Informační občasník obce jindřichovice

Jindřichovický
z p r avo d a j
Ročník 3.

27. říjen 2008

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
6. jednání ZO se konalo 28. 8.
2008 v budově Obecního úřadu v
Jindřichovicích. ZO schválilo
rozpočtové opatření č. 4/08 - úprava:
ź příjmy navýšeny o 839.920,- Kč (RO
2008-04: 10.575.120,- Kč)
ź výdaje navýšeny o 430.000,- Kč (RO
2008-04: 10.292.230,- Kč)
Zůstatek na účtu k 15. 08. 2008
činí 4.355.375,37 Kč.
Schválen byl rozbor
hospodaření obce k 30. 6. 2008:
ź celkové příjmy 5.550.222,98 Kč
ź celkové výdaje 4.204.340,67 Kč
Celkový stav finančních prostředků k

30. 6. 2008 je 4.815.622,96 Kč.
ZO schválilo smlouvu o dílo s
firmou Torema, spol. s.r.o Sokolov na
opravu stoupaček a sociálního zařízení
ZŠ a OÚ, smlouvy o dílo s přílohou č.1 s
firmou Ivan Baláž, Oloví a Ota
Baumgartel, Nejdek na práce v
obecním lese. ZO schválilo možnost
uzavření komunikace p.č. 2482/5 v k.ú.
Háj, a to v pastevní sezóně (toto
opatření nabývá platnosti po převedení
pozemku do vlastnictví obce).
Schváleno bylo zhotovení pohlednic
všech katastrálních území
vydavatelstvím BARON, Hostivice za
částku 15.000,- Kč. Pohlednice je
možné zakoupit na OÚ v
Jindřichovicích. Jedna
pohlednice stojí 5,- Kč.
Schválena byla nabídka
od firmy REMA, a.s.
Praha 4 na dodání
sběrného boxu pro
vyřazená elektrozařízení
a baterie (mobilní
telefony, rychlovarné
konvice, holící strojky a
další). Sběrný box bude
umístněn v budově ZŠ.
Tato služba je pro občany a
obec zdarma.

Podzim v Krušných horách
Podzim v horách bývá krásný. A když si najde šikovné
pomocníky, dokáže vykouzlit opravdová díla. Jedno z nich
můžete spatřit cestou k zámečku Favorit.

Jindřichovický zpravodaj

ZO schválilo smlouvy
č. 22/08 a 23/08 o úpravě
vzájemných práv a
povinností vlastníků
vodovodů a kanalizací
(ČOV) města Rotava pro
veřejnou potřebu v obci
Jindřichovice. Schválena
byla smlouva s firmou
Karel Matějka,
Jindřichovice na stavbu
oplocenek v obecním lese,
bylo schváleno navýšení
nájemného ve výši 19,09
Kč/m2 u obecních bytů čp.
81 (pouze u bytů, které

ČÍSLO 5
O TŘESENÍ
Letošní podzimní dny byly
zatím ve znamení třesení. Třásla se
nám zem pod nohama, třásly se i hrnky
na policích a my jsme měli o čem
povídat.
Země však nebyla jediná, kdo
způsoboval podzimní otřesy. Otřásla
se třeba také pozice dosavadní
vládnoucí strany. Otřásli se možná
mnozí, když zjistili, kdo se to zas
dostává k moci. Politici možná mají
kouzelného oslíčka, co se otřese a
vysype jim pár zlaťáků - kde jinde vzít
peníze na splnění všech předvolebních
slibů.
Kdo však zatřásl volební
urnou, zjistil, že to tam vevnitř až tak
moc nechrastí - tak jako obvykle u
krajských voleb. Přece jen je pro nás
zajímavější, když se třese Země.
Miroslav Tvrz

