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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na 2. jednání ZO, které se
konalo 18. 3. 2010, byl schválen
bezúplatný převod pozemků
(komunikací) ve všech katastrálních
územích obce Jindřichovice z PF ČR
formou privatizace dle zákona č.
92/1991 Sb.; bylo schváleno zadání
změny č. 1 Územního plánu obce
Jindřichovice, smlouva o dílo na
aktualizaci projektové dokumentace
Přechody pro chodce v obci
Jindřichovice. Bylo schváleno
zhotovení vchodových dveří budovy
OÚ čp. 232 firmou MARŠÁL Sokolov
za cenu 50.238,- Kč včetně DPH.
Schváleny byly prodeje a pronájmy
pozemků.
3. mimořádné jednání ZO se
konalo 8. 4. 2010. Zastupitelstvo
schválilo nejvhodněj š í nabídku
podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce dle zákona č. 137/2006 Sb., v
platném znění: Jindřichovice - vodovod
a kanalizace - 3. a část 2. etapy. Na
základě předlo ž ených nabídek na
realizaci výše uvedené akce byla
vybrána jako zhotovitel stavby firma
EKO-KV s.r.o., Karlovy Vary, cena
31.333.109,- Kč včetně DPH.
Na 4. jednání ZO, které se
konalo 22. 4. 2010, byla schválena
nabídka na zajištění technického dozoru
stavby (vodovod a kanalizace - 3. a část
2. etapy) firmou STAVING - INVEST
s.r.o. (cena včetně DPH 285.000,- Kč),
nabídka na poskytování služeb v oblasti
bezpečnosti práce (vodovod a
kanalizace - 3. a část 2. etapy) firmou
Petr Draha Karlovy Vary, kde sazba činí
5.000,- Kč bez DPH měsíčně po dobu
stavby.
Dále byla schválena nabídka na
demontáž starého rozhlasu a sloupů v
obci firmou Werner Hüttner Nejdek za
cenu 21.204,- Kč včetně DPH, nabídka
na opravu elektroinstalace v obecní
Jindřichovický zpravodaj

budově čp. 81 firmou Stanislav Link JISTA Svatava za cenu 28.470,- Kč
včetně DPH.
Zastupitelé schválili podání
žádosti o poskytnutí příspěvku na věcné
vybavení a obnovu požární techniky pro
SDH obce Jindřichovice z rozpočtu
Karlovarského kraje. Schváleno bylo
zadání zpracování žádosti o dotaci na
opravu střechy na budově OÚ a ZŠ čp.
232.
ZO schválilo vstup a vložení
vodárenského majetku obce
Jindřichovice do Sokolovské
vodárenské s.r.o z důvodu nižší ceny
vodného a stočného v obci a také
finanční úspory za provozování
vodovodu a kanalizace. Zastupitelstvo
neschválilo žádosti některých občanů o
zproštění plateb za svoz komunálního
odpadu. Byly schváleny prodeje a
pronájmy pozemků.
5. jednání ZO se konalo 20. 5.
2010. Zastupitelstvo schválilo zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření
obce (audit) a rozbor hospodaření za rok
2009.
ź celkové příjmy za rok 2009 činí
8.960.879,59 Kč (plnění na 100,31 %)
ź celkové výdaje za rok 2009 činí
8.983.718,94 Kč (plnění na 88,86 %)
ź rozdíl činí -22.839,35 Kč
Deficit vznikl v důsledku
výstavby části 2. etapy vodovodu a
kanalizace u fotbalového hřiště a byl
kryt z přebytků minulých let.
Při přezkoumání hospodaření
obce Jindřichovice za rok 2009 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. ZO
schválilo závěrečný účet bez výhrad.
Schválena byla smlouva o dílo
včetně příloh a položkového rozpočtu s
firmou EKO-KV s.r.o. Karlovy Vary.
Předmětem díla je výstavba kanalizace a
vodovodu 3. a části 2. etapy. Stavba bude

