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Za pár dnů budou volby, a
to rovnou dvoje. Nás asi budou
zajímat hlavně ty, které se týkají
naší obce. O kandidátech jsem se
ale zatím toho moc nedozvěděl. A
tak si raději přemýšlím nad tím, jak
se nám ten podzim zase vyvedl.
Vůbec si často říkám, proč nebývají
prázdniny raději na podzim. Zima
ještě daleko, přitom už žádná parna,
ve kterých by se člověk raději
zavřel do chladničky. Kousek
Země, ten náš, se zbarví
všelijakými barvami, které zas brzy
zmizí. Ale teď jsou tu. A svět je
smutný a veselý zároveň.
Miroslav Tvrz
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
5. jednání zastupitelstva
obce se konalo 31. srpna 2006
v tělocvičně základní školy
v Jindřichovicích.
Zastupitelstvo schválilo
rozpočtové opatření č. 3/2006, kde
příjmy byly navýšeny o 295.590,- Kč a
výdaje navýšeny o 531.790,- Kč.
Dále byly schváleny smlouvy s
firmou Benito CZ, s.r.o. na opravu
střechy čp. 81 v Jindřichovicích ve výši
89.753,- Kč, s firmou DDD služby na
deratizaci a desinfekci objektů patřících
do majetku obce, s firmou Szolár Ondřej
stavitelství na opravu silničního mostu v
k. ú. Mezihorská v částce 547.074,- Kč.

Na tuto opravu Krajský úřad
Karlovarského kraje poskytl dotaci ve
výši 273.537,- Kč. Zbývající částka
bude hrazena z rozpočtu obce. ZO
schválilo také opravu schodiště na
hřbitově, které bylo v havarijním stavu,
a to do 10.000,- Kč.
ZO schválilo dohodu o
vytvoření společného školského
obvodu Základní školy Kraslice mezi
městem Kraslice a obcí Jindřichovice.
Obec již nebude hradit jiným školám za
dojíždějící žáky neinvestiční náklady a
ušetří tak ročně z rozpočtu až
30.000,- Kč. Dále byly schváleny
pronájmy a prodeje pozemků.
pokračování na straně 3

JINDŘICHOVICE PŘIVÍTALY SVÉ NEJMLADŠÍ OBČANY
Z pěti dětí, které se zúčastnily vítání občánků, pocházely čtyři z dvojčat
Ve čtvrtek 28. září 2006 se v
naší obci konalo slavnostní vítání
občánků pod taktovkou paní starostky
Anny Polívkové. Zajímavé je, že pět
miminek, která byla zapsána do
pamětní knihy, patřilo pouze třem
rodičovským párům. V listopadu
loňského roku se u nás totiž narodila
hned dvoje dvojčata. Malým
oslavencům zazpívaly písničky a
přednesly básně děti z mateřské školy
(Eliška Nováková, Jakub Tvrz, Jiřík
Nemeth a Pavlínka Sýkorová) pod
vedením Jany Potočné a Lenky
Tvrzové.
A co nám prozradili rodiče o
svých dětech? David a Tomáš
Zechnerovi, kteří přišli na svět jako
první 10. listopadu 2005 se narodili v
karlovarské nemocnici v 11 hodin 47
minut. Prvorozený Davídek vážil 2680
g, druhorozený Tomášek 2240 g a oba
Jindřichovický zpravodaj

Nejmladší obyvatelé obce se svými rodiči

měřili shodně 47 cm.
28. listopadu se narodili v
plzeňské nemocnici Adéla a Vít
Wnekovi. Krátce před desátou hodinou
večerní spatřila světlo světa nejprve
Adélka (1280 g, 43 cm), potom Vítek
(1770 g, 47 cm).