nebyly zhotoveny ze státní dotace dle
zákona č. 107/2006 Sb., §1, odst. 2,
písm. d), a to od 1. 1. 2009 do 31. 12.
2009. Schválen byl pravidelný roční
příspěvek ve výši 5000,- Kč na základě
členství v MAS Sokolovsko. Schváleno
bylo podání žádosti o instalaci ukazatelů
rychlosti v obci na Policii ČR. Schválena
byla nabídka na opravu vodojemu u
okálů (směr Loučná) od firmy VOOS,
s.r.o. Sokolov ve výši 45.755,- Kč bez
DPH a na zhotovení suchovodu pro
propojení obce v době sucha v částce
23.484,93 Kč bez DPH.
ZO schválilo dodatek č. 1 ke
smlouvě o provozování vodovodu ze
dne 15. 11. 2004 včetně přílohy č. 1
(seznam majetku) s firmou VOSS, s.r.o.
Sokolov. Zápis kontrolního výboru ze
dne 2. 7. 2008 a 28. 7. 2008 byl ZO vzat
na vědomí. Dále byly schváleny prodeje
a pronájmy pozemků.
Anna Polívková, starostka
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SMS INFOKANÁL - OBECNÍ ROZHLAS DO KAPSY
Od 1. října 2008 mohou občané obce
Jindřichovice a přilehlých osad (Háj,
Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská,
Poušť, Smrčina a Stará) využívat novou
službu SMS InfoKanál - obecní rozhlas do
kapsy. Tato nová služba umožňuje zasílání
důležitých informací z obecního úřadu na
zaregistrovaná čísla mobilních telefonů
občanů formou krátkých textových zpráv
(SMS). Služba funguje pro zákazníky všech
tří českých mobilních operátorů.
Tato nová moderní služba může
dobře zastoupit mnohde hůře slyšitelný
obecní rozhlas. Navíc takto rozesílané
zprávy si vás najdou prakticky kdekoli, což je
výhodné zejména pro ty občany, kteří tráví
většinu dne mimo své bydliště. Včasná
informovanost občanů se již několikrát
ukázala jako naprosto nezbytná zejména při
krizové komunikaci v případě povodní,
problémů s pitnou vodou, přerušení dodávky
elektrické energie, ekologických havárií a
podobně.
V dnešní době, kdy mobilní telefony
používá téměř každý, obec nabízí svým
občanům efektivní a rychlý systém
zveřejňování důležitých informací.
Jak služba funguje v praxi?
Odpovědný zaměstnanec obecního úřadu

Jindřichovický zpravodaj

může kdykoli z webové stránky u
provozovatele služby napsat zprávu, která je
automaticky rozeslána všem registrovaným
občanům. V případě nouze lze zprávu všem
registrovaným občanům odeslat přímo z
mobilního telefonu. To může být užitečné
především v krizových situacích, kdy může
současně dojít k výpadku elektrické sítě a
internetu a je třeba odesílat zprávy přímo z
místa ohrožení.
Jaká je ochrana proti zneužití
registrovaných telefonních čísel třetí
osobou? Služba SMS InfoKanál a s ní
související databáze je chráněna
technickými prostředky, které zahrnují
přístupová jména, hesla, kódovaný přenos
dat, firewally apod. Přístup k samotným
databázím je navíc chráněn také proti
fyzickému odcizení.
Provozovatelem služby je
společnost, která je registrována na Úřadu
pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další
podrobnosti o službě se můžete dočíst na
internetových stránkách www.infokanal.cz.
Informace nejdůležitější: jak
službu získat? Služba je poskytována všem
zaregistrovaným občanům ve stejném
rozsahu a je zdarma. Stačí odeslat jedinou

textovou zprávu z mobilního telefonu, na
který chcete zprávy zasílat, a registrace je
hotová. Stejným způsobem můžete službu
kdykoli zrušit.
Pro přihlášení služby k registraci
musíte pouze odeslat textovou zprávu ve
znění: IK JINDRICH REGISTRUJ nebo
IK JINDRICH REG na telefonní číslo
605 733 680. Pro odhlášení služby z
registrace pak stačí odeslat textovou zprávu
ve znění: IK JINDRICH ODREGISTRUJ
nebo IK JINDRICH ODREG na telefonní
číslo 605 733 680.
Pozor, je důležité přesně dodržet
formát zasílané zprávy včetně mezer,
velikost písmen nehraje roli. Při špatném
zadání textu zprávy nebo telefonního čísla
nedojde k přihlášení nebo odhlášení.
Potvrzovací zprávy nejsou standardně
zasílány. Odesílané zprávy (přihlášení a
odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem
mobilní sítě dle tarifu dotyčného občana jako
běžná odchozí SMS zpráva. To znamená, že
jediné, co občan v souvislosti s touto službou
zaplatí, je odeslání jedné SMS při přihlášení,
popř. druhé při odhlášení této služby. Služba
sama ani zasílání jednotlivých zpráv
zpoplatněno není. Veškeré související
náklady nese Obecní úřad Jindřichovice.
Anna Polívková
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4. září 2008 byla spuštěna nová verze webových stránek
naší obce. Navštivte je na adrese

Obec Jindřichovice
zve všechny občany na

www.obecjindrichovice.cz
Doufáme, že se Vám budou líbit. Pokud budete mít nějaké
další nápady či připomínky, neváhejte nás kontaktovat například v diskusním fóru na našich stránkách.

