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O SPĚCHU A VÁNOCÍCH

Začátek školního roku v novém

Stále někam spěcháme platí to i o Vánocích. Adventní doba je
ještě daleko, ale všichni se už dávno
chystají: uklízí, pečou cukroví,
shánějí dárky, zdobí kdejaký kout.
Zbytečně brzy se těšíme. Mám strach,
aby nakonec s velkým předstihem
neopadla vánoční nálada - dřív, než
Vánoce budou.
A tak u nás doma zatím
raději neuklízíme, nepečeme,
nesháníme dárky, nezdobíme,
netěšíme se... Všechno má svůj čas.
(Ale na to cukroví se opravdu těším.)

Pan Josef Frnka předává jindřichovické školce do
užívání nové dětské hřiště. On i jeho rodina
věnovali budování dřevěných staveb mnoho hodin
volného času.

Miroslav Tvrz

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
5. jednání ZO se konalo 13. 9.
2007 v budově Obecního úřadu v
Jindřichovicích. ZO schválilo
rozpočtové opatření č. 4/07, kde příjmy
č inily 16.060.940,- K č , z toho
dotace 10.500.000,- K č a výdaje
16.544.070,- Kč.
Plnění rozpočtu obce k 31. 7.
2007:
ź příjmy
ź výdaje

5.336.297.29 Kč
3.791.511,29 Kč

Zůstatek na účtu ke dni 13. 9.
2007 je 3.906.586,77 Kč.
ZO schválilo smlouvu o dílo s
firmou Ing. Jan Matějka,
NATURPROJEKT na odbornou pomoc
při dohledávání, shromažďování a
adjustaci podkladů pro návrh na zápis
majetku obce dle zákona č. 398/2000
Sb.v katastrálních územích Poušť a
Hradecká. Cena díla je 19.784,- Kč (bez
DPH). Schválena byla Dohoda o změně
veřejnoprávní smlouvy uzavřené
obcemi o výkonu přenesené působnosti
oblasti řízení o přestupcích uzavřená s
městem Rotava. Schválena byla také
Jindřichovický zpravodaj

smlouva o dílo s firmou Ing. Balatka Geodetic Sokolov na komplexní
geodetické práce a vyhotovení
geodetických podkladů pro vydání
přídělového majetku (44 ha lesa) obce
Jindřichovice, katastrální území Poušť.
Cena díla je 234.239,- Kč. Dále byla
schválena smlouva na zaměření
přídělového majetku obce (16 ha lesa) v
katastrálním území. Jindřichovice s
firmou GKS Sokolov, s.r.o., cena díla je
170.348.50,- Kč. Schválena byla
smlouva obcí a měst proti daňové
diskriminaci. Schváleny byly pronájmy
a prodeje pozemků.
6. mimořádné jednání ZO se
konalo 11.10.2007. ZO schválilo
předložený plán společných zařízení v
rámci zpracování komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území
Jindřichovice v Krušných horách, který
byl odsouhlasen sborem zástupců
vlastníků pozemků dne 11. 10. 2007 na
Pozemkovém úřadě v Sokolově.
Schválena byla smlouva o provedení
zimní údržby komunikací firmou Josef
Hartl, Statek Krásná za hodinovou sazbu
600,- Kč (bez DPH). ZO vzalo na

vědomí zprávy kontrolního a finančního
výboru a schválilo prodeje a pronájmy
pozemku obce.
Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, že svoz
komunálního odpadu velkoobjemovým
kontejnerem skončil k 31. 10. 2007.
Kontejner se vrátí až na jaře (v dubnu)
příštího roku. Tématu likvidace
komunálního odpadu v obci se budeme
věnovat v prvním čísle dalšího ročníku
našeho zpravodaje.
Dále žádáme občany, aby v
zimním období neparkovali svá auta na
chodnících a veřejných prostranstvích,
kde se musí průběžně odklízet sníh. V
opačném případě se nebudou tyto
komunikace a prostranství prohrnovat.
Vedle pošty bude po celou zimu
udržované panelové parkoviště pro
osobní automobily.
Poslední veřejné
Zastupitelstvo obce Jindřichovice se
bude konat 13. 12. 2007 v 17 hodin v
budově základní školy. Srdečně zveme
všechny občany.
Anna Polívková, starostka
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MODERNÍ TECHNOLOGIE PŘI TĚŽBĚ DŘEVA V NAŠICH LESÍCH
V současné době má obec
Jindřichovice v majetku 61 ha lesních
porostů. Dále se vyřizuje přídělový
majetek ve výši 60 ha.
V listopadu tohoto roku byla v

