Informační občasník obce jindřichovice

Jindřichovický
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21. srpen 2006
BAREVNÝ SVĚT
V obecní studni není voda.
U studánky v rokli někdo rozbil
hrnečky. Mládež ničí autobusovou
zastávku. Lidé zakládají další černé
skládky. Pomalu se blíží konec
prázdnin.
Ne, nebojte se. Svět není
pouze černý - a naše malá obec už
vůbec ne. Máme za sebou Dětský
den, na rybníkách se objevily
loutky, v Háji si lidé společně
opravují studnu, chystá se
promítání pod širým nebem. Blíží
se krásný barevný podzim.
Zkrátka všude se střídá
lepší s horším, a o všem je třeba
psát.
Miroslav Tvrz

Ročník 1.

ČÍSLO 4

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
4. jednání zastupitelstva obce
se konalo 29. června 2006 v tělocvičně
ZŠ v Jindřichovicích.
Zastupitelstvo schválilo
rozpočtové opatření č.2/2006, kde
příjmy byly navýšeny o 129.590,- Kč a
výdaje navýšeny o 222.710,- Kč. Dále
byly schváleny smlouvy o zřízení
věcných břemen s firmami T-Mobile
Czech Republic a.s. a ČEZ
Distribuce a.s.
Na žádost předsedy
přestupkové komise obce byl tento
orgán odvolán a bylo schváleno
uzavření veřejnoprávní smlouvy s
Městem Rotava o zajištění vyřizování
přestupků pro obec Jindřichovice. Byla
schválena smlouva s Velvyslanectvím

Republiky Srbsko na údržbu okolí
mauzolea za dohodnutý poplatek.
ZO schválilo pronájmy
pozemků, prodeje pozemků, prodej
sněhové radlice a prodej dvojgaráže.
Byla schválena směna pozemku, a to z
důvodu bývalého prodeje tohoto
pozemku s velkou částí důležité
komunikace obce. Schváleny byly též
vypuštění rybníka u Bartošů koncem
měsíce srpna, odměna za natahování
hodin na kostele, přístup na internet pro
občany v místní knihovně zdarma.
ZO schválilo provedení
mimořádné inventarizace majetku obce
k 30. 9. 2006.
Anna Polívková, starostka

POHÁDKOVÉ POSTAVY NA JINDŘICHOVICKÝCH RYBNÍCÍCH
Jistě jste si všimli
postavi č ek, které nyní
zdobí dva naše rybníky.
Jednou z nich je vodník na
rybníčku „u Bartošů“. Ten
původní byl majiteli
přestěhován, ale mnoha
lidem se po něm stýskalo.
Osobně se mě na
jindřichovického vodníka
ptal i jeden občan Chebu.
Nakonec také paní
starostka projevila přání,
aby se obci vrátila jedna z
jejích zajímavostí. Tak
jsem se pustila do práce.
A z čeho je loutka
vyrobena? Hlavu jsem
vyřízla z polystyrenu,
obličej vymodelovala z
keramické hmoty a
nabarvila voděodolnými
barvami, na hlavu nalepila vlasy a
klobouk. Celé tělo jsem vycpala
polystyrenovými kuličkami.
Hastrmanský frak ušila Eva Polívková.
Jindřichovický zpravodaj

Víla Amálka na rybníčku u Surových

Když byl vodník připraven k pobytu v
rybníku, umístili ho naši dobrovolní
hasiči na vodní hladinu.
Druhou figurku najdete na
rybníčku „u Surových“. Znázorňuje vílu

Amálku, kterou naše děti
důvěrně znají ze
stejnojmenného
kresleného seriálu. Víla je
zhotovena podobně jako
vodník, jen tělo nemá
vycpané, aby byl vidět vor
představující rozkvetlou
louku. Na vodu celé dílo
spustili a ukotvili manželé
Surových.
Ještě musím
dodat, že vory pro vodníka
i vílu vyrobil Josef Frnka.
Tímto článkem bych chtěla
jemu i všem výše
uvedeným poděkovat za
spolupráci.
Příští rok bychom
rádi přidali další
pohádkovou bytost.
Kterou? Na to se budeme
muset zeptat dětí z mateřské a základní
školy.
Lenka Vacušková
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FK JINDŘICHOVICE
Dne 10. června skončily
okresní soutěže mužů v kopané. Naše
A mužstvo skončilo z 12 účastníků na
6. místě. Nejlepším střelcem byl Robert
Koněvalík, který nastřílel celkem
9 branek. Naše B mužstvo z 8 účastníků
skončilo na 4. místě. Nejlepším
střelcem byl Jan Fonferko, který
nastřílel celkem 5 branek.
Na členské schůzi Fotbalového
klubu Jindřichovice dne 23. 6. 2006
bylo rozhodnuto, že do nového ročníku
okresní soutěže mužů bude
přihlášeno i naše B mužstvo.
Okresní přebor mužů začne
prvním kolem v sobotu 19. 8. 2006
zápasem Jindřichovice A - Stará
Chodovská. V soutěži je přihlášeno
celkem 12 mužstev.
Okresní soutěž mužů začne