VEŘEJNOU SCHŮZI
ZASTUPITELSTVA OBCE
JINDŘICHOVICE,

VOLBY 2008

která se koná
ve čtvrtek 30. 10. 2008 v 17 hodin
v tělocvičně základní školy v
Jindřichovicích.

Ve dnech 17. a 18. října 2008 proběhly v celé republice
volby do krajských zastupitelstev. I u nás jsme mohli odevzdat svůj
hlas a podpořit tak případné budoucí zastupitele pro Karlovarský
kraj. Jak tedy dopadly volby v našem volebním okrsku? Tak jako na
mnoha jiných místech i u nás vyhráli s velkým náskokem sociální
demokraté, a to při poměrně nízké účasti voličů (v Jindřichovicích
se voleb zúčastnilo asi 33% oprávněných voličů).
(lmt)
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V JINDŘICHOVICKÉM OKRSKU

1

Komunistická strana Čech a Moravy

18 hlasů

18

Strana zelených

1 hlas

25

Doktoři za uzdravení společnosti

14 hlasů

32

Strana zdravého rozumu

1 hlas

33

Sdružení pro republiku - Republikánská strana
Československa

1 hlas

37

Strana důstojného života

5 hlasů

38

Unie svobody - Demokratická unie

0 hlasů

42

Volte pravý blok - stranu za snadnou a rychlou
odvolatelnost politiků a státních úředníků ...

1 hlas

47

Občanská demokratická strana

13 hlasů

48

Česká strana sociálně demokratická

52 hlasů

49

Alternativa pro kraj

6 hlasů

53

Dělnická strana - za zrušení poplatků ve
zdravotnictví

2 hlasy

55

Koalice pro Karlovarský kraj

21 hlasů

počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 407
počet platných hlasů celkem: 135

NOVÉ POHLEDY
Oznamujeme všem občanům, že si
mohou na obecním úřadě zakoupit nové
pohledy Jindřichovic, Háje, Heřmanova,
Hradecké, Loučné, Mezihorské, Pouště a
Smrčiny. Cena pohledu je 5,- Kč.
Jindřichovický zpravodaj

Program jednání:
1. Rozpočtové opatření č. 5/08
2. Rozbor hospodaření obce
ke 30. 9. 2008
3. Smlouva s firmou VOSS na
propojení vodovodu a kanalizace
v obci Jindřichovice
4. Smlouva o dílo s firmou
GEODETIC, Sokolov na zaměření
a vytyčení přídělového majetku
v k. ú. Mezihorská
5. Smlouva o dílo s Ivanem
Balážem, Oloví na práce v obecním
lese
6. Smlouva o dílo s Otou
Baumgartlem, Nejdek na práce
v obecním lese
7. Inventarizace majetku obce
Jindřichovice za rok 2008
8. Navýšení maximálního počtu
dětí v MŠ v Jindřichovicích
9. Majetkové záležitosti
10. Různé
Anna Polívková, starostka obce

