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ASPOŇ TROCHU STRACHU
Tak jsou tu zase Vánoce.
Mikuláš spolu s Ježíškem nás zahrnuli
hromadou dárků, všichni jsou na nás
hodní, ani ti čerti už nejsou, co bývali.
Sedíme si spokojeně doma, plníme
své útroby a ničeho se nebojíme.
Tak rád bych se někdy
schovával před Barborkami nebo
Lucií, o Ambrožovi ani nemluvím.
Ale nikoho z nich už dnes asi
nepotkám. Není to škoda?
Miroslav Tvrz
DŘEVĚNÁ PANENKA (pověst)

ČÍSLO 6

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 6. 11. 2006 se konalo
ustanovující zasedání nově zvolených
zastupitelů obce. Zasedání řídil až do
zvolení nového starosty nejstarší člen
zastupitelstva pan Jiří Korel. Do funkce
starostky obce byla veřejným
hlasováním zvolena paní Anna
Polívková. Místostarostkou byla
zvolena paní Irena Lechanová. Další
členové zastupitelstva jsou: Ing. Ivan
Polívka, Jan Šťastný, Josef Plaub, Jiří
Korel a František Šátava. Dále byl
schválen jednací řád zastupitelstva obce.
1. jednání ZO se konalo 30. 11.
2006 a schválilo jednoho dlouhodobě
uvolněného zastupitele (starostu),
předsedy a členy finančního a
kontrolního výboru. Byla stanovena
výše odměn pro zastupitele dle § 84 odst.

Na skalce nazývané
Bartelfelsen (Bartelova skála) žila
zakletá dřevěná panenka. Mohla být
vysvobozena jen jednou za sto let, vždy
na přelomu století. Jednou uviděla sedět
na skalce nějakého muže. Podala mu
dobrou mouku. Muž se však jídla ani nedotkl.
Když odcházel, uslyšel za sebou tichý pláč. Na
Bartelově skalce byly dřív vidět jamky
miskovitého tvaru. Označovala místa, kde stála
miska s moukou. (Bartelova skála byla přírodní
zajímavostí. Po válce ji kameníci Moderovi z
Horního Rozmyšlu celou vydobyli. Skalka stála
na území Horního Rozmyšlu).
vybráno z Kroniky obce Mezihorská

2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích. Schválen byl Územní plán Obce
Jindřichovice, směrnice k provedení
inventarizace č. 1/06, byl vydán příkaz k
provedení inventarizace za rok 2006.
Dále byl schválen dodatek smlouvy o
dílo č. 2/06 s firmou EKO-KV, s.r.o. v
souvislosti se změnou doby plnění pro
účely Ministerstva zemědělství
(vodovod - kanalizace), smlouva o dílo
č. 06/133 s Ing. Miroslavem Balatkou na
zaměření přídělového majetku obce (les
Poušť), schválen byl prodej sněhové
radlice, nákup digitální kopírky a
tiskárny na OÚ, nákup plynového kotle
do bytové jednotky v č.p. 232. Dále bylo
schváleno několik pronájmů a prodejů
pozemků obce.
Anna Polívková, starostka

P O D Ě K O V Á N Í
Za volební stranu
Porozumění chci touto cestou
poděkovat všem občanům obce
Jindřichovice i přilehlých osad,
kteří nám dali svůj hlas v
nedávných volbách. Náš volební
program i ve druhém volebním
období zůstává stejný, a to
soustředit veškeré úsilí a prostředky

na vybudování a opravy
infrastruktury obce
(odkanalizování, pitná voda,
komunikace) podmiňující další
rozvoj a zlepšující naše prostředí.
Našim cílem je, aby v průběhu
tohoto volebního období došlo k
maximálnímu naplnění našeho
volebního programu.
Anna Polívková

