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PATRIOTISMU

Jindřichovice mají vlastní
vlajku. Je hezké mít nějaký symbol, je
jistě správné být na něj hrdý a
projevovat tak příslušnost ke své obci.
Vlajky, znaky, razítka a pečetě - to vše
pomáhá skupinám lidí vnímat, že
patří k sobě, že mají něco společného.
Kdo to vnímá hodně, říká si patriot.
Ve slovníku cizích slov se
dočteme, že patriotismus je láska k
vlasti, k rodišti, k určitému místu.
Mnozí z nás jsou vlastně takoví
jindřichovičtí patrioté. Bylo by však
smutné, kdyby nás měly spojovat
pouze symboly. Mnohem důležitější
je, abychom dovedli společně
pracovat, společně se bavit, společně
se učit. Dělat to, co potřebuje toto naše
malé společenství, naše obec. A to my
přece umíme.
Takže - k vlajce hleď!
Miroslav Tvrz

ČÍSLO 3

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Třetí jednání zastupitelstva
obce se konalo 26. 4. 2007 v budově
Obecního úřadu v Jindřichovicích. ZO
schválilo rozpočtové opatření č. 2/07, ve
kterém příjmy činily 14.037.360,- Kč a
výdaje 15.890.720,- Kč. Schválen byl
rozpočtový výhled finančního
hospodaření obce na období 2008 2010, který byl vyvěšen na úřední desce
od 2. 4. 2007 do 17. 4. 2007.
Výhled na rok 2008:
příjmy 5.257.000,- Kč
výdaje 7.037.220,- Kč
Výhled na rok 2009:
příjmy 4.827.000,- Kč
výdaje 5.037.000,- Kč
Výhled na rok 2010:
příjmy 4.828.000,- Kč
výdaje 5.037.220,- Kč

Zastupitelstvo obce schválilo
kupní smlouvu pro kalamitní těžbu
dřeva z obecních lesů se společností
Kolda Antonín Stříbrná (dodané
množství dřeva 300 m 3 za cenu
9 0 0 , - K č /m 3 ) , d ále z p r ac o v án í
projektové dokumentace pro další etapu
výstavby vodovodu a kanalizace v obci
Jindřichovice.
Schváleny byly obecně
závazná vyhláška č. 1/2007 o použití
koeficientu pro výpočet daně z
nemovitosti na rok 2008, žádost o
poskytnutí finančního příspěvku na
hospodaření v obecních lesích
(sazenice) z rozpočtu Karlovarského
kraje, prověření prodeje kamenolomu
Rotava JUDr. Říhovou, právní
zástupkyní obce. Schváleny byly
pronájmy a prodeje pozemků.
Anna Polívková, starostka

Okrašlovací spolek Jindřichovice v Krušných horách a
Benito CZ, s.r.o. Jindřichovice
zvou všechny občany v sobotu 30. 6. 2007
na sportovní a kulturní odpoledne.

III. ročník závodu horských kol
Benito cup
Závodu se můžete zúčastnit v těchto kategoriích:
špunti do 6 let
chlapci a dívky 6 - 10 let
chlapci a dívky 10 - 15 let
muži, ženy, veteráni

VIDOVDAN 2007
Ve čtvrtek 28. června 2006 v 10 hodin se bude sloužit v
jindřichovickém Mauzoleu svatá Liturgie s panychidou za srbské
a ruské vojáky, kteří zahynuli v rakousko-uherském zajateckém
táboře během 1. světové války.
(Na obrázku dobová fotografie Mauzolea - kolem r. 1930)
Jindřichovický zpravodaj

start 15:00 hod
start 15:30 hod
start 16:00 hod
start 16:30 hod

Prezentace v místě závodu do 16 hodin, muži a veteráni
platí startovné 100,- Kč. Pro všechny účastníky je
povinná přilba.

