Informační občasník obce jindřichovice

Jindřichovický
z p r avo d a j
5. říjen 2009

Ročník 4.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Jednání zastupitelstva obce se
konalo 2. 7. 2009 v budově Obecního
úřadu v Jindřichovicích. ZO schválilo
rozpočtové opatření č. 2/09 - úprava:
ź příjmy navýšeny
(příjmy celkem RO2009-02)
ź výdaje navýšeny
(výdaje celkem RO2009-02)

o 182.270,- Kč
8.745.670,- Kč
o 830.370,- Kč
10.661.960,- Kč

Zůstatek na účtu k 29. 6. 2009
činí 4.953.301,39 Kč. Deficit rozpočtu
bude kryt z přebytků předchozích let.
Schválena byla žádost na
výstavbu fotovoltaické elektrárny na
soukromých pozemcích v k. ú.
Heřmanov u Jindřichovic o celkovém
maximálním výkonu 16 MW, kde
finanční nabídku pro obec činí příspěvek
na stavební úpravy v obci ve výši
1.000.000,- Kč. Za souhlas s využitím
pozemků ve vlastnictví obce k uložení
kabelů obdrží obec platbu ve výši
10.000,- Kč/MW po celou dobu provozu
FVE Heřmanov.
Dále byly schváleny žádost o
provedení KPÚ v k. ú. Háj a Mezihorská
a nákup vybavení dětského hřiště v
Jindřichovicích za částku vybranou od
sponzorů (tzn. do výše 97.350,- Kč). Na
dalším ZO bude schválen typ vybavení
dětského hřiště dle výběru rodičů.
Schválen byl dodatek č. 2 ke
smlouvě o provozování vodovodu se
společností VOSS, s.r.o. Sokolov, kde s
účinností od 1. 7. 2009 náleží
provozovateli za činnost prováděnou dle
smlouvy úplata ve výši 22.000,- Kč za
provoz a údržbu vodovodu a 5.000,- Kč
za provoz a údržbu kanalizace. Zároveň
se prodlužuje platnost smlouvy o
provozování vodovodu a kanalizace na
dalších 5 let s účinností od 1. 1. 2010.
Schválena byla nabídka
specializovaných prací na zpracování
projektové dokumentace - oprava střechy
na objektu obecního úřadu firmou
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DEKPROJEKT, s.r.o. Praha 10 ve výši
176.100,- Kč bez DPH, dále byla
schválena nabídka na zajištění přípravy a
organizace výběrového řízení na
přípravné stavbě Jindřichovice - vodovod
a kanalizace - 2. a 3. etapa firmou
STAVING-INVEST, s.r.o. Sokolov (cena
včetně DPH je 49.980,- Kč).
Schválena byla cenová
kalkulace služeb společnosti ABAKCIMA, s.r.o. na zpracování žádosti,
monitorovací zprávy a vyúčtování
projektu v závislosti na dotační titul
Jindřichovice - vodovod a kanalizace - 2.
a 3. etapa k MZE ve výši 190.400,- Kč
včetně DPH. Schváleny byly prodeje a
pronájmy pozemků.
Anna Polívková, starostka

ČÍSLO 4
O SBĚRATELSTVÍ
Takový sběratel může sbírat
ledasco. Mohou to být známky, mince, stará
auta, pivní tácky... To dělá sběratel střádavý.
Sbírat se dají drobky z ubrusu i ze
země, pavoučí či muší nožičky, všelijaké
odpadky a další věci, které se dají zkoumat
pomocí různých smyslových orgánů. To dělá
sběratel bádavý, často s přízviskem mláděcí.
Naše žaludky nás často pobízejí ke
sbírání hub, malin či borůvek. To dělá
sběratel konzumný.
Je skutečně mnoho druhů sběratelů.
Důležitá je ale jedna věc: za všechno se musí
zaplatit. A lidé tak činí. Za auto dávají
peníze. Za známky dávají jiné známky. A za
houby v lese ... že nevíte? Tak se jen do toho
lesa běžte podívat. Co jen tam lidé uložili
papírů, plechovek, pneumatik... Zkrátka obchod je obchod. A tak to má být.
Miroslav Tvrz

Je tady podzim - čas, kdy se příroda odívá do pestrobarevných rouch, čas pro návštěvu
lesa, čas plodů, ale někdy i květů, čas zrození i dospělé zralosti. Je čas her.
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V neděli 27. září proběhlo v tělocvičně školy vítání nových občánků. Na fotografii jsou spolu se svými rodiči (zleva)
Jaroušek Zeman, Janička Lavrenčíková, Veronika Krejčíková, Ema Lehmannová a Honzík Míka.
Kulturní program připravila paní učitelka Jana Potočná s dětmi z MŠ (Matějem, Viktorkou, Verunkou a Deniskou).

