Informační občasník obce jindřichovice

Jindřichovický
z p r avo d a j
29. červen 2009

Ročník 4.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
2. jednání ZO se konalo
16. 4. 2009 v budově Obecního
úřadu v Jindřichovicích. ZO
schválilo závěrečný účet a rozbor
hospodaření za rok 2008:
ź celkové příjmy za rok 2008 činí
11.129.481,99 Kč (splněno na 104,8 %)
ź celkové výdaje za rok 2008 činí
10.373.153,06 Kč (splněno na 94,64 %)

Při přezkoumání hospodaření
obce za rok 2008 byly zjištěny
nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb., nebyla
provedena rozpočtová opatření u
prostředků přijatých z jiných
veřejných rozpočtů. ZO přijalo
opatření na odstranění nedostatků a
konstatuje, že některé nedostatky v
rámci přijatých prostředků z jiných
veřejných rozpočtů vznikly
nedopatřením a obci Jindřichovice
nebyly způsobeny žádné škody.
ZO schválilo rozpočtové
opatření č. 1/09:
ź příjmy navýšeny o 137.800,- Kč
ź výdaje navýšeny o 392.250,- Kč
ź zůstatek na účtu (k 8. 4. 2009) činí
4.589.036,32 Kč
Schváleno bylo uzavírání
nájemních smluv na vodní plochy a
rybníky na dobu neurčitou, zaměření a
následný odkup pozemků v k.ú.
Mezihorská z důvodu jediného
přístupu k nemovitostem. Schválena
byla smlouva o dílo na rekonstrukci
veřejného osvětlení obce
Jindřichovice s firmou Hütner
(přestavba veřejného osvětlení obce
Jindřichovice - 1. etapa). Cena díla je
485.383,- Kč včetně DPH, účelový
příspěvek z rozpočtu Karlovarského
kraje činí 242.000,- Kč. Schválena
byla smlouva o zřízení věcného
břemene ke stavbě Vodní zdroj
Jindřichovický zpravodaj

Loučná. Schváleny byly ceny inzerce
v Jindřichovickém zpravodaji. ZO
schválilo nákup 20 kusů publikace
Kraslicko na starých pohlednicích.
Cena jedné publikace je 480,- Kč.
Dále byly schváleny prodeje a
pronájmy pozemků.
3. jednání ZO dne 28. 5.
2009 schválilo smlouvu o dílo s
firmou SOFT-RADIO, s.r.o. na
realizaci bezdrátového rozhlasu v k.ú.
Jindřichovice (vč. Smrčiny a Loučné),
ROR dgi a dodávku informačních
ukazatelů rychlosti RMR 2 a jejich
montáž na sloupy veřejného osvětlení.
Cena dodávky je 511.581,- Kč včetně
DPH. Termín realizace je konec září
2009. Schválena byla žádost na PF ČR
o bezúplatný převod komunikací
formou privatizačního projektu dle
zákona č. 92/1991 Sb. v k.ú. Háj u
Jindřichovic.
Schválena byla cena vodného
a stočného na období od 1. 7. 2009 do
31. 12. 2009:

ČÍSLO 3
O DORUČOVÁNÍ
Tak nám zase něco vnutili. Od
středy musejí mít všechny právnické
osoby datové schránky. To znamená, že
také musejí mít počítače, připojení k
internetu atd. A kdo ví, třeba to
zanedlouho vnutí i nám ostatním obyčejným lidem. Říká se tomu pokrok.
To v pradávných dobách to lidé
nemívali tak jednoduché. Když chtěli
někomu poslat zprávu, museli nejdřív
rozdělat oheň a pak dávat pozor, aby se při
vysílání kouřových signálů nepopálili.
Když chtěli staří Řekové oznámit
spoluobčanům, jak dopadla bitva na
vzdáleném bojišti, uštvali cestou mnoho
koní (či snad spíš oslů) a než zprávu
doručili, situace se často stačila úplně
obrátit. A pokud se na cestu vydali po
svých, také to vždy nedopadlo dobře, jen
si vzpomeňte na toho běžce z Marathonu.
Stejně to ale bylo hezké, když
pošťáci jezdili na kolech. Teď se jim říká
poštovní doručovatelky a vozí se v autech.
Doba se mění. A možná, že brzy už
nebudou mít ani co doručovat.
Miroslav Tvrz