ČÍSLO 2
O PRÁZDNINÁCH
Končí škola, začínají prázdniny. Tak
o čem jiném také psát? Prázdniny jsou
báječná věc, zejména pro děti a pro učitele. V
případě rodičů už to tak jednoznačné není.
Nejsou však prázdniny jako
prázdniny. Tak například z hlediska ročních
období můžeme prázdniny dělit na
podzimní, zimní neboli vánoční, jarní (ty
bývají často v únoru, v období tuhé zimy,
využívají se k lyžování a dalším radovánkám
na sněhu) a letní.
Ale druhy prázdnin můžeme
určovat i podle jiných hledisek. Jak jsou
dlouhé? To záleží na tom, jestli se jedná o
prázdniny hlavní (dvouměsíční) nebo
vedlejší. Francouzský spisovatel Jules Verne
dokonce prosazoval dvouleté. Jaký je jejich
dosah? Tak třeba hlavní prázdniny jsou naráz
v celé republice, jarní v jednu chvíli jen v
jednom kraji. Jaký byl důvod jejich
vyhlášení? Máme prázdniny sváteční
(velikonoční, vánoční), prostě odpočinkové
(hlavní, jarní) nebo tzv. ředitelská volna
(panu řediteli se nechce do školy).
Různé je to také s pravidelností
prázdnin. Zatímco například hlavní jsou
vždy v červenci a srpnu, velikonoční se
stanovují podle pohybu vesmírných těles a
jarní podle záhadných pravidel, která
stanovili lidé chytřejší než my.
Místo pomalu dochází, takže mně
nezbývá než popřát všem dětem prázdniny
co nejlepší a v září alespoň nějakou menší
stávku učitelů.
Miroslav Tvrz

zahájena až po obdržení dotace z MZe.
Byla schválena výpověď smlouvy firmě
Vladimír Volák - DDD služby k 31. 5.
2010 z důvodu nedodržení smluvních
podmínek.
Schválena byla žádost
knihovnice o výměnu po č íta č e a
tiskárny v místní knihovně - technika
byla zastaralá a pomalá. Byl přidělen
finanční příspěvek ve výši 6.500,- Kč na
sportovně - kulturní akci TRY and PLAY
2010 pořádanou ve dnech 18. - 20. 6.
2010 v Jindřichovicích 22. přední
hlídkou Royal Rangers v ČR, Kraslice.
Anna Polívková, starostka
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PŘECHODY NA PRŮJEZDNÍ KOMUNIKACI II/210 OBCÍ JINDŘICHOVICE
Stále trvající problém
přecházení naší velmi frekventované
komunikace řešíme již tři roky.
Dlouho chyběly finanční prostředky.
Správa a údržba silnic stanoví přitom
takové podmínky, které jsou pro nás
finančně velmi náročné. Letos obec
na realizaci přechodů pro chodce
konečně získá potřebné peníze. Ty
nám poskytne firma, která provádí
výstavbu větrných elektráren. Proto

jsme zahájili nové jednání o
vybudování přechodů s Policií ČR.
Bylo nám sděleno, že Správa a
údržba silnic připravuje projekt na
zúžení komunikace, čímž by se řešil
problém snížení rychlosti.
16. června proběhlo na
obecním úřadě další jednání. Po
vysvětlení problémů bylo
dohodnuto, že Správa a údržba silnic
připraví projekt na úpravu šíře

komunikace a vybudování dvou
částí chodníku, jejichž realizaci a
následnou údržbu bude muset zajistit
obec. Ta nechá vypracovat také
projekt přechodů pro chodce. Oba
projekty budou konzultovány s
Policií ČR.
Doufáme, že k realizaci dojde
ještě do konce září tohoto roku.
Irena Lechanová, místostarostka

KANALIZACE A VODOVOD JINDŘICHOVICE
Výstavba 2. etapy
probíhá s ohledem na finanční
možnosti obce po částech.
Zatím je dokončena část
vodovodu od panelového
domu kolem kostela k
obchodu, kde jsme vodovody
propojili. V současné době již
obci nehrozí nedostatek pitné
vody. Dokončila se část
kanalizačního řadu včetně
přečerpávací stanice za
kabinami fotbalového klubu,
kde se napojily další čtyři
rodinné domy a kabiny pro
fotbalisty.
O dotaci na 3. etapu a
propojení s 2. etapou bylo
požádáno začátkem roku 2010
na Ministerstvu zemědělství.
Žádost byla zaregistrována, v
květnu nám bylo MZe ČR
sděleno, že jsme zařazeni až
do 1. čtvrtletí příštího roku,
protože nám Krajský úřad
Karlovarského kraje
nestanovil prioritu. Proto jsme
požádali o vysvětlení pana
Ing. Bradáče z KÚ KK. Ten
nám vysvětlil, že KÚ posoudil
naši žádost a usoudil, že musí
být upřednostněny daleko
potřebnější projekty s větší
prioritou. Přesto nám bylo
přislíbeno , že se v příštím roce
budou naší žádostí zabývat.
Jindřichovický zpravodaj