Jindřichovický zpravodaj
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PODĚKOVÁNÍ

Obec Jindřichovice

Ráda bych tímto poděkovala naší člence Olině
Wnekové za organizaci Ukončení prázdnin,
které proběhlo poslední srpnovou sobotu. Dále
chci poděkovat firmě PROMOPRO, Danu
Kopčákovi i všem ostatním, kteří se podíleli
na přípravě akce.
za kulturní komisi Lenka Račáková

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.

H A S I Č I

Z A S A H O V A L I

Dne 17. 9. 2009 v 8 hodin vyjížděla naše jednotka
k ohlášenému požáru briket v rodinném domku v Háji.
Na místě potom bylo zjištěno, že se jedná o záparu
briket, vodní proud byl s ohledem na možné vzniklé
škody vyloučen, a tak byly brikety vyneseny ručně ven a
ponechány k vychladnutí. Zásah byl prováděn společně
s jednotkou HZS Kraslice. Z naší jednotky zasahovalo 8
členů.

zve všechny občany na
VEŘEJNOU SCHŮZI ZASTUPITELSTVA
OBCE JINDŘICHOVICE,
která se koná
ve čtvrtek 8. 10. 2009 v 17 hodin
v tělocvičně základní školy v Jindřichovicích.
Program jednání:
1. Rozpočtové opatření č. 3/09
2. Nabídka, část 2. etapy Jindřichovice kanalizace a čerpací stanice splaškových vod u
fotbalového hřiště
3. Nabídka na výměnu sklepních oken a dveří u
obecního domu čp. 81
4. Záměr pořízení Změny č. 1 Územního plánu
obce Jindřichovice společností Windenergie,
s.r.o.
5. Uzavření trojstranné Smlouvy o podmínkách
pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce
Jindřichovice
6. Majetkové záležitosti
7. Různé
8. Diskuse
Anna Polívková, starostka obce

Ten samý scénář se odehrál dne 25. 9. 2009 ve 13
hodin v rodinném domku v Jindřichovicích. Zde
zasahovalo 6 našich členů spolu s jednotkou z Kraslic.
Dne 27. 9. 2009 v 15 hodin jednotka opět
vyjížděla, ale tentokrát k ohlášenému požáru lesa v
katastru obce Mezihorská. Jednalo se o hoření hrabanky
a suché trávy na ploše cca 25 m2. Naše jednotka opět
spolu s jednotkou z Kraslic požár uhasila a vrátila se na
základnu. Při této události zasahovalo 10 členů naší
jednotky.
Všem zasahujícím členům děkuji za odvedenou
práci, zvláště při likvidaci událostí spojených s
briketami.
Jan Šťastný, velitel jednotky
Jindřichovický zpravodaj

V rámci 2. ročníku Memoriálu Miroslava Fojtíka proběhl i
exhibiční zápas ŽENY – ZBYTEK OBCE, který se hrál na 2
x 20 minut. Zápas probíhal ve výborné divácké kulise a
ženy se nakonec radovaly z vítězství 4:2. Na konci zápasu
předala oběma týmům starostka obce Anna Polívková
diplomy. Na snímku vidíte družstvo žen.
Tomáš Havlík
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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Vážení návštěvníci, toto hřiště je k využití Vašeho
volného času. Prosíme Vás o dodržování podmínek
tohoto návštěvního řádu, vydaného dne 27. 9. 2009.
Provozní doba :
ź od 1. května do 30. června - od 9.00 do 19.00 hod.
ź od 1. července do 30. srpna - od 9.00 do 20.00 hod.
ź od 1. září do 30. října - od 9.00 do 19.00 hod.
ź od 1. listopadu do 30. dubna - od 9.00 do 17.00 hod.
Upozornění pro uživatele :
Přístup dětí do šesti let je povolen pouze v doprovodu
dospělé osoby!
Dodržujte stanovené věkové hranice pro jednotlivé herní
prvky!
Na hřišti platí zákaz :
ź poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
(v případě poškození bude OÚ Jindřichovice vymáhat
škodu)
ź užívat zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo
kluzký (případně při zjištění závady na zařízení)
ź vstupovat se zvířaty
ź kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky
ź stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřený oheň
Návštěvník je povinen:
ź respektovat návštěvní řád
ź chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval
ostatní ani sám sebe
ź udržovat čistotu
Porušením tohoto návštěvního řádu se návštěvník
vystavuje finančnímu postihu podle obecných předpisů právnická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti do
výše 200.000,- Kč, fyzická osoba do výše 30.000,- Kč.
Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení
hřiště, oznamte to prosím neprodleně na tel. 725 051 011.
Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

