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ČÍSLO 1/2017

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, zdravím vás prostřednictvím prvního čísla
letošního zpravodaje. Ráda bych vás tak trochu telegraficky opět seznámila
s některými událostmi a informovala o tom, co by vás mohlo zajímat.
Z finančního pohledu si obec Jindřichovice vedla vloni dobře. Hospodaření
obce za rok 2016 skončilo přebytkem ve výši 1,570 milionu korun. Audit,
který zkoumal hospodaření obce, nezjistil žádné chyby ani nedostatky, což
hodnotím jako výborný výsledek práce celého týmu obecního úřadu.
Za důležitou považuji snahu o čerpání dotací. I letos jsme podali žádost
o příspěvek ve výši 170 tisíc korun z Programu obnovy venkova
Karlovarského kraje na pokračování opravy hřbitovní zdi. Letos bychom
chtěli obnovit na našem hřbitově dalších téměř sedmdesát metrů zdiva.
Ministerstvo zemědělství zase Jindřichovicím přispěje částkou 112 tisíc
korun na obnovu lesního porostu. Jen připomínám, že obec vlastní celkem 114 hektarů lesa. Nutná je i
právě probíhající rekonstrukce veřejného osvětlení v Mezihorské v hodnotě 217 tisíc korun. K montáži
nového osvětlení využíváme toho, že České energetické závody vyměňují v Mezihorské sloupy
elektrického vedení. Akce by měla skončit do července letošního roku. Za připomenutí rozhodně stojí
vylepšení vozového parku našich hasičů. Na mysli mám bezúplatný převod osobního automobilu a nákup
speciálního cisternového vozu Praga V3S. Obecní zastupitelstvo také schválilo mimořádný příspěvek
3 545 korun pro Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka, s jehož pomocí bude zakoupena zánovní
sněžná rolba pro strojovou úpravu běžkařských stop v západní části Krušných hor. No a jak si mnozí z vás
určitě všimli, došlo v Jindřichovicích k uzavření obchodu. Jsem velmi ráda, že se nepříjemnou situaci
podařilo částečně vyřešit a ve spolupráci s panem Ing. Zachardou otevřít nový obchod.
Chci vás také upozornit na dvě zajímavé investice. Karlovarský kraj ve spolupráci s Lesy České
republiky připravují úpravu pohřebiště, kde z dob 1. světové války leží ostatky zemřelých 1301 italských
a 56 ruských zajatců. Uprostřed pietního místa, které nebude oploceno, zůstanou zachovány dva
betonové kříže, areál ozvláštní otevřená dřevěná lesní kaple a chodníky s lavičkami. No a
Římskokatolická farnost Kraslice uspěla na ministerstvu kultury se žádostí o dotaci a díky ní opraví
fasádu jindřichovického kostela sv. Martina, a to směrem k hlavní silnici.
Na závěr vám chci popřát krásné Velikonoce, bohatou pomlázku a hodně elánu pro přicházející jaro.
Srdečně vás také zvu 30. dubna na tradiční stavění májky a pálení čarodějnic.
Martina Majdáková, starostka
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INFORMACE PRO OBČANY – SPLATNOST POPLATKŮ
Odpady za rok 2017 je možné uhradit ve dvou stejných splátkách, z nichž první je splatná do
30.4.2017 a druhá do 31.10.2017.
Poplatek za psa je splatný do 31.3.2017.
Poplatek za pronájem pozemku je splatný do 30.3.2017.
INFORMACE O KONTEJNERU
Občané Jindřichovic a přilehlých osad mají možnost v tomto období využít velkoobjemový
kontejner, do kterého však nepatří:
- tříděné odpady,
- biologické odpady,
- nebezpečné odpady,
- stavební odpady,
- dřevo,
- pneumatiky.
Velkoobjemový kontejner je především určen pro :
- objemný odpad.
