Informační občasník obce jindřichovice

Jindřichovický
z p r avo d a j
23. červen 2008

Ročník 3.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
3. jednání ZO se konalo 24. 4.
2008 v budově Obecního úřadu v
Jindřichovicích.
ZO schválilo zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2007 a rozbor hospodaření obce za
rok 2007, který byl vyvěšen na úřední
desce obce od 20. 2. 2008 do 31. 3. 2008.
ź příjmy celkem za rok 2007 činí
17.233.823,17 Kč
ź výdaje celkem za rok 2007 činí
17.987.026,22 Kč
ź rozdíl činí 753.203,05 Kč
Deficit vznikl v důsledku
vratky za špatný prodej kamenolomu
Rotava v roce 2001. Deficit bude kryt z
přebytků předchozích let.
Při přezkoumání hospodaření
obce Jindřichovice za rok 2007 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky dle § 10
odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.,o
přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí. ZO schválilo závěrečný
účet bez výhrad. ZO schválilo
rozpočtové opatření č.2/08 úprava ve
výši:
ź příjmy navýšeny o 1.063.640,- Kč (RO
2008-02: 9.269.140,- Kč)
ź výdaje navýšeny o 940.190,-- Kč (RO
2008-02: 9.390.130,- Kč)
ź zůstatek na účtu k 22. 4. 2008 činí
4.396.612,90,- Kč
Schváleny byly tyto smlouvy:
kupní smlouva s firmou Kolda Antonín,
Stříbrná (těžba dřeva - 750,- Kč /m3),
smlouva o dílo včetně přílohy č. 1 s
firmou Ota Baumgartel, Fojtov na úklid
a pálení klestu a ruční sázení stromků.
ZO schválilo žádost o poskytnutí
příspěvku na hospodaření v lesích z
rozpočtu Karlovarského kraje.
Požadovaná částka je 31.920,- Kč.
ZO vzalo na vědomí zprávu o
výsledku kontroly Finančního úřadu v
Jindřichovický zpravodaj

Sokolově na poskytnutou dotaci ze
státního rozpočtu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na akci Dovoz pitné
vody v roce 2003. Kontrolou bylo
zjištěno nedodržení závazného termínu
pro vyúčtování dotace stanoveného
rozhodnutím (vyúčtování bylo z důvodu
stěhování obecního úřadu do budovy ZŠ
provedeno o 14 dní později), čímž došlo
k porušení rozpočtové kázně. Obec
musela vrátit do státního rozpočtu
90.000,- Kč včetně penále 90.000,- Kč.
Obec Jindřichovice dne 5. 5. 2008
napsala Finančnímu úřadu v Sokolově
žádost o prominutí odvodu dotace a
penále, do dnešního dne (18. 6. 2008)
neobdržela odpověď.
ZO schválilo pronájmy a
prodeje pozemků.
4. mimořádné jednání ZO se
konalo dne 5. 6. 2008 a schválilo záměr
pronájmu a provozování
vodohospodářského a kanalizačního
majetku obce Jindřichovice v rozsahu
Jindřichovice - Rotava (vodovod a
kanalizace). Dále schválilo smlouvy s
firmou David Maxa, Oloví na kladení
lapáků (64,- Kč/ks), s firmou KV
engineering, s.r.o. Karlovy Vary na
zpracování projektové dokumentace
Jindřichovice kanalizace a vodovod, 3.
etapa ve výši 470.050,- Kč. Byla též
schválena žádost o poskytnutí

