Informační občasník obce jindřichovice

Jindřichovický
z p r avo d a j
19. únor 2008
O PRANOSTIKÁCH
Lidé odedávna pozorovali, co
se děje v přírodě. Mnozí ze svých
pozorování činili obecné závěry. A někteří
tomu všemu dávali dobře
zapamatovatelnou formu. Tak i bez
umělých družic a drahých přístrojů
vznikaly předpovědi počasí, které se
opíraly o dlouholeté zkušenosti lidí, kteří
byli na tom počasí skutečně závislí.
I dnešní odborníci uznávají, že
na těch dávných prognózách něco je.
Vždyť leckteré meteorologické jevy se
každoročně ve stejnou dobu opakují - s
pravděpodobností 60 - 75%. To číslo je
důležité, sděluje nám, že všechno také
může být úplně jinak. Naštěstí. Protože:
v únoru když slunko hřeje, na jaře se
dlouho nerozesměje.
Miroslav Tvrz

7. jednání ZO se konalo
15. 11. 2007 v budově Obecního úřadu v
Jindřichovicích. ZO schválilo
rozpočtové opatření č. 5/07, kde příjmy
činily 16.704.550,- Kč (z toho dotace
10.500.000,- Kč) a výdaje 16.783.420,Kč. Plnění rozpočtu obce k 31. 10. 2007:
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
stavbu, zaplatí 750,- Kč/rok. Schváleny
byly pronájmy a prodeje pozemků.
8.jednání ZO se konalo
13. 12. 2007. ZO schválilo rozpočtové
opatření č. 6/07, kde příjmy činily
16.872.480,- Kč (z toho dotace
10.500.000,- Kč) a výdaje 18.759.020,Kč. Výdaje musely být navýšeny o
2.000.000,- Kč za vrácení kamenolomu
Rotava do majetku obce Jindřichovice
rozsudkem Okresního soudu v Sokolově
ze dne 15. 11. 2007. V roce 2001 byl
kamenolom prodán v rozporu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů. Plnění rozpočtu obce k
10. 12. 2007:
13.934.656,94 Kč
ź příjmy
12.765.336,11 Kč
ź výdaje
ź zůstatek na účtu 3.454.098,53 Kč (ke
12. 12. 2007)

ZO schválilo rozpočet obce na
rok 2008 podle závazných ukazatelů
stanovených do paragrafů ve výši:
ź příjmy
ź výdaje

6.180.400,- Kč
7.968.650,- Kč

Deficit ve výši 1.788.250,- Kč
bude kryt z přebytku předchozích let a
částečně z úvěru od KB Sokolov ve výši
2.000.000,- Kč. Stav finančních
prostředků na běžném účtu ke 28. 11.
2007 činí 3.282.473,05 Kč, které se sníží
o mimořádné výdaje za vrácení kupní
ceny kamenolomu Rotava ve výši
2.000.000.,- Kč.
Dále byl schválen dodatek ke
smlouvě o dílo s firmou KV engineering,
s.r.o. - projektová dokumentace na
stavbu Jindřichovice
kanalizace a
vodovod ve výši 450.938,60 Kč, návrh
rozpočtu pro místní knihovnu ve výši
9.000,- Kč...
pokračování na str. 3

9.664.558,64 Kč
ź příjmy
7.984.737,32 Kč
ź výdaje
ź zůstatek na účtu 3.306.800,26 Kč (ke
13. 11. 2007)
ZO schválilo provedení
inventarizace majetku a závazků obce k
31. 12. 2007, kupní smlouvu s firmou
Antonín Kolda, Lesnictví Stříbrná na
těžbu dřeva v obecních lesích za kupní
cenu 950,- Kč/m3, smlouvu pro pěstební
činnost v obecním lese s firmou Ing.
Pavel Melichar Oloví ve výši 12.790,Kč, smlouvu o provedení zimní údržby v
obci Mezihorská s firmou Těžký Vilém
JAEL, kde hodinová sazba činí 600,- Kč
bez DPH. Dále byla schválena OZV č.
2/2007 o poplatku za komunální odpad
na rok 2008, kdy fyzická osoba s trvalým
pobytem bude hradit 500,- Kč/rok a
fyzická osoba, která má ve vlastnictví
Jindřichovický zpravodaj