PAMÁTNÍK OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
V minulých dnech uplynulo 88
let od skončení do té doby nejstrašnější
války, tzv. 1. světové války. Tato první
skutečně světová válka byla oficiálně
ukončena příměřím dne 11. 11. 1918 v
symbolických 11 hodin dopoledne.
Válka tehdy do svých spárů
zavlekla mnoho mužů z celého světa.
Nevyhnula se ani naší obci, z
Mezihorské bylo odvedeno do válečné
vřavy mnoho mužů. Jména našich
padlých na evropských bojových
frontách připomíná památník.
Památník je umístěn ve středu

obce. Pozemek, na kterém památník
stojí, byl necitlivě prodán soukromému
vlastníkovi. Ten si pozemek oplotil.
Vlastník pozemku není bohužel trvale
bydlící, a proto je přístup k památníku a
případné uctění památky padlých
pozůstalými znemožněno. Určitě by
bylo vhodné památník přemístit tak, aby
byl přístupný každému.
Z odvedenců do války se domů
nevrátilo celkem 19 mužů. Osm vojáků
padlo na ruské frontě, pět v Srbsku, čtyři
v Itálii a dva zemřeli v týlu.
Tomáš Kovář
Památník obětem 1. sv. války v Mezihorské
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Obecní úřad Jindřichovice
užívá pro obce, které administrativně
spravuje, název osady. Přitom není
legislativně určeno, že se názvu osady
musí užívat. Oslovovat obce s
několikasetletou tradicí osadami mně
připadá jako ponižující, do jisté míry i
degradující.
Je otázka, kde se vůbec název
osada vzal. Možné vysvětlení je i to, že v
padesátých letech minulého století vyšlo
nařízení rozbořit ve vysídlených obcích
prázdné domy. Odtud je již blízko k
názvu chatové osady. Pokládám za

správné, aby zastupitelstvo obce
vysvětlilo, proč spravovaným obcím
říká osady.
Pro představu uvádím, že v
obci Mezihorská bylo na konci 2.
světové války 85 domů, v nichž bydlelo
365 obyvatel. Dnes je v obci přes 100
domů, přičemž větší část chat je již
upravena pro trvalé bydlení. V obci
stávala dvoupodlažní obecná škola,
která byla zbořena v 50. letech minulého
století. V obcích Háje, Loučná,
Hradecká a Heřmanov školní budovy
dosud stojí. Jak dokazuje historie,
jednalo se už tehdy o obce a tohoto
názvu by mělo být užíváno i v
současnosti.

Zjistil jsem, že mnohé obecní či
městské úřady užívají pro spravované
obce označení přidružené obce.
Domnívám se, že tento název je
přijatelný i pro OÚ Jindřichovice. Na
závěr jen připomenu, že na jednom z
posledních zasedání minulého
zastupitelstva bylo doporučeno, aby se
obec Jindřichovice ucházela o statut
městyse, který se opětovně zavádí.
Pokládám tudíž za naprosto správné,
aby se i osady ucházely o statut obce,
který je jim ze strany OÚ Jindřichovice
neprávem upírán, a aby nově zvolené
zastupitelstvo tento název přijalo a
trvale užívalo.
Václav Kovář

FK JINDŘICHOVICE

OPĚT REEMIGRANTI

Zbývající výsledky
podzimních zápasů v kopané:
Lomnice B - Jindřichovice A
0:2 (0:2); Jindřichovice A - Dolní
Rychnov B 3:4 (1:3); Oloví Jindřichovice A 2:3 (1:0);
Jindřichovice A - Svatava 1:1 (0:1);
Březová B - Jindřichovice A 4:1 (1:0).
Nejlepším střelcem podzimu byl
Havlík se sedmi brankami.
Krásno B - Jindřichovice B
2:1 (1:0); Chlum - Jindřichovice B 2:1
(2:0); Jindřichovice B - Chodov B 1:7
(0:5); Jindřichovice B - Staré Sedlo 2:2
(0:0). Nejlepšími střelci podzimu byli
Komárek a Kubalík, každý vstřelil dvě
branky.
Chtěl bych srdečně
poděkovat malým sponzorům, kteří
nás finančně nebo věcně podpořili a
kteří nám v naší činnosti hodně
pomohli. Jsou to Petr Fojtík, Jana
Lavrenčíková, Tadeáš Surový, Tomáš
Havlík, Pavel Horvát a všichni členové
FK Jindřichovice, kteří odevzdali
dobrovolný sponzorský příspěvek
100,- Kč.
Jiří Korel

Ještě jednou se vracíme k článku pana
Korela Z kroniky obce - vývoj po roce
1945 a následným reakcím. Tentokrát
nám svůj příspěvek zaslal pan páter
Peter Fořt.