HŘIŠTĚ PRO DĚTI
DOSTALO NOVÝ KABÁT
V neděli 27. září odpoledne se sešly naše děti i se
svými rodiči před dětským hřištěm, které bylo po celý
předchozí týden uzavřené. Probíhaly zde totiž úpravy, na
jejichž výsledek se teď všichni přišli podívat. Slavnostní
přestřižení pásky provedli starostka Anna Polívková,
zástupce sponzorů paní Zdeňka Hulínská a za děti Pavel
Vokoun.
Po proslovu paní starostky a připíjení dětským
šampaňským se děti konečně rozeběhly po hřišti ...
(lmt)

Provozovatel hřiště :
OÚ Jindřichovice
Jindřichovice 232
358 01 Kraslice
Tel.: 352 695 073
Nejbližší telefonní stanice, odkud lze přivolat pomoc, je v
budově OÚ Jindřichovice.
Policie - 158
Záchranná služba - 155
Hasičí - 150
Tísňová linka - 112

Jindřichovický zpravodaj
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MOTORKÁŘI V LESÍCH
Jsou lesní porosty vhodným prostředím pro jízdy
motorkářů? Jednoznačně nejsou - a máme pro toto tvrzení důvody.
Předně je tím porušován lesní zákon, který vjíždění do lesa a stání
v lese motorovými vozidly zakazuje. Dále pohybem motorových
vozidel v lesních porostech dochází ke značným škodám, jako
jsou:
ź narušování půdního krytu a vytváření erozních rýh
ź likvidace bylinného patra a ničení přirozeného zmlazování
ź likvidace umělé výsadby
ź poškozování kořenových náběhů s následnou hnilobou
ź rušení zvěře a s tím související nárůst škod působených zvěří
ź rušení zvěře a s tím související problémy vlastníků a nájemců
honiteb s plněním plánu lovu
ź narušování rekreační funkce lesa
Tento problém je v poslední době stále častější a postihovat vandaly je prakticky nemožné. I v lesích obce Jindřichovice si
tito motoristé vybírají určité lokality, ve kterých působí značné škody. Nám tedy nezbývá než apelovat na jejich morální vyspělost a
vyzvat je:
Neničte lesy vašich spoluobčanů a přispějte k zachování lesa jako národního bohatství dalším generacím!
Karel Lucák, OLH Jindřichovice

ZAPOJME DĚTI DO VÁNOČNÍCH PŘÍPRAV

Zveme všechny děti na pracovní dílny, kde se
budou tvořit výrobky určené k prodeji na
Jindřichovických vánočních trzích.
V období od 25. září do 5. prosince proběhne 7
pracovních dílen, o nichž se včas dozvíte z
plakátů (proto pozorně sledujte nástěnky).
Pracovat se bude v těchto oborech:
ź Keramika
ź Stáčení svíček ze včelího vosku
ź Výroba obrázků (uvítáme různé ubrousky s

vánočními motivy)
ź Zdobení šišek
Zdobení
perníčků
ź
Výroba
svícnů
(s
sebou
můžete přinést stará
ź
dřevěná ramínka, sušené plátky jablíček nebo
citrusových plodů, oříšky apod.)
ź Výroba přáníček (budou se hodit nůžky, různé
zdobení)

Royal Rangers Kraslice, kulturní komise OÚ
Jindřichovice a SDH Jindřichovice
zvou na

Jindřichovické
vánoční trhy,
které se konají letos o druhé adventní neděli,
tj. 6. prosince 2009
Přijďte si vypít šálek čaje nebo svařeného vína,
ochutnat vánoční perníčky, poslechnout si
vánoční koledy, shlédnout divadelní představení,
prohlédnout si (nebo i zakoupit) výrobky dětí i
dospělých.