9. února prošel Jindřichovicemi karnevalový průvod. Fotoreportáž z průběhu
slavnosti je na str. 4.
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KOMUNÁLNÍ A TŘÍDĚNÝ ODPAD V OBCI
V roce 2007 byla za svoz
komunálního, tříděného a nebezpečného
odpadu v obci uhrazena č ástka
525.770,- Kč. Občané a firmy z toho
uhradili 358.166,- Kč, dále bylo obci
vráceno 26.220,- Kč za tříděný odpad
(vytříděné množství činí 10,5 t). Rozdíl
ve výši 141.384,- Kč uhradila obec.
Pokud bychom více třídili, nemusela by
se platba za odpady takovým způsobem
navyšovat.
Chtěla bych touto cestou
apelovat na všechny občany, kteří

produkují na našem území odpady, aby
je co nejvíce třídili. Tříděný odpad
snižuje náklady nám všem. Za uložení
netříděného odpadu hradí obec
1.108,- Kč/t a za hodinu svozu dalších
1.130,- Kč. Ve všech obcích, které
spadají pod Jindřichovice, je umístěna
nádoba na plasty. V Jindřichovicích jsou
v současné době 3 soupravy na plast,
sklo a papír, jedna celá souprava se
nachází v Mezihorské. Pokud do
tříděných nádob bude vhozeno něco, co
tam nepatří, nebude se celé množství

počítat za vytříděné, ale jako směsný
komunální odpad. V roce 2008 je cenová
kalkulace za odvoz odpadu navýšena na
605.539,- Kč.
Dále žádám občany, aby k
popelnicím ani na jiná místa neodkládali
žádný nábytek, pneumatiky, koberce,
umyvadla, televizory a jiné věci. Nikdo
to neodveze a vy tím zbytečně kazíte
vzhled obce. Vydržte do doby, kdy bude
přistaven velkoobjemový kontejner
nebo svážen nebezpečný odpad.
Anna Polívková,
starostka

I N Z E R C E

DOTACE Z FONDŮ EU
V první výzvě našim klientům byly
schváleny všechny projekty, další
bude v únoru! Využijte této
možnosti!

OZNÁMENÍ
Policie ČR oznamuje všem občanům, že byly nalezeny tyto
předměty (viz fotografie), a žádá jejich majitele, aby se
přihlásili na telefonní lince 158 nebo přímo na oddělení Policie
ČR v Rotavě (tel. 352 668 233).

Výše dotace: 60% z investice
Maximální výše investice:
5 000 000,- Kč
Základní podmínky:
źpodnikatel v obci do 2 000
obyvatel
źjakékoliv řemeslo (truhlář,
pneuservis, kovodílna ...)
za
ź účetně uzavřený rok 2007
méně než 10 zaměstnanců
Dotaci lze čerpat na:
rekonstrukce
a modernizace
ź
objektů, případně novou výstavbu
budov a ploch pro zakládání a
rozvoj existujících mikropodniků
źúpravu povrchů v areálu
podnikatelské provozovny
(odstavná stání, povrchy pro
skladová hospodářství ...)
źpřipojení k technické
infrastruktuře
źnákup strojů, výrobních zařízení a
technologií sloužících k zakládání
a rozvoji mikropodniků
źnákup vybavení provozovny pro
podnikatelskou činnost (základní
nábytek)
źpořízení výpočetní techniky
V případě zájmu využijte těchto
kontaktů:
Jana Reháková
tel. 775 232 786
e-mail: jana.rehakova@respect.cz
Jindřichovický zpravodaj

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

KARNEVALOVÝ REJ

Na Tři krále přispěli občané do
pokladničky částkou 3.923,50 Kč.
Peníze byly věnovány Fondu
ohrožených dětí v Praze. Tato nadace má
po celé republice 22 poboček, 6
azylových domů pro rodiny s dětmi a 17
Klokánků. Díky celonárodní sbírce
nadace řešila dvacet čtyři tisíc případů
ohrožených dětí. Od roku 1990 mohly
Klokánky přijmout více než dva a půl
tisíce dětí. Za loňský rok se podařilo
otevřít další čtyři Klokánky. Na tuto
sbírku dohlíží Magistrát hl. m. Prahy.
(lvr)