DUŠIČKY
V Mezihorské se uskuteční dušičkový obřad
1. listopadu 2008 v 11 hodin v kapli.
V Jindřichovicích se dušičkový obřad uskuteční
rovněž 1. listopadu 2008, tentokrát v 15 hodin na
hřbitově.
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Zlaté pravidlo Royal Rangers zní:
VE VŠEM DĚLÁM DRUHÝM TO, CO CHCI, ABY ONI DĚLALI MNĚ.
Kdo jsou Royal Rangers v ČR?
Royal Rangers (česky Královští jezdci) jsou celosvětovou křesťanskou organizací s
historií přibližně třiceti let. V naší zemi, kde Royal Rangers od roku 1996 působí jako občanské
sdružení se sídlem v Třinci, k nim náleží přibližně 1.000 dětí, začleněných do některého z více
než 30 oddílů po celé republice. Jednotlivé oddíly nesou název Přední hlídka (ti, kdož stojí v
přední linii). Všichni vedoucí oddílů jsou pečlivě vybíráni a procházejí pravidelným školením
pro volnočasovou práci s dětmi a mládeží. Royal Rangers jsou dnes respektovanou součástí České rady dětí a mládeže, tedy
uskupením, které přímo spolupracuje se státní správou. Ministryně školství dne 20. února 2007 schválila udělení čestného
titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010 celkem 28 organizacím a Royal
Rangers je mezi nimi. Získali jsme tím uznání za dosavadní dvanáctiletou práci mezi dětmi a mládeží. Vzhledem k tomu, že o
tento titul žádalo více než 100 organizací, považujeme jeho získání za veliký úspěch.
Něco o 22. Přední hlídce Royal Rangers Kraslice
Naše hlídka byla založena v roce 2001 v Kraslicích. Spolu s mým kamarádem Tomášem jsme rozjeli práci s dětmi,
kterou jsme započali už v Sokolově. Zpočátku to byly víkendové akce zaměřené spíše vojensky. Utvořila se tak skupina dětí,
která s námi pravidelně jezdila. Po nějakém čase jsme se začali pravidelně scházet jednou
týdně. Klub jsme měli v budově Bratrské jednoty Baptistů v Kraslicích. Společně jsme
procestovali celý náš Západočeský kraj, prochodili spoustu kanad, mnohokrát spali v zimě
pod širákem, upekli spoustu konzerv, vystříleli tisíce nábojů airsoftových i paintballových,
vylezli několik skal, slanili i do nějaké šachty, propluli na lodích některé řeky a získali spoustu
dalších skvělých zážitků. Kluci i s několika holkami odrostli, nastal čas najít nové kluky a
holky, co by se chtěli zařadit mezi nás do Royal Rangers.
Chtěl bych podotknout, že nám nejde jen o zážitky, ale o zformování dětí tak, aby z nich
vyrostli sebevědomí lidé, kteří dokážou mít svůj vlastní náhled na život a svět kolem sebe,
kteří si dokáží poradit s nesnázemi, nebudou lhostejní. Jelikož se počítám mezi lid křesťanský,
chtěl bych, aby se děti seznamovaly na schůzkách se základy křesťanské víry a s osobou Ježíše
Krista. Předem upozorňuji, že nejde o nalejvárnu či vymývání mozků. Tento způsob se mi
příčí. K poznání Boha musí člověk přijít sám. Ale je dobré vědět, na čem stojí naše evropské
myšlení a kde máme kořeny. Proto se tedy těším na práci v Jindřichovicích a věřím, že
Královští jezdci budou i v naší obci Jindřichovice.
Jan Sebján, velitel 22. PH Royal Rangers Kraslice
Více o Royal Rangers se dozvíte zde na stránkách naší mateřské organizace: royalrangers.cz/view.php.

VE ŠKOLE OPĚT POLICIE - 17. října do školy opět zavítala hlídka Policie ČR, tentokrát v rámci vzdělávací akce Ajax. A tak
si školáci zas oblékli výstražné vesty a vyrazili do terénu, aby pomáhali při silniční kontrole.
Martina Horová

Jindřichovický zpravodaj

Strana 4

ŠKOLA V NOVÉM

Na rekonstrukci sociálního zařízení a
malování v prostorách školy, školky a OÚ
se finančně podílely Obecní úřad
Jindřichovice a Základní škola a
mateřská škola Kraslice, Havlíčkova.

Nový školní rok byl letos
zahájen v nově vymalovaných
třídách, děti ze školky navíc
získaly nové sociální zařízení. Při
slavnostním úvodu přivítal ředitel
školy pan Mgr. Zdeněk Pečenka
tři prvňáčky a sedm nových dětí
ve školce. Děti dostaly na
uvítanou také dárky od paní
starostky.

Jindřichovická škola má
nyní zapsaných 14 žáků v
základní škole a 17 dětí v
mateřské škole.
Děkujeme maminkám dětí
- paní Liškové, paní Polívkové a
paní Wnekové za pomoc při
úklidu školy po malování.
Zároveň všem dětem přejeme
úspěšný školní rok.
zaměstnanci školy