ČÍSLO 3
O ZAČÁTKU A KONCI
Vždy, když něco končí, něco
jiného začíná. Podle výpočtů moudrých
lidí právě skončilo jaro a začíná léto. Pro
všelijaký hmyz je konec s lenošením a
začíná doba, kdy se musí pustit do práce a
otravovat život houbařům a dětem u vody.
Nejlépe se mají asi všichni
školáci - konečně po deseti dlouhých
měsících nudy v lavicích přicházejí
vytoužené prázdniny. Ne tak snadné je to
pro rodiče. Je konec odkládání dětí do
školek, škol, družin, začíná období, kdy je
budou mít na krku po celé dny (a to často
nebývá jednoduché).
Přeji vám, aby ty věčné konce a
začátky znamenaly co nejčastěji něco
příjemného.
Miroslav Tvrz

finančního příspěvku na hospodaření v
lesích z rozpočtu Karlovarského kraje ve
výši 5.040,- Kč.
ZO schválilo provedení JPÚ v
k.ú. Háj u Jindřichovic, která legalizuje
stávající cesty (zajišťující přístup k
některým nemovitostem), které nejsou
zavedeny v katastru nemovitostí, a
zároveň souhlasilo s jejich bezúplatným
převodem do vlastnictví obce.
Odsouhlasen byl nákup jednoho
mobilního telefonu pro služební účely
do výše 5.000,- Kč.
Anna Polívková, starostka

Poslední květnovou sobotu se opět slavil Den dětí. Více na str. 4 a 5

Strana 1

UPOZORNĚNÍ PRO VČELAŘE V OBCI A OKOLNÍCH OSADÁCH
Vzhledem ke stále postupujícím
nemocem včel (varoaza a včelí mor) je
povinností všech včelařů
(organizovaných i neorganizovaných),
aby dodržovali zásady pro zmírnění
těchto nemocí.
Je třeba věnovat zvýšenou
pozornost některým pravidlům:
ź Včelaři musí před zazimováním včel
provést léčení včelstev doporučenými
léčivy. Včelaři si mohou léčivo sami
objednat nebo požádat o pomoc (s
dostatečným předstihem) kraslickou
organizaci.
ź Včelaři musí provést v zákonně
stanoveném termínu jarní odběr, a to tak,
aby měli k dispozici vzorky ze dna všech

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

(změna ve vydávání cestovních
pasů pro děti mladší pěti let)
Dnem 25. 4. 2008 nabyl
platnosti nový zákon č. 140/2008 Sb.,
kterým se mění některé zákony na
úseku cestovních dokladů. bylo tak
sjednoceno vydávání cestovních pasů
ČR pro všechny děti (občany ČR) ve
věku do 15 let.
Podle tohoto zákona se tedy od
25. 4. 2008 vydávají cestovní doklady s
nosičem dat s biometrickými údaji i
pro děti (občany ČR), které ještě
nedosáhly věku 5 let. Doba platnosti
těchto cestovních pasů je 5 let. Správní
poplatek za vydání cestovního pasu je
100,- Kč.
Žádost o cestovní pas (včetně
fotografie dítěte) se podává na
obecním úřadě s rozšířenou působností
podle místa trvalého pobytu dítěte.
Pokud dítěti dosud nebyl vydán žádný
cestovní pas, je nutné navíc doložit
rodný list a osvědčení o státním
občanství ČR dítěte a doklad totožnosti
zákonného zástupce. Cestovní pas je
vyhotoven ve lhůtě 30 dnů.
V případě nutnosti vydat
cestovní pas pro dítě do 5 let v kratší
lhůtě (tzv. blesk) je potřeba vyplnit
žádost o vydání pasu, předložit 2
stejné fotografie a příslušné doklady.
Správní poplatek v tomto případě činí
1000,- Kč, doba platnosti takového
cestovního pasu je 6 měsíců.
Jindřichovický zpravodaj

úlů a ty potom mohli poslat k rozboru ke
zjištění množství roztočů varoazy.
ź Včelaři nesmějí převážet nebo
nakupovat včelstva z jiných regionů,
pokud se neprokážou potvrzením
veterinární správy o zdravotním stavu
včelstev.
ź Každý rok (nejpozději v únoru) jsou
včelaři povinni nahlásit obecnímu úřadu
stanoviště včelstev podle § 51 odst. 8
zák. č. 326/2004 Sb. a § 6 odst. 1
vyhlášky č. 327/2004 Sb., O ochraně
včel při použití přípravku na ochranu
rostlin.
Pokud včelař nedodrží povinnost
léčení včelstev, vystavuje se riziku úplné
likvidace včel Státní veterinární správou