Pátým vítaným děťátkem byl
Štefan Kováč. Ten se narodil v úterý 30.
května v 1 hodinu ráno. Štefánek vážil
3700 g a měřil 49 cm.
Všem šťastným rodičům
gratulujeme.
(lvr)
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Každý rok v říjnu obloha na
chvíli ožije barvami. Vzlétnou na ni totiž
draky místních dětí. Některé jsou
podomácku vyrobené, jiné si děti spolu s
rodiči vybírají v obchodech.
Ve středu 11. 10. 2006 se na
louce u mauzolea sešlo 27 dětí a 28
dospělých, aby představili celkem
šestnáct draků, z nichž pouze dva (výzva
pro ostatní) neprojely výrobní linkou.
Zrodily se v dílnách rodiny Liškových a
rodiny Tvrzových. Jako první se vznesl
drak Verunky Liškové, který měl šňůru
dlouhou neuvěřitelných 400 metrů. Za
ním následoval orel Elišky a Davídka

Novákových a poté drak Markéty
Medkové. Vítr nám přál, a tak se brzy z
nebe stala vzdušná galerie. Mohli jsme
sledovat žraloka, chobotnici, letadlo,
sovu a spoustu dalších létajících obrazů.
Mnohé překvapil drak obřích rozměrů,
který po usilovném snažení pánů Milana
Fojtíka a Václava Kozáka vzlétl také.

DRAKY NA OBLOZE

Pro děti i dospělé bylo
připraveno malé občerstvení, o které se
postaraly paní učitelky (organizátorky
celé akce) s paní kuchařkou. Koláče, které
všem chutnaly, napekly paní Eva
Polívková a Romana Nováková.
(lvr)

ZAMYŠLENÍ NAD NAŠÍ ŠKOLOU
totiž dobře známe. Obsah
školičky, jako je ta naše, zmizely?
slov “individuální přístup”
Opravdu není lepší pracovat v klidu a
je bezezbytku naplněn.
formou hry? Vždyť se o tom všude
Proč to všechno píšu?
kolem nás mluví. Ale ti, kteří mají tu
Pravdou je, že účast rodičů
možnost, váhají.
a přátel školy je na akcích
Co si o tom myslíte vy?
obrovská. Že se rodiče
Poraďte nám. Budeme rádi. Své podněty
zapojují do příprav.
můžete předat rovnou nám ve škole (ZŠ
Pomáhají nám naše
a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717 představy uskutečnit. Jsou
odloučené pracoviště Jindřichovice),
skvělí. Přesto se nám
p o p ř .
e - m a i l e m
Děti z naší školky pomáhají při vítání občánků
každý rok stává, že
(kaiserova.daniela@centrum.cz).
přihlásí své děti na
Děkujeme.
“velkou školu” dříve, než musí. Proč?
Tak nám zase začal školní rok.
Proč je dávají pryč před ukončením
Daniela Kaiserová
Jsme malá škola se školkou,
čtvrté třídy? Možná mají pocit,
která měla to štěstí, že si ji vzala “pod
že jejich dítě nebude později
křídlo” velká škola v Kraslicích
Obecní knihovna v Jindřichovicích
rovnocenným partnerem dětem
(Havlíčkova 1717). Nebýt toho, asi by
velkých škol. Možná si myslí,
zanikla.
pořádá
že nebude dobře připraveno a
Máme tu jednu třídu MŠ a
dětskou výtvarnou soutěžní výstavu
nebude umět to, co umí ostatní.
jednu třídu ZŠ, která slučuje první,
Možná je to prostě jen proto, že
druhý, třetí a čtvrtý ročník. Děti tu žijí a
na téma
sousedův syn tam jezdí také.
pracují společně. Dalo by se říci, že “to
Přitom můžeme s čistým
nemá chybu”. Najdete tu řadu počítačů,
svědomím říct, že jedničkář u
audiovizuální techniku. Děti mohou
nás zůstává jedničkářem i po
užívat bez omezení internet a výukové
přestupu na jinou školu, že
programy. Každých čtrnáct dní jezdí do
Obrázky vytvořené libovolnou technikou
úroveň jeho vědomostí a
školy v Kraslicích do bazénu. Slaví
mohou děti nosit do poloviny listopadu do
znalostí je srovnatelná s
společně svátky a narozeniny. Jezdí na
knihovny, kde budou vystaveny.
ostatními. Větší problémy
keramiku do Sokolova. Zdá se vám to
Na zadní straně každého díla musí být
vidím spíše v každodenním
ideální? Budu tedy pokračovat. Kromě
uvedeny
jméno, příjmení a věk autora.
dojíždění, ve třídách s
toho se pořádají pro děti, jejich rodiče a
Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti bez
vysokým počtem dětí, v
příbuzné různé akce. Během školního
omezení. Při hodnocení budou rozděleny do
nedostatku času věnovat se
roku byste jich napočítali nejméně osm
několika věkových kategorií.
každému individuálně podle
(na to, že má školní rok deset měsíců, to
jeho potřeb. To zřejmě rodičům
není málo). Své místo zde
Hodnotící porotu budou tvořit sami
tolik nevadí.
neodmyslitelně mají drakiáda, Vánoce,
návštěvníci výstavy. Vítězné obrázky v každé
Co na to říci? Je nám
karneval, Den matek a další. Říkáte, že
kategorii budou otištěny v prosincovém čísle
to samozřejmě líto. Co máme
je to skvělé? Ano, samozřejmě. Nehledě
Jindřichovického zpravodaje.
ještě dělat, abychom se alespoň
na to, že spojení ZŠ a MŠ je pro děti
Zatímco soutěž bude ukončena před Vánoci,
vyrovnali velké konkurenci?
ideální i v tom, že se nemusí bát
samotná výstava potrvá až do 6. ledna 2007.
Opravdu chceme, aby malé
přechodu ze školky do školy. Všichni se