ź vodné 33,- Kč
ź stočné 29,- Kč
Důvodem je stále zkušební
provoz a napojování dalších
nemovitostí na vodovod a kanalizaci.
Schváleny byly příspěvek ve výši
3.500,- Kč na sportovně-kulturní akci
Try and play 2009 pro Royal Rengers
Kraslice a příspěvek pro fotbalový
klub Jindřichovice ve výši 10.000,Kč na opravy zábran za brankami.
Schválena byla žádost dle vyhlášky
51/2006 Sb. na možnou výstavbu
fotovoltaické elektrárny na
soukromých pozemcích v k.ú.
Jindřichovice v Krušných horách.
Schváleny byly pronájmy a prodeje
pozemků.
Anna Polívková, starostka

Takto vypadá obálka nové knihy,
která by určitě neměla uniknout
zájmu místních patriotů. K dostání je
např. na obecním úřadě za cenu
480,- Kč.
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SPONZOŘI DĚTSKÉHO DNE 2009
Finanční dary:

Obec Jindřichovice
zve všechny občany na

Plaub Josef; Stavební práce - Fojtík Petr; Vaško Josef;
Benedikt Jan; Statek Šindelová; Windenergie, s.r.o. - R.
Kreisinger; Dučinská Dagmar; Přerost Milan; Špindler
Karel; Špirka Jan a Rödig Roman; Dojčar Radek;
Valentová Jitka; Lochovská Marcela; Rotas Strojírny,
s.r.o. - Jiří Hrůza;KV engineering, s.r.o. - Ing. Petr
Rokůsek; ZBZ - Group, s.r.o. Beroun; CHOTES, s.r.o.;
DANVILLE, s.r.o. Mezihorská; Zeman Jaroslav; Kříž
Vlastimil; Těžký Vilém - JAEL; Wnek Petr; Malá
Ludmila; Kšajt František; Dojčarová Kateřina;
Račáková Zuzana; Firma Račák Antonín - práce pro
stavby; Pohřební ústav Excelent, s.r.o.; Václav Cetl Pekařství U Václava; Hulínský Viktor; Lillová Eva;
Firma Šťastná Věra; Geodetic Balatka
Věcné dary:
Kamenec Aleš; Lávičková Marie; Peška Marek; Peška
Jiří; Všeobecná zdravotní pojišťovna; Lenka a Michal
Dohnalovi; Poláková Helena

VEŘEJNOU SCHŮZI ZASTUPITELSTVA
OBCE JINDŘICHOVICE,
která se koná
ve čtvrtek 2. 7. 2009 v 18 hodin
v tělocvičně základní školy v Jindřichovicích.
Program jednání:
1. Rozpočtové opatření č.2/09
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s firmou
Windenergie, s.r.o.
3. Majetkové záležitosti
4. Různé
5. Diskuse
Anna Polívková, starostka obce

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NA LESNÍM MAJETKU OBCE JINDŘICHOVICE

K 30. dubnu 2009 byl splněn
nejdůležitější úkol letošního prvního
pololetí - zalesnění holin vzniklých jako
důsledek působení orkánu Emma v roce
2008. Celkem bylo vysazeno 8.000
buků, 2.400 smrků a 500 olší. Dřevinnou
skladbu nám určuje LHP (lesní
hospodářský plán), podíl melioračních
dřevin (buk, jedle, lípa atd.) je závazným
ukazatelem LHP. Meliorační dřeviny
mají do budoucna tvořit zpevňovací
kostru porostů a tím alespoň částečně
zamezit větrným kalamitám především
ve smrkových monokulturách. Rovněž
důležitá je také ochranářská funkce
Jindřichovický zpravodaj

těchto listnatých dřevin, které
nenapadá lýkožrout smrkový.
Výsledky našeho snažení budou
sklízet další generace zhruba za
100 let.
Výsadba melioračních
dřevin byla do loňského roku
jedním z dotačních titulů
financovaných z rozpočtu
Karlovarského kraje. V letošním
roce však tyto finanční
prostředky s ohledem na
současnou hospodářskou situaci
kraje nebudou
v y p l á c e n y. V
souvislosti s téměř
likvidačním propadem cen
dřeva se stává hospodaření v
lese z ekonomického
p o h l e d u v e l i c e
problematickým.
Ve dnech 27. února. a
25. března 2009 proběhla na
lesním majetku obce
Jindřichovice kontrola
hospodaření Českou
inspekcí životního prostředí.
Při venkovní kontrole a
k o n t r o l e v š e c h
předepsaných evidencí

