
branky: Obzina 1, Komárek 1, Kubalík
1, Schwarz T. 1

Výsledky jednotlivých utkání:

B mužstvo do 21. května
sehrálo celkem 7 utkání, z toho třikrát
vyhrálo a čtyřikrát prohrálo.

Jindřichovice A - Nové sedlo B 3:5
(2:3); branky: Surový 1, Bigas J. 1,
Fojtík 1

Výsledky jednotlivých utkání:

Členové FK Jindřichovice
pracovali i ve svazových orgánech a také
jako rozhodčí. Pan Jiří Korel pracoval
jako člen kontrolní a revizní komise
Krajského fotbalového svazu v
Karlových Varech, pan Tomáš Havlík
jako předseda sportovně technické
komise Okresního fotbalového svazu v
Sokolově. Pan Martin Suchan pracoval
jako člen výkonného výboru Okresního
fotbalového svazu v Sokolově a také
jako rozhodčí. Jako rozhodčí pracoval i
pan Josef Surový.

2:2 (0:0);

Krajková - Jindřichovice B 4:5 (1:1);
branky: Lavrenčík 3, Potočný 1,
Fonferko 1

Jindřichovice A - Chlum
6:0 (3:0);
branky: Koněvalík 2, Fonferko 2,
Potočný 1, Havlík 1

Jindřichovice B - Královské Poříčí B
5:2 (3:0); branky Fonferko 3, Račák J. 1,
vlastní 1

Krásno B - Jindřichovice A 0:0 (0:0)

Jindřichovice B - Loket B 5:4 (3:0);
branky: Komárek 2, Mika 1, Potočný 1,
Fonferko 1

Rotava - Jindřichovice A
branky: Koněvalík 2

Lomnice B - Jindřichovice A 2:6 (1:3);
branky: Havlík 1, Koněvalík 1, Potočný
1, Fonferko 1, Bigas J. 1, vlastní 1

Vintířov B - Jindřichovice B 3:0 (3:0)

Jindřichovice A - Stará Chodovská 1:2
(0:0); branky: Fonferko 1

Královské Poříčí B - Jindřichovice B
5:0 (3:0)

Jindřichovický zpravodaj také
na Internetu!
Navštivte naše webové stránky na adrese:

Důležitou otázkou pro příští
ročník fotbalových soutěží je, zda
zachovat i nadále v okresní soutěži B
mužstvo nebo ho zrušit.
Jiří Korel

Redakce Jindřichovického
zpravodaje blahopřeje

panu Jiřímu Korelovi

www.volny.cz/j.zpravodaj

k získání

Žádáme občany všech našich katastrálních
území o zasílání příspěvků do obecního
zpravodaje na tyto adresy:

Ceny Dr. Václava Jíry.

Miroslav Tvrz, Jindřichovice 232,
358 01 Kraslice
Lenka Vacušková, Jindřichovice 170,
358 01 Kraslice
nebo na e-mail redakce:
jindrichovickyzpravodaj@seznam.cz
VODOVOD - KANALIZACE...
pokračování ze str. 1

... (těžko můžeme vybudovat linku na
bioplyn, protože ho bude málo a tato
linka by znamenala další milióny).To
znamená, že vodné a stočné by mohlo
činit i částku 90 až 100 Kč/m3.
Otázka zní, zda není brzy na
j a k é k o l i v t y t o s t a v b y. P o d l e
Ministerstva životního prostředí je
čištění odpadních vod v citlivé oblasti
(tak je označena celá ČR) zajištěno
přísnějším čištěním odpadních vod
podle aglomerací větších než 2000 EO
(ekvivalentních obyvatel, tj. obyvatel
Jindřichovický zpravodaj

Tuto cenu uděluje Výkonný výbor
Českomoravského fotbalového
svazu těm osobnostem, které svůj
život zasvětily práci pro fotbal.
Slavnostní předání ceny proběhlo
v sobotu 3. 6. 2006 v Národním
domě v Praze na Smíchově.