Vánoce

Jindřichovický zpravodaj

Strana 2

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ...
pokračování ze str 1

6. jednání zastupitelstva obce
se konalo 29. září 2006 a schválilo
OZV č.1/2006, kterou se stanoví část
společného školského obvodu
základní školy.
ZO se vyjádřilo (dle §6 odst. 4

zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí) k oznámení
záměru VP Jindřichovice Stará
předloženému oznamovatelem
společnosti WINDENERGIE, s.r.o.
Obec se záměrem souhlasí. Záměr byl na
OÚ vystaven k nahlédnutí od 14. do 29.
9. 2006, nahlédnout do něj nepřišel ani
jeden občan.

Dále byla schválena poptávka
na dodavatele prací na prohrnování
komunikací v období pro rok 2006/2007
a oprava prasklého vodovodního potrubí
v budově OÚ a ZŠ ve výši 58.839,- Kč
firmou TOREMA, s.r.o.
Zastupitelstvo obce schválilo
několik pronájmů a prodejů pozemků.
Anna Polívková, starostka

KRÁTKÉ ZHODNOCENÍ PRÁCE ZASTUPITELŮ OBCE JINDŘICHOVICE ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002 - 2006
Vážení občané,
zastupitelstvo obce
Jindřichovice se během čtyřletého
volebního období sešlo na 31 veřejných
zasedáních a věnovalo maximální úsilí a
prostředky na vybudování a opravy
infrastruktury obce (pitná voda,
odkanalizování, územní plán)
podmiňující další rozvoj naší obce.
Zdroje pitné vody a ČOV u okálů směr
Loučná byly v březnu roku 2002
převedeny PF ČR na obec (bez pozemků
a přístupových cest) se zastaralým,
případně nefunk č ním technickým
vybavením. Vodní zdroje ani ČOV
nebylo možné dle zákona provozovat.
Obec vynalo ž ila během č tyř let
3.000.000,- Kč na legalizaci těchto
zdrojů. Byla provedena výměna potrubí
u jímacích studen a sacích košů,
nainstalovány nové poklopy na studně,
ventily, tlaková nádoba, pasparty obou
vodovodů. Další náklady představovaly
zhotovení projektů, nákup pozemků,
nové propojení Na kocandě, věcná
břemena, nákup a instalace vodoměrů.
ZO vymohlo od ob č anů
pohledávky ve výši 415.000,- Kč (za
prodej nemovitostí a půjčky od obce).
Na lomu v k.ú. Mezihorská byla zástava
2.100.000,- Kč a pozemek nebyl prodán
v souladu se zákonem o obcích. Obec si
musela najmout právníka a soudně se
zbavit zástavy. Lom tak byl získán zpět.
Podařilo se napravit některé z
nežádoucích prodejů a získat zpět pro
obec některé důležité pozemky
(komunikace) a budovu požární
zbrojnice. Ze středu obce byl odstraněn
dům, který byl v havarijním stavu a
ohrožoval občany. Do majetku obce se
podařilo získat 11.822 m2 lesa a 470 m2
státních pozemků (historický majetek),
několik dalších hektarů je v řízení.
Někteří občané nám stále
zazlívají to, že jsme přesunem OÚ do
budovy ZŠ zrušili jedinou kulturní
místnost. Pro ZO bylo důležité zachovat
školu a školku co nejdéle. K tomu bylo
nutné ušetřit finanční prostředky. Sál v
Jindřichovický zpravodaj