V sobotu 9. února ve 3 hodiny
odpolední se za doprovodu hudby vydal
na procházku obcí průvod maškar.
Krátký výlet končil u požární zbrojnice.
Tam už byly připraveny koblihy,
koláče, guláš, čaj a grog. Děti si mohly
zasoutěžit (tanec s koštětem, slalom s
vajíčkem, stavby z krabic), všichni pak
jedli, pili, hodovali. A samozřejmě i na
tanec došlo.
Všem zúčastněným patří dík
za dobrovolný příspěvek.
Kulturní komise
OÚ Jindřichovice
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VÝSTAVBA V OBCI PO ROCE 1945
Panelový dům
V roce 1962 byla dokončena
výstavba panelového domu, kterému
byla přidělena popisná čísla 3 a 4.
Dům má dva samostatné vchody a je
v něm celkem čtrnáct bytových
jednotek. Je zde pět bytů 3+1, pět
bytů 2+1 a čtyři byty 1+1.
Vytápění domu bylo nejdříve
zajišťováno kotlem na tuhá paliva, po
plynofikaci obce plynovým kotlem.
Byty jsou zásobovány vodou ze tří
studní, které jsou v blízkém okolí
domu.
Zpočátku byl dům ve správě
národního výboru. Provoz kotelny
však byl každoročně ztrátový.
Protože většina bytů byla obydlena
zaměstnanci Státního statku, byl dům
později předán do jeho správy.
Národnímu výboru bylo zajištěno
dispoziční právo na 30% bytů.
Větší opravy na bytovém
fondu v tomto domě byly provedeny
v roce 1983. V současné době jsou
byty v soukromém držení obyvatel
obce.
Sídliště Kocanda
Národní podnik Ingstav
Karlovy Vary dokončil v roce 1971
výstavbu 8 bytových jednotek (finské
domky) jako účelovou výstavbu pro
zaměstnance Státního statku. Sídliště
dostalo místní název Kocanda.
Náklady na výstavbu jednoho domku
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ...
pokračování ze str. 1

...ZO schválilo použití
vlastních prostředků jako vratky ve výši
2 mil. K č za nezákonný prodej
kamenolomu Rotava a zároveň schválilo
i žádost o úvěr od KB Sokolov ve výši 2
mil. Kč a zástavu na pokrytí úvěru. V
zástavě jsou lesní pozemky v k.ú. Poušť
a lom Mezihorská.
1.jednání ZO Jindřichovice v
novém roce se konalo 24. 1. 2008.
Schváleno bylo rozpočtové opatření č.
1/08, kde příjmy byly navýšeny o
2.025.100,- Kč (úvěr 2 mil. Kč z KB Jindřichovický zpravodaj

dosáhly výše 450.000,- Kčs.
Každý domek má
samostatnou kotelnu na tuhá paliva,
hospodářské příslušenství a polovina
domků má i garáž. Sídliště je
napojeno na statkový vodovod. V
domcích jsou byty 3+1.
Větší opravy těchto domků
byly provedeny v roce 1983. Sídliště
má vlastní komunikaci a veřejné
osvětlení. Domky jsou stále obydlené
a byla jim přidělena popisná čísla 21 28.
Kulturní dům
Výstavba probíhala od
července 1977 do prosince 1978.
Slavnostní otevření se uskutečnilo
26. ledna 1979. Autorem projektu byl
pan ing. Cvach z Báňských staveb v
Dolním Rychnově. Vedoucím stavby
byl pan František Majďák.
Investorem byl Místní národní výbor.
Stavba byla budována v akci Z.
Celková hodnota díla činila 1 milion
Kčs, náklady činily 668.000,- Kčs.
Na stavbě bylo odpracováno 17.951
hodin. Stavba začala demolicí staré
budovy. Hrubá stavba byla ukončena
koncem roku 1977. Účinně při stavbě
pomáhali místní občané, společenské
organizace, chataři a okolní závody.
Obraz Jindřichovic namaloval
akademický malíř Liebl. V současné
době je objekt v soukromém držení.

Sídlištní celek Loučenská
Sídlištní celek Loučenská
(místně zvaný Nová Kocanda nebo
také Drahotín) byl předán do užívání
v roce 1984. Bylo zde postaveno osm
rodinných domků typu OKAL.
Každý domek má vlastní kotelnu,
garáž a byt 4+1. Za některými domky
bylo přistavěno i hospodářské
příslušenství k chovu drobného
zvířectva. Vodovodní přípojka je
vedena od studně ze vzdálenosti asi
200 metrů. Sídliště bylo ve správě
Státních statků a bylo postaveno jako
účelová bytová výstavba pro
zaměstnance Státního statku. V
současné době jsou domky v
soukromém držení obyvatel obce.
Sportovní areál
Sportovní areál tvoří hřiště
na kopanou a zděné kabiny. Byl
postaven v rámci akce Z v hodnotě
díla 200.000,- Kčs. Do užívání byl
předán v roce 1985. Zděnou část tvoří
šatny pro hráče a rozhodčího, sprchy,
sociální zařízení pro hráče, sklad a
společenská místnost. Samostatné
sociální zařízení pro diváky je
přístupné z venkovní části.
Topení bylo zprvu lokální,
nyní je plynové, voda je ohřívána v
bojleru. Objekt je napojen na
vodovod a kanalizaci k sídlišti
Loučenská. Areál je ve správě FK
Jindřichovice.
Jiří Korel

vratka za kamenolom Rotava), výdaje
byly navýšeny o 481.290,- Kč (splátky
úvěru). Příjmy a výdaje celkem:
ź příjmy
ź výdaje

