Informační občasník obce jindřichovice

Jindřichovický
z p r avo d a j
21. duben 2008
O PROBL ÉME C H
(glob áln ích i lok áln ích )
Tak tu zase prosvištěla jedna
vichřice. Letos Emma, před rokem Kyrill...
Jak že se to jmenovala ta předpředloňská?
Výkyvy počasí... Na povodně naštěstí
nemáme tu správnou polohu.
Mluví se o globálním oteplování, tání
ledovců, ubývání tropických pralesů.
Veřejnosti se předkládají různé katastrofické
vize. Politici se přou - nastane konec světa či je
všechno pustý výmysl? Média se předhánějí
ve výčtech všeho strašného, co nás čeká. A ono
se to vlastně docela dobře poslouchá. Lehce u
toho mrazí a hlavně - ono se nás to ani tak moc
netýká.
Na okrajích lesů se brodíme odpadky,
podél silnic se objevují všelijaké zbytky
automobilů - tu několik pneumatik, tam zas
rovnou sedačky... To už nejsou globální
problémy, to je součást našeho domova.
Až se zas někdy budeme zabývat
všemi hrůzami světa, zkusme se také zamyslet
nad tím, co nás obklopuje. Není třeba
organizovat demonstrace, není třeba být
skvělými řečníky, není třeba ani rozdávat
velké dary. Stačí mnohem méně k tomu,
abychom to tu měli pěkné, aby se nám tu dobře
žilo.

Miroslav Tvrz

Jindřichovický zpravodaj

Ročník 3.

ČÍSLO 2

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
2.jednání zastupitelstva se
konalo 28. 2. 2008 v budově OÚ v
Jindřichovicích.
ZO schválilo rozbor
hospodaření za rok 2007 v rámci Svazku
měst a obcí Kraslicka
735.874,72 Kč
ź příjmy celkem:
634.513,45 Kč
ź výdaje celkem:
ź zůstatek na účtu k 31. 12. 2007:
337.701,93 Kč
ZO schválilo několik smluv o
dílo s firmou Geo Data Sokolov na
správu a údržbu počítačů a počítačové
sítě, paspart inventarizace majetku,
paspart nájemních smluv na pozemky a
paspart hřbitova, dále smlouvu s firmou

Petr Ontek, Sokolov na projektovou
dokumentaci a zaměření stavby
Odvodnění pozemků v k. ú. Mezihorská
ve výši 36.800,- Kč. ZO schválilo žádost
o bezúplatný převod pozemků od PF ČR
v k. ú. Mezihorská, Loučná, Poušť, Háj.
Jedná se o pozemky, které jsou územním
plánem obce určené k zastavění
rodinnými domy. Dále byla schválena
smlouva o dílo s přílohou č. 1 s firmou
Pavel Melichar, Oloví na pěstitelské a
úklidové práce v obecních lesích.
Schváleno bylo vydání
heraldického odznaku obce
Jindřichovice v počtu 50 kusů
sběratelem Danielem Jahnem z
Rabštejna na vlastní náklady.
Anna Polívková, starostka

NEZVYKLÉ VELIKONOCE
Jestliže jsme si na začátku tohoto roku mysleli, že se se zimou už definitivně
rozloučíme, tak nás Velikonoce vyvedly z omylu. Málokteré z dětí by asi
napadlo, že by v tento čas po sobě mohly házet sněhové koule namísto natvrdo
uvařených vajec nebo že si budou moci postavit zajíčka - sněhuláka. Teď tedy
zbývá už jen čekat na to skutečné jaro.
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NEZÁKONNÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ NA ÚČET NÁS VŠECH
Možná jste si všimli, že se v
některých našich obcích podivně
likvidují vraky automobilů a jiných
dopravních prostředků. To nějaký občan
odveze do sběrny železo, a pak začne
likvidovat ostatní věci, které se nedají
zpeněžit. Jinak by totiž naopak musel
zaplatit ve sběrně, kam tento materiál
patří. A tak v kontejneru nacházíme
vyřazené pneumatiky, plastové
součástky a spoustu jiných zbytků
automobilů, za jehož odvezení pak
platíme všichni. Napadá mě, kde asi
končí nebezpečný odpad (oleje, brzdová
kapalina, baterie atd.) z rozebraných
vraků? Na osadách se tyto zbytky aut
nacházejí u nádob na komunální odpad,