ČR. V krajním případě by mohl čelit i
podezření ze spáchání trestného činu
šíření nakažlivé choroby.
Proto se doporučuje včelařům,
aby se organizovali v základní
organizaci (včelařství), kde jsou
všechny služby zajišťovány funkcionáři
ZO.
O bližší informace je možné
požádat pana Šuse (Kraslice, Lipová
cesta 1075/4, tel. 774 092 337) nebo
pana Františka Lávičku (Jindřichovice
353, tel. 607 920 746).
Zachraňme včelstva pro budoucí
generace!
Anna Polívková

Z JINDŘICHOVICKÉ KRONIKY: JAK JINDŘICHOVICKÉ
DĚTI VYHRÁVALY V LÁNECH MASARYKOVI A BENEŠOVI
Je málo známá skutečnost, že
hostinci vydatné občerstvení.
německé děti z Jindřichovic hrály
Ve dvě hodiny odpoledne pak
jednoho dne v roce 1937 T. G.
čtyřicet dětí v modrých kazajkách a
Masarykovi a E. Benešovi, večer pak
čepicích nastoupilo v parku s hudebními
účinkovaly na slavnosti Krušnohorské
nástroji a začalo hrát. U oken zámku je
pomoci.
ve stoje poslouchali T. G. Masaryk, jeho
Čtyřicet dětí skutečně vyhrávalo
syn Jan, paní Alice a prezident Beneš s
v zámku V Lánech oběma prezidentům.
chotí. Nejprve zazněl Prezidentský
Již ve čtyři hodiny ráno vyjel z
pochod, následovaly fanfáry z Libuše a
Jindřichovic
pochod z
autobus s 38
Prodané
chlapci a
nevěsty.
d v ě m a
M l a d í
dívkami v
muzikanti
doprovodu
byli v zámku
o s m i
pohoštěni,
dospělých,
prohlédli si
vedených
zahradu a
jindřichovicpotom se
kým obecním
n e c h a l i
sekretářem
o d v é z t
Sattlerem. Do
autobusem do
Jindřichovický dětský orchestr v Lánech
Lán dorazili v
P r a h y. Tu
devět hodin.
většina z nich
V tamější škole bylo pro ně připraveno
nikdy předtím nenavštívila. Vždyť to
srdečné uvítání.
byly děti z chudých rodin, jejichž rodiče
"Přijeli jsme, abychom ukázali,
byli v té době často bez práce. I hudební
že my, Němci, na hranicích věrně
nástroje, na které děti hrály, byly staré a
stojíme za republikou a demokracií."
většinou nekvalitní. Přesto jejich hudba
Delegace navštívila hrob
na večerním koncertu zněla vesele a
Charlotty Masarykové, položila zde
vůbec neodrážela bídu, ve které tyto
věnec a zahrála hymnu. Děti pak
krušnohorské děti vyrůstaly.
odevzdaly paní Alici Masarykové kytici
Prezident Beneš věnoval na
květů vypěstovaných v Jindřichovicích
pomoc Krušnohoří 2.000 korun, pomoc
a dopis (všemi podepsaný) určený
přislíbilo i zastupitelstvo Prahy.
milovanému panu prezidentovi. T. G.
Masaryk zajistil všem v lánském
Jiří Korel
Strana 2

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obec Jindřichovice

V sobotu 12. 7. 2008 bude v katastru obce
Jindřichovice proveden sběr a svoz nebezpečného odpadu. Ten
tvoří: chladničky, mrazničky, autobaterie, televizory,
radiopřijímače, olejové filtry, výbojky, zářivky, nátěrové
hmoty, odpadní oleje, tuky a jiná maziva, organická
rozpouštědla, odmašťovací přípravky, kyseliny, hydroxidy,
fotochemikálie, odpady rtuti, obalový materiál znečištěný
organickými škodlivinami.

zve všechny občany na
VEŘEJNOU SCHŮZI
ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE,
která se koná
ve čtvrtek 26. 6. 2008 v 18 hodin
v tělocvičně základní školy v Jindřichovicích.