8.205.500,- Kč
8.449.940,- Kč

Dále byla schválena
inventarizace majetku obce s tím, že
nebyly shledány žádné rozdíly v
majetku a účetnictví. Schváleny byly
výhled rozpočtu na období 2009-2010
(Svazek měst a obcí Kraslicka),
poplatek za sepsání kupní smlouvy ve
výši 1000,- Kč, platba stočného u všech
nájemních bytů, které jsou vlastnictvím
obce, ve výši 3,- Kč /m3 s platností od
1. 1. 2008 ( stočné bude určeno podle

odečtu vodného). ZO schválilo
zpracování přídělového majetku obce v
k. ú. Háj, Loučná, Heřmanov, Stará a
také žádost MZE Sokolov o JPÚ na
Mezihorské (cesty). Dále schválilo
pověřit JUDr. Věru Říhovou k prošetření
výzvy k zaplacení nároku - první části
náhrady škody ve výši 1.309.772,- Kč s
příslušenstvím, která údajně vznikla
nezákonným prodejem majitelům
kamenolomu Rotava. Schváleny byly
kupní smlouva s firmou A. Kolda,
lesnictví, Stříbrná na těžbu dřeva v
obecních lesích v roce 2008 za kupní
3
cenu 850,- Kč/m , pronájmy a prodeje
pozemků
Anna Polívková, starostka
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9. 2. 2008 - KARNEVAL V JINDŘICHOVICÍCH

Jindřichovický zpravodaj
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JINDŘICHOVICE V ČÍSLECH
(statistické údaje z naší obce ke dni
31. 12. 2007)

Síť enviromentálních a poradenských center
karlovarského kraje

Celkový počet trvale žijících občanů - 488

vyhlašuje

z toho
Jindřichovice - 346
Háj - 34
Loučná - 13
Hradecká - 24
Heřmanov - 5
Mezihorská - 37
Poušť - 12
Smrčina - 16
Stará - 1
V roce 2007 se narodilo 5 dětí, 8 občanů
zemřelo.
(obu)

OZNÁMENÍ PRO OBČANY
Veřejné osvětlení ve všech katastrálních
územích obce bude mít omezený provoz. V
nejbližší době bude postupně ve všech částech
obce namontován na veřejné osvětlení regulační
systém. Poté se bude svítit pouze do 23 hodin.
Znovu se světla rozsvítí až ve 4 hodiny ráno.
Důvodem je úspora finančních prostředků obce.
V roce 2005 vydala obec za energii na VO
120.537,- Kč a na opravy 79.000,- Kč, v roce
2006 na energii 131.772,- Kč a na opravy
42.451,- Kč. V roce 2007 se zaplatilo za energii
už 194.843,- Kč a za opravy 59.012,- Kč. Nárůst
platby za energii za poslední rok činí 63.000,Kč a všichni víme, že ceny energií se budou stále
zvyšovat. Obec toto opatření zavede také z
důvodu úspory finančních prostředků na opravy
veřejného osvětlení, které je podle nového
zákona nevyhovující. Pokud nebude zařízení
opraveno, hrozí jeho úplné vypnutí.
Anna Polívková, starostka

Obec Jindřichovice
zve všechny občany na

VEŘEJNOU SCHŮZI,
která se bude konat ve čtvrtek
28. února 2008 od 17 hodin
v tělocvičně školy.