vypouštějících odpadní vody). V
aglomeracích menších než 2000 EO
musí odpadní vody vstupující do
sběrných systémů podléhat
přiměřenému čištění (viz směrnice Rady
č. 91/271/EHS), prozatím neexistuje
požadavek na vybudování takových
sběrných systémů.
Termín pro splnění těchto
úkolů je stanoven na 31. 12. 2010.
Nemyslím si, že máme všichni času
dost. Možná, že by času bylo dost, jenže
je potřeba mnoho peněz. Vzhledem k
tomu, že obec nejsou jen nové okály,
okolí školy, náves, ale také části za
silnicí a směrem na Sokolov, je času na

financování akce za cca 50 mil. Kč málo.
Nebylo by těžké vše nechat při
starém a břímě odkanalizování ponechat
na občanovi. Zajímalo by mne však,
kolik občanů dnes může doložit
odvážení splaškových vod fekálními
vozy do čistíren organizacemi, které k
tomu mají oprávnění? Kolikrát za rok
budou muset vyvážet také ti, co mají
septiky a musí dokladovat vypouštění ne
do terénu, ale do vodotečí. I septiky se
musí vyvážet a prokazatelně likvidovat
kaly (hlavně musí být doložena
kolaudace).
Irena Lechanová, místostarostka
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Š K O L A

I N F O R M U J E

(Základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717, okres Sokolov)

Danek

Martin

Míša

Verunka

Kája

V tomto roce opouštějí naši
školu žáci 4. ročníku:
źDaniel Fatka
źMartin Fatka
źMichal Schaller
źVeronika Kolesnik

V současné době probíhá
zápis dětí do mateřské školy pro
školní rok 2006/2007. Rodiče mohou
své děti přihlásit v budově MŠ každý
den od 7 do 14 hodin. Zápis bude
ukončen 31. srpna 2006.

Některé děti opouštějí také
mateřskou školu, aby mohly v září
nastoupit do 1. ročníku ZŠ:
źKarel Zicha
źJakub Polívka
źRadek Dojčar
źSimona Lillová (dojíždí ze
Šindelové

Hlavní prázdniny na všech
základních školách budou od
3. července 2006 do 1. září 2006. V
tomto období bude v Jindřichovicích
uzavřena i mateřská škola, školní
družina a školní jídelna.

Přejeme odcházejícím
školákům zdařilý start a mnoho
úspěchů v nové škole, budoucím
prvňáčkům pak pohodu a klid při
plnění školních povinností.

Školní rok 2006/2007 bude
slavnostně zahájen v pondělí
4. září 2006.

II. ročník závodu horských kol

Benito cup,
který se koná
v sobotu 1. 7. 2006 od 10:00 hod
v Jindřichovické rokli.
Závodu se můžete zúčastnit v těchto kategoriích:
start 10:00 hod
start 10:15 hod
start 10:30 hod
start 10:45 hod
start 11:15 hod
start 11:45 hod
start 12:30 hod
start 12:30 hod

Prezentace v místě závodu, muži a veteráni platí
startovné 100,- Kč.
Závod se jede jako open pro příchozí o putovní pohár,
který získává trojnásobný vítěz závodu do trvalého
vlastnictví.

Jindřichovický zpravodaj

Radek

Každá škola má svůj konec,
jako měla začátek,
a co skončí, to už nikdy
nejde vrátit nazpátek.
Každá škola má svůj konec,
i ta naše, tady je.
Ahoj školo, na shledanou,
nazdar, tě pic, adié!
Je to pravda, je to pravda,
je to pravda, hep-čí!
I když máme školu rádi,
prázdniny jsou lepší!
(Jiří Žáček)

Všem dětem přejeme o prázdninách hodně sluníčka a vydatného odpočinku. A
hlavně žádné úrazy!
Zaměstnanci ZŠ a MŠ v Jindřichovicích

Okrašlovací spolek Jindřichovice v Krušných horách
srdečně zve všechny milovníky cyklistiky na