Obec je po všech
stránkách připravena začít s
výstavbou hned, jak
dostaneme dotaci (znamená
to, že jsou zajištěny výběrové
řízení a smlouvy a že již
můžeme čerpat i finanční
prostředky z větrných
elektráren na pokrytí našeho
podílu k dotaci). Celková
vysoutěžená částka na 3. a část
2. etapy činí 31.333.109,- Kč.
U některých našich
občanů stále přetrvává názor,
že daleko ekonomičtější by
bylo postavit čistírnu. Na
tomto příkladu je vidět, že není
jistota získání dotací na
vybudování kanalizačních
řadů a tím napojení
nemovitostí na kanalizaci.
Čistírna odpadních vod by
byla bez napojení celé obce
nefunkční. Přitom náklady na
provoz čistírny by činily
minimálně 50.000,- Kč/měsíc
a finanční prostředky na
vybudování kanalizačních
řadů by dosáhly cca 20
milionů Kč. A to nejdůležitější
- kde by obec vzala dostatek
pitné vody pro narůstající
počet trvale žijících občanů?
Irena Lechanová

I N F O R M A C E O P RO B Í H A J Í C Í
VÝSTAVBĚ ČTYŘ VĚTRNÝC H
ELEKTRÁREN
Pokud vás zajímá, jak pokračují práce
na stavbě větrných elektráren v katastrálním
území Stará u Jindřichovic, najdete potřebné
informace na webových stránkách
http://www.windenergie.eu.
Elektrárny by měli začít dodávat
elektřinu do sítě v září tohoto roku. Za to
bude obec po dobu 20 - 25 let dostávat
finanční příspěvek ve výši 400.000,- Kč/rok.
Tyto peníze by měly být využity na
budování infrastruktury (vodovod,
kanalizace, komunikace). Dalších 500.000,Kč určených na realizaci přechodů pro
chodce obdrží obec ihned.
Anna Polívková, starostka
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NAŠE OBEC BUDE
ZASE KRÁSNĚJŠÍ
- a to díky prostředkům z
programu na rozvoj venkova.
Získané finance budou využity na
opravu střechy obecního úřadu a na
opravu kostela. Obě akce prošly
nejprve prvním kolem hodnocení a
získaly dostatečný počet bodů pro
postup do druhého kola. Nicméně
limitované množství prostředků
neumožnilo plné pokrytí obou
projektů.
Díky vyjednávání zástupců
obce (místostarostky paní
Lechanové a pana ing. Mikeše) na
půdě Místní akční skupiny
Sokolovsko a díky vstřícnosti
starostky obce paní Polívkové se
budou realizovat oba projekty. Aby
k tomu mohlo dojít, musí však obec
uhradit větší podíl opravy střechy ze
svého rozpočtu. Tento krok plně
uspokojí požadavek církve na
opravu kostela.
Ing. Vladimír Mikeš
Informace o Místní akční
skupině Sokolovsko naleznete na
stránkách
http://www.mas-sokolovsko.eu

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Ve dnech 28. a 29. května 2010 proběhly v celé republice
volby do Poslanecké sněmovny. Zatímco loňských voleb do
Evropského parlamentu se v Jindřichovicích zúčastnilo pouze
necelých 18 % oprávněných voličů, letos byla volební účast
mnohem vyšší. Vhodit obálku do urny tentokrát přišlo více než
60 % voličů. Tabulka ukazuje, jak dopadly jednotlivé zúčastněné
politické strany a hnutí (případně koalice) v našem volebním
okrsku.
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V JINDŘICHOVICKÉM OKRSKU
(jednotlivé pol. strany, pol. hnutí a koalice seřazeny podle počtu získaných hlasů)

1.

Věci veřejné

57 hlasů

2.

Česká strana sociálně demokratická

49 hlasů

3.

Komunistická strana Čech a Moravy

34 hlasů

4.

TOP 09

33 hlasů

5.

Občanská demokratická strana

30 hlasů

6.-7.

Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová

10 hlasů

6.-7.

Suverenita

10 hlasy

8.

Strana zelených

8 hlasy

9.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

4 hlasy

10.-11.

Dělnická strana sociální spravedlnosti

3 hlas

10.-11.

Konzervativní strana

3 hlas

12.-13.

Strana práv občanů

2 hlas

12.-13.

Volte pravý blok

2 hlas

počet odevzdaných obálek: 246
počet platných hlasů celkem: 245

NEZÁKONNÉ KÁCENÍ STROMŮ V MEZIHORSKÉ
V jarním vydání zpravodaje
jsem varovala před nezákonným
kácením stromů. V zápětí byli v
osadě Mezihorská přistiženi policií
lidé, kteří káceli nádherné vzrostlé
stromy. Při pochůzce s policií bylo
zjištěno, že v osadě je pokáceno
mnohem více stromů již delší dobu.
Také jsme se dozvěděli, že dva muži
z Jindřichovic jezdí na obecní
pozemky v Mezihorské (a možná i
jinam) kácet dřevo, které potom
prodávají bez dokladu. Údajně se
odvolávají na OÚ Jindřichovice.
Upozorňuji, že nikdo od obce žádné
Jindřichovický zpravodaj