1.patře ZŠ byl minimálně využíván (i
proto, že nad školou byly vystavěny dva
byty a sál tedy sloužil téměř výhradně ke
konání schůzí). Přesto musely být tyto
prostory vytápěné. Přestavěli jsme je
tedy na současný OÚ a modernější
knihovnu. Veřejné schůze ZO se dnes
pořádají v tělocvičně ZŠ. V budově
bývalého úřadu vznikl prostor pro nový
byt. Také nás mrzí, že nevlastníme
žádnou kulturní místnost a nemáme kde
pořádat tane č ní zábavy a jiné
společenské akce. V “akci Z“ jsme si
kdysi s nadšením stavěli kulturní dům,
který jsme si později nechali prodat za
směšnou částku. Většina z nás totiž
nechodila na veřejné schůze a
nezajímala se o dění v obci, a tak se stalo,
že jednoho dne patřil náš kulturní dům
někomu jinému. Na nový zatím obec
nemá peníze ani pozemky v centru obce,
protože i ty byly prodány (m2 za 3,20
Kč). Je to smutné, ale je to tak.
Zpracování územního plánu
obce bylo rozloženo na dobu tří let z
důvodu rozsáhlého katastru. Územní
plán by měl být dokončen v letošním
roce. Cena za jeho vyhotovení činí
760.000,- Kč. Polovinu z této částky
uhradil Krajský úřad. ZO nechalo
vypracovat projekt pro stavbu vodovodu
a kanalizace Jindřichovice - Rotava.

Částka vynaložená na projekt činí
636.880,- Kč. Obec v současné době
vyřizuje žádost o dotaci na Ministerstvu
zemědělství, protože na stavbu nemá
dostatek vlastních prostředků. Cena
stavby je 14.633.743,- Kč. Pokud nám
bude dotace v dostatečné výši
schválena, stavba bude zahájena na jaře
roku 2007.
Na závěr bych chtěla říci, že
byla provedena mimořádná
inventarizace majetku k 30. 9. 2006.
Obec Jindřichovice není v současné
době zadlužená. Zastupitelům nebyla za
celé volební období vyplacena žádná
mimořádná odměna. V okamžiku, kdy
se ze zákona jednalo o navýšení odměn,
zřekli se jej dokonce zastupitelé ve
prospěch obce.
Jelikož za pár dní proběhnou po
celé naší republice komunální volby a
dojde k sestavení nových zastupitelstev
měst a obcí, chtěla bych touto cestou
poděkovat všem nynějším zastupitelům
za čtyři roky náročné práce v
zastupitelstvu obce, popřát jim mnoho
zdraví a úspěchů v osobním i pracovním
životě. Nově zvoleným jindřichovickým
zastupitelům přeji pevné zdraví a mnoho
úspěchů v dalším volebním období.
Anna Polívková