lesním porostu 2B90 nasazena moderní
harvestorová technologie. Jak taková
těžba vypadá?
Těžební stroj vybavený kácecí
hlavicí strom pokácí, odvětví,

rozmanipuluje, změří a uloží podél
přibližovací linky. Odtud pak dopravuje
jednotlivé sortimenty na odvozní místo
vyvážecí souprava. Denní výkon se
pohybuje okolo 200 m3 vytěženého a
přiblíženého dřeva (celkový výkon je
závislý především na hmotnatosti
těženého porostu a terénních
podmínkách). Měřící zařízení je
elektronické, sortimentaci kmene řídí
palubní počítač.
Od počátku devadesátých let
dochází v českém lesním hospodářství k
intenzivnímu nasazování
harvestorových technologií a do
budoucna můžeme počítat s jejich
dalším nárůstem.
Lucák Karel,
odborný lesní hospodář

Moderní těžba v jindřichovických lesích

ČLOVĚK - CHRÁNĚNÝ DRUH

UPOZORNĚNÍ
Na přelomu října a listopadu
tohoto roku se v Kraslicích uskutečnila
demonstrace proti povolení průjezdu těžké
nákladní dopravy přes hraniční přechod v
Kraslicích. Té se zúčastnili i někteří občané
Jindřichovic. Při příležitosti demonstrace
byla sepsána petice s podtitulem Člověk,
chráněný druh adresovaná
místopředsedovi vlády a zároveň ministru
životního prostředí RNDr. Martinu
Bursíkovi. V petici se píše:
Vážený pane ministře, v
souvislosti se vstupem České republiky do
schengenského prostoru přestane platit
omezení průjezdu těžké nákladní dopravy
po pozemní komunikaci na hraničním
přechodu v Kraslicích. Kraslice jsou
položeny v průsmyku na úpatí Krušných
hor a hlavní pozemní komunikace vede
bytovou zástavbou včetně dvou základních
škol. Protestujeme proti tomu, aby při
rozhodování o povolení těžké nákladní
dopravy středem města byl posuzován
pouze technický stav komunikace.
Kraslicemi vede funkční železniční trať a
jejímu využití pro nákladní přepravu nic
nebrání.
Vážený pane ministře, žádáme
Vás, abyste se zasadil o takovou
legislativní úpravu, která zahrne do
ochrany před následky těžké nákladní
dopravy nejen chráněné živočichy, ale také
lidi.
(lmt)
Jindřichovický zpravodaj

(Minilý měsíc došlo do redakce upozornění obvodního
oddělení policie ČR následujícího znění.)

Vážení spoluobčané, v nedávné době došlo v obci
Jindřichovice ke dvěma pokusům o podvodné jednání ze strany
doposud neznámého pachatele.
Pachatel se vydává za pracovníka ČEZ a vyhlíží si své oběti v
řadách starších občanů. Zazvoní u domu a prohlašuje, že jde
kontrolovat elektroměr a elektrické zásuvky. Po vpuštění do bytu se
zběžně podívá na jednu či dvě zásuvky, podívá se na elektroměr, a pak
požaduje finanční částku za provedenou práci.
K popisu pachatele se dosud podařilo zjistit, že by se mělo
jednat o muže snědé pleti stáří kolem 30 - 35 let, měl by být kolem
170 cm vysoký, hovoří plynule česky. Oblečen byl do hnědé bundy
nebo trika, měl hnědé kalhoty a na hlavě měl kšiltovku barvy světlé
kávy. Dále se podařilo zjistit, že se pohybuje ve vozidle tmavé barvy,
kde v registrační značce je písmeno T. Zřejmě se jedná o dva pachatele,
kdy jeden vždy čeká ve vozidle a druhý jedná s lidmi. Popis druhého
pachatele se zjistit nepodařilo.
Vzhledem ke skutečnosti, že je důvodná obava, že by oba
pachatelé mohli podobný skutek opakovat, žádáme občany o opatrnost
při jednání s neznámými osobami, zvláště při jednání majícího znaky
výše uvedeného charakteru. Upozorňujeme, že pracovníci ČEZ a
dalších obdobných organizací jsou povinni se na Vaši žádost prokázat a
v žádném případě nejsou oprávněni od Vás vybírat finanční hotovost.
Dále Vás žádáme, abyste v případě jakéhokoliv poznatku k výše
uvedeným událostem či v případě obdobného jednání ze strany
neznámých osob neprodleně kontaktovali PČR.
npor. Bc. Martin Čech, vedoucí oddělení PČR Rotava
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FK JINDŘICHOVICE
Dne 10. listopadu skončila
podzimní část okresních soutěží v
kopané. Mimo jiné zůstal pro
nezpůsobilý terén nesehrán zápas
Jindřichovice - Svatava. Ten se bude
pravděpodobně hrát až na jaře roku
2008.
Naše mužstvo hrálo se
střídavými výsledky. Tady je jejich
přehled.
źKaceřov - Jindřichovice 1:5 (0:3);
střelci branek: Komárek 2, Lavrenčík
Jaroslav 2, Havlík 1
źJindřichovice - Chlum 4:0 (1:0);
Komárek 2, Havlík 1, Fonferko 1
źOloví - Jindřichovice 8:1 (2:1);
Havlík 1
źJindřichovice - Krásno 1:5 (1:4);
Fonferko 1
źJindřichovice - Šindelová 4:1 (3:0);
Komárek 2, Lavrenčík Jaroslav 2
źJindřichovice - Krajková 1:1 (1:1);
Komárek 1
źSvatava - Jindřichovice 1:3 (1:2);
Havlík 2, Račák Jan 1