SLOVO STAROSTKY
Autobusová čekárna je nás všech
Proč nám ničí naše mládež
autobusovou čekárnu a její okolí? Tak se
ptají občané, kteří denně dojíždějí do
zaměstnání, ale ptáme se i my na
Obecním úřadě. Na to, že se ve většině
malých obcí stává autobusová čekárna
jakousi klubovnou dětí všech věkových
kategorií, jsme si už docela zvykli. Zas
tak moc by nám to nevadilo, pokud by
neničily majetek nás všech a nechovali
se tam jako … (doplň si název některého
zvířátka). Nejsmutnější na tom je, že se
tam schází starší mládež (někteří jsou
dokonce již plnoletí), která ukazuje těm
mladším, jak se rozdělává oheň na
lavičkách, likviduje nátěr nevhodnými
písemnými projevy, ničí odpadkový koš.
Mladí lidé zde kouří a odhazují
nedopalky cigaret na zem, po zemi se
válejí i všelijaké jiné odpadky. Myslíte,
že je to dobrý příklad pro naše malé děti?
Nebo je to snad poděkování dospělým za
to, co pro děti a mládež v obci dělají?
Každá zbytečná oprava, nátěr a úklid
stojí obecní rozpočet peníze, které by se
mohly vynalo ž it třeba na opravu
dětského nebo fotbalového hřiště.
V červenci tohoto roku situaci
popsala jedna naše občanka a dopis,
který byl pravdivý a velice výstižný,
Jindřichovický zpravodaj

prvním kolem v neděli 27. 8. 2006
zápasem Jindřichovice B - Krásno B.
V soutěži je přihlášeno jen 5 mužstev,
proto se bude hrát čtyřkolovým
systémem.
Dne 5. srpna 2006 uspořádá
Fotbalový klub Jindřichovice turnaj v
kopané, kterého se zúčastní tato
mužstva: Kraslice, Nové Sedlo B,
Počerny a pořádající Jindřichovice.
Hrát se bude systémem každý s každým,
2 x 20 minut. Zahájení turnaje je
plánováno na 9.30 hodin.
Jiří Korel

BUDE SE KONAT
Slavnostní vítání občánků se
bude konat dne 28. 9. 2006 v 15 hodin
v budově OÚ. Přivítáno bude 7 dětí,
z toho dvoje dvojčátka.
Veřejná schůze ZO se bude
konat 31. 8. 2006 v 17 hodin
v tělocvičně základní školy.
Volby do zastupitelstva obcí a
Senátu Parlamentu České republiky
proběhnou ve dnech 20. a 21. října
2006.
(obu)

UPOZORNĚNÍ
OÚ v Jindřichovicích vyhlašuje regulaci pitné vody pro občany, kteří ji odebírají
z obecního zdroje (směr Sokolov). V období od 15. 8. 2006 do 31. 8. 2006 poteče
v případě potřeby voda vždy od 18.00 do 7.30 hodin. Mimo tuto dobu je občanům
k dispozici cisterna s pitnou vodou. Ta je umístěna před restaurací Na chvíli.
Děkujeme za pochopení.
vyvěsila do autobusové čekárny. K tomu
druhý den přibyla i tabulka s nápisem
Zákaz kouření v čekárně a jejím okolí,
jak nařizuje zákon platný již několik
měsíců. Jaká asi byla reakce toho, kdo se
v dopise poznal? Vše strhl a zničil.
Tabulka se zákazem kouření stála
70,- K č a bude tam muset být
umisťována znovu a znovu (kolikrát
ještě?), protože tak praví zákon. Rodiče
a mláde ž i, ne š lo by s tím něco
rozumného udělat?
Stanoviště velkoobjemového
kontejneru pro objemný odpad
Obec Jindřichovice vlastní
jeden velkoobjemový kontejner, který
slouží pro celý náš katastr. Někteří
občané se rozčilovali, že nemohou
kontejner najít, když potřebují uložit
odpad. V následujících řádcích podám
vysvětlení.
Hlavní stanovi š tě je na
parkovišti v Jindřichovicích. Zde mohou
používat kontejner všichni občané i
rekreanti z celého katastru. Pokud jej tu
nenajdou, znamená to, že je právě na
jedné ze sedmi osad. I tam totiž občané a
chalupáři platí řádně za likvidaci
odpadů. V červenci a srpnu putuje
kontejner po osadách (tam je nejvíce
rekreantů) a pak se zase vrátí zpět.
Abychom předešli zneužívání firmami a