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce
Jindřichovice a 1/3 Senátu PČR
Starostka obce Jindřichovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,oznamuje:
1.Volby do Zastupitelstva obce Jindřichovice a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se
uskuteční dne 20. 10. 2006 od 14 do 22 hodin a dne 21. 10. 2006 od 8 do 14 hodin.
2.Volební místnost se nachází v budově základní školy (Jindřichovice 232) ve třídě.
3.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V
den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Jindřichovicích dne 4. 10 .2006
Anna Polívková, starostka
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REEMIGRANTI V JINDŘICHOVICÍCH
V minulém čísle zpravodaje
jsme otiskli článek pana Jiřího Korela
nazvaný Z kroniky obce - vývoj po roce
1945. V průběhu září do redakce přišla
odezva na tento článek od pana Josefa
Černého. Na tomto místě tedy
přetiskujeme celý text a následně i reakci
pana Korela. Oba dopisy uvádíme v
nezkrácené verzi bez jakýchkoli
redakčních úprav.
Vážení, dovolte mi poděkovat
Vám za možnost informovat se o Vaší
obci prostřednictvím webových stránek.
Vaše periodikum rád sleduji, přestože
bydlím v Praze. Váš kraj je ale mým
druhým domovem (26 let chalupaření v
sousední obci), a tak bych rád reagoval
na článek v č. 4/2006 Z kroniky obce vývoj po roce 1945. Autor v něm
popisuje nepravdivě situaci reemigrantů
při dosídlení pohraničí. Pokud s sebou
do pohraničí vezli jen to nejnutnější,
byla to jejich svobodná volba. Věděli
velmi dobře, že nabudou kvalitní
majetek po Němcích a ten bude lepší než
to, co zanechávali v původním prostředí
a co mohli, pokud to mělo cenu, prodat
(na rozdíl od odsunutých). Srovnání
toho, co zanechali v Rumunsku, na
Ukrajině a jinde, s tím, co v
Jindřichovicích získali, vyznívá velmi
urážlivě ve vztahu k tomu, co zde
zanechali Němci. Jen ignorant může
tvrdit, že stavby po Němcích v
Jindřichovicích byly chatrné domky.
Mohl bych citovat z materiálů
Osidlovacího úřadu a Fondu národní
obnovy, který v oné době zařizoval tyto
záležitosti. Podle stavu k 15. 5. 1948
bylo z 355 čísel popisných obydleno
127. Okolní osady jako Loučná, Stará
atd. se tehdy ještě nepočítaly k
Jindřichovicím a také nabízely
neobydlené zařízené domy. Pro
upamatování stačí nahlédnout do
vyhlášek tehdejšího Úředního listu č.
224, 2127 nebo 2141/1946 a zjistíme,
jak výhodné bylo nabytí majetku tehdy.
Příděl rodinných domků do vlastnictví
podle zákona č. 31 a vládního nařízení č.
163/47 Sb. nás přesvědčí, že se jednalo o
velmi snadné nabytí nemovitosti.
Úhrada dle § 34, odst. 2 zák. č. 134/1946
Sb. byla značně příznivá a ti, kteří
dovedli vhodně využít situace, získali
majetek velmi snadno. A o situaci v
původních cizinách si můžeme udělat
obrázek i z toho, že se např. v českých
vsích v Rumunsku zaváděla elektřina
Jindřichovický zpravodaj

teprve nedávno, někde tam ještě nyní
nejsou běžné asfaltové silnice atd. A
dřevěné chudé vesnice východního
Slovenska pamatuje i nynější střední
generace. Myslím, že poměr k tomu, co
zde zůstalo po odsunu Němců, by měl
být korektnější. Vnitřní postoj souvisí i s
tím, co trefně popisuje paní starostka ve
svém příspěvku o chování některé
mládeže, která neví, co je úcta k
hodnotám a lidské práci. Skoro by se
chtělo říci, že jsou to děti a žáci těch, co
příliš snadno nabyli. Ve vnitrozemí,
pokud se jednalo o zemědělský
produkční kraj, stejně komunisté
zemědělcům po roce 1948 citovaná
pole, nářadí a dobytek sebrali. Chtěl
bych zakončit apelem: važme si toho, co
udělali jiní a Vás prosím, abyste
případně uvedli věc na spravedlivou
míru. S pozdravem
Josef Černý, Praha
K článku Z kroniky obce
vývoj po roce 1945, otištěném v
minulém čísle Jindřichovického
zpravodaje došel do redakce e-mail pana
Josefa Černého z Prahy. Kritizuje v něm
nepravdivost popisování situace
reemigrantů při dosidlování pohraničí.
Mne jako autora článku nazývá
ignorantem, což je výraz velice urážlivý.
Obsah článku jsem si
nevymyslel, ani jej neopsal z některých
tiskovin. Jsou obsaženy v zápise do
kroniky obce, který napsala paní Růžena
Počinková podle vyprávění bývalého
kronikáře antifašisty Rossmeisla. Hodně
jsem také čerpal z osobních vyprávění
reemigrantů z Rumunska. Znovu jsem
navštívil už děti těchto reemigrantů (je