źŠindelová - Jindřichovice 3:3 (1:2);
Lavrenčík Jaroslav 3
źJindřichovice - Kaceřov 2:4 (1:2);
Komárek 1, Račák Tomáš 1
źChlum - Jindřichovice 0:3 (0:1);
Komárek 1, Lavrenčík Jaroslav 1,
Potočný 1
źJindřichovice - Oloví 4:8 (1:2);
Potočný 3, Fonferko 1
źKrásno - Jindřichovice 2:2 (0:1);
Havlík 1, Lavrenčík Jaroslav 1
źKrajková - Jindřichovice 2:2 (2:1);
Komárek 2
Celkově získalo naše mužstvo
19 bodů za 5 výher, 4 nerozhodné
výsledky a 4 prohry. S poměrem branek
35:36 obsadilo ve skupině 4. místo a
postoupilo do elitní skupiny, která bude
na jaře bojovat o postup do I. B třídy.
O vstřelení branek se zasloužili
tito střelci: Komárek (11), Lavrenčík
Jaroslav (9), Havlík (6), Potočný (4),
Fonferko (3), Račák Jan (1) a Račák
Tomáš (1).
Ve třinácti zápasech dostalo
naše mužstvo jen 9 žlutých karet a po
druhé žluté i jednu červenou kartu. V

soutěži slušnosti jsme ze šestnácti
mužstev na pěkném 5. místě.
Naše cíle pro rok 2008
źUmístit se v první polovině elitní
skupiny o postup do I. B třídy
źDokončit stavbu dřevěné verandy
před kabinami a opravit zábranu za
brankou
Na závěr bych chtěl moc
poděkovat všem sponzorům, kteří nám
finančním nebo věcným příspěvkem
pomáhali zajišťovat činnost oddílu
kopané. Hlavním sponzorem je Obecní
úřad Jindřichovice, který nám hradí
výdaje za elektřinu a plyn. Je to poměrně
vysoká částka, kterou bychom si
nemohli dovolit platit. Dík patří i dalším
sponzorům:
źStevební firma Petr Fojtík
źTAVI OIL Tadeáš Surový
źKvětinka Rotava Marie Jůzová
źSalon Šárka Tomáš Havlík
źživnostník Vlasta Kříž, Dolní Nivy
źž i v n o s t n í k J o s e f M a j ď á k ,
Jindřichovice

KNIHOVNA V
JINDŘICHOVICÍCH
(1. patro školní budovy)
nabízí své služby.

POZVÁNKA

Otevřeno každou středu
od 15 do 19 hodin.

Vánoční čas
je jak stvořený
nejen pro rodinná setkání,
ale také pro posezení s přáteli.
Proto Vás co nejsrdečněji zveme na

Kromě půjčování knih také
např. veřejný internet,

Obecní úřad Jindřichovice

Jiří Korel

předvánoční posezení s důchodci,

ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí, středa

8 - 17 hodin

které se uskuteční dne 30. 11. 2007 ve 14 hodin
v budově obecního úřadu v Jindřichovicích
(v tělocvičně).

www.obecjindrichovice.cz
E-mail:

urad@obecjindrichovice.cz

Jindřichovický zpravodaj nabízí
možnost

Program:
Vystoupení dětí pod vedením Lenky Račákové.
Každý má rád, když mu začnou hrát
(lidovky, evergreeny, humor).
K poslechu a tanci bude zajištěna reprodukovaná hudba.