Jindřichovický zpravodaj

odbornou soutěž pro širokou veřejnost
na téma

BOŠEVNÍK VELKOLEPÝ
(ÚDAJNĚ NEŘEŠITELNÝ PROBLÉM)
I. kategorie - občané do 20 let
II. kategorie - občané starší 20 let
uzávěrka soutěže: 18. 5. 2008
Fotografická část
- 2 fotografie (bez grafických úprav):
zašlete 2 fotografie z různých lokalit výskytu bolševníku
a přiložte určení a popis lokalit
Textová část (nepovinná)
- rozsah textu cca 1 strana A4:
napište o svých osobních zkušenostech s bolševníkem
(popáleniny, likvidace bolševníku na vašem pozemku ...)
Každý účastník uvede jméno, příjmení, věk, adresu
bydliště, e-mail.
Příspěvky posílejte na adresu:
bolsevnik.velkolepy@seznam.cz
Nejlepší z obou kategorií budou odměněni:
1. místo: poukaz na elektroniku v hodnotě 3 000,- Kč,
poukaz na literaturu v hodnotě 1 000,- Kč
2. místo: poukaz na elektroniku v hodnotě 2 000,- Kč,
poukaz na literaturu v hodnotě 750,- Kč
3. místo: poukaz na elektroniku v hodnotě 1 000,- Kč,
poukaz na literaturu v hodnotě 500,- Kč
Bližší informace naleznete na
www.stuz-kv.cz/sokolov.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.
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KALENDÁŘ V PRANOSTIKÁCH

Ú N OR BÍ LÝ - POLE S Í LÍ
Co je pranostika
Odborník by řekl asi toto: Jedná
se o ty ustálené útvary lidové slovesnosti
(přísloví, pořekadla, rčení, úsloví a
průpovědi), které jsou výsledkem určitého
poznávacího procesu jako průvodního
znaku existence člověka v přírodě a ve
společnosti, které mají bezprostřední
praktické zaměření a které dospěly až do
stadia předpovědi.
Zdaleka však nejde jen o
předpovědi počasí. Ty byly součástí velké
skupiny pranostik hospodářských, které se
zabývaly zemědělstvím, rybářstvím,
myslivostí ap. Existují však i pranostiky
hornické, v přímořských oblastech
vznikaly pranostiky mořeplavecké a v
oblastech s aktivní seismickou činností
znají lidová pravidla pro předpověď

zemětřesení a sopečné činnosti.
V našich zemích se postupně
změnil celý zemědělský systém a mnohé z
hospodářských pranostik ztratily své
opodstatnění a dokonce se pro nás staly
naprosto nesrozumitelné. Přetrvaly však ty,
které se vztahují k předpovědi počasí,
neboť svým obsahem mohou promlouvat i
k současnému člověku.
Původ slova
Jiné jazyky mají pro pranostiky
většinou složitější označení jako lidová
rolnická pravidla, rolnická přísloví, lidová
povětrnostní pravidla. Naše označení má
řeckolatinský původ - latinské prognostica
(předpověď), z řeckého prógnosis
(předběžné poznání) od progignósko (pró předem a gignósko - poznávám).

Zmatek v pranostikách
Většina pranostik se váže ke
svátkům jednotlivých světců. První
problém nastal, když v roce 1584 začal
platit gregoriánský kalendář. Tehdy papež
Řehoř XIII. vypustil deset dní z do té doby
platného juliánského kalendáře,
zavedeného v roce 45 před naším
letopočtem Gaiem Juliem Caesarem. Díky
této reformě ztratilo svůj význam mnoho
pranostik z patnáctého a šestnáctého století.
Další zmatek nastal v roce 1969, kdy papež
Pavel VI. schválil nový liturgický kalendář,
ve kterém někteří světci zaujali zcela nové
místo. To už snad ani nemusím dodávat, že
svátky v běžném českém světském
kalendáři připadají většinou na úplně jiné
dny.
(lmt)

Na rozdíl od současného astronomického dělení roku, kde se začátky jednotlivých ročních období určují slunovratem nebo
rovnodenností, staročeské kalendáře uvádějí konec zimy mnohem dříve, většinou o svátku sv. Matěje (24. února). Při staročeském dělení
roku na čtyři části v tento den začínalo jaro, pokud se rok dělil na osm částí, tak začínal tzv. pozimek (dnes bychom řekli předjaří). V
některých kalendářích, které dělily rok na šest částí, býval konec zimy vázán na ještě dřívější dobu, někam na začátek února.
Z obsahu těchto předjarních pranostik je patrné, jaké počasí udělalo našim předkům největší radost. Zemědělci určitě přivítali únorové
tuhé mrazy. Naopak letošní únor by je asi nepotěšil. Ani v březnu sedláci ještě netoužili po oblevě, ideální bylo počasí suché a větrné.

Únor

Březen

Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
V únoru-li slavík zpívá, v dubnu zavřená ústa mívá.
V únoru když zima málo doléhá, o velikonocích tě za to vyšlehá.
Jestli v únoru se mušky mlely, zjara rády umírají včely.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Sněhový únor - sílí úhor.
Únorová voda - pro pole škoda.
V únoru z množství sněhu sena mnoho svítá, málo ovsa však a
málo žita.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli urodí.