Objemný odpad je příliš velký či těžký odpad, je to odpad, který se nevejde do popelnice :
- starý nábytek, čalouněný či plastový nábytek, skříně, židle, stoly, postele, matrace,
podlahové krytiny – linolea, koberce, peřiny, dětské autosedačky.
Objemný odpad (jako např. skříň či postel) před tím, než jej vložíte do velkoobjemového
kontejneru, je nutné objemově upravit, tj. rozložit či rozdělat na desky.
Obec Jindřichovice děkuje za dodržování těchto pravidel, která nám ušetří i velké finanční
prostředky.

Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.
č.p. 156, 358 01 Jindřichovice, IČ: 036 40 761

POTRAVINY ZE STATKU JINDŘICHOVICE
OTEVÍRACÍ DOBA :
Pondělí 9:00 – 15:00
Úterý
ZAVŘENO
Středa
9:00 – 15:00
Čtvrtek ZAVŘENO
Pátek
8:00 – 17:00
Sobota
8:00 – 12:00
Neděle
ZAVŘENO
Odpovědný vedoucí : Šterclová Lenka, tel. 601 090 483
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V únoru bylo přivítáno několik nejmenších Jindřichováčků …

Zleva doprava : Petr Wnek a Vendula Fojtíková s dcerou Terezkou, Lucie a Petr Beranovi s dcerou Adélkou,
Jana a Jan Šťastných se synem Tomáškem, Zuzana Račáková a Ladislav Potočný s dcerou Anetkou.

DIVADLO Z BEDNY
Ve čtvrtek 16. března do naší školy zavítal pan Pohoda s
dcerou (herci z Karlových Varů) a zahráli nám pohádku „O
kocourovi v botách". Kocour v botách, velice známá pohádková
postava, vyšetřoval a napravoval v našich lesích vše zlé a
nesprávné. A tak se stalo, že medvěd, který se probudil ze
zimního spánku, začal vykrádat med lesním včelám a kocour
vše musel vyšetřit. Děti se během pohádky naučily písničku,
kterou pan Pohoda doprovázel hrou na kytaru. Pohádka byla
veselá, poučná a my se těšíme na další návštěvu Divadla
Z bedny.
Martina Némethová
Jindřichovický zpravodaj
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INDIÁNI Z JINDŘICHOVIC
Indiáni, ti se mají, celý den si jenom hrají… Říkadlo, které nás provázelo celým putováním za indiány.
A opravdu, celý motivační program byl velice pestrý.
Od historie, kde indiáni žijí, až po současnost jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí. Každý si vybral
indiánské jméno, kterým jsme se oslovovali. Naučili jsme se nová slova a pochopili jejich význam –
totem, tomahawk, týpí, mokasíny, kmen,
chrastidlo. V rámci pracovních činností jsme si
vyrobili indiánská trička, tomahawky, hudební
nástroj - chrastidlo, nezbytné čelenky s peřím,
náhrdelníky, náramky, lapače snů. Společná
práce – totem, na kterém se podíleli úplně
všichni, byla velice úspěšná a dominovala celé
cestě za poznáním. Indiánská říkadla, písně a
ukolébavky nás provázely celým programem. Na
jednu z písní jsme se naučili indiánský tanec.
Jako správní indiáni jsme se naučili spoustu
indiánských dovedností - zacházet lasem,
tomahawkem,
zdolávat
překážky,
házet
oštěpem. Stezka za bizony v okolí školy byla
náročná, ale všichni ji zvládli. Naše indiánské putování ukončil karneval, při kterém jsme se oblékli do
námi vyrobených kostýmů s doplňky a celé dopoledne strávili i s některými rodiči v tělocvičně. Tanec,
soutěže, dovednosti – to vše jsme si znovu zopakovali. Nechyběla sladká odměna ve formě čokoládových
indiánků. U oběda nás paní kuchařka překvapila tradičním pokrmem indiánů – servírovala medvědí krev,
mrkvičkovou polévku z naší zahrádky a kuřecí běhy s divokou rýží. Ke svačině jsme potom měli placky
Algangium s mlíčkem od kraviček. Loučili jsme se těžce, ale už teď se těšíme na další putování a
poznávání nových věcí.