povolení k takové činnosti nedostal.
Prokázat se podařilo pouze část
škody, která byla vyčíslena na
40.000,- Kč. Ostatní je zatím v
pátrání policie.
Mrzí mě, že jste tiše
přihlíželi, jak se krásná krajina
kolem vás mění v planinu. Přírodu
bychom měli chránit, ne ji nechat
ničit skupinkou lidí, kteří mají pocit,
že pro ně zákony neplatí, kteří si
myslí, že si mohou dělat cokoli, a
přitom věří, že ostatní zůstanou
lhostejní. Je smutné, že někteří z vás
ještě pátrají po tom, kdo celý případ

ohlásil. Přestaňte se obviňovat,
nejedná se o nikoho z Mezihorské.
Znovu vás vyzývám:
nekácejte bez povolení na cizím
ani pronajatém pozemku žádné
dřeviny!
Pokud potřebujete palivové
dřevo, můžete se domluvit s
revírníky zdejších lesů a nebo je od
nich přímo odkoupit. Vyjde to
levněji, než pokuta za nedovolené
kácení.
Anna Polívková, starostka
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DĚTSKÝ DEN
V sobotu 5. června jsme opět
měli možnost projít se pohádkovou
říší. Kdo tak udělal, jistě si povšiml
nových pohádek a pohádkových
postav. Letos se poprvé stalo, že
balíčky nezbyly na všechny děti, a to
nás velmi mrzí. Na druhou stranu nás
těší, že se dětem naše akce líbila. Jako
nejlepší stanoviště bylo letos dětmi
vybráno Vinetou a Old Shaterhand.
Večerní program zahájily
Jidřichovické hvězdičky, které při
svém tanečním vystoupení vyzvaly k
tanci také dospěláky. Pro děti byl
připraven ještě další program. Během
něj proběhla volba pohádek pro příští
rok. A tak vám již teď můžeme slíbit, že
následující rok se vám představí
Kleopatra a Marcus Antonius, Bob a
Bobek, Kocour v botách, Mrazík,
Včelí medvídci, Červená Karkulka,
Sněhurka, Shrek, Harry Potter a
Kouzelná školka.
Jak už je u nás tradicí, po

skácení májky došlo k její dražbě. V té
letos vyhrál obecní úřad.
Ve večerních hodinách nám
ukázaly děti své umělecké nadání. V
kategorii předškoláků získala nejvyšší
ocenění Verunka Lišková, která
předvedla orientální tanec. V kategorii
školáků z prvního stupně se umístili na
prvním místě Danča Petešová za tanec,
Markétka Sebjánová za hru na klávesy
a dvojice rockerů Kája Zicha a Radek
Dojčar za zpěv. Z druhého stupně našla
odvahu zahrát na kytaru a zazpívat
Diana Pechočová, která tak právem
získala další ocenění.
Hudba nás provázela celou noc
až do dopoledních hodin následujícího
dne, kdy se ještě naší vesnicí rozléhaly
hlasy - tzv. karaoke.
Nejbližší plánované akce
Zakončení prázdnin je
předběžně připraveno na poslední

sobotu v srpnu. Přesný termín bude
včas oznámen - sledujte plakáty.
Koncem září proběhne vítání
občánků.
za kulturní komisi Lenka Račáková
Po všech stránkách povedený den
- tak by se dala zhodnotit první červnová
sobota. Krásné počasí, bezva hudba,
možnost zazpívat a zatančit si, spousty
pohádek, vyhraný fotbalový zápas s
Olovím… Většina z toho nespadne jen tak z
čistého nebe. Proto musíme poděkovat
všem, kdo se podíleli na letošních oslavách
MDD. Těm, co nás provázeli pohádkovou
vesničkou, těm, co vlastnoručně vyrobili
kostýmy pro bytosti z pohádek, těm, co
zajistili 150 balíčků pro 230 dospělých i
dětských návštěvníků.
Anna Polívková, starostka

SPONZOŘI MDD
Finanční dary v celkové
hodnotě 43.500,- Kč:
Windenergie, s.r.o.
EKO - KV, s.r.o.
Ing. Petr Zacharda
Chotes s.r.o.
Ing. Jiří Hrůza, Rotas
Strojírny, s.r.o.
Sokolovská zemní s.r.o.
KARLSBAU Konstruktion,
s.r.o.
VADU LUS, s.r.o.
Jan Benedikt
Dagmar Dučinská

Milan Přerost
Marcela Lochovská a
František Kšajt
Jaroslav Zeman
DANVILLE, s.r.o.
Jaromír Kohout
Zuzana a František Šátavovi
Věra Špindlerová
Petr Fojtík
Pepa s Hankou
Věcné dary:
Aleš Kamenec
Bíbová Hana
Václav Cetl
Ludmila Malá