nebyly shledány žádné závady. Celkový
stav lesního majetku byl hodnocen
kladně.
V současné době sledujeme
vývoj nejnebezpečnějšího škůdce
smrkových porostů
lýkožrouta
smrkového. Vzhledem k dostatečnému
množství položených lapáků a lapačů
jsme přesvědčeni, že tohoto škůdce
udržíme pod kontrolou a zamezíme jeho
nekontrolovatelnému šíření.
Karel Lucák, OLH
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T KA L C OV S TV Í ,
KOŠ Í KÁ Ř S T V Í A V Ý ROBA
HR A Č E K
Lenka a Miroslav Tvrzovi
Jindřichovice 232 (budova OÚ)
tel. 352 695 051, 777 984 011; e-mail castellum@volny.cz
ź zakázková výroba ručně tkaných výrobků (tašky, prostírky,
ubrusy, polštářky, pásky ...)
ź košíkářské zboží (ošatky, koše, dekor. předměty ...)
ź výrobky z ovčího rouna (míčky, betlémy, panenky ...)
ź svíčky ze včelího vosku
ź hry, hračky a dárkové zboží
ź pořádání kurzů
výrobky také v dílně na Statku Bernard v Královském Poříčí

CENÍK PLOŠNÉ INZERCE
Zastupitelstvo obce ve svém usnesení 50/09
schválilo ceny plošné inzerce v Jindřichovickém
zpravodaji:
celá strana (180 x 244,5 mm)
1
/2 strany
1
/4 strany
1
/8 strany
1
/16 strany

1.000,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

Uvedené ceny jsou za jedno zveřejnění.
Platby budou vybírány formou sponzorského daru
na dětské aktivity a na rekonstrukci dětského hřiště.

INFORMACE Z KNIHOVNY
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena následovně:
22. července 2009 od 16.00 do 18.30 hodin
19. srpna 2009 od 16.00 do 18.30 hodin
Od září bude opět obnoven pravidelný provoz knihovny, a to
každou středu od 15.00 do 18.30 hodin.
Nabízíme:
ź registraci čtenářů zdarma
veřejný
internet
po
schválení
obecním zastupitelstvem všem občanům přístupný zdarma
ź
ź pravidelné doplňování knihovního fondu (nové přírůstky každé tři měsíce
ź dětský koutek
ź několikrát do roka besedy pro ZŠ a MŠ
Knihovna dále nabízí zájemcům zručným v nějakém oboru uspořádání výstavy jejich tvorby
(obrazy, řezbářské práce, ruční práce a další)
Příjemné prožití prázdnin a dovolené všem čtenářům přeje
Marcela Lišková

POD ĚKOV Á N Í
Obecní úřad v Jindřichovicích děkuje všem sponzorům (viz str. 2, čl. Sponzoři Dětského dne), kteří svými
příspěvky pomáhali zajistit oslavy Dětského dne. Získali jsme tak různé hračky, cukrovinky, perníčky, nápoje,
reklamní předměty, ale také finanční obnos v celkové výši
90.855,- Kč,
z něhož bude také spolufinancováno vybavení dětského hřiště tak, jak o tom rozhodli rodiče dětí.
Poděkování a obdiv si zaslouží také hasiči, členové kulturní komise, zaměstnanci školy a školky a všichni
ostatní dobrovolníci, kteří se podíleli na organizaci dětského dne.
Anna Polívková, starostka
Jindřichovický zpravodaj
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DATOVÉ SCHRÁNKY JIŽ OD ČERVENCE
Dne 1. července 2009 vejde v
účinnost zákon č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů a s tím bude spojeno i
spuštění provozu datových schránek.
Podle uvedeného zákona budou datové
schránky povinné pouze pro veřejnou
správu a právnické osoby zapsané v
obchodním rejstříku. Fyzické a fyzické
podnikající osoby si je mohou v případě
zájmu zřídit také, ale není to jejich
povinností.
Co je datová schránka?
Datová schránka je vlastně datové
úložiště. Není to e-mail, jak se většina lidí
domnívá. Datové schránky budou
umístěny v rámci jednoho informačního
systému (správcem je MV ČR), tudíž se
nejedná o zasílání, ale spíše o vkládání
zpráv do konkrétní datové schránky. I
proto, že datová zpráva neopustí
zmiňovaný informační systém, nikde
necestuje jako běžný e-mail a je
garantováno její doručení. Proto zákon
počítá se zaručeným doručením a zavádí
institut vyzvednuté zásilky, který říká, že
každá zásilka do datových schránek je
považována za vyzvednutou po 10 dnech
od jejího doručení, a to i v případě, že si ji
adresát nevyzvedl. To je zásadní moment,
který výrazně zrychlí řadu řízení, neboť
doposud se čekalo, zda si adresát
proužkovanou obálku vyzvedl, nebo ne,
zda se nachází na konkrétní adrese, či
nikoli. I proto bude nyní každý mít jednu