Vždy noste přezůvky a pití.
Budeme rádi, když nám věnujete svíčky, nasušené
plátky ovoce, oříšky, šišky, konfetky, práškové
třpytky, barevné spreje, korálky, dřevěné knoflíky
a jiné drobnosti, sušené rostliny - prostě vše, o
čem se domníváte, že u nás najde uplatnění. V
tom případě se obraťte na paní Lenku Račákovou.
Účast dětí na dílnách není věkově omezena,
uvítáme však i jejich rodiče, zejména u menších
dětí.
Jindřichovický zpravodaj

Program:
ź od 14 do 16 hodin - vánoční trhy
ź od 16.15 hodin - Hra o narození Páně (vánoční
hra se zpěvy v podání učitelů Soukromého
gymnázia, základní a mateřské školy Mánesova v
Sokolově - tentokrát v plné verzi)
ź od 17 hodin - vánoční písně a koledy (zpívá
studentka konzervatoře Lenka Šlaisová)
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ZE VZPOMÍNEK PODPLUKOVNÍKA MIKY - 2. DÍL
Již podruhé se můžeme
začíst do úsměvných vzpomínek pana
Josefa Miky z Pouště, který ve druhé
polovině minulého století sloužil jako
voják z povolání na mnoha místech
tehdejší Československé republiky.

Dudek
Když jsem prodělal
základní výcvik a získal řidičský
průkaz, byl jsem odeslán na
Slovensko do Nitry, do tehdejší
ŠDZ - školy důstojníků v záloze.
Bylo to období náročné, ale stálo to
za to. Jednak to byla také autařina,
jednak tam byla bezvadná parta - a s
tou jsme ve volných chvílích dělali
spousty hloupostí.
Ta k j e d n o u k a m a r á d
Zdeněk spatřil krásného ptáka dudka. Pták to byl krásný, hezky
zbarvený, s korunkou na hlavě. Pták
v té době hnízdil v dutině vysokého
stromu. Tam se manželé dudkovi
starali o svoji mládež. Neustále
létali za potravou, zatímco se z
hnízda ozývala jejich malá písklata.
Zdeňkovi se pták velice
líbil, a tak začal spřádat myšlenky
na odchování takového ptáka. Od
nápadu nebylo daleko k uskutečnění
- Zdeněk začal šplhat na strom. A
my ho zdola v jeho konání hlasitě
podporovali. Tehdy totiž ještě nikdo
z nás nevěděl o obranném opatření
těchto ptáků.
A tak se Zdeněk pomalu
blížil k hnízdu a celou dobu nám
nadšeně sděloval své dojmy. A pak
se v jediném okamžiku dudčí
mládež otočila, vystrčila zadečky
do otvoru ve stromě a na milého
Zdeňka se snesla sprška silně
páchnoucí tekutiny. V tu ránu se
všude okolo rozšířil příšerný zápach
- nejen v koruně stromu, ale i dole,
kde jsme my fandili.
Nedovedete si představit tu
rychlost, s jakou Zdeněk slezl ze
stromu. Ten pak dole ze sebe shodil
všechno oblečení a rychle utíkal do
Jindřichovický zpravodaj