Letní kino ROKLE
pro děti a mládež
pro dospělé diváky

20:00 hodin
22:00 hodin

Občerstvení je zajištěno, oheň bude zapálen v 18 hodin.
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KOPANÁ MUŽI - ŽENY 2007
Na konec letošního léta připravuje
kulturní komise zápas v kopané, ve
kterém proti sobě nastoupí ženy a
muži z naší obce. Přesný termín
utkání ještě nebyl stanoven, bude
teprve dohodnut s účastníky
(předběžně 25. srpna nebo 1. září
2007 - oba dny jsou soboty) a
zveřejněn v srpnovém vydání
zpravodaje. Další informace vám
budou poskytnuty na obecním
úřadě.
Žádáme případné zájemce o
zařazení do některého z družstev,
aby se přihlásili na obecním úřadě
do 15. července 2007.
Za kulturní komisi
Lenka Račáková

FK JINDŘICHOVICE
Obě naše mužstva bojovala se
střídavými úspěchy.
Výsledky A mužstva
Stará Chodovská Jindřichovice A 0:3 (0:2);
Jindřichovice A - Šindelová 3:2 (2:1);
Nové Sedlo B - Jindřichovice A 2:1
(2:0); Krajková - Jindřichovice A 5:1
(2:1); Jindřichovice A - Královské
Poříčí B 2:2 (0:2); Krásno A Jindřichovice A 2:0 (0:0);
Jindřichovice A - Lomnice B 3:3 (0:1);
Dolní Rychnov B - Jindřichovice A 3:3
(1:2). K 27. 5. 2007 je mužstvo na 7.
místě z 12 účastníků Okresního
přeboru mužů. Branky stříleli: Havlík
(8), Surový (4), Komárek (1), Schwarz
(1), Bigas P. (1), Bigas J. (1).
Výsledky B mužstva
Jindřichovice B - Krásno B
3:1 (1:0); Jindřichovice B - Chlum 0:3
(0:2); Chodov B - Jindřichovice B 13:0
(5:0); Staré Sedlo - Jindřichovice B 2:1
(0:1); Krásno B - Jindřichovice B 2:2
(1:1); Chlum - Jindřichovice B 2:1
(2:0); Jindřichovice B - Chodov B 0:13
(0:4). K 28. 5. 2007 je mužstvo na
posledním místě Okresní soutěže
mužů. Branky stříleli Komárek (2),
Špirka (1), Vaněk (1), Obzina (1),
Mikle (1), Lavrenčík J. (1).
Jiří Korel
Jindřichovický zpravodaj

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE JINDŘICHOVICE Č. 1/2007, O
POUŽITÍ KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
Zastupitelstvo obce
Jindřichovice podle § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanovením § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z
nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů rozhodlo dne 26. 4. 2007 vydat
tuto vyhlášku.
Čl. 1
Podle § 6 odst. 4 písm. b)
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z
nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů se u stavebních pozemků podle
ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) zákona č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů umístěných v
katastrálních územích Jindřichovice v
Krušných horách, Loučná v Krušných
horách, Heřmanov v Krušných horách,
Poušť, Hradecká, Mezihorská, Háj u
Jindřichovic a Stará stanoví koeficient
pro násobení základní sazby daně ve
výši 1,00.
Čl. 2
Podle § 11 odst. 3 písm. a)
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z
nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů se u staveb obytných domů a
staveb tvořících příslušenství k obytným
domům podle ustanovení § 11 odst. 1
písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z
nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů pro katastrální území
Jindřichovice v Krušných horách,

Loučná v Krušných horách, Heřmanov v
Krušných horách, Poušť, Hradecká,
Mezihorská, Háj u Jindřichovic a Stará
stanoví koeficient pro násobení základní
sazby daně ve výši 1,00.
Čl. 3
Podle § 11 odst. 3 písm. b)
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z
nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů se u staveb pro individuální
rekreaci a rodinných domů využívaných
pro individuální rekreaci, staveb, které
plní doplňkovou funkci k těmto stavbám
a u garáží vystavěných odděleně od
obytných domů podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. b) a c) pro katastrální území
Jindřichovice v Krušných horách,
Loučná v Krušných horách, Heřmanov v
Krušných horách, Poušť, Hradecká,
Mezihorská, Háj u Jindřichovic a Stará
stanoví koeficient pro násobení základní
sazby daně ve výši 1,50.
Čl. 4
Tato obecně závazná vyhláška
nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.
Zároveň se tímto dnem ruší
obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o
použití nižšího koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí.
V Jindřichovicích dne 26. 4. 2007
Anna Polívková, starostka
Irena Lechanová, místostarostka