Rumunska apod. byli šokováni, co zde
našli. Jistě, to je a může být pravda! Ale
teprve po výtce a upozornění pana
Černého v reakci na toto tvrzení se pan
učitel Korel začíná ukazovat jako velice
znalý. Píše o tom, že v roce 1945 a 1946
si bohaté domy koupili či zabrali Češi,
že jiní Češi jiné domy po Němcích
vybrali a vykradli. Mně se jedna z
pamětnic přiznala, že odtud vozili různí
lidé osobními vozy zn.Tatra do Prahy
vše možné. Co pan učitel možná
pozapomněl napsat (a co jistě ví), byly
akce Národních gard (to bylo také
něco!). Ale každý z nás, když nechá
zahrádku rok bez péče, zjistí, jak mu
zpustla. Když se dům nevětrá a není ani
obydlen, pustne též. Proto, jak pan
Korel moudře dodává, v roce 1948 až
1951 musely ty domy a zahrady vypadat
děsně! A to nemluvím o dobytku, který
neměl po odsunu Němců kdo podojit,
nakrmit a poklidit... Prostě to vůbec
nebyl ráj! Ale čí vinou? Těch Němců, co
si směli vzít s sebou max. 50 kg na
osobu? My bohužel vidíme někdy jen
sami sebe, už ani nechceme vidět, do
jakého ráje to ti odsunutí Němci vlastně
šli - do země rozbombardované. Ale
vždyť tam mnozí chtěli! Jistě! Ovšem
spravedlivě viděno, museli odtud a tam
je nechtěli a kdo už se po válce rád
rozdělí o kus chleba… A ještě něco:
škoda, že reemigranti nemohli dostat
klíče od domů přímo od odsunutých
Němců. Pak by nikdo nenapsal a
nemohl tvrdit, že zde Němci zanechali
domy ve špatném stavu. Jsem opravdu
dalek toho, abych oběma autorům
upíral touhu po poznání pravdy.
Existuje polopravda, chybou by bylo u
ní zůstat a nepídit se po pravdě celé.

OSADY NEBO OBCE?

V deníku Právo se objevilo dne 24. 10.
2006 sdělení, že na žebříčku oblíbenosti
figurují na posledním místě uklizečky,
poslanci a kněží. Jelikož jsem knězem,
zároveň i uklízečem (hlavně za totality
často v montérkách) a poslancem ve
službách Krista, tak mne snad nikdo
nebude podezírat (z toho, co teď napíši),
že bych z těch posledních míst chtěl
postoupit výše. Jde o dva články, které
byly uveřejněny ve vašem zpravodaji od pana Korela a pana Černého z Prahy.
Předně ke slovu ignorant. U nás je
bohužel vžitý jeho negativní význam. Z
řeckého gnosis (poznání) lze vystopovat
pravý význam. Ignorance je tedy
nepoznání, přehlížení. Každému z nás
se jistě stalo, že jsme něco nepoznali či
přehlédli. V prvním článku pana Korela
byla řeč mimo jiné i o tom, že Němci po
odsunu zanechali své domy ve značně
špatném stavu a chudáci reemigranti z

ODJEZDY AUTOBUSŮ NA TRASE
SOKOLOV - KRASLICE
Z Jindřichovic do Sokolova: 5.50X, 6.10X, 7.21X, 8.26XC,
11.05X, 12.417AE, 14.41XE, 15.46X, 16.45X, 21.15X
Ze Sokolova do Jindřichovic: 4.50X, 7.00X, 9.40XF,
11.40X, 13.50X, 15.05X, 16.30X, 18.15XC, 19.407AF, 19.50X
Z Jindřichovic do Kraslic: 5.15XD, 6.45X, 6.526+, 7.25X,
10.07X, 12.08X, 13.36X, 14.20X, 14.47X, 15.30X, 16.55X,
18.40XC, 18.526+, 19.01X, 20.027A, 20:11X
Z Kraslic do Jindřichovic: 4.20, 5.15X, 5.35X, 6.35X,
X
7.50XC, 10.30X, 12.057A, 12.25X, 14.05X, 15.10X, 16.10 ,
X
16.30, 20.40
(bez záruky)