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.
Březnové slunce krátké má ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
V březnu, v dubnu-li vítr věje, hojná úroda se směje.
V březnu prach - jistý hrách.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březen vlhký, rmutný - sedlák smutný.
V zelené-li roucho březen se obleče, neúrodu za sebou přivleče.
Lépe od hada býti uštknutý než v březnu od slunce ohřátý.

2. únor
Vyjde-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas
pílí.
Na Hromnice chumelice - netrvá pak zima více.

2. březen
Na Anežku není radno sebou v trávě šíti, protože se celkem
snadno vlčí neduh chytí.
O svaté Anežce od kamen se nechce.

3. únor
Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.

7. březen
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.

9. únor
Svatá Apolena bývá v mlze často zahalena.

12. březen
Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy
plují do moře, líný sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře přeletěly vlaštovičky přes moře.
Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
Na svatého Řehoře všecko na dvoře krákoře.

14. únor
Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
Svatý Valentýnek - jara tatínek.
22. únor
Když mrzne na Petra nastolení, mrznouti bude čtyřicet dní bez
prodlení.
24. únor
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
Na svatého Matěje rampouchy - úrodný rok na mouchy.

Jindřichovický zpravodaj

19. březen
Josef s Marií zimu zaryjí.
Na svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy. A když z
polské strany, bude zrní i slámy.
Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
Na svatého Josefa když den jasný, hospodář čeká rok krásný.
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Z KRONIKY OBCE MEZIHORSKÉ
Znovu se vracíme ke znovuobjevené kronice pana řídícího Josefa Müllera, kterou pro nás v nedávné době přeložil do
češtiny pan Petr Rojík. Na začátku února skončil masopust a začal dlouhý, čtyřicetidenní půst, který vystřídají až svátky
Velikonoc. Jak vypadalo toto období v našem kraji, nám odhalí právě Müllerova kniha.

OD MASOPUSTU PO VELIKONOCE
Masopust
Bujaře se slaví masopustní
neděle, masopustní pondělí a masopustní
úterý. Tehdy po vsi pobíhají maškary a
vyprošují si ledacos. Lidé jim dávají hlavně
koblížky, koláče, kávu a peníze. Chvílemi
se maškary houfují do hotových
maškarních průvodů. Maškary si tropí
legraci a všelijaké šprýmy. V hospodách
pak probíhá bujná tancovačka.
Zvlášť veselo bylo na
masopustní úterý, tehdy lidé ve vesnici
vybírali peníze na večer, aby je pak všichni
mohli v hospodě utratit. Když při vybírání
peněz vynechali nějaký dům, hospodáři to
nebylo vůbec milé, protože věřil, že se mu
letos vyhne štěstí při chovu drůbeže.
Na masopustní úterý se slepice
lépe krmily, aby snášely hodně vajec.
V některých místech lidé
vytvořili řetěz a spojili se do kruhu.
Doprostřed pak házeli krmení. Mělo to
pomoci tomu, aby slepice nezanášely a
zůstávaly u domu.

Falsch, falsch Judas,
hei(n)t ber drei Woch(n)
is d´ Fast´n as. Ĺ O, fein zwo.
Vyneseme, vyneseme smrt
ze slavkovský radnice,
dneska jsme uprostřed půstu.
Odneseme smrt do bedny,
hodíme ji do pivního sudu,
ať se naskrz promočí.
Pověsíme ji na tyč,
letos musí viset.
Falešnej, falešnej Jidáši,
ode dneška za tři tejdny
nám skončí půst.
Dejte vejce nebo dvě.

Smrtelná neděle
Tři týdny před Velikonocemi, o
smrtelné neděli, chlapci vynášeli „smrt“.
To byla ozdobená slaměná panna, nejspíš
asi symbol odcházející zimy. Při vynášení
smrti chodí chlapci od domu k domu a
přitom odříkávají nebo zpívají:
Tro(ch), tro(ch) n Toud as,
s´n Schlackwal(d) Ruthaus,
hei(n(t is Mitt(a) Fast´n,
tróg(n) ma an Toud in Kast(n),
werf(n) mn ei(n) ins Bifo,
wird er tropfat tschin no.
Hng mn ui(n) (o)n d´ Stng,
heier mu er hong.