Martina Némethová
BESEDA S MYSLIVCI
Odměnou za podzimní sběr kaštanů nám byla naučná a pěkná beseda s myslivci, kteří přišli i s
pejskem.
Slavnostní troubení zahájilo příjemné
povídání o lesní zvěři. Na otázky jsme hravě
zvládli odpovědět, protože o přírodě a lese
samotném už toho víme spoustu. Kožešiny z
některých zvířat byly příjemným zpestřením
a názornou ukázkou. Vábničky, díky kterým
myslivci vydávali zvuky, patřily jednotlivým
zástupcům lesní říše. I ty jsme některé
poznali. Beseda byla moc pěkná a poučná,
pejsek se se všemi pomazlil. Na závěr přišlo
pasování na nejlepší sběrače - jeden
zástupce byl přímo pasován mysliveckou
dýkou a ostatní obdrželi pasovací listinu.
Nechyběly dárky, za které moc děkujeme.
Martina Némethová
Jindřichovický zpravodaj
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BLÁZNIVÁ JÍZDA
I když už začalo jaro, nemůžeme opomenout naši zimní vydařenou akci, která se konala v neděli
22.ledna 2017 odpoledne. Na kopci pod mauzoleem se sešlo více než čtyřicet lidí. Měli jsme možnost vidět
různá vozítka – sněhuláka Olafa, draky, auto, loď, traktor a další. Sjíždět z kopce dolů vyžaduje velkou dávku
odvahy. Bylo zapotřebí i dobrých fyzických schopností některých rodičů, kteří tento kopec jako doprovod
vozidel sbíhali a jízdu usměrňovali. Nezapomenutelnou show připravil Honza Sebján s dcerami Markétou a
Denisou. Jejich „letní“ sjezd byl okomentován několika účastníky.
Děkujeme všem dětičkám, že vozítka předvedly, a rodičům za jejich obětavost.

Lenka Račáková
KULTURNÍ KOMISE PŘIPRAVUJE …
Neděle 16.4.2017 – VELIKONOČNÍ ZÁBAVA PRO NEJMENŠÍ – v restauraci Na Chvíli od 16:00 do 18:00 hod.
Z důvodu omezené kapacity míst k sezení je nutné zakoupit vstupenky na OÚ v Jindřichovicích.
Neděle 30.4.2017 – ČARODĚJNICE A STAVĚNÍ MÁJKY - zahájení v 18:00 hod.
K tanci a poslechu hraje DJ MIFO.
Sobota 3.6.2017 (náhradní termín 10.6.2017) - MDD 2017 - pohádková cesta - vstup je možný jen s pohádkovou
mapkou, která bude v prodeji od 29.5.2017 na OÚ v Jindřichovicích. Začínáme ve 14:00 hod. Od 19:00 hod. se
bude kácet májka a dojde i na její dražbu. K tanci a poslechu hraje nejdecká country kapela BANKROT a DJ MIFO.
Sobota 24.6.2017 – HURÁ PRÁZDNINY – zahájení od 16:00 hod.
Program připravujeme.
Termíny akcí jsou předběžné, mohou se změnit. Dva týdny před akcí vkládáme plakát s aktuálním
programem na stránky obce Jindřichovice : www.obecjindrichovice.cz
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SVAZEK PŘISPĚL NA ZÁCHRANU PAMÁTKY V ŠINDELOVÉ 90 TISÍCI KORUNAMI
Dotaci více než 90 tisíc korun poskytl Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka na záchranu ojedinělé
technické památky – vysoké pece v Šindelové. „Na mimořádný příspěvek v přesné výši 90 305 korun se
prostřednictvím Svazku složilo šest členských měst a obcí – Kraslice, Rotava, Jindřichovice, Bublava,
Stříbrná a Přebuz. A to solidárně podle počtu svých obyvatel, jak je ve Svazku dobrým zvykem. Rozhodla
o tom jednotlivá městská a obecní zastupitelstva. Rotava přispěla Spolku na záchranu hutě v Šindelové
přímo,“ uvedla předsedkyně Svazku Iva Kalátová.