Jindřichovický zpravodaj
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jede v sobotu
jede v neděli
X
jede v pracovních dnech
+
jede v neděli a státem uznané
svátky
A
jede také 1. 1. a 9. 4.; nejede
24. 12., 31. 12. a 8. 4.
C
nejede od 23. 12. do 2. 1., od
19. 2. do 25. 2., 5. 4., 6. 4., od
2. 7. do 31. 8., 25. 10 a 26. 10.
D
jede pouze do Rotavy
E
pokračuje do Prahy
F
vyjíždí z Prahy
7

P. Peter Fořt, farář a vikář
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TIP NA VÝLET:

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ A JEJICH OKOLÍ
Dnes se vydáme na západ, do míst, kde se nám Země snaží na
každém kroku dokazovat, že stále žije. Ocitneme se v kraji sopek,
minerálních pramenů i plynných vývěrů.
Františkovy Lázně - jedno z našich nejznámějších lázeňských
měst, založené v roce 1793 v místě, odkud si již po staletí nechávali
chebští občané nosit pramenitou minerální vodu. Dnes zde nalezneme
množství pramenů, fontány, lázeňské domy, kavárny, rozlehlé parky
plné veverek, sochu malého Františka nebo třeba podivuhodnou
Františkovy Lázně
rozhlednu Salingburg.
Amerika - největší ze soustavy františkolázeňských rybníků s
chráněným hnízdištěm vodních ptáků. Je zde také výletní restaurace,
minizoo a konečná stanice mikrovláčku, který vás sem doveze z centra
Františkových lázní.
Komorní hůrka - nejmladší známá sopka na území České
republiky. Na popud básníka J. W. Goetha byla v 19. století v hoře ražena
štola, aby se mohl s konečnou platností potvrdit původ tohoto vrchu.
Soos - národní přírodní rezervace se vzácnou flórou a faunou,
několika jezírky a prameny, z nichž nejznámější je Císařský pramen.
Největší zdejší zajímavostí jsou zřejmě mofety - prohlubně na dně
zaniklého jezera, které svým tvarem připomínají malé sopečné krátery.
Rybník Amerika a za ním Komorní hůrka
Ty bývají naplněny vodou, skrz kterou probublává oxid uhličitý.
Rezervací vede okružní naučná stezka, z velké části po dřevěném
povalovém chodníčku. Také jsou zde záchranná stanice drobných
živočichů s minizoo a dvě muzejní budovy.
Nový Drahov - vesnická památková rezervace. Uvidíme tu
množství domů s hrázděnými, bohatě zdobenými štíty. V jedné z
usedlostí se nachází keramická dílna pana Wernera, která je od pondělí
do neděle otevřená i
p r o z v ě d a v é
kolemjdoucí. V
nedaleké Žirovnici
můžeme navštívit
motýlí farmu.
O s t r o h
Mofety na Soosu
(Seeberg) - jeden z
našich nejstarších
dochovaných hradů. Po dlouhých letech chátrání byla na konci minulého
století dokončena jeho celková obnova. Nachází se zde expozice zaměřené
na nábytek a módu 19. století, porcelán, černá kuchyně. V hradní stodole je
národopisná výstava severozápadních Čech.
Hrad Seeberg

HASIČI ZASAHOVALI
Dne 24. 10. 2006 kolem 13.
hodiny byl ohlášen požár asi 50 balíků
slámy v polorozpadlém seníku.
Zasahovaly čtyři jednotky
profesionálních a dobrovolných hasičů z
Kraslic, Sokolova a Jindřichovic. Škoda
byla odhadnuta na 20.000,- Kč. Z SDH
Jindřichovice zasahovalo 7 hasičů.
Dne 20. 11. 2006 byl v 1 hodinu
a 57 minut ohlášen požár v obci
Mezihorská. Zasahovaly dvě jednotky
Jindřichovický zpravodaj