Jindřichovický zpravodaj

Jiří Peška
Anna a Daniel Kopčákovi
Josef Plaub ml.
HSF Sokolov
Sokolovská uhelná
Sametex Kraslice
Monča s Irčou
Za zbylé peníze
bude zakoupen venkovní
stůl na stolní tenis pro větší
děti. Zbylé věcné dary budou
využity při dalších akcích
pro děti.
(obu)
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TR Y A N D P L A Y J I N D Ř I C H O V I C E 2 0 1 0
Tak máme za sebou již druhé Try and
Play - tentokrát s podtitulem Křestané proti
nudě. Akci organizovala 22. přední hlídka
Royal Rangers Kraslice spolu s dalšími
dobrovolníky. Vše začalo v pátek 18. června
večerním koncertem gospelového souboru
TOUCH OF GOSPEL z Plzně. I přes chladné a
deštivé počasí se ve stanu u májky vytvořila
skvělá atmosféra. Po skončení se diváci
přesunuli do kostela sv. Martina, kde proběhl
další koncert. Petr Němeček z Kraslic je
skvělý muzikant, což nám předvedl i v kostele.
Za pomoci elektrické kytary a kláves dokázal
vytvořit skvělou duchovní atmosféru, ve které
se člověk mohl zastavit a popřemýšlet o
životě.
Sobotní program začal již v devět
hodin ráno. Na louce u májky probíhal den s
Royal Rangers. Nejen děti, ale i jejich rodiče si
mohli vyzkoušet jízdu na lanovce, střelbu z
kuše, luku nebo obřího praku, lezení po
provazovém žebříku, jízdu na lodi, zápas s
molitanovými meči. Kdo měl chuť, mohl si
nakreslit obraz nebo třeba jen vyfoukat
spoustu bublin z bublifuku. Kromě toho si lidé
mohli zakoupit staročeské trdlo, luky,
řezbářské výrobky, knihy, proutěné koše nebo
výrobky z vlny. Byla zde možnost shlédnout i
přadlenu s kolovratem. A nesmím zapomenout
také na dva skvělé plivače ohně. Dopoledne s
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Royal Rangers skončilo ve třináct hodin - v tu
dobu už čekaly v rokli asi dvě desítky
bojovníků na zahájení paintballového turnaje
Royal Rangers. Bojovala mezi sebou tříčlenná
družstva složená z dětí, mládežníků a
dospělých. Boje byly někdy opravdu
bleskové. Myslím, že vítězem se stal každý,
kdo našel odvahu se zúčastnit. A to už u májky
začal koncert folkové kapely DEPEŠE z
Lokte. Mladí hudebníci zahráli
Jindřichovickým spoustu skvělých písniček.
Člověk mohl poslouchat a při tom popíjet pivo
nebo kávu, pojídat klobásu či koláč. Prostě pohodička sobotního odpoledne. Po koncertě
přišlo na řadu mluvené slovo. Do naší vesnice
zavítal Kornelius Novak. Přijel k nám až z
dalekého Norska, aby vypověděl svůj životní
příběh, na jehož konci byl nový život díky víře
v Ježíše Krista. Jeho vyprávění bylo proloženo
několika křesťanskými písněmi worshipové
skupiny z Kraslic. Na první přednášku hned
navázala další, která seznámila přítomné lidi s
prací misionářů v Africe. Bylo zajímavé slyšet
a vidět práci křesťanské misie v daleké a
exotické Africe. Myslím, že můžeme být rádi
za to, že žijeme právě v naší zemi. Příjemné
bylo seznámení se Šimonem Zoubkem mladým člověkem z Kraslic, který odjíždí s
misií na dva měsíce do Afriky, aby mohl
pracovat v místním dětském domově.
A to už se blížil večer,
na louku začal doléhat
chlad, přesto přibývali
další lidé. Nastal ideální
čas pro tvrdší muziku jindřichovickému
publiku se představilo
rodinné trio z Aše. Táta a
dva jeho náctiletí
synové spustili svůj
skvělý trash metal. Půl
hodinka utekla velmi
rychle při skvělých
skladbách začínající
kapely. Jak zhoustla
tma, přišel na pořad
poslední koncert
brněnské kapely
BOUDA PSOVÁ. Tito
křesťanští týpkové