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Odbor dopravy silničního hospodářství
Městského úřadu Kraslice informuje o
povinné výměně řidičských průkazů, které
byly vydány v období od 1. 7. 1964 do
31. 12. 1993, za nový řidičský průkaz. Staré
řidičské průkazy musejí být vyměněny za
nové nejpozději do 31. prosince 2007. V
současné době je podáno tak málo žádostí o
výměnu, že řádné výměny probíhají ve
lhůtách pro zkrácené vydávání. Teď je tedy
ta nejvhodnější doba výměnu provést.
Odbor dopravy silničního hospodářství
Městského úřadu Kraslice má otevřeno
vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30
a od 12.00 do 17.00 hodin. Pro výměnu je
potřeba 1 fotografie, platný občanský
průkaz a řidičský průkaz.
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VLAJKA PRO JINDŘICHOVICE
Ve čtvrtek 5. dubna 2007 udělil předseda Poslanecké sněmovny
parlamentu České republiky Ing. Miloslav Vlček naší obci vlajku. Slavnostního
aktu se zúčastnila starostka obce paní Anna Polívková v doprovodu pana Jiřího
Korela.
V popisu vlajky se uvádí, že list tvoří dva vodorovné pruhy, zelený a
žlutý, v poměru 3: 1. V žerďové polovině zeleného pruhu hnědý jelen běžící k
vlajícímu okraji se zadníma nohama na horním okraji žlutého pruhu, provázený
nad hřbetem kosmou motykou - nosatcem šikmo přeloženou vztyčenými
rýžovacími hráběmi, oboje
bílé na hnědých násadách.
Pod jelenem ve žlutém
pruhu bílá hornická
kladívka na hnědých
topůrkách. Poměr šířky k
délce listu je 2 : 3.
Na obrázcích vlevo je
vlajka a rozhodnutí pana
ministra o udělení vlajky
naší obci.
(obu, lmt)

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 30. 6. 2007 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.

Obec Jindřichovice
zve všechny občany na
VEŘEJNOU SCHŮZI
ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE,
která se koná
ve čtvrtek dne 28. 6. 2007 v 18 hodin
v tělocvičně základní školy v Jindřichovicích.

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 - 9.10 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.
11.00 - 11.15 hod.
11.30-11.45 hod.

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

Program jednání:
1. Schválení rozpočtového opatření č. 3/07
2. Schválení smlouvy o dílo s firmou Naturprojekt přídělový majetek obce
3. Schválení nájemní smlouvy č. B/229 67 931 s Lesy ČR
4. Schválení smlouvy č. IP-12-0000287/001 o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
5. Schválení nabídky na zpracování projektové
dokumentace na další etapu výstavby kanalizace a
vodovodu v obci Jindřichovice
6. Majetkové záležitosti
7. Různé
8. Diskuse
Anna Polívková, starostka obce

