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Ročník 3.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
5. jednání zastupitelstva
obce se konalo 26. 6. 2008 v budově
obecního úřadu v Jindřichovicích.
ZO schválilo rozpočtové
opatření č. 3/08 - úprava:
ź příjmy navýšeny o 466.060,- Kč (RO
2008-03: 9.735.200,- Kč)
ź výdaje navýšeny o 472.100,- Kč (RO
2008-03: 9.862.230,- Kč)
Zůstatek na účtu k 18. 6. 2008
činí 4.447.260,91- Kč.
Schválena byla kupní smlouva
s firmou Kolda Antonín, Stříbrná (těžba
dřeva) 350,- Kč/m3. ZO schválilo
provozování vodohospodářského a
kanalizačního majetku obce

Jindřichovice v rozsahu Jindřichovice
Rotava (vodovod a kanalizace) s firmou
Vodohospodářská společnost Sokolov,
s.r.o., (záměr vyvěšen od 6. 6. 2008 do
23. 6. 2008). Schválena byla též cena
vodného a stočného pro občany, kteří
budou napojeni na vodovod a kanalizaci
Jindřichovice - Rotava v období od 1. 8.
2008 do 31. 12. 2008:
3
ź vodné 33,- Kč/m (cena zůstává v
původní výši)
3
ź stočné - 29,- Kč/m

Všechny nemovitosti, které
byly napojeny na ČOV u okálů (směr
Loučná), byly 1. 8. 2008 ...
pokračování na str. 3

ČÍSLO 4
O LOUČENÍ
Na loučení většinou nebývá
pranic veselého. Vzpomínáme na to,
co už skončilo, myslíme na to, co
všechno jsme spolu nestihli, co by
mohlo být a už nebude. Občas i slzu
uroníme.
Avšak - pouze to, co odejde,
může se zas vrátit. A my se pak
alespoň máme nač těšit.
Brzy skončí prázdniny a děti
budou již jen vzpomínat na ty krásné
letní dny, které tak rychle ubíhají.
Prázdniny skončí - naštěstí. Jinak by
totiž nikdy nepřišly ty příští.
Miroslav Tvrz

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PROTI KATARÁLNÍ HOREČCE OVCÍ
Krajská veterinární správa pro
Karlovarský kraj, dále jen KVSK, tímto
upozorňuje, že v období od 20. 8. 2008
budou Státní veterinární správou ČR
nařízena mimořádná veterinární
opatření, závazná pro všechny chovatele
skotu, ovcí a koz chovaných na území

ČR. Dnem nabytí účinnosti těchto
opatření (budou zveřejněna ve
veřejných sdělovacích prostředcích)
bude povinností všech těchto chovatelů
zajistit provedení povinného nouzového
očkování skotu, ovcí a koz starších 3
měsíců proti viru katarální horečky ovcí

Kdo si vyrazil první srpnovou sobotu na procházku k májce, mohl se zároveň projít časem.
Na straně 5 naleznete fotoreportáž z letošního ročníku Karlovarské veteran rallye.
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stanoveným druhem vakcíny. Tato
vakcinace musí být provedena
nejpozději do 14. září 2008 s tím, že u
těchto vakcinovaných zvířat bude
provedeno přeočkování za 3 týdny od
prvního očkování. Vakcinaci zvířat a
jejich další revakcinace provádí
soukromí veterinární lékaři, na které je
nutno se s tímto požadavkem obrátit tak,
aby byl dodržen termín prvotní
vakcinace všech stanovených zvířat - do
14. září 2008. Pro rok 2008 je tato
nouzová vakcinace (vakcína a její
aplikace) hrazena státem.
KVSK může na základě písemné
žádosti chovatele po posouzení rizik a
vyhodnocení situace povolit výjimku z
nařízeného povinného nouzového
očkování v těchto případech:
ź jedná se o býky, kteří budou nejpozději
do 31. 12. 2008 poraženi na jatkách
ź jedná se o skot, ovce a kozy starší 3
měsíců chované jako hospodářská
zvířata, která budou nejpozději do
31. 12. 2008 vyvezena do třetí země
pokračování na str. 7
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Z jindřichovické kroniky
PŘÍBĚH ZE ZÁMEČKU FAVORIT
Lovecký zámeček Favorit byl založen ve druhé
polovině 18. století hraběnkou Marií Alžbětou z Kolovrat
(tehdy ještě nesl název Mes idées). A z této doby také pochází
náš příběh.
V roce 1776 František Antonín hrabě Nostitz - Rhienek
nabídl Josefu Dobrovskému místo vychovatele svých synů.
Dobrovský místo přijal a s rodinou Nostitzů pobýval střídavě v
Praze a na venkovských sídlech, především ve Falknově a v
Jindřichovicích. Čtyři Nostitzovi synové jeden po druhém
studovali a Dobrovský je učil matematice.
Když Dobrovský v roce 1781 opět pobýval s rodinou v
Jindřichovicích, vydal se jednoho zářijového dne s mladým
hrabětem do obory, kde právě probíhal hon na vysokou zvěř.
Hraběnka Marie Alžběta totiž velmi ráda lovila. Na koni