dokázali přímo rozskákat své posluchače.
Nápadité texty, výborná muzika, skvělé
publikum, prostě nádherné vyvrcholení
celého dne. A do toho ještě noční vystoupení
žonglérů a plivačů ohně. Končilo se kolem
půlnoci, kdy se většina účastníků rozešla do
svých domovů, do tepla.
V neděli se na louce u májky
uskutečnila bohoslužba. Hlavní slovo zde měl
opět Kornelius Novak. Tato bohoslužba
ukončila celé TRY AND PLAY. Násladovalo
jen uklízení a balení.
Věřím, že tato akce zpříjemnila
alespoň pár lidem víkend. Nešlo jen o zábavu,
ale také o pozvání na cestu hledání smyslu
života, protože to je podle mého názoru to
nejdůležitější v našich životech. A odpověď
nabízí bible. Buďme tedy těmi, kteří se nebojí
a vyrazí na náročnou cestu hledání.
Úplně na závěr chci moc poděkovat
všem, kteří mi pomohli toto víkendové setkání
uskutečnit. Těch lidí byla spousta a musím
říci, že si jich nesmírně vážím. Takže všichni
skvělí a dobří lidé (vy víte, kdo): moc vám
děkuji.
Jan Sebján, velitel 22. PH RR Kraslice
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INFORMACE Z KNIHOVNY
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena následovně:
28. července 2010 od 16.00 do 18.00 hodin
18. srpna 2010 od 16.00 do 18.00 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
ź veřejný internet - po schválení obecním zastupitelstvem všem občanům přístupný zdarma
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

V sobotu 31. července proběhne na hřišti v
Jindřichovicích již 3. ročník Memoriálu Miroslava
Fojtíka za účasti domácího oddílu FK Jindřichovice, TJ
Počerny a dalších dvou oddílů, které jsou zatím v
jednání.
Po skončení turnaje (cca. v 15 hodin) proběhne
atraktivní zápas ŽENY x MUŽI.
Celý den bude zakončen večerní zábavou, na které
zahraje skupina TRIO-BAND. Součástí zábavy bude i
bohatá tombola. Všechny srdečně zveme.
Za FK Jindřichovice Tomáš Havlík.

CENÍK PLOŠNÉ INZERCE

REDAKCE
JINDŘICHOVICKÉHO
ZPRAVODAJE
PŘEJE VŠEM DĚTEM
KRÁSNÉ PRÁZDNINY.

Zastupitelstvo obce ve svém usnesení 50/09
schválilo ceny plošné inzerce v Jindřichovickém
zpravodaji:
1.000,- Kč
celá strana (180 x 244,5 mm)
1
500,- Kč
/2 strany
1
300,- Kč
/4 strany
1
/8 strany
100,- Kč
1
/16 strany
50,- Kč
Uvedené ceny jsou za jedno zveřejnění.
Platby budou vybírány formou sponzorského daru
na dětské aktivity a na rekonstrukci dětského hřiště.
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ZE VZPOMÍNEK PODPLUKOVNÍKA MIKY - 3. DÍL
V loňském roce měli čtenáři
zpravodaje příležitost seznámit se s
panem Josefem Mikou,
podplukovníkem Československé
lidové armády ve výslužbě,
prostřednictvím jeho krátkých
humorných povídek z vojenského
prostředí. Nyní se k Mikově
autobiografické próze opět vracíme.
Ucpaný komínek
Víte, měl jsem u pluku velmi
dobrou partu autařů. Úkoly dané
služebním zařazením plnil každý z
nich velmi dobře, a tak jsem
toleroval i nějakou tu lumpárničku.
V partě mých nejbližších byl také
nějaký František, veselá kopa. A co
toho někdy napadlo, bylo až k
neuvěření.
Tak také jednou při výjezdu na
větší cvičení došlo Františkovo
zásluhou ke kuriozní situaci. Vozidla
technického zabezpečení jela vždy
na konci kolony - za týlem. Týlovou
část uzavírala sanitka T-805. Ta má
zabudovaná kamínka, aby se v ní
dalo zatopit, což je však možné
pouze tehdy, když stojí, neboť
přístup k topeništi je zvenčí.
Protože v době tohoto cvičení
bylo ještě chladno, řidič v kasárnách
před odjezdem zatopil a pořádně
přiložil. A jelo se. Uvnitř sanitky byl
saniťák - praporčík, nějaký Pepík a
určitě tam měl příjemné teplo.
Vtipálka Františka napadlo,
že by mohl Pepíka nějak napálit.
Provedl téměř kaskadérský kousek.
Z nárazníku vedle jedoucího auta
ucpal kusem chleba komínek od
kamen sanitky. Co následovalo, to si
snad nikdo nedovede představit.
Nejprve se otevírala okýnka a ze
sanitky se valil hustý dým. Potom se
z okýnka vysunul chobot
protiplynové masky s filtrem na
konci. To by jistě nebohého saniťáka
mohlo zachránit, ov š em nebýt
našeho vynalézavého Františka.
Zase se po nárazníku dostal až ke
kouřící sanitce a chobot prostě
Jindřichovický zpravodaj