Harmonogram odvozu (stanoviště/doba sběru):
Háj (u autobusové zastávky)
Jindřichovice (odbočka na Háj)
Jindřichovice (před pož. zbroj.)
Jindřichovice (Kocanda)
Jindřichovice (okály)
Loučná (u kontejneru)
Heřmanov
Smrčina (u kontejneru)
Hradecká (na točně)
Poušť (u kontejneru)
Mezihorská (u kontejneru)

Program jednání:

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.

1. Schválení pronájmu a provozování
vodohospodářského a kanalizačního majetku obce
Jindřichovice v rozsahu Jindřichovice - Rotava (vodovod
a kanalizace)
2. Schválení ceny vodného a stočného v obci
Jindřichovice od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008
3. Schválení kupní smlouvy na zpracování kalamitního
dřeva s firmou Kolda Antonín, Stříbrná
4. Rozpočtové opatření č. 3/08
5. Majetkové záležitosti
6. Různé
7. Diskuse

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

Anna Polívková, starostka obce

Jízdní řád na trati 480200 (Kraslice - Vintířov a zpět) platný od 15. 6. 2008 do 13. 12. 2008
A

x

A

A

B

A

x

B

x

Kraslice, aut. st

4.30

8.30

12.30

12.30

20.30

Vintířov, lom Jiří

6.25

14.25

Rotava, sídliště

4.50

8.50

12.50

12.50

20.50

Vřesová, kombinát

6.34

14.34

Jindřichovice

5.04

13.04

Dolní Nivy

6.38

14.38

Dolní Nivy

5.12

13.12

Jindřichovice

6.44

Vřesová, kombinát

5.18

13.18

Rotava, sídliště

7.00

9.00

14.00

15.00

21.00

22.40

Vintířov, lom Jiří

5.25

13.25

Kraslice, aut. st

7.20

9.20

14.20

15.20

21.15

22.55

x - jede v pracovních dnech

/

A - jede v sobotu, nejede 5. 7. 2008

/

14.44

B - jede v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky

Jízdní řád na trati 480220 (Kraslice - Karlovy Vary a zpět) platný od 15. 6. 2008 do 13. 12. 2008
x

x

x

A

B

x

x

B

x

A

Kraslice, aut. st

5.15

14.35

16.30

16.30

Karl. Vary, terminál

12.55

17.55

17.55

Rotava, sídliště

5.35

15.05

16.50

16.50

Chodov, aut. nádr.

13.17

18.14

18.14

Jindřichovice

5.51

17.03

17.03

Vintířov, lom Jiří

18.23

18.25

18.25

Dolní Nivy

6.02

17.11

17.11

Vřesová, kombinát

13.25

18.32

18.32

Vřesová, kombinát

6.10

17.17

17.17

Dolní Nivy

13.30

18.37

18.37

17.25

17.25

17.25

Jindřichovice

13.41

18.45

18.45

Vintířov, lom Jiří
Chodov, aut. nádr.

6.25

17.32

17.32

Rotava, sídliště

14.00

15.15

19.00

19.00

Karl. Vary, terminál

6.45

17.50

17.50

Kraslice, aut. st

14.20

15.30

19.20

19.20

x - jede v pracovních dnech

/

A - jede v sobotu, v neděli a ve svátky

Jindřichovický zpravodaj

/

B - jede v neděli a také 17. 11 2008, nejede 16. 11. 2008
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PODĚKOVÁNÍ
OÚ v Jindřichovicích touto cestou děkuje všem sponzorům za
finanční dary v celkové výši 50.150,- Kč a za věcné dary
(hračky, cukrovinky, pití) k uskutečnění dětského dne.
Poděkování a obdiv si zaslouží všichni dobrovolníci, kulturní
komise, hasiči, sportovci a naše škola za půlroční přípravy a
průběh dětského dne v obci Jindřichovice.
Dětského dne se zúčastnilo 125 dětí a všem se program - i přes
nepřízeň počasí - moc líbil.
Jelikož bychom chtěli v této tradici pokračovat, uvítali bychom
od dětí i dospělých nové nápady do dalšího roku. Přijďte na
obecní úřad a předložte nám Vaše návrhy.
Ještě jednou všem moc děkujeme.
Anna Polívková, starostka