TIŠTĚNÉ INZERCE.
Pro další informace se obraťte
na obecní úřad nebo redakci
časopisu.
Jindřichovický zpravodaj

Srdečně zveme všechny naše důchodce.
Anna Polívková, starostka obce
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JINDŘICHOVICE MAJÍ DALŠÍ MALÉ OBYVATELE
V sobotu 27. října
uspořádal jindřichovický
obecní úřad tradiční vítání
nových občánků. Po projevu
paní starostky se o další
program postaraly Monika
Kočálková, Aneta
R o h a n o v á , Ve n d u l a
F o j t í k o v á a Ve r o n i k a
Wneková. Na závěr
slavnostního odpoledne
využili rodiče možnosti
vyfotografovat se u kolébky.
(lvr)

STAROSTOVÉ OBCÍ VÍTAJÍ VLÁDNÍ NOVELU FINANCOVÁNÍ MĚST A OBCÍ
(V minulém čísle zpravodaje
jsme informovali o požadavcích starostů
obcí a měst na změny v přerozdělování
financí a o jejich úmyslu podat stížnost
do Štrasburku. V říjnu se však moravské
obci rozhodly stížnost stáhnout.)

očekávané zvýšení rozpočtů samospráv
již v nadcházejícím roce. Starostové
budou přesvědčovat všechny poslance
napříč politickým spektrem o schválení
této novely a podpoře přípravy zákona
zcela nového.

Vláda ČR podpořila upravenou
variantu novely zákona, podle něhož se
rozdělují daňové příjmy státu všem
obcím a městům.

Starostové s ohledem na tento
výsledek a prokázání schopnosti být
relevantním partnerem pro jednání
vládních institucí a Parlamentu zakládají
sdružení, které bude prosazovat zájmy
především menších měst a obcí s názvem
„Sdružení místních samospráv ČR“.
Vzhledem k tomu, že Svaz měst a obcí
ČR nepodporoval dojednaný
kompromis, považujeme za nutné, aby
zájmy menších měst a obcí hájila jejich
vlastní organizace. Tento model dvou
organizací (jedna pro velká města a
druhá pro obce a menší města) je v
Evropě zcela běžný (Německo,
Rakousko, Slovinsko, Estonsko,
Lotyšsko aj.) a existují dokonce na tomto
modelu dvě mezinárodní organizace.
Ustavující zasedání SMS ČR proběhne

Předsednictvo Smlouvy obcí a
měst proti daňové diskriminaci, které
zastupuje již 1400 obcí a měst ze 13 krajů
celé ČR, tento kompromis vítá. Zvyšují
se příjmy především menších měst a
obcí. Tento stav vnímáme spolu s
premiérem Topolánkem za přechodný. V
příštím roce je nutno připravit zákon
zcela nový, který zavede skutečný
systém do rozdělování daňových příjmů
státu obcím a krajům a dále
narovnávající stávající diskriminaci.
Starostové věří, že vládní novela projde
co nejdříve Parlamentem, aby přinesla

Jindřichovický zpravodaj

zřejmě v lednu 2008. SMS ČR bude
samozřejmě spolupracovat i se Svazem
měst a obcí, ale pokud jde o dělení
financí bude hájit zájmy menších měst a
obcí i přes stanoviska Svazu měst a obcí
ve prospěch největších měst. Smlouva
měst a obcí proti daňové diskriminaci,
tolik podporovaná ze strany starostů, se
přetvoří na skutečnou organizaci - SMS
ČR.
Starostové obcí Vysoké Pole a
Suchá Loz dali pokyn advokátovi ke
stažení stížností ve Štrasburku. „Zítra
provedu zpětvzetí stížností u
Štrasburského soudu. Obce dosáhly na
přechodnou dobu svých požadavků a
budou se i podílet na přípravě nového
zákona, to lze určitě ocenit,“ uvedl
advokát obou obcí Stanislav Polčák,
zároveň místostarosta obce Vysoké Pole.