(lmt)
dobrovolných hasičů z Jindřichovic a
jednotky profesionálních hasičů ze
Sokolova a Kraslic. Na místě bylo
zjištěno, že se jedná o nepovolené
vypalování měděných kabelů. Ohněm
nebyla způsobena škoda. Z SDH
Jindřichovice zasahovalo 13 hasičů.
Dne 15. 12. 2006 vyjížděla
naše jednotka k dopravní nehodě na
silnici č. 210 Jindřichovice-Sokolov. Na
místě zasahovali také hasiči z Kraslic,
záchranná služba a policie. Hasiči
zajišťovali okolí nehody, odpojení

baterie a po vyšetření nehody úklid
vozovky. Z naší jednotky zasahovali 4
hasiči.
Jménem Sboru dobrovolných
hasičů Jindřichovice přeji všem klidné a
veselé prožití vánočních svátků a hodně
štěstí v příštím roce. Všem hasičům
našeho sboru děkuji za dobře odvedenou
práci v roce 2006.
Jan Šťastný,
velitel SDH Jindřichovice
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VÁNOCE V ROCE 2006
Podívejme se na to, jak naše
děti prožívaly letošní období adventu:
źV říjnu a listopadu se zpěváčci a
tanečníci připravují na svá vystoupení.
źVe středu 25. října probíhá první z

předvánočních pracovních dílen.
źV sobotu 2. prosince se koná v
kostele Malé předvánoční setkání.
źV úterý 5. prosince navštěvuje děti ve
škole Mikuláš s čertem.
źTen samý den večer obchází svatý
Mikuláš vesnici, tentokrát i s andělem a
třemi čerty.

źVe čtvrtek 7. prosince poprvé
prezentují Jindřichovické hvězdičky
svůj vánoční taneční program.
źVe čtvrtek 21. prosince se koná ve
škole a školce tzv. Vánoční den.
źDalší den se jde naposledy do školy,
začínají prázdniny.
(lvr, lmt)

MALÉ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Těsně před začátkem
adventu, v sobotu 2. prosince,
proběhlo v jindřichovickém
kostele svatého Martina Malé
předvánoční setkání. Na jeho
přípravě se dlouhou dobu
podílelo mnoho dětí, ale i
dospělých. Zvláštní
poděkování patří paní učitelce
Janě Potočné, která
organizovala přípravu výrobků
pro vánoční trh a podílela se i na
vystoupení dětí ze školy a
školky. Poděkovat je třeba také
dětem (a to i těm starším), které
nám věnovaly svůj volný čas a
celý podzim pilně zpívaly a
hrály. Nesmíme zapomenout na
všechny, kteří se zúčastnili
předvánočních dílen, a také na
pana faráře, který nám umožnil
v kostele vystupovat.
Hlavní program
tvořily tři části. Zimní náladu (a
dokonce i trochu sněhu) do
kostela vnesly děti ze školy a
školky s pásmem písniček a
říkadel Když mrzne a sněží.

Potom se z kúru ozvaly hlasy
d a l š í c h z p ě v á č k ů ( E v y,
G á b i n k y, S o n i , E l i š k y,
Markétky, Kájíka, Kubíka a
Pavlínky) za doprovodu
starobylých barokních varhan a
dalších nástrojů. Na závěr nám
skupina učitelů ze sokolovské
soukromé školy představila
Hru o narození Páně, asi tři
staletí starou vánoční hru se
zpěvy, která byla přeložena z
německého originálu K. J.
Schröera (původně se hrávala v
komunitě bratislavských
Němců).

Děti při vystoupení v kostele sv. Martina

V kostele jsme všichni
vymrzli, takže přišel vhod teplý
čaj, stejně jako svařené víno.
Mnozí nepohrdli ani něčím k
zakousnutí. A kdo měl peníze,
mohl si domů odnést i nějaký
dárek z vánočního trhu. K
dostání byly keramické ozdoby,
svícny, betlémy, vánoční
přáníčka, svíčky, obrázky.
L. a M. Tvrzovi
Hra o narození Páně

JINDŘICHOVICKÉ
Děti z jindřichovického
tanečního souboru vystupují letos v
kostýmech andělů a čertů. Mají
secvičené dvě skladby - Rolničky a
Santa přichází, obě v anglické verzi.
Ve č t v r t e k 7 . p r o s i n c e
navštívili naši tanečníci Léčebnu pro
dlouhodobě nemocné v Dolním
Rychnově. Zde předvedli své pěvecké a
taneční umění. Děti měly z prvního
vystoupení velkou radost a na divácích
bylo znát, že je děti velmi potěšily. Bylo
to vůbec poprvé od vzniku kroužku,
kdy děti vystupovaly mimo naši obec.
V pátek 15. prosince se přišlo
do školy pobavit asi čtyřicet důchodců z