špunti do 6 let
dívky 7 - 10 let
chlapci 7 - 10 let
dívky 11 - 14 let
chlapci 11 - 14 let
ženy 15 - 50 let
muži 15 - 50 let
veteráni nad 50 let

Kuba

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 17. 6. 2006 bude v katastru obce Jindřichovice
proveden sběr a svoz nebezpečného odpadu. Ten tvoří:
chladničky, mrazničky, autobaterie, televizory, radiopřijímače,
olej. filtry, výbojky, zářivky, nátěrové hmoty, odpadní oleje, tuky
a jiná maziva, org. rozpouštědla, odmašťovací přípravky,
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, odpady rtuti, léky, injekční
stříkačky, obal. materiál znečištěný org. škodlivinami.
Harmonogram odvozu (stanoviště/doba sběru):
Háj (u autobusové zastávky)
Jindřichovice (odbočka na Háj)
Jindřichovice (před požární zbrojnicí)
Jindřichovice (Kocanda)
Jindřichovice (okály)
Loučná (u kontejneru)
Heřmanov
Smrčina (u kontejneru)
Hradecká (na točně)
Poušť (u kontejneru)
Mezihorská (u kontejneru)

8.00 - 8.15 hod.
8.20 - 8.30 hod.
8.35 - 8.55 hod.
9.00 - 9.15 hod.
9.15 - 9.30 hod.
9.35 - 9.50 hod.
10.00 - 10.15 hod.
10.20 - 10.35 hod.
10.40 - 10.55 hod.
10.50 - 10.55 hod.
11.00-11.15 hod.

Občané mají tuto službu uhrazenu v poplatku za odpad.
Žádáme občany, aby nebezpečný odpad osobně předali posádce
sběrného vozu.
(obu)
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PÁR STŘÍPKŮ

CITÁTŮ Z MÜLLEROVY KRONIKY OBCE MEZIHORSKÁ

…Tato kronika má být
zároveň výrazem mé
sounáležitosti s obyvateli obce.
Je mým odkazem pro Vás a
prosím, abyste mi zachovali
trvalou vzpomínku…
…Jméno Kührberg je
zkomoleninou původního
j m é n a K i r c h b e rg , k t e r é
nacházíme ve starých listinách
1454 a 1525. V lidové mluvě
zabíhá komolení ještě dále,
protože se vesnici říká
Kirbrich…
… M z d a
Kührberským činí za den práce
8 grošů za orání a vyvážení
hnoje. K tomu obdrží v poledne
jídlo, dobytek dostane před
zapřažením otep sena... Každý
poddaný je povinen nasekat pět
láter dřeva, za to dostane 6
krejcarů, v případě vět š í
potřeby dřeva v š ak musí
nasekat více za stejnou mzdu...
Ti, kteří nemají žádný vůz k
zapřa ž ení, musí vykonávat
rolnické práce a kdykoli konat
práci podle potřeby ... bez
nároku na mzdu. (urbář
1644)…
…S rostoucí stavební
č inností ve městech a s
budováním silnic a železnic
vyrostlo místním obyvatelům
nové odvětví
kamenictví. Bylo
podmíněno přítomností velkých ložisek
žuly. Zvláště výnosné bylo období mezi
rokem 1880 a světovou válkou. Byly
zhotovovány schody, kvádry, kameny na
osazení chodníků, dlažební kostky,
náhrobní kameny, žlaby na krmení a na
vodu a všelijaké další opracované