FK JINDŘICHOVICE
Obě naše mužstva v
okresních soutěžích bojovala se
střídavými úspěchy. A mužstvo
dosáhlo těchto výsledků:
Jindřichovice A - Stará Chodovská
2:3 (0:2); Šindelová - Jindřichovice A
1:3 (1:3); Jindřichovice A - Nové Sedlo
B
4:1 (1:0); Jindřichovice A Krajková 2:1 (0:1); Královské Poříčí
B - Jindřichovice A
3:1 (1:1);
Jindřichovice A - Krásno 1:3 (1:2)
B mužstvo dosáhlo těchto
výsledků:

jim už také kolem 60 let) a ty mi
potvrdily, že v některých skupinách
dosídlenců byly lepší podmínky než
uvádím, v jiných ještě daleko horší.
V květnu 1946 začal v
Jindřichovicích odsun Němců. Bylo
odsunuto asi 1.800 osob. Přicházeli
osídlenci (většinou české národnosti) z
různých míst naší republiky. Ti zde našli
kvalitní majetek po Němcích. Obsadili
nejlepší domky a z ostatních vybrali, co
se jim hodilo. Přes obec přešla také vlna
„zlatokopů“, kteří v domech hledali
cennosti po Němcích.
První reemigranti přesídlili do
Jindřichovic až na konci roku 1947 a
postupně přicházeli v letech 1950 1951. Majetek, který zanechali v
Rumunsku, nemohli prodat a bylo jim
slibováno, že za to dostanou stejný
majetek v naší republice. Skutečnost
byla jiná. Museli si všechno koupit a
zaplatit. Dostali vyrabovaný domek s
holými stěnami, kde bylo pár starých
krámů. Za majetek zanechaný v
Rumunsku dostali později malou
finanční náhradu. Protože neměli
žádnou odbornou kvalifikaci a převládal
u nich nízký průměr vzdělání, byli
směřováni na místa nekvalifikovaných
dělníků do průmyslu, zemědělství a
lesního hospodářství.
Místní vandalové by mohli
nejvýše být vnuky těchto osídlenců, ale
spíše jsou děti z rodin, které sem přišly
mnohem později. Reemigranti
slovenské národnosti si na výchově
svých dětí zakládali. Děti byly přísně
vychovávány v nábožensky založených
rodinách a takové věci by si nikdy
nedovolily udělat. Já si přínosu
reemigrantů pro naši obec nesmírně
vážím!
Jiří Korel, kronikář Jindřichovic
Jindřichovice B - Krásno B 3:3 (0:1);
Jindřichovice B - Chlum 1:2 (0:1);
Chodov B - Jindřichovice B 6:1 (1:0);
Staré Sedlo - Jindřichovice B
3:0
(1:0).
Protože končí volební období
stávajícím členům zastupitelstva obce,
chtěl bych jim poděkovat za podporu
našemu oddílu. OÚ nám zajišťoval
pravidelné sekání hřiště a hradil
energie a menší opravy. Bez jejich
pomoci bychom těžko mohli existovat.
Věřím, že noví členové ZO nám budou
poskytovat opět potřebnou podporu.
Jiří Korel
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TIP NA VÝLET:

ÚDOLÍM ŘEKY OHŘE
DO LOKTE
Vydejme se na cestu kouzelným
údolím plným kamenů, vody, mechu,
kapradí, mravenců a netýkavek.
Pokud se chceme dostat z
Karlových Varů ke Svatošským skalám,
kde bude naše první zastávka, můžeme
zvolit hned dvě možné trasy. Jedna z nich
začíná v Doubí. Odtud půjdeme po modré nejprve kolem vesničky SOS, dál lesní
cestou dolů k Ohři a kolem řeky po
asfaltové silničce až k restauraci, od které je
Houpací most u Svatošských skal
Svatošské skály - jeden ze skalních bloků
krásný výhled na celou skupinu skal. Po
houpacím mostě přejdeme na druhý břeh
řeky a pokračujeme kolem velké skupiny mravenišť až k rozcestí.
Na stejnou křižovatku se můžeme dostat i po naučné stezce, která nás
z Doubí povede nejdříve do Tašovic, odtud přes chatovou osadu až k lesu.
Zde se můžeme podívat ke štole Benátčanů, vchod do ní byl však nedávno
opatřen mříží. Postupujeme dál po široké lesní cestě až ke zmíněnému
rozcestí. Cestou určitě nebudeme trpět žízní, protože postupně potkáme tři
upravené prameny i s porcelánovými hrníčky.
Od křižovatky nás vede dál pohodlná cesta až do Lokte. Přestože
půjdeme několik kilometrů stále kolem řeky, nudit se nebudeme Břeh řeky
je zde zarostlý netýkavkou, jejíž zralá semena jsou teď na podzim
vystřelována na vzdálenost několika metrů, kdykoli o ně zavadíme.
Odpočinout si můžeme v
novém dřevěném
Pramen Horčička
turistickém přístřešku.
Půjdeme kolem další
cínové štoly, bohužel dnes již také nepřístupné. Narazíme na další pramen
pitné vody. A také si prohlídneme dva vzácné staré břečťany pnoucí se po
skále. Ale to už vlastně budeme na okraji města Lokte.
Tady určitě nesmíme vynechat městské vyhlídky. Najdeme tedy
nejdříve další houpací most (dole pod hradbami v Zahradní ulici),
přejdeme přes něj, vystoupáme po schodech k silnici, kterou také
přejdeme, a pokračujeme vzhůru lesem až k prvnímu altánu. Odtud
pokračujeme po vrstevnici a narazíme na další dvě vyhlídkové plošiny.
Pak sestoupíme zpět k silnici, u níž je další vyhlídkové místo. Dojdeme k
velkému betonovému mostu a sejdeme do amfiteátru. Podejdeme most a
Historická část města Loket
dojdeme k poslední vyhlídce. Kvůli ní byl do skály vyražen tunel. Cesta
nás pak dovede zpět k houpacímu
mostu.
A co dál v Lokti? Dochoval
se zde rozsáhlý systém městského
opevnění, projděme se tedy po
hradbách. Navštivme hrad s
mučírnou, věží, výstavou zbraní či
porcelánu, s drakem i s místním
strašidlem Štrakakalem. Nahlédněme
do muzea knižní vazby na náměstí v
budově radnice. Vystupme na Černou
věž. A nebo se pojďme občerstvit do
jedné z restaurací a kaváren, kterých je
ve městě opravdu dost.
(lmt)
Jindřichovický zpravodaj

Netýkavka

Jedna z loketských vyhlídek
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JMÉNA V KALENDÁŘI
Mnoho obyvatel naší obce má
ve svém rodném listu jméno, které se
objevuje v českém kalendáři v říjnu
nebo v listopadu. Ze všech těchto jmen
jsme museli vybrat jen některá.
František (4. 10.) - v tento den
si připomínáme postavu svatého
Františka z Assisi. Ten se po prohýřeném
mládí obrátil k chudobě. Ač pocházel z
bohaté rodiny, chodil po žebrotě,
přebýval v lesích, zároveň si
přivydělával pomocnými pracemi. Byl
lidmi opovrhován, ale našel i své
následovníky. Tak vznikl řád minoritů,
který se postupně rozšířil po celé Evropě
a spolu s ním i špitály pro nejchudší
nemocné. František byl znám také
vztahem ke zvířatům - kázal ptákům, z
cesty odnášel brouky, aby je nikdo
nezašlápl, chtěl prosadit nařízení, aby
lidé v zimě sypali ptákům zrní před
domy...
Eliška (5. 10.) je velice
oblíbenou variantou jména Alžběta.
Jeden z nejpohnutějších osudů prožila
svatá Alžběta Durynská. Jako dítě byla
zasnoubena s Ludvíkem,
následovníkem durynského markraběte.
Upadla však v nemilost jeho matky,
Ludvíkovi nabízeli výhodnější sňatek.
Ten však od své vyvolené neustoupil.
Alžběta se proslavila mimořádným