konkrétní adresu pro doručování.
Datová schránka zajistí
komunikaci s veřejnou správou (podání
vůči veřejné správě a naopak doručování
ze strany veřejné správy). Nahrazuje
klasický způsob doručování v listinné
podobě. Je tak umožněno posílání a
přijímání úředních dokumentů v
elektronické podobě.

A to je všechno. Ti, kdo mají
datovou schránku, ušetří peníze na
poštovném a čas!
Co se stane po 1. 7. 2009?

Výhody datové schránky:
ź Komunikace probíhá elektronicky, tedy
rychle a levně.
ź Zásilka je vždy doručena, žádný dopis se
nikdy neztratí.
ź Zaručuje bezpečnost, nikdo nebude číst
vaše podání.
ź Do datové schránky se každý dostane
kdykoli a odkudkoli.
ź Doporučenou poštu si lze vyzvednout
rychle a pohodlně.
ź Zrychlí se správní řízení.
Jak to bude fungovat?
ź Rozhodnete se ze své datové schránky
odeslat podání, např. žádost na stavební
úřad.
ź Prostřednictvím své datové schránky
vyberete adresáta, kterému má být žádost
doručena.
ź Systém připojí k
datové zprávě tzv.
kvalifikované
razítko (informace
o čase odeslání) a

O

Na školním výletě - ekofarma Kozodoj

Jindřichovický zpravodaj

dodá ji do datové schránky adresáta.
ź Systém dá automaticky vědět adresátovi,
že do jeho datové schránky byla dodána
nová zpráva.
ź Vyrozumění provede např. tím, že odešle
e-mail na jeho elektronickou adresu.

Jste právnická osoba, úřad nebo
instituce? Pak vám bude k 1. 7. 2009
zřízena datová schránka určená ke
komunikaci s úřady. Používání datových
schránek se stává počínaje 1. 7. 2009
povinné pro všechny uvedené skupiny.
Výjimku mají prozatím pouze advokáti a
daňoví poradci. Přístupové údaje zasílá
ministerstvo osobě, které byla datová
schránka zřízena nebo která o datovou
schránku zažádala. Ta může určit
pověřenou osobu, která bude určené
úkony vykonávat v zastoupení.
Pokud jste fyzická osoba, máte i vy
nárok na svoji datovou schránku. Stačí jen
poslat žádost na Ministerstvo vnitra (např.
na pracovišti CzechPOINTu) a do 3 dnů
vám bude zdarma zřízena.

VČELÁCH

Zuzana Tremlová,
odbor vnitřních věcí MěÚ Kraslice

A

SLADKÉM

MEDU

Ve středu 20. května naši školu navštívila paní Marie
Lávičková a my jsme se stali posluchači velice poutavého vyprávění
o životě včel a práci včelařů. A my teď již víme, v jakém společenství
včelky žijí, jak si mezi sebou povídají, co je to rojení, co dělají včely s
přebytečnými trubci, jaké oblečení a pomůcky používají při své
práci včelaři... A také si už umíme představit, co práce je ukryto za
jedinou lžičkou medu.
Děkujeme za zajímavou besedu i za krásný, voňavý a hlavně
moc dobrý dárek k blížícímu se Dni dětí - perníkovou chaloupku, do
které paní Lávičková (jak také jinak) přidala plno medu.
Jana Potočná a děti
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T R Y