Práce v kamenolomu

Škola v Mezihorské

kameny ke stavbě domů a mostů…
…Dříve (myšleno 19. stol.) v
Mezihorské nebyla školní budova, a tak
se výuka, dalo-li se to tak vůbec nazvat,
odehrávala ve větších místnostech
statků. Výuku obstarával neškolený
vesnický kantor. Většinou tuto službu
zajišťovali vysloužilí poddůstojníci
vojska. Služné těchto učitelů bylo velmi

tristní, lépe řečeno „pod psa“.
Kantor musel mimo vyučování
a někdy i při něm vykonávat
různé vedlejší činnosti, aby si
vůbec zajistil nejnutnější
živobytí. Každé dítě muselo
denně přinést poleno dřeva na
topení. Stávalo se také, že učitel
dostával jídlo po domech a
každý den navštěvoval jiné
stavení…
...Na louce u cesty z
Horního Rozmyšlu do
Křemenité, poblíž
lochmühlského můstku, po
nocích strašilo tolik, že se raději
lidé téhle cestě vyhýbali. Až se
jeden opil v krčmě, vlekl se po
půlnoci k Lochmühle a blížil se
k můstku. Tu uslyšel, jak za ním
někdo povídá: “Kam ho mám
dát? Kam jenom ho mám dát?”
Opilec mu rozhodným hlasem
odpověděl: “Tak ho dej tam,
kdes ho vzal!” “Tys mě
vysvobodil,” zahlaholilo mu
vstříc. V tu chvíli udeřila jedna
hodina a vše utichlo. Od toho
dne přestalo strašit. (vypráví se,
že jeden sedlák měl před lety ve
zvyku přesouvat mezníky ... na
úkor sousedů. Po smrti jeho
duše nenalezla pokoj a toulala
se o půlnoci krajinou jako
strašidlo.)...
...Na Bílou sobotu, po
odzvánění půstu, si lidé opatřují vodu z
potoka, aby zůstali celý rok zdraví. Aby
zahnali nemoci a jiné svízele, nabírají
vodu směrem proti proudu a myjí se v ní.
Vodu pak vylévají směrem po proudu,
aby uplavaly nemoci.
Petr Rojík

Pokud se zajímáte o osadu Mezihorská, zkuste
navštívit nedávno zpřístupněné webové stránky
na adrese

www.mezihorska.wz.cz
O jejich vznik se zasloužil pan Tomáš Kovář.
Rodina Kovářových se již po léta stará
o zvelebování osady a obnovu památek. Pan Václav
Kovář pomáhá oživovat historii osady. Za to jim
všem patří dík.

Jindřichovický zpravodaj

Kaplička v osadě Mezihorská v současné době

Strana 4

VÁŽENÍ ŘIDIČI,
ráda bych vás vyzvala (jménem
svým i jménem Obecního úřadu v
Jindřichovicích) ke zvýšené pozornosti
a opatrnosti při jízdě po silnicích naší
obce, ale i mimo ni. Vzhledem k tomu,
že za chvilku začínají letní prázdniny a s
nimi přijde i pěkné počasí, zvyšuje se
riziko úrazů dětí na silnicích. Naše
ratolesti si začnou užívat - jezdit na

kolech, koloběžkách, bruslích, běhat za
míči - prostě dovádět. A u toho často
zapomínají na číhající nebezpečí.
Omezte proto rychlost, zvyšte
pozornost, protože nikdy nevíte, jestli
vám nevyjede z malé uličky dítě na kole,
nebo zda-li nehrají děti na honěnou a
nezkříží vám cestu, až vyběhnou z
nějakého skrytého místa.
V naší vesničce buďte zvlášť
opatrní v okolí dětského hřiště,

fotbalového hřiště, u místních okálů, u
autobusové zastávky, u restaurace Na
chvíli a při všech sjezdech a odbočkách z
hlavní komunikace.
Řidiči, dejte tedy nohu z plynu,
při projíždění vesnic a měst se snažte
předvídat, co se může stát, a hlavně
dodržujte bezpečnou rychlost. Někdy
(obzvlášť na úzkých komunikacích) je i
ta povolená „padesátka“ příliš vysoká!
Lenka Vacušková
TIP NA VÝLET:

KRÁSNO - HORNÍ SLAVKOV

Krásenská rozhledna

Krásenský vrch na počátku 20. století

Nezaměstnaní při stavbě rozhledny

Projekt rozhledny od W. Russe

Jindřichovický zpravodaj

Dnes se vydáme trochu na jih, do pohoří, které sousedí s Krušnými horami, do
Slavkovského lesa. První zastávku uděláme na okraji obce Krásno, na vrcholu
Krásenského vrchu. Tam se v nadmořské výšce 777 m zvedá k nebi jedna
z nejpodivuhodnějších rozhleden v naší zemi. Tato rarita vznikla na základě návrhu
W. Russe, který se prý nechal inspirovat legendou o babylonské věži. Vystavěna byla
v době hospodářské krize, její stavba dala práci mnoha nezaměstnaným lidem. Ti
pracovali zpočátku za mzdu, když došly peníze, pak alespoň za poukázky na chleba.
U rozhledny byla postavena výletní restaurace, ta
dnes již bohužel neexistuje.
Přímo v Krásně bychom si neměli nechat
ujít návštěvu hornického muzea, které bylo
vybudováno na místě bývalého cínového dolu
Vilém. V areálu dolu Vilém je zachována budova
úpravny, objekt dílen, těžní věž a těžní budova,
strojovna, vrátnice a stavba jedné z nejstarších
trafostanic na našem území. Ve venkovních
prostorách je instalována unikátní expozice
Hornické muzeum - vozový park
povrchové důlní dopravy o rozchodu 900 mm.
V areálu je vybudována také ukázková štola
o délce 40 m, ve které prezentujeme současné
technologie ražeb a výstroje podzemních prostor.
Nedaleko Krásna se nachází další
hornické město - Horní Slavkov. Dnes je známé
spíše výrobou porcelánu, v 18. století zde byla
založena vůbec první porcelánka v Čechách. Zde
stojí za zmínku gotický kostel sv. Jiří nebo
muzeum.
Na nedalekém Šibeničním vrchu se
dodnes zachovalo středověké kruhové popraviště.
Zajímavá stavba má dva metry vysokou podestu,
nad kterou se tyčí tři pilíře, které sloužily coby
opěra šibeničních trámů. Pilíře byly původně
vysoké šest metrů, oběšenec totiž musel být dobře
vidět z města, aby připomínal všem jeho
Hornické muzeum - šachetní budova
obyvatelům a také kolemjdoucím, že město má
hrdelní právo a tvrdě trestá provinilce. Takováto
popraviště byla budována především kvůli
bezpečnosti kata. Ten byl s odsouzeným zamčen
uvnitř popraviště, aby ho nemohl ohrozit nikdo
z přihlížejících. Vchod do popraviště zůstal
zamčen i po výkonu trestu, aby se zamezilo
krádežím magických předmětů, jako byl například
provaz z oběšence, nebo různé části jeho těla.
(lmt)

Popraviště na Šibeničním vrchu
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JMÉNA V KALENDÁŘI
Stejně jako v předchozích
vydáních zpravodaje si i dnes povíme o
některých jménech, se kterými se
můžete setkat v naší obci. Tentokrát u
lidí, kteří slaví svátek v červnu nebo
červenci.
Jan (24. 6.) - o významu jmen
Jan a Jana jsme psali již v minulém
čísle zpravodaje. V církevním
kalendáři se objevuje mnoho Janů,
tento den je zasvěcen Janu Křtiteli. Ten
křtil své příznivce v řece Jordánu,
pokřtil i samotného Ježíše. Zemřel ve
vězení krále Heroda poté, co si jeho
hlavu vyžádala od panovníka krásná
Salome jako odměnu za dokonale
předvedený tanec.
Ladislav (27. 6.) - původní
české jméno Vladislav se v některých
evropských zemích špatně
vyslovovalo. Tak vznikl jeho nový tvar
Ladislaus, u nás pak Ladislav. Význam
je jasný - slavný vládou.
Libuše (10. 7.) je jméno s
nejasným původem a významem. Na
radu věštkyně Libuše založili Čechové
město Prahu a našli si knížete
Přemysla. Poté byla Libuše za
Přemysla provdána.
Markéta (13. 7.) je obdobou
jmen Margareta, Margeta, Greta nebo
též Pelagie. Všechna mají podobný
význam - “perla”.
Martina (17. 7.) je původem
římské jméno. Jeho nositelka byla
zasvěcena bohu války Martovi.
Jakub (25. 7.) je hebrejské
jméno s významem “druhorozený”.
Mezi Kristovými učedníky byli hned
dva Jakubové. Oba prý měli prudkou
povahu, proto je Ježíš nazval
boanergés - synové hromu. Oba
zemřeli jako mučedníci.
Anna (26. 7.) je jméno
pradávné a jeho původ není prokázaný.
Za zmínku stojí příběh Anny, sestry
zakladatelky Kartága Dido. Anna byla
při návštěvě řeckého hrdiny Aenea
pronásledována jeho žárlivou ženou,
až se v zoufalství vrhla do řeky.
Bohové se však slitovali nad její krásou
a proměnili ji v nesmrtelnou nymfu.
(lmt)
Jindřichovický zpravodaj