PODĚKOVÁNÍ
Tak jako vždy se i v tento rok na začátku června konaly oslavy dětského dne. Zúčastnilo se jich asi 120 dětí a všem se
moc líbily.
Poděkování za jejich přípravy (trvaly půl roku) a uskutečnění patří kulturní komisi, hasičům, fotbalistům a všem
ostatním dobrovolníkům, bez nichž by nebylo možné celou tuto akci uspořádat. Děkujeme také všem sponzorům za
jejich finanční (25.225,- Kč) a věcné dary a škole za zapůjčení pomůcek.
Již teď uvítáme nápady všech našich dětí i dospělých občanů na to, jak by mohl vypadat dětský den v příštím roce. Vaše
návrhy čekáme na obecním úřadě.
Anna Polívková, starostka
Jindřichovický zpravodaj
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OBNOVA PAMÁTNÍKU V OSADĚ STARÁ (ALTENGRÜN)
kolona aut vydala do Staré,
odjel pan Erich Dutz,
hlavní organizátor akce a
jeden z posledních tří
žijících obyvatel
Altengrünu, spolu s
rodinou Lillových zakrýt
památník a zapálit svíčky.
U památníku se
setkalo 25 lidí. Po zpěvu
duchovní písně a položení
kytice pozdravil Erich
Dutz přítomné jménem
všech obyvatel bývalého
Slavnostní vysvěcení památníku obětem války ve Staré
Altengrünu. Přivítal hosty,
jimiž byli pater Peter Fořt z
Kraslic, jeho asistenti
Myšlenka obnovit poškozený
Miloš Bechyně a Petr Klokočka,
památník obětem války se zrodila
starostka Jindřichovic Anna Polívková,
30. dubna 2006, kdy skupina mladých
která zajistila povolení k obnově
lidí, potomků bývalých obyvatel Staré
památníku, zprostředkovatelé Dr. Petr
(Altengrünu), při pátrání po vlastní
Rojík z Rotavy, manželé Christine a
minulosti našla v křoví na území bývalé
Klaus Hoyerovi z Klingenthalu a Milan
vsi povalenou stélu pomníku obětem
Kleil, nyní jediný obyvatel Staré, který
1. světové války.
bude starostlivým okem dohlížet na stav
14. dubna 2007 byla mírně
památníku.
poškozená stéla důkladně očištěna,
Erich Dutz ve svém projevu
osazena novou tabulí se jmény tentokrát
vyzdvihl fakt, že navzdory temné
obětí obou světových válek, na novém
minulosti pohlíží obnovený památník
podstavci na zachované základové
jako kulturní symbol do budoucnosti
desce. Zhotovení nového podstavce,
spojené Evropy. Pomník dokazuje, že
zhotovení tabule se jmény a montáž na
při dobré vůli z obou stran je možné i
místě kvalikovaně provedla kamenická
malými krůčky pomoci porozumění
firma Werner Hoppe z Warburgmezi národy. Svou řeč uzavřel slovy:
Rimbecku. S montáží pomníku pomohli
„Toto je poslední viditelné znamení,
tři další muži.
které my Altengrünští můžeme dát své
V sobotu 28. dubna 2007 ve
vlasti.“ Závěrem Erich Dutz poděkoval
14 hodin se konalo slavnostní vysvěcení
všem dárcům a nadaci Otto a Waltraud
památníku. Předtím se potomci
Wernerových v Kasselu, s jejichž
odsunutých obyvatel Altengrünu, kteří
přispěním mohl být památník obnoven.
přijeli ze spolkových zemí Hesensko,
Erich Dutz pak spolu s paní starostkou
Bavorsko a Sasko, srdečně pozdravili s
pomník odhalili a přečetli jména obětí
pozvanými hosty z Čech a Klingenthalu
válek. Následně pater Fořt památník
před jindřichovickým kostelem. Než se
vysvětil a na adresu Němců násilně

OPRAVÍ OBEC CESTU?
Podle článku nazvaného “Kraj rozdá
miliony”, který byl uveřejněn v
Sokolovském deníku ve středu
21. března 2007, rozdělil Karlovarský
kraj z Programu obnovy venkova
finanční dotace pro rok 2007 v celkové
výši 20 milionů korun. Značná část
peněz je určena na opravy místních
komunikací. Opravu cesty v Mezihorské
požadují občané již dlouhou řadu let.
Obecní úřad Jindřichovice má vždy
Jindřichovický zpravodaj

stejnou odpověď - “nemáme na to
peníze” nebo “jiné, důležitější akce mají
přednost”. V poslední době je to
vodovod a kanalizace v Jindřichovicích.
Příspěvky z fondu obnovy venkova se
rozdělují již po několik let. OÚ
Jindřichovice, stejně jako v minulých
letech, ani letos o dotaci nepožádal.
Ptám se: Má tedy OÚ vůbec zájem, aby
se cesta v obci opravila? Jakákoli
provizorní oprava cesty není řešením.
Pokládám za správné, aby OÚ
Jindřichovice svým občanům vysvětlil,