Smlouva obcí a měst proti
daňové diskriminaci,
Zlín, 3. 10. 2007
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N A D

M A U Z O L E E M

Nebojte se, nejde o útok
pohádkových bytostí na nic netušící
obyvatele jinak poklidné obce. To se
jen znovu vydaly děti spolu se svými
rodiči na kopec, aby předvedly své
umění, ať již v pouštění draků, či jejich
výrobě. Počasí nám přálo (i když nás

PŘIŠLO

DO

S E

zprvu pořádně vystrašila černá mračna
stahující se sem od západu), a tak byla
obloha přímo posetá papírovými
monstry. A tentokrát jsme si všichni
mohli upéct i buřta.
A komu za celou akci
můžeme poděkovat? Učitelkám ze

REDAKČNÍ

Začátkem podzimu se v naší
elektronické poště objevil dopis od
pana inženýra Řeháka:
Vážená redakční rado ,
chtěl bych vám poděkovat za
zdařilé edice dvojměsíčníku
Jindřichovický zpravodaj. Mám vždy
radost, když ho objevím ve schránce, a
rád si v něm počtu. A je co - novinky ze
ž ivota obce, zprávy z jednání
zastupitelstva i o spolkové činnosti v
obci.
Ve 4. čísle mě velmi zaujal
zásadní článek starostky obce paní
Anny Polívkové a místostarostky paní
Ireny Lechanové o komunikacích v
katastrálním území obce, o územním
plánu i distribuci daní ze státní
Jindřichovický zpravodaj

P R O H Á N Ě L I

POŠTY

pokladny mezi velká města a obce. A o
mnoha jiných věcech. Ty tři a půl tisíce
korun za trvale žijícího občana obce (a
do nebe volající NULA příjmu za
vlastníka rekreačního objektu) oproti
23.000,- Kč za obyvatele Prahy mi
vyrazily dech. Měsíčník Nový prostor
ve svém srpnovém vydání,
věnovaném převážně české obci, tento
prazvláštní penězotok neváhal nazvat
"ožebračováním venkova". Přesto tato
závažná čísla neuvedl. Jsem rád, že
jsem se je dozvěděl z výše uvedeného
alarmujícího článku představitelek
Jindřichovic. Také jsem uvítal stránku
o tom, že starostové jdou za poslanci a
chystají se bojovat s nespravedlností
ve Štrasburku.
Naštěstí je zde též seriál o
rozhlednách, vaření, o jménech v

D R A C I

školy, které připravily soutěže,
maminkám, které napekly výborné
koláče, zaměstnancům úřadu, kteří
zajistili buřty a připravili ohniště, a v
neposlední řadě všem, kteří přišli.
(lvr, lmt)

kalendáři či článek o historii
jindřichovické školy (je hezké ,že
emeritní řídící pan Jiří Korel dokázal
zjistit tolik historických zajímavostí),
kde se čtenář potěší. V neposlední řadě
bych chtěl ocenit kvalitní fotografie,
grafickou úpravu, reprodukce obrázků
i tisk, včetně správné a hezké češtiny.
Vydávat na obcích periodikum je stále
ještě neobvyklý a záslužný jev. Je to
kvalitní služba občanům obce i
osadníkům.
Díky vám za zdařilé dílo, lze
se jen těšit na další pokračování - a v
tom vám přeji hodně zdraví a sil.
Ing. Václav Řehák, jr.,
spolumajitel objektu v Háji

I my děkujeme. Jsme rádi, že
naše práce není úplně marná.
redakce
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Sokolovský Hard