A N D

P L A Y

První ročník Try and play (česky Zkus a hraj) je
již za námi. Akce proběhla 6. června na plácku u májky a
pořádala ji 22. přední hlídka Royal Rangers Kraslice.
Přestože počasí se nám zprvu nezdálo být moc
nakloněno, nakonec přece jen přálo všem hravým
účastníkům. A co tu vlastně všichni dělali? Vyzkoušeli
si střelbu z luku či ze vzduchovky, projeli se na kánoi,
lezli po provazovém žebříku, aby následně mohli
traverzovat. Mohli si zahrát fotbal nebo ringo, skákat v pytlích, lovit ryby…
Po skončení sportovních aktivit následoval koncert folkové kapely Za nic neručíme. Poslouchat už jsme museli ve
stanu, protože začalo silně pršet, což však nemělo žádný vliv na náladu všech přítomných. Ve stanu osvětleném čajovými
svíčkami se vytvořila příjemná atmosféra podpořená vůní grogu a klobás a hlavně výbornou muzikou. Pak vystoupila ještě
kraslická worship kapela s několika křesťanskými písněmi. Mezi jinými zde zazněl i příběh člověka, který svůj život zasvětil
drogám, alkoholu a sexuální nevázanosti, aby nakonec mohlo dojít k jeho proměně.
K poslední části programu jsme se přesunuli do kostela sv. Martina, kde zazněla díla velkých mistrů v podání kytaristy
Jaroslava Honzáka a klarinetového dua Lenky Klvačové.
Try and play tedy skončilo a já jen doufám, že se v příštím roce uskuteční i jeho druhý ročník. Jeho posláním by nemělo
být jen uskutečnění lákavé akce pro hravé, ale i příležitost k hledání sebe sama a zamyšlení se nad svým životem. Chtěl bych ještě
poděkovat Obecnímu úřadu Jindřichovice,
všem ochotným a laskavým lidem, kteří mi
pomohli, a samozřejmě i těm , kteří se akce
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
zúčastnili. Byli jste skvělí!

Ve dnech 5. a 6. června 2009 proběhly v celé republice
volby do Evropského parlamentu. Účast ve volbách však nebyla
příliš vysoká. V Jindřichovicích se voleb zúčastnilo pouze necelých
18 % oprávněných voličů. Tabulka ukazuje, jak dopadly jednotlivé
zúčastněné politické strany a hnutí (případně koalice) v našem
volebním okrsku.
Jiří Korel

Jan Sebján,
člen 22. přední hlídky Royal
Rangers Kraslice, občan
Jindřichovic

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V JINDŘICHOVICKÉM OKRSKU
(jednotlivé pol. strany, pol. hnutí a koalice seřazeny podle počtu získaných hlasů)

1.

Česká strana sociálně demokratická

19 hlasů

2.

Komunistická strana Čech a Moravy

16 hlasů

3.

Občanská demokratická strana

10 hlasů

4.

Suverenita

6 hlasů

5.

Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová

5 hlasů

6.

Starostové a nezávislí

5 hlasů

7.

Strana zelených

3 hlasy

8.

Dělnická strana

3 hlasy

9.

Věci veřejné

2 hlasy

10.

Liberálové

1 hlas

11.

Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy

1 hlas

12.

Strana svobodných občanů

1 hlas

13.

SNK - Evropští demokraté

1 hlas

počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 408
počet platných hlasů celkem: 73

Jindřichovický zpravodaj

1. srpna 2009 vás opět zveme na

MEMORIÁL MIROSLAVA
FOJTÍKA.
2. ročník turnaje v kopané začíná již
v 9 hodin.
V 16 hodin následuje exhibiční
zápas
ženy x muži.
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ZE VZPOMÍNEK PODPLUKOVNÍKA MIKY - 1. DÍL
Pan Josef Mika, podplukovník
ve výslužbě, strávil velkou část svého
života v armádě. Během své služby
poznal různá místa tehdejší
Československé republiky a zažil
mnoho zajímavých příhod. V 80. letech
minulého století si postavil chatku v
Poušti a před pěti lety se zde usadil
natrvalo. Již nějaký čas se věnuje
sepisování příběhů z vojny a letos se
rozhodl některé z nich zveřejnit.
V pátek 26. června oslavil pan
M i k a s v é 8 3 . n a ro z e n i n y.
Blahopřejeme.