projížděla lesy a střílela z dámské pušky. Dobrovský nelovil,
jen honbě přihlížel. Náhle zpozoroval, že hraběnka míří puškou
v tu stranu, kde s chlapcem stáli. Duchapřítomně strhl chlapce
za sebe a zakryl ho svým tělem. Vystřelená kulka zasáhla
Dobrovského do kyčle. Mladý hrabě leknutím padl na zem.
Hraběnka, která k nim přiběhla, se bála, že syna
zastřelila. Všichni mladého hraběte křísili a Dobrovskému
nevěnovali pozornost. Jen myslivec zpozoroval, že Dobrovský
krvácí. Polomrtvého Dobrovského donesli do zámku, kde pak
několik dní zápasil se smrtí. Vyléčil se, ale kulka v jeho těle
zůstala do smrti.
Nešťastný případ zavázal Nostitzovu rodinu takovou
vděčnoċtí, že Dobrovského neopustili ani v nemoci, když z
choromyslnosti propadal zuřivosti a stal se okolí nebezpečným.
Sedm let jej měli ve svém domě a chovali se k němu jako ke
členu rodiny.

Jindřichovický zámek na pohlednici z roku 1932

NĚCO O ZÁMKU V JINDŘICHOVICÍCH
Šlikové si zvolili své sídlo na Sokolovsku při převzetí
zástavního práva a soustředili se na lov zvěře. Záznam ústního
podání nás informuje o dřevěném zámku asi 400 metrů od
zámku nynějšího. Jeho zničení se spojuje s loupežníky z
Chlumu sv. Máří.
Jakmile si Šlikové zvolili Jindřichovice za své sídlo
(tedy někdy po roce 1520), postavili si pevný zámek. Ten byl v
roce 1672 již sešlý, a tak byl na jeho místě postaven nový - v
podobě, jakou vidíme dnes. Byla to čtverhranná barokní
budova s bočními věžemi, dvěma vysokými štíty v průčelí do
nádvoří a s parádním vchodem a balkony na renesančních
krakorcích na parkové straně. U vchodu ze dvora byl vsazen
raně renesanční plastický reliéf z načervenalého mramoru
(svatý Jiří s drakem a nápis prosící o ochranu domu). Vrchnost
měla v zámku osm velkých komnat a sál. V sousedství zámku
byl panský dvůr a budova panské lesní správy.
V zámku sídlily vrchnostenské úřady, byly tam byty
úředníků a pověstná velká chladírna. Ve druhém patře se v
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hlavním sále zachovala nástěnná malba benátského přístavu z
konce 18. století a staré krbové ohniště. V přízemí se nacházela
klenutá zámecká kaple. Byl v ní překrásný barokní oltář s
obrazem útěku svaté rodiny do Egypta. Ten byl po 2. světové
válce přenesen do jindřichovického kostela.
Ačkoli zámecký trakt zachovává raně barokní
dispozici, jeho vnější podoba i úpravy interiérů jsou především
výsledkem úprav ve stylu pozdní gotiky, které v roce 1824
nechal provést Ervin Nosticz pod vedením pražského
architekta Filause.
Vzadu navazují na budovu ještě dvě přízemní křídla
hospodářského dvora, která uzavírají zámecký dvůr ze severní
a západní strany. Ještě v roce 1835 zde býval zámecký pivovar.
Zbyly po něm rozsáhlé zámecké sklepy se širokými vchody, do
kterých nevedou žádné schody.
Po roce 1945 v zámku sídlila vojenská posádka, byl tu
útulek pro řecké děti, ubytovna n.p. Škoda Rotava a sklady
Státního statku. Dnes je budova sídlem Okresního archivu.
Jiří Korel
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Obec Jindřichovice
zve všechny občany na
VEŘEJNOU SCHŮZI
ZASTUPITELSTVA OBCE
JINDŘICHOVICE,
která se koná
ve čtvrtek 28. 8. 2008 v 18 hodin
v tělocvičně základní školy v
Jindřichovicích.
Program jednání:

HLÁŠENÍ OBČANŮ K POBYTU
Občan je povinen podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel předložit při nahlášení pobytu následující doklady.
Při hlášení občana do vlastního bytu je nutné předložit:
ź občanský průkaz
ź doklad o oprávnění užívat byt nebo jinou obytnou místnost
(dekret, nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, případně
kupní smlouvu s razítkem katastrálního úřadu)
Při hlášení občana do cizího bytu je nutné předložit:
ź občanský průkaz
ź občanský průkaz uživatele/vlastníka bytu nebo jeho osobní
přítomnost při přihlašování
ź doklad uživatele/vlastníka bytu o oprávnění užívat byt (dekret,
nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, případně kupní
smlouvu s razítkem katastrálního úřadu)
ź ověřený písemný souhlas uživatele/vlastníka bytu s přihlášením
nebo jeho osobní přítomnost při přihlašování
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ...
pokračování ze str. 1

... přepojeny na novou
kanalizaci a platí pro ně nová cena
3
stočného (29,- Kč/m ). Pro nedostatek
pitné vody v obecních studnách byla
voda z Rotavy přepojena dne 8. 8. 2008
pro všechny odběratele ve směru na
Loučnou a suchovodem je zásobována i
větší část obce.
ZO vzalo na vědomí uzavření
smlouvy o partnerství mezi Základní
Jindřichovický zpravodaj

1. Rozpočtové opatření č. 4/08
2. Rozbor hospodaření obce ke
30. 6. 2008
3. Schválení smlouvy o údržbě a
rozvoji aplikačních a
programových produktů s firmou
BMI Systém, a.s. (registr oznámení
- střet zájmu)
4. Schválení smlouvy o dílo s
firmou Torema, s.r.o. (oprava
stoupaček a sociálního zařízení ZŠ
a OÚ - havarijní stav)
5. Schválení smlouvy s Ivanem
Balážem, Oloví (úklid klestu v
obecním lese)
6. Schválení smlouvy o dílo s Otou
Baumgartlem, Nejdek (nátěry
lesních kultur, ruční ožínání)
7. Majetkové záležitosti
8. Různé
9. Diskuze

uměleckou školou Kraslice a Svazkem
měst a obcí Kraslicka, dále žádost o
vrácení dotace ze dne 24. 6. 2008 ve výši
179.100,- Kč (dotace byla vrácena na
účet obce dne 15. 7. 2008).
ZO neschválilo bezúplatný
převod silnic z majetku Karlovarského
kraje do majetku obce Jindřichovice.
Jedná se o silnici do Heřmanova,
Loučné, Staré a silnici v Mezihorské vše včetně součástí, stavebního
příslušenství a souvisejících
pozemkových parcel. ZO schválilo

Anna Polívková, starostka obce
nabídku od firmy Torema, s.r.o. Sokolov
na opravu havarijního stavu - jedná se o
výměnu stoupaček a rekonstrukci
sociálního zařízení v mateřské škole ve
výši 121.785,- Kč.
Schváleno bylo odvolání
předsedy kontrolního výboru Františka
Šátavy (na vlastní žádost z důvodu
časové vytíženosti), do této funkce byl
nově zvolen Jiří Korel. Schváleny byly
prodeje a pronájmy pozemků.
Anna Polívková, starostka
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FK JINDŘICHOVICE