Rozhledna na Krásenském vrchu

Bučina u Kyselky

ZAJÍMAVOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

ROZHLEDNY - 3 (na jih od řeky Ohře)
Hamelika - 20 m vysoká kamenná věž v podobě hradní zříceniny byla postavena v roce
1876. 120 schodů vedlo ještě nedávno na otevřenou vyhlídkovou plošinu, která je dnes ale
zastřešená.
Hard - původní rozhledna z roku 1908 vydržela jen do počátku 30. let, kdy byla
přestavena na památník. Po válce z ní už nezbylo téměř nic. 15 m vysoká věž s 52 schody byla
obnovena až nedávno - v roce 2001.
Krásenský vrch - jedna z nejbizarnějších českých rozhleden vznikla ve 30. letech
minulého století, v době hospodářské krize. Na její stavbě se tehdy podílelo mnoho
nezaměstnaných mužů. Na 25 m vysokou věž vystoupáte po 120 schodech.
Bučina - snad J. Mattoni stál v 80. letech 19. století u zrodu této kamenné rozhledny. Ta
po 2. světové válce velmi chátrala, zachránila ji až oprava v roce 2003.
Diana - asi nejznámější ze 4 karlovarských rozhleden. Její stavba byla dokončena v roce
1914. Na ochoz ve výšce 35 m se dnes můžeme nechat vyvézt výtahem. Ani na kopec nemusíme
pěšky, vede sem kolejová lanová dráha. Do dnešní doby se dochovala i velká výletní restaurace.
Vyhlídka Karla IV. - další vyhlídková stavba nad K. Vary, má hned 2 ochozy, ale pozor
- dostanou se na ně jen návštěvníci s menšími tělesnými proporcemi.
Goethova vyhlídka - by mohla být dalším hojně navštěvovaným místem v K. Varech,
avšak málokdo měl možnost vystoupat na její 42 m vysokou věž. V posledních letech byla (až na
krátké výjimky) většinou uzavřená.
(lmt)

Vyhlídka Karla IV.

Jindřichovický zpravodaj

Goethova vyhlídka

Hamelika v Mariánských Lázních

Karlovarská Diana
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KUCHYNĚ

ZEMĚ

ČESKÉ

KUCHYNĚ VÁNOČNÍ
Blíží se konec roku a tak se náš
zpravodaj podívá do kuchyní našich
babiček v období Vánoc, nebo raději
přímo ve Štědrý den.
U stolu se musel sejít sudý počet
hodovníků a jedno místo se prostíralo
navíc - co kdyby na dveře zaťukal
nečekaný host. Pod stůl hospodyně
nastlala seno, což křesťanům připomínalo
narození Ježíška v betlémském chlévě.
Nohy stolu se spínaly řetězem, aby
vytrvala soudržnost celé rodiny, případně
se omotávaly provazem, to aby do domu
nepřišli zloději. Bělostný slavnostní ubrus
skrýval semena všech plodin pěstovaných
v hospodářství, která se pak na jaře
promíchala s ostatní setbou. Pod ubrus se
dávaly i kapří šupiny, aby se domu držely
peníze.
Pokrmů na Štědrý večer mělo
být devatero, protože devítku naši
předkové pokládali za magické číslo, v
jehož silách je přivolávat zázraky.
Začínalo se předkrmem, v němž nesměl
chybět med (štědrost přírody) ani česnek
(zdraví a síla). Následovala polévka
(nejčastěji s houbami) a často také černý
kuba. Kde byly řeky nebo rybníky,
připravovaly se pokrmy z ryb, jinde třebas
pečeně ze zajíce. Nikde zřejmě nechyběla
vánočka (nebo jinak štědrovka, houska,
pleténka, pletenice, pleták či spleták,
ceplík atd.). Z dalších oblíbených
štědrovečerních jídel jmenujme třeba

pepř a sůl

Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce;
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.
Ovocnému stromoví
od večeře kosti
a zlatoušky na stěnu
tomu, kdo se postí.
(Karel Jaromír Erben)
jáhelnou kaši s medem, jablkový závin
nebo placky z černé mouky. Často se jedly
sušené plody, ořechy, perníčky i čerstvé
ovoce ze sklípku.
Hospodyně si musela dát pozor,
aby bylo všechno včas připraveno, neboť
během večeře nebude smět vstávat od
stolu. Jinak by se jí totiž rozutekla drůbež.
Ani ostatní od stolu nevstávali, jen pokud
měli žízeň. To se pak došli napít vody ze
džberu - alkohol se tento den nepil! A ještě
na jedno si všichni dávali pozor - aby
neseděli zády ke dveřím.
(lmt)
ČERNÝ KUBA
250 g krup, 2 hrsti sušených hub, 2 lžíce
sádla, cibule, kmín, majoránka, česnek,