Je pochopitelné, že takto to
nemohlo probíhat každý den. A
nemohl to ani dělat každý. Ale pro
úzký okruh akademiků to byl způsob,
jak alespoň občas obejít přísný
vojenský řád.
I já jsem se jednou vracel na
poslední chvíli. Cestu jsem si
zkracoval po březích a přes louky a na
nohavice se mi povedlo nachytat tolik
plodů lopuchu, že už jsem téměř
nemohl hýbat nohama. No to mi ještě
scházelo! Chudák Toník na věži - ten
již byl celý ufoukaný, než jsem se k
němu konečně dostal.

Večerka zní
Výcvik nováčků
Každý, kdo v tehdejší době
sloužil na vojně, ví, že večer co večer
se přesně v deset hodin rozléhal nad
objektem kasáren zvuk ohlašující
večerku. Trubač roztruboval do všech
čtyř světových stran svůj chorál,
který se nesl daleko do kraje. Tak
nějak už to patřilo k místnímu
koloritu. A když se náhodou stalo, že
se večerní troubení neozvalo, lidi se
ptali, co se děje.
Uším vojáka, který byl na
vycházce, však tyto zvuky nijak libě
nezněly. Znamenalo to totiž, že se
musí rychle vrátit do kasáren. A že to
musí stihnout dřív, než dozní
poslední tón. Po něm se totiž brána
definitivně uzavřela a nešťastný
opozdilec musel přelézat plot. Jinak
mohl ještě zazvonit na dozorčího, ale
to znamenalo nejméně týden
zaražených vycházek.
Duše vojáka je však
vynalézavá - ať už se právě nachází v
západních Čechách, nebo (jako tehdy
i já) ve vojenské akademii v
Hranicích na Moravě. Tam po
domluvě trubač odtruboval večerku
tak dlouho, až i poslední vycházkář
ohlásil svůj příchod. Tak se stávalo,
že se celá melodie opakovala třeba i
osmkrát. Celé to probíhalo asi takto:
Trubač troubil na věži
uprostřed kasáren, navrátivší se voják
proběhl branou, pak utíkal pod věž a
ohlásil: Tondo, už nemusíš. Z věže se
ozvalo buď: To je dost, už nemohu,
nebo: Ještě musím, není tady Karel.
Jindřichovický zpravodaj

Jako vojáček - nováček jsem
nastoupil k automobilovému praporu
v Praze - Karlíně. Tím se splnil můj
sen - dělat něco z autařiny i na vojně.
Když jsem řekl, že jsem nastoupil do
Karlína, musím ještě dodat, že se brzy
zjistilo, že tam nepatřím, a já byl
tomu rád, protože se mi tamní
kasárna vůbec nelíbila. Jó, to na
Invalidovně, kam jsem byl převelen,
to bylo jiné - malé, ale hezké. To
nejdůležitější ale bylo, že jsem u
autařů. A právě zde jsem se setkal s
chlapcem, o kterém vám chci
povědět.
Po nástupu k praporu nás
nejdříve čekal základní výcvik se
vším všudy. Já jsem měřil téměř 180
cm, takže jsem byl v čele družstva,
čety i roty. Ve vedlejším družstvu naší
čety byl také jeden nováček (onen
chlapec, o kterém jsem se zmiňoval),
také vysoký. A právě s ním jsme zažili
spousty legrace. On totiž stále jen
spal. Sedl - a spal. Usnul klidně i u
oběda. A nejlepší bylo, že dokázal
spát i za pochodu.
Invalidovna měla tehdy
cvičák přímo u kasáren, táhl se od
objektu až k hlavní třídě a tam byl
ukončen plotem. Výcvik pochodu v
družstvu a v četě probíhal hned na
počátku našeho vojenského života.
Seřazení družstev podle velikosti!
Vlevo v bok! Vpravo v bok!
Pochodem v chod! Tyto povely zněly
stále a my jsme pochodovali.