Jindřichovický zpravodaj

Habt Dank, habt Dank fr eure Gab(n),
die wir von euch empfangen habn).
Wenn ma afs Gous wieder imsinga,
wer ma enk Freid all wieder bringa.
Helf Gott! Vergelts Gott!
Děkujeme, děkujeme za vaše dary,
které jsme od vás přijaly.
Za rok, až zas přijdem zpívat,
radost vám znovu přinesem.
Pomoc Pánbůh! Zaplať Pánbůh!
Potom odcházejí dál i s
jedličkou, znázorňující jaro.
Řechtačky
V posledních třech dnech
postního týdne chodí chlapci s řechtačkou
(jít s řechtačkou = schnarren nebo
ratschen). Poprvé chodí v poledne na
Zelený čtvrtek. Průvod se zastavuje před
každým křížkem a děti odříkávají
modlitbičku. Tak projdou celou vesnicí.
Procesí se opakuje pokaždé v hodinu, kdy
obvykle vesnický zvon svolává k
modlitbám, naposledy na Bílou sobotu v
devět hodin. Poslední den děti vykoledují
vajíčka a peníze a rozdělí si je mezi sebou
jako mzdu za řechtání.

Popeleční středa
Na popeleční středu se
pohřbívala basa, fašink (Ba, Fasching).
Vesničané, i ti, co ještě uvízli v hospodě, se
vydali do průvodu s muzikou. Nesli před
sebou fašink, slaměnou pannu, kterou
položili na pohřební máry. Celé to
připomínalo pohřební průvod. Na
domluveném místě byla slaměná panna
pohřbena. Pak mezi sebou znovu vybírali a
z těch peněz v hospodě uspořádali
sardinkovou hostinu.
O masopustu se lidi vždycky
často prali.

Děvčata dostanou dárek a
pokračují ve zpěvu:

Po chlapcích přicházejí děvčata,
nesou ozdobený smrček nebo jedličku jako
symbol jara a recitují či zpívají:
Wir kommen daher gegangen,
das feuerrothe Blmelein,
das Tannel woll´n wir empfangen.
Recht lange sollt ihr leben,
glckselig sollt ihr sterben,
das Himmelreich erwerben.
Ei Leitl lou(s)t uns neat lng stei(h)n,
wir mssen heint nu weit ge(h)n.
Un Tannl ht viel Bildl draf,
heint in drei Woch´n is d´ Fast´n as.
Ĺ O, fein zwo.
Přicházíme sem
za krvavě červeným kvítkem,
chceme přivítat jedličku.
Žijte hodně dlouho,
zemřete v blaženosti,
dojděte do království nebeského.
Vy, lidičky, nenechte nás dlouho stát,
dnes musíme ještě dojít dál.
Na naší jedličce visí hodně obrázků,
ode dneška za tři tejdny skončí půst.
Dejte vejce, nebo dvě.

Velikonoční zvonění
Na Bílou sobotu, po odezvánění
půstu, si lidé opatřují vodu z potoka, aby
zůstali celý rok zdraví.
Aby zahnali nemoci a jiné svízele, nabírají
vodu směrem proti proudu a omyjí se jí.
Vodu pak vylévají po proudu, aby uplavaly
nemoci.
Bývalo také zvykem nabrat vodu ze tří
pramenů a přitom s nikým nepromluvit.
Pak se člověku mělo splnit přání.
Velký pátek
Prší-li na Velký pátek, bude pršet
na plotnu (od kamen). To znamená, že déšť
v létě nebude dost účinný, bude ho málo,
vláha zmizí jako voda z horké plotny.
Vydá-li se skupina tří nebo pěti
osob, tedy vždy lichý počet, pomodlit k
nějakému křížku, splní se jejich přání.
Nesmí ale přitom s nikým promluvit a musí
se to stát před východem slunce. Tento zvyk
se dodržuje i na Bílou sobotu.
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KNIHY, KTERÉ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
V naší nové rubrice bychom chtěli seznamovat čtenáře s knihami, které jsou v současné době na trhu (nebo se alespoň
někde ještě dají sehnat) a které podle našeho mínění opravdu stojí za přečtení. Přitom se chceme zaměřit zejména (ale nejenom)
na dětskou literaturu, protože dobře víme, jak je těžké se v té změti knih zorientovat.
(lmt)
Říkadla:

Dobrodružství a tajemno:

ŠIŠATÝ ŠVEC A MYŠUT
text - Pavel Šrut
ilustrace - Galina Miklínová
vydalo - nakladatelství Paseka v
roce 2007
V knize plné veselých básniček je patrný vliv
tradičních anglických říkadel, tzv. nursery rhymes.
Najdeme zde jejich volné překlady, variace, ale i vlastní
tvorbu známého autora .
...Když vládl král Kdyby,/ koza v řece bučela,/
kráva v moři mečela/ a v potoce kohout kdákal/ a na břehu
kapr kvákal/ a z rybníka ryby/ na dvůr krále Kdyby/
přivážely na káře/ ulovené rybáře...