HVĚZDIČKY

naší obce. O kulturní program se opět
postaraly Jindřichovické hvězdičky.
Bylo jich bohužel jen pět, protože
ostatní děti onemocněly. Pozvali jsme
proto ještě taneční skupinu Ouky Kouky
z Kraslic. Přijelo deset děvčat (více by
se jich do naší tělocvičny nevešlo) a
jejich vystoupení sklidilo bouřlivý
potlesk.
Poslední letošní vystoupení
proběhlo ve středu 20. prosince. Na tuto
akci byli pozváni rodiče, příbuzní a
přátelé dětí. Ke konci programu si děti
zasoutěžily a odnesly si malou
pozornost za celoroční píli.
Lenka Vacušková

Jedna z jindřichovických hvězdiček

Jindřichovický zpravodaj
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PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNY

Vážení občané,
vždy, když slyšíme slovo Vánoce, zmocňuje se nás zvláštní nálada. Jsou to týdny
plné nervozity, spěchu, nákupu dárků, pečení cukroví a netrpělivého očekávání
svátečních dnů.
V našich myslích se však také vybavuje krásná představa svítícího vánočního
stromečku, na kterém se třpytí vánoční ozdoby. Představujeme si rozzářené oči
dětí. Přichází zvláštní, slavnostní nálada.
Vánoce by měly pro všechny být svátky radosti a štěstí, svátky lásky a přátelské
pohody. Dovolte mi, abych využila poslední letošní příležitosti a jménem
Obecního úřadu v Jindřichovicích popřála všem spoluobčanům, aby Vánoce ve
Vašich rodinách byly naplněny sváteční pohodou, aby byly šťastné, veselé a
spokojené.
Do nového roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů, a to jak v
osobním, tak i v pracovním životě.
Anna Polívková, starostka

ČAS

ADVENTNÍ

A

VÁNOCE

Váno č ní svátky ve své
okolo začátku adventu. Jelikož Boží hod
současné podobě byly v
vánoční se slaví až 25.
našich zemích
prosince, Štědrý den tedy
zavedeny asi ve 4.
může být zároveň
Já jdu pro koledu,
století. Nahradily
poslední
adventní nedělí.
nesu si pytel,
tehdejší pohanské
Letos
tedy
advent začal
kdo mi ho dá plný,
slavnosti zimního
opravdu
až
3. prosince.
bude můj přítel.
slunovratu. Na počátku
(Pavel Toufar ve své
Kdo mi ho dá půl,
oslav Vánoc byl i vzdor
knize Vánoce uvádí
vezmu na něj hůl.
proti novému svátku
jednoduchou
pomůcku:
Kdo mi nedá nic,
římského kalendáře
advent
začíná
nedělí,
nepřijdu tam víc.
Adventus Divi (Příchod
která je nejblíže ke 30.
Skočím za ním
B o ž s k é h o )
listopadu.)
do světnice,
oslavujícímu jubileum
A jak probíhal advent
rozbiju mu
nástupu panovníka.
u
našich předků?
všechny hrnce
Křesťané odmítli
Provázela
ho spousta
a uteču pryč.
uctívat jako boha
tajuplných bytostí ...
člověka a místo toho
pokračování na straně 6
začali slavit Adventus
Domini (Příchod Páně).
České slovo Vánoce
má zřejmou souvislost s
n ě m e c k ý m We i h n a c h t e n
(pochází ze zu den wihen nahten,
což znamená za posvátných
nocí).Podle jiných staročeské
slovo vánocě označovalo větší
počet posvátných nocí v tomto
období. Křesťanská církev
položila důraz na narození Ježíše
Krista. Tento svátek připadá na
25. prosince. Přípravné
předvánoční období bylo
označeno jako advent a začíná
čtvrtou nedělí před 25.
prosincem. To také vysvětluje
dohady, které letos vznikly
Děti na keramické dílně