Z HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY (2. ČÁST)
V období před rokem 1938
byla na žádost místních a okolních
Čechů v Jindřichovicích zřízena česká
státní obecná škola. Pro školu byla
pronajata místnost v domě čp. 288, kde
byly provedeny nutné adaptační práce.
O zřízení školy se zasloužili místní Češi
- hraničáři v čele s poštmistrem
Františkem Novákem, velitelem
četnické stanice Václavem Boudníkem a
strážmistrem Janem Moučkou.
Počátkem školního roku
1937/1938 bylo na škole zapsáno 20 dětí
(výlučně německé národnosti).
Správcem školy byl ustanoven řídící
učitel Vlastimil Klier. Od 15. listopadu
dostávalo 19 dětí denně porci polévky a
krajíček chleba. 200 kg mouky bylo po
10 kg rozděleno mezi chudé žáky a pro 6
nejchudších bylo povoleno zakoupit
obuv. Ke konci školního roku působili
Jindřichovický zpravodaj

němečtí občané na rodiče, aby své děti
odhlásili.
Po druhé světové válce bylo na
nátlak MNV Jindřichovice povoleno
vyučování v obecné škole teprve v
polovině března 1946. K zápisu se
dostavilo 8 dětí, z toho 3 české, 2
slovenské a 3 německé národnosti. Ve
školním roce 1947/1948 stoupl počet
žáků díky přílivu slovenských
reemigrantů z Rumunska.
Od 1. října 1949 bylo zavedeno
bezplatné podávání přesnídávek.
Dvaceti dětem byly zakoupeny potřeby
z textilu nebo obuv. V lednu obdržela
škola příděl padesáti párů gumových
holínek, které si žáci kupovali přímo ve
škole.
V prosinci 1968 začala
generální oprava školní budovy. Proto se
škola přestěhovala do bývalého MNV

Sušené houby namočíme na 1 hodinu do
studené vody, pak je osolíme a uvaříme
doměkka. Přebrané kroupy spaříme,
několikrát propláchneme vodou a
okapané osmahneme na sádle. Potom je
zalijeme do roviny vodou a přidáme vodu
z hub. Osolíme a uvaříme. Cibuli jemně
pokrájíme a osmahneme na sádle do
růžova. Přidáme pokrájené houby, mletý
kmín a čtvrt hodiny dusíme. Uvařené
kroupy smícháme s houbami, přidáme
utřený česnek se solí a pepřem, okořeníme
majoránkou a ve vymaštěném pekáčku
zapečeme v troubě, až se na povrchu
utvoří kůrka.
ANÝZKY
80 g hladké mouky, 80 g moučkového
cukru, 1 vejce, lžička utlučeného anýzu,
rozinky a vlašské ořechy, tuk na vymaštění
plechu
Vymícháme cukr s vajíčkem, přidáme
mouku a jemně utlučený anýz a dobře
promícháme. Lžičkou kladem těstové
kupičky na vymaštěný a moukou
vysypaný plech. Ozdobíme rozinkami a
čtvrtkami vlašských ořechů a necháme
stát při pokojové teplotě do druhého dne.
Teprve potom pečeme ve vyhřáté troubě
pouze 5 - 7 minut.

(učilo se v kině a na bývalé poště).
Oprava byla dokončena v listopadu
1969. Její náklady činily 820.000,- Kč.
V nové školní budově byly tři učebny,
tělocvična, družina, kuchyně, ředitelna,
tři malé kabinety a sociální zařízení.
Maximální kapacita byla 100 dětí. K 1.
září 1979 byla škola pro malý počet žáků
zrušena. Byla zde zřízena místní lidová
knihovna, restaurace Tetřev a sál pro
konání kulturních akcí a veřejných
schůzí.
Škola se do obce vrátila až v
roce 1992. Od října 1993 byla do budovy
školy přestěhována i mateřská škola,
která převzala prostory po bývalé
restauraci Tetřev. Od roku 2004 se do
budovy přestěhovaly také obecní úřad a
knihovna. Od 1. srpna 2004 převzala
školu jako své odloučené pracoviště
Základní škola v Kraslicích, Havlíčkova
ulice.
Jiří Korel
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CO

SE

CHYSTÁ

Kulturní komise naší obce
plánuje pro první polovinu roku 2008
následující akce:

V

PŘÍŠTÍM

ROCE

loňském roce nám nepřálo počasí,
proto doufáme, že letos sníh napadne a
my nebudeme muset tuto akci rušit.
Zvažujeme i možnost spojit Bláznivou
jízdu s Masopustem.

Tři králové
V neděli 6. ledna obejdou naši
obec tři místní děti v převlecích.
Úkolem Ka š para, Baltazara a
Melichara je po ž ehnat domům,
přičěmž se na dveře svěcenou křídou
píše nápis C+M+B+, u nás v Čechách
obvykle K+M+B+. V tomto nápisu se
však nemusí skrývat pouze počáteční
písmena jmen králů, ale například také
zkratka latinského Christus
mansionem benedicat neboli Kristus
žehnej tomuto domu. Finanční obnos
darovaný místními lidmi bude letos
věnován Dětskému domovu v
Sokolově.