FK JINDŘICHOVICE
Zápasy okresního přeboru mužů
v kopané - jaro 2008 se budou hrát v
následujích termínech.

v březnu:
źsobota 29. 3. v 15 hodin:
Jindřichovice - Loket B
v dubnu:
źsobota 5. 4. v 16. 30 hodin:
Lomnice B - Jindřichovice
źsobota 12. 4. v 16.30 hodin:
Jindřichovice - Královské Poříčí B
źneděle 20. 4. v 15 hodin: Chodov B
- Jindřichovice
źsobota 26. 4. v 17 hodin:
Jindřichovice - Krásno
v květnu:
źsobota 3. 5. v 17 hodin:
Jindřichovice - Oloví
źčtvrtek 8. 5. v 17 hodin:
Jindřichovice - Kaceřov
źsobota 10. 5. v 11 hodin: Kaceřov Jindřichovice
źneděle 18. 5. v 15 hodin: Loket B Jindřichovice
źsobota 24. 5. v 17 hodin:
Jindřichovice - Lomnice B
v červnu:
źneděle 1. 6. v 17 hodin: Královské
Poříčí B - Jindřichovice
źs o b o t a 7 . 6 . v 1 7 h o d i n :
Jindřichovice - Chodov B
źsobota 14. 6. v 17 hodin: Krásno Jindřichovice
źsobota 21. 6. v 17 hodin: Oloví Jindřichovice
Jiří Korel
Jindřichovický zpravodaj

a tam potom leží až do doby, než je
přistaven velkoobjemový kontejner.
Několikrát se nám podařilo majitele při
vyhazování zbytků automobilů do
kontejnerů nachytat. Přistižený musel
ihned tyto věci vyklidit a vše bylo
nahlášeno Policii ČR. V současné době
se zbytky vraků povalují na různých
pozemcích podél lesů a na opuštěných
místech, kam se dá zajet. Z katastrálního
území Stará se ze zbytků automobilů
stalo smetiště. Pokud se nezjistí, kdo tam
odpad odložil, je povinen majitel
pozemku odpad uklidit na vlastní
náklady. Pokud se jedná o obecní
pozemky, tak odklizení odpadu hradíme
my všichni. Obec je nás všech a většina

z nás ji má ráda. Proto bychom si ji
neměli nechat ničit od několika
neukázněných obyvatel.
Dále chci upozornit občany, že
likvidace jakéhokoliv odpadu na cizí
pozemky je nezákonná a trestná. Někteří
občané se snaží mít překrásné zahrádky,
ale posekanou trávu a jiný biologický
odpad vozí na cizí pozemky. Jak by se
vám líbilo, kdyby vám někdo na zahradu
navozil výše uvedený odpad. Tak to
prosím sami nedělejte! Jinak si hezky
upravených domů a zahrádek velice
vážíme, protože jsou ozdobou všech
našich obcí.
Anna Polívková, starostka

Základní škola a mateřská škola Kraslice,
Havlíčkova 1717, 358 01 Kraslice, okres Sokolov
vyhlašuje pro své
odloučené pracoviště Jindřichovice
v době od 1. 4. do 31. 8. 2008

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Jsme malá útulná školička rodinného typu.
Přijďte se podívat, jsme vám k dispozici denně od 7 do 16 hodin. Zodpovíme
všechny vaše dotazy, vyjdeme vám vstříc.
V naší školce se neplatí školné.

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do
31. prosince 2003 končí nejpozději 31. prosince 2008. Průkazy je nutné
do tohoto data vyměnit. Tato výměna nepodléhá správnímu poplatku.
Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka - občanské průkazy,
ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti bez omezení nebo platnost
prodloužena bez omezení, zůstávají nadále platné.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich
uvedenou.