Spolek za zachování hutě v Šindelové se
s žádostí o finanční podporu obrátil na
Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka letos
v květnu s tím, že by prostředky rád použil na
pokračování záchrany památky. Konkrétně na
stabilizaci jejího tělesa, dozdění štítů a
částečné zastřešení. Starostové žádost se
vstřícným
stanoviskem
projednali
na
červnové valné hromadě za účasti
místopředsedy Spolku Otakara Miky. Ten
vysvětlil, že Spolek se majitelem chátrajících
zbytků vysoké pece stal za složitých okolností
s cílem jednu z nejohroženějších českých
průmyslových pamětihodností zrevitalizovat.
Rozpočet první záchranné etapy se odhaduje
přibližně na 1,5 milionu korun, celkový rozpočet sahající do dalších let pak na 17 milionů. Po ukončení
akce Spolek plánuje předat bývalou huť obci Šindelová.
Je to už téměř dvě stě let, co se hrabě Nostic rozhodl na svém panství v Krušných horách postavit
vysokou pec na zpracování tehdy žádané železné rudy. Příhodné místo, včetně dostatku potřebných
surovin, pro svoje - na svou dobu kolosální - technické dílo nalezl u obce Šindelová. Kulturní památka
vysoká pec v Šindelové dokumentuje starší vývojové stadium výroby železa. Je posledním významným
hmotným důkazem existence hutnictví v Krušnohoří. První zmínky o železářských hamrech v Šindelové
se objevují už ve 14. století. Dochovanou vysokou pec založila v roce 1839 šlechtická rodina Nosticů.
Továrnu tvořila pec, válcovny plechu, kalírny a hamr. K pohonu se používal parní stroj. Na konci 20. let
20. století zaměstnávala asi 920 lidí. Slévárna fungovala do roku 1945. Později se správcem stal státní
statek, objekty chátraly, mnohé byly zbořeny. Zachovalo se jen torzo pece z pískovcových kvádrů s
výškou šest metrů nad úrovní terénu.
Příspěvky měst a obcí na záchranu bývalé hutě v Šindelové:
Kraslice - 50.175.-Kč ; Rotava - 30.000,-Kč ; Jindřichovice - 3.469,-Kč ; Stříbrná - 3.287,-Kč ;
Bublava - 2.857,-Kč ; Přebuz - 517,-Kč
Bohumil Zeman
OBECNÍ LESY VYDĚLALY MILON KORUN
Výdělek 1,1 milionu korun přineslo Jindřichovicím loňské hospodaření v obecních lesích. Původně
jsme kvůli kůrovcové kalamitě v jiných částech republiky očekávali prudký pokles ceny dřevní hmoty. To
se ale nestalo, v prvním čtvrtletí zůstala cena dřeva na trhu prakticky stejná. Navíc nám pomohla i sama
příroda. Těžit jsme díky slabé zimě 2015/2016 mohli začít už 6. ledna a do poloviny února byl plán
prakticky splněn. Po poradě s vedením obce jsme operativně objem mýtních těžeb ještě navýšili a dřevo
prodali v cenové relaci předchozího roku.
Jindřichovický zpravodaj
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Můžeme konstatovat, že v souvislosti se
zvýšeným objemem těžby a s využitím
výhodných cen dřeva se podařilo
významně zlepšit finanční výsledek lesního
hospodaření. Plán obnovy lesa byl v roce
2016 naplněn jak při prvním, tak
opakovaném zalesňování. Naplněny byly
též
plánované
výchovné
zásahy
v porostech do 40 let jejich věku. Za
obnovu lesa a vybrané pěstební a
výchovné
zásahy
obdržela
obec
z prostředků Karlovarského kraje dotační
podporu ve výši 70 procent z původních
požadovaných.