Jindřichovický zpravodaj

Blížil se prosinec a s ním i
termín Malého vánočního setkání v
jindřichovickém kostele. Jeho součástí
měl být i vánoční trh, a tak se zrodil
nápad předvánočních pracovních
dílen. Některé z výrobků, které tu
vznikly, se měly na trhu prodávat.
Těchto pracovních posezení se
zúčastňovaly jindřichovické děti
(nejen ty ze školy a školky) i jejich
rodiče a příbuzní. Některé z dílen
dokonce sami rodiče vedli.
Poprvé jsme se sešli na
keramické dílně. S keramickou hlínou
pracovalo 15 dospělých a jejich děti.
Soustředění na práci bylo tak
obrovské, že výrobky nemohly
dopadnout jinak, než báječně. V
rukách rodičů i dětí vznikaly zvonky,
svícny, vánoční ozdoby, betlémy ...
Při druhém setkání jsme se
rozdělili na tři pracoviště. Opět byla
otevřena keramická dílna, kde se
vypálené výrobky ještě glazovaly.
Další dvě dílny byly zaměřeny na
výrobu svíček. Pracoviště, kde se
odlévaly svíčky z parafínu, to vypadalo
jako v chemické laboratoři. Vařilo se,
míchalo, zahřívalo a odlévalo.
Výsledkem byly svíčky různých tvarů,
velikostí, barev a vůní. Na jiném místě
se svíčky stáčely z plátů ze včelího
vosku (tzv. mezistěn).
Poslední pracovní dílna
provoněla budovu školy od sklepa až
po půdu. Ptáte se čím? No přece čerstvě
upečenými vánočními perníčky. Těsto
někteří z nás připravili předem, takže
se jen roztopily trouby a mohlo se začít.
Vykrajovátka měl každý svá, ale brzy
se z nich staly veřejné předměty, které
kolovaly rukama všech přítomných
cukrářů. Upečené perníčky se zdobily
čokoládovou nebo cukrovou polevou,
případně dozdobily marcipánovými
srdíčky, kytičkami nebo perličkami.
Při pohledu na tu krásu se všem sbíhaly
chutě, takže nezbylo, než začít
ochutnávat.
Pevně doufám, že nadšení lidí
pro společnou práci neskončí a budeme
mít možnost se opět setkat na dalších
(už ne vánočních) pracovních dílnách.
Jana Potočná
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... Jako první přicházely
4. prosince Barborky, štíhlé ženštiny v
bílých hávech, které hodným dětem
rozdávaly ovoce a ořechy, zato děti
zlobivé vyšlehaly proutěnou metlou. Na
svátek svaté Barbory vdavekchtivé
dívky olamovaly v sadech třešňové
větvičky a s napětím čekaly, jestli do
Štědrého dne rozkvetou.
Hned další den se zjevoval
svatý Mikuláš provázený andělem a
čertem. S košem plným dárků společně
obcházeli hodné i nehodné děti.
Zejména ve středních Čechách
se 7. prosince za soumraku objevoval
Ambrož, vysoký muž v dlouhé bílé
košili, s černou špičatou čepicí, se
závojem přes obličej a s metlou v ruce.
Rozhazoval cukrovinky a nalákané děti
pak honil s metlou kolem kostela.
13. prosince vcházely do domů
hrůzostrašné Lucie - buď tiše, nebo s
monotónním mumláním. Nikomu však
neublížily, jen ometly stěny stavení,
očernily lidem tváře a zase odešly.

JMÉNA V KALENDÁŘI
Nejen pro vás, co slavíte svůj
svátek v prosinci nebo lednu, je určeno
toto pokračování naší pravidelné
rubriky. Objeví se zde právě to vaše
jméno?
Lucie (13. 12.) má svou českou
obdobu ve jménech Světla, Světluše,
Světlana, Jasna, Jasněna. Latinské slovo
lux totiž znamená světlo.
Pravděpodobně nás napadne úsloví
Lucie noci upije, ale dne nepřidá,
naznačující blížící se zimní slunovrat.
Málokdo však bude znát příběh Lucie
žijící kolem roku 300 na Sicílii. Ta již v
dětství dala Bohu slib věčného
panenství, rodiče ji však přislíbili
urozenému muži. Lucii pomohlo náhlé
onemocnění matky. Dívka jí totiž
dopomohla k zázračnému uzdravení.
Matka jí za to odpustila vdavky. Ženich,
který však toužil hlavně po jejich
majetku, Lucii udal pro křesťanství a
utracení věna (dívka je rozdala
potřebným). Soud nařídil Lucii umístit
do nevěstince. Problém nastal, když se ji
tam snažili odvézt. Nikdo totiž
nedokázal pohnout s volským
spřežením. Kat se tedy rozhodl vylít na
děvče rozpálený olej, ale ani ten jí
neublížil. Nakonec byla Lucie
Jindřichovický zpravodaj