Slavnostní zahájení školního roku 2008/2009; na snímku vlevo noví prvňáčci

13. 10. 2008 - POUŠTĚNÍ DRAKŮ

Obecní úřad Jindřichovice zve na

PŘEDVÁNOČNÍ
POSEZENÍ S DŮCHODCI
Vánoční čas je jak stvořený nejen pro
rodinná setkání, ale také pro posezení
s přáteli.
Proto Vás co nejsrdečněji zveme na
předvánoční posezení s důchodci,
které se uskuteční
v pátek 28. listopadu 2008
v 15 hodin
v budově Obecního úřadu
v Jindřichovicích (v tělocvičně).
Program:
Vystoupení dětí z MŠ pod vedením
paní učitelky Jany Potočné.
K poslechu a tanci Vám zahraje pan
Laube s vnuky.
Jindřichovický zpravodaj
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Remízy

Prohry

Body

30:16

25

0

3

38:21

24

7

1

3

45:17

22

11

7

1

3

38:16

22

Lomnice B

11

6

2

3

32:19

20

6.

Oloví

11

5

4

2

29:15

19

7.

Horní Slavkov B

11

6

1

4

31:32

19

8.

Březová B

11

6

0

5

29:31

18

9.

Dolní Rychnov B

11

5

2

4

30:30

17

10.

Krásno

11

4

2

5

26:28

14

11.

Svatava

11

4

1

6

17:19

13

12.

Krajková

11

4

0

7

25:27

12

13.

Vřesová

11

4

0

7

20:30

12

14.

Chlum

11

3

1

7

24:42

10

15.

Šindelová

11

1

3

7

14:34

6

16.

Krásno B

11

0

0

11

9:60

0

Výhry

0

Zápasy

4

Pořadí

Skóre

Oddíl

1.

Kaceřov

11

7

2.

Nové Sedlo B

11

8

3.

Královské Poříčí B

11

4.

Jindřichovice

5.

16. 8. 2008, 2. kolo OPM: FK Jindřichovice Baník Kr. Poříčí B 0:3 (0:1)
Branky: Koněvalík, Reismüller, Kočí
Sestava: Kasl - Račko, Fonferko, J.Bigas, Jan
Lavrenčík - Schwarz (75. T. Račák) Havlík, Benák,
Surový - Komárek (46. Míka), Fojtík (46. J. Račák)
ŽK: 1:3
Diváci: 40
Rozhodčí: Fridrich
24. 8. 2008 - 3. kolo OPM: Olympie Březová B FK Jindřichovice 1:5 (1:2)
Branky: 27. Walter - 25. Fojtík, 45. Komárek, 70.
Surový, 80. Jan Račák, 85. vlastní
Sestava: Kasl - T. Račák, Fonferko, Račko, Jan
Lavrenčík - Schwarz Havlík, Surový, Míka Komárek (65. J. Račák), Fojtík
ŽK: 3:3
Diváci: 60D
Rozhodčí: Sieber
27. 8. 2008 - 1. kolo OPM: Baník Krásno - FK
Jindřichovice 1:3 (0:2)
Branky: 75. Drobný - 10. Komárek, 18. Surový,
60. Jan Račák
Sestava: Kasl - Suchan (J. Bigas), Fonferko,
Račko, Jan Lavrenčík - Schwarz (46. J. Račák)
Havlík, Surový, Míka (55. P. Bigas) - Komárek (88.
Horvát), Fojtík
ŽK: 5:3
Diváci: 40
Rozhodčí: Eliáš
31. 8. 2008 - 4. kolo OPM: BU Nové Sedlo B - FK
Jindřichovice 3:2 (0:2)
Branky: 57. Krejčí, 70. Jan Hajdu, 82. Patkany 10. Surový, 20. Jaroslav Lavrenčík
Sestava: Kasl - Suchan, Fonferko, Račko, T. Račák
- Schwarz (65. J. Račák), Havlík, Surový, Potočný Míka (60. Fojtík), Jar. Lavrenčík (25. Komárek)
ŽK: 2:3

Jindřichovický zpravodaj

FK JINDŘICHOVICE
- výsledky v okresním přeboru mužů

Do svého 1. zápasu v sezóně 2008/2009 nastoupili hráči Jindřichovic v
nových dresech, které dostaly jako sponzorský dar od svého spoluhráče
Václava Benáka. Bohužel se úvodní utkání s Královským Poříčím
Jindřichovickým nevyvedlo.