cizími občany, kteří likvidují odpad na
náklady nás všech, nevydáváme
dopředu rozpis, kde a kdy se kontejner
bude nacházet. V případě nutnosti
můžete volat na číslo 725 051 011, kde
vám bude sděleno současné stanoviště.
Do kontejneru se odkládá starý
nábytek, matrace, textil, umyvadla,
vany, záchody, koberce.
Občané na osadách, pokud
uvidíte kontejner ve své osadě na
obvyklém místě, je tam pro vás. Zároveň
ž ádám jindřichovické občany i
rekreanty: pokud máte jiné a lepší
návrhy na organizaci svozu objemného
odpadu, rádi vás vyslechneme.
A ještě si neodpustím jednu
poznámku. Chci vám popsat, jak někteří
jednotlivci nebo firmy likvidují odpad
na náklady nás všech. Brzy z jara někdo
vyvezl fůru nebezpečného odpadu
(jednalo se o eternitové tašky) do osady
Poušť a vyklopil ji na pastvinu, kde
Horský statek Abertamy pase dobytek.
V první polovině července někdo vyvezl
3 fůry rozbitého betonu na okraj lesa a
souvrať cesty za osadou Loučná směrem
na Oloví. Čím dál více našich obyvatel
se snaží mít upravené zahrádky, ale
posekanou trávu a jiný biologický odpad
vozí nebo odkládají na cizí pozemek.
Je jen na nás všech, jak si
uhlídáme pořádek a čistotu v naší
obci!
Anna Polívková
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Poděkování
Obecní úřad v Jindřichovicích velice děkuje všem dospělým občanům a
dětem, kteří se podíleli na přípravách Dětského dne 2006.
Výlet do pohádky se začal připravovat již dva měsíce před konáním akce.
Proběhlo několik přípravných schůzek, šily se masky, určovaly se stanoviště pro
hry a plnění různých úkolů, vyřezávalo se 70 pamětních medvídků.
Mnohé firmy, ale i jednotliví občané, pomohli
formou sponzorských darů. Šlo o peněžité dary na
zakoupení spousty zajímavých cen, cukrovinek a
jiného občerstvení pro děti (bylo zasláno celkem
21.500,- Kč), dále o věcné dary, občerstvení nebo
třeba zapůjčení zahrady.
Sportovci z FK Jindřichovice uspořádali pro děti
jízdu zručnosti na kolech a další soutěže na
fotbalovém hřišti, a to i přesto, že v tentýž den
měli sehrát dva zápasy. Navíc odměny pro děti
zakoupili z vlastních prostředků.
Odpoledne mohly děti dovádět v pěně, soutěžit ve
stříkání z hasičských hadic, střílet na terč nebo
stavět vatru, to vše díky našim dobrovolným
hasičům. Ti se také postarali o kácení májky,
hudbu a v neposlední řadě i o bezpečnost nás
všech během celé akce.
Ještě jednou všem veliké díky.
Jindřichovický zpravodaj

Benito CZ s.r.o. Jindřichovice,
Okrašlovací spolek Jindřichovice v Krušných horách
a Obec Jindřichovice
srdečně zvou malé i velké do

LETNÍHO KINA ROKLE
na filmové představení,
které proběhne v sobotu 26. srpna 2006
v jindřichovické rokli
při příležitosti blížícího se konce prázdnin.
Program:
20.00 hodin - filmové představení pro děti a mládež
21.45 hodin - prezentace fotografií z obecních akcí v roce 2006
22.00 hodin - filmové představení pro dospělé diváky
Občerstvení bude zajištěno, oheň vzplane v 19 hodin.
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120 LET ČINNOSTI DOBROVOLNÉHO HASIČSKÉHO SBORU
Letos slaví Sbor dobrovolných hasičů v Jindřichovicích významné jubileum. Uplynulo právě 120 let od jeho
založení. Proto jsme v tomto čísle věnovali našim hasičům zvláštní pozornost.
Jindřichovický zpravodaj také
na Internetu!
Navštivte naše webové stránky na adrese:

www.volny.cz/j.zpravodaj

Něco

z

minulosti

spolek.

•Kolem roku 1890 bylo ve
sboru 110 členů. V roce 1935
zde působilo 68 členů
aktivních, 11 čestných a 40
sponzorských.
•Již ve 2. polovině 19.
století bylo zaznamenáno mnoho
zásahových akcí.

•Tento dobrovolný hasičský sbor
byl založen roku 1886 pod vedením
občanů F. J. Rümmlera, A. D. Kerna a
K. Kauznera. Předtím již od roku 1874
působil v Jindřichovicích jiný hasičský

•Hasičský sbor organizoval plesy a
hasičské dny. Velkou událostí pro
Jindřichovice i přilehlé obce býval
Výroční hasičský ples, který se konával
vždy poslední listopadovou neděli.