Ještě mnoho dalších postav
chodilo v dávných dobách po našich
vesnicích. Některé byly více či méně zlé
a strašidelné, jiné naopak dobrácké a
štědré. Tak mohli lidé spatřit třeba

Narodil se Ježíšek,
koupíme mu kožíšek.
Pěkně dlouhý, chlupatý,
aby mu byl na paty.
lll
Fanfr, fanfr, fanfrnoch,
nastává nám Nový rok,
Nový rok nám nastává koledy se nandává,
hou, hou, halelujá.

perchtu, klovavou bábu, ometačku,
mikulášovu matičku, Klemperu, Žbera a
mnohé další.
Dnešní děti se nejvíce těší na
Štědrý den, kdy jim Ježíšek tajně
naděluje dárky pod ozdobený
popravena mečem.
Daniel (17. 12.) - toto
hebrejské jméno znamená “Mým
soudcem je Bůh”. Daniel, o kterém si
dnes povíme, byl postupně rádcem čtyř
babylonských králů. Král Kýros si ho
velice oblíbil. Když ale Daniel zabil
ještěra, jednoho z babylonských bohů,
byl na žádost rozzlobeného lidu vhozen
mezi lvy. Kýros však Daniela po týdnu
našel živého a zdravého. Poté se rozhodl
splnit Danielovu dávnou prosbu povolil návrat židovských zajatců do
Palestiny.
Dagmar (20. 12.) znamená
Jitřenka. Markéta, dcera Přemysla
Otakara I., se stala dánskou královnou a
místní lid ji pro jeji dobrotu,
milosrdenství a laskavost začal nazývat
právě jménem Dagmar.
Eva (24. 12.) - má původ v
hebrejském chavvá, což znamenalo
“živá” a bývá vykládáno také jako “ta,
jež dává žít”. Příběh Adama a Evy ze
Starého zákona je natolik známý, že jej
tu nemusíme připomínat.
David (30. 12.) - byl slavný
izraelský král. Dříve, než se jím stal,
bavil svého předchůdce Saula zpěvem a
hrou na harfu. Proslavil se ve válce s
Filištíny svým soubojem s
nepřemožitelným Goliášem. Davidův

stromeček. Dříve však býval tento den
svátkem pokory, úcty a skromnosti. Až
teprve v 16. století se začínají objevovat
štědrovečerní dárky. Předtím se dárky
posílaly až k Novému roku.
Také vánoční stromek je
poměrně novodobá záležitost. První
ozdobené stromy se objevily v 17. století
v rodinách německých protestantských
řemeslníků, později v domech
aristokratů a bohatých měšťanů a teprve
v 18. století vyrazily na úspěšnou pouť
celou Evropou. Do Čech se dostaly
vánoční stromky až v 19. století, a to
nejdříve pouze do měst. Na venkově se
mnohde ještě dalších sto let ubránili
tomuto novému zvyku, který postupně
vytlačil tradiční betlémy.
A co se stromkem po
Vánocích? Podle starého zvyku se
odstrojuje den po Třech králích (tedy
7. ledna). Dřevo byste měli rozřezat,
přiložit do kamen a uvařit na něm silnou
černou kávu. Kdo spálí třeba jen jednu
větev před Třemi králi, toho prý v novém
roce potká neštěstí.
(lmt)
úspěch vzbudil Saulovu závist a
podezření, že usiluje o jeho trůn. Tak
Davidovi nezbývalo nic jiného, než se
ukrýt v horách, kde zůstal sedm let - až
do královy smrti. Jeho vláda pak trvala
celých čtyřicet let.
Miloš (25. 1.) - podle
některých jazykovědců se jedná o
zkrácený tvar starého slovanského
jména Miloslav, podle jiných je to
samostatné jméno. Latinskou obdobou
je však každopádně Amandus milovaný.
(lmt)
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