Pochodovali jsme po cvičáku a
přitom jsme sledovali, jak si počíná
náš spící kolega:
Pochodujeme v družstvu
směrem k hlavní třídě. Zazní povel
čelem v zad! Všichni se otočíme, jen
náš kamarád jde stále dál, až narazí do
plotu, kde se konečně probudí. A my
se smíchy válíme po zemi a s námi i
velitelé družstev a čet.
Pokud býval výcvik pochodu
v četě, dalo se všechno zachránit. Já
byl ve vedlejším družstvu, tak jsem
kolegu při změně směru stáhl s sebou
a vše bylo v pořádku.
Všichni jsme si tehdy
mysleli, že to své spaní jen hraje, že se
mu prostě nechce sloužit na vojně.
Vždyť on běžně usínal vestoje a
dokonce i na střelnici, když zaujal
polohu ležícího střelce. Pak si ho
vzali do práce lékaři a po dlouhém
vyšetřování ho zprostili vojenské
služby. Jednalo se o skutečnou
nemoc, a ne jen tak ledajakou. Až
nám ho bylo líto.
I-ha, Vaculík má bicykel
Můj velmi dobrý kamarád také voják z povolání - používal při
každém údivu průpovídku: I-ha,
Vaculík má bicykel. Kdo ho znal, tak
se nad tím nepodivoval. Když ho
však někdo slyšel poprvé, neměl
zpravidla tušení, o co jde.
Jednou jsme šli společně do
biografu. Už se nepamatuji, co to
tenkrát hráli, vím jen, že jsme ten film
oba chtěli vidět. Bydleli jsme tehdy
na svobodárně. Jako obvykle jsme
pospíchali na poslední chvíli. Já jsem
se přiřítil k pokladně a ptám se, zda
j s o u j e š t ě l í s t k y. P o k l a d n í
odpověděla, že mají iba za osem
korun. Kamarád stál za mnou,
nakukoval do okénka mně přes
rameno a teď tedy vyhrkl to svoje iha, Vaculík má bicykel. A na to
pokladní s naprostým klidem
odpověděla: To nevadí, ten si možete
dát do šatne. Mně se v tu chvíli
smíchy podlomila kolena a udivená
pokladní hledala, kam jsem se poděl.
Nakonec se vše se smíchem
vysvětlilo a já s kamarádem jsme se
šli podívat na film.
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PAMÁTNÉ STROMY V OKOLÍ JINDŘICHOVIC

KLENY V JINDŘICHOVICÍCH A MEZIHORSKÉ
Památné kleny najdeme na Jindřichovicku hned dva. Jeden z nich
roste na okraji obce, u silnice do Nejdku, severovýchodně od
jindřichovického zámku. Je to dokonale srostlý dvojkmen s vysoko
nasazenou korunou a vůbec největší ze starých stromů v alejích mezi
Jindřichovicemi a oborou zámku Favorit.
Za druhým stromem se musíme vydat kousek dál, až na horní (jižní)
konec Mezihorské. Jde o solitérní strom atypického vzrůstu. Růstovou
asymetrii způsobila silná spodní větev, která se obloukem stáčí vzhůru koruna stromu tak připomíná lyru.
Nyní údaje z informační cedule:
Název stromu: Jindřichovický klen
Dřevina: Javor klen (Acer pseudoplatanus L.)
Výška stromu: 25 m (rok měření 2004)
Obvod kmene (měřeno ve výšce 130 cm): 455 cm (rok měření 2004)
Rok vyhlášení stromu za památný: 2005
Důvod ochrany: Největší ze všech starých stromů, které
tvoří síť alejí podél historických cest. Je nejsilnějším javorem
Kraslicka i okresu Sokolov.
Název stromu: Klen v Mezihorské
Dřevina: Javor klen (Acer pseudoplatanus L.)
Stáří stromu: 150 let (rok 2004)
Výška stromu: 21,5 m (rok měření 2004)
Obvod kmene (měřeno ve výšce 130 cm): 310 cm (rok
měření 2004)
Rok vyhlášení stromu za památný: 2004
Důvod ochrany: Nádherný jedinec atypického vzrůstu.
Významná dominanta obce.
(lmt)

druh: Javor klen, javor horský
(Acer pseudoplatanus)
čeleď: Javorovité
Javor klen bývá mnohdy uváděn i pod druhovým jménem javor
horský. A skutečně jej můžeme nalézt někdy až na samé stromové
hranici, často ve smíšených horských bučinách. V nížinách je pak tento
druh mnohem vzácnější.
Klen bývá často statný, skvostně vyvinutý strom dorůstající
výšky až 40 metrů, s vysokou klenutou korunou na rovném, silném
kmeni. Větve mívá velmi husté, nepravidelně rozvětvené. Má (tak jako i
mnohé jiné druhy javorů) pětilaločné listy, vstřícné, s dlouhými řapíky.
Listy jsou na líci matně zelené, na rubu pak šedozelené. Na jaře se na
stromech zároveň s listy objevují žlutozelené (proto je často
přehlédneme) květy v převislých latách. Z těch se později vyvinou
známé okřídlené dvounažky.
Kromě javorů běžně rostoucích v našich lesích (klen, mléč,
babyka) se u nás vysazují v parcích i další druhy, z nichž některé ( j.
cukrový, j. stříbrný) mají na jaře cukernatou mízu. Ve své domovině
proto bývají využívány k získávání cukru. Ten se běžně prodává v
podobě oblíbeného javorového sirupu.