odsunutých z vlasti dodal, že naše věčná
vlast nás čeká v nebi. Starostka
Polívková si připravila květiny a řeč v
němčině. Pochválila zdařilé dílo a
zdůraznila, že památník bude
připomínat dřívější události budoucím
generacím. Na důkaz toho učinila slib,
kterým si získala potlesk a srdce
přítomných, že každoročně 1. května
zde budou pokládány květiny. Potom si
vzal slovo Friedrich Rudert jménem
generace potomků bývalých obyvatel
Altengrünu. Svoji řeč uzavřel slovy:
„Tento kámen má být viditelným
znamením naší vůle žít s českým
národem v míru, má být střípkem v
mozaice na cestě k usmíření.“ Zpěvem
děkovné písně byl slavnostní akt
ukončen.
Pro všechny zúčastněné to byla
důstojná a dojemná slavnost, při níž
zaslzelo mnohé oko a která všechny
příjemně překvapila. Nikdo z rodáků by
předtím nepomyslel, že je možné vést v
jejich bývalé vlasti tak otevřený dialog
na libovolné téma. Na prostranství před
Kleilovým domem se pak uskutečnilo
pohoštění. Přispěli k němu hasiči z
Jindřichovic, kteří přivezli stoly a lavice,
německé účastnice vlastnoručně
upečenými koláči a rodina Lillových
kávou.
Slavnostní odhalení památníku
ve Staré (Altengrünu) bylo po všech
stránkách vydařeným, otevřeným a
harmonickým setkáním. Ukázalo, jak
rozumní lidé s mírovými úmysly mohou
k sobě nacházet cestu. Pro všechny
účastníky to byl nezapomenutelný
zážitek!
Petr Rojík
(přeložil a mírně upravil podle článku E. Dutze pro
příští vydání časopisu Graslitzer Nachrichten)

proč o nabízené dotace nežádá a jak
řádnou opravu cesty v Mezihorské
definitivně vyřeší.
Václav Kovář
Kraj rozdá miliony
... letos mohly obce do 200 obyvatel a
mikroregiony žádat o dotace z 5 dotačních titulů ...
... nejvíce peněz půjde na rekonstrukce a stavby
místních komunikací ...
... bylo podáno celkem 158 žádostí a celková suma
požadovaných příspěvků činí 48,5 mil. korun. Kraj
podpoří 102 žádostí ...
... na komunikace rozdělí kraj přes 8 mil. korun ...
(Vybráno z článku uveřejněného v Sokolovském
deníku 21. března 2007)
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JAK DĚTI SLAVILY SVŮJ DEN
Každým rokem probíhá v naší
obci zábavný program k oslavě
Mezinárodního dne dětí. Letos
připravila na sobotu 2. června kulturní
komise program s názvem Pohádkové
město.
Mnoho občanů bylo ochotno
pomoci, a to jak finančně, tak i věcnými
dary. Díky tomu byly balíčky pro děti
naplněny skoro k prasknutí. Soutěžilo
zde 120 dětí, mezi nimi byla i malá
miminka, za která museli soutěžit jejich
rodiče. Na dětech, které probíhaly
vesnicí, byla vidět skvělá nálada, zářící
oči, milý úsměv a také obdiv nad
maskami. Tímto bych tedy ráda
poděkovala v š em ú č astníkům v
převlecích (ale i těm bez masek), kteří

pomohli pohádkové město realizovat.
Velké uznání patří jako každoročně
našim dobrovolným hasičům. Ti si letos
připravili dvě stanoviště a ještě dětem
nachystali oblíbené brouzdaliště z pěny.
Na stanovištích bylo možné
potkat Pata a Mata, Jeníčka a Mařenku,
Shreka a Fionu, Boba a Bobka,
Makovou panenku a motýla Emanuela,
Krtečka a jeho kamarády, Rumcajse a
Manku, Šípkovou Růženku a jejího
prince, lva Alexe a zebru Martim,
Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého.
Není již tajemstvím, že za
nejkrásnější byla dětmi označena
pohádka z bažin. Za maskou Fiony se
skrývala Hanka Kočálková, Shreka
zpodobnil Bohouš Németh. Tento pár

měl velký úspěch rovněž u rodičů. Podle
celkového hodnocení dětí jsou
nejúspěšnější pohádky moderní. A tak
nás dospěláky čeká hodně práce,
abychom dětem plnili jejich sny a v
dalších letech vymýšleli stále nové
postavičky.
Ve v e č e r n í c h h o d i n á c h
proběhlo tradiční kácení májky a její
následná dražba. Její cena se letos
vyšplhala na neuvěřitelných 7.200,- Kč.
Je vidět, že práci našich hasičů dokáží
lidé patřičně ocenit. Později si mohly
děti ještě jednou zasoutěžit. Utkaly se v
různých disciplínách (pěvecké,
sportovní a vědomostní). Celým
večerem i nocí nás provázela hudba
Milana Fojtíka, o občerstvení se starali
manželé Vejražkovi z Kraslic.
(lvr)

ZAJÍMAVOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

ROZHLEDNY - 1 (nejzápadnější cíp republiky)
Háj u Aše - 34 m vysoká kamenná rozhledna na vrchu Háj patří k nejmohutnějším vyhlídkovým stavbám u nás. Její
slavnostní otevření se uskutečnilo před více než 100 lety, v
roce 1904. Tehdy byla také pojmenována po říšském
kancléři Otto Bismarckovi.
Zelená hora u Chebu - zde se tyčí další
kamenná rozhledna zasvěcená památce tohoto muže. Je
vysoká 18 m a byla otevřena v roce 1909.
Černá věž - je součástí Chebského hradu.
Uvádíme ji, přestože nebyla stavěna jako rozhledna.
Salingburg - věž umělé hradní zříceniny z roku
1906 slouží jako nepříliš vysoká rozhledna. Prý se v ní
usadil duch minerálních pramenů Salinger - odtud jméno
kdysi velice populární stavby.
Rozhledna u Strejců - tyčí se nad golfovým
hřištěm v Horních Lubech. Dřevěná věž je jednou z
našich nejmladších rozhleden, otevřena byla před
necelými dvěma roky.
Bismarckova rozhledna na Háji
(lmt) Bismarckova rozhledna u Chebu

Františkolázeňská rozhledna Salingburg

Jindřichovický zpravodaj

Černá věž na Chebském hradě

Rozhledna u Strejců v Lubech
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Z

O B E C N Í

Dne 29. 5. 2007 proběhla v
knihovně beseda s dětmi na téma
řemesla a povolání. Knihovnu
navštívily děti z mateřské školy v
doprovodu paní učitelky. Děti si zde
zasoutěžily, řešily hádanky, učily se
práci s knihou a chovat se v knihovně.
Nakonec si každý odnesl malý dárek.
Neznamená to však, že bych jen já
připravovala program pro děti.
Milým překvapením pro mne bylo
několik písniček na dané téma
nacvičených dětmi a paní učitelkou.
Ráda bych také všem dětem
poděkovala za snahu a za obrázky,

K N I H O V N Y
které po každé besedě vyrábějí a
kterými si postupně můžeme
knihovnu vyzdobit. Pokud si chcete
prohlédnout výrobky vašich dětí,
přijďte společně s nimi do knihovny.
Myslím, že neprohloupíte.
Kromě jiného je v naší
knihovně veřejný internet, který je
díky obecnímu zastupitelstvu již dva
roky bezplatný. Přijďte využít všech
nabízených služeb, ráda vám poradím
i s prací na počítači a naučím vás, jak
vyhledávat na internetu vše potřebné.
Těším se na vaši návštěvu.
Marcela Lišková

UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
V době letních prázdnin bude obecní knihovna otevřena pouze jeden den
v každém měsíci, a to ve dnech 23. července a 20. srpna 2007.
Přeji všem čtenářům krásné prožití prázdnin.
Marcela Lišková
KUCHYNĚ

ZEMĚ

ČESKÉ

DO DOMAŽLIC NEJEN PRO KOLÁČE aneb KUCHYNĚ CHODSKÁ
“Hdo si huby nehledí, tomu
tělo chamradí,” říkávalo se na
Chodsku. Tamnější hospodyňky prý
bývaly výbornými kuchařkami. A to
přesto, že připravovaly častěji jídla
skromná.
Celá řada pokrmů se vařila z
brambor. Jejich množství podněcovalo
fantazii při vymýšlení jejich názvů.
Stejnému jídlu se často i v sousedních
vesnicích říkalo různě. Například rýpl,
píprlák, drobídl, slepičí žrádlo - to vše
je opečená bramborová žmolenka.
Bramboráky zde měly také zvláštní
označení - mozemble, dřevěné lívance
či vohejbáky, škubánky zase sterce
nebo knodlupráj.
Oblíbeným jídlem bývaly
také polévky a omáčky, většinou
uvařené bez masa ze surovin
dostupných na venkově.
Chloubou chodských
hospodyň však byly a stále jsou
chodské koláče, které se pečou o
poutích, svatbách a jiných slavnostních
příležitostech. Výzdoba koláčů
tvarohem, mákem a povidly je přímo
uměleckým dílem. Tomu, kdo je na
Chodsku hostem, je zvykem podat
koláč, protože “koláč je zváč.”
Ale o tom, jak je to asi na
Jindřichovický zpravodaj