VIDOVDAN 2008
V sobotu 28. června 2008 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)

O N I

S I

T O

Byl to poslední májový
podvečer, který mne přistihl s přáteli
při kácení máje v naší obci. Byla
pohoda, vládla dobrá nálada, kterou
ještě umocňovaly country písničky v
podání kapely Trepka z Nejdku. a
pak konečně přišla ta chvíle, kdy
došlo k vlastnímu kácení májky a k
zapálení ohně.
Ve c h v í l i , k d y s e z
reproduktorů ozvalo sdělení, že
dojde ke dražbě toho nádherného
zdravého kmene a že vydražené
peníze půjdou do společné pokladny
dobrovolných hasičů naší obce, se
zrodila myšlenka, že bych mohl něco
udělat pro ty naše kluky. Oni po celý
Jindřichovický zpravodaj

SPONZOŘI OSLAV DĚTSKÉHO DNE
V LETOŠNÍM ROCE BYLI:
EKO - KV s.r.o., Karlovy Vary
Windenergie s.r.o., Chomutov
KV engineering, s.r.o., Karlovy Vary
Šátava František, Jindřichovice
Ing. Balatka Miroslav - Geodetic, Sokolov
CHOTES s.r.o., Chodov
ZBZ-Group s.r.o., Beroun
DANVILLE s.r.o., Mezihorská
Statek Šindelová s.r.o., Šindelová
Špirka Jan - Sdružení pokrývačů, Jindřichovice
Rotas Strojírny s r.o., Rotava
Dučinská Dagmar, Sokolov
Majďák Jan - Sdružení, Jindřichovice
Lavrenčíková Jana, Jindřichovice
Hulínský Viktor, Jindřichovice
Přerost Milan, Mezihorská
Pohřební ústav EXCELENT s.r.o., Sokolov
Valentová Jitka, Mezihorská
PBS s.r.o., Rotava
Dojčar Radek, Jindřichovice
Zichová Hana, Jindřichovice
Šťastná - textilní výroba spol. s r.o., Kraslice
Benedikt Jan, Loučná
Daňková Marcela, Loučná
Šťastný Jan, Jindřichovice
Künzl Zdeněk, Háj
Špindler Karel, Loučná
Lechanová Irena, Jindřichovice
Plaub Josef, Jindřichovice
Poláková Helena, Karlovy Vary
Fojtík Petr, Jindřichovice
Peška Marek, Kraslice
Dohnal Michal, Jindřichovice

Z A S L O U Ž Í . . .
rok, o volných dnech i ve svátcích,
ve dne i v noci, v dešti, v zimě i v
horku pomáhají - zcela dobrovolně a
bez nároku na odměnu - naší obci i
okolním osadám chránit majetky lidí
a mnohdy i zachraňovat lidské
životy. Oni ale také pomáhají při
všech veřejných akcích v obci.
Jsou vlastně vidět všude - při
přírodních pohromách, sněhových
záplavách, stoupající vodě ve
sklepích nebo při krocení ohnivého
živlu. Jejich činnost je pro mnohé z
nás samozřejmostí a často si ani
neuvědomujeme, že jednou možná
budeme potřebovat jejich pomoc
právě my. Hasiči a jejich dobrovolná