OTVÍRACÍ DOBA
Od 3. dubna 2008 až do odvolání se upravuje otvírací doba místní prodejny
potravin:
od pondělí do pátku v 15 - 16 hodin
Strana 2

OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÉM PRŮZKUMU
Odborní poradci, kteří jsou ve
smluvním vztahu se mnou, Renátou
Šimovou - ADAM, se sídlem v Přerově
provádí v rámci projektu Zdravé bydlení
mapování geopatogenních a ostatních
škodlivých zón v různých částech ČR.
V současné době provádíme toto
mapování i ve vaší obci. Mapování probíhá
formou bezplatného proměření
geopatogenních zón v domácnostech, které
se nám přihlásí. Zde naši odborní poradci
provedou proměření a vyplnění protokolu o
stavu geopatogenních zón a zároveň
poskytnou bezplatnou poradenskou službu a
návrh řešení. Všichni odborní poradci jsou
vybaveni plnou mocí a na požádání jsou
povinni ji předložit.
Projekt Zdravé bydlení je zaměřen na
zmapování a zjištění vlivu patogenních zón
na lidský organismus. Navazujeme tak na
výzkumy, které prováděli již v dřívější době
jiní odborníci (lékaři, geologové ap.).
Z geologického pohledu se jedná o

KULTURNÍ

záření energie, která vychází ze země,
kosmu, nebo se jedná o tzv. technické zóny elektrosmog. Záření vycházející ze země je
známo pod názvem geopatogenní zóny a na
povrch se dostává v důsledku různých
anomálií, vyskytujících se v zemské kůře.
Může se jednat např. o prasklinu v zemi, styk
dvou a více hornin nebo žil rudy či nerostů.
Dále jsou to podzemní vody (toky, jezera,
prameny), různé jeskyně, prohlubně, šachty
ap. Ne vždy jsou tyto anomálie přírodního
původu, může se jednat i o výsledek lidské
činnosti - důlní díla, různé podzemní šachty,
kanály, kabelové štoly, vodovodní, plynová a
jiná potrubí. Občas jsou tyto vlivy
označovány odborníky jako dráždivé zóny.
Je to označení pro přírodní a lidskou činností
vznikající škodlivé záření.
Více informací o naší celkové
činnosti a také o projektu Zdravé bydlení je
možno získat na www.adam-pr.cz.
Renáta Šimová - ADAM

KOMISE

PŘIPRAVUJE

zakoupit po dobu konání akce. Cena mapky
bude 20,- Kč. Po nasbírání všech
pohádkových symbolů dostanou děti na
louce u májky svůj balíček. Po 17. hodině
připraví hasiči dětmi oblíbenou pěnu. Poté
bude následovat krátká přestávka. Večerní
program zahájí v 19 hodin Jindřichovické
hvězdičky tanečním vystoupením. Ve
večerních hodinách se děti budou moci
zúčastnit pěvecké soutěže Jindřichovické
DO-RE-MI. Program si připraví také
dobrovolní hasiči, nebude chybět kácení
májky a následná dražba. Občerstvení bude
opět zajištěno, k tanci a poslechu bude hrát
skupina TREPKA Nejdek.

Pálení čarodějnic a stavění májky
Ve středu 30. 4. 2008 v 18 hodin
začíná slet čarodějnic. Naši dobrovolní
hasiči postaví májku a zapálí vatru, ve které
bude upálena čarodějnice dětí z MŠ a ZŠ. Pro
všechny děti budou připraveny vuřty k
opékání. Po setmění nás čeká lampionový
průvod. Občerstvení bude zajištěno, k tanci a
poslechu bude hrát skupina TREPKA
Nejdek.
Dětský den a kácení májky
Na sobotu 31. 5. 2008 připravujeme
pro děti pohádkovou cestu, která začne v 15
hodin a skončí v 17 hodin. Pohádková mapa
bude k zakoupení od 26. 5. 2008 ve školce a
na obecním úřadě. Na plakátech budou
zvýrazněna ta stanoviště, kde lze ještě mapky

Ve š k e r é z m ě n y a p o d r o b n é
informace sledujte na plakátech, které budou
vyvěšeny od 20. 5. 2008. V případě špatného

Obec Jindřichovice
zve všechny občany na veřejnou schůzi

ZASTUPITELSTVA OBCE
JINDŘICHOVICE,
která se koná ve čtvrtek 24. 4. 2008
od 17 hodin v tělocvičně základní školy
v Jindřichovicích.
Program jednání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů
usnesení

źSchválení závěrečného účtu obce
Jindřichovice za rok 2007
źRozpočtové opatření č. 2/08
źSchválení kupní smlouvy s firmou
Antonín Kolda, Lesnictví, těžba dřeva
źSchválení smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s RWE
Distribuční služby, s.r.o.
źMajetkové záležitosti
źRůzné
źDiskuse
Na veřejné zasedání zastupitelstva
zveme všechny občany.
Anna Polívková, starostka obce
počasí bude termín oslav Dětského dne
změněn a vyhlášen místním rozhlasem.
Výzva
Žádáme dospěláky, kteří by nám
chtěli pomoci s přípravami dětského dne,
nechť se přihlásí na telefonní číslo 777 898
642 (nejpozději do 25. 4. 2008). Pro děti
plánujeme opět pohádkovou cestu, ale
zájemců, kteří by oblékli masky je málo.
OÚ Jindřichovice uvítá jakýkoliv
věcný i peněžitý dar. Sponzoři Dětského dne
budou zveřejněni v příštím čísle našeho
zpravodaje.
za kult. komisi Lenka Račáková

Jízdní řád na trati 480660 (Kraslice - Sokolov a zpět) platný od 15. 6. 2008 do 13. 12. 2008
Kraslice, aut. st.
Rotava, sídliště
Šindelová
Jindřichovice
Dolní Nivy
Lomnice, U hřbitova
Sokolov, aut. nádr.
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BŘEZEN 2008 - PŘES JINDŘICHOVICE SE OPĚT PŘEHNALA VICHŘICE
terénu.
Střecha domu byla co
nejrychleji provizorně
zajištěna a zakryta plachtami.
Po příjezdu policie a
zdokumentování škod na
vozidle byly rozebrány trosky
střechy a zprovozněna
vozovka, která byla po celou
dobu zásahu uzavřena. Díky
včasnému zásahu byly další
škody na domě minimální,
došlo jen k malému průsaku
Cesta mezi Jindřichovicemi a Šindelovou
vody stropní konstrukcí, než
došlo k zakrytí střechy.
Tímto bych chtěl
H a s i č i z a s a h o v a l i poděkovat všem
hasičům i firmám Petr
Fojtík, Jan Majďák a Jan Špirka za
Dne 1. 3. 2008 se přes Evropu
materiální, technickou a technologickou
přehnala vichřice Emma. Karlovarský kraj
pomoc. Poděkování patří také všem
zasáhla v době mezi osmou a dvanáctou
dobrovolníkům z naší obce, kteří
hodinou. Síla vichřice je vidět i na
přispěchali v nevlídném počasí na pomoc.
statistikách hasičů. Do osmé hodiny byly v
Naše jednotka se od tohoto zásahu
karlovarském kraji jen dva výjezdy hasičů,
přesunula na rozkaz operačního střediska
po osmé hodině do konce vyřešení všech
k odklízení několika padlých stromů na
nahlášených událostí jich bylo přes 200. U
silnici č. 210 (směr Jindřichovice - Dolní
nich pak zasahovalo 152 jednotek
profesionálních a 236 jednotek
dobrovolných hasičů. Mezi
nejpostiženější oblasti karlovarského
kraje patřilo i kraslicko.
Naše jednotka poprvé vyjížděla v
8:40 hod. Vlivem silného nárazového
větru se utrhla střecha na rodinném domku
v Jindřichovicích. Po příjezdu jednotky
bylo zjištěno, že byla utržena část střešní
konstrukce i s krovem, který dopadl asi
20 metrů od domu na zaparkovaný osobní
automobil. Jednotka informovala
operační středisko o vzniklé situaci a
přivolala i Policii ČR. Od operačního
důstojníka nám bylo sděleno, že tentokrát
žádná jiná pomoc nedorazí, neboť v této
době byly prakticky všechny jednotky už v

Nivy), kam už směřovali i hasiči z Rotavy,
ale během jízdy měli drobnou nehodu a na
místo zásahu nedorazili.
V 11 hodin jsme už opět vyjížděli k
silnému polomu na silnici č. 218
(Jindřichovice - Šindelová). Po příjezdu na
místo se naše jednotka přidala k již
zasahující SÚS Karlovarského kraje. Zde
byl polom tak silný, že po částečném
rozřezání zamotaných stromů a větví byl
přivolán na pomoc kolový bagr a cestu
musel silou prorazit a prohrabat.
Ve 13:45 hod. jednotka opět
vyjížděla, tentokrát k uvolnění cesty k
zámečku Favorit. U mostu se opět setkala
se silným polomem. Z druhé strany cestu
prořezávali hasiči ze Šindelové. Jednotka
se vrátila na základnu v 15:15 hod. a další
výjezdy už toho dne nebyly.
Celkem bylo v akci čtrnáct
dobrovolných hasičů naší jednotky. Všem
jim děkuji za dobře odvedenou těžkou
práci.

Vichřice Emma postihla i naše lesy

patří především:

Zhruba po roce od jedné z
největších větrných kalamit poslední
doby, které postihly naší republiku, se
situace opakuje. Ve dnech 1. a 2.března
2008 vichřice Emma opět ni č ila,
vyvracela a lámala lesní porosty na
území téměř celého státu. Bohužel tyto
bořivé větry poškodily i naše lesy,
především starší lesní porosty na
podmáčených stanovištích s vysokou
hladinou spodní vody.
Soustředěnou kalamitou byla
postižena lokalita Smrčina, kde bylo
Jindřichovický zpravodaj

vyvráceno a rozlámáno cca 600 m3
dřevní hmoty. Na dalších lokalitách se
jedná pouze o tzv. roztrou š enou
kalamitu menšího rozsahu.
Díky příkladné spolupráci s
firmou p. Koldy byla ke zpracování
kalamity opět nasazena harvestorová
technologie, která se plně osvědčila již v
závěru roku 2007. 8. března 2008 bylo
veškeré kalamitní dřevo zpracováno a
přiblíženo k odvozní cestě. Opět jsme si
v praxi ověřili výhodnost této
technologie, kde mezi pozitivní faktory

Jan Šťastný,
velitel SDH Jindřichovice
PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou
poděkovali Sboru dobrovolných
hasičů a všem ostatním
občanům naší obce, kteří nám
přišli pomoci při odklízení
následků vichřice a zakrytí naší
střechy, která během ní uletěla.
Všem patří velký dík za rychlou
a účelnou pomoc (i materiální).
Jsme moc rádi, že se mezi námi
stále najdou lidé, kterým není
lhostejné neštěstí druhých.

Liškovi a Jirkovi

ź vysoká produktivita práce
ź lepší odbyt vytěžené hmoty
ź snížení rizika pracovních úrazů
ź minimalizace nákladů
ź náhrada úbytku pracovních sil
Po zpracování kalamity nás
čekají práce asanačního charakteru,
úklid klestu z kalamitních holin a jejich
následné zalesnění
Karel Lucák,
obecní lesy Jindřichovice
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POHLED ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI KRASLICE NA VELIKONOCE
Chtěli bychom ještě něco říci k
letošním Velikonocím. Pro svou
pohyblivost byly velmi brzy. V církvi
Kristově vše směřuje k určitému cíli.
Velikonoce - a tím i velikonoční
doba pokání (u nás známá jako postní
doba) - začaly 6. února Popeleční
středou. Tato doba dala možnost
každodenního zamyšlení, prostor pro
modlitbu a úvahu nad jednotlivými
křesťanskými ctnostmi, vlastnostmi a
tím i schopnost lépe se připravit na
vlastní Velikonoce. Půst očišťuje od
zlého, otevírá zrak k životu,
zduchovňuje naše tělo. Vede křesťany k
vyššímu jemnocitu, vzdaluje od
závislosti na hříchu a dává svobodu. Půst
vystupňuje vnímavost, leccos změní k
dobrému. Objeví se vnitřní domov
srdce. Postní doba skončila 16. března
Květnou nedělí - připomínkou Ježíšova
vjezdu do Jeruzaléma, kde ho všichni
vítají jásavým Hosana!

Následuje pondělí, úterý a středa
Svatého týdne, pak Zelený čtvrtek (Ježíš
ustanovil při poslední večeři Eucharistii,
kdy napřed učedníkům umyl nohy, aby
byli čistí, tj. disponováni přijmout
pokrm lásky), dále Velký pátek (On
nevinný umírá na kříži za naše viny) a
konečně Bílá sobota, kdy si o Vigilii
(bdění) připomínáme Ježíšovo
vzkříšení. V tento den si nově pokřtění
oblékali bílé šaty.
Proč se slaví Velikonoce?
Velikonoce jsou svým původem
svátky jara, kdy proběhla první sklizeň
úrody (v Palestině se ročně sklízí třikrát
až čtyřikrát). Židé dali kananejskému
pohanskému svátku jara zcela nový
význam svátkem Paschy (připomínka
odchodu izraelského národa z
egyptského otroctví do země zaslíbené,
země svobodné). Křesťané pak

rozpoznali v tajemství Velikonoc
opravdové jaro: život je silnější než
smrt, strnulost hrobu je proměněna v
kvetoucí zahradu. Skrze vzkříšení
objevujeme nový život.
Již dva tisíce let jsou Velikonoce
ústředním svátkem církevního roku.
Celých padesát dní po Velikonocích a
každou neděli v roce slaví křesťané
vzkříšení Ježíše Krista a radují se z toho,
že skrze vzkříšení máme podíl na
naplněném životě Krista i my. Výrazem
této radosti jsou rozmanité zpěvy
Aleluja. Velikonoce jsou oslavou smrti a
vzkříšení Ježíše.
Koncil niceský (325 n. l.) určil po
delším sporu datum Velikonoc na neděli
po prvním jarním úplňku, který nastane
po průchodu Slunce jarním bodem.
Ve l i k o n o c e ž i d o v s k é i
křesťanské se slaví stejně, i když s jiným
obsahem.
Pater Peter Fořt

Finanční úřad v Kraslicích oznamuje,
že od 1. 4. 2008 do 30. 4. 2008
je v budově Finančního úřadu v Kraslicích, Palackého 1891, č. dv. 205, 2. patro
ve dnech pondělí a středa od 8 do 17 hodin
vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o

VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2008
za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného finančního úřadu pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště,
sídlo nebo pouze nemovitosti v obci Jindřichovice.
Proti vyměření daně se mohou poplatníci uvedení v tomto hromadném předpisném seznamu odvolat písemně nebo
ústně do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončení vyložení tohoto seznamu. Odvolání
nemá odkladný účinek, tj. nestaví placení a vymáhání daně. Odchyluje-li se vyměřená daň od přiznání k dani, lze žádat v
odvolací lhůtě o sdělení důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým základem a daní, jež byla přiznána nebo za řízení uznána.
Doba počínající dnem, který následuje po dni podání žádosti, a končící dnem, kdy byl poplatník vyrozuměn o důvodech
stanovení daně, se nepočítá do běhu odvolací lhůty.
Vyměřená daň je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.
srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného
zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5.000,- Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného
zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.
Rozdíl mezi daňovou povinností, která je splatná podle hromadného předpisného seznamu, a částkou, která byla již na
dani splatné najednou nebo v zákonných splátkách zaplacena, a zvýšení daně vyměřené z důvodu, že přiznání nebylo podáno
včas, jsou splatné do 30 dnů ode dne, jímž končí vyložení hromadného předpisného seznamu.
Z částek, které nebyly zaplaceny včas, se platí úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni
splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původního dne splatnosti.
Splatná a nezaplacená daň, včetně příslušenství daně, se vymáhá výkonem daňové nebo soudní exekuce.
Poplatníkům, kteří nejsou uvedeni v hromadném předpisném seznamu, byla vyměřena celková daňová povinnost v
územním obvodu příslušného finančního úřadu dnem zákonného termínu pro podání daňového přiznání v částce daně ve výši,
jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, nebo jim bude zaslán platební výměr.
Ing. Petr Davídek, ředitel FÚ v Kraslicích
Jindřichovický zpravodaj
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Š K O L N Í

V Ý L E T

D O

Č E R N É

A F R I K Y

AFRICKÝ JÍDELNÍČEK
(sestavila paní Mária Surová)
snídaně:
černošská kaše s kousky
afrického ovoce, bílý nektar
polévka:
polévka z kokosového mléka
oběd:
krokodýlí steak, vařené
podzemní hlízy, opičí
pochoutka, šťáva z opuncie
svačina:
křupavé placky s překvapením
kuchařky Kleopatry II.,
červený nektar

Jindřichovický zpravodaj
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KALENDÁŘ V PRANOSTIKÁCH

D U BEN - ZA KA MN Y BU D EM
Pranostiky dubnové a květnové nám v prvé řadě ukazují, jaké počasí si naši předkové v tomto období přáli. Nebylo to teplé,
slunečné jaro, ale zejména dostatek vláhy. Pro zdárný růst plodin je základním požadavkem předně jejich rovnoměrné
zabezpečení vláhou, a to je možné jen při počasí se srážkami přeháňkového charakteru. Navíc v květnu dochází na
vrcholech vzrostlých odnoží obilovin k zakládání budoucích klásků. Výzkumy ukázaly, že čím delší je období zakládání
klasů, tím více klásků a kvítků vznikne. A k takovému zpomalování vývoje dochází právě při chladnějším a vlhčím počasí.
Dále nám pranostiky ukazují na charakter počasí, který v tomto období převládá. Takže dubnové počasí můžeme hodnotit
jako nestálé, proměnlivé, vrtkavé. V květnu se zase mluví o tzv. železných (mokrých, studených, ledových) mužích. Mezi
ně náležejí Mamert, Pankrác, Servác, Bonifác, Jan (Nepomucký), ale i ledová královna Žofie. Ke konci května se čas od
času vracívá chladnější počasí, a tak se jako poslední ledový muž někdy uvádí Urban. Ale to jsme se dostali spíše do oblasti
varovných pranostik, neboť železní muži se většinou projevují jako mokří či studení, ale pouze s pravděpodobností kolem
20 % jako muži ledoví. Mrazíky se totiž v tomto období vyskytují v průměru jen dvakrát za deset let.
A až si budete květnové pranostiky číst, zkuste odhalit, kdo je to ten záhadný pan Serboni.
(lmt)

Duben

Květen

Ať si duben sebelepší bývá, přece ovčákovi hůl zasněžívá.
I když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na
úrodu sněží.
Na duben jen neměj spoleh valný, bývá jasný dnes a zítra
kalný.
Aprílové počasí jsou časy i nečasy.
Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
V dubnu prorokuje rachot hromů, mráz že více neuškodí
stromu.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
O déšť, který v dubnu rosí, nechť každý hospodář prosí.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen
nepříjemný jistě.
Duben větrem-li se zmítá, urodí se hojně sena, žita.
Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu.
Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
Duben časy mění a obdaří fialou zemi.

Mokrý máj - v stodole ráj.
Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček poroste chlebíček.
Májový deštíček, dej nám ho Pánbíček, aby se vydařil na
poli chlebíček.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Máj, máj, vyženeme kozy v háj.
Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko.

4. duben
Na svatého Isidora oráč i ptáče s radostí zaskáče.
Svatý Isidore, jaro nastupuje, sedlák tvé pomoci potřebuje.
23. duben
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.
24. duben
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Jak dlouho žába před Jiřím vříská, tak dlouho po Jiřím
zima píská.
Jiří a Marek mrazem nás zalek.
Ondřej (30. 11.) mosty staví, Jiří je odplaví.
Schová-li se na svatého Jiří vrána do žita, požehnané léto k
nám pak zavítá.
Svatý Jiří nese svačinu na talíři.
Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani čtyři.
25. duben
Brambory sázej na svatého Marka, bude jich plná jamka.
Na svatého Marka sej oharka (okurky).
Na svatého Marka deštivo - čtyřicet dní blátivo.
Jindřichovický zpravodaj

1. květen
Na prvního máje půjdeme do háje.
První květen deštivý - polím a loukám škodlivý.
4. květen
Svatý Florián vyklepává pytle od mouky.
Svatý Florián ještě může nasazovat sněhový klobouk, nebo
alespoň strakatou čepici.
7. květen
Svatý Stanislav napase i zahřeje.
11. květen
O svatém Mamertu zima je po čmertu.
12. - 14. květen
Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži, spalují mrazem
ovoce i růži.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Pan Serboni pálí stromy.
15. května
Svatá Žofie políčka často zalije.
16. květen
To svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku.
25. květen
Urban bývá studený pán.
Když na Urbana prší, bude plno myší.
Po svatém Urbanu mráz neškodí džbánu.
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KNIHY, KTERÉ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Znovu vám představujeme některé z knih, které vyšly v nedávné době a objevují se na pultech knihkupectví, když už ne v našem
regionu, tak alespoň v Praze (případně se dají objednat v internetových obchodech). K Sísovu Tibetu vyšel i zvukový nosič se čteným
textem a s autentickými hudebními nahrávkami tibetské lidové hudby. Bohužel v současné době tento CD pravděpodobně neseženete.
(lmt)

Říkadla:

Dobrodružství:

ŠMALCOVA ABECEDA

TOBIÁŠ LOLNESS (I. DÍL)

text - Petr Šmalec, Radek Malý, Jiří
Dvořák a Markéta Šimková
ilustrace - Petr Šmalec
vydal - Baobab - o.s. kmen
Baobabu v roce 2005

text - Timothée de Fombelle (př.
Drahoslava Janderová)
ilustrace - Francois Place
vydal - Baobab - o.s. kmen Baobabu v
roce 2007

Jednoduchá a přitom pestrá
interaktivní kniha. Děti v ní mohou poznávat písmena, nová
slova, věci, zvířata, lidi, tvary. Najdou v ní plno obrázků,
básniček a hádanek. Lze dokoupit ještě baobabí
maxipexeso s obrázky z této knihy.

Tobiáš patří ke stromovému lidu
a měří asi jeden a půl milimetru.
Tobiášův otec je vážený vědec, který však jednoho dne
odmítá vydat tajemství nebezpečného vynálezu. A tak je
rodina Lolnessových poslána do vyhnanství a později
odsouzena. Tobiáš se zachrání útěkem...
Francouzský román je určen dětem od 10 let, jistě
však zaujme i starší čtenáře. Připravuje se pokračování s
podtitulem Elíšiny oči.

...V zatuchlé chodbě/ prostřela sobě/ cháska pochybná./
Kolik mají chodů?/ Chléb a žádnou vodu!/ Chudá hostina...

Pro všechny:
TIBET - TAJEMSTVÍ ČERVENÉ
KRABIČKY

Pro malé čtenáře:
ZPÁTKY DO AFRIKY

text - Petr Sís
ilustrace - Petr Sís
vydal - Raketa / Labyrint v roce 2005
Petr Sís je mezinárodně uznávaný
autor českého původu, dnes žijící v
New Yorku. V této knize se vrací do svého dětství, kdy se
jeho otec vydal jako filmař na dvouměsíční cestu do Číny,
ztratil se v Tibetu, setkal se s Dalajlámou, byl svědkem
vpádu čínských vojsk do Tibetu. Domů se nakonec vrátil až
po dvou letech.
...Ze stínů se však vynořil jeho obří yetti, vzal si ho do
náruče a jediným skokem se přes propast přenesl. Cestou k
úpatí hory se můj táta snažil sám sebe přesvědčit, že země
vlídných obrů byla jen sen, za nějž může řídký vzduch...

text - Jiří Dvořák
ilustrace - Alžběta Skálová
vydal - Baobab - o.s. kmen
Baobabu v roce 2005
Papoušek Jára z pražské ZOO se rozhodl, že práskne
do bot a malou klec vymění za Afriku. Dá dohromady partu
kamarádů a vypraví se na dalekou cestu.
...Jedna tramvaj zrovna zvonila u nástupního
ostrůvku. Slon popoběhl a rychle si na ni sedl, aby mu
snad neujela - přesně jak mu poradil pán s kufříkem.
Ostatní zvířata si posedala kolem něj. Ozval se strašlivý
praskot plechu...

Pro ty, co se rádi bojí:
PROMĚNA
text - Franz Kafka
ČERNÝ KOCOUR
text - Edgar Allan Poe
ilustrace - Luis Scafati
vydal - B4U Publishing v roce 2007
Knihy dvou známých autorů jsou určeny především dospělým čtenářům,
obě jsou však bohatě ilustrované významným argentinským výtvarníkem.
Nakladatelství nám představuje Kafkovu povídku Proměna a tři povídkové texty
E. A. Poea - Černý kocour, Předčasný pohřeb a Jáma a kyvadlo.
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