Žádnyj neví, co sou
Domažlice,
žádnyj neví, co je to Taus.
Taus je to německy,
Domažlice česky.
Žádnyj neví, co je to Taus.

čirá. Na závěr ji zahustíme kváskem ze
šlehačky a trochy hladké mouky a
necháme ještě povařit. V kvásku
můžeme rozkvedlat jedno vajíčko.
Jako přílohu podáváme vdolky,
lívance, bacány nebo škubánky.
MERENDA (omáčka ze švestek)

Chodsku s pohostinností, si udělejte
obrázek z následujících místních rčení:
“Přijte k nám na pouť, hale
přijte rači dřív, habyste k vobjedu buli
zas doma.”
“Přijte k nám na vobjed, asli
burete moc. Dveře burů zamčený ha
zlij pes puštěnyj.”
(lmt)

OMÁČKA ZE ZELNÉ ŠŤÁVY
1/2 litru zelné šťávy, 1/2 litru vody,
1 lžička soli, 1/4 litru šlehačky, 1/4 litru
mléka, 3 lžíce hladké mouky, 1 vejce
Z dobře vykysaného zelí nabereme
šťávu a přecedíme ji. Pak si připravíme
vodu a dáme společně se šťávou vařit.
Přidáme sůl. Když se omáčka vaří,
sbíráme na povrchu pěnu, aby byla

1/2 kg sušených švestek, 2 lžíce cukru,
skořice, hřebíček, 5 lžic mléka, 1 lžička
mouky, voda podle potřeby
Omáčka se může vařit i z čerstvých
švestek, pak je potřeba méně vody.
Švestky s vodou, cukrem a kořením se
dají vařit. Když jsou švestky
rozvařené, přecedí se a omáčka se
zahustí mlékem a moukou (místo
mléka můžeme použít smetanu).
Necháme ještě chvilku povařit. Jako
přílohu můžeme opět podávat vdolky,
lívance, bacány apod.

Jindřichovický zpravodaj nabízí
nově možnost

TIŠTĚNÉ INZERCE.
Pro další informace se obraťte na
obecní úřad nebo redakci časopisu.
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INFORMACE ZE ŠKOLY

Změna provozní doby MŠ
Na žádost rodičů reagovalo ředitelství Základní školy a
mateřské školy Kraslice, Havlíčkova 1717, okres Sokolov možností
prodloužení provozní doby ve třídě mateřské školy na odloučeném
pracovišti Jindřichovice. V příštím školním roce by mohla být
jindřichovická školka otevřena denně od 5.30 do 16.00 hodin.
Ředitelství chtělo tímto krokem vyjít vstříc rodičům s ohledem na
jejich pracovní dobu. Požadavky na případnou změnu však musejí
být nahlášeny včas (nejlépe 2 měsíce dopředu), aby se stihla upravit
pracovní doba zaměstnanců školy.
Zápis do MŠ
Zápis do mateřské školy trvá i nadále - do konce srpna 2007.
Jsme útulná malá školička rodinného typu. Jednou z mnoha předností
je i skutečnost, že se zde dosud neplatí školné. Přijďte se podívat,
zodpovíme všechny vaše dotazy. Jsme tu pro vás každý všední den
od 7 do 14 hodin (s výjimkou prázdnin).

Tak jako každý rok i letos opustí některé
naše děti učebnu mateřské školy, aby se z
nich stali opravdoví školáci. Všem třem
budoucím prvňáčkům (Kačce, Kubovi i
Frenkovi) přejeme mnoho úspěchů v jejich
nové třídě.