V souladu s plánem a
podle agrolesnických potřeb probíhala i ostatní činnost – ožínání kultur proti buřeni, ochrana postřikem
proti klikorohu borovému, nátěry proti okusu zvěří a stavba oplocenek. Díky příznivým klimatickým
podmínkám nedošlo k vyššímu nárůstu nahodilých těžeb, usychání nově vysazených sazenic a ani
k avizovanému nárůstu stromů napadených lýkožroutem smrkovým. V menší míře se objevil pouze
lýkožrout lesklý, který napadá mladší smrkové porosty.
Lesy obce Jindřichovice
UKLIĎME ČESKO – 2.ROČNÍK V JINDŘICHOVICÍCH
V sobotu 25. března 2017 se
sešla
parta
odhodlaných
a
pracovitých lidiček u kostela sv.
Martina
v Jindřichovicích,
aby
uklidila veřejná prostranství, louky a
lesy v katastru obce Jindřichovice.
Celkem se opět sešlo třicet
dobrovolníků ve věku od šesti do
šedesáti let. Všichni vyzbrojeni
rukavicemi a velkým igelitovým
pytlem vyrazili na lov odpadků,
které hyzdí naše okolí. K tomuto
účelu zde byly připraveny dva veliké
kontejnery na odpad, které byly za
tři hodiny práce úspěšně naplněny. A čím nás tak trochu hloupí lidé zásobují a co vyhazují? Hodně bylo
sutě a stavebního materiálu, něco málo elektroniky, nábytek a pak mnoho plastů a skla. Díky za vaši
obětavost, že si najdete čas, sílu a hlavně že máte žaludek tyto věci vyhodit do přírody. V době sběrných
dvorů a skládek je to opravdu nepochopitelné. Ale musím konstatovat, že náladu měla úklidová parta
skvělou a závěrečné opékání vuřtů bylo skvělou tečkou za sobotní akcí. Velké díky patří dětem z Royal
Rangers, hasičům z Jindřichovic, dobrovolníkům z naší obce i ze Sokolova a Prahy. Speciální
poděkování míří k podnikatelům ve stavebnictví J. Plaubovi a J. Šťastnému za svoz materiálu a J.
Majdákovi za odvoz dobrovolníků a svoz odpadu ze směru Háj.
Jan Sebján - sběrač odpadků
Jindřichovický zpravodaj

Strana 7

INFORMACE Z FOTBALOVÉHO KLUBU JINDŘICHOVICE
Jindřichovické fotbalisty čeká na jaře ještě poslední domácí utkání (15.4.2017 od 17:00 hod. proti
Spartaku Chodov „B“) základní části okresního přeboru, které rozhodne o tom, zda se Jindřichovice
stanou účastníkem skupiny o 1.-5. místo nebo skupiny o 6.-9. místo.
Po posledním podzimním zápase dne 5. 11. 2016 proběhla valná hromada, na které byla schválena
změna názvu na Fotbalový klub Jindřichovice, z.s. a byly změněny stanovy.
Během zimní přestávky Jindřichovice
pravidelně trénovaly každý čtvrtek na
umělce v Sokolově a od 26.1. do 29.1.2017
absolvovaly pravidelné zimní soustředění
na Bublavě. A v tomto roce se opravdu
vyvedlo – byl dostatek sněhu a slunečné
počasí. Soustředění začalo ve čtvrtek
v podvečer v hale v Rotavě, v pátek
dopoledne následoval běžkařský výběh do
sousedního Německa a odpoledne strávili
fotbalisté opět v hale v Rotavě. Sobota již
tradičně patřila běžkařskému výběhu na
Přebuz. A letos stál opravdu za to, slunce
svítilo celý den, protažená stopa až na
Přebuz, pouze jsme si tam museli vystát
frontu na zasloužený oběd.