Čestný výkop Heleny Fojtíkové

Vítězné mužstvo turnaje - FK Nejdek

1. ROČNÍK MEMORIÁLU MIROSLAVA FOJTÍKA
Eda Fojtík přebírá cenu pro nejlepšího střelce

V sobotu 2. srpna se na hřišti v Jindřichovicích uskutečnil tradiční turnaj, tentokrát však
pod novým názvem. Memoriál Miroslava Fojtíka bude probíhat každý rok jako vzpomínka na
dlouholetého funkcionáře Jindřichovic, který zemřel v roce 2007.
18. ROČNÍK MEMORIÁLU FRANTIŠKA RUBÁŠE
V sobotu 19. července 2008 jsme obhajovali prvenství na 18. ročníku
Memoriálu Františka Rubáše, jehož pořadatelem byl fotbalový oddíl TJ
Počerny z okresu Karlovy Vary. Turnaje se zúčastnily 4 oddíly. Vedle
Jindřichovic a domácí TJ Počerny to byli Výběr z Květnové a Rookies z
Hájku. Turnaj se hrál systémem každý s každým na 2 x 20 minut.
Oddíl FK Jindřichovice obhájil loňské vítězství. Cenou za 1. místo byl
pohár a fotbalový míč.
Na fotografii zleva stojí: Tomáš Račák, Václav Benák, Jan Račák, Eda
Fojtík, Libor Kasl, Josef Surový, Jan Špirka, Martin Suchan, Jiří Bigas,
Jiří Korel; zleva sedí: Láďa Potočný, Michal Komárek, Jiří Németh,
Jaroslav Lavrenčík, Jan Fonferko. Na fotografii chybí: Jan Lavrenčík,
Franta Račko, Walter Schwarz.

11 . RO Č N Í K T U R N A J E O P O H Á R S T A RO S T Y M Ě S T A B Ř E Z O V Á
V sobotu 28. června 2008 se oddíl FK Jindřichovice
zúčastnil na závěr sezóny 11. ročníku turnaje v malé kopané O pohár
starosty města Březová. Turnaje se zúčastnilo 10 mančaftů
rozdělených do 2 skupin. Ve skupinách se hrálo 2 x 10 minut, od
čtvrtfinále 2 x 12 minut. Jindřichovice se ve své skupině umístily na 2.
místě (2 vítězství, 1 remíza, 1 porážka, skóre 5:4). V následujícím
play-off postoupily až do finále, kde nestačily na Myšáky z Březové.

Sokolov ... 1:0 (zápas o co nejvýhodnější umístění ve skupině rozhodl
svým gólem Jarda Lavrenčík)
Čtvrtfinále:

ź FK Jindřichovice - Irská hospoda ... 1:0 (vyrovnaný zápas proti
sokolovským hokejistům rozhodl vlastní gól Irské hospody po autu
Jindřichovic 3 minuty před koncem)

Výsledky ve skupině:

Semifinále:

ź FK Jindřichovice - Sedláci Staré Sedlo ... 0:0 (v 1. zápase se
Jindřichovice na malém hřišti rozkoukávaly a za bezbrankový
výsledek mohly poděkovat bezchybnému výkonu brankáře Kasla)
ź FK Jindřichovice - Březová dorost ... 2:0 (ve 2. zápase se
Jindřichovice dlouho střelecky
trápily, 1. gól si vstřelili
dorostenci Březové sami po akci
Edy Fojtíka, 2. gól přidal do
prázdné branky Pepa Surový po
nahrávce Jardy Lavrenčíka)
ź FK Jindřichovice - Flamengo
Březová ... 2:4 (zápas proti
domácím se příliš nevydařil, na
1:2 snižoval z přímého kopu
Honza Lavrenčík, na konečných
2:4 upravil útočící brankář Libor
Kasl)
ź FK Jindřichovice - Raptors

ź FK Jindřichovice - FC Kraťas ... 2:1 (v semifinálovém utkání se
střelecky prosadil Jarda Lavrenčík, který doklepl do prázdné branky
nezištnou přihrávku Václava Benáka; na 2:0 zvyšoval po centru
Václava Benáka Pepa Surový; Kraťas snížil 2 minuty před koncem na
2:1; v poslední sekundě zápasu se pískala penalta za ruku Edy Fojtíka,
který vyrazil míč z prázdné branky, Libor Kasl ji
však zneškodnil a poslal Jindřichovice do finále)

Jindřichovičtí si z Březové odvezli pohár za 2. místo

Jindřichovický zpravodaj

Finále:

ź FK Jindřichovice - Myšáci Březová ... 0:4 (ve
finále rozhodly 3 rychlé góly Myšáků; to však nic
nezměnilo na vydařeném vystoupení Jindřichovic
na tomto turnaji; domů jsme si odvezli pohár za 2.
místo a finanční odměnu 1000,-Kč)
Sestava: Kasl / Benák, Honza Lavrenčík, Fonferko,
Surový, Horvát / Fojtík, Jarda Lavrenčík, Komárek,
Honza Račák / trenér Tomáš Havlík.
Tomáš Havlík

Strana 4

KARLOVARSKÁ VETERAN RALLYE
V sobotu 2. srpna to nebylo poprvé, kdy naší obcí
projely desítky starých automobilů a motocyklů z různých
koutů světa. Letos jsme si však mohli všechna vozidla
prohlédnout zblízka. Na louce u májky totiž bylo jedno ze
stanovišť, na kterých řidiči museli plnit různé úkoly.
A co zde bylo k vidění? Vedle obrovských vozů
americké výroby třeba i automobiloví kolibříci. Velkou
pozornost budila také motorová koloběžka.
(lmt)

Jindřichovický zpravodaj
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D E N

S

P O L I C I Í

Na samém sklonku letošního školního roku
zavítala do naší školy jednotka Policie ČR z obvodního
oddělení v Rotavě. V rámci Dne s Policií ČR se tak naši
školáci i školkáčci dozvěděli mnohé o práci policistů, o
jejich výstroji a výzbroji, o vybavení automobilu…
Ze všeho nejdříve se děti přemístily k hlavní
silnici, kde se oblékly do signálních vest a pustily se do
práce. Měly za úkol zastavovat auta, zkontrolovat
platnost dokladů, dodržování předpisů a řidičům, kteří
měli vše v pořádku, rozdat obrázky. To všechno zvládli
malí policisté na výbornou.
Na dětském hřišti potom příslušníci policie
odpovídali na otázky dětí. Ale i školáci museli prokázat
svoje znalosti. Na závěr pak policisté rozdaly dětem
dárky a odměny. A jaký byl asi ten největší zážitek?
Samozřejmě houkačka, kterou si mohly děti samy
vyzkoušet.
Chtěli bychom tímto také poděkovat paní starostce za
zprostředkování návštěvy, ze které si děti odnesly tolik
nových poznatků a nezapomenutelných zážitků. Doufáme,

že se v brzké době setkáme s další podobnou akcí, a již teď se
těšíme.
kolektiv pedagogů ze ZŠ a MŠ

BOŽÍ MUKA V MEZIHORSKÉ OPĚT V PLNÉ KRÁSE
Při cestě z Mezihorské do
Horního Rozmyšlu stál neopracovaný
žulový podstavec pro křížek - Boží
muka. Kříž však byl někdy v minulosti
odlomen. Nedávno se skupina
ochotných lidí z Mezihorské rozhodla
Boží muka opravit, a tak byl žulový
podstavec osazen novým křížem. S
vystrojením kříže pomohl i
Okrašlovací spolek z Jindřichovic.
Podle vzpomínek dřívějších
obyvatel Mezihorské bylo v obci a
jejím okolí křížů více. Například
podél silnice z Vřesové do
Mezihorské stála Boží muka hned na

dvou místech. Třetí pak dosud stojí u
silnice v Hoderadu, což je část
Mezihorské. Rovněž poblíž
Lochmühlu byl ještě před několika
lety vyvrácený krásný barokní žulový
podstavec, bohužel (tak jako řada
jiných) zmizel neznámo kam.
V budoucnu se uvažuje s usazením
křížů na další dva podstavce, které se
dosud nacházejí v Mezihorské.
Lze jen doufat, že se tyto
obnovené památky nestanou terčem
vandalů.
Václav Kovář, Zdena Kroupová

Boží muka v Mezihorské

Jindřichovický zpravodaj
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KALENDÁŘ V PRANOSTIKÁCH

ZÁŘÍ VÍNO VAŘÍ
Ač se děti ve škole učí, že srpen patří mezi letní měsíce, naši předkové dobře věděli, že druhá část tohoto měsíce často bývá
ve znamení podzimu. Avšak do zimy je stále ještě daleko, na konci září přichází svatováclavské babí léto.
(lmt)

Srpen

Září

Co se v srpnu neuvaří, ani v září se nezdaří.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Když v srpnu hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to
pohoda.