Jindřichovický zámek, dnes sídlo Okresního archivu

Z HISTORIE OBCE JINDŘICHOVICE
Jindřichovice jako ves jsou
doloženy od 13. století, povýšeny na
městečko 28. 9. 1537, znak získaly
pravděpodobně v roce 1546. V
latinských textech jsou uváděny jako
Heinrichsgruna, v německých
Heinrichsgrün, v č eských dříve
Heyneskrin.
Mezi věřiteli zadlu ž eného
císaře Zikmunda byli i zbohatlí chebští
pláteníci, tehdy již hrabata Šlikové,
kterým císař zastavil celé Loketsko. Při
dělení šlikovského majetku 30. 6. 1489.
se vytvořila sokolovská větev šlikovské
dynastie, jejímž zakladatelem se stal
Mikuláš Šlik. K jeho panství tenkrát
vedle Sokolova patřily i Jindřichovice.
Poslední z rodiny Šliků - Jan
Albín Šlik - se ujal panství v roce 1615.
Jako přesvědčený protestant se brzy
zařadil mezi přední vůdce
protihabsburského odboje. Stal se
jedním z třiceti zemských správců. Po
porážce na Bílé hoře ujel ze země, v
nepřítomnosti byl odsouzen ke ztrátě
hrdla i statků a jeho jméno bylo přibito
na šibenici. Celé panství se dostalo v
roce 1622 za výrazně podhodnocenou
cenu do držení katolického a
Habsburkům oddaného rodu Nosticů.
Nosticovská panství
představovala rozlehlé državy, k nimž
přibylo i říšské hrabství Rhienek u
Würzburgu, proto se rod psal Nostitz Rhienek. Nejvýraznější osobností z
rodu Nosticů byl František Antonín
hrabě Nostitz - Rhienek (1725 - 1794).
Tento osvícený šlechtic se stal dokonce
nejvyšším purkrabím českým a
prezidentem zemského gubernia. Ač
sám hovořil především německy,

podporoval české buditele, kteří se
scházeli v jeho přepychovém paláci na
pražské Malé Straně. Tuto společnost,
jež se postupně změnila v Českou
společnost nauk, navštěvoval
jazykovědec Josef Dobrovský, historik
a první profesor české řeči a literatury na
pražské univerzitě František Martin
Pelcl a piarista Jaroslav Schaller,
zakladatel české topografie. Právě
těmto osobnostem svěřil na dlouhá léta i
výchovu svých dětí. Všichni jmenovaní
buditelé mnohokrát pobývali na
nosticovských venkovských panstvích a
pravidelně zajížděli i do Jindřichovic.
Jméno Franti š ka Antonína
Nostice zůstane navždy spojeno s
počátky divadelnictví u nás. V letech
1781 - 1783 vystavěl na Ovocném trhu v
Praze Hraběcí Nosticovo národní
divadlo, (od roku 1798 Stavovské
divadlo), v němž byla ještě za Nosticova
života provozována i první česká
divadelní představení.
Jiří Korel
Jindřichovický zpravodaJ
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