milosrdenstvím, pomáhala
Jindřichovická škola a L. a M. Tvrzovi
chudým a nemocným. Po
zvou všechny naše občany
smrti svého muže však byla
v sobotu 2. prosince 2006 v 15 hodin
i s dětmi vyhnána z hradu a
do kostela sv. Martina v Jindřichovicích na
sama tak skončila mezi
žebráky.
MALÉ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Karel (4. 11.) patří
k nejčastějším jménům u
při kterém
nás i ve světě. Všechny
ź si nakoupíte dárky, které připraví
národní obměny (Karl,
jindřichovické děti a jejich rodiče ve škole při
Charles, Carlo, Carlos...)
pracovních posezeních
vznikly prý ze
ź se dosyta najíte a napijete
starogermánského karlaz,
ź zhlédnete vystoupení dětí z naší školy a školky
což znamená “řádný chlap”
ź si poslechnete malé zpěváky z našeho
Karel Veliký se stal natolik
dětského pěveckého souboru
proslulý, že se u národů
ź uvidíte sokolovské učitele a jejich Hru o
střední Evropy vytvořilo ze
narození Páně (malou vánoční hru se zpěvy)
jména Karel slovo král
(król, kralj, király...). A
králů se jménem Karel zažil
zasvěcen také jindřichovický kostel.
náš světadíl přímo záplavu.
Kateřina (25. 11.) - toto jméno
Martin (11. 11.) k nám přijíždí
bychom v církevním kalendáři nalezli
na bílém koni. Svatý Martin patří k
hned patnáctkrát. Všechny slavné
francouzským národním světcům. Bývá
Kateřiny však dostaly jméno podle jedné
často zobrazován na koni jako římský
z nich, Kateřiny Alexandrijské. Na
důstojník, který rozsekává svůj plášť,
obrazech a sochách bývá zobrazována s
aby jeho polovinu mohl dát polonahému
knihou a kolem. Kniha znázorňuje její
žebrákovi. Tato příhoda se prý skutečně
vzdělanost, kolo jako mučící nástroj
stala a znamenala významný zvrat v
souvisí s její smrtí. Císař Maximin chtěl
životě světce. Krátce po ní se Martinovi
totiž Kateřinu nechat rozdrásat mezi
zjevil ve snu Kristus zahalený do části
otáčejícími se koly se železnými hroty.
jeho pláště. Zanedlouho mladý
Stroj se však při vykonávání rozsudku
důstojník vystoupil z legií a vzdal se
rozbil, a tak byla dívka sťata mečem.
světského života. Svatému Martinu je
(lmt)

POVĚSTI Z KRONIKY OBCE MEZIHORSKÁ
(ANEB O ČEM SI LIDÉ VYPRÁVĚLI)
Scheinmännchen
V údolí u mlýna Lochmühle se často ukazoval mužíček zvaný
Scheimännchen. Houpal svítilnou a sváděl z cesty každého, kdo nadával a klel.
Hejkal
V Mezihorské na můstku,
kterému se říkalo Mühlbachbrücke
(můstek přes Mlýnský potok),
tančíval hejkal a přitom často
pokřikoval na kolemjdoucí. Tomu,
kdo odpověděl posměšně, skočil na
záda a donutil ho, aby ho nesl. Hejkal
mohl dotyčnému způsobit smrtelné
nemoci nebo mu zlomit vaz.

Během posledních dvou měsíců se v obci událo
plno věcí. Jednou z nich byla i oprava mostu v
osadě Mezihorská. Na obrázcích můžete srovnat
stav mostu před opravou a v současné době.

Jindřichovický zpravodaj

Utopený rytíř
Na louce patřící ke statku
čp. 45 v Mezihorské, vlevo u cesty do
Tatrovic, vyvěrá na kraji lesa
pramen. Kolem něho je močál. Prý se
tam dávno, v době křížových cest,
utopil rytíř i s koněm.
(lvr)
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