Hasiči po 120 letech

noví zájemci rekrutují ze starých
hasičských rodin. Stačí se pozorně
podívat na uvedená jména.

Hasiči jsou dnes pro obec
nepostradatelní, a to nejen z hlediska
ochrany před živly. Bez nich se neobejde
žádná veřejná akce. Nezištně pomáhají i
tam, kde by vůbec nemuseli. Smekáme
klobouky a děkujeme.
O rozhovor jsme požádali velitele
hasičské jednotky pana Jana Šťastného.
Kolik členů má
sbor v současnosti?

Nováčky letos nemáme,
nejmladší generace zatím neprojevila
zájem. Problémem je i vybavení
nováčků, chybějí peníze. Už několik let
se snažíme dovybavit naši jednotku, ale
stále máme co dohánět. Dodnes

Můžete jmenovat?

Jindřichovický zpravodaj

•Tradicí se staly výroční oslavy
založení sboru. Velká slavnost proběhla
30. 8. 1906 při příležitosti jeho
30. narozenin. Oslavy padesátiletého
jubilea na zámecké louce se účastnily
všechny hasičské sbory z okolí.
•Mnoho členů hasičského sboru
padlo v 1. světové válce.
(historické informace poskytl Miloš Bechyně)

například nevlastníme jediný
protipožární oděv. Pro zajímavost, cena
jednoho kompletního oděvu se
pohybuje okolo 20.000,- Kč!

Kdo posílil vaše řady v tomto
roce?

V zásahovém
družstvu je devět členů,
aktivních členů je sedm a
několik záloh.

Velitel jednotky Jan Šťastný; velitel družstva Václav Kozák; strojník a
obsluha motorové pily Martin Polívka; další
strojníci - Milan Fojtík,
Robert Medek; hasiči - David
Plaub, Josef Plaub, Ladislav
Plaub, Jan Lavrenčík st., Jan
Lavrenčík ml., Jaroslav
Lavrenčík, Jiří Nemeth,
Ladislav Potočný ml.,
Oldřich Novák, Petr Fojtík,
Klára Kozáková, Božena
Lavrenčíková, Jiří Šťastný a
další čestní členové.
Již dlouhou dobu se

• Na svatého Ferdinanda se
pravidelně konala slavnostní
bohoslužba, na kterou chodívali hasiči
za hudebního doprovodu ve
slavnostních uniformách.

Kdo ze současných členů
působí ve sboru nejdéle?
Bohužel se žádné statistiky
nevedou, takže nemohu odpovědět.
Jak často musíte zasahovat?
Letos už máme za sebou 4
zásahy, a to je teprve polovina
roku. Vloni jsme měli stejný
počet zásahů za celý rok. V
posledních letech jsme
nejčastěji vyjížděli k
případům způsobeným
rozmary počasí - polomy,
sníh, velká voda atd.
Zkuste uvést
konkrétní příklad.
Jedním z oficiálních
zásahů v tomto roce bylo
odhazování sněhu a ledu ze
střechy bývalého obecního
úřadu, kdy už zatékalo do
bytů. Letos v zimě jsme se
skutečně vyřádili. Tolik
střech v obci se snad ještě
neodhazovalo. Je zde nutné
podotknout, že jen několik
případů bylo zaevidováno,
zbytek jsme dělali
dobrovolně...

Někteří členové dobrovolného hasičského sboru

pokračování na následující straně
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HASIČI PO 120 LETECH
pokračování z předcházející strany