Jindřichovický zpravodaj

Acer pseudoplatanus
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Letos se s
jindřichovickou školou
loučí Milan Fojtík. Do
dalších školních let
přejeme hodně štěstí.

Upozornění pro rodiče dětí a
strávníky školní jídelny

PROVOZ ŠKOLY V DOBĚ
HLAVNÍCH PRÁZDNIN

Loučit se naopak
nebudeme s budoucími
prvňáčky - Sophií
Montaña, Simonou
Klokočkovou ani
Helenou Kováčovou
(bohužel není na
fotografii). Všechna
děvčata pouze přejdou
do třídy s okny na
východ.

Od 29. června do 7. srpna
jsou mateřská škola, základní škola,
školní družina i školní jídelna mimo
provoz.
Běžný provoz všech součástí školy
bude opět obnoven 10. srpna

AUTOŘI, JEJICHŽ KNIHY STOJÍ ZA PŘEČTENÍ (NEBO ZA SHLÉDNUTÍ)

Lucie Seifertová
Česká kreslířka pracovala původně v různých časopisech, také ilustrovala knihy a
učebnice. Zlom v jejím profesním životě nastal po vydání leporela Dějiny udatného národa
českého, za kterou získala řadu ocenění (Magnesia litera za nejlepší dětskou knihu, Zlatá
stuha za nejlepší populárně naučnou knihu pro děti, Zlatá pečeť za nejlepší polygrafický
čin). Po ohromném úspěchu Dějin vydala další leporela (Tajemná Praha, Hrady a zámky
království českého, Pražský hrad a jeho
tajemství, Tajemný golem, Český ráj a jeho
tajemství).
Knihu Dějiny udatného národa
českého ale můžeme poznat i jiným
způsobem. Stačí navštívit putovní výstavu,
kde je umístěno celé dílo v podobě obřího leporela a my si můžeme v klidu
vyjít na procházku mezi jeho stránky. Leporelo bylo původně vystaveno v
Národním muzeu, pak putovalo po Spojených státech a České republice.
Na sklonku loňského roku jste mohli výstavu navštívit i v K. Varech.
A ještě jedna důležitá poznámka - všechna níže uvedená leporela
jsou připravena k zapůjčení v jindřichovické knihovně.
(lmt)

Lucie Seifertová (ilustrace autorka): DĚJINY UDATNÉHO
NÁRODA ČESKÉHO a pár bezvýznamných světových událostí
(vydal |Petr Prchal) - Po rozložení leporela vznikne 9 metrů dlouhá
krajina, ve které probíhají děje od pravěku až po současnost. V knize
nalezneme fakta, informace, chronologické tabulky, kreslené
postavičky, komixové texty, nechybí zde humor a nadsázka.
Lucie Seifertová (ilustrace autorka): PRAŽSKÝ HRAD A JEHO
TAJEMSTVÍ; TAJEMNÉ HRADY A ZÁMKY KRÁLOVSTVÍ
ČESKÉHO; TAJEMNÁ PRAHA; TAJEMNÝ GOLEM (vydal Petr
Prchal) - V těchto knihách naleznete kromě prostorových obrázků i
mnoho pověstí i skutečných příběhů, například o tom, jak koza
zachránila Karlštejn, jak byl stvořen golem, jak se stavěl Pražský hrad.
Dozvíte se, jaké kouzlo vám uzdraví bolavé zuby nebo co se vám může
stát, když budete příliš nadávat.

Jindřichovický zpravodaj

Jindřichovický zpravodaJ
vydává Obec Jindřichovice, Jindřichovice
232, 35801 Kraslice.
www.obecjindrichovice.cz
E-mail: urad@obecjindrichovice.cz
Redakční rada: Mgr. Miroslav Tvrz, Lenka
Račáková, Mgr. Lenka Tvrzová, Martina
Majdáková. Layout: Mgr. Miroslav Tvrz.
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.

Strana 8