sprchy. Přitom klel jako pohan. A od
toho dne už to nebyl Zdeněk, ale
Dudek.
Rande
Jako správní vojáci jsme v
Nitře samozřejmě navazovali četná
přátelství s místními děvčaty. V naší
škole byla již tradičně udržována
družba s nitranskou zdravotní
školou. Společně jsme pořádali
taneční večery a dokonce jsme
spolu založili i smíšený pěvecký
sbor, se kterým jsme se rovnou vrhli
do soutěže. Všechna nižší kola jsme
vyhrávali bez problémů a nakonec
jsme uspěli i ve finále v Bratislavě.
Je jasné, že když mají
chlapci a děvčata podobné zájmy,
rodí se i mnohé hlubší vztahy. A
došlo k tomu, že jsem si jednoho dne
i já domluvil rande s dívkou. Ale ona
že prý sama nemůže, že s ní musí jít i
její kamarádka. A tak jsem i já
přibral druhého do páru, kamaráda
Jardu. Nějakou chvíli jsme tak
chodili všichni čtyři, ale s
přibývajícím časem jsme se
rozdělili do dvojic, které se od sebe
začaly vzdalovat. S Ivetkou jsme si
hezky povídali a vůbec jsme
nevěnovali pozornost našim
přátelům.
Den se pomalu naplňoval,
šeřilo se. A v tom jsem zdálky
zaslechl výkřik a potom nářek. Co
se děje? Utíkali jsme do míst, kde
byli Jarda s Marienkou. A tam se
nám naskytl nepěkný pohled.
Marienka naříkala a držela se za
zadeček, ze kterého prýštila krev.
Tak jsem na nic nečekal, utíkal k
silnici, tam zastavil auto a požádal o
odvoz do nemocnice.
Až později jsem zjišťoval, k
čemu vlastně došlo. Jarda, trochu
impulzivní člověk, se chtěl s
Marienkou co nejdříve pomilovat.
Právě byli na louce s krásnou trávou
- to místečko tolik lákalo. A tak
Jarda položil Marienku na trávník.

Chudák nemohl tušit, že v té trávě
jsou zarostlé zemědělské brány, celé
rezavé, s hřeby vytrčenými nahoru.
Byly z toho čtyři ošklivé díry v
Marienčině zadečku a čtrnáct dnů
léčby. A Jarda? Každý den, pokud
neměl službu, chodil do nemocnice.
A jak jsem se později doslechl,
všechno skončilo spokojeným
manželstvím.
Plná polní
Každý voják z povolání měl
svoji plnou polní v bedně, která byla
uložena podle příslušnosti ve
skladech. Bedny se vyváželi při
každém bojovém poplachu nebo při
cvičeních. Co v takové bedně
vlastně bylo? Prostě vše potřebné
pro život v polních podmínkách, a to
jak v létě, tak i v zimě. Tedy vše
kromě proviantu.
Na jednom velkém cvičení,
které probíhalo v lesích kolem
Máchova jezera, se vyznamenal náš
vtipálek František. Ten vybral plnou
polní zdravoťáka Pepíka a všechny
jeho osobní věci rozvěsil po
stromech. Prázdnou bednu potom
naplnil kamením. To vše proběhlo v
noci. Snad by se ani tak moc nestalo
- bylo by z toho určitě mnoho
zlobení i smíchu - kdyby ovšem...
Právě tu noc byl náhle
vyhlášen poplach s okamžitým
odjezdem. Každý, když se probudil,
měl dost starostí. Všude tma,
viditelnost nepatrná, nesměla být
použita světla. V nastalém shonu
Pepa popadl bednu s plnou polní, ale
nemohl s ní pohnout. A tak volal na
ostatní, ať mu pomohou. Někdo
opravdu přispěchal na pomoc, ale
ani ve dvou bednu neunesli. Až teď
se Pepík podíval do bedny. A teď
také zjistil, že má své věci rozvěšené
po stromech. No bylo to k popukání,
když v tom poplachovém shonu
Pepík poskakoval pod stromy a
schraňoval svoje svršky. Prostě
podívaná za všechny peníze. A
František? Ten si mnul ruce, jaký se
mu zas podařil pěkný kousek.
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PAMÁTNÉ STROMY V OKOLÍ JINDŘICHOVIC

MODŘÍNY U FAVORITU
Pokud se vydáte z Jindřichovic na lovecký zámeček Favorit,
budete procházet po lesní silničce bývalou oborou. A právě zde
narazíte na čtveřici vzrostlých modřínů, které rostou po obou
stranách této cesty. Nejvyšší strom z této čtveřice je zároveň
nejmohutnějším památným modřínem karlovarského kraje.
Z informační cedule u skupiny stromů umístěné se dozvíme
toto:
Název skupiny památných stromů (4 stromy): Modříny u
Favoritu
Dřevina: Modříny opadavé (Larix decidua Mill.)
Výška stromů: 36 a 37 m (rok měření 2004)
Obvod kmene (měřeno ve výšce 130 cm): 264, 281, 318 a 380 cm
(rok měření 2004)
Rok vyhlášení stromů za památné: 2005
Důvod ochrany: Výjimečný vzrůst a estetická hodnota celku.
Severozápadně od zámečku Favorit můžeme nalézt ještě
další památné modříny. Jedná se tentokrát o celou dvouřadou alej s
84 stromy lemujícími lesní cestu. Je to největší
chráněné modřínové stromořadí v České
republice. Dříve byla alej zdaleka viditelná,
dnes však zaniká ve vzrostlé smrčině. Pokud
byste se sem chtěli vydat, nespoléhejte na
turistické mapy, které vás odkáží na silnici mezi
Favoritem a Šindelovou. Zde však potkáte jen
jednotlivé modříny, alej však nikoli.
(lmt)