... na žádosti občanů a obecního
úřadu. Tímto se chci také omluvit všem,
kterým jsme nestihli pomoci. Bylo toho
opravdu mnoho, navíc všichni musíme
chodit do zaměstnání. Mnohokrát jsme
lezli po střechách až dlouho do večera,
pracovali jsme i potmě. Pomáhali nám
také členové FK Jindřichovice, kterým
tímto děkuji. Na jaře jsme při prudkém
V nočních hodinách z
29. na 30. července 2005 přešla přes
území karlovarského kraje bouře
doprovázená vichřicí. Nevyhnula se ani
Jindřichovicím.
Operační a informační středisko
(OPIS) v Karlových Varech vyhlásilo
minutu po půlnoci první poplach pro
naši jednotku. Ta dostala za úkol
zprovoznit silnici č. 210 v úseku
Jindřichovice - Dolní Nivy. Výjezd byl
téměř okamžitý díky přítomnosti hasičů
v prostorách hasičské zbrojnice. V
opačném případě by bylo velmi obtížné
dodržet výjezdové časy v důsledku
ztěžujících okolností, zejména výpadku
elektrické energie a telefonních sítí.
Po odstranění asi deseti padlých
stromů jsme se vraceli přes Háj. I tam
jsme si museli na osmi místech prořezat
cestu. Okamžitě po návratu jsme z OPIS
obdrželi další úkol, a to zprovoznit celou
spádovou oblast Jindřichovic. Projeli
jsme všechny osady a také silnici z
Jindřichovic do Šindelové. Začínal se
nám vybarvovat rozsah škod. U
Mezihorské, kde byl velký polom, naše
jednotka spolupracovala se
šindelovskou. Společně se nám podařilo
uvolnit cestu právě včas, neboť už se
blížila jednotka ze Sokolova
pospíchající na letní tábor u Tatrovic. Po
zprovoznění silnic na Loučnou a na
Hradeckou jsme ohlásili splnění úkolu a
opět jsme byli okamžitě povoláni k
dalšímu zásahu - na silnici z Anenského
Údolí do Oloví, a to pod velením HZS
Kraslice. Zde se nám zjevil obraz zkázy.
Při velkém polomu v příkrém svahu
padlé stromy sjely dolů a zcela
zablokovaly silnici. V té chvíli už na
místě zasahovali profesionální a
dobrovolní hasiči z Kraslic, Sokolova a
Krajkové, v pohotovosti byla i Správa a
údržba silnic. Alespoň částečně byl úsek
zprovozněn až za svítání. Nato jsme
spolu se všemi Kraslickými odstranili
následky polomu u zámečku Favorit,
Jindřichovický zpravodaj

tání odčerpávali vodu ze sklepů
rodinných domků, museli jsme stavět
protipovodňové hráze. A jako každý rok,
i letos už byla větrná vichřice a spadlé
stromy na vozovkách. Naše jednotka
vykonává také mnoho technických
pomocí třeba pro obecní úřad nebo
fotbalový klub.
Budete pokračovat v tradici a
organizovat hasičské plesy?

Plesy bychom rádi pořádali,
poslední dva se podle ohlasů
návštěvníků povedly. Máme však
problémy s financováním a také s
prostorami. Nadále budeme pomáhat s
přípravami akcí OÚ Jindřichovice
(dětský den, stavění májky aj.)
Děkujeme za rozhovor a
přejeme všem našim hasičům mnoho
úspěchů do dalších let.
(lvr)

Větrná smršť v létě loňského roku
zprovoznili
silnici ze
Šindelové
do Nejdku a
vyprostili
několik lidí z
poškozené
chaty na
k o n c i
Šindelové.
Padající
vzrostlý
strom zbořil
její verandu
a obyvatele
uvěznil
u v n i t ř
objektu. Po
této události
Popadané tisy v nové části jindřichovického hřbitova
byla naše
jednotka
musel být použit žebřík a zasahující
konečně poslána zpět na základnu.
hasič byl ostatními jištěn provazem. Na
Hasiči byli v akci přes osm hodin, což je
objektu byla patrná škoda, zejména na
při tak náročné fyzické práci úctyhodný
krytině
střechy.
výkon.
Následující
den jsme se znovu sešli,
Po osmé hodině ranní byl opět
tentokrát bez příkazu OPIS, ale na
vyhlášen poplach. Tentokrát však k akci
požádání starostky obce. Bylo potřeba
jeli hasiči, kteří předešlou noc
zprovoznit
přístup na místní hřbitov, kde
nezasahovali, a vystřídali tak
se
měl
konat
pohřeb. Kromě odklizení
odpočívající členy první směny. Z OPIS
větví
z
přístupové
cesty jsme museli
přišel úkol odstranit stromy z
odstranit i ležící tisy uprostřed nového
elektrického vedení u Třídomí na
hřbitova, které při svém pádu rozbily
Loučné. Při zpáteční cestě nás zastavila
kamenný
kříž. Tímto pro naši jednotku
hlídka Policie ČR a požádala o odklizení
skončila
činnost
spojená s vichřicí.
stromu ze silnice mezi Jindřichovicemi a
Záchranných prací se zúčastnilo
lomem.
deset jindřichovických hasičů. Jim všem
Ve večerních hodinách se opět sešla
t
ímto děkuji za vynikající a
první směna, aby provedla údržbu a
profesionální
výkon. Poděkování
vyčištění použité techniky, odstranění
směřuje také k panu Václavu Kozákovi a
drobných závad, doplnění pohonných
panu Ladislavu Plaubovi za zapůjčení
hmot. Vozidlo muselo být připraveno
druhé
a třetí motorové pily.
pro případný další zásah. K tomu došlo
hned další den. Druhá směna vyjela na
Mezihorskou, kde spadl strom na
Jan Šťastný,
rekreační objekt. Ke splnění úkolu
velitel SDH Jindřichovice
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PÁR STŘÍPKŮ - CITÁTŮ Z MÜLLEROVY KRONIKY OBCE MEZIHORSKÁ
...Všichni lidé počítali s
brzkým ukončením (první světové)
války, protože se říkalo, že se
současnými moderními zbraněmi válka
nemůže trvat déle než 4 až 6 týdnů. Silně
se však zmýlili...
...V červnu 1915 se konala