Jaké počasí v září, tak i v březnu se vydaří.
Je-li vlhko i v září, v lesích se houbám daří.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Září víno vaří, říjen - víno pijem.

10. srpen
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
Na svatého Vavřince hop brambory do hrnce!
Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno
míti.
Krásně-li o Vavřinci a Bartoloměji, na dobrý podzimek
máš naději.
24. srpen
Svatý Bartolomí létu hlavu lomí.
Od svatého Bartoloměje slunce už tolik nehřeje.
Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, orej, sedláčku, pomaly,
fouká-li z Čech, s oráním pospěš!
28. srpen
Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
Svatý Augustin udělá z tepla stín.
POVINNÉ OČKOVÁNÍ OVCÍ ...
pokračování ze str. 1

ź jedná se o skot, ovce a kozy starší 3
měsíců chované jako hospodářská
zvířata chovaná v uzavřeném pásmu
zřízeném KVS v důsledku katarální
horečky ovcí, která jsou určena k
obchodování s jinými členskými státy
nejpozději do 31. 12. 2008
ź jedná se o býčky určené do odchovny
plemenných býků
ź z vážných organizačních důvodů nelze
provést očkování v měsících srpen až
říjen 2008
Ty t o p í s e m n ě p o d a n é a
zdůvodněné žádosti musí chovatel podat
KVSK až po nabytí účinnosti
nařízených opatření, ale nejpozději do
14. září 2008.
Další informace je možné získat
na KVSK nebo na webových stránkách
Jindřichovický zpravodaj

16. září
Svatá Ludmila deštěm obmyla.
21. září
Je-li na Matouše jasno, bývá to vínu spásno.
Po svatém Matouši čepici na uši!
Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
Svatého Matouše každé jabko se ukouše.
28. září
Na svatého Václava bývá bláta záplava.
Přijde Václav, kamna připrav!
Svatý Václav praví: Pusťte krávy do otavy!
Svatý Václav tady sklízí hady.
29. září
O Michalu jasná noc - zvěstuje to zimy moc.
Svatý Michal všecko z polí spíchal.
Žalud-li do Michala dozrává, krutá zima brzo nastává.
30. září
Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

SVS ČR (http://www.svscr.cz). Tyto
informace budou průběžně upřesňovány
a doplňovány.
Krajská veterinární správa pro
Karlovarský kraj upozorňuje všechny
chovatele skotu, ovcí a koz na povinnost
vyplývající z plemenářského zákona
zaregistrovat svá hospodářství, následně
zaevidovat chovaná zvířata a vést po
zaevidování veškeré požadované údaje
o chovaných zvířatech ve stájovém
registru, předávat ve stanovených
termínech správné a úplné údaje do
Ústřední evidence zvířat a chovaný skot,
ovce a kozy řádně označit ušními
známkami. Tyto povinnosti se vztahují i
na chovatele, kteří chovají byť jen jednu
o v c i č i k o z u . Vy h n o u s e t a k
nepříjemným následkům, které by pro
chovatele z nesplnění výše uvedených
chovatelských povinností mohly
vyplynout, zejména v souvislosti s

nařízenou vakcinací proti katarální
horečce ovcí. Registraci provádí
Českomoravská společnost chovatelů,
a.s. v Hradišťku pod Medníkem.
Kontakty pro informace a
odeslání vyplněných registračních lístků
- registrace chovů skotu, ovcí a koz:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Hradištko 123
252 09 Hradištko
tel: 257 896 212, 257 896 264, 257 896 335,
e-mail: cmsch@cmsch.cz

nebo
pracoviště Plzeň: Ing. Marie Kašparová
tel.: 377 918 734, mobil: 724 149 619
e-mail: kasparova@cmsch.cz

KVSKV (Kpt. Jaroše 318/4,
360 06 Karlovy Vary)
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KNIHY, KTERÉ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
A znovu nabízíme k přečtení malou hromádku knih pro malé i velké čtenáře. Doporučíme díla starých klasiků, ale i současných
autorů, knihy psané u nás i v zahraničí. Najdete v nich příběhy smutné i veselé, dlouhé i krátké. Všechny však mají jedno společné - patří
mezi ta literární díla, která opravdu stojí za přečtení.
(lmt)