Pálení čarodějnic a stavění májky
proběhne ve středu 30. dubna.
Tato akce má u nás dlouhou tradici, za
pomoci dětí z MŠ a ZŠ bude
připravena i v tomto roce.

Bláznivá jízda
(nebo také sjezd na čemkoli)
je plánována na leden nebo únor. V

Utkání v kopané MUŽI - ŽENY
je předběžně plánováno na
květen. Přesný termín bude určen

JMÉNA V KALENDÁŘI

a jejich matka po čase zemřela žalem
na jejich hrobě.
Michaela (19. 10.) - je
ženskou obdobou jména Michael. Ve
14. století žila v Itálii krásná bohatá
dívka zvaná Michelina. Stala se
členkou třetího řádu svatého
Františka, jehož členové
nevstupovali do kláštera, ale civilně
sloužili těm nejubožejším z
nemocných. Příbuzní Michaele
zlořečili, že rozdala rodové jmění
žebrákům, a měšťané ji pokládali za
špatný příklad pro mládež.
Šarlota (27. 10.) je kromě
jmen Karla, Karen, Karin jednou z
variant mužského jména Karel.
Původně mělo toto jméno tvar
Charlotta. Z obojího se pak
osamostatnilo jméno Lota. V
současnosti se objevuje i anglická
podoba Skarlett, slavná díky románu
M. Mitchellové Jih proti severu.
Alžběta (19. 11.) - byla
matkou Jana Křtitele. Jde
samozřejmě o jméno hebrejské Elíšebah - znamenající “můj Bůh je
přísaha”. Z tohoto po staletí
oblíbeného jména vznikla celá řada

Další jména, o kterých jsme
ještě nepsali - tentokrát listujeme v
kalendáři v měsících říjen, listopad a
prosinec.
Bohumil (3. 10.) - je
přesným překladem původně
řeckého jména Teofil. Latinskou
obdobou je jméno Amádeus nebo
také Deokar, což je málo známá a
řidčeji užívaná varianta. V Německu
se toto jméno objevuje v podobě
Gottlieb. A společný význam všech
těchto jmen je patrný - “Bohu milý”.
Věra (8. 10.) - je v
pravoslavném kalendáři odedávna
připomínána společně se svými
sestrami Naděždou a Ljubou. V
latině zněla jejich jména Fides, Spes
a Charitas, v řečtině Pistis, Elpis a
Agape. To vše znamená víru, naději a
lásku. Jako zosobnění tří základních
křesťanských ctností se tyto
mučednice často objevují v
uměleckých dílech. Podle prastaré
legendy byly tyto dívky za císaře
Hadriána sťaty ve velmi útlém věku
Jindřichovický zpravodaj

Masopust
Na sobotu 9. února je
plánován Masopustní průvod naší
vesnicí. Tento zvyk nemá v kalendáři
své pevné místo, neboť vrcholí těsně
před začátkem čtyřicetidenního
období půstu. Je tedy závislý na
Velikonocích.

podle aktuální předpovědi počasí.
Den dětí a kácení májky
Předběžný termín této akce je
stanoven na sobotu 31. května.
Ve š keré informace budou v č as
upřesněny na plakátech a v našem
zpravodaji.
Uvítání letních prázdnin
V sobotu 28. června bychom
rádi přivítali prázdniny opékáním
buřtů v rokli. Chtěli bychom obnovit
Strašidelnou cestu a Letní kino v
Rokli. Bude-li tato akce uskutečněna,
záleží na počasí, na možnostech firmy,
která zajišťuje promítání filmů, a také
na iniciativě dospělých při realizaci
Strašidelné cesty.
Termíny a informace k
uvedeným akcím jsou předběžné,
mohou se tudíž změnit.
Za kulturní komisi
Lenka Račáková

dalších samostatných jmen, např.
Eliška, Isabela, Elsa a Ilsa.
Jitka (5. 12.) bylo jedním z
velmi častých jmen středověkých
německých princezen. Známé je v
různých podobách - Jutta, Guta,
Uta, Yutta. Šlo však vždy o jediné
ženské jméno patřící ke slavným
jménům biblickým - Judita,
hebrejsky zní Jehúdith a znamená
“žena z Judeje” neboli “Židovka”.
(lmt)
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