JMÉNA V KALENDÁŘI
Narodili jste se v červnu?
Potom tento měsíc slavíte svůj svátek. A
možná své jméno najdete i zde.
Antonie (12. 6.) je ženským
protějškem mužského jména Antonín
(13. 6.). Antonie je jméno ve světě stále
časté (především ve Francii - Antoinette,
v Rusku - Antonina a samostatné Nina).
Antonín, zvaný Padovský, vstoupil již v
mládí do františkánského řádu. Dokázal
při svých kázáních zcela zaplnit chrámy.
Když ty nestačily, začal kázat na
náměstích a později dokonce v lukách.
Aby jej bylo dobře vidět a slyšet,
vystoupil vždy na nějaký vršek (bývá
zvykem stavět venkovské kostely
svatého Antoníčka vždy na kopečku).
Jeho řečnické umění prý udrželo v
tichosti a pozornosti až na 30 000
posluchačů. Ti prý dokonce vstávali už o
půlnoci, aby obsadili místa, kde bylo
dobře slyšet. Antonín však měl chatrné
zdraví a zemřel v pouhých 31 letech.
Vít (15. 6.) patří ke jménům
trvale oblíbeným v Čechách i ve světě.
Latinské Vitus znamená radostný, živý.
Svatý Vít byl synem vznešeného
Římana, ale chůvou byl vychován jako
křesťan. Po odhalení a odsouzení se jim
sice podařilo utéci, ale později byli přece
chyceni a umučeni. Vít byl v době své
smrti ještě chlapcem, proto i relikviář s
Jindřichovický zpravodaj

Organizace hlavních prázdnin
V letošním roce ve všech školách začínají prázdniny v
pondělí 2. července 2007 a končí v pátek 31. srpna 2007. Nový školní
rok bude zahájen v pondělí 3. září 2007. Mateřská škola, školní družina
a jídelna budou uzavřeny v období 2. července 2007 - 24. srpna 2007.

jeho ostatky má podobu busty hocha.
Tato pozlacená schránka i s ostatky je
součástí pražského svatovítského
pokladu uloženého v chrámu sv. Víta.
Milan (18. 6.) znamená
samozřejmě milý, milovaný. Jméno se k
nám dostalo od jižních Slovanů a je dnes
velmi rozšířené. V dějinách Srbska
najdeme mnoho osobností s tímto
jménem. K zajímavým patřil například
Milan Obremović. Ten během své vlády
zažil prudký vzestup i pád. Na knížecí
trůn nastoupil ještě jako nezletilý. Státní
rada mu připravila podmínky pro
samostatnou vládu. Kníže těchto
podmínek plně využil, Srbsko získalo
nezávislost a kníže se stal králem. Pro
rostoucí nespokojenost s jeho dalšími
kroky byl však donucen odstoupit a
odejít do zahraničí.
Zdeňka (23. 6.) je v Čechách
častým jménem od 19. století. Tehdy
ovšem neexistovalo v samostatné
podobě. Zdeničky oficiálně dostávaly
jméno Sidonie nebo Zdislava. Ve
dvacátých letech 20. století velice
vzrostla obliba již samostatného jména
Zdeňka. Způsobila to tehdy populární
písnička, kterou přivezli do vlasti a
zpívali čeští legionáři. V refrénu se stále
opakovalo “Zdeničko má!”
Ivan (25. 6.) - tak se v Rusku
říkalo a stále říká Janům. Nějakého
Ivana najdeme snad v každé ruské
pohádce, také dějiny Ruska jsou jich

Daniela Kaiserová

plné. Z Čech známe Ivana poustevníka.
Ten odešel z domova od otce - knížete a
usadil se na Berounsku v jeskyni při
potoku. Při lovu jej objevil kníže
Bořivoj a nabídl mu, aby se usadil na
Tetíně. Poustevník však přišel na
hradiště jen požehnat Bořivojovi a
Ludmile a vrátil se do jeskyně. Dnes je
na tomto místě pod vápencovým útesem
malá obec Svatý Jan pod Skalou. Kromě
starých domů, barokního chrámu a
budovy kláštera zde najdeme též jeskyni
svatého Jana. Je to hluboká skalní sluj se
silným pramenem čisté vody a malým
jezírkem. Vedle jeskyně vyvěrá
minerální pramen Ivanka.
(lmt)
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