Pro ty, co mají rádi slova:

Nejen před spaním:

LILILINDA SUPERHVĚZDA

DUHOVÉ POHÁDKY

text - Dagmar Urbánková
ilustrace - Michaela Kukovičová
vydal - Baobab v roce 2007
Pohádková knížka pro
děti současné dánské
spisovatelky. Příběh o holčičce,
kterou spisovatel vymazal ze svého příběhu. Ona to tak
nenechá a s pomocí vyhozených čísel, písmen a postav si
udělá vlastní příběh, který musí zachránit před zlým drakem
... byla tam pizza ve tvaru vany napuštěné rajskou
omáčkou, pizza jako fotbalový pohár UEFA posázený
olivami a také pizza připomínající psí hromádku se
špenátovou dekorací ...
Když se nemocné děti nudí:

text - Daniela Fischerová
ilustrace - Irena Šafránková
vydal - Meander v roce 2003
O čem kniha je? Na začátku je
Zahrada bezbarvá a prázdná. Pluje
nad ní smutné Slunko, je samo a nudí
se. A pak se začnou dít čarodějné věci. Vznikají barvy a
hvězdy a kuřata a pihy a taky důvěra a soucit a legrace a
láska. Na konci je Zahrada plná života a barev a Slunko už se
vůbec nenudí.
Kniha se sedmi příběhy, sedmi básničkami a
krásnými obrázky.
... Modrá je zticha / Ta nepospíchá / Nebe se
smíchá s podvečerem / a ticho pluje modrým šerem / Svět
sotva dýchá / svět sotva dýchá ...

CO VYPRÁVĚLA DLOUHÁ
CHVÍLE

Pro dobrou náladu:
ŠŤASTNÝ PER

text - Viola Fischerová
ilustrace - Jan Hísek
vydal - Meander v roce 2005
Známá česká básnířka se
vydala do světa dětské prózy, aby nás
zavedla do africké pouště, do pralesa, do cirkusu nebo do
ulic (ne)obyčejného města. Viola Fischerová říká: "...
Dlouhá chvíle se nejlíp krátí vyprávěním ... mně se stýskalo
po Dlouhé chvíli ... ale Dlouhá chvíle se neobjevila ... měla
jsem plnou hlavu pohádek ... a pak mě to napadlo ... když je
zavřu do knížky a budu mít prázdnou hlavu, musí se objevit,
i kdyby nechtěla ... a tak jsem začala psát Co vyprávěla
Dlouhá chvíle.

text - Hans Christian Andersen (př.
Božena Köllnová-Ehrmannová)
ilustrace - Jiří Štourač
vydala - V. Reynková, Literární
čajovna Suzanne Renaud v roce 2006
H. Ch. Andersena známe hlavně jako
autora desítek pohádek pro děti. Tentokrát se můžeme začíst
do idylického románového příběhu, v němž se autor vrací ke
vlastnímu dětství a jeho snům. Románový Per je šťastlivec,
jemuž od samého, třeba chudobného dětství nahrává náhoda
i dobří lidé.

Jindřichovický zpravodaJ

Povídky:
O PŮLPÁNOVI A JINÉ PŘÍHODY
text - Henri Pourrat (př. Jiří Reynek)
vydala - Veronika Reynková, Literární čajovna Suzanne Renaud v
roce 2006
Henri Pourrat nás zavede do Francie opředené tajemstvím, do
drsného kraje Auvergne, a to v mnohdy neméně drsných povídkách.
... Jednoho večera se tam vypravili tři: jeden jménem ... Ale jména raděj
říkat nebudu, s ohledem na přízeň. A jeden, ten byl z Valcivéres, a jeden ze SaintGervais - no, byl ze Saint-Gervais, vždyť byl starosty bratránek. Toho hostinského
popadli a pověsili ve sklepě na trám. Pak hospodu vykradli, tím sklepem počínaje
až nahoru do půdičky. Nestihnu to všecko vylíčit, jak to bylo. Vím jen, že ten
starosty bratránek šel na gilotinu ...
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