špatně...
...Bída dosáhla (na konci
války) vrcholu. Potravou posledních let
se stala sušená zelenina, vojáky
přezdívaná “ostnatý drát”. Lidé si
pořizovali šrotovací mlýnky, v nichž...
mleli celé klasy s obilkami. Rozemletou

byly závěje vysoké až tři a půl metru.
Děti z horní části vesnice a z Hadereutu
proto musely často zůstávat doma...
...19. června 1927 se v
Mezihorské konal okrskový den hasičů
okrsku č. 85. Zúčastnilo se ho 24 spolků
a přibližně 450 hasičů. Všichni

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.
Zima v Mezihorské

válečná sbírka kovových předmětů.
Byla povinnost odevzdat hmoždíře,
svícny, talíře apod. vyrobené z mědi,
mosazi, cínu, olova... A tak lecjaká
památka na staré časy putovala do tavicí
pece. Lidé měli velký smysl pro oběť.
Mnozí jako válečnou oběť odevzdávali
cenné předměty vyrobené ze zlata,
stříbra a jiných kovů. Za zlaté prstýnky
dostávali železné...
...Z hromosvodů byly snímány
měděné dráty a nahrazovány
železnými. I zvony z kostelních
ST
věží byly odstraňovány, aby byl
získán kov pro válečné účely...
Větší cínové píšťaly byly
odstraňovány z prospektů
varhanních, a tak utichl nejeden
rejstřík...
. . . Ta k é k u ř á k ů m
nastaly za války špatné časy...
Nacpávali si dýmky všelijakým
sušeným listím a kořením, došlo
na listí bukové, jahodníkové,
březové, kaštanové, ořechové,
pilátové... Někteří kuřáci si na
zahrádce pěstovali tabák.
Moření listů tabáku jim ale moc
nešlo. Kdo seděl vedle takového
kuřáka, který potahoval z
dýmky, tomu se mohlo udělat

Jindřichovický zpravodaj

směs vůbec nesítovali, ale používali ji
tak, jak vyšla z mlýnku, přímo do
kuchyně a k pečení...
...V březnu 1921 vypukl v
Mezihorské tyfus. Nemoc byla zanesena
následkem použití dřeva z baráků
zajateckého tábora v Jindřichovicích.
Na nemoc onemocnělo 30 osob a devět z
nich zemřelo...
...Zima 1922/23 byla opět
velmi krutá a bohatá na sníh. Ve vesnici

UDNA

V

HÁJI

obyvatelé obce pomohli ke zdaru
slavnosti...
...Nyní (1935) přichází
poštovní doručovatel do Mezihorské
denně mimo neděle a svátky. Jeho
pochůzka vede po trase Jindřichovice Heřmanov - Hradecká - Mezihorská Stará a zpět do Jindřichovic...

BUDE

Petr Rojík

MÍT

STŘECHU

Několik občanů v osadě
Háj založilo nedávno
Sdružení Vodovod Háj.
Sdružení odkoupilo od
Pozemkového fondu
České republiky
pozemek, na kterém se
nachází studna, ovšem
ve velice špatném stavu.
Studna zásobuje vodou
několik rodin v Háji.
Na obrázku jsou
zachyceni členové
sdružení při brigádě,
jejímž cílem bylo
zastřešení studny.
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TIP NA VÝLET:

Z NEJDKU ZA VÝHLEDY
V dnešním prázdninovém čísle vám nabídneme nenáročnou turistickou
okružní trasu v našem blízkém okolí.
Začátek cesty bude na nádraží v Nejdku. Odtud vystoupáme motoráčkem až
do zastávky Tisová. Cestou projedeme třemi tunely, zdoláme velké převýšení a
pokocháme se krásnými výhledy do
kraje. Z Tisové se vydáme už pěšky
po modré a později po žluté turistické
značce na vrchol Pajndlu (též Peindl,
Peindlberg, Tisovský vrch). Po
příkrém stoupání po kamenité cestě
budeme odměněni jedním z
nejlepších krušnohorských výhledů z
Rozhledna na Tisovském vrchu