činnost neodmyslitelně patří k životu
obce.
A právě proto jsem se i já
přidal k té veselé dražbě májového
kmene. Abych těm klukům v
tmavomodrých kombinézách s
nápisem HASIČI na zádech mohl
takto poděkovat. A tak jsem májku
nejen vydražil, ale zase ji hned
hasičům věnoval zpět, aby se mohla
příští rok - s novou zelenou špičkou opět majestátně tyčit uprostřed naší
obce.
Za všechno, co pro obec a její
obyvatele dobrovolně (a určitě i rádi)
děláte, vám, kluci, i vašemu veliteli
Honzovi Šťastnému děkuji. Je
opravdu za co.
Daniel Míka
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K A R L O V A R S K Á VE T E R A N R A L L Y E
Ve dnech 2. a 3. srpna 2008 pořádá Veteran Car Club Karlovy Vary AČR
další ročník Karlovarské Veteran Rallye. O co vlastně jde? Veteran Rallye je
jízda historických vozidel při běžném provozu bez uzavírek. Účastníci startují v
třicetisekundových intervalech a během jízdy dodržují pravidla silničního
provozu. Na průjezdních kontrolách potom plní dovednostní úkoly.
Tak jako dříve i letos bude závod rozdělen do dvou etap. Trasa závodu
povede v 1. etapě z Březové přes Karlovy Vary, Chodov, Jindřichovice a Rotavu
do Kraslic. Ve 2. etapě se všechny posádky vracejí přes Oloví, Boučí a Královské
Poříčí zpět do
Karlových Varů.
Pokud by tedy
někdo z našich
občanů chtěl spatřit
přibližně jedno sto
historických
motocyklů a
automobilů z let
1910 - 1975, stačí,
aby se 2. srpna
dostavil na louku u
májky. K oncem
července budou
vyvěšeny plakáty s
přesnějšími
Pan Libor Frank spolu se zbytkem posádky si na svém voze
informacemi.
Tatra T57 Sport cabrio z roku 1934 dojeli pro celkové vítězství v
loňském 7. ročníku Karlovarské veteran rallye.
(lmt)

Veteran Car Club Karlovy Vary AČR
Šafaříkova 681, 363 01 Ostrov
tel. 777 277 199, 353 614 495
si Vás dovoluje oslovit v souvislosti s
pořádáním

KARLOVARSKÉ VETERAN
RALLYE.
Této sportovní a kulturní akce se zúčastní přes
sto posádek z celé ČR i ze zahraničí. Již popáté
je tento závod označen jako mezinárodní závod
FIVA B, podruhé se letos jede jako mistrovství
ČR historických vozidel.
Nabízíme Vám možnost zviditelnění Vaší
firmy. Možnost prezentace sponzorů je
následující:
ź na programu a startovní listině při
sponzorském daru v hodnotě 2.000,- Kč
ź navíc v prostoru průjezdních kontrol při
sponzorském daru v hodnotě 4.000,- Kč
ź navíc na startovních číslech při sponzorském
daru v hodnotě 8.000,- Kč
ź navíc v prostoru startu a cíle při sponzorském
daru v hodnotě 15.000,- Kč
Dále každý účastník závodu obdrží tašku s
reklamními letáky a dary od jednotlivých
sponzorů. Jsou možné i další formy
sponzorování.

NAVRÁCENÍ LESNÍHO MAJETKU
OBCI JINDŘICHOVICE
Po roce 1948 byla většina obecních lesů
zestátněna a stát na některých z těchto majetků hospodaří
dodnes. Od roku 1993 dochází k postupnému navracení
lesů obcím, tedy i obci Jindřichovice. Nejprve obec
přebírá majetek v katastrálních územích Jindřichovice,
Hradecká, Loučná, v další etapě pak v katastrálním území
Poušť.
5. června 2008 proběhlo za účasti starostky obce p.
Polívkové, zástupce OLH p. Lucáka, zástupce LČR p.
Melichara a geodeta p. ing. Balatky fyzické převzetí 39 ha
lesa v k.ú. Poušť od Lesní správy Horní Blatná. Ani tímto
krokem však ještě nejsou vypořádány všechny závazky
státu vůči naší obci. V současné době se zpracovávají
podklady pro převzetí majetku v katastrálním území
Mezihorská.
Nové hranice pozemků byly v terénu označeny
oprávněným zeměměřičským inženýrem předepsaným
způsobem - znaky v plastu. Za toto zaměření obec
uhradila 239 tisíc Kč. V současné době provádí OLH
doznačení hranic červenou barvou na jednotlivé hraniční
stromy.
Přebíráním nových majetků z více původních
celků s různou platností LHP vyvstane nutnost sjednocení
platnosti plánu na celém hospodářském celku k jednomu
datu. Tento úkol bude realizován k 1. 1. 2011.
Karel Lucák, OLH
Jindřichovický zpravodaj