ustříhl.
To však již Pepa nevydržel.
Křikem a boucháním donutil řidiče
zastavit, lapajíc po vzduchu vyskočil
ven a jal se za řidičovy pomoci
vyhazovat hořící a doutnající uhlí
ven z kamínek. A jelo se dál za
kolonou. Až na další zastávce zjistil
řidič pravou příčinu kouření
kamínek. Byla z toho spousta
smíchu a vtipkování - vždyť saniťák
Pepa byl téměř uzený.
Nový byt
Dostal jsem byt v novostavbě.
Nebyl jsem sám, a tak se nové
sídliště v Nitře u nádraží začalo
pomalu a jistě zaplňovat. Domluvil
jsem se se svým kolegou, že budeme
upravovat byty společně (tedy
nejdříve jeden a potom druhý) tak,
abychom v š e připravili pro
nastěhování rodin.
I když se jednalo o
novostavbu, práce bylo až dost vyčistit okna, umýt podlahy, dveře…
No, prostě vše po zednících a
malířích. Spolu s kamarádem jsme
se do toho pustili s velkou chutí a
práce nám šla docela od ruky. Tak
jsme našli také chvíli na jídlo, pití a
krátké spočinutí. Dělal jsem zrovna
něco v kuchyni , když můj kamarád
odešel na záchod. Nechtěl jsem ho
rušit, i když se mi zdálo, že už je tam
nějak dlouho. Až po nějaké době
slyším šramot a hudrování.
Rozčílený kamarád vyběhl ven a
volá: Veď to neodteká, je to upchaté!
(On je totiž Slovák od Banské
Bystrice.) A tak došlo na
prošťouchávání. Všechno marné. S
velkým sebezapřením jsme obsah
záchodové mísy vybrali,
odšroubovali ji od podlahy a…
Jaké bylo naše překvapení,
když jsme zjistili, že odpad záchodu
je zazděný. Mísa byla správně
přišroubovaná na špalícky, ale díra
do stoupačky chyběla. Tam, kde
měla být, jsme našli cihlu. Prostě
bezvadně odvedená práce

instalatéra. Nezbylo nám než cihlu
vytlouci, našroubovat zpátky
záchodovou mísu a konečně se
mohlo splachovat.
Převrácená sanitka
Hlavní lékař našeho pluku byl
sice dobrý kamarád, zato určitě ne
voják. Lékařské povinnosti plnil
svědomitě, zato takové cvičení bral
jako naprostou zbytečnost. Naštěstí
měl řidiče sanitního vozu T-805,
velmi pečlivého vojáka, který se o
svého lékaře staral s náležitou péčí.
Sanitka byla vždy zásobena uhlím,
dřevem, vodou i jídlem tak, aby pan
doktor nestrádal ani v polních
podmínkách.
Pan doktor si vždy potrpěl na
bílé spodní prádlo - dlouhé spodky a
tílko s dlouhými rukávy. Jednou,
koncem března, byl téměř o půlnoci
vyhlášen poplach s výjezdem. A
hned jak sanitka vyjela z kasáren,
lékař ze sebe shodil svršky a zalezl
do spacáku. Po dvouhodinové noční
jízdě jsme pak na kraji lesa zaujali
kryté postavení. Všechna vozidla
týlu a technické skupiny zajela do
lesa po cestě, která se po chvíli zase
stáčela ven z lesa. Tma byla jako v
ranci, přesto byla vozidla rychle
rozmístěna a mohl být nařízen
odpočinek.
Po dalších dvou hodinách byl
opět vyhlášen poplach a rychlý
odjezd. Co se však nestalo? Řidič
sanitky najel zadním kolem na velký
kámen a vozidlo si lehlo na bok.
Náčelník týlu zavelel a okamžitě
přiběhla skupina vojáků, kteří
sanitku rozhoupali a postavili opět
na kola. V tom se ozval rachot, pak
nadávání a nakonec obrovská salva
smíchu. To když se otevřely dveře a z
vozidla se vypotácela strašidelná
postava, celá černobílá. A on to náš
pan doktor.
Dovedete si asi představit, co
se uvnitř sanitky dělo při tom
houpání. Zásoby uhlí a vody udělaly
své, lékař se v tom všem pěkně
vyválel. A rázem se z něj stalo to
strašidlo.
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Barbara Becker:

UMĚLECKÁ

DÍLA

ZE

VZDUCHU

A

PŘÍZE

K dějinám krajky v Krušných horách
Hornictví kdysi dalo západnímu
pohraničnímu pohoří Čech jméno a
význam. Stejně jako díky vzácným
kovům se tento kraj stal od časného
novověku známým také uměleckými
výtvory domácí píle - voňavými
paličkovanými krajkami, které odtud
odcházely do mnoha zemí světa.
Pokud jde o původ této
podomácké výroby, sotva se najde někdo
mezi námi, kdo by neznal jméno ženy,
která podle obecně rozšířeného názoru
vynalezla paličkování
nebo ho alespoň zavedla
do Krušných hor, totiž
Barbary Uttmann. Ale
skutečně doložit se dá
vlastně jen to, že Barbara
Uttmann, roz. von
Elterlein, žila v 16. století
jako bohatá majitelka
dolů v Annabergu na
saské straně pohoří a
provozovala výnosný
obchod s prýmky. Zřejmě
se nikdy nedovíme, zda
se tím míní tkané lemy,
které byly tehdy velmi
módní, nebo také
paličkované krajkové
lemy. Na druhé straně se v
Annabergu paličkovalo
již začátkem 60. let 16. století. Odkud ale
přišla tato technika, nikdo neříká.
Každopádně šlo tehdy o nové,
perspektivní řemeslo. Vždyť
paličkovaná krajka byla vůbec
vynalezena jen pár desetiletí předtím prý v Itálii a Vlámsku současně, ale
nezávisle na sobě.
Nové řemeslné odvětví se brzy
rozšířilo do celého pohoří, ale zůstalo
nejprve jen vedlejší činností žen. Ale
když po třicetileté válce, této zhoubě
národů, hornictví upadlo, stalo se
paličkování vítaným zdrojem obživy.
„Žebrací pytel byl nahrazen
paličkovacím bubnem.“ (Slovní hříčka:
„Pytel“ a „buben“ se řeknou německy
stejně, totiž „Sack“ - pozn. překl.) Ze
vzdušných vzorů z příze se nedalo
vydělat bohatství. Na příklad v roce 1700
obnášela týdenní mzda paličkářky asi 10
až 15 grošů, v nejlepším případě jeden
tolar. Paličkářky svoje paličkářské vzory
dostávaly spolu se zakázkou.
Krušnohorská krajka byla zbožím, které
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podléhalo vrtochům poptávky, a tak se
pracovalo co nejvěrněji podle
požadavků. V 17. a 18. století alespoň
ještě nebyl nedostatek poptávky. Móda si
libovala v okázalosti a nádheře a
předepisovala mužům i ženám bohaté
krajkové lemy.
Ale když vypukla francouzská
revoluce, která přinesla obrat k
jednoduché módě, nastala v Krušných
horách krize paličkování. Situace tohoto
odvětví se zhoršila ještě více na počátku

19. století, když byl v Nottinghamu
vynalezen šicí stroj (Bobbinet),
umožňující výrobu levných krajek. Nová
konkurence dala o sobě hned vědět. Cena
rukodělného zboží v Krušnohoří poklesla
a úměrně tomu se snížily mzdy. Při
hledání východiska byl založen spolek,
který se pokoušel se státní pomocí
zakládat školy, kde by se paličkářky učily
technice světoznámých paličkovaných a
šitých krajek podle vzoru z Valencie a
Bruselu, aby mohly zvýšenou kvalitou
čelit nadvládě strojně vyráběného zboží.
Pokus se však nezdařil. Paličkářské školy
vznikaly na různých místech Krušnohoří
až ve druhé polovině 19. století.
Mezitím znovu stoupla poptávka
po tradičních krušnohorských krajkách.
Kolem roku 1840 byly velmi žádány
těžké, černé hedvábné krajky, které se
zhotovovaly v Nejdku. V 50. letech 19.
století dál rostla obliba krušnohorských
krajek. Kromě bílé lněné příze,
všeobecně nejpoužívanějšího materiálu,
se vyráběly i výrobky z vlny a žíní. Na
světové výstavě v Paříži 1867 dosáhly

vonící rukodělné práce z Krušných hor
úctyhodného úspěchu a vítězně se
prosadily proti strojně vyráběným
krajkám. Zvlášť dobře šly na odbyt
krajky za německo-francouzské války,
kdy se francouzský krajkářský průmysl
položil.
V 80. letech 19. století poptávka
znovu klesla vlivem změny módních
nálad. K novému růstu došlo na přelomu
století, kdy do hry vstoupil americký
mocný a solventní trh. Novou ránu
tomuto kolísajícímu
odvětví zasadila první
světová válka. Po ní
dočasně přišla
vyrovnávající vlna
zájmu.
Až do dnešních
dnů stále platí, co již bylo
řečeno o počátcích
paličkování v Krušných
horách: Tyto umělecké
výtvory ze vzduchu a nití
neobohatily své tvůrce,
přesto však vždy znovu
odvracely nejhorší bídu
od pracovitých lidí v
horských vesnicích.
Článek Barbary
Becker vyšel 14. srpna 1964
v německém originále pod názvem
Kunstwerke aus Luft und Garn - Zur
Geschichte der Spitzen im Erzgebirge v
novinách Sudetendeutsche Zeitung, München.
Opis článku byl připojen jako dodatek k
Müllerově Kronice obce Mezihorská, kterou v
roce 2006 přeložil Dr. Petr Rojík.
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