kamenné, 25 metrů vysoké
rozhledny. Na její ochoz nás vyvede
114 schodů.
Kamenný most nad tratí Karlovy Vary - Potůčky
Od této chvíle půjdeme už
jen z kopce. Kousek ještě po žluté,
pak už stále po zelené. Ta nás po 0,5 km vyvede z lesa na horské louky s několika
chalupami, které tvoří okraj vsi Tisová. Dále se dostaneme na kamenný most, pod nímž
v hlubokém zářezu prochází železniční trať.
Ještě jednou se dotkneme Tisové a po asfaltové
silničce dorazíme k místu zvanému Krásná
vyhlídka. Zde se můžeme občerstvit ve
stejnojmenném hotelu s příjemnou restaurací a
vyhlídkovou terasou. Pod sebou máme Nejdek
jako na dlani.
Kdo bude unavený, může do města sejít
po značené cestě, ovšem přijde o nevšední
Jedna z kapliček na Křížovém vrchu
zážitek. My se raději vydáme na nejvyšší místo
Křížového vrchu (chce to trochu trpělivosti,
snažíme se jít stále po hřebeni). Tam je na upravené skále s vytesanými schody
vztyčen kříž s Ježíšem. O něco níže mineme ruiny barokní kaple a sestoupíme do
Nejdku po 1600 m dlouhé křížové cestě se 14 kapličkami. Cestou si nenecháme ujít
Rajmanovu vyhlídku.
Pokud nám zbyde čas, můžeme
navštívit městské muzeum s národopisnými
sbírkami z Nejdecka. Nyní je navíc v
prostorách muzea umístěna výstava zaniklých
Nejdecká Černá věž
železničních tratí, do konce roku budou
k shlédnutí ještě výstavy
paličkovaných krajek, vazeb ze
sušených květin, mikulášských
perníků a betlémů. Od muzea je to
kousek k Černé věži, pozůstatku
gotického strážního hradu. Nad
Bernovským rybníkem stojí
malebný evangelický kostel se
zdvojenou jehlancovou střechou
věže. A to už jsme jen kousek od
nádraží, kde jsme začali naše
putování.
(lmt)
Jindřichovický zpravodaj

Krásná vyhlídka

Evangelický kostel z roku 1904
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JMÉNA V KALENDÁŘI

Z KRONIKY OBCE - VÝVOJ PO ROCE 1945

Také o prázdninách vám
přinášíme několik zajímavostí z
českého kalendáře.
Dominik (4. 8.) - toto jméno
vzniklo z latinského dominus (česky
pán). Dominik byl španělský kazatel,
který na počátku 13. století založil
spolu se svými příznivci kazatelský řád
dominikánů. Na své misijní cesty prý
chodíval bos, s tlumokem na zádech,
přespával v kostelech nebo jen pod
širým nebem. Není divu, že při jedné
takové výpravě onemocněl a o několik
dní později ve svých 50 letech zemřel.
Růžena (23. 8.) - toto jméno
se objevuje v různých podobách po
celém světě. V dnešním kalendáři se
sice objevuje 13. 3., přesto některé
Růženy slaví svátek v srpnu. Jedna ze
slavných Růženek (Rosa de Lima) žila
v Peru. Původně se sice jmenovala
Isabella, ale místní lidé ji přejmenovali
pro její velkou krásu. Rosa svůj život
zasvětila péči o chudé a nemocné,
zvláště se starala o tehdy velice
opovrhované Indiány. U nás je ale
přece jen populárnější její pohádková
jmenovkyně - Šípková Růženka.
Marie (12. 9.) je jméno velice
oblíbené již odnepaměti. Toto jméno
pochází pravděpodobně z egyptštiny,
původně znělo Mirjam a znamenalo
“Bohem milovaná”. Marie má snad
nejvíce domáckých tvarů, zdrobnělin a
odvozenin. Z těch u nás užívaných
jmenujme třeba Mařenku, Marušku,
Máňu, Maryšu, Majku, Marlenku,
Márinku, Maryčku, Manku, Mášu,
Máju, Mariku, Marinu, Marion,
Manon, Máří...
Václav (28. 9.) - toto jméno
znemená “více slávy” (alespoň podle
dávného kronikáře Kosmase). To
dokládá i legenda o našem největším
světci, patronu české země. Svatý
Václav se stal opravdu slavným, a to
díky své zbožnosti, štědrosti, ochotě
pomáhat chudým. Neméně slavná byla
i jeho smrt vedená rukou vlastního
bratra Boleslava.
Michal (29. 9.), též Michael,
je jedno z andělských jmen. Biblický
Michael je bojovným archandělem,
bývá zobrazován v brnění s rytířskou
zbrojí. Symbolizuje boj dobra se zlem.