Během zimní přestávky nezahálela ani jindřichovická mládež. Ta měla tréninky každé úterý
v tělocvičně. Od dubna už mládežníci trénují každý čtvrtek od 16:45 do 18:00 hod. na fotbalovém hřišti
v Jindřichovicích. Ve spolupráci s KKFS, krajem a naším obecním úřadem se podařilo získat dvě nové
branky se sítěmi o velikosti 5 x 2 metry, které by měly být v brzké době našemu týmu dodány na hřiště.

Za FK Jindřichovice Tomáš Havlík
Jindřichovický zpravodaj
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TO TEDA BYL MASOPUST
Je to asi nošení dříví do lesa - psát tady o našem jindřichovickém masopustu. Protože si myslím, že se
všichni už dozvěděli o letošním masopustu skoro vše. I když některé časové úseky mám mlhavé (konec
průvodu), musím za sebe napsat, že akce byla úspěšná a doba postní byla velice dobře odstartována. I tento
rok jsme na šesti zastaveních přáli „hospodářům“ a jejich rodinám požehnaný rok. „Hospodářky“ musely do
spárů hrozného medvěda Pepy, který si s nimi skočil při tanci. Ještě že zde byl medvědář, který tohoto
statného medvěda krotil. Kdyby náhodou selhal, byl zde místní „esembák“, který by jistě zakročil. Trochu
jsem vyjmenoval masky, které v průvodu šly a náramně se bavily. A to nejen díky alkoholu, ale prostě
z radosti nad životem. Když se nám podařilo úspěšně dokončit průvod a ten hnusný Bakus (může za všechno
přejídání, lenost a opilství) byl vyobcován z naší obce, pokračovala zábava v restauraci Na chvíli.
V natřískané hospodě se neustále tančilo a zpívalo spolu se skupinou Naden, která zajišťovala hudbu i při
průvodu. A musím napsat, že jsou to THE BEST muzikanti. Pokud budete mít chuť vidět malé filmové
ohlédnutí za masopustem, stačí se podívat na FB Jindřichovické kulturní akce, nebo na kanál „Youtube“ kde
pod názvem Jindřichovický masopust zhlédnete úžasné video, které pro nás natočil Creative group z Kraslic.
Už budu muset končit, nemám sil, jelikož nejím, a proto nemám ani sílu mačkat klávesy. Ale na závěr svedu
ještě poděkování hostitelům: rodině Hulínských, Fojtíkových, Plaubových (dvakrát), Věře Míkové a
Bechyňům. Dále „koňákům“ ze Stříbrné, skupině Naden, restauraci Na chvíli, všem maskám, Creative
Group, starostce za klíče od obce a Pánu Bohu za neskutečnou milost.

Jan Sebján
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TIP NA PROCHÁZKU – CHODNÍK K CHODOVSKÉMU POTOKU
Příjemnou procházku i posezení
nabízí nově zrekonstruovaný terén
podél silnice vedoucí směrem od
Jindřichovic do Sokolova. Zaparkovat
je možné po levé straně na cestě
směřující k místu s názvem „Skalní
démon“. Na kraji lesa je připraven
nový osm set metrů dlouhý dřevěný i
štěrkový chodník k Chodovskému
potoku.
Cestou
budete
míjet
odpočinková posezení a dřevěné lávky
přes potok. Místo je vhodné i pro
rodiny s dětmi.
Na informační tabuli se dočtete o
rekonstrukci lesního terénu, zvířatech
žijících v horských lesích a vychutnáte
si ticho a krásnou přírodu.
Chodovský potok je ve správě Lesů ČR od silničního mostku v osadě Mezihorská až k prameništi jižně
od obce Jindřichovice. Protéká tu územím lužních lesů ve formě podmáčených smrčin a olšin s příměsí
modřínu a jedle a také listnáčů, jako jsou bříza, lípa, dub, buk a javor. Už v roce 2013 Lesy ČR tuto část
Chodovského potoka zrevitalizovaly a vloni v září dokončily už zmíněný chodník.