P O Ř A D Í S T Ř E L C Ů P O 11 K O L E C H O P M
Jaroslav Lavrenčík (9)
Michal Komárek (8)
Josef Surový (5)
Eda Fojtík (5)
Tomáš Havlík (3)

Diváci: 40
Rozhodčí: Sieber
6. 9. 2008 - 5. kolo OPM: FK Jindřichovice Spartak Horní Slavkov B 2:3 (1:1)
Branky: 45. Surový, 62. Potočný - 25. Řepka, 68.
Pinc, 82. Driga
Sestava: Kasl (58. Komárek) - Suchan (46. T.
Račák), Fonferko, Račko, Jan Lavrenčík - Schwarz
(46. Potočný) Havlík, Benák, Surový - Míka (46.
Fojtík), Jar. Lavrenčík
ŽK: 2:1
Diváci: 40
Rozhodčí: Brumbár
10. 9. 2008 - 15. kolo OPM: FK Jindřichovice OSS Lomnice B 1:0 (0:0)
Branka: 70. J. Bigas
Sestava: Komárek - Račko, Fonferko, P. Bigas, Jan
Lavrenčík - Schwarz (60. J. Račák), Benák (46.
Surový), J. Bigas, Potočný - Fojtík, Míka
ŽK: 2:2
Diváci: 40
Rozhodčí: Sieber
14. 9. 2008 - 6. kolo OPM: SK Dolní Rychnov B FK Jindřichovice 0:3 (0:0)
Branky: 46. -, 83. Komárek, 66. Jarda Lavrenčík
Sestava: Németh - T. Račák, Fonferko, Račko, Jan
Lavrenčík - Schwarz (46. J. Račák) Havlík, Surový,
Potočný - Míka (46. Komárek), Jar. Lavrenčík
ŽK: 2:2
Diváci: 50
Rozhodčí: Magula
20. 9. 2008 - 7. kolo OPM: FK Jindřichovice - FC
Vřesová 2:1 (1:1)
Branky: 45. Jarda Lavrenčík, 49. Jan Míka - 23.
Ferko
Sestava: Németh - T. Račák, Fonferko, Račko, Jiří
Bigas - J. Račák (46. Míka), Schwarz (46. Surový),

Ladislav Potočný (2)
Jan Račák, (2)
Jan Míka (1)
Jiří Bigas (1)

Havlík, Potočný - Fojtík (46. Komárek), Jar.
Lavrenčík
ŽK: 1:1
Diváci: 40
Rozhodčí: Suchan
27. 9. 2008 - 8. kolo OPM: SK Oloví - FK
Jindřichovice 1:1 (0:1)
Branky: 64. Lubomír Doboš - 10. Potočný (PK)
Sestava: Németh - Suchan, Petr Bigas, Račko, Jiří
Bigas - Surový, Schwarz (63. Komárek), Havlík,
Potočný - Fojtík, Jar. Lavrenčík
ŽK: 1:1
Diváci: 50
Rozhodčí: Cvrk
4. 10. 2008 - 9. kolo OPM: FK Jindřichovice Baník Krásno B 12:2 (4:0)
Branky: 52., 78., 81., 84. Komárek, 24., 40., 55.
Havlík, 20., 35. Fojtík, 71. Jarda Lavrenčík, 85.
vlastní, 88. Surový - 70., 90. Poplštein
Sestava: Kasl - Suchan, Petr Bigas, Račko, Jiří
Bigas - Surový, Schwarz (46. T. Račák), Havlík,
Míka - Fojtík (46. Komárek), Jar. Lavrenčík
ŽK: 0:0
Diváci: 30
Rozhodčí: Laik
11. 10. 2008 - 10. kolo OPM: SK Sokol Chlum FK Jindřichovice 1:7 (0:2)
Branky: 70. Saska - 28., 38. Fojtík, 52., 60., 67.,
78., 86. Jarda Lavrenčík
Sestava: Kasl - Jan Lavrenčík, Petr Bigas (46.
Suchan), Račko, Jiří Bigas (T. Račák) - Surový,
Schwarz (46. Míka), Havlík, Potočný - Fojtík (54.
Komárek), Jar. Lavrenčík
ŽK: 1:1
Diváci: 30
Rozhodčí: Adamec
Tomáš Havlík
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KALENDÁŘ V PRANOSTIKÁCH

PO TEPLÉM ZÁŘÍ ZLE SE ŘÍJEN TVÁŘÍ
Říjen je z ekologického hlediska měsícem velice významných povětrnostních změn. Jestliže se první část října vyznačuje většinou ještě teplým a
jasným počasím (svatováclavské nebo tereziánské babí léto), později se stále více ohlašuje nastávající zima. Možná se k nám vrátí alespoň
vzpomínka na léto okolo Všech svatých, ale tu nám Martin určitě zase vezme. Tak to alespoň tvrdí lidové pranostiky.
(lmt)

Říjen

Listopad

Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné
dny potrvají.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Říjen blýská - zima plíská.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Je-li říjen dlouho zelený, bude leden pěkně studený.
Když v říjnu dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.
Když v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.
V listopadu příliš sněhu a vody, to známka příští neúrody.

4. říjen
Svatý František zahání lidi do chýšek.
15. říjen
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16. říjen
Jak se na den Havla ukazuje, taková zima se objevuje.
Na svatého Havla kráva obyčejně v chlévě stává.
Svatý Havel stojí zato, jaké bude příští léto.
Havla den když v suchu chodí, ještě teplých dní k nám
vodí.
17. říjen
Svatá Hedvika do řepy medu zamíchá.
18. říjen
Na svatého Lukáše ruce kde chceš měj, ale po něm je za
ňadra schovávej!
Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše.

2. listopad
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to
označuje.
11. listopad
Jaký den svatého Martina, taková bude zima.
Jižní vítr na Martina - mírná zima.
Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde,
buďme si jisti!
Martin-li se mlhami ovívá, mírná zima obyčejně bývá.
Martinův led bude pod vodou hned.
O Martině houser po ledě když chodí, o Vánocích husy
blátem vodí.
Radost Martina je husa a džbán vína.
Na svatého Martina dobrá bývá husina: pohleď na hruď a
na kosti - poznáš, jaká zima se přihostí!
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se
honí.
16. listopad
Na svatého Otmara neuvidíš komára.
25. listopad
Svatá Kateřina strčí housle do komína.
Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu.

Z jindřichovické kroniky

TŘI

STATEČNÍ

Za třicetileté války to obyvatelé
naší obce vůbec neměli jednoduché. Již
v letech 1639 a 1640 se zde objevovali
švédští jezdci, kteří vybírali výpalné a
odváděli s sebou rukojmí. Tehdy město
platilo 500 říšských tolarů.
Znovu se švédové ukázali v
roce 1644, zrovna na Štědrý den. Na
šest set jezdců vtrhlo do města a žádalo
ubytování. Protože se však tak velké
mno ž ství koní nedalo umístit v
sedmdesáti jindřichovických domech,
požadoval švédský velitel od městské
rady náhradou obrovskou sumu
Jindřichovický zpravodaj

čtrnácti set tolarů, splatnou do dvou
hodin. Zchudlí obyvatelé, kteří se
museli podobným způsobem již
několikrát vykupovat, nebyli schopní
takovou částku zaplatit, ale velitel
jezdců vyhrožoval, že nechá městečko
vyplenit a vypálit.

Jindřichovic putovali přes Rotavu po
staré cestě do Kraslic a odtud dál do
Plavna. Dlouhá cesta v zimě byla pro
tři statečné muže utrpením. Když
dorazili zmrzlí, hladoví a vyčerpaní do
Plavna, byli zavřeni na radnici a
hlídáni.

Pověst vypráví, že v osudnou
chvíli prokázali svým spoluobčanům a
rodnému městu službu tři hrdinní muži.
Dobrovolně se totiž Švédům nabídli za
rukojmí a vlastními životy se zaručili
za to, ž e výpalné bude později
zaplaceno. A tak byli před očima svých
spoluobčanů přivázáni ke koním, aby
museli pěšky běžet za vojáky. Z

Po čtrnácti dnech konečně (za
pomoci okolních obcí) Jindřichovičtí
shromáždili vysoké výkupné, předali
je Švédům a muže osvobodili. Jména
hrdinů pak zůstala v paměti i
potomkům. Byli to radní Jan Pešl,
Pavel Geltš a Mates Hüttl.
Jiří Korel
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KNIHY, KTERÉ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Tentokrát vám nabízíme knihy výhradně dětské, určené především (ale zdaleka ne pouze) těm menším čtenářům. Žádný z příběhů
však rozhodně není všední či obyčejný. Ve všech hraje velkou úlohu dětská představivost, ve všech nás také okouzlí překrásné ilustrace
předních českých výtvarníků. A že je text někdy opravdu bláznivý, nám snad nebude vadit.
(lmt)
Bláznivé příběhy z bláznivé země:

Krásný obraz podzimu:

KNIHAFOSS

FRANTIŠEK Z KAŠTANU,
ANEŽKA ZE SLUNEČNIC

text - Marka Míková
ilustrace - Darja Čančíková
vydal - Baobab v roce 2007
Ve druhé knize Marky
M í k o v é ( r e ž i s é r k y, h e r e č k y,
spisovatelky a zpěvačky kapely Zuby
nehty) naleznete neuvěřitelná
dobrodružství holčičky Hredky proměněné v červenou ředkvičku.
Knihu doplňují Písněfoss, které autorka nahrála se svými dětmi a
kapelou.

text - Radek Malý
ilustrace - Galina Miklínová
vydal - Meander v roce 2006
V knize ve skutečnosti najdeme
příběhy dva - jeden o Františkovi a Anežce, dvou malých
bezdomovcích, co se potkali na podzim v šípkovém keři, a druhý o
hrdinech z Františkova románu nazvaném O velikém a
strastiplném putování hraboše Oliviera a sysla Theodorika. Při
dlouhém putování se stává cesta mnohem důležitější než cíl.

... A ještě něco ... ani nevím, jestli to mám psát, ale zvláštně
jsem prděla - vždycky, když se mi to stalo, nadnesla jsem se tak metr
nad zem ... Konec ... To konec píšu, že je konec kapitol. Já vím, jsou
to malé kapitoly, ale je to taková malá pauza na nadechnutí, abyste
si to všechno mohli dobře představit ...
... do kraje se klenula duha ... a já věděla, že jsem ztracená.
Já jsem se totiž začala ztrácet v červené, protahovala jsem se přes
celé nebe od kraje ke kraji. Už jsem nebyla ředkvička ani kulička,
koukala jsem shora dolů na Miu ...

Příběh s poučením:
VRÁNY Z HRUŠKOVIC
text - Aldous Huxley (př. Ivana
Pecháčková)
ilustrace - Jiří Sopko
vydal - Meander v roce 2006
Kouzelný příběh o
manželích Vránových, kteří si
dokáží poradit s nenažraným panem
Hadem, věnoval autor před více než šedesáti lety své malé vnučce
Olivii. Zapomenutý rukopis spisovatele, který údajně pro děti
nikdy nic nenapsal, čekal několik desítek let na půdě starého domu
kdesi v kalifornské poušti na své znovuobjevení.

Bajky:
SLEPICE A TELEVIZE
ilustrace - Juraj Horváth
vydal - Baobab v roce 2003
Bajka je krátký příběh, v
němž se zvířata, rostliny nebo věci
chovají jako lidé, tedy většinou
špatně. Proto se bajky odedávna
vyprávěly pro poučení. A vyprávějí
se dodnes, protože (nejen) děti jsou nepoučitelné a nesnášejí, když
je někdo poučuje. To nemá rád ani autor téhle knížky. Proto ho baví
psát bajky i nebajky, které (nejen) děti prostě baví.

... Byly nebyly kdysi dvě vrány, a ty měly hnízdo na topolu v
Hruškovicích. V díře pod kořeny stromu žil Chřestýš. Byl moc velký
a moc starý, a když zachřestil, slyšely ten randál děti až ve škole ve
Skalce. Většinu času Chřestýš prospal, ale každé odpoledne přesně
v půl třetí se vyplazil ze své díry a vylezl na strom, aby prozkoumal
vraní hnízdo. Když bylo v hnízdě vajíčko - což většinou bylo - naráz
ho celé, i se skořápkou spolkl. Pak se odplazil zpátky do díry a zase
usnul ...

Krásné ilustrace pro nejmenší
čtenáře:
O MRÁČKOVI
O KLÍČI
text a ilustrace - Pavel Čech
vydala - Veronika Reynková,
Literární čajovna Suzanne Renaud
v roce 2005 / 2007
V krásně ilustrovaných autorských dětských knihách určených především
začínajícím čtenářům jsou ukryté poetické příběhy o dětské fantazii, kterou mohou rozjitřit
takové drobnosti jako nález starého klíče nebo pohled na modrou oblohu, po které se
prohánějí nadýchané bílé obláčky.
... Obloha nad kopcem se rozzářila barvami. A pak se mráček znovu objevil.
Zrůžověl od zapadajícího sluníčka, jako by klukovi děkoval za záchranu ...

Jindřichovický zpravodaj
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