V naší obci nežije mnoho
obyvatel, kteří pamatují tuto dobu, proto
bych ji chtěl čtenářům připomenout.
5. května 1945 přišla do
Jindřichovic americká armáda. Starosta
Němec Egerer, který se vrátil z
koncentračního tábora, žádal, aby byly
Jindřichovice obsazeny Rudou
armádou. Po příchodu Rudé armády v
červnu 1945 americké vojsko odešlo.
Dne 23. 6. 1945 bylo převzato velitelství
Sboru národní bezpečnosti (velitelem
byl vrchní štábmistr Plch), 27. 7. 1945
byl převzat poštovní úřad. Postupně se
obec osidlovala. První čeští osídlenci
zde byli Vondrák, Janeta a Stejskal.
15. listopadu 1945 se konala veřejná
schůze, na které byl zvolen nový
starosta Josef Mareš. Prvním
živnostníkem byl Václav Vimr, který
převzal hostinec. Jaroslav Vimr převzal
řeznictví a František Drábek textilní
obchod. Pak se přistěhoval pekař Kant a
holič Prokeš. V dubnu 1946 se započalo
s vyučováním na české škole, prvním
učitelem byl Zdeněk Effenberger.
V květnu 1946 začal odsun
Němců. Byl ukončen v roce 1947. Bylo
odsunuto asi 1800 Němců. Zůstala zde
jen malá část odborníků, které
potřeboval zdejší průmysl. Současně
probíhalo nové osídlení. Přicházeli
osídlenci z různých míst naší vlasti a
reemigranti z Rumunska a Ukrajiny.
Cesta reemigrantů do svobodné vlasti
byla velmi krutá. S nadějí, že v
pohraničí najdou lepší poměry než v
cizině, odjížděla celá příbuzenstva za
neznámým cílem. S sebou si vezli jen
nejnutnější věci - předměty osobní
potřeby, jídlo a peřiny. Při zastávkách je
různí agenti verbovali do práce a
slibovali jim hmotné zabezpečení.
Jejich cesta byla otřesná. Cestovali
namačkáni v dobytčích vagónech až do
Chebu, kde byl zřízen sběrný tábor. Tam
byli odvšiveni, vykoupáni a dostali
ošacení a obutí z vojenských skladů.
Poté se autobusem dostali do
Jindřichovic. Jejich zklamání bylo
veliké. V cizině zanechali domy, pole,
nářadí a dobytek, zatímco tady měli jen
chatrný domek s nejnutnějším
vybavením. Někteří z nich se chtěli
vrátit zpět, postupně se však sžívali s
místním obyvatelstvem.
Stravování v rodinách bylo

(lmt)

skromné, především vlastní výroby.
Jedly se většinou brambory, jídla z
mouky a mléka, hodně se pekl domácí
chléb. Doma se též vyráběly máslo,
tvaroh a domácí víno, pálila se
slivovice. Každoročně se zabíjelo jedno
prase o váze 100 - 200 kg. Lidé byli
pracovití. Nebyli zvyklí chodit často do
hospody, obvyklé bylo spíše posezení
celého příbuzenstva doma. Ve všední
dny se vůbec nepilo. Zatímco starší lidé
dál nosili své původní kroje, mladí je po
krátké době odkládali. Děti se rodily
většinou doma, proto v obci byly
porodní báby. Výchova dětí záležela
převážně na ženě.
V září 1946 byl zbaven
starostenství Josef Mareš a místo něj
zvolen František Lávička. Zároveň byl
ustaven obecní tajemník Bohumil
Lašek. Sklárna Dukla Oloví opravila
lidem domky a byty a zajistila
pravidelný odvoz podnikovým
autobusem do práce a zpět. Přes obec
vedla jedna autobusová linka Kraslice Sokolov (ráno tam a večer zpět). Později
byl zaveden spoj Kraslice - Karlovy
Vary. Jindřichovice měly v této době asi
350 popisných čísel a zhruba 800
obyvatel. V obci byly tyto soukromé
živnosti: prodejna textilu, pekařství,
holičství, zámečnictví, správkárna
obuvi, kovářství, povoznictví, lékárna,
uhelné sklady, dvě hospody, tři prodejny
potravin a trafika. Lékárna byla dne
27. 12. 1948 přemístěna do Rotavy.
V roce 1948 byl na zámku
zřízen domov řeckých dětí - sirotků,
jejichž rodiče padli v boji proti řeckým
okupantům. Jednalo se asi o 300 dětí a
50 dospělých osob. Naše vláda jim zde
poskytla léčení. Později byla v objektu
zámku vojenská posádka - jedna
autorota o síle asi 200 mužů.
V témže roce byl ustanoven
stavební komunální podnik, který vzal
do správy živnosti bývalých
soukromníků. Byl vybudován kulturní
dům, vybavený novými promítacími
přístroji. Potraviny, obuv a textilie se
vydávaly na lístky. Dne 6. 11. 1949 byla
slavnostně odhalena mohyla padlým na
návsi před bývalou radnicí. Práci
poskytovaly lidem v obci výrobna
panenek (v budově bývalého pivovaru)
a dva lomy u Rotavy a Mezihorské.
Jiří Korel
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