Zeměměřičské práce při přebírání lesního majetku

PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH
V době hlavních školních prázdnin bude knihovna otevřena v
těchto dnech:
23. července od 16 do 19 hodin
20. srpna od 16 do 19 hodin
Se zahájením nového školního roku se obnoví pravidelný
provoz knihovny - vždy ve středu od 15 do 19 hodin.
Všem čtenářům přeji příjemné prožití prázdnin a dovolené.
Marcela Lišková
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KALENDÁŘ V PRANOSTIKÁCH

ČERVENEC - ÚRODY BLÍŽENEC
Z červnových pranostik si nejspíše vybavíme ty medardovské. V červnu opravdu do Evropy proniká chladnější mořský
vzduch, který s sebou přináší zvýšenou srážkovost. Deštivé počasí nebývá souvislé, ale přichází v několika vlnách. A tak se
v lidové meteorologii setkáme s pojmy jako medardovské deště, vítské deště, svatojánské povodně nebo třeba také ovčí
chladna. Ta souvisejí s hlubokým poklesem teplot během června, což se při silně rozšířeném chovu ovcí nepříznivě odráželo
v úhynu choulostivých jehňat.
(lmt)

Červen

Červenec

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom bývá
Červen-li více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem
sudy naplňuje.
Jak červen teplem září, takové bude i září.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Červen mokrý a studený - bývají žně zkaženy.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Netřeba v červnu o déšť prositi - přijde, jak začnem kositi.

Co červenec neupeče, to již v srpnu neuteče.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá
zima bude.
V červenci déšť a slunečná pohoda - hojná bude v příštím
roce úroda.
Červenec žne žita, višně k sobě vítá.
4. červenec
Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
Svatý Prokop hřiba nakop.

6. červen
O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu.
8. červen
Jaký na Medarda čas, taký čtyřicet dní čas.
Jaké počasí o svatém Medardu bývá, takové se potom v
létě ozývá.
Když na Medarda prší, těžko se seno suší.

22. červenec
Marie Magdaléna své hříchy oplakává, proto rádo
poprchává.
Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda, a když
psota - to lichota.

13. červen
Na svatý Antonín len zasát neprodlím.
Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.

25. červenec
Jakub-li vlaží, žaludy kazí.
Na Jakuba prvních brambor průba.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, Anna vlasy.

15. červen
Déšť o svatém Vítu škodí ječmeni i žitu.

26. červenec

29. červen
Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.

O svaté Anně sedlák si žita nažne.
Svatá Anna - chladna zrána.

Prázdniny za dveřmi
Školní rok rychle spěje ke svému
konci a za pár dní jsou tady
prázdniny. Spolu s ostatními na ně
čekají i ti, pro které přelom dvou
školních roků neznamená jen přestup
do vyššího ročníku. Na fotografiiích
je Markéta, která už je tak velká, že
musí opustit jindřichovickou školu, a
trojice budoucích prvňáčků - Daniel,
Eliška a Jiřík.
V období od pondělí 30. června do pátku
8. srpna 2008 bude škola i školka (včetně
školní družiny a jídelny) uzavřena.
Pravidelný provoz bude opět obnoven v
pondělí 11. srpna 2008.