Lenka Račáková
OD MASOPUSTU DO VELIKONOC
Většina z nás netuší, že masopust začíná již 6. ledna na Tři krále. Vzhledem k tomu, že Velikonoce
mají datum pohyblivý (určují se podle prvního jarního úplňku), připadne i masopustní úterý každým
rokem na jiné datum. V období od 6. ledna až do masopustu se konají různé plesy, karnevaly a podobné
veselice. Má se jíst hodně masa, mastných a masitých pokrmů, aby lidé načerpali sílu na celý rok. Na
závěr masopustního období se konají zabijačky a hojně se hoduje, tančí a zpívá. Masopustní průvod je
vyvrcholením masopustní doby a povinností maškar je obveselit stavení a popřát hospodáři a
hospodyňce úrodný rok. Zvláštní úlohu má medvěd, který svým tancem předává sílu hospodyni a ta ji
pak přinese do celé domácnosti.
Popeleční středa následuje po masopustním úterý a začíná tak postní období, které trvá 40 dní.
Neděle se do postní doby nezapočítávají, poněvadž se za postní dny nepovažují. Popeleční středa nese
název podle dávné tradice, kdy lidé vyráželi do kostela pro šedý popelavý křížek k panu faráři.
Následujících šest nedělí má svůj název. První se říká Pučálka – podle pokrmu z hrachu, druhá je Pražná
– pražila se zrnka obilí, třetí je Kýchavná – věřilo se, že kdo si třikrát kýchne, nebude nemocný. Čtvrtá se
nazývá Družebná – lidé se setkávali, vítali se koláčky, kterým se říkalo džubance, domlouvaly se svatby.
Pátá neděle má jméno Smrtná – v tento den se vyráběly slaměné figurky, tzv. Morany nebo Smrtky.
Figurka se zapálila a po vhození do vody se věřilo, že zima a studené počasí odejde. Šestou nedělí je
Květná – v tento den dívky roznášely po staveních ozdobené větvičky a vítaly jaro.
Po této době začíná pašijový týden. Na Modré pondělí se kostely zdobily modrou látkou a na Šedivé
úterý bylo nutné vymést z domu všechny pavučiny a řádně uklidit. Škaredá středa má název podle
škaredého činu, kterého se dopustil Jidáš na Ježíšovi. Za úplatu ho zradil a Ježíš byl uvězněn. Na Zelený
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čtvrtek Jidáš svého činu litoval a oběsil se. V tento den se na připomenutí ohavného činu pečou jidášky,
které mají tvar stočeného provazu. Na Velký pátek došlo k odsouzení a ukřižování Ježíše, domácnosti
byly tiché, držel se půst, nevařilo se a neuklízelo. Ráno chodili lidé ke studánkám a pramenům pro vodu
a věřili, že jim předají zdraví a sílu. Bílá sobota je posledním postním dnem, dle tradice lidé připravovali
pokrmy na nedělní oběd. Neděle velikonoční – Boží hod velikonoční je největší slavností křesťanského
církevního roku. Slaví se Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí. Oslavy Velikonočního pondělí zná již
každý z nás. Co možná nevíte? Na stole nesmí chybět červená vejce, jelikož jde o barvu života.
Pomlázkou, mrskačkou nebo tzv. šlehačkou by měl být vyšlehán i dobytek, aby byl plodný. Každý
šleh čerstvým proutkem dodá ženám a dívkám spoustu síly. Užijte si tedy každé šlehnutí s úsměvem na
tváři.
V tomto článku jsou shrnuté tradice svátků jara. Z pohledu duchovního by bylo možné napsat
mnohem a mnohem více. Tento článek vám jistě pomůže v rozluštění naší křížovky…
Lenka Račáková
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