KÁMEN A FLÉTNA - a to ještě není
všechno (I., II. a III. díl)
text - Hans Bemman (př. R. Charvát)
vydalo - nakladatelství Argo v letech 2006
- 2007
Pohádková trilogie německého autora je určena
mládeži, ale jistě potěší i dospělé čtenáře. Dostanete se do
světa, kde zvířata mohou promlouvat k lidem a věci jsou
nadány magickými silami. Hrdina knihy se při své dlouhé
cestě setkává s krásnou a zlou vlčí paní, chystá se osvobodit
zemi od útlaku, vydává se k nebezpečným Kořistníkům...
Pro děti i dospělé:

Pro nejmenší:

LINGVISTICKÉ POHÁDKY

MŮJ MEDVĚD FLÓRA

text - Petr Nikl
ilustrace - Petr Nikl
vydal - Meander (edice Modrý
slon) v roce 2006

text - Daisy Mrázková
ilustrace - Daisy Mrázková
vydal - Baobab - o.s. kmen Baobabu v
roce 2007

Sám autor mluví o svém díle jako o jazykových
kotrmelcích pro trochu starší, ale ne zas tak moc staré.
Autorka svou obrázkovou knihu doplnila krátkými
Příběhy o podivných zvířatech a jiných prapodivných
texty. Příběh školáka Petra a nalezeného plyšového
tvorech jsou vyprávěny pomocí samých kostrbatých
medvěda.
rytmických shluků slov.
... Jednou také dostala psaní. Bylo ve schránce.
...Pohmoždila si žebro v bažině. Zažila průtrž.
Bylo to hrozně naškrábané. Od koho, Flóri? Neřekla
Žáby ji obživly a ždímaly. Teď leží v žlabu a sužuje ji život...
nám...
(Pohádka o žalu a lásce)
...Vichříček přinesl bouřtičku a
ta zase deštíček. Deštíček vodu do
potůčku a ta propláchla malátné
JAK VZNIKL NÁZEV OBCE HRADECKÁ
žabičky... (Pohádečka)
Nedávno jsem měl možnost
doma v Hradci.
přečíst si knihu Země otců od paní Edity
Ve vzpomínce na slezský Hradec
Štěříkové. Ta velmi pečlivě a autenticky
dali Šeftám dokonce nové české jméno. Z
popisuje příběhy reemigrantů, kteří se po
návrhů Nový Hradec a Vysoký Hradec
Jindřichovický zpravodaJ
druhé světové válce vraceli do Čech. Byli
vzešel nakonec název Hradecká. Avšak
(http://www.volny.cz/j.zpravodaj)
to vlastně potomci českých evangelíků,
bezohledná kolektivizace zemědělství
vydává Obec Jindřichovice, Jindřichovice
kteří po bitvě na Bílé hoře odcházeli
hradečáky z Hradecké vypudila.
232, 35801 Kraslice.
převážně do Slezska, kde mohli
Stahovali se odtud postupně do města
www.obecjindrichovice.cz
svobodně vyznávat svoji víru.
Nejdku, kde nacházeli práci ve dvou
E-mail: urad@obecjindrichovice.cz
větších továrnách. Hradečtí se
Redakční rada: Mgr. Miroslav Tvrz, Lenka
V knize je na str. 317 doslova
roztrousili po celém Nejdecku a
Račáková, Mgr. Lenka Tvrzová, Martina
Majďáková. Layout: Mgr. Miroslav Tvrz.
uvedeno:
Chodovsku.
Reemigrantům z Bedřichova
Hradce se podařilo usadit se ve větším
počtu na hospodářstvích v nevelké obci
zvané Scheft (počeštěně Šefty) nedaleko
Nejdku. Byli překvapeni vysoko
položenou zvlněnou krajinou, ale vážili si
především toho, že jsou pohromadě jako
Jindřichovický zpravodaj

Domnívám se, že dosud ještě
někdo z prvních poválečných
přistěhovalců do Hradecké žije. Bylo by
zajímavé, kdyby krátkou vzpomínkou
přispěl do Jindřichovického zpravodaje.
Václav Kovář

E-mail redakce:
jindrichovickyzpravodaj@seznam.cz.
Vydávání schváleno ZO Jindřichovice
31. 5. 2005. Povoleno Ministerstvem kultury
České republiky, ev. č. MK ČR E 15895.
Vychází jednou za dva měsíce. Distribuci
zajišťuje Česká pošta, a.s., k dostání též
zdarma na obecním úřadě.
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