druh: Modřín opadavý
(Larix decidua)
čeleď: borovicovité
Tento jehličnatý strom může dosahovat výšky až kolem 40
metrů. Mívá štíhlou kuželovitou korunu s pravidelným hustým
větvením. 2 - 3 cm dlouhé jasně zelené jehlice jsou měkké a bývají
nahloučeny v chomáčcích po 20 - 40 kusech. Samičí šištice bývají
zpočátku karmínově červené, později tmavohnědé. Dorůstají
velikosti jen kolem 3 cm a na stromě zůstávají i několik let.
Modřín je náš jediný jehličnan, který na podzim shazuje své
jehlice. Ty nejdříve změní barvu na zlatožlutou, takže modřínové
porosty v této době působí velkolepým dojmem. Dříve modříny
rostly pouze v Alpách, Sudetech, Tatrách a v polských nížinách.
Později se lesnickou kultivací rozšířily po celých Čechách. Zatímco
dnešní lesy jsou jich plné, ve městech se jim nedaří. Nesnášejí totiž
ovzduší znečištěné kouřovými plyny.
Jindřichovický zpravodaj
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INDIÁNSKÉ

LÉTO

JE

Když přemýšlím, jak začít psát zprávu o našem
indiánském táboře, napadá mne stále stejné slovo:
DĚKUJEME! Bylo to pro mne ohromné povzbuzení,
když jsem mohl vidět lidi z naší vesničky, jak nám
pomáhají. Bez vás - hodných a obětavých človíčků - by
náš tábor nebyl takový, jaký jsme ho prožili. Já sám jsem
nyní moc pyšný na to, že jsem zakotvil právě zde, v
Jindřichovicích. Takže ještě jednou: MOC DĚKUJEME!
Neděle 2. srpna začala trochu uplakaně. Pršelo a
hrozil přívalový déšť se silným větrem. Proto rada
starších indiánů rozhodla přesunout celý kmen do zimní
jeskyně (to byla tělocvična), kde jsme přečkali první noc.
Ráno jsme se vydali zpět na naše tábořiště. Od té chvíle
nás dobré počasí již neopustilo a táborový život se mohl
rozjet na plné otáčky.

ZA

NÁMI

Čtyřiatřicet malých
indiánů bylo rozděleno do 6
kmenů. Dopoledne bylo vždy
zaměřeno na indiánské
dovednosti. Kluci se učili
tomu, co musí ovládat každý
indiánský muž - lovu a boji.
Děvčata jako správné
indiánské ženy zase neustále něco vyráběla. Odpoledne
na nás čekaly hry, pochody, stopování. Večer jsme se
vždy sešli u ohně, kde probíhal zápas mezi šamanem a
jeho božstvem a poselstvím nalezené knihy bledých tváří
- Bible. Do toho zněly písně a vyprávění starého indiána.
Tak to šlo každý den.
Ale všechno to rychle uteklo a než jsme se nadáli,
byla zde sobota a poslední velký
oheň s programem pro místní bledé
tváře, kterých přišlo (k naší nemalé
radosti) mnoho. A navíc všichni v
míru a pokoji.
Na každém konci je dobré to,
že nás čeká nový začátek. A já se již
těším na další letní tábor. Jaké bude
jeho téma, je ještě tajemstvím, ale
myslím, že s takovými človíčky,
kteří se účastnili letošního
indiánského, bude i ten příští tábor
pohodový.
Na úplný závěr chci jakožto
křesťan vyjádřit veliký dík pro mne
neskutečně milostivému a
milujícímu Bohu, který je hnacím
motorem v naší službě Royal
Rangers.
za 22. PH Royal Rangers Kraslice
Jan Sebján
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.

Jindřichovický zpravodaj

Strana 8