Jindřichovický zpravodaj
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KNIHY, KTERÉ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Přinášíme vám další hromádku knížek do vaší knihovny. Je pravda, že ne všechny knihy, o kterých zde píšeme, se právě v tuto
chvíli dají sehnat, některé (i když jich je menšina) už jsou prostě rozprodané. Z nich zde však uvádíme jen takové tituly, u kterých máme
ověřeno, že se v nejbližší době připravuje dotisk.
(lmt)

Pro nejmenší:

Dobrodružství:

BYL JEDEN DŮM

ERAGON /
ELDEST

text - Dagmar Urbánková
ilustrace - Dagmar Urbánková
vydal - Baobab v roce 2005
Přestože je knížka tak malá, je
v ní ukrytý celý jeden svět dětské
fantazie.
... V zahradě strom, na stromě
jablko. V jablku semínko. V semínku Eliška. Eliška měla
kabátek s kapsami. V jedné kapse byla hruška. V druhé
kapse knížka. Eliška si sedla pod strom a četla. Všude lezli
mravenci, létali motýli, svítilo slunce, než přišly mraky a
začalo pršet ...

text - Christopher
Paolini (př. Olga
Machútová)
vydal - Fragment v
letech 2004 - 2006
1. a 2. díl trilogie Odkaz dračích jezdců nás zavede
do země Alagäesie, kde patnáctiletý chlapec získá draka a
stane se jedním z bájných dračích jezdců. Podobně jako u
Tolkiena se i v tomto románu setkáváme s krásnými elfy,
statečnými trpaslíky a mnoha dalšími tajemnými bytostmi.
Na podzim vyjde poslední díl s názvem Brisingr.

Jako v animovaném filmu:

Pro všechny:

JAK CÍLEK LÍDU NAŠEL

MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY

text - František Skála
ilustrace - František Skála
vydal - Meander v roce 2006
Výtvarník František Skála
vytvořil fotografický seriál, ve
kterém bezstarostný chlapík
Cílek toulající se po lese objeví jednoho dne poustevnici
Lídu, pro kterou stojí za to žít.
... Jednoho dne, když zabloudil mezi šlahouny
planého chmele, uviděl v dálce jakási světla. Prodíral se
zeleným šerem, až přišel na místo, kde rostly v kruhu veliké
bílé houby. Nikdy takové neviděl. Měly měkké střapaté
klobouky a zespodu lupínky jako listy v knize. Zkusil na ně
zabrnkat a ejhle, houba se rozezvučela tichounkou hudbou.
"Jestli to nebude tím, že jsem si dal do polívky ty sušené
kapucínky," vzpomněl si.
Vyšplhal na jednu z nich, přidržoval se proutku a
poslouchal tu líbeznou melodii. Přenesl opatrně váhu z
nohy na nohu a pak se zkusil pustit ...

text - Jean Giono (př. Jiří Reynek)
ilustrace - Pavel Čech
vydala - Literární čajovna Suzanne
Renaud v roce 2006
Mistrovská povídka vypráví o
prostém člověku a jeho dokonalém
splynutí s přírodou. Hrdina knihy bez nároku na odměnu či
jen prostý vděk vytrvale sází stromy ve vyprahlém a
vylidněném kraji v Provenci.
Rozsahem nevelká próza, která poprvé vyšla v roce
1954 a brzy oběhla celý svět, se stala předlohou ke
kanadskému animovanému filmu, který byl uveden i u nás.
V současné době kniha není na pultech
knihkupectví, ale připravuje se dotisk.

Fotografický komiks:
SKUTEČNÝ PŘÍBĚH CÍLKA A LÍDY
text - František Skála
ilustrace - František Skála
vydal - Arbor Vitae v roce 2007
A ještě jednou nás zavede František Skála mezi
tajemné lesní bytosti, tentokrát však v komiksové podobě. Na třech stech
dvaadvaceti fotografiích můžeme sledovat další Cílkovu dobrodružnou pouť.
Tentokrát se vydává vysvobodit poustevnici Lídu ze